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Unneptelen félév
kezdődik. Az egyházi esztendő
ünnepi fele lezárult. Megint
két .kézre való ajándékokkal
.halmozott 'el: Szívünkben' el
sem fér mindaz az' áldás, amit
egymásután hozott, amit ün-
nepről ünnepre egymásra hal-
mozott és amelyiknek a belső
súlya alatt szinte meghajolva
kellene. visszanéznünk ezeknek
az ünnepeknek sorozatára. Az
életünkben azonban elférne
mind. Nagyon rá vagyunk szo-
rulva Istennek atyai kegyel-
mére, nem tudjuk megküzdeni
csupán magunk erejével a kí-
sértések, a bűn, a külső világ-
gal és belső magunkkal való
harcainkat, lelkünk felvigyá-
zója és jó pásztora, Krisztus
nélkül, végül pedig nincsen vi-
lágosságunk és nincsen vígasz-
talásunk a Szentlélek nélkül.
A komoly keresztyén em-
bernek valósággal úgy kell
éreznie, hogy ebben az érte- I
lemben nehéz elhagyni az ün-
nepeket és fárasztó útra in-
dulni egy ünneptelen félévbe.

Pedig ez. nagyon bölcsen van
így. Isten kegyelmének minden
áldásaival felkészített lélekkel
neki kell vágni a csendes, a bi-
zonyságtételekre alkalmas idő-
nek és meg kell próbálni, hogy
mindabból, amit magunkba
.szívtunk, mennyit tudunk meg-
valósítani. Persze, ha valaki
nem él, vagy legalább is nem
igyekszik megpróbálni a ke-
resztyén életet, az nem érzi
azt a valóságos különbséget,
amelyik a keresztyén ember
számára a legnagyobb áldások
sorozatát hozó ünnepek és a
csendes vasárnapok között van.

De aki komolyan tudja szívét
kitárni az ünnepi félesztendő
hármas nagy ünnepkörének, az
világosan érzi, hogy. mig az
ünnepek alatt mintha az ég
folyton hullatná az áldását és
mintha folyton szólana hozzá-
ja, addig az ünnepek utáni fél-
esztendőben neki magának kell
felelni mindarra az, ajándékra
és. mindazokért az ajándékok-
ért, amelyeket szívébe zárt. Ez
természetesen. 'nem jelenti' azt
hogya keresztyén ember élete
az ünnepi félév alatt passzív és
befogadó, az ünneptelen . fél-
évben pedig aktív és bizony-
ságtevő, - ez nagyon erősza-
kolt ellentét volna, - hanem

. minden esetre jelenti azt; hogy
ez az utóbbi. idő kiváltképpen
arra. való, hogy amit az életre
kaptunk, azt élettel bizonyít-
suk ..

Ha így nézünk vissza az üti-
nepekre és így nézünk előre a
reánk jövő hónapokra, .akkor
a szívünknek fél kell indulnia
valami nagy örömre. Úgy kell
éreznünk, hogy riem maradunk
ünnep nélkül. Egész bizonyo-:
san ünnep lesz számunkra min-
den alkalom, amikor életünk-
kel mutathatjuk meg azt, hogy
nekünk valóban' mennyei
Atyánk van és mi az Ő gyer-
mekeinek igazán és hí.íségesen

"A világ bátorsága csak addig
tart, amíg van mire támaszkodnia.
A keresztyén ember -bátorsága
azonban csak' Istenre hagyatkozik.
Készlete, tőkéje sincs más, csak az
Isten .. Ezzel dacol minden gonosz I
ellen, Egész más bátorság ez, mint II
a világé." Luther.--

érezzük magunkat. Ünnep lesz
számunkra minden olyan pil-
lanat, amikor Krisztus által

·való megváltottságunkat .meg-
vallani és másokkal .éreztetni
tudjuk. Ünnep lesz számunkra
minden olyan' alkalom, amikor
bennünk megszólalni vagy
minket irányítani érezzük Is-
ten Szeritlelkét és így nemcsak
láthatatlan és titokzatos-vala-
minek, hanem' élő erőnek érez-
zük azt. A keresztyén ember
életét. igenis jellemezni kell
'ennek az ünnepélyes érzésnek.
Minél folyamatosabb és állan-
dóbb ez, annál inkább merhet-
jük mondani keresztyén' élet-
nek. Akár hiszi ez a világ, akár
mosolyog rajta, a keresztyén
ember reggelenként örvendve
ébred: örvend annak, hogy
lsten megint ad neki egy- na-
pot, hogy ő megint keresztyén
porszem lehet ebben a világ-
ban, örvend annak, hogy napi
munkáját rendben végezheti és

· este hívő bizalommal· térhet
·nyugovóra. Mennyire megszegé-
nyíti magát minden ember, aki
szürke hétköznapokból álló éle-
tet folytat és elvesztegeti ke-
resztyén életének állandó ün-
nepi, jellegét.

I Ezek a most reánk köszöntő
i hónapok nehezek lesznek. Sok

gond, szorongás és bánat fel-
hőit hozzák. Ez ne rettentsen
minket. Annál inkább éreznünk
kell, hogy a próbatételeket ör- .
vendetes alkalomnak és ünnep-
nek venni e félelmek között. .

hányódó világban a keresztyén
embernek különös en . jelentő-
ségteljes kötelessége.
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A me~yá~olt Reménvi~ Sán~or
A Magyar Evangélikus Ker. Diá~-

szövetség "Pro Christo" c. havi folyo-
iratában január óta vita folyt Reményile
Sándorral és költészetével. kapcsolato-
san. A vita a folyóirat áprilisi. számában
lezáródott, azonban a cikkben az egyik
oldalról olyan vádak hangzottak el a
nagy evangélikus kö!tővel szemben,
amelyeket nem hagyhatunk szó nélkül.
A januári és áprilisi számban megjelent

. cikkek nagyon felületesen és teljesen
egyoldalúan ál1ítják be Reményik Sán-
dor költészetét és egészen hamis képet
adnak c fl nagy költőről.

A cikkekben többek között a követ-
kező megállapításokat olvashatjuk:
.Reményik Sándor személyes krisztus-
élmény nélkül 'vallásos verseket ir,
mert hiszen mégis csak a vallásos érzés
tarthatja meg az embert.".- "A költő-
nek ugyan gyakran támadnak kételyei.
de a meghatódott közönség elhiteti vele,
hogy táplál verseivel." - "Az· egész
Reményik életmű mutatja, hogy hazug
helyzeteket, ha előbb nem: éle~űnk
végén meg kell bánnunk; ő is megbanta,
mi is megbánhatjuk. Mutatja, meg akar-
tuk tartani a magyarságot, .bár nem
voltak látásaink, , evangélizálni akar-
tunk, bár nem volt hitünk". - "Hivő,
evangéliumi költészet? Nem akkor rnon-
dunk nagyot Reményikről, .ha Ilyen Jel-

..zőket használunk. Reményik költésze-
tének tárgya a hit és az evangélium."
_ Nála igazán ·minden akarás csak
szól'~m ·és hangulat."

A vádak abban foglaJhatök össze,
hogy Reményik Sándornak n~m. volt
hite' 'nem volt hivő ember, kolteszete
nerr: hívö" evanoéliumi költészet. Mind-
ezt arra alapítJák; hogy "gyalcran t~-
madnak kételyei", kétkedö versek~t If.

Igen, ezt elismerjük, hogy ~emeny~k
Sándornak bizony támadnak kéte lyei es
írt kétkedő verseket is, olyan versek
meJlett, melyekben az élő, el~ven hit
lüktet. De éppen ezek a kétkedo v~rs~k
tanúskodnak amellett, hogy Reményik
Sándor hivő ember volt, aki naponként
küzdött a bűn, a Sátán, a hitetlenség
ellen. Naponként vívta a hitnek kemény
harcát. Es a hivő Reményik Sándor
élete és költészete döntő módon bizo-
nyítja, hogy nincs teljes, tökéletes,. a
csúcsra feljutott, befejezett kereszty en
élet. -A hitnek harcát naponként kell
megvívnunk. mert nincsen "éjj~l-na?-
pal" hivő keresztyén ember. Ezert I.rt
Remenyik Sándor kétkedő verseket is.

Pál apostol igazán keresztyén, söt
megtért hivő keresztyén ember volt,
mégis Filippi 3, 12-ben ezt írja: "Nem
mondom, hogy már elértem, vagy hogy
már tökéletes volnék, hanem igyek-
szem, hogy el is érjem, amiért meg is
ragadott' engem a Krísztus". Pál a ke-

. resztyén életet harcnak, sőt egyenesen
ökölvívásnak mondja I. Kor. 9, 26-ban:
"Én azért úgy viasködom, (úgy veszek
részt az ökölvívásban=pükteuo) mint
aki nem levegőt vagdos.' Saját magát
ökölvívónak mondja, akí küzd a bűn
ellen, pedig túl van a damaszkuszi él-
ményen, a megtérésen és ujjászületésen.
De vallja és mindenkít figyelmeztet arra,
hogy az újjászületés nem életbiztosi-
tás, mely után minden zökkenő nélkül,
csendesen folydogálhat. a keresztyén
ember élete. Jönnek kétségek ez után
is. Éspedig azért: "Mert a test a lélek
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Egyetemistáink
olyanok, mint' a többi ...

Ha az' egyetemekep. számarányunk felett is vagyunk, evangélikus
diákjaink mégis olyan kisebbségben vannak a többi között, hogy nem
lehet elvárni tőlük, hogy mások legyenek, másként éljenek, mint a
többi. Ez nem is kívánatos. Szeretnénk, ha egyetemistáink az evan-
gélikus egyház s.zínét és Ievegőjét isugároznák az egyetemen de azt
semmiképpen' nem, hogy valamiféle elzárt közösséget, messzire feltűnő
különcködést képviselnének. Az egyetem amúgy is hatalmas gépezet,
melyben eltűnik az egyes, de eltűnnek benne a kisebb közösségek
is, bár nem azért, hogy mindent egy középkori értelmezésű univerzi-
tásba tömöritsen. Sajnos, a magyar egyetemnek már régen nincs. semmi
kollégiumi szelleme, s nem jelent univerzitást, már t. i. a professzorok
és diákok közösségét.Az egyetemi élet inkább atomizál, vagy inkább
nem tudja útját állani annak a folyamatnak, ami a középiskolából
kikerült fiatalok életében mindíg fellép: Magánemberré lenni! Sem a
tanulmányok, sem az egyetemi mozgalmak nem tudják. egyetemében
megragadni a diákságet. Egyes tudományos intézeteknek, szemináriu-
moknak dolgozó közösségei néhol ősszeszoknak, ismerek azonban
egyetemistát, aki negyedéves korában sem ismer egyetlen új kartársat
sem a középiskolai barátain kívül. Időnkint egy-egy közös diákprobléma
fel vetődik, a nagyobb hatású diákszervezetek néha be tudnak dobni
a közér.deklődésbe bizonyos kérdéseket, ezek· azonban inkább csak
ügyelő füleket kapnak, mint az ügyben összesereglő munkás kezeket.

Ilyen a diákegység .kérdése. A két éve kiadott MEFHOSz-diák-
kalauz szerint Budapesten nyolcvan, vidéken kilencvenhat diákegyesület
kínálja magát az egyetemista társadalomnak. Ezek persze kűlönböző
társadalmi akciók, a vállalatok,bankok,' a főváros és az állam pum-
polásából tartják fenn magukat, hogy az egyesületi helyiség s a ter-
mészetes adminisztráció költségei időről időre együtt legyenek .. Ha
ennyi. pénzt, amit így különböző diákegyesületek felvesznek) egyetlen,
komoly diákrrtozgalom céljaira forditanák. nagyszerű munkát lehetne
vele végezni. Így azonban csak arra elegendők, hogy a puszta létet
biztosítsák, magára a mozgalomra már sehol sem jut. Ugyanez a helyzet
szellemileg is. Az a része a diákságnak, amelyik vezetésre, egyesületi
élet irányítására szellemileg, lelkileg, személyisége szerint alkalmas
s .amelyik az.' egyesületi életet diákélete részének érzi, szétosztódik
a sok egyesület között. Egy-egy' diákegyesületet néhány barát körül
kialakult társaság éveken keresztül. klikk-kézben tart, az egészséges
verseny egyesületeken belül úgyszólván teljesen eltűnik s a diákfrak-
ciók egymás ellen való politizálásban élik ki magukat. Az összefogó
szervezetek egyes tisztségeinek elnyeréseért évről-évre új csoportosita-
sokat végeznek a diákegyesületek s hogy a vezetők bizonyos voksokért
miket ígérnek, s mit adnak el egymásnak, azt adiákegyesületek tagjai
legtöbbször nem is sejtik.

Még nem is volna ilyen nagy baj, ha ez a sok kis diákegyesület
mind egyetlen csúcsszervezetben tömörü1ne. Jelenleg azonban kétféle
csúcsszervezet él. A régebbi MEFHOSz, s az újabb Nemzeti Diák-
szövetség, mely utóbbi azonban számottevőbb diákszervezeteket tudott
beszervezni. A Magyar Nemzeti Diákszövetség, mint csúcsszervezet,
magában foglalja a Katolikus Diákszövetséget, a Protestáns Diák-
szövetséget, (benne az Egyetemi Luther Szövetségeket, a Soli Deo
Gloriákat, s az unitárius Brassai Sámuel Szövetségeket, s a Teológiák
Ifjúsági Köreit), a Turult, a Hungáriát és : a sportszövetségeket.
A .MEFHOSz a vallási egyesületeket, a Segítőegyesületeket és a
Területi. Szövetségeket fogta egybe. Már most megtörtént az az
eset, hogy a két csúcsszervezet, a MEFHOSz és a Magyar· Nemzeti
Diákszövetség, a legélesebb ellentétben álltak egymással s mindkettő
arra hivatkozott, hogy mögötte 'Van a magyar diákság. Mindkét csúcs-
szervezet magáénak tartotta azonban pl. az Egyetemi Luther Szövetsé-
geket, s így mi a gyakorlatban az ő vitajukban saját magunkkal "álltunk
szemben". Ezen a kis példán is látszhatik, hogy az egyetemisták szer-
vezeti képviselete időnként egészen áthidalhatatlan benső zűrzavar-
ban élt.



A vak is látta, hogy meg kell csinálni a magyar diákegységet,
de a diákság ezt, éppen benső széttagoltsága miatt, képtelen volt meg-
oldani. Az egyetemi oktatás reformját tárgyaló Tanács elé ezt a kérdést
is beterjesztették a diákság képviselői, s a kultuszminiszter egvetemi
tanár-kormánybiztost nevezett ki ennek a kérdésnek a megoldására.
pf diákság egyelőre' nem tudott mindenkit kielégítő javaslatot tenni
az illetékesek elé. Két nagy táborba szakadt az ifjúság vagy ínkább
az ifjúsági vezetők. (A diákság nagy tömegei nem is értik a kérdést,
s nem érdekli őket, legfeljebb csak az, hogy lesz-e diákegység, vagy
nem.) Az egyik tábor radikálisan akar eljárni s minden egyesületet
f~~oszlat~i(a vallási alapon sz~rvezetteket kivéve) s egyetemenkint egy
dl~k~gy~eg ~zervezetet felállítani, .melynek különböző szakosztályai
eleglt~r:~k..k:. a~?kat az ..igények~t és speciális feladatokat, -melyeket
ma kulonbozo diákegyesületek, mint bizonyos célra alakult közösségek
munkálnak .. A másik tábor lényegében minden mai egyesületet fenn
akar tartam, csak ezeket logikus egységbe fogni. Ma még egyik javaslat
~.~mtudot~ t?bb~~get sze~ezni : n~m akarunk ?róf~ták lenni a dolgok
•.cimenetelét illetően. De ugy látszik, hogy egyik tabor sem lesz képes
arra, hogy ezt az alapvető diákkérdést megoldja s a megoldás éppen
ezért felülről fog jönni, amiben 'lehet majd 'sok jó is, de a diák-
szabadság ésszervezeti autonomiák pampái Ielszántatnak vele. .

Az evangélikusok a diák-egyesületi élet tekintetében olyanok,
mint a többi. Ahányan vannak, úgyszólván annyi egyesületben szere-
pelnek mint tagok, sok helyen mint igen jó vezetők. Az Egyetemi Luther
Szövetség nem olyan fontos számukra, mint a' Turul, vagy a Hungária.
Sok helyen kénytelenek egymás ellen dolgozni s az az erő, ami a
~i, ifjúságunkban van arra, hogy közösségi életet éljen, szétforgácsoló-
dik a sok egység. között. . . '

Ezt a kérdést mi, akik az evangélikus diákéletet szeretnénk irá-
nyítani, csendes munkával igyekszünk megoldani. Mindenütt igyek-
szünk megerősíteni és versenyképessé tenni az Egyetemi Luther Szö-
vetségeket s a magunk kis diákegységét létrehoztuk azzal," hogy az
Egyetemi Luther Szövetségek országos közös munkáját megszerveztük.
Az egyetemi lelkészi vidéki látogatások és az évenkint megrendezett
vándor-kongresszusok munkálják az evangélikusok szellemi egységét.
Ennek a munkának alapját a Fiatalok Országútján c. azóta már anyagi
nehézségek miatt megszűnt folyóirat és annak belső munkatársai vetet-
ték meg. Ezévhen volt az ötödik országos kongresszusunk., És el
fogjuk érni, hogy akármilyen legyen a jövendő, díákegység,a mi

.Egyetemi Luther Szövetségeink autonómiáját,' munkalehetőségét ki
fogjuk harcolni benne s az evangélikusok saját szükségleteit mindjob-
ban igyekszünk bennük kielégíteni. . Dezséry László.

(Foly tat juk)

1eliyére~és ~ari~á~a nag~város~an
Az idő kerekét visszaforgatni s a haladás felé tett nagy erőfeszí-

téseket lebontani is rendkívül nehéz. Egy emberöltő óta megváltozott
minden világváros képe: több a géperejű jármű és csökken az állati
erővel vontatott szállítás. Közgazdasági szakirók és romantikus lel-
kek vonhatnak le ebből a helyzetképből érdekes tételeket.

Atelivérek és paripák azonban még mindíg nagyon benne élnek
o nagyvárosban. Vasárnap délután a Keleti pályaudvar érkezési olda-
lán íeketélő tömegek húzód nak azÜgető versenypálya felé. Azok a
derék Pestkörnyéki lakók, akik ebben az időben érkeznek,. vag?
indulnak a helyi érdekű vonalon, meglepődnek azokon a beszelget.;'-
seken amelyek kihallatszanak ebből a különös hangulatú. tömegből.
Szép' vasárnap délutánokon, amikor a' ló~ers;nypályán ,fut~.atások
vannak nem annyira gyalogos embereket, mint mkabb autos tomege-
ket látni az útvonalon. A főváros szomszédságában felépített gyönyörű
lóversenypályán ilyen ünnepélyes délutánokon a vagyon' emberei
gyűlnek össze. .. ., . .

Széchényi István szerette és propagalta nemcsak a lotenyesztest,
hanem a lóversenyeket is s ha voltak' kertársai közül ellenzői, azokra

ellen törekszik, a lélek pedig a test
ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek,
hogy ne azokat cselekedjétek," amelye-
ket akartok." (Gal. 5, 17.) .Ez a hivő
ember életében is valóság. Es amikor
Reményik kétkedő verseket írt, ez az ő
.életében is valóság volt. Azután az
első keresztyén gyülekezetben nehezen
tételezhetünk fel névleges keresztyéne-
ket, Pál mégis arról beszél leveleiben,
hogy azokban súlyos bűnök is előfor-
dultak és . éppen a, sok bajjal, bűnnel
küzdő korinthusi gyülekezetn~K tagjai-
ról mondja, hogy Isten igaznak fogadta
el öket az .o. Jézus Krisztus neve és
a mi Istenünk Lelke által (1. Kor. 6, 11).

Luther Márton is Pál apostollal telje-
sen összhangban tiltakozik a befejezett,
perfekt, keresztyén élet gondolata ellen.
"A keresztyén ember - mondja Luther.

szüntelen harcban áll: Viaskodik
benne halál és élet, bűn és kegyesség,
jó és rossz lelkiismeret, öröm és szomo-
rúság, reménység és rettegés, hit és
hitetlenség ... " Egy másik helyen pedig
ezt mondja: "Mivel hitünk il testben van
s mi még a földön élünk, időnként elő-
vesznek a bűnös hajlamok. Az ó-ember
fogyatékai ezek, mivelhogy a 'hitnek
még nincs egészen átható és teljes
uralma a testen." Reményik Sándor hite
is a testben volt. Nála is jelentkeztek
az o-ember fogyatékai. De· küzdött elle-
nük. Végül Luther ezt írja: "Ezért az
ujjászületett hivő egész élete abból áll,
hogya szív fohászkodásával, a csele-
kedet kiáltásával, a test fáradozásával,
mindíg csak azt az egyet követeli, sóvá-
rogja és esdekli: míndíg napról-napra
lehessen megigazulni, soha meg ne álla-
podjék, tényleges célhozérkezettséget
soha ne ismerhessen .....

Igen, Reményik Sándor' mint hivő
ember vívta harcát a bűn ellen. Es
rnível minden keresztyén ma is vívja
ezt a harcot, éppen ezért; pontosan ezért
tudjuk "vele összedobbanó szívvel"

, olvasni. verseit. Hitét pedig a hivő Re-
ményík Sándor. Krísztusba vetí.. akivel
igenis volt találkozása a "Hegyen", aki-
nek látta "fényesarculatját", aki betért
hozzá is, mint egykor "Emmausba". De
volt találkozása a töviskoronás Krisz-
tussal is, mint arról megrázóan bizony-
ságot tesz .Akácsor ősz útóján c. ver-
sében.' ,

Reményik kétkedő versei még egyet
bizonyítanak. Azt, hogy a hivő Re-

,ményik Sándor őszinte ember volt, aki
nem szerette a "hazug helyzeteket". Be
merte vallani, hogy voltak kételyei és
sokszor belejutott a hitetlenség hullám-
völgyébe. Le merte írni "Igaz beszéd
hitem dolgában" c. versét is! Van, aki
bátran megvallja. ho'gy vannak kételyei,
van, aki. tagadja: Reményik bevallotta.
Es ha még több ilyen verse volna. azok
csak még jobban bizonyít anák harcát,

,küzdelmét, hitét, őszinteségét s még
jobban errielnék "hivő" versei értékét.

.Bár minél többen olvasnák a hivő
Remenyik Sándor költészetét velé össze-
dobbanó 'szívvel és Isten iránti hálával,
aki nekünk adta Reményik Sándort
drága aj ándékul. 'Káldy Zoltán

Tanévzáró egyetemi istentisztelet.
, Június 7-én, d. e, fél 10 órakor lesz
ebben az iskolai évben egyetemi hall-
gatóink utolsó istentisztelete az Üllői-út
24. sz. a. imatermünkben, melynek ke-
retében úrvacsoraosztást is tartanak. '
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Pál~ázat a· Grosiús-ösztön~íjra
A Budapesti Deák-téri Ag. Hitv.

Evangélikus Testvéregyházak, -mínt ala-
pítványi fennhatóság alá tartozó .,Glo-
sius Sámuel és Dániel és Glosius Artner
Karolina egyesített alapítvány"-t ke-
zelő alapítványi bizottság ezennel köz-
hírré teszi, hogyaz alapítvány jövedel-

" meiből az 1942. évben '
I. egy, 2400,P, azaz Kettőezernégyszáz

pengős főiskolai külföldi tanulmányi
ösztöndíj,

II. két, egyenként 600 P, azaz Hatszáz
pengős iparosok részére adandó külföldi
tanulmányi ösztöndij,

Ill. egy 1200P, azaz Egyezerkettőszáz
pengős népfőiskolai segély kerül pályá-
zat útján kiosztásra. '

Az ,elnyerhetés feltételei a követ-
kezők:

1. Általános. feltételek:
Ösztöndíjban csak olyan magyar szü-

letésű és állampolgárságú egyén része-
sülhet, aki a. magyar szent korona jog-
hatósága alá tartozó területen lakik,
keresztény származású, ágo hitv. evan-
gélikus, aki továbbá magyar, nemzeti és:
hithű érzelméről, tehetségéről, feddhe-
tetlen erkölcsi jelleméről és jeles szor-
galmáról megfelelő 'bizonyítványokkal
rendelkezik és aki a magyar nyelvet
szóban és írásban' tökéletesen, azt a kül-
földi nyelvet pedig, amely. országban
tanulmányokat fOlytatni' óhajt, meg-
felelően bírja. .'

Népfőiskolai segélyt csak a magyar-
honi evangélikus egyházegyetem köte-
lékébe tartozó magyar nemzeti .és hithű
evangélikus szellemű népfőiskola kap-
hat -

II. Különös feltételek: --

Főiskoiai hallgatók részére adandó
tanulmányi ösztöndíjakra pályázhatnak
a magyarországi tudományegyetemek és
a József Nádor Műszaki és Gazdaság-
tudomanyi Egyetem karainak legalább
három évfolyamct végzett hallgatói, to-
vábbá végzett hallgatói és doktorai, a
hittudományi és jogakadémíák, a bá-
.nyászatí és erdészeti, a tanárképző, a
kereskedelmi, a zenemüvészeti, és kép-
zőművészeti főiskolák, gazdasági é~ ker-
tészeti akadémiák, az országos iparmű-
vészeti iskola 'legalább három évíolya-.
mct elvégzett és végzett hallgatói. A
végzett növendékek és doktorok csak
akkor részesülhetnek az ösztöndíjban,
ha a folyamodványuk benyujtása idején
a tanulmányaik betejeztétől számított
egy esztendő még nem telt el.

Lelkészek a lelkészi' vizsga, birói és
ügyvédi pályára készülők az egységes

"birói és ügyvédi vizsga letételétől. or-
vosok a szakképzettség megszerzésétől,
tanárok a pedagógiai vizsga letételétől
számítva egy éven belül még' részesít-
hetők ösztöndíjban.

Jparcsojc részéne 'adandó kűlf'őldi ta-
nulmányi ösztöndíjakra pályázhatnak,
ipari pályára vagy kézrnüvességre ké-
szülő, vagy, azt folytató, ipariskolát
végzett, vagy magyar imesternél felsza-
badult önálló kézműiparosok vagy se-
gédek, akik pályázati kérvényüknek
beadása idején 20. életévüket még nem
töltötték be.

Népfőiskola támogatására kiadandó
összeg elnyerésére pályázhatnak a Ma-

, gyarországon működő evangélikus nép-
főiskolák, vezetőségeik útján.
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éppen olyan kérdő .arccal nézett,. mint az a mi kortársunk, aki ilyen
versenyek látogatója, néz ránk, hogy ini ma miert nem értjük meg
és helyeseljük ezt a spor-tot?

Egészen megbízható helyről,mindkét versenypálya legbelsőbb
embereitől értesültem arról, hogy ez év májusi napjain úgy az egyik,
mint a másik versenypályán egy délután a belépő dijakból és a foga-
dási összegekből alkalmanként, több mint 600.000 P folyt be. Jól
jegyezzük meg, hogy a Gyermeknaponnem tudtak ekkora összeget
összehozni. Itt pedig csak azért, mert az emberekben a tiszta sport
mellett a fogadási láz es a nyerészkedés sátánja is éi, egy délutánon
több, mint félmillió pengő nagyszerü variációs számítások szerint ván-
dorol egyik ember zsebéből a másik ember zsebébe. Néha egészen
nagy összegek is cserélnek gazdát. , '

Az ügető versenypálya eseményeit, mint rendőrségi lelkész közel-
ről s nem .a pályáról, hanem zártabb helyről pontosan tudom. Az
utolsó futamok fogadási tétje érdekében fagyos télben nagykabátjai-

,kat adják el hiénáknak fékezhetetlen" játékkedvel élő férfiak s nem
egyszer történik meg, hogy derék munkás és iparos, vágy középosz-
tálvhoz tartozó emberek üres, zsebbel és majdnem ruha nélkül érkez-
nek haza a vasárnap délután "nagyszerű" szórakozásaiból. Nem tagad-
juk, hogy vannak nagyritkán olyan legendás esetek is, amikor szeren-
esés nyerők sovány pénztárcájukkal olyan. hatalmas összegeket nyer-
nek, hogy hivatalos és baráti segítséggel kell.őket a verseny végén
taxiba tuszkoni, hogy a póruljárt ismerősök baráti kölcsön formájában
minden pénzét el ne szedj ék. '

Dolgozó emberek ama jogát nem lehet elvenni, hogy üres óráik-
ban kedves szórakozásoknak hódoljanak. Kifáradt emberek derűs
játékokban Ielüdülnek és felfokozott munkavágyat is szerezhetnek.
De ezek a szórakózások már nem csak a nagyvárosban, 'hanem a fal-

vakban is .olyan veszedelmes jelleget kezdenek ölteni, amelyre fel kell
figyelni nemcsak az egyháznak, hanem minden hivatali közületnek is.
S ha, napjainkban már hazánkban' ismeretlen dolog az, hogy régen
Erdélyben' adurák c. kártyajátékot döngben, vagy esetleg. fuszulyká-
ban játszották s ha magas politikai hatóságok igen helyesen és ,félhiva-
talos formában arra intik az, ország lakosságát, hogy a komoly idők-
nek megfelelő komolysággal, minden az országszükségletét szolgáló
anyaggal felelősségteljesen bánjék, akkor talán nem látszik felesleges-
nek az, ha egy egyházi ujság munkatársa rámutat arra, amiről e sorok
révén beszélni' és eszmélkední lehet. ' , '

Hallomásaimat vszornorúan egészítette ki egy jó középosztálybeli
család otthonában látott élményem. A családapa szenvedélyes lóver-
senyjátékos. Pompás hivatalnoknak ígérkezett s hivatalában, ma is
mindenki szeréti. Munkaideje alatt majdnem tökéletesen látja el t hiva-
talát. De otthona a következőképen fest. Az ebédlőben, ahol a szü-
lők és négy felnőtt gyermek táplálkozik, fenyőfaasztal. mellett s
konyhaszékeken "ill étkezés alkalmával a család. Fehérnemű és tiszta
étkezési edény alig látható a családban. A szülők hálószobájában a két
behorpadt ágy azt mutatja, hogy abban alig van ágynemű. S a négy
felnőtt gyermek a harmadik szobában ezen a télen is 'a padlóra vetett
vékony szalmazsákkal alapozott és kabátokkal takart ágyakban aludt.
Szomorú és Iehangoló volt ez a kép. S amikor a háziasszonyt erőtlen
emberi szóval vígasztaini akartam, az elfásultság .s á tönkrementség
olyan apatikus' közönyéveI válaszolt, ami nem birja el- a nyomdafes-
téket. Igy találkoztam ebben a 'papílátogatásban azzal, amit eddig
annyi vasárnap délután érdektelenül láttani magam előtt elvonulni. ~
Ahogya megfáradt asszony és gyermekei őszintéri feltárták helyzetü-
ket, derült bennem is világosság a lóversenyek azon árnyoldalaira.
melyről eddig is tudott a világ, de amelyről, mint veszedelmes
magánszenvedélyről, alig beszél valaki. _

A papok hűségesen és 'Ielkiképességeik szerint prédikálnak, a
rendőrök minden veszélyesnek látszó helyen megjelennek, hogy az
esetleges bajokat elhárítsák az emberek felől, a büntető hatalmak a
törvénykönyvön űlve szintén ígérik az egész nemzetnek: ne félj, min-
den bűnt megtorhmk, mert az állam érdeke s a morál is ezt kívánja,
de ha az egész világ összefog is, akkor is maradnak gyönge emberek,
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' akik egész héten azt mormolják, hogy most már többet igazán nem
megyek ki a lóversenyre, mégis vasárnap délben a feleségnek adott



becsületszó ell;nére, ha másképpen nem megy: nagykabát és kalap
nélkül szöknek el hazulról, hogy az utolsó tíz pengővel megfordítsák
maguk és családjuk szomorú sorsát.

Évekkel ezelőtt egy különben nagyon derék középiskolai igazgatót
kellett sikkasztás miatt bezárni, azután ideggyógyintézetbe szállítani.
Evek multán derült ki róla is, hogy a lóversenyek vitték bele
a romlásba. '

Nem remléjűk azt, 'hogy egy igénytelen jajkiáltás elhat a legille-
tékesebbekig s legalább a háború tartamára elrendelik a lóverseny-.
pályákori a fogadások és nyerészkedések eltiltását, de ait remélj ük,
hogy egyháznpk s annak világi és lelkészi társasága éppen úgy, mint
minden többi egyház, amelyiknek igyekezni kell híveit oltalmazni a
bűnre való csábításoktól, mindent el fog követni, hogy ebben a mai'
nehéz időben. is· és aTokozott építésre kötelezett jövendőben .is har-

.coljen ez ellen a családot és becsületet is veszélyeztető szenvedély ellen.
Befejezésül megismételjük egy tavalyi. cikkünk néhány sorát:

Tűrhetetlen dolog az a keresztyén fővárosban, hogy akkor, amikor test-
véreink koporsóját utolsó pihenőhelyükre kísérjük, Isten Igéjébe és Isten
szolgájának alázatos imádságába belebömböljön az Ügető versenypálya
hangos beszélője és hirdesse azt, hogy budapesti boldog halandók
mennyit nyertek és szegény nyaval~ások rnennyit veszitettek. G. L.

Művelrséqünk egyik hiányáról
A közelmúltban nagy- port vert fel a Tavaszi Tárlat egyik fest-

ménye. Maga a kép és a hozzá fűződő események .alkalmasak
voltak arra, hogy több helyről is felvessék és megvitássák műveltsé-
günk egyik hiányosságát, a képzőművészetekben való általários elmara-
dottságunkat. Természetesen nem művészeink színvonaláról, hanem a
közönség elmaradottságáról esett a szó, És mindazok, akik szóltak és
mindaz, amit mondtak, megegyeztek abban, hogy közönségünk ezen
a téren rettenetesen elmaradott, Művészi, tudatos .ízlés' egyes kivéte-
lektől eltekintve, nagyon csekély és ami .'V'an,a legtöbbször az sem'
helyes. Mivel pedig ebben a kérdésben is tisztán kell látnunk és kiutat
kellkeresnűI?-k, elmentünk Gallé Tibor hittestvérünkhöz, hogy tőle
lapunk számára kérdéseinkro választ kapjunk. . ..

Gallé Tibor
nevét és személyét nem kell bemutatnunk olvasóinknak .. Művészetét
sok tárlaton és kiállításon élvezhettük. .Jelenleg mar' nyolcadik éve festő-
iskolát tart fenn Pesten, azok részére, akik magukban művészi haj-
landóságot éreznek és azt fejleszteni akarják. Célja azonban korántsern
az, hogy megannyi borzasfejü rnűvészkét bocsásson szárnyra.. hanem
inkább az, hogy a művelt társadalomnak azon rétegét, amelyikhez elér,
"képzőművészetet gyakorló dilettánssá" tegye. Ezért iskolájában először
is egy félév en át azt vizsgálja, hogyajelentkezőnek vari-e tehetsége,
azaz érdemes-e vele foglalkozni? Amennyiben nem. érdemes,· tudtára
adja, mert tanítványávallelkiismeretesen és nem üzleti szempontokból
foglalkozik: Iskolájában nem csak a technikai. fogásokat sajátítják el .
növendékei, hanem megtanulják azt is, hogyan kell behatolni ia tárgy
lelkébe és megérezni belőle művészi tartalmát. A. lelki fogékonyság
ilyen művelése érdekében minden egyes növendék köteles rnűvészettör-
téneti előadasokat hallgatni. Öntudatlanul is evangélikus magatartás
ezGallé Tibornál, mindent lelkiismeretesen venni, mindennek a mélyére
hatolni, "ad fentem" , és mindazt, amit trudunk, embertársaink javára
fordítani.

Az átlagközönség
magatartásáról kérdeztük először .Gallé Tibort. A magunk véleményét
tudjuk, eddig is nyiltan hirdettük. De kíváncsiak vagyunk, mit mond
maga az alkotó művész. A következőket halljuk tőle: Az átlagember
a művészetben is, mint más. helyen is, csak könnyű szórakozásokat
keres.Irodalomban a ponyva, a pengős regény köti le, zenében a könnyű
zene, az álmagyar nóta. Képzőművészetben is van ilyen ízlés - átlaga,
ezekkel van tele a lakása. Mivel művészi érzéke kevés, ha volt, nem
fejlesztette ki, az tetszik majd' neki, ami a többi átlagembernek: a
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Felhívjuk a pályázókat, hogy kér-

vényeiket a Budapesti Deák-téri evan-
gélikus tes.Lvéregyházakhozcímezve,
1942. évi július hó 10-ig dr. Bendl Ala-
jos bizottsági jegyzőhöz (Budapest,
VIIL, Baross-utca 21.) küldjék be.

A pályázati kérvényeknek tartalmaz-
niok kell a személyi adatokon és az
általános feltételek igazolásán felül
anriak előadását, hogy a pályázó milyen
tanulmányt folytat, s milyen irányban,
hol, melyik külföldi tanintézetben vagy
munkahelyen óhajtja az alapitvány tá-

·.mogatásával tanulmányait' folytatni,
valamint azt. is, hogya kt- es beutazási
engedélyt folyamodó. meg tudja sze-
rezni, . , .

A kérvényben hivatkozott mellékle-
tek hitelesített másolatban is csatolha-
tók azzal a kijelentéssel, hogy folya-
modó azok eredetijét felhivásra kész
bemutatni. .

A pályázat eredménye ugyanazokban
a Lapokban fog közzététetni, malyekben
a hirdetmény megjelent, az ösztöndíjak
kiutalásának részletes feltételeit il díj-
nyertesekkel a bizottság jegyzője fOigja
közölni. Dr. Tomcsányi V. Pál s. k, a
bizottság elnöke, dr. Bendl Alajos s. k.

· CI bizottság jegyzője.

Felhívás
tanítók gyermekneveltetési· segélyére

vonatkozó igénybejelentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel léte-
sített "Protestáns Tanítói Internátusok
Alapjából" való segélyezésre evangé-
likus egyházunk nevében pályázatot
hirdetek olyan, gyermekeiket az 1941-
42-'ben taníttató tanítók gyermeknevel-

· tetésének céljaira, akik falvakon, tanyá-.
kon teljesítenek szelgálatot és ennél-
fogva gyermekeik továbbneveltetéséről
a .maguk erejéből gondoskodni nem
tudnak. Kivételesen s különösen .indo-
kolt esetben ezen kategórián k ivül eső
tanítók segélykérvénye is elbírálás alá
kerül, Figyelemmel az alap rendelteté-
sére és a miniszfer úr intenciójára, kü-
lönös figyelemben részesülnek azok, a
folyamodók, akik gyermekeiket evangé-
likus' internátusban helyezték el. A kér-

· vényben feltüntetendő: a tanító neve,
életkora, hivCLtali minősége, működési
he1ye, családi viszonyai, teljesített hadi-
szolgálata, házon kívül taníttatott gyer-
mekeinek neve, életkora, iskoláztatásí
(melyik iskolába jár) és elhelyezési ada-
tai (internátus,magánház, rokonság),
tanulmányi előmenetele. Továbbá a ta-
nítói javadalom pontos adatai tétel en-
.ként s végösszegben aranypengő érték
szerint. Feltüntetendő tehát: a fizetési

. osztály ·és fok, a helyi javadalom (érték-
egység, kezdő fizetés százaléka, föld,
termény, tüzelőfa, készpénz, fízetéskí-

, egészítő államsegély, esetleg más, bár-
milyen természetű javadalrni .tétel) s
végül a magánvagyon. Folyamodási ívet
megkeresésre az illetékes püspöki hiva-
tal bocsát a folyamodó rendelkezésére.
Tekintettel az egységes eljárás szüksé-
gére, a segélyikérésezen. folyamodási
íven.nyujtandó be. Az illetékes püspök
úrhoz' intézendő, bélyegmentes kérvény
az illetékes esperes úrhoz folyó évi jú-
nius hó 15-ig nyujtandó be; onnan pe-
dig június hó 18-áig az illetékes. püspök
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úrhoz terjesztendő fel, hogy június hó
22-éig kezeim között lehessen. Buda-
pest, 1942. május 22. D. báró Radvá~-
szky Albert s. k. egyetemes felügyelő.

, .

HIREK
D. Raffay Sándor püspök, aki hóna-

pokig tartó betegségéből felépülve, már
kétízben a templomban megjelenhetett,
utókúrára egyik gyógyfürdőre utazott.

Az ,Országos Luther Szövetség orszá-
gos választmánya június 2-án tartott
ülésén a szokásos jelentések meghall-
gatasán kívül rész letesen foglalkozott a
finn gyermekek nyaraltatásának kér-
désével. .Részletesen tájékoztatni fog-
juk olvasóinkat és a helyi Luther Szö-
vetségeket erről a' szeretetmunkáról.

A protestáns lelkészek részére meg-
tartott levente csoport vezetői. tanfolya-
mon 120 evangélikus és református lel-
kész vett részt. Rövid időn belül újabb
tanfolyam, illetve kiképzés lesz.

Kovács Andor békési esperes, aki ezt
a tisztét 22 éven át viselte, tekintettel
előrehaladott korára, esperesi tisztéről
lemondott. Az· egyházmegyei presbité-·
ríum a lemondást tudomásul vette és'
megtette a szükséges intézkedéseket. Az
esperesi tisztség egyedüli jelöltje Kello
Gusztáv szarva si lelkész.

Országos evangélikus tanárgyűlés volt
Kőszegen. Bánkúti Dezső . elnökölt,
Vatby-Remport Elek es Rozsoridai Ká-
roly előadást tartott. Tiszteleti taggá
választották Mikola Sándor c. főigazga-
tót, Bereczky Sándor ny. budapesti val- .
lástanárt, Arató István kőszegi leány-
gimnáziumi igazgatót és Zsol nai Vilmos
nyíregyházi igazgatót, A szakosztályok-
ban Csaba József, Bukovszky Ferenc és

.Levius Ernő tartott előadást. .
A gyenesdiási 'balatoni leánykon-

ferenci a (jún. 27-júl. 4.) és asszonykori-
fererreia (júl. 13.) összes költsége egész
hétre 17 pengő és 3 P jelentkezési díj.
Utóbbi bélyegekben küldhető be a je,-
Ientkezéskor (Sréter Ferenc, Bpest, IX.,
Erkel-u. 12.). Hozni kell: cukor- és
zsíradagot. kenyérrisztet (esetleg ke-
.nyérváltój egyet) , ágyhuzatot,fürdőru-
hát. Az .édesanyák - asszonyok kon-.
ferenciája mindenkinek szól, a Ieányoké
azoknak, akik már vettek' részt vala-
hol evangelizáción, vagy evangélizáló',
kenferencián. A balatoni kedvezmény
csak jÚI:J.Íus30-ig szünetel, így az ott-
hon váltott jegyek egész [eggyel előre-
láthatólag ingyen lehet hazautazni. .
Részletes programmct fenti címen kér-
jük.

Doktorráavatás. Ottlyk 'Ernő olcsvai
m. lelkészt. a debreceni Tisza István
Tudományegyetem bölcsészeti' karán
június 6-án doktorrá avatták. Doktori
értekezésének tárgya: A. pedagógus
Luther címmel jelent meg.

A tornaljai egyházközség Kovács Ist-
ván m. segédlelkészt választotta meg
lelkészévé. .

Felvételek a Luther-Otthonba. Orszá-
gos evangélikus egyházunk Üllői-út 24.
sz. alatt fenntartott egyetemi és fő-
iskolai otthonába, a Luther-Otthonba,
a jövő iskolai tanévre pályázatot lehet
benyújtani. Az Otthon bennlakást .és
teljes ellátást nyújt. Jelentkezni jún.
15-ig kell. Részletes felvilágosítást ad
az Igazgatóság ..

giccs. Edeskés virágcsendéletek, vagy tájképek, amik szinte kaptafára
készültek, de az élet lényegét és mélységeit ábrázoló mélyebb értelmű
alkotások számára érthetetlenek és megközelíthetetlenek. "Nem szé-
pek". Hagyja, hogy ízlésében befolyásolják mások, a tömeg, a műkeres-
kedők, és mivel semmit sem tesz, hogy ezt javítsa, kiállításra sem
jár, ízlése nem fejlődhetik, és riincsen semini sem, arnível összehason-
lithatna. Hiszen ismerőseinél is mindíg hasonlókat lát. A művészek
sanyarúbb helyzéte is ennek a következménye. Mivel az igazi művészet-
hez nem ért, azoktól a kereskedőktől vásárol, akik a művészeket tucat
alkotások és sorozatok elkészítésére kényszerítik azzal, hogy csak
"rendelésre" vesznek át és csak ízlésüknek megfelelő képeket. A kö-
zönség ezeket látja, csak ezek között tud összehasonlítani ~s választani.

. A kiutat
csak rendszeres munkával lehet megmutatni és elérni, - folytatja
tovább Gallé Tibor. Természetesen a legjobb, ha valakinek vim adott-
sága, amit ki lehet fejleszteni. De, mivel ez nincsen mindenkinek, '(hiszen
vannak analfabéták e 'téren is) bizonyos fokig lehet javítani a helyzeten
képzőművészeti neveléssel. A németek, de Budapesten a Népművelési
Bizottság is,már huzamosabb idő óta rendez tárlat- és kiállitás-, vala-
mint műteremlátogatásokab, amelyek célja, hogy ha az adottság nincsen
meg, "értelme folytán közeledjék" és műélvezővé legyen a közönség.

Budapesten természetesen a helyzet könnyebb, mint vidéken, mert
itt sok alkalom nyílik arra, hogy a hiányokan pótoljuk. Ennek pedig
kettős útja van: az első a művészettörténeti képzettség, .mert így meg-
tanulja az ember, hog-y miről is van szó és megtanul összehasonlítani is.
Erre persze kora ifjúságától kell vezetni az embert, amint ezt újabban.
a pesti iskolák nagyrészében csinálják is. De ennél nem kevésbbé fon-
tos a második sem, a tárlat- és kiállítás-látogatás, vagyis az élő művé-
szettel való állandó kapcsolat-keresés. Sajnos, bár erre alkalma lenne,
a vidéki ember ezt csaknem százszázalékig elhanyagolja pesti látogatása
alkalmával. Hiszen igaz, a helyzete nehéz, mert senki sem .kelti fel'
érdeklődését. Ez az állami népművelés feladata lenne. Vándorkiállítá-
sokat kellene rendezni, minden vidéken évente legalább egyet, így
érhetnénk el a maximumig, a congenialitásig, azaz addig a lelkiálla-
potig, amelyben bele tudok helyezkedni az alkotó művész lelkiálla-
potába is, élvezemtnüvét és tőle csak annyi különböztet meg, hogy

. nem vagyok. magam is alkotó müvész. Ez persze áldozatokkal jár, de
ezt meg kell hoznia annak, aki magát művelt embernek mondja .

Nevelési módszerét
azután gyakorlatban mutatja meg Gallé Tibor. Bevisz a műterembe,
amelyik itt inkább tanterem és maga mögé állít, majd végig megy
növendékei között és "korrigál"-ja azt, amit éppen dolgoznak. Egy
modell áll, azt rajzolják -és a növendékeknél egyenként végig veszi a
hibákat, közben azokat az elveket és utasításokat emlegeti, amelyek a
cél eléréséhez alapvető en szükségesek. Majd, amikor vége van az órá-
nak, (úgy megy itt is, mint az iskolákban, óra után 10 perc szünet,
közben társalogni nem szabad) megmutatja az iskolájában most szüle-
tett legújabb alkotást: az üvegfestményt, ami mégsem üvegfestmény.
Eljárását szabadalmaztatni akarja. Lényege az, hogy az átlátszó anyagra
festett képet két üveglap közé szorítják, leragasztjak és utána "kikészí-
tik", mint :az üvegfestményt, ólomkeret utánzattal. Színes ablaknak,
templomokba, nagy termekbe kiválóan alkalmas lesz és ami a fő,
sokkal olcsóbb, mint .m·aga az üvegfestmény. Előre is felhívjuk rá azok
figyelmét,akik templomokba üvegfestniényekről gondolkoznak.

Megköszönjük Gallé Tib.ornak a kedves és hasznos órát és meg-
szívlelní való mondanivalót átadjuk olvasóinknak. Úgy érezzük, fontos
kötelességünk volt.· Lapunk mindíg törekedett arra, hogy olvasói-'
nak megmutasson mindent, ami napjainkban fontos ·és érdekes. Az a
célunk, hogy evangélikus művelt társadalmunk "az élet ütőerén tartsa
újját" és helyt tudjon állani minden téren. Szeretnénk, ha számunkra
itt', a képzőművészetek terén sem kellene beszélnünk müveltségünk
hiányos voltáról. Kemény Péter.

"A hit által való megigazulás áldásai-
ról", d. u. közgyűlést tartottak; majd
előadás' hangzott el ezen a címen: "Min
'akadt el a 18. század eleji magyar evan-
gélikus ébredés?"

. A Baráti Mozgalom konferenciája.
Az Evangélikus Misszióegyesület Baráti
Mozgalma június 4-én 'Celldömölkön

. konferenciát tartott. Délelőtt közös bib-
liatanulmány volt Róma 5:1-11. alapján



Egyházunk és Trianon
Hazánk részekre szakgatása súlyos csapást mért egyházunkra is.

Ennek következményeit ma is érezzük. Felmerül bennem gyakran az
a gondolat, hogy ha az ország integritása helyre áll is, vajjon a mi
kicsiny egyházunk meg tudja-e teremteni belső egységét, vagy pedig
nemzetiségek szerint csoportokra bomolva, e csoportok egymást meg
nem értve a kűlső ártó behatásoktól elszíntelenedve, megtizedelve
nem lesz-é kitéve a felmorzsolódás 'Veszedelmének? Ezt a nyugtalanító
gondolatot elhallgattatja ugyan az az örvendetes tény, hogy ma híveink'
vallásossága hatalmas erővel jelentkezik és egyházszeretete folyton
fokozódik. Ám ha ez így is van, nekünk nincs okunk a patópáloskodásra.
Nyitott szemmel kell megfigyelnünk a körülöttünk zajló életet. Hiszen
az európai kultúra maga is sorsdöntő időket él és így e kultúra alap-
pillére az egyetemes keresztyénség is. Vajjon ilyen körülmények között
a mi egyházunk képes-é továbbra is azt a nemes missziót betölteni,'
amelyet hazánk történetéberi eddíg Ts betöltött? Nekünk észre kell
vennünk minden olyan változást, amely gátolja egyházunkat gond-
viselésszerű szerepének betöltésében és amely nem csökkenti a kétség-
kívül meglévő belső ellentéteket, de növeli. Nekünk számolnunk kell
azzal, hogy az egyházhívek együttérzését, együttélését biztosító sok
intézményünk, szokásunk elavult, megszűnt s ezeket igyekeznünk kell
újakkal pótolnunk.

Nem kell mondanom, hogy a szóban lévő ellentétek alatt ma a
nemzetiségi ellentéteket értjük. Az utódállamokban is a túltengő
nacionalizmus volt akadálya a hívek harrnónikus együttélésének. így
aztán pl. Csehszlovákiában a tömegekkel rendelkező marxizmus és
katholicizmus két malom köve között őrlődött a kicsiny evangélikus
egyház, 'Concordia res parvae crescunt, maximae dillabuntur. Hol
vagyunk ma már attól. az időtől, a XVI. és XVII. század idejétől,
amikor a Bécstől, töröktől agyonnyomorított, megcsonkított magyar
hazának a csaknem teljesen evangélikus Felsőmagyarország volt
mentsvára. Az a Felsőmagyarország, amelynek' német és szlovák
lakói vagyont és vért áldoztak a magyarral együtt a közös haza sza-
badságáért. A testvéri együttérzésre, együttélésre oly példát muta:ttak

, a letűnt századokban a)elsőmagyarországi evangélikusok fajra, nyelvre
való tekintet nélkül, amelyhez hasonló összefogásra a példát a svájci
három nemzet történetén kívül aligha találunk. A felvilágosodás kora'
a napoleoni háborúk idejében keletkezett, nemzeti eszme túltengése
rontotta meg népeink e testvériségét.

A nemzeti eszménél nincs szentebb, magasztosabb eszme a mi
korunkban. Mi magyárok ennek köszönhetjük 'újabbkori felemelkedé-
sunket. Nincsen jogunk, de okunk sem, hogy ez eszme áldó hatását más
nyelvű evangélikus híttestvéreinknek ne kívánjuk. Mi mindannyian
egy Atyának vagyunk gyermekei az Ur Jézus Krisztusban. Magyarok,
németek és szlovákok egyaránt. Ha megkívánjuk másoktól, hogy becsül-
jék meg magyarságunkat, úgy meg kell becsülnünk nekünk is a mások
nemzetiségét. A nemzeti eszme nem jöhet ellentétbe a Krisztus evan-
géliumával. Ezért ép a mai időkben, amikor a' nemzeti eszme fény-
korát éli, nekünk nem szabad, de nem is lehet e kérdés elől kitérnünk.
A struccpolitika ezen a téren végzetes lehet reánk nézve. Es miután

, hazánk jövendője is többé-kevésbbé e kérdés helyes megoldásától függ,
hazafias kötelességünk is, hogy a nemzeti ellentétet, annak kiéleződését
igyekezzünk atyafiságos szerétettel mindenkit kielégitő igazságos meg-
oldással lehetetlenné tenni. Ne 'várjuk tehát, hogy mások, külső erő-
tényezők avatkozzanak a mi dolgainkba s bennünket befejezett tények,
elé állítsanak. Nekünk kell, a mi dolgunk cselekednünk és nyíltari állást
foglalnunk. A kezdeményezésnek tőlünk kell kiindulni!

Megdöbbentő, hogy az egykor egy hazábanés egy egyházszervezet-
ben élő evangélikusság Trianon óta jóformán meg sem kísérelte, hogy
egymáshoz közeledjék. Lehetséges-é ez olyanok részéről, akik a Krisztus
evangéliumát vallják hitük zsinórmértékéül? Megdöbbentő. de érthető.
Trianon éket vert közibénk. A megbékélésnek feltétele egyik részről a
Csehszlovák államban való megnyugvás, másik részről az ezeréves haza
integritásának helyreállítása volt. Ebből a két ellentétes állásfoglalásból
szintézis nem lehetett. A helyzet ma is ez, de mégis más formában.

(Foly tat juk) Gömöry János ..

Lelkészbeiktatás. Az újonnan alakult
mezőlaki gyülekezet első meghívott lel-
kipásztorának, Tóth Sándornak beikta-
tása szentháromság vasárnapján volt,
a mezőlaki templomban,

Pusztavám. Br. Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő a múlt évi egyete-
mes gyűlés megnyitó beszédében egy-
házi célul tűzte ki az oroszországi egy-
házi munka felkarolását. A felhívásra
felbuzdulva, a pusztavámi gyülekezet
elhatározta, hogy az ezévi gyámintézeti
gyűjtés rendelkezési összegét egy orosz-
országi templom építésére, vagy tataro-
zására ajánlja fel. A gyűjtés 107.40 P-t
eredményezett. .

Ifjúsági konferencia lesz június 7-én
Vanyarcon (Nógrád m.) Szirák, Egyhá-
zasdengeleg, Bér, Acsa, Galgaguta, Va-
nyarc, Legénd és Terény ifjai' és leá-
nyai számára, melyen a KIE vezetői

,tartanak előadásokat.
A soproni evangélikus Iiceumba (ta-

nítóképző) a felvételi jelentkezések
megkezdődtek. Az' intézet új tanuló-
otthona most van .épités alatt. Érdek-
lődőknek tájékoztatót küld az intézet
igazgatója, Sopron, Képezde-u. 14. sz,

Felhívás. Felkérem mindazon vallás-
tanár urakta, akiket lelkészi szolgála-
t uknak az állam részéről jövő javada-
lomba beszámítása körül sérelem ért,
hogy együttes eljárás megindítása vé-
gett adataikat velem válaszbélyeg mel-
lékléséveI közölni sziveskedjenek, Smid
1. Lehel evangélikus vallástanár, Rima-
szombat, Egyesült Protestáns Gimná-
zium.

HaÍálozás. Özv. Varga Józsefné, sz,
Scheffer Etelka, a rozsnyói Jótékony
Nőegylet díszelnöke, több kitüntetés tu-
lajdonosa, számos társadalmi egyesület
munkás tagja, 81 éves korában, május
27-én Rozsnyón elhúnyt.

Az Egyházkeriiletek Jóléti Egyesülete
május 20-én D. Raffay Sándor püspök
elnöklete alatt tartott igazgatósági ülé-
sen a vidéki fiókok ügyével és főként
a Jednotta, volt szlovákiai temetkezési
egyesület jogutódjaként megalakult
Magyarországi Evangélikus Testvériség

'Egyesületével kötendő megállapodás
kérdésével foglalkozott.

Zenés áhitat. A IX. kerületi evan-
gélikus énekkar és ifjúsági egyesület
május 31-én jól sikerült zenés áhitatot
rendezett az Üllői-út 24. sz. imaterem-
ben, Közreműködött Kapi-Králik Jenő
(orgona), Fodor Sándor (ének), Veperdi
László (orgonakíséret), Veperdi Ernő
(gordonka) és az énekkar Veperdi Ernő
karnagy vezetése. mellett. Előadást
Pásztor Pál fasori s. lelkész tartott' az
énekek szeretetéről. Néhány jólismert
énekünk keletkezési történetér ismer-
tette. Az énekkar betanítása és a zenés
áhítat megrendezése Veperdi Ernő kán-
tortanító érdeme. '

Nyaralás. Hűvösvölgyben. gyönyörű
fekvésü helyen van a· FÉBÉ Evangé-
likus Diakonissza Egyesület két üdülő-
otthona : XII., Hídegkúti-út i23/a. és
Modorí-út 6. sz, alatt. Erdőre, hegyre
néző, folyóvizes szobák. Csendes kert.
Pihenésre, üdülésre kiválóan alkalmas.
Felvilágosítás a fenti helyeken kap-
ható, Telefon: 164-573.
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------ AKÁcvrRÁG
(Folytatás.)

Teréz megint "szavak nélkül" értett meg va-
lamit, amig hallgatja ura kicsit izgatott, gyors fej-
tegetését: Ebben a házban se most, se ezután nem
gondolnak: a maguk örömére, bánatára, üt mindíg
a nép, a föld, a falu, a nemzet, a mások gondj a-
baja az első. Csendesen eltemeti a.Jiarmirtcegyet".
s egész figyelmét, egész érdeklődését, egész szívét
odaadja a "százharmincegy-"nek. Tudja, így "jár-
hat kedvében", így lehet igazi társa az ö urának.

- És nem lehet rajtuk segíteni? Nem lehet
szénát idehozni más vidékről, ahol nem volt ilyen
szárazság? . .

- Lehetne, lehetne, de akkor többe kerülne
a teleltetés, mintha jövőre jókora ráfizetéssel új
jószágot vesznek. Itt már, sajnos, nincs segítség.
Ez az esztendő elveszett. De arra felkészülhetünk,
hogya' jövőben ilyesmi ne érhesse a falut.

. - Hogyan? Hát tehet valamit az ember a szá-
razság ellen? Ha egyszer Isten nem ad esőt!

-,---Azzal a· kis esővel, amit eddig adott, meg
azzal, amit az ősz folyamán ad még,. gyönyörűen
meg lehetett volna s meg lehetne tölteni a takar-
mánycsüröket, csak okosan kellene vele gazdál-
kodni. Azért adta Isten '~z emberi elmét, hogy a
mostoha természettől kicsikarja, amire szüksége
van. Harc ez, küzdelern! De ez a szép. Ha a ter-
mészet bőven önten é áldásait, anélkül, hogy a kis-
ujjunkat is mozditanánk, úgy eltunyulna az ember, I
mint az őserdei lajhár, amely éhen pusztul, mert
arra is lusta, .hogy .rnancsát félölnyire nyújtsa. a
meJlette viruló gyümölcsért. De Isten nem ad ingyen
semmit. Küzdeni, dolgozni, birkózni kell érte a ter-
mészettel s éppen ez a küzdelem emeli az embert
felfelé.

- S mivel küzd az én urama szárazság ellen?
- Mivel? Ezzel ni! - ránt elő a zsebéből

Thessedik ~gy csomó sűrűn teleírt . papírlapot. -
Még csak a fejünket se kell törnünk. Az "ország
anyja" gondolkodik gyermekei helyett is.

Teréz érdeklődéssei nyúlt a papírlapok után s
kezdte sillabizálni a sűrűn szántott apró-betűs
sorokat: "ŐfeLsége, Mária Terézia kiráLynő LegkegyeL-
mesebb retuieiet:e, ameHyet emberek, áUiL'tok száraz-
ságokozta szükségletein segítendő, takar:mányfüvek
iilietését elrendelni kegyeskedik ... "

- Látod, erről fogok én beszélni vasárnap.
Felrázomőket tunyaságból, vagy az elkeseredés
Iásultságából s templom után nyilvánosan kihir-
detjük, megmagyarázzuk a királynő rendéletét.
Nem űlünk tétlenül, nem nézzük ölbe tett kézzel,
hogy veszik és pusztul minden. Mozgás, harc, küz-
delem kell ide, mert abból fakad az élet! .. ~

.- Igaza van az én uramnak, de azért, ha lehet,
ezt a jó kis húslevest se hanyagolja el, mert abból
is fakad némi élet.

*"
Vasárnap már istentisztelet előtt másfél órával

hallotta Thessedik, hogyan' kanyarognak ég felé
lassú nyújtózásokkal a szárazság idejére. rendelt
énekek. Volt vagy húsz-huszonöt belőlük. Régi baj
lehet ezen a tájon a szárazság. Kőzbe-kőzba néhány
bűnbánatit is elnyújtottak, ha netán bűneik miatt
zárta volna be Isten az ég csatornáit.
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KEPEK THESSÉDIK SÁMUELÉLETÉaÓL .:.::.:.:.:.-
IRTA: FARKAS ZOLTÁN. ==

Thessedik kicsit hajlott háttal, mintha csak
súlyos mondanivalók terhét hordozná, de nyugodt,
biztos léptekkel indult a templom felé. .

. Az esőért éneklők már kifáradt torokkal, jobb-
ra-balra billenő fejjel kókadoztak. A levegő fülledt,
fáradt, álmosító. A "falaknak" prédikálás" kecseg-
tető jelei fogadták Thessedik Sámuelt, ahogy belé-
pett a zsúfolt kis vályogtemplomba. Ö azonban nem
volt az az ember, aki ilyesmibe belenyugszik.
Ahogy textusát felolvasta, már kerekre nyíltak a
szemek, kiszállt a fej ekből az álmosság s az érdek-
lődés izgalma feszült a padok fölé. Mert ilyesfélék
voltak abban: "Vessed a te kenyeredet a víz színére,
mert sok nap mulva megtalálod azt." Vagy: "Aki
a szelet nézi, -nem vet az; és aki a sűrű fellegekre
néz, nem arat." No meg: "Reggel vesd el a te ma-
godat, és este se pihentesd kezedet; mert nem
tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind
a kettő jó lesz· egyszersmind." "Mert ha sok esz-
tendeig él is az ember, megemlékezzék a szárazság
napjairól ... "

Hát még ami a prédikációban következett!
Az verte csak ki az álmosságot a szemekből. Csap-

.kódott, mint a jégverés, zúgott, mint a vihar orgo-
nája, könyörgött, mint az éhező gyermekék koldús-
anyja s magyarázott, világosított, érvelt, példázott.

.mint a jó tanító a kisgyermekek előtt. Akinek füle
volt a hallásra, megérthette, "miré akarja Isten
Szarvas népét megtanítani "az mostani száraz-
sággal".

Mint rajzó méhek, .úgy zsongott-bongott,. forrt
a tömeg, amikor istentisztelet után kiözönlött a
templomtérre. Ott' várta aztán az újabb meglepe-
tés. Az előljáróság törvénykihirdetest doboltatott s
felolvasták előttük Öfelsége, a legkegyesebb király-
nő legújabb rendeletét a különféle takarmányfüvek
ültetéséről. Törvényolvasás 'után Vámossi György
uradalmi ispán magyarázta a népnek a rendelet
végrehajtását. sannak többrendbéli hasznait. De
mivel ő nem vala mcstere az ékes szónak, utána
újra csak Thessedik tisztelendő szólott a néphez,
kímutatván;: mennyire fontos az állatállomány pusz-
tulásának megakadályozása, a termő rétek felfrissi-
tése, jó takarmány füvekkel új rétek- és takarmá-
nyozási lehetőségek teremtése.·

Mind a nép, mind a vezetők jóleső érzéssel osz-
lottak széjjel. A népnek tetszett,· hogy megértik
baját még a legkegyelmesebb királynő trónjánál is,
a falu vezetői pedig a jólvégzett munka öntudatá-
val-ülhettek neki .délebédjüknek.

Öt nap múlva i.elhűvösődött .az idő, száraz fel-
hőket kergetett a szél, rá . két napra megeredt
az eső.

Thessedik örömmel hallotta, hogy hárman is
foglalkoznak a takarmányfű vetésével. Az alsószeri .
Kondacs Ambrús, .Buzás . Gábor meg Kepenyes
Mihály ..

Rákövetkező szombaton csak beállítanak a
parókjára mindhárman.

- Tisztelendő úr, vetés után mennyi idő alatt
kéne a szénafűnek kikelni? . .

-:-' Gondolom, egy hét alatt már mutatkozik.
- Jó .hete már, hogy elszórtuk, de még semmi

. nyoma.' (Foly tat juk.)



Harmóniumok le g o'l c sób ba n

FITTLER-nél
BUDAPESr, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

.ftá~ió, gramofo~,zongora~iIIent~üs~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban ' telep
Budapest. VilI. kerület. József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

leral/!ll' Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szÁm.nu .. Mohács, Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

ft IRÉ N" fűzókülÖnlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST (Belváros), IV., Fehérhajó·utca 8-10. sz.
Tel e f-o n: 186-177. - Készít mindennemű tánc-,
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerin!.

BIKKl ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST. XII.. FÜRJ-UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhé kbs n, férfi- és fiú-!engyel-
kékben. téli és tavaszi kabárokban. raglánokban, gyermek-

ruhákban. - Bértnunkét vállal

KISS FERi-Ne
OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászaiandékok.

Szövet és selyem divatérukaLö;seé~szV~;9s~1-
BUDAPEST, (Belváros) IV., Sütö-utca 1.

(Ág. ev. isk. épületben) .,..•••••••••u.••~ ••••••••••••••
f'

Művirág, disatolt, eredeti kiilön1eges-
ségek gyártása. eladása

GROSZ, BDest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: t80-213.I

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

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

lítója

Or. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSÖ preparatóriuma,
Budapest, ,II. kerület, Iskola-utca 18,

IH I KÁ O É FER E Ne I
Gé~!~~~~!ú~~etöt!~'~~nta2~!o!lam

I

Hatóságilag vizsgéztat. szernélv- és teherautóra. motor-I
. kerékpárra. Részletfizetés! Kerber autöszakkönvv 850 P.

, Motorkerékpérkönyv 6 - P. Dieselmotorkönvv 2 P.
Urvezetőknek egyéni kiképzés! Vidékiek nek bennlakás.

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OO~OO:
! Konfirmácíórc;r, vizsgára!
: Iiuknck-Idnpoknck egyaránt olkalmcs ajándék: :~ o
! Farkas Z.: Foglyok angyala!
!8.. mentő sacretet hösc, a finn Wrede Matíld :
~ ~~ izgalmasan szép életrajza. ~
o ~
o Ara szép vdszonkötásben : 4"- P. ~~ ~~ -0- ~~ ~! Farkas Z.: Vargabötü !
: Iskolapadból az élet mélységébe hullott diák:
~ regénye. :~. ~
: Ara fűzve: 2"- P, kötve: 3"- P. :
~ -0- ~~ ~
: Kcphnték egyházi 'könY\7kereskecfésel\ben. :
~ ~~~~~~~~~~~~O~~~~O~~~OOO~~~O~O~~O~~.~OO~
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.
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JANKURA ANDOR_ okI. vegyészmérnök K O VAc S LA J O S
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832 '

E d ,. · ,. VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327
re menyesen cranoz, ,.

~ Tehelés Salgó I
.divat- é~ textilllruk' ' I

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

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

Szépirodalmi könyveITs Iolyóiratok bekötése,
Díszdobozok, Iotoalburnok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.

Zongorák, harmóniumok

eladása M d ""1 ,. hittestvérünk
véte lee non e zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411.

SKALLA TE-STVÉREK
ÚRISZABÚK
·Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10°(0 engedmény.
BUDAPEST,IV., Ha;6•.ulca 8-10., félem. 2.

TELEFON: 18-26-74.

ROnV(Rm(S
mÚV€SlE:K áLTaL

HITE LES ITETT
mŰTáRGyaK K€PEI<

I ES SZOBROK
1<I ZÓRÓL,OG os
BESZ€RZ€SlfORRása
a mocvoc I<€PZÓ-
mŰV€SZE:1{ouonoó
SaJáT TáRlaTa

.,

) c

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~~Ő~LET
. BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.

Háztartási. jávorfa és masché áruk. kés- és acél áruk. zománcozott és alumínium
edények. túzálló jénai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék, mosö-. konvha-

felszerelések stb. .

PUSlTIl18IlnT1l~
ilAlII/WEII' VIlCl'UTCR'"

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
ge s s ég e k és órajaví.tások.

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

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38·20·87.

zománctáblak,
vésések, Ielvénvek.:"
névjegyek, címkék

Evangélikus lakásba II
Evangélikus képet! I
LUHNSDORF KAROLY .
rnűvészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b.. Tel.: L22-895.
LUTHER MÁRTON (75X60)- ó • • 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és' az
élet" (60X33) 1 P

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

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

ért kaphatok.

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

Telefon : 185-462.

Garab József könyvnyomd~ja, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMI~SZIOI, 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, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 2'0.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendie
1942. június 14.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. 0 9 Győri János
Deák-tér 4. (ném et nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos

TARTALOM

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)
Simar-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)

.Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
'Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abcnyi-utca 2l.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tomory-út
Szent László-út
Bécsikapu-tér
Torockótéri ref. templom
Bőszörményi-út 22.
I., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)

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

Írtunk már arról

Egyetemistáink

Tíz év után

Egyházunk és Trianon

Tanyasi vizsga

Akácvirág

A Deák-téri Lutther-szövetség

Kritika a filmkritikákról

Könyvismertetés

Hírek

d. e. 11 dr. Keken András
.d. u. 6 Dr. Keken András
d. e. 8 Pásztor Pál
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Pásztor Pál
d. u. 5 Güttler Vilmos
d. e. 3/410 Muncz Frigyes
d. e. 10 Bagár Iván
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. 1/2 9 Kara Pál
d. e. 11 Dendely Károly
d. e. 10 Szilády Jenő dr .
d. u. 5 Pásztor Pál
d.e.1MO - - --
d. e. 11 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Gádor András
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Ruttkay Elemér

. d. e. 11 Scholz László
d.e. 9 - - -'-
d. e. 112 9 Fejérváry Zoltán
d. e. 11 Farkas Ferenc
d. u. 5 Rimár Jenő
d.e. 9 - - - -
d. e. 9 Rimár Jenő
d. e. 11 Pásztor Pál
d. e. 9 Révész István
d. e. 10 Révész István
d.e. 10 - - --
d. e. 8 Danhauser Lászlé
d.e.9 _

d. e. 11 Danhauser László
d. u. 4 Muncz Frigyes
d. e. 9 Wolf Lajos
d. e. 11 Wolf Lajos
d. u. 5 Benczúr Lászl6
d.e. 10 -.:...
d. e. 1/211 _
d.e.1/212 __ --
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Irtunk
hogy Luther Márton egész ha-
tározottan mondja egyik írásá-
ban: "Az imádság tartja a vilá-
got,különben' ugyan roszul
állna." Most figyeljünk fel

, Luthernek 'arra a tanítására,
hogya földi életben uralkodó
világi felsőbbség egész uralma
Isten rendelésén és a keresztyé-
nek imádságán nyugszik. Lu-
ther ehhez hozzáteszi: "E kettő
fogja fenntartani is, ameddig
szükség van rá". Tehát megint
szó van az imádságról, mint
fenntartó erőről, de szó 'van
Istenrendetéséről is. Ha Isten
világában minden célszerű és
mindennek meg van az oka és
rendeltetése is, akkor bizonyára
meg van az oka, rendeltetése és
célszerűsége a világi felsőbbség
uralmának is. Jó most erre
gondolni, amikor a hitetlen
ember úgy érzi, hogy, emberek
intézik itt a földön való min-
den dolgát, a békéjét, a hábo-
rúját, a kenyéradagot, a ruhá-
ját, napi munkáját és éjszakai
nyugodalmát. Hogy hogyan le-
het elhordozni ' ezzel a hiede-
Iemmel ennek a mai életnek
minden megpróbáltatását, azt
mi nem tudjuk megérteni. Mí
jobban, mint valaha, tudjuk és
érezzük azt, hogy még a mai-
nál sokkal rendesebb és nyu-
godtabb élet dolgait is hittel
kell elhordozni és ebben a' te-
kintetben semmiféle más lelki
erő, emberi akarat vagy türe-
lem sem tudja pótolja a hitet.

Az ember természetében ben-
ne van, hogy nehezen tud' en-

mar arról,
nem úgy, mint Istentől rendelt
hatalom, mint szolgálat. Ezért
van szüksége 'Ieladataival való
küzdelmeiben a keresztyének
imádságaira. Hitetlen emberek
még nem vitték előre a vilá-
got és hitetlen emberek munkái
és eredményei még nem bírták
ki rövid évszázadok ítélkezését
sem, hogyan bírhatnák ki tehát
az emberi világ Istentől való
fejlődésének ítélő mérlegét1
lia a világ nem szíveli az Igét,
üldözi, sőt emészti az ártatlan
keresztyéneket - mondja Lu-
ther -, 'úgy viselkedik, mintha
szünet nélkül dühöngene saját
tartó oszlopai ellen és őrült
házigazda módjára maga akarna '
mindent halomra dönteni. A
romboláshoz, a kegyetlenség-
hez minden bizonnyal illik, a
hitetlenség, de építéshez, ke-
reszthordozáshoz, türelemhez
és alázatossághoz. vígasztalás-
,hoz és reménységhez minden
bizonnyal hit szükséges. Lehet
a világnak a szemében a hit
csupán olyan, mint kavicsdarab

.a fegyveres vitéz ellen, de Dá-
vid parittyájából mégis homlo-
kon találta Góliáthot és porba-
döntötte azt. '

A most jövő nyár forró és
döntő harcai idején imádkoz-
zunk nemcsak a magunk és
szeretteink életéért, hazánkért,
anyaszentegyházunkért, hanem
minden felsőbbségeinkért is,
hogy uralmuk és fáradozásaik.. '

'a mi imádságainkon nyugod-
hassanak.

1

gední és nem szeret engedel-
meskedni' más embernek. A
legtöbb ember azt gondolja,
hogyha ő igazgatná a maga és
mások életét, sokkalokosabban
.intézné azt, mint ahogy az ő
felsőségei teszik. Ebben a bírá-
latban azonban benne van min-
díg a saját maga képességeibe
vetett elbizakodottság is. Az
eredmény rendszerint nagyon
rossz. Ahol az ellenzék kerűl
kormányhatalomra és többé
nem -bírálhatja és kifogásol-
hatja a kormányintézkedéseket,
a legtöbbször kiábrárídító bizo-
nyítékot ad arról, hogy ő sem
tudja jobban csinálni azt, amit
eddig kifogásolt. Ez természe-
tes is, hiszen minél nagyobb kö-
zösségeket, dolgokat igazgat va-
laki, annál jobban éreznie kell
a kis és nagy dolgok összefüg-
gésének rendjét, annál jobban
éreznie kell, hogy mennyi ér-
dek ütközik össze, mennyí fele-
lősség nyomul előtérbe és
mennyi következmény szárma-
zik a népek és' országok kor-
mányzásának dolgaiból. Akiko-
molyan vezérkedik, annak hin-
nie kell azt, hogy az ő hatalma
Isten rendelésén nyugszik és ő
e hatalom gyakorlásaért Isten-
nek számadással tartozik, kü-
lönben munkájából felelőtlen-
ség és zsarnokság származik.

Ebben a tekintetben a ke-
resztyén egyház soha nem ta-
gadta meg azt a meggyőződé-
sét, hogya világi felsőség egész
uralma 'Isten, rendelésén nyug-
szik. Nem személy szerint, ha-



A· Deák-téri
Luther-Szövetség

Egyete~istáink /

Most tartotta évi rendes közgyülését
a. Deák-téri Luther-Szövetség, melyne~
munkássága az. alábbi részletea jelenté-
sek szerínt olyan kiváló eredményeket
mutat fel, hogy méltán állít juk péld~
gyanánt a helyi Luther-Szövetségek ~l~.

Dr. Konkoly Elemér elnöki megnyito-
jában kegyeletes szavakkal emlékezett
meg volt .két tagjának: dr .. Sztra-
nyavszky Sándor '. egyházkerűleti f,:;l-
ügyelőnek és D.. Kovács : Sándor. pus-
püspöknek a: haláláról Orömmel ad?tt
kifejezést afölött, hogy' D. Raffay San-
dor' püspöknek, a szövetség elnökének
állapota örvendetesen javul.

Artner Oszkár pénztáros elöterjesz-
tette a szövetség számadásait. Az 1941.
évi összes bevétel 7895" pengő, az ösz-:
sz-es kiadás 5568 pengö volt, készpénz-
maradvány 2327 pengő, Szociális cé-
lokra' közel 4000 pengöf fordított a
szövetség. A közgyűlés a pénztárosi

- tisztéröl lemondott Artner Oszkárt tisz-
teletbeli elnökévé választotta közel
'negyedszázaq<;ls szövetségi munkálkodá-
sának elismeréséül, Helyét vitéz Szerit-
iványi' Odönnel töltötte be, 'a választ-
mányt pedig vítéz Görgei István, szerit-
márteni 'Radó Lajos dr., Gyimesy Károly
dr. és Hernády ' Nándor új tagokkal
egészítette .ki. .

Ezután a szakosztályok és tagegye-.
sületek munkáj áról tettek jelentést a
szakoszályi elnökök, illetve a tagegye-
sületek .vezetői. A Gyámolító szakosz-
tály és .a Tabitha Nöegylet dr. Mezö
Béláné és Donogány Zakariásné veze-
tésével 7 szeretetvendégséget és egy
tárgysorsjátékot rendezett. Ezek tiszta
jövedelme' 2700. pengö volt, melyböl
a szakosztály 360 szegény családnak
nyújtott segítséget és szegény öreg nők
résiére két kis szerétetotthont léte-·
sített. A Kultúrális Szakosztály által
rendezett ádventi és böjti estek szép

. sikere, valamint a szakosztály új kezde-'
ményezése: kulturestek . rendezése' és
egy kiadványsoroiat megindítása, mely-
ből két füzet már meg is jelent, dr.
Bánkútí .Dezső elnök buzgalmát dicséri.
Ot Illeti il köszönet' azért' is, hogy -
mint a leánygimnázium igazgatója ..:.....
készséggel adott·· helyet a gimnázium
termeiben minden szövetségi megmoz-
dulás számára. A férfiszövetség íntellí-
.gens férfiak számára 1 vitae stet és
hetenként a lelkészi hivatalban biblia-
órákat ·tartott. Ezt a munkát páratlan
hozzáértéssel . és kitartással dr. Reök'
Iván sebészfőorvos. a 1 férfiszövetség
elnöke végezte, Walkovszky Klára .dia-
konisszatestvér a háztartási alkalmazot-
tak Anna-körében, valamint .a Deák-téri

. és ',Alföldi-utcai vasárnapi iskolában
végzett munk át ismertette. A· szövetség
januárban létesített 30 személyes
tanoncotthonáról annak -igazgatója, Her-
nády. Nándor tett jelentést. Az elnök
meleg szavakkal mondott neki köszö-
netet azért a lelki és kulturális munká-
ért, amelyet az' otthon lakói között
végez, A Lutheránia Vegyesk,arról Kapí-
Krá!ik Jenö tettielentést, az ifjúság
közötti munkát pedig Lengváry Julia,
Györi János, .Gádor András és- Schóltz
Ottó cserkészparancsnok ismertettékl.
Az ifjúsági munkának két kiemelkedő

olyanok, ..mint a többi ...

Egyetemistáink épen olyan szegény diákok, .mint a többi. A nagy-
pénzű diák. ritka s evangélikus ban is épen olyan jelenség, mínt a más-
hitűeknél. Dagadt erszényű diák .sohasem közösségi lény s nem is lesz
belőle az soha. Pedagógusok régi tapasztalata, hogy olyan fÍatal--
emberből, aki diákéveit nem nélkülözte át, igen ritkán lesz' szolgáló
lelkű férfi. A menzák népe és a gyalogjárók az igazi diákok. Ezeknek
küzdelem a pálya, nagy tét az oklevél és dicsőséges a visszatekintés a
diákévekbe. A mi diákjaink nagyrésze tisztviselő gyerek s a háború
hosszával egyenes arányban nőnek a gondjai. Szülei még a világháborús'
adósságokat nyögik s most szerzik hozzá az újakat. Legtöbbnek
probléma a 'jövő évi beiratkozás, minden vizsgadíj körül segély-harcok
dúlnak s alig láttam egyetemista szobát, amelyben a magaszérezte
könyvek áraszthatrák a kultúrával .berendezkedő ember levegőjét.

Ennek a szegénységnek persze nem csak romantikus oldalai vannak.
A könyvekkel együtt megszerezhetetlen számukra a jó színház és sok
más alkalom is a rnűvelődésre. Legtöbbjük, - hacsak szakmája
engedi, -.:. állást vállal, vagy tanítványokat. Állásban lévő ifjú életé-
ben egészen természetesen válik az egyetem a diplomagyárává. Ezek
a fiatalok hihetetlen erőfeszítéssel vizsgáznak sperszecsak a vizsgára

. készülnek, az egyetemi munka benső 11eikétsohasem lehelikbe. Szá-.
mukra szakmává lesz a tanulmány saz önálló, vagy pláne tudós
szellemi munka mámorát sohasem érzik meg. Így lesz közülünk is sok-

, sok értelmiségi fiatal sorsává a hivatalnok szellem, mely nemcsak hogy
nem kívánja, de sőt meg sem érti az igazi szellemi munkát. Értelmiségi
munkások lesznek, önálló szellemi-élet 'nélkül. Az· olyan pályák pedig,
amelyre való készülődes állandó egyetemi jelenlétet· kíván, természe-
tesen el is záródnak a szegény diákság előtt. Így lett közfelfogás szerint

·drága pályává pl. az orvosi pálya, mely jelen körülmények között, ha
csak valaki nem egészen kiváló s minden kedvezményt meg tud sze:-'
rezni, .vagy pa nem' a honvédség' neveltje, szegény számára meg-
közelithetetlen. Az orvosi pályára való felkészülés a szakorvosi tanul-;-
mányokkal és a katonai' szolgálattal együtt legalább hét-nyolc évi
keresetnélküliséget jelent. Melyik szülő tudja 25-26 éves koráig min-
dennél ellátni gyermekét?

. A diákszociális helyzet nem harmadrangú, de csaknem első kérdés
·a magyar elitneveles problémái között. A vagyoni helyzet. elhatározza
már a pályaválasztást, befolyásolja az egyetemi munkában való' rész-
vét;elt s a közép osztály-utánpótlás osztályszellemű rendjének döntő
kialakítója. Aki a diákszociális kérdést_ megoldja; . az csaknem a: leg":-
döntőbb cselekedetet viszi végbe a magyar társadalom zárt rétegező-
désének feloldása felé. Ei különben egyik· legkorszerűbb magyar
probléma, .mert középosztályunknépi eredetű felfrissítése annak
magyar felfrissítését is jelenetne •. Egyetemistáink szegények, mint a
többi, igyekeznek jól tanulni, hogy minél olcsóbb legyen _az egyetern.

·De hogy közöttünk is olyan kevés a népi származású, az csak újabb
bizonyítéka annak, hogy a jelenlegi diákszociális '.intézkedések leg-
feljebb arra jók, hogy az automatikusan egyetemre menőket megsegít-
.sék, Arra nem elegek, hogy egy nagyvonalú társadalompolitika vagy
nemzetépítési terv szolgáló eszközei legyenek.

Egyetemistáink osztoznak a többiek sorsában azzal is, hogy vég'-
telen elfoglal,tak. Vannak szakok, .amelYeken úgyszólyán az egész napot
az egyetemen töltik a hallgatók. Mérnök, orvos, állatorvostanhallgató,
képzőművészeti, vagy testnevelési főiskolás egész napja az órákon
telik el. .Fáradtan, vagy legalább is figyedmet megfeszítő szellemi
munkára fáradtan érkeznek haza este. Az is' nagy dolog,ha ezek
után olvasni kezdenek, vagy tanulni, az meg egyenesen tiszteletre-
méltó, ha valamilyen kultúrális, politikai, vagy különösen, ha egy-
házi összejövetelt -végtghallgatnak. Akár katolikus, akár Yeformátus
egyházi munkásokkal találkozik az ember, mind ugyanazt vallják. Nem
igaz, hogy a magyar egyetemista érzéketfen a. keresztyénség dolgaival
szemben,. nem igaz, hogy nem érdeklődik. De igaz az, hogy nem ér rá.
Fáradt 'hozzá, s igazán hősies dolog, 'ha az esti összejövetelen aktív
módon résztvesz. Ezért az .egyetemi lelkészi' munka legnagyobb
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akadálya az' egyetemisták elfoglaltsága s az ebből fakadó fásultság,
Hozzájukférni nem azért nehéz" mert elzárkóznak előlünk, de azért,
mert külön szerencse kell ahoz, hogy találkozhassunk velük. Az egye-'
terni gyülekezet különben is hatalmas' szórványnak számít. Egy tömb-
ben csak kis létszámú hallgato nk található, ezek a diákotthonok lakói.

, Persze ezek sem rendelhetők ki egy-egy összejövetélre. A többi össze-.
jövetel meghívók, révén és különböző híradások útján kerül egybe,
szerveződési alapja a teljes önkéntesség, találkozásunk Harmadik módja
pedig a személyes látogatás.' Csaknem minden ilyen alkalom meg:
szerzése új és újfeladat,· s az vösszéjöveteleket rendszeressé tenni
nagyon nehéz. Csak a késő déllitáni és.esti órák jöhetnek számításba
s egyik nap rohan a másik után., Bizonyos gócok körül azonban már
kristályosodik-a helyzet s el kell érni, hogy a munkát egészen rend-
szeressé tegyük. Diákotthoni bibliaórák, csoportmunka, Luther-szövet-
ségí. munka, hitépítő és társadalmi összejövetelek, vidéki látogatások",
egyetemi istentisztelet, lelkigyakorlatok; s az egész munkandmlnisztrá-:.
ciója szerves "folyamatosságba, tömöritendők. A lelkipásztori munka
te:rvszerűsége és rendszeressége különös en ilyen helyen lesz nehéz kér-
déssé, ahol mindezt tulajdonképen mE;g kell alapítani.

Egyetemistáink olyanok, mint a' többi. Az egyetemen igen elfog-
laltak, sokan emellett állásban vannak s ezeken kívül is, társadalmilag
s mindenféleképen 'érdekeltek, ,igénybevettek. Egy kérdésre, hogy' miért
nem élnek gyakorlati keresztyén életet, csaknem egyhangúlag azt'
válaszolta 100 hallgató: azért, mert nincs rá idő. Vagyis olyanok, mint
a mai ember általában. A gond' és a robot elfogják előlük a keresztyén-
ség fényét.És. mégis ezze! a' fénnyel kell táplálni a gondokban ~lő,
robotoló embert akkor is, ha fiatal. . . Dezséry László.

(Folytat juk)
, ' ,

~~""-~~~

Tíz' év után
Különös érzés tíz év' múlva hallgatni a volt osztály társak be-

számolóit. Különös a régi, bajtársakat megnőtten és férfiasan viszont-
látni. De minden. érzésen -Ielül a' legkülönösebb azt látni, hogy
szavaikból és beszámolóikból hogyan bontakozik ki a mai Jársadalom
képe és milyen egyforma' az a pálya, amit befutott mindenikük.

Az első, ami rögtön feltűnik, az, hogy mindegyiken meglátszik a
háború előtti szellemi túltermelés hatása. Alig vannak 28 éves korban
páran, akik megnősültek es a családos emberek sem dicsekedhetnek
mindenütt gyermekkel. Pedig esztendőket talán senki sem vesztett

. És mégis akkor, amikor a családalapítás ideje elérkezett mindegyik
számára: nincsen hozzá lehetőségük. Ezek az elmúlt évek alatt min-
denütt a várakozás útjait járták meg. Sokan voltak, akik közben pályát
változtattak, mert azon a pályán, ahová a szívük húzta őket, nem volt
számukra kenyér. .Bizony a mai' ifjak, akik most, vagyI-2 éve
yégeztékaz egyetemet, a helyzet jobb alakulása Illiatt semmivel sin-
csehek hátrább mint ezek, akik mögött már hat éve zárult be az,
iskolák kapuja az egyetem képében. '

A második megfigyelés az elsőből folyik. Egy sem lett közülűk
'"nagy ember", egy előtt sem nyílt meg olyan fényes pálya, hogy
irígykedve tekinthettek volna rájuk a többiek. Valamennyire az a
szó illik a legjobban: polgár, polgár a javából. Hasznos kicsi munkások,
akik a maguk 'helyén betöltik hivatásukat, de egyik sem tör többre,
mint amit eddig elért. A nehéz idők sokat megtörtek,az anyagiak
hiánya nem engedte meg a tanulmányok befejezését" meg kellett
alkudni a helyzettel. Mérnök helyett MAV-tisztviselővé lett négy is.
Szegények voltak és nem tudták máskép megkeresni a mindennapi
kenyeret.' -

A harmadik is az előbbiből következik: a mindennapi kenyérért
való harcban nem tudták megtartani a régi kapcsolatokat. Szinte vala-
mennyiből kisírt a vágy: bárcsak együtt maradhattunk volna! De ki
ért rá ápolni a régi kötelékeket? Ahányan voltak, annyi, felé széledtek,
kicsinyben, az oldózó polgárság képe. Szinte úgy érzi az ember, így

I

eseménye volt: az őszi ifjúsági evan-
.gelizáció és a tavaszi konflrmandus-
konferencia. ,

Dr. Keken András, a szövetség igaz-o
gatója, a jelentések főeseményeit össze-
foglalva rámutatott arra, hogy a Deák-
téri gyülekezeti belmisszíói munka ~
maga egészében a szövetség keretel
között folyik, s ezért szükséges, hogy
a gyülekezet hivei mínd nagyobb szám-
mal lépjenek be a szövetség tagjai
közé. Vázolta a jövő terveit: gyermek-
otthon létesítése, az egyházközségi

'munkásszöveltség ,megalakítása, nyári
gyülekezeti konferenciák rendezése' a
tarcsai népfőiskolaí : telepen, stb. Be-
jelentette, hogya szövetség részben
a tarcsai népfőiskolán. részben vidéki
gyülekezetekben kb. 60 szegény gyer-
meket ,fog nyaraltatni. Végül köszöne-
tét fejezvén ki munkatársainak, akik
szívesen és buzgón munkálkodtak a
szövetségben a hivek épülésére, az egy-
ház elömenetelére és' Isten dicsőségére,
imádsággal fejezte be a gyűlést.

,Kritita a fifmlrititából' '
A második világháború kitörése óta

olyan mozi-konjunktúra van, amilyenre
még nem volt példa. A mozi az emberek
életében ugyanolyan' fontos szerepet
játszik, mint egykor a "circenses"~ Vá-
rosokban, falvakban az emberek egy-
aránt "rákaptak" a mozira. Ez letagad-

'hattalan valóság. Ha tagadjuk, akkor is
, igaz" ha .ellene vagyunk, 'annál jobban

kívánja az ember, És mivel úgy. gondo-
lom, hogy az Evangélikus Élet olvasóí
között is akadnak rnozilátogatók, ezért
nem. lesz felesleges erről tárgyilagosan
írni.. Annál is inkább, mert ez a kérdés'
most nagyon .ís elevenen foglalkoztatja
az egész magyar közvéleményt.

Ezzel kapcsolatban mindjárt azt álla- ,
pithatjuk meg, hogy a magyar film mel-
lékutakra tévedt. Nem lett a tudatlanok
tanítója, a .költészet, a képzelet és a
művészet szárnya, hanem sokszor ala-
csony és selejtes ösztönök és vágyak
kiszolgálója, az üzleti vállalkozás köriy-
nyű, haszontörő bányája, laza erkölcs-
csel .és sok kivetni valóval. Aitalános
panasz, hogya magyar film évek óta
egy helyben topog, vérszegény, ötlet-
telen. Egy-két kivételtől eltekintve
nincs benne semmi új a nap alatt, a
régi kliséket másolja újra meg újra.
Nemzeti öi1tudatunkban, nép í önérze-
tünkben nem erősítenek meg. A legtöbb
magyar film szomorú torza a magyar
é1etnek és inkább lehangoló, semmint-
öntudatunkat és önérzetűnket bátorító.
A magyar filmek nagyrészén 'léha föl-
desurak, hangoskodó huszártisztek, fo- '
gyatékos erkölcsű," hazug népfigurák
szerepelnek. Sok, film szinte kéjeleg a
házasságtöréses történefékben. ,A kül-

'föld ennek .alapíán inkább lebecsüli,
mínt megérti a' magyar nép lelkét. Ka-
landorfilmek szer-telen és hazug világa,
fantasztikuma nem egy esetpen csábítja
gonosz. tettek elkövetésére .tőleg a város

, perifériáinak az ifjúságát. A közelmúlt-
ban .zajlott le egy bírósági tárgyalás,
ahol a mélyre lesüllyedt, elzüllött fiata!'
vádlott az ítélet kihirdetése után köny-
nyezve ezekkel a szavakkal tört ki pa-
nászra: "A,' mozi volt az oka min-
dennek!" "J
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Ezek után felmerül az a kérdés, hogy
miért nincs haladás a magyra film-
gyártásban? Azért, mert nincs magyar
Iilmkritika ! Kritika, amely a szellem-
nek az .a képessége és joga, hogy vala-
mely kérdésben vagy tárgyról nézetét
szabadon és külső befolyás nélkül gya-

. karolja. Ez hiányzik a mai magyar saj-
tóból, mert a legtöbb ujság a hirdetési.
üzlet szolgálatában áll. A filmgyár vagy'
a Iilmkölcsönző ihletet köt alapokkal,
amelynek értelmében a f'elkinált tete-
mes összegért az 'illető' ujság mindent
elkövet' a film reklámcsinálása érdeké-
ben, A filmkritikus teljesen gúzsba van
kötve, mert csak. a ;,legjobb", a "leg-
tökéletesebb" a "legszenzációsabb" jel-
zőket használhatja filmkr itikájában,
bármennyire siralmasan és csapnivalóan
'rossz is legyen az a film, Vannak ujsá-
gok, ahol évek óta nem Iehet rossz
krrtikát, kedvezőtlen bírálatot olvasni.
Ezeket .a megfizetett. reklámcikkeket a
közönség legtöbb esetben krí tikának
veszi, Így történik meg az, hogy ·a. leg-
jobb kritika ellenere is csalódottan tá-
vozik a moziból. Eleinte lehet, hogy csak
a saját ízlésében kételkedik, de amikor
ez sorozatosan előfordul, teljesen meg-
rendül a hite a filmkrrtikában. Akad

, persze olyan ujság is, amelyet nem lehet
megveszteg'etni, meg meri kockáztatni'
tárgyilagos véleményét. Ilyen lapot a
filmgyár hajl.andónemzetietlénnek bé-
lyegezni, mert "nem' pártolja a jó
magyar filmet", ,

Addig, amíg a filmkritikus vissza nem
nyeri birálati szabadságát, addig nem
lesz előrehaladás a magyar filmgyár-
tásban, mert. a filmgyártók. - amint
ezt a legtöbb' példa igazolja, - nem
tudják . tárgyilagosan megállapítani,
hogy .mi a jó film? El kell választani a
reklámot a véleménynyil vání tástól, a
hirdetést a cikktől, a befolyásolást a
bírálattól. mert mindaddig, amig ez meg
nem történik, továbbra is félre fogják
vezetni a magyar kőzönséget.

Meg kell újulma a magyar filmgyár-
tásnak, mert máskülönben előbb-utóbb
könyörtelenül meg fog bukni: Pótvizs-.
gára utasítja a magyar közvélemény .,

Sik ter Lrisztó.

KÖNYVISM ERTE TtS
Fegyverben,

(Elmélkedések és imádságok honvé-
deink számára. A protestáns tábori.

püspökség kiadása, 120 lap.)
Ez a csinos kiállitású, ügyesen szer-

késztett könyv a honvédelmi miniszté-
rium kiadásában jelent meg, Előszavát
dr. Soltész Elemér tábori püspök, elmél-
kedéseit. és imádságait Asbóth Gyula
ev. tábori főlelkész és Bíró Sándor ref:
tábori lelkész írta, 30 elmélkedés és
imádság van benne. -Előljáróban szól a
háború okairól s tiszta lutheri tanítás-
sal megmondja, hogy a keresztyén em- •
ber számára a háború elsősorban bűn-
kérdés. A háború bűneink miatt Isten'
ítélete rajtunk. Megjelöli a háború cél-
ját. "Ne az ellenség könyörtelen gyil-
kolása, hanem csupán harcképtelenné
tétele, tehát a gonosz akarat megtörese
legyeri a keresztyén katona számára. a
harc célja." Tudni kell mindezt azok-
nak, akik fegyverben vannak. Az egyes
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mutatják meg azt,. hogy a polgár nem más, mint a mindennapi
kenyérért egyedül harcoló ember, akinek a közösség felé igényei nin-

. csenek. Egy kissé meg tudtam érteni most azt a középosztályt, amit
annyira korholunk, Hiszen ezt kerholjuk benne, hogy nincsen benne
összetartozás és osztályöntudat. De most úgy látom, hogyan is lenne,
mikor "netn ér rá" a közösség felé fordulni, hanem magára 'hagyatott-
nak érzi magát. Talán ha összeíognának? Talán ha rnegszerveznék?
Ki tudja?

De ebből az eddigi hármas képből anélkül, hogy akarnók, szinte
kiugrik a zsidó és félzsidó volt osztály társak sorsa. Ktilön sors ez, Mai
látszólagos üldözöttségük ellenére is meglépő. Ezek mind könnyen
helyezkedtek el, ezeknek több. mint a fele megnősült, sőt volt már
olyan is, aki. elvált. Ezek mind tudnak egymásról és bár a régi 500!0-'ból
alig vannak közöttünk, mégis valamennyiről, aki nincsen jelen: tudnak.
Tudják, hogy az egyik Brazíliában nagyon jól nősült, hogy a másik
New-Yorkban zeneműkiadó vállalatot alapított és nagyon jól megy
sora, hogya harmadik angol egyetemet végzett és ma ott' praktizál
és valamennyi gondterhes en éL De az' itthonmaradottak közül
is csak egy-kettő panaszkodik A többinek jól megy. Család és össze-
kőttetés, ez a vezérlő csillag, Jól fizetett állásokban -ülnek. Van, aki
egyetemet nem is végzettés mégis többet keres, mint bármelyikünk.
És ez a. tudat, a pénz tudata, az üldözésen és a visszaszoritáson túl
is a pénz hatalmában való bizakodás át süt aszavaikon és bűvkört

. Von köréjük, amelyikbe nem engednek belépni és amelyikből nem mél-
tóztatnak aláereszkedni á többihez.

Az osszességből azonban egy közös vonás még .kiemelkedik: és ez
az, hogy ezek valamennyien, akik egyházunk' iskolájából kerültek ki,
az életben mind többet értek el, mint amennyire következtetni lehetett
volna végbizonyítványukbóL Igaz,. hogy ezek csak mind egyéni telje-
sítmények, de az az egy bizonyos, hogy a tudományban valamennyien
jó alapot kaptak, amire azután tudtak építeni is, Az evangélikus szel-
lem azonban nem vehető rajtuk annyira észre. Nem' is csoda, ezek
mind még a félig liberális, .félig nemzeti .szellem gyermekei, amelyik
az Ú. n. .Jceresetyén éra" terméke volt, 1919-től egészen szinte a
mostani időkig. Csak kevés tudott ettől szabadulni és aki szabadult,
az sem mind belső kényszerből, mint inkább -külső alkalmazkodásból
tette,. - éppúgy, mint középosztályunk legnagyobb része. Rájuk is
illik, amit lapunk előző számaiban írt egyetemistáinkról Dezséry László:
olyanok mint atyáik és olyanok, mint a többi. . . .

Tíz év, múlva találkoztunk. Ennek a találkozónak az volt a leg-
nagyobb tanulsága: a fenti helyzetkép alapján, húgy. igenis nevelni .
kell középosztályunkat és abban a szellemben kell nevelnünk, amelyik-
ben lapunk is ír. Nagy mulasztásokat kell pótolnunk és ezek között
'még ma is az első, hogy olyan magyarok legyünk, akiken meglátszik,
hogy evangélikusok és az is, hogy az evangélium szellemében nőttek
feL Mert ha nem látszik, olyanok vagyunk, mint a véka alá rejtett
égő gyertya. És vajjon a gyertyát azért gyújtottak-é, hogy a véka alá
rejtsék? Kemény Péter.

.Egyházunk és Trianon.
A mai nagyvilágrázkódtátás ország-világ előtt nyilvánvalóvá tette a
trianoni elgondolás életképtelenséget. Nagy hiba, nagy mulasztás volna
tehát részünkről, ha mi, akik hiszünk Magyarország feltámadásában,
nem törekednénk éjje] és nappal arra, hogy a magyarországi evan-
gélikus egyház összekötő, a nemzeti ellentétek feszültségeit megszüntető
erő legyen az, ami régen volt ezen a közös ősökvérélől megazentelt
közös hazában, A népi-természetjogi elv alapján a kétségkívül meg-
lévő középeurópai nemzeti feszültségek kihasználásával bontották
széb Ausztriát, osztották fel Magyarországot. Masaryk a történelmi
gondolaton nyugvó állarneszmét elvetve, erre a jogi elvre támaszkodva.
kovácsolta őssze Csehszlovákiát.azt hirdetvén, hogy minden népnek és
nyelvnek ál1amalkotó ereje van. Az idő Masarykot nen]. igazolta, mert
a ker szelleme sem kedvezett azoknak az államocskáknak, amelyeket



a Nagy-Antant a maga önző céljaira a történeti állameszme. a történeti·
jog és közös hagyomány letiprásával hozott máról holnapra létre. Ez a
kudarc egyszersmind kell; hogy figyelmeztressen bennünket a nemzeti-
ségi kérdés olyan megoldására, amely a még mindíg meglévő. sőt Iel-
fellángoló ellenérzést, az irántunk való bizalmatlanságot megszűnteti.
Sok csalódás, keserű megpróbáltatás után ci kell jönni annak az Időnek,
ll.n1ikorKözépeUrópa népei faj. és nyelvi küiöribség nélkül rájönnek
arra, hogy miként .e múltban, úgy a. jövőbert is a testvéri összefogás
- s csakis ez biztosíthatja életük békéjét, nyugalmát. Fokozottabb rríér-
tekben így 'van ez Nagy-Magyarország egykodrtemzetlségeire nézve
is. Sorsuk nemcsak elválaszthatatlan a magyarétól (gondoljunk a Kár-
patmedence geopolitikai helyzetére, gazdasági egységére) de a széthúzás,
elszakadás csak kárukra l~het.A közQsdrága múrt, az új E'ur6pa kiala-
kulása ma figyetmeztessen bennünk~t, figyelmeztesS€! aZ ezeréves hazá-
tól elsz;akadtakat is, hogy miként a múltbár~j tígy á ,jéjvőben is fenn-
maradasunknakj b,bldbgulásunknak alJája és omegája ez a testvéri össze-
.fogás, Erre azonban 'eU5 kell készfte.nüi1,k. a rneghasbrilótíÍelkekeL
részünkről a suum cuique elvének m.egvaiósítasára,· az elszakadtak és
visszatértek ?·észeről az egyetemes egyház egységén~k, rnindnyájünka.t

. t~st~é:i közössegbe fbr,rasztóintézményeink eHsmerés~ es i'?iindriytíjuri.k
t'eszerol a keresztyén testvéri sz.ei·etét gyakö?'Ltístt ulfal.

A mohácsi veszedelemmel vetekszik Ti'iart~ri. .Ismét és ismét kér-
dezem magamtól; vajjon magyarhoni evangélikus egyházunk képes
lesz-é ennek vészthozó következrnényeit kiheverni. Condoljünk csak
arra a csapásra, amely evangélikus tanügyünket értle. Pozsony, Selmec-
bánya, Besztercebánya, Rimaszombat, Rozsnyó és Igló, ezek a négyszáz
éves fényes múltra visszatekintő iskolá'nk nemcsak idegeri uralom alá
kerültek, de ezeket il szlovenszkói evangélikus egyház meggondolatlanul,
nemzeti elfogultságból - az iskolafenntartók tiltakozása ellenére _.
átadta a csehszlovák államnak. Az államosítástól csak két iskolát lehe-
tett megmenteni: a késmárki evangélikus líceumot, amely német tanítási·
nyelvvei és párhuzamos szlovák osztályokkai ma is működik és az
eperjesi evangélikus .f'őgirnnáziumot, amely magyar tanítási nyelvét
részben még nyolc évig megtarthatta. Mi, akik a férfikor legszebb éveit
áldoztuk f81- ezeknek az iskoláknak .megmentése érdekében, érezzük
lelkünkben míg élünk, e csapás horderejét, siratjuk egyházunknak e
szinte pótolhatatlan nagy veszteséget. Csak az érti meg ezt a lelki
állapotot, aki ez iskolák szellemet magába szívta, vagy e szellem éltető
légkörében működött. ·be az egyházukat szerető szlovák vezetőférfiak is
rájöttek. cselekedetüknek végzetes következményeire. Ám az interken-
íesszíonális csehszlovák -államkormány hallani sem akart többé az áÍla-
mosított iskolák visszaadásáról, sőt a megmaradt evangélikus iskolák
állami segélyezését is csak úgy biztosította, ha a fenntartók az állam-
korrnánynak államosítási jogát ezekre is elismerik. Az ezen ügyben.
1923..,banPozsonyban' tartott értekezleten Janoska György püspök sírva
fakadt, amikor a pozsonyi nemes egyház képviselője azzal a megoko-
lással, hogy egyházi szempontból az evangélikus iskolák nem töltik be
többé hivatásukat, az evangélikus. líceumot, egyházunk ez örök büsz-
keségét, átengedte az államnak. 'Egyetlen eset ez a csehszlovák' államo-
sitások történetében, amikor maga az iskolafenntartó . önként mondott
le az.állam javára iskolájár:óL

E~ iskolák államositásának meg van a messze jövőre is kiható
jelentősége, Az államosított iskolák még az. esetleges visszacsatolás
után is reánknézve örökre elvesztek. Rozsnyó példája bizonyítja ezt.
Fájlalhatjuk ezt mint evangélikusok, de mint jó hazafiak is. Az együtt-
érzésnek, az' 'együttélés vágyának voltak u. 1. ezek az iskolák ápolói
a felvidéki németek, szlovákok és magyarok körében. Ezt az együtt-
érzést, az együttélés utáni vágyódást nem lehet csakúgy kenetteljes
kijelentésekkel, paragrafusokkal megteremteni. A mindennapi élet
érdekközössége, a közös gondok és örömök hoznak közelebb egymáshoz
embereket, népeket. De mindenekfelett .azok a szellemi kapcsolatok,
amelyek épp iskolájuk révén jöttek létre. Elmondhatjuk, hogy ami régi
iskoláink csaknem olyan népszerűek voltak az alföldi magyarság, mint
a felvidéki lakosság előtt. Különösen a tiszaháti magyar családok adták
iskoláinkba szívesen gyermekeinket. Anémet-magyar, de a szlovák-
magyar gyermekcsere . ezt a szép szokást csak népszerűbbé tette. (Ki
írja meg ennek a magától létrejött gyermekeserének történetét?) Egy

Iejezetek többek között ezeket a címe-
ket viselik ; Útban a harctérre, Isten
ügyéért, Szeretteírn védelmében, Enge- .
delrnessógem, Bátorságom, Tisztaságom,
Szeretetem, Hűségem, Hadurunk Az Úr

·tornácában; Isten hazasegített, stb. A
könyvet míndert harctérre vonult hon-
vé~ lfigyeh kapja, hogy -:-. niÍIit elősza-
vábarí olvassuk -, "a. háborúval járó
fáradalmaki küzdelrríek, szenvedések,

·lelket-testet gyötrő, l1itet,h1eggtözödést
keserves próbára vető. tüzében, az , e1-
hagyatottság szívszorító kínjai kozőtt
soha ne feledd: ... maga a Seregek Ura.
oltalmaz, segít, harcol veled és diadal-o
maskedik éretted".

Aki "égigoivasÜfeti a:k,tinyveeskét;
úgy érzi, Hogy nélkülözhetetlen lelki
fegyver et Isten katonáinak a kezébert.

Könyvkereskedői forgalomba nem ke-
rült. Katonáink lelki életének az építése
egyetien .cglja. Hlsszűls, hogy ezt a ne-
mes szelgálatot ;!nái!lssal fogja elvégezni.

A pí!dagQgús Luther.
(Bölcsészdoktör] llrtekezleL írta: Öttlyk

Ernő olcsval rn. Jelkész .. 52 lap.) .
Luther fellépése I1j korszakot nyitott

meg a neveléstörténetben. A reformáció
másképpen látta az embert, a gyerme-
.ket s. más feleletet' adott a nevelés alap-o
vető kérdéseire is Lllther műveiben a'
pédagógíaí megállapítások és tanácsok
egész sorát találjuk. Ei ösztönözte ott-
Iyk Ernőt atta, hogy Lutherrel. mínt
pedagógussal foglalkozzék. Bőlcsész-
doktori értekezésének megirásánál nagy
szorgalomra és Icitartó munkára volt
szüksége. At kellett tanulmányoznia úgy
az eredeti forrásokat, rnint a Luther pe-
dagógia jelentőségét bárrnilyen :alapon
érintő munkákat. Erről tanuskodik CI
könyv végén felsorolt irodalom. Nyelve

·egyszerű, világos. Nagy érdeme az, hogy
a .családi, az egyházi neveléssel - ami
Luthernél középpontí jelentőségű volt ~
ő is bőven foglalkozik s nem hagyja fi:-
gyelmen kívül a módszer kérdéseit sem.

Nemcsak teológusok olvashatják ha-
szonnal, hanem laikusok is lelki gazda-
godást nyerhetnek belőle. P. P.~.""..,....-

HíREK·
D. Kapi Béla püspök Sopron diszpal-

gára. Sopron város D. Kapi Béla püs-
pököt legutóbb diszpolgárává válasz-
totta. Az erről szóló művészi kivítelű
okiratot június 1-én adta át a. város tör-

· vényhatóságának 10· tagú küldőttsége
dr: Kamenszky Arpád polgármester ve-
zetése mellett. .

.Leikészbeiktatás. A makói gyülekezet:
egyhangúlag meghívott . új lelkészét,
Tóth Károly volt battonyai lelkészt,
június 14-én iktatja be lelkészi állá-
sába Benkóczy Dániel csanád-csöngrádi
esperes. .

Egyházfelügyelői beiktatás. A hatal-
mas békéscsabai gyülekezet, mely nem-
régen iktatta be kél' új lelkészét, most
új egyházfelügyelőt '. választott Uhrin
Káro)y ny,. igazgató-tanító személyé-
ben. Az új felügyelőt Linder László
igazgató-lelkész iktatta be a képviselő-
testület egyik gyűlésén.

Egyházzenei hangverseny a Deák-téri
templomban. A Lutheráma Vegyeskar
június 14-én, d. U. 7 órai kezdettel a
Deák-téri templomban egyházzenei
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hangversenyt tart. A műsoron régi és
mai 'evangélikus szerzők műveí szere-
pélnek. Közreműködnek: a Lutheránia,
az E"" Leánygimnázium Énekkara.
Dullien Klára hegedűművésznő, Kapi-
Králik Jenő orgonaművész, karnagy. A
bemutatásra került müveket "Prédi-.
káló rnuzsika" címen dr. Keken András
lelkész ismerteti. ' \

A pelsőci ev. ifjúsági egyesület pün-
kösd vasárnapján nagysikerű műsoros
estet rendezett az építendő ev. templom
javára. Dr. Keresztessy Erzsébet rádió-
énekesnő művészi számokat, adott elő
vitéz Murányi Arpád tanárjelölt zon-
gorakísérete mellett. Dr. Weiszer Elek
lelkész-tanár ünnepi beszédet mondott,
33 ifjúsági egyesület tagjai pedig sza-
valatokkal és egy színdarab előadásá-
'val működ tek közre. '
, Kispest. Az evangélikus fijúság má-
jus 31-én egy, sebesült katonákat is
vendégtil látó szeretetvendégséggel zárta
1941-42. -rnunkaévét, A műsort a 25
évvel ezelőtt meghalt 'Gyóni Géza 'em-
lékének szentelték. Előadták Szilágyi
László: "Az' élet szeretője" és Benkő
András: .,Örőkláng a hómezőkön" c. je-
leneteket. Balogh István tanár, a Gyóni
Géza Irodalmi Társaság elnöke és
Benkő András író tartott 'előadást. Ezen-
kívül több művészi szám hangzott el.

Templomi hangverseny. A kispesti ev.
és ref. egyházközségek nőegyletei június
7-én ,este az evangélikus templomban
templomi hangversenyt rendeztek. Köz-
reműködtek: Akom Lajos orgonamű-
vész, Sebestyén Andorné énekművész-
riő," Kóréh Endre, az Operaház tagja,
dr. Germánné-Szervánszky-Urai-
Győzőné-s-dr. Noseda Tiborné vonósné-'
gyes, dr. Gaálné SchuszterEtelka gor-
donkaművésznő, valamint a kelenföldi
énekkar Weltler Jenő karnagy vezetése
mellett. Az estnek minden tekintetben
nagy sikere volt. Kelenföldi énekkarunk
összesen hat karéneket adott elő, amit
igen hálásan fogadott a templom közön-
sége. ,A hangverseny' során üd vözlést
Nandrássy 'Elek evangélikus,' zárszót
balásfalvi Kiss Ernő református lelkész
mondott.

Ifjúsági nap. Június 14-én a csepeli
gyulekezet ifjúsági napot rendez, me-
lyen .a környékbeli gyülekezetek ifjú-
sága is részt vesz.

Az orosházi girm ázium Luther Köre
június 26-jú1íus 2-ig tartó' egyhetes
evangélizáló diáktáborozást rendez Fo-
nyódon, a Balaton partján. Részvételi
díj '4.12 P. A részvételi díjat június '15-ig
kell beküldeni Frenyó László tanárnak,
Orosházára, Mindenki hozzon magával
egy hétre való élelmiszert, bíblíát, éne-
keskönyvet, tányért, evőeszközt. takarót

, es fürdőruhát. A fürdés tanári felügye-
let mellett .történik.

Az aszódi evang. leánynevelő intézet.
polgári leányiskolájába és 2 osztályú
háztartási-gazdasági szaktanfolyamára. '
valamint a vele kapcsolatos interná-
tusba az 1942-43. tanévre való felvéte-
lek megkezdődtek. Az intézet 50 éves
jelentős múltra tekint vissza, a páratla-
nul szép fekvésű, 3 holdas parkkal kö-
rülvett báró Podmaniczky-kastélyban
helyezkedik el és családias szellemben
nevel. Ellátási díj [elsnleg havi 70 P.
Bővebb tájékoztatást az igazgatóság
nyújt, , '

A békési egyházmegye megüresedett
.esperesí tisztségére jún. 37-ig, adják be '
szavazataikat az egyházközségek. Az
egyházmegyei közgyűlés júl. 8. és s-én
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életrevaló élmény volt a felvidéki gyermekre nézve az az idő, amelyet ,
magyar környezetben töltött, a magyar diák viszont ezekben az isko-
lákban szerette meg a Felvidéket és annak népét. Egymás megisme-
rése, egymás megbecsülése volt értékes gyümölcse ennek a kölcsönösen
ápolt és népszerűvé vált érintkezésnek. Trianon' erinek a békés együtt-
érzésnek összekötő-szálait sz.akgatta széjjel, lehet hosszú időkre. Ma már
ott tartunk, hogy .a valamikor hazafíságáról híres cipszerség 'fiatalabb

'nemzedéke gyűlöl mindent, ami ,magyar. És jaj lesz, 'ha ez a gyűlölet
viszonzásra talál' az alföldi magyarság régi körében. Bekövetkezhet az
az idő, amikor az Alföld magyar népe -és a Felvidék lakói egymást
nem ösmerve, egymást meg nem, értve, egymásra. nézve idegénekké
válnak és az atomizálódás minden átka reá nehezedik erre az egykor
egységes, testvéri közösségberi élő, csak a közös haza szeretetében ver-
senyző felvidéki és alföldi társadalomra. '

Am ha nem is' abban a formában, amint ezt '!i pozsonyi líceum
fenntartói kifejtették, de el kell ösmerni, hogy az;1883:XXX.t. c. isko-
láink egyéniségét és jelleget erősen befolyásolta. Az állami uniforrni-
zálódás szelleme behatolt a, mi iskoláinkba is. Ezért iskoláink sajátos
jellegének megmentése érdekében kezdeményeztern ezelőtt harmincöt
évvel az Országos Evangélikus Tanáregyesületet. 'A XIX. század végén
a látóképeséggel megáldott megfigyelő más fontos változást is 'vett

'észre az evangélikus tanügy fejlődésében. Benka Gyula, a szarvasi
gimnázium kiváló igazgatója, l898-ban az eperjesi kollégium tanári
karához intézett levelében szól már e változásról. A felvidéki iskolák
vezető szerepüket a kultúra és tanügy terén lassanként kénytelenek
megosztani a Nagy Magyar Alföld városiasodó nagyközségeivel és az
ebben lévő iskolákkal. A felvidéki középiskolák bármilyen nagy nép-
szerűségnek örvendtek (gondoljunk Eperjesre, Késmárkra. Iglóra, Sel-
mecbányára) az Alföld számban megnőtt, minden versenyt megbíró
színvonalas iskolái, amelyek jóformán csak az államsegéllyel fejlőd-
hettek ki főgimnáziumokká, a versenyt felvették a négyszáz, éves
múlttal dicsekvöiskoláinkkal, annyival is inkább, mertezutóbbiaknak
egyéniségét az uniformizálódás szelleme megölte. Az alfőldiekre nézve
a mi iskoláink tehát f'eleslegesekké, nélkülözhetőkké váltak. Az Alföld
és a Felvidék elit rétegének fejlődés ilymódon egymástól elkülönült,
Az előbbiekben láttuk, hogy ? kölcsönhatás feltételeit" eszközeit,
(gyermekcsere) Trianon milyen gyorsan serőszakosan semmisítette meg.
Az együttérzés, az együttélés vágyát ápóló és elősegítő intézményeink,
szokásaink ma már a múltéi, Minden esetre' a jövőben .az alföldi fő- és
középiskolákra, az Országos Evangélikus' Tanáregyesületre vár az a
feladat, hogy a felvidéki megszűnt iskolák nemes tradícíóít átvegyék,'
életteljessé tegyék, vagyis a mi témánkhoz igazodva il. nemzetiségi kér-
dést Krisztus evagéliumánakszellemében. tudatosítsák az ifjúság lel-
kében. Evang. iskoláinknak többek között ennek a szellemnek ápolása
ád a jövőben is létjogosultságot. Társadalmi téren sokat tehetne ,e
tekintetben az OrszágosLD.ther Szövetség. .' Gömöry János.

(Folytat juk)
~~

/'

Tanyasivizsga
Június a vizsgák hónapja. Mindjárt elso napjaiban megkezdődnek

's betöltik az egész hónapot. Egy részük városi vagy falusi iskolater-
mekben, másrészük a gyülekezet templomában" ismét más részük
bizottságok színe előtt folyik le. Mindenkit izgalomba hoznak és féle-
lemmel töltenek meg. 'Az első elemista számára, aki az abc-ből vizs-
gázik, élete legnagyobb élménye az első templomi .vizsga. Középisko-

,lás diákok számára sok drukkolás és kemény küzdelem, útán meg-
hozzák az, arany szabadságot.. Érettségizők és szigorlatozók számára
az utolsó vizsgák nyomán megnyílik az élet, eljön a várva várt boldog,
reményteljes célhozérés. "

Sok imádság száll fel ebben a hónapban a reménykedő és félelem-
mel-teli vizsgázók éshozzátartozók szívéből. Vizsgák sorában külön
helyet foglal el a tanyasi vizsga. Akiszemlélője vagy részese volt, nem
tudja elfelejteni so?a. Élmény marad számára:. Itt nincs meg az anagy



korkülönbség, mely különben a vizsgák frontján ott áll vizsgázó és
vizsgázó között.: Nagyjából mind 6-14 éves gyermek" fiúk és leányok
vegyesen. Többnyire elemisták s többnyire egy társadalmi osztálynak,
a magyarparasztságnak kör~ből valók.

Egy-egy tanyasí vizsgán láthatjuk, hogyan ünnepel a mi népünk
ünneplő csizmát, lajbit és tollas kalapot ritkán adnak a, gyerekre.
Vizsgára azonban kiöltöztetik:A lányok sorba mind magyaros egyen-
ruhában gyülekeznek, távoli határokból 'pedig egész kocsikaraván
gyülekezik össze a széles iskolaudvaron. Azor). jönnek a kisgyerekek,
meg a rokonság. A különben szurtos, maszatos tanyasi gyerekekre alig
ismer rá az ember. Sárguló búzatáblák mellett a napfényben -távolról
villognak a szebbnél-szebb díszítések. Vizsga napján már nem tanulnak
a gyerekek. Mindegyik :arra törekszik, hogy külső. csinyt és kedves-
séget adjon a kilenchónapi verítékes munka alatt olyan megszokottá
és unalmassá lett iskolának. A katedrán orgona, rózsa és frissen sze-
'dett zöld csokrok illatoznak. A hatalmas falitérképekre, az öreg Euró-
pára. s a többiekre. sorba mindenüvé egy-egv-ág orgona kerül. Mintha
szentélybe lépnénk, olyan néma csend .és ünnepélyesség fogad. A tanító
és a hitoktató szintén nagyon fél et-től az órától.' Fél, mert legjobb'
igyekezete mellett sem tudja összeszedni minden gyermekét. Vannak,
.akik már - főleg a <nagyobbak közül - 'elálltak libapásztornak,
elmentek kapálni, kenyeret keresni vagy otthon vigyáznak a kis
.testvérkékre, mert a család kint a földekeken dolgozik hajnaltól nap-
estig. S, hiába igyekezett, a tanító, fenyegetésekkel, büntetésekkel
iskolába kényszeríteni .sokakat, biz ő is megértette, hogy nagyon sok-
szor nem a szülők a hibásak Engednék és küldenék ők a gyermekeket
iskolába, de kényszeríti őket a kenyérgond. Ha egy-egy' ilyen, már
hetek óta kimaradt tanuló fel is jön a vizsgára, vele ugyan nem reme-
kelhet sema tanító, sem a hitoktató, mert az már elfelejtette a nehe-
zebb tanulmányi anyaget. Magam is rettegtem, mint hitoktató, a 'tanyasi
első vizsgáimtól., Egyáltalán nem volt alaptalan ~a,félelmem. Amikor
-- jóval félév után - átvett em a tanítást,megtudtahi, hogy árvizek
és járhatatlan utak miatt hónapok óta nem lehetett eljutni az egyik
tanyasi iskolába. Heti egy kiszállással, .egy órával, osztatlan iskolában
normális körülmények között is vajmi kevés ereményt érhettem volna
el. Itt egész esztendőben nem ment többre az, órák száma 15-nél. Mit',
lehet 15 órán keresztül beleverni tanyasí gyerekek fejébe, akik maguk
otthonról, a szülői házból semmit sem hoztaki :A körlelkész talán
igen, a tanfelügyelő vagy más vizsgabiztos azonban legtöbbször egy-
általán nincs tisztában' ezekkel a nehézségekkel. De hát tanyán

. vagyunk, egyszerű emberek és gyermekek között s ha Isten nehézsé-
geket és félelmeket támasztott, el is oszlatja azokat. Sehol' annyi
eredeti, mesterkéletlen, őszinte és jellegzetes bemondást nem hallhat
az ember, rnint éppen itt. Sezek a bemondások rávilágítanak a gyer-
~ek természetes észjárására. gondolkodásmódjára. Nem egy vizsga-
biztossal és körlelkés szel beszéltem, aki lelkileg egészen felfrissülve
távozik a tanyai vizsgákról. Nem is kell arról, külön szólanunk, hogy
városi ember számára milyen idegcsillapító hatása van .a .tanyai
életnek és a szabad, természetnek. A tanyasi vizsgák egymást követik,
de legtöbbször nagyobb kocsikázásokat vagy sétákat kell megtenni
egyik iskolától a másikig. Kedves utak ezek. Sok kőzeledés történik ezek
alatt a tanya népe és a nép vezetői között.

A legérdekesebb azonban a tanyasi vizsgán a tanulók bucsúzása,
ami majdnem mindíg magukkötötte mezeivírág csokor átadásával 'tör-
ténik. Nem szólnak ők nagyképűen, az "élet 'iskolájá"-ról (néhány
polgári iskolában és városi elemiben is hallottam ezt), hanem .mínden
alkalommal bizonyságot' tesznek 'ragaszkodásukról és hűségükről..
Sokszor maguk készítik a búcsúbeszédet; sokszor pedig nagy után-
járással megszereznek egy-egy verset és csodálatos módon "kivágnak"
5-10 perces dikciót is. .

Most, hogy jól benne vagyunk újra a vizsgák hónapjában, szere-
tettel gondolunk a piros-pozsgás magyar tanyasi gyerekekre a orom-
mel emlékezünk egyik legkedvesebb élményünkre: a tanyasi vizsgára.

Pásztor Pál.

lesz Szarvason. Ezen iktatják be 'az új
esperest s ,töltik' be a megüresedett
tisztségeket. '

Pedagógus evangélizáció. A tiszai egy-
házkerület. ebben az évben Szolnokon
tartja pedagógus evangélizációját jú-
nlus 29-től .iúlius 3-ig, melyen szí-
vesen látja az ország, egész evangé-
likus pedagógus táborát. A szolgálato-
kat Túróczy Zoltán püspök végzi. Túr-:-

'mezei Sándor esperes reggeli díCsére-'
teket tart it templomban. Kemény Pé-
ter, Valent József és Gérecz István
iskolai kérdésekről tartan.ak előadáso-'
kat. Utánuk rninden alkalommal meg-
beszélések következnek. Jelentkezni a
szolnoki lelkészi nivatalnál kell .június.
15-ig. .

Cegléd. Az egyházközség presbité-
riuma elhatározta, hogy volt' templom-
építő-lelkészének, Török József espe-
resnek emlékét, születése századik év-
fordulóján a templomban elhelyezett
emléktáblárr megörökítí. Az emléktábla
felavatása Június 28-án lesz., ". .

A . testvéregyház köréből. Muraközy
Gyula Kálvin-téri Ielkipásztor most töl- '
tötte be budapesti szolgálatának 10. esz-
tendejét. Ebből az alkalomból rgyüleke'-
zetemeleg ünneplésben részesítette. -
Apafi Mihálynak és hitvesének bronz-
koporsóját, 'mely eddig Kolozsvárott, a
Magyar-utcai templomban nyugodott,
az idei egyházkerületi közgyűlés alkal-
mával nagy ünnepélyességgel a Farkas-
utcai templom kríptájában helyezik el.
,-- Papp Bélát, a, Mágyar Út szerkesztő-
jét, most iktatták be a hatalmas karcagi ~
gyülekezet lelkészi állásába.

Lelkészválasztás. A Dunaharaszti és
környéke missziói egyházközség június

'7-én egyhangúan meghívta új lelké-
szét: Mikler· Gusztáv pestszenterzsébeti
vallástani ló-lelkészt.

Az Országos Középiskola.i Tanulmá-
nyi Versenyek, eredményt most tették
közzé. A versenyen történelemből har-
madik helyezést ért el Merényi Miklós,
a fasorí gimnázium tariulója, természet-

. rajzból második helyezést ért el Tom-
csányi Pál, szintén a fasori gimnázium'
tanulúja és rajzból első helyezést ért el
Tóth Tibor, a szarvasi gimnázium ta-
nulója, valamint történelemből dícsére-
tet nyert Illés Edit,' a Deák-téri leány-
ginmázium növendéke, Az összesített
eredményeket. legközelebb közöljük,

Virkkunen Paavo: A harcoló finn
hadsereg szelleme. Fordította: Molnár
Rudolf ev. lelkész, 160 oldal. Lenyű-
gözően érdekes" tanulságos, sőt, mond-

'hat juk azt is, építő könyv jelent meg a .
napokban a Magyar-e-Finn Társaság
kiadásában. Az élet-halál harcát vívó

'finn nemzet hadseregéról ad' naplók,
'levelek, tudósítások alapján olyan lelki
arcképet, amelyen keresztül szinte szí-
vébe láthatunk a mélyen vallásos és
hazaszerető fin.n nemzetnek. Mintha
csak édes testvérünk tábori levelező-
lapját olvasnánk. 'Kapható egyházi
könyvkereskedéseinkben, Ára: 4 pengő.

'Tiszta jövedelem a finn gyermekek
segélyakcíójáé.

A tegnap ifjús-ág'a - a holnap egy-
háza címmel a közeli napokban jelenik
meg Kiss Sándor. dr. teol. m. tanár,

'buclapesti egyetemi lelkész 16 íves ta-
nulmánya. Kilenc nagy fejezetben a
világ ifjúsági mozga.lmainak kérdései-
vel foglalkozik, Előjegyzési ára fűzve
3.60, kötve 4.80 P, Megrendelhető: dr.
Kiss Sándor Bpest, IX., Ráday-u. 38.
L 10 Címen.
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AKÁCVIRÁG------
KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLJ:.TÉSÓL
IRT A: FARKAS ZOLTÁN

------
(Folytatás.)

- Ne legyünk türelmetlenek, várjunk még pár
napot, oszt csak előbújik.

Vártak egy hetet. Akkor megint beszólt Kepe-
nyes bácsi a parókjára:.. .,..

- Gyüjjön mán ki, tisztelendő ur, nezze meg
azt a füvet mert csak nem ütközik még.

Thessedik kiment vele a "szoros dűlőre". Szé-
pen szántott fekete tábla. Ha valami. zöld mutat-
kozik rajta, messziről kiált gazmivolta. Serkedő Iű
sehol.

Thessedik beljebb lépked a földön, nézi, legug-
gol, piszkál a talajban. Odébb lép, megint turkál
kissé, kicsipeget egyet-mást a földből, tenyerér~
rakja s szörnyű balsej telmekkel kezdi vallatm
Kepenyes bácsit: .. ..

- Mondja, .mit vetettek kendtek ebbe a foldbe!
- Hát takarmányfüvet. Szénát; ahogy a tör-

vénybe vót , .. .
- Szénát?!... - riadt rá Thessedik.
- Vót.még egy keves. Gondótam, ha igaz,

amit a törvény mond, hadd legyék belűle tízszer,
hússzor annyi. Elkél. Van pár jószágern.

- Hát ebbül osztán nem lesz egy szál se! Hisz
kend tek ezeesk/it vetettek:

Kepenyes bácsi értetlenül bámult.
~ Hát nem azt kellett vóna?
-'- Persze, hogy nem, hanem fűmagot!
- Fűmagot? Sz' a fűnek nincs is magja ...
- Ugyan! S mondja kend, így vetett Kondacs

is, Buzás is?
~ Igya'.:.
- No, inkább vetették volna a jószágjuk elé.

úgy legalább haszonba megy.
Azzal nekiiramodik Thessedik és futva igyek-

szik Vámossi tiszttartó tanyája felé. Kepenyes bácsi
félóráig bámult utána földberögzött csizmával.

*
:.-. Másnap templom után új törvénymagya-

rázat esett' a -templomtéren,
- Már a biblia első lapján olvassuk: "hajta

tehát a föld gyenge' füvet, maghozó füvet,. az ő

neme szerint" - bizonygatta Thessedik.
Vámossi tiszttartó meg tapasztalataira utalt.

Fűszálakat adott körbe, nézzék meg, mindegyiknek
magja van. MagTóL kell tehát vetni, ha új füvet, jó
takarmányt akarnak. A jó füvek magvát kell előbb
összegyűjteni s azt elvetni. .

Meghallgatták a beszédeket, megnézték a fűszá-
lakat, de az őszinte véleményük csak hazafelé bal-
lagtukban .jött elő.

- Az is bolondgombát evett, aki ezt a törvényt
tette ...

S 1768 őszén bizony nem -vetett Szarvason
fűmagot teremtett lélek.

*
Teljes erejében izzott még a koranyár. Elet

csak a reggel és az alkonyat küszöbén mutatkozott;
Ember-állat falak. közé, árnyékba vagy víz melle
húzódott. Csak egy magas, szikár .feketeati1lás
cikázott mind sűrűbben a zeg-zugos sikátorokban.
Arca komoly, feje súlyos, homloka redőkbe vont.
Döbbenet, fájdalom s nehéz töpregés vívódik benne.

Mi ez az újabb népcsapás? Itt évtizedek óta pusztít
már, úgy látszik. Gyakran akadt· meg a szeme
templomban, -temetésen borzalmasan , elr~títot.t
férfi vagy női arcon. Sohase merte okat ~erd7.m,
nehogy fájdalmat okozzon. Most már ~em IS szuk-
séges. 'Tudja már, ezek azok a szerencsetlen szeren-
csések. akikkel a pokolvar kegyetlen kegyelmet
gyako~olt. Ancukon, szemükön, ajkukon, kezükön.
ocsmánvul elcsúfította őket. A természetes emberi
életből 'brekedtek s igen gyakran lelkileg is ostoba
kölykök csúfjává 'nyomorodtak. . . ,

Szinte szerencsésebb volt. tehat, akit halalra
mart a pokolvar. LegtÖbbjével úgyis ezt tette.

. Sudár, erős fiatalok, bikanyakú férfiak 4-5 nap
alatt már szemfödő alá kerültek. S addig a pokol
minden kínját végigszenvedték. Nyöszörgés, jajg~-
tás vagy eszét vesztett sikoltozás hangzott azon a pa~'
napon a pokolvaros házból. S nem volt semmi
segítség ...

A tehetetlenség nyomorúságát soha nem érezte
annyira, mint a pokolvárosok betegágyánál. Mit
tehetett velük? Imádkozott a szenvedővel, s ha ez
megnyugtatta is Isten kegyelme és örök élete felől,
semmit nem enyhített testi kínjain. Azt a babona
meg a kuruzslás v-ette körül s tette súlyosabbá eny-
hítés helyett. Mert ha a pokolvar (Höllengrind,
vagy tudományosan: furunculus gangraenosus,
avagy f. carbunculus) kórokozóját és gyógyítási.
lehetőségeit akkor még nem is ismerték a
világ leghíresebb orvosai sem, józan esze és ~
halléi egyetemen mellékesen elsajátított gyógyí-
tási alapelvek szerint úgy vélte Thessedik. a pokol- .
varnál is legfontosabb a nagy vörös gyulladások
és gennyel fakadó tályogok tisztán tartása. Tis~-
taság fél egészség. De mit talált a sebeken?' Kocs;-
kenőcsöt. S lehetőleg ezt is a kocsi sáros tengelyé-.
ről vakarták le', Másutt különféle kuruzsló hókusz-."
pókuszok között kilenc darab összenyomott pókot
kevertek disznózsirral s rakt ak .a sebre. Egy helyen
meg rothadó hús szaga facsarja az orrát. Elevenen
rothad? - döbbent meg az eszméletlen heverő
beteg láttára. Bélpoklosság s más szörnyű keleti
betegségek rajzottak agyában. Csak mikor a se~e-
ket megmutatták, derült ki, hogy nem a beteg bűz-
lik hanem az' a húsdarab, amit 'a javasasszony
tanácsára méretlenül hoztak a mészárszékből s
napokkal előbb a vörös. daganatgkra tapasztották.
Megint más helyen kifordított s jól megborsozott
aszaltszilva csípte az amúgy is égő sebeket. És száz
más, ehhez hasonló tisztátalanság. Az volt az érzése,
legtöbbször ennek a .Jcezelésmódnak" a. következ-

. tében fordult halálosra a baj.
Mindenütt eltávolította a tisztátalanságokat,

megmagyarázta a tisztaság értékét. összeszidta őket
a kuruzslók és javasasszonyok meg a szomszédok,
ismerősök .Jcommendálásaí" miatt. A lelkét kibe-
szélte - s az eredmény mégis semmi. A mocskot
visszarakták, a babonákat tovább hitték.

Tegnap a falu legszebb leányánál, .Gombát
Zsuzsikánál járt. Gyönyörű kis angyalarca vizes-
dézsává dagadt s éppen az ajkára telepedett a leg-
csúfabb vörös daganat. Imádság után nagy erölkö-
déssel vallotta meg, hogy őt elátkoztak.

(Foly tat juk.)
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: fiulmak-lányolmak..,egyaránt elkelmcs ajándék: :
~ ~i Farkas z. Foglyok angyala i
: & mcntö szaretet höse.: a finn Wrede Matild':
~ ~o izgalmasan száp életrajza. o
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján lé-trejött 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.
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A termő nyár beszéde
Az egymást váltogató évsza-

koksorán ismét eljött a 'nyár.
, ,

A ,játékos napsugár ~erzselő
tűzzé erősödött, a gabonafejek
már sárgulnak .,.s ,nemsokára
meghajolnak drága terhűk.
alatt: A fák érlelik gyümöl<;se~-
ket, a természet ,yilágasok
értékes kinccsel gazdagítja a
háborúnak s a vele, együttjáró
nyomorúságok terhei alatt ros-
kadozó embernek, életét. Lát-
hatatlanszószékről mintha csak
prédikáció hangzanák ' .felé:
"Ember ne félj; lesz új kenye-
red. Ember ne félj, van gond-

, viselő Istened!" Változhatik kő-
rülöttünk minden. Megneheze-
dett, az idők járása, rosszabbak
lehettek az emberek, bűneik
átkát, a nyomorúságotés a ha-:
'lált fejükre zúdíthatták, Isten
azonban ígéreteiben és kegyel-.
mében változhatatlan mind-,
örökre.' Egykor 'kijelentette:

,'. , \

"Ennekutána míg a' föld lészen,
vetés és aratás, hideg és meleg,
nyár és tél, nap és éjszakg meg
nem szűnnek". 1fz, ma is úgy
van. Méltán énekelheti -Róla a
keresztyén ember felemelt fp-

, vel az ősi zsoltárt: '"Igaz Isten,
ígéretedben Változhatatlan va-
lóság, Amit Te a Te beszéded-
ben' Megmondasz, az mind va-
lóság. Könnyebb megavulni,
Végképpen elmúlni' A minden-
ségnek, Mint semmivé lenniAz
igaz isteni Szent ígéretnek".

Mi, akik, most ismét nyárba

.
érkeztünk, úgy érezzük, sok és . , jogos büszkeség? Van-e annál.
drága tanítást \ ad .nekünk az szebb hivatás; <mint állani a
Dr az évszakok által. Mintha a harcot; belenézni azégő napba,
természetben élő ember szá- megfeszült .izmokkal dolgozni,
máraebben az időszakban va- kévéket emelniés kévéket
lahogyanlstennek a természet- vinni előre. Milyen szép.: ami-
ben való kinyilatkozása veti- kor nemcsak külön, 'hanem
tődne .rá erős fénnyel s mintha együttesen is, férfi 'és nő ki-

, egy-egy pillanatra a legtokéle- ,pirult arccal néznek egymásra
tesebb kinyilatkoztatást is en- az élet nyarában s míg remény- '
nek a fényébe helyezné.iCso- séggel tekintenek bágyadt fényű
dálatos prédikációi 'vannak a ,őszök felé, újra és újra tavasz-
nyárnak. Különösen akkor, ha ról álmodoznak!
a~ ember a maga életét, annak A nyár a természetben' a
minden kérdésével, felelőssége- munkának az ideje és mert az
vel, veszedelmeskísértéseivel ember a.földön a természet dol-
egyaránt odahelyezi a nyári: gaiból él, az embernek is a nyár
napsugár fényébe., a fokozott munka idejét jelenti.

A nyár arról ad hangos taní- Ennek a nyárnak azonban
tást, hogy vége van-a tavasz- meg kell minket tanítani arra,
nak, a vidám, mosolygó, gond- amit 'Luther Márton így mon-
talan szépségek világának. dott: "Ai embernek is doigoz-
Nagy felelősség nehezedik vál- nia kell, dene feledje, hogy
laidra. Hivatás, kotelességáll' nem a maga munkája, hanem
előtted. Aratásra kell indulnod. Más -, Valaki t,artjael, tudni-
Ném lépegethetsz többé a vi- illik Isten áldása:. Ha úgy lát-
rágos kertekben. Zeg-zugos já- szik is, hogy' tulajdon munkája
tékutak poros országutakká táplálja, - mert ,hiszen Isten
szélesednek 'előtted. Az élet munka nélkül .semmit sem ad
nyaraban ifjúból férfi lesz, aki -'_' mégis az Isten táplálja".
küzd, verítékezik, akinek jövő- ,Nyár valóban prédikál és
jét többé';nem más, készíti.. a gondvisélő Tsten gazdag jó-
Magának kell kenyérért törnie -ságát és kegyelmét hirdeti. Ha
magát. A leányálmokat. felvált- tehát egy érő félben lévő búza-
ják .az asszonyi gondok,' akí tábla előtt levesz ed a kalapo-
odaáldozza majd magáts talán dat, a szívedben mondjál hála-
.el kell, hogy, égjen egészen a adó . imádságot a .mindennapi
szolgálatban, Kinek lehet.azon-" kenyeret nyujtó nagy Istennek.
'ban kétsége afelől, hogy van
ebben valami szent öntudat és Pásztor Pál.

1-
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.Urvecsora a front OD Egyetemistáink
. Részlet Virkkunen·Paavo."A harcoló olyanok,'mint a többi.

finn hadsereg szelleme" c. rendkívül
érdekes könyvéből, melyet Molnár Ru- . A mi ifjúságunk épen úgy akar. érvényesülni, mint a többi.
dolf lelkésztestvérünk fordított le ma- A magyar értelmiségi ifjúság helyzete az elhelyezkedés tekintetében
gyarra. , 1A szentség kiszolgáltatásának ünne- negy éven belül teljesen megvá tozott. Az ország területgyarapodásai,
péről szóló leírása a maga egyszerű majd a zsidótörvények és a háborúval kapcsolatos ipari. konjunktúra
dísztelenségébenis -magávalragadó.Egy egycsapásra megv.áltoztatták azt' a sorsot, ami az· ifjú díplomásokra
tábori lelkész 1941 augusztus22-énmeg- . addig várt .hazánkban. Ki emlékszik ma már az ÁDOB-ra,· az állástalantartott áhitataról számol be: diplomások sóhivatalára, amelynek árnyéka :rávetődött a harmineas évek"Az ellenséget újból legyőztük.A ha- , 1zai föld egy újabb darabját ismét meg- erte miségi ifjúságára? Akkor még azzal az elszántsággal tanultunk,
hódítottuk. Most a tüzérségerr van a hogya hólapátolás épen olyan sorsunk lehet, mint a hivatásbeli munka,
sor, hogy egy keveset pihenjen, mig de mindenképen kolduséletünk lesz s harmincot-negyven évig lehetetlen
újabb támadási előkészületek megéré- a családalapítás. Már az egyetemeken irtóztató .verseny folyt a
sére vár. Itt az alkalom, hogy az em- .kenyérért s mindenki tudta, hogy csak a protekció segít. Barátok ésberek ·egy kevéssé megpihenjenek,
hogy otthon levő szeretteikre gondol- iskolatársak is sandán lesték egymás összeköttetéseits a befolyásos
jának és, elküldjék régóhajtott üdvöz- család volt az értelmiségi ifjú egyetlen ereje,képesítése és joga az
leteiket nekik. Most eljött az ideje,elhelyezkedéshez. Világos volt, hogy Csonka-Magyarország értelmiségi-
hogy békességben-elcsendesedjenek az l' N 'Úr szine előtt. A tüzérség esti istentisz- . neve ese agy-Magyarországra volt méretezve, átkoztuk a szellemi
teletre készülődik. . mun~áso~ túltermelését s meg voltunk győződve afelől, hogy elkészí-

A nehéztüzérségütegei közelében egy tett mtelligenciánkkal egy eljövendő egész Magyarországot is meg
védett hegyoldalban négy tábori lel- tudunk tölteni. Az ifjúság hősiesen tanult s remélte az idők jobbra-
kész várt szótlanul a Szent Vacsora fo d Iá át Akk It' telmi , . if'iúsá '1' hvendégeire. Mindegyik. 'lelkész arca r u asa . or az vo az er e rrnsegi 1 jusag va saga, ogy nem
ugyanazokat a gondolatokat tükrözi tudtuk, miért tanulunk. Ez a 'válság megoldódott, de egészen új for-
vissza, bár nem szólnak erről hango- .mában jelentkezett. '.' .
san: vajjon, sokan lesznek-e, akik részt 1. Az ország területgyarapodásai lecsapolták rögtön az értelmiségi
óhajtanak venni az Úrvacsorában? A
háború borzalmas, eldurvítja és meg- munkások elviselhetetlen feleslegét. Megszűnt a tanító- és tanár-
keményiti az embereket, Vajjon vágya- probléma, sokan "bezupáltak'J katonatisztnek s. az 'állami és közigaz-
koznak-e ezek a sok megpróbáltatáson gatási apparátusok sok értelmiségi ifjút felszívtak.. De rögtön kiderült
átesett férfiak- az Úr asztala szent al- néháriy alapvető nevelési h.iba, amiről ifjúságunk ugyan keveset tehe-
kalmára, mely odaadó lelket, áhítatosés bűnbánó szívet követel? tett, az ország azonban annál több kárt szenvedhet belőle. Kiderült

A lelkészek .tekintete egyszerre fel- elsősorban, hogy. értelmiségi ifjúságunk . milyen ijesztő mértékben
ragyog. Az ernberek először egyenként, urbani:zálÓdott. A mi egyetemi nevelésünk egyszerűerr nem tudja
majd csoportosan jelennek meg. Né- megoldani azt, hogy neveltjel a nép értelmiségi vezetői akarjanak
hány teherautó is úrvacsorázókat hoz. lenni. Ifjúságunk legalább olyan városias gondolkozású, mint a leg-.Csakhamar az egész hegyoldal tele van
észak zord harcosaival. Én is egyike urbanizálódottabb ipari országok ifjúsága. Köztünk csak romantikus
vagyok az itt levő lelkészeknek, aki kivételek s kislétszámú erős gyökerű parasztfiak azok,' akik hivatás-
nem éppen a legkisebb örömmel álla- tudattal néznek a vidékre, vagy .pláne f.alura. Papok, tanárok, orvo-
pítom meg: az érkezők nagyrésze üte- k d ' 'll t k CI) , t Tk CI)' , . '1 t t' k .gemhez tartozik,' azokhoz a férfiakhoz, so, e meg a a orvoso . es am o , n IS varesi e e ·e vagyna.
akikkel a városomban már a polgári Kiderült, hogy a kisebbségi magyarság, ha kényszerből, ha bölcseség-
életben megismerkedtem. Ez a ponto- ből, de sokkal ígéretesebben nevelte fel fiataljait. A hazakerült nem-
san száz főből álló csoport, mely most zetiségek értelmiségi fiataljai is jobban állnak ebben a tekintetben.
előttünk áll készen arra, hogy az Úr És fel kell tenni a kérdést, lehet-e igazi, apostoli munkát várni' olyanasztalához járuljon, a polgári életben
a legkülönbözőbbelemekből tevődik értelmiségi munkásoktól, akik az első elhelyezkedésí lehetőség kény-
össze. Vannak itt is tanultak és ke- szeréből kerültek csak vidékre, de helyüket csak átmenetnek tartják
vésbé műveltek, munkaadó és munka- s nem akarnak egész "életükkel belegyökerezni a sorsukba?
vállalók, földművesek és napszámosok, .
urak és szolgák, vallásos otthonok Kiderült a területgyarapodásokkal kapcsolatban az is, hogy ifjú
gyermekei és olyan otthonok szülöttjei, értelmiségünket nem készítettük fel a nem.zetiséqek: közöt.ti életre sern
melyekben nem tanították Isten sze-· . nyelvi követeLmények, sem nemzetpolitikai. tisztazotteiu; szemporutjá-
retetét, Vannak olyanok, kik életüket 1 ik fl!" Iitik . kb t t ttKrisztusnak szentelték és olyanok, akik ·ból. A magyar ku túra egy ee os po 1J usa a napo an mu a o .
káromkodással, kártyával, itallal.. és rá arra, hogy egyetemeink egészen csodálatos véletlenből, vagy talán
egyéb rossz 'cselekedettel káromolták valaha halványan értett kultúrpolitikából, mind egy-egy nemzetiségi
az Úr' nevét. Itt áll egy ismert ember, vidék felé jelentenek kultúrális vonzást, s így adódó hivatásukat be.
egy hivő családapa, aki gyakran eljött is kell tölteniök. Pécs és Sopron a nemetség felé, Szeged a 'szerb-Isten szavát hallgatni és sűrűn járult
az Úr asztalához.Amott pedig a város bunyevác nép felé, Kolozsvár a románság felé,. Debrecen a szlovák-
mellékutcáiból jólismert arc látható, ruszin vidék felé kell, hogy elvégezze a nemzetpolitikailag és nyel-
melyet egyszersem vehettern észre se.n vileg munkaképes értelmiségi ifjúság felkészítését azonkívül, hogy a
az oltár elől, sem pedig aszószékről. d ik k h 'tá tt' dmé kultú IiMost valamennyien figyelnek a. szóra, maga területén min egyi ne . a arozo es ere enyes li ura IS
komolylélekkel állva az oltár előtt. Ki vonzást .kell gyakorolnia a nemzetiségek felé.
hívta ide őket? Maga az Úr, a bűnös 2. A zsidótörvénynek végrehajtása ismét. másirányú válságot
emberekbarátja. Ö már hat héten ke- 't'b M '1 k di 1 " k' .resztül állandóan szólt ezekhez az em- nyitott fel ifjúságunk ele e en. egnyi ta IP omasain , sőt érett-
berekhez ágyúk dörgésében, gránátok ségizettjeink vagy egyetemistáink előtt a kereskedelmi élet és magán-
robbanásában, önműködő fegy.verek tisztviselői pályák olyan területei, ahol azelőtt nem zsidók alig érvé-
lármájában, megsebesültés elesett baj- nyesülhettek. Bankok, iparvállalatok nagy tömegben vették fel fiain-
társak sorsán keresztül. Valamennyien kat sokszor egészen J' ó kezdőfizetésekkel. Keresztyén társadalmunkbanfelsorakoztak az Úr elé. A bűn való-.
ban bűnné vált. Elkezdte a Ielkiisme- ez hamaros örömet keltett, de nem gondoltunk meg bizonyos kérdése-
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ket. Az elhelyezkedés gyors lehetősége ma még nem ismert tömegben
vont el hivatásától diplomás. értelmiségi munkásokaJ. Jó lenne statisz-
tikát csinálni arról, hogy hány tanár, tanító, jogász, mérnök ült bele
hamar. fizető állásokba, ahol azonban nem hivatásszerű munkát végez-

.nek, s ahol az' előrejutás és az' emberi, szellemi alko.tó munka .lehető- .
sége alig van meg. Világos, hogy sok, sokkal kornolyabb nemzetszol-
gálatra alkalmas szellemi. erőnk menekült bele a gyakorlati pályák,
vagy csak egyszerű .magántisztviselőségek pillanatnyi azilumába.
A nemzeti munka-megosztás magasabb szempontjait egyszer mégis
fel kell majd vetni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Igen sok fiatainem
is ment képességeihez mérten lehetséges szellemi pályára s az egye-
temi munkát meg sem kezdte, hatalmas tömegű ifjú pedig az elkez-
dett egyetemi tanulmányokat nem fejezte be. (Ebben a tekintetben a
magánvállalatok valódi desktrukciót végeznek, egyenesen lebeszélik
alkalmazottjaikat az egyetemi végzettség szorgalmazásáról azzal; hogy
."nem fognak egy pengővel sem többet keresni".)

A zsidótörvénynekvégrehájtásával kapcsolatban külön probléma
a kereskedelmi páUyákra indult ifjúság élete. Lehetetlen észre nem
nem vennünk, hogy a konjunkturában sokan megalkusznak olyan elvi
és erkölcsi kérdésekben, amikről a diákság hősi koldus-kQrszakában
apostoli módon ·beszéltek. A "most mi keresünk" szelleme, a pénz-
sóvárgás. és a hamar-gazdagodás vágya az amerikai aranyásók ösztö-
neit szabadítja tel. A mi ifjúságunk első generációban, vagy egyik
napról a másikra akar elérni olyan tőkésedést, amit a zsidók hallat-
lan szívóssággal, alázatos "gürcöléssei" két-három generáción keresz-
tül értek el. Az önállósítási alap segélyeiből autókat vásároltak s fiatal
kereskedőink, vállalkozóink olyan stílusú életet akarnak élni, amit alig
engedhet meg magának kezdő szabad-pályán valaki, A gazdasági'
őrségváltásra Igen sok kultúr-munkást fizethetünk rá s igen nehéz'
erkölcsi kérdéssé válhatik még a konjunktura szellem elharapózása.

3. A háborúval kapcsolatos ipari konjunktura ismét másirányban
befolyásolja ifjúságunk életét. A szelremi pályakra törekvés arány-
talan eltolódását eredményezi. Elnéptelenednek a szellemi pályák s
a gyakorlati tanulmányok felé olyan özönlés folyik, ami értelmisé-
günk történetében eddig példátlan. Közgazdasági, mérnöki pályák felé
özönlenek a tömegek s elnéptelenednek a theologiák, a bölcsészeti
karok, az orvosi fakultások, sőt a katonai akadémiák is. Ha értelmisé-
günk megoszlottsága, benső egyensúlya ilyenmódon egészen eltolódik,

.arra kell számítani.. hogya háborús helyzet megváltoztával lesznek
'pályák, melyeken olyan hiány lesz, hogy komolyabb nivócsökkenés-
sel kell számolni s lesznek pályák, melyek regy generáció konjunktu-
rális odaözönlését nem fogják tudni levezetni.

Evangélikus ifjúságunk. az elhelyezkedés' és érvényesülés kérdé-
seiben is olyan, mint a többi. A területgyarapodásokkal kapcsolatban
kiderült nemzetiségi irányú felkészületlensége és végtelenül városias
szelleme. A zsidótörvények végrehajtásával sokan eladták közülünk
hivatásukat, sokan félbemaradtak .s lemondtak a szellemi helytállás
hősiességéről. Ami pedig a konjunkturális erkölcsiséget illeti, semmi-

. vel sem vagyunk puritánabbak, rnint a máshitűek. A háborús iparo-
sodással kapcsolatban a mi "ifjúságunk is a gyakorlati tanulmányok
felé tódul, kiürül a theologiánk, egyházi ískoláink lassan .alig kapnak
tanárokat közülünk s leesik az orvosi pályára kész ülő 'ifjúságunk. lét-
száma is.·

Ifjúságunk éle.trevalóságban semmiben sem 'marad el a többitől;
Az ember sugárzó arccal hallgatja, micsoda fantáziával keresik meg
az utakat, amelyeken az emberi' érvényesülés felé törekedhetrrek, de
naponta eltemetünk szívünkben egy:-egy .hivatás-munkára .képes ked-
ves szellemet. Rajztanárt. aki nem akartanítani,-'Csak reklámot raj-
zolni, nyelvtanárt, aki banki levelezőnek megy, tanítót akiből katona-
tiszt lesz, ,diákot, aki felvesznek az Eötvös-kollégiumba, de állást vál-
lal, jogászt, aki nem szerzi meg .a diplomáját, orvost, aki espressót
nyit és segédlelkészt, aki· vállalati tisztviselőnek megy: .

És ijesztő árnyék nehezedik a magyar művelődésre. Az .erösek
amerikanizálódnaks a gyengék keservesen vonszolják tovább a kultú-
rális helytállás nehéz igáját. Ország épül, amely tauin. nagyszerűen
te1'mel majd egész Közép-Európa számára s talán valóban maga keresi
majd meg azt, amit eddig uleqenek: tettek zsebre, de amelyből kihal-

· retet kínozni. A lélek most kegyelemre
és bocsánatra áhítozik. Jó az ilyen em-
bereknek az Isten testének és vérének
szentségében .teljes megbékélést és bo-
csánatot nyújtani." .~~~."...,...

Huszonöléves talál~ozó
Háború van a nagyvilágban; mikor

1917 májusában megkaptuk a budapesti
evangélikus gimnáziumban az érettségi
bizonyítványt, s háború dúl ismét,
mikor 25 éves talákozóra összegyűl-
tünk. Huszonöt év hosszú idő az ember

_ életében. Csaknem. egy emberöltő. De
milyen huszonöt év volt ez, amely mö-
göttünk van! Eszmék és nemzetek me-
rültek el a történelem sűlyesztőjében,
más eszrnék . és nemzetek viszont fel-
emelkedtek, erősödnek és izmosodnak
a szemünk láttára.

Nincs korosztály, amely ezeket a
"nagy időket" jobban érezne, mint a

· miénk. A mai negyvenéves évjáratúak-
nak nem volt if'júságuk s nincs nyu-
godt férfi koruk sem. Amellett velünk
foglalkozik a legkevesebbet a közvéle-
mény. Hiszen mi már nem vagyunk

· "reformnremzedék" il még nem vagyunk
"öreg csáklyások", A fiatalok szemé-
ben öregek vagyunk, holott sokan kö-

· zülünk ma éppen úgy fegyverrel védik.
a hazát, mint 25 évvel ezelőtt. Az öre-
gek szemében pedig fiatalok -vagyunk,
holott éppen azért, mert nem csupán
szemlélői vagyunk a világ folyásának,

· életkorunkhoz képest sokkal több a.
tapasztalatunk is, mint amennyi eb-
ben az évjáratban .a mai öregeknek
volt.

Ilyen' körülmények között szinte ter-
mészetes, hogy közülünk csak kevesen
futottak be idáig "nagy karriert". A
társadalmi, közületí és gazdasági ve-
zető állásokban a negyvenesek arány-
talanul kevesebben vannak, mínt akár'
a .harminc, akár az ötven év körülíek.

S mégis, a mi "két kor közötti" kor-
osztályunkra hárul talán napjaink leg-
nehezebb feladata. Mi zsenge gyermek-
korunkban még láttuk a ferenc józsefi
"régi jó időket", végigjártuk nemze-
tünk húszéves trianoni kálváriáját s
most férfikorunkban részesei vagyunk
az "újvilág" kibontakozásának. Ezért
a Gondviselés miránk rótta' azt a sú-
lyos szerepet, hogy necsak híd legyünk
a mai fiatalok és a mai öregek között,
hanem az "új eszmékre" és modern
jelszavakra fogékony fiatalokat biztos

. kézzel vezessük azon a szilárd talaj ú
úton, amely egyedül vissz a boldogság
felé, -:- az öregeket viszont nyugtas-
suk meg, hogy ez az út ugyanaz, ame-
lyet ők is jártak.

De ahhoz, hogy ezt a hivatásunkat
betölthessük, arra van szükségünk,
hogy szilárd meggyőződéssel valljuk a
nagy magyar államférfiakkal: magyar-

. nak lenni annyi, mint európainak lenni.
De mi is Europa? Földrészünk három
alappilléren nyugszik: a· keresztyén-
ségen, a görög-rómaí v szellemen és a
nyugati népek technikai civilizációján.
A vallás mindenütt és mindenkor mín-.
den emberi művelődés alapja. Európát
azonban - s ezt talán ma sem árt
hangsúlyoznunk - csakis a krisztusi
szeretet vallása tette az emberiség ve-
zetőjévé. Enélkül csak Ázsia egyik, s
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nem is legfontosabb .félszígete. lenne,
mint ahogy a földrajzban az is, A
görög-római szellem viszont az örök
humanumot adta Európának. Enélkül
sem a tudományban, sem a művészet-
ben nem vezetne, éppen úgy, mint
ahogy a nyugati technikai vívmányok

, nélkül' nem vezetne a' civiliázió terén
sem a' nagy keleti 'népekkel szemben.

A humanisztikus gimnáziumnak nap-
jainkban' sok; az ellenzője. -Azt mond-
'ják ezek, hogy az ilyen közép-
iskola nem nevel az életre. Mi, volt
".fasoristák", meg vagyunk győződve
ennek az ellenkezőjéről. Evangélikus
gimnáziu munk nagyon is az életre ne-
vel! Persze, nem az élet felületes, úgy-
szólván tüneti szemléletére, hanem
"Európa három alappillér ének" alapos,
mélyreható 'ismeretére. Csakis az itt
szerzett mélységes hit képesít bennün-
ket arra, hogy szilárdul álljuk meg
helyünket a mai vilgnézetek harcában ..
Csakis az itt magunkba szítt görög-
római szellem adja meg nekünk azt a
lelki nyugalmat, amellyel szemléljük
ma sok, talmi érték ragyogását, mert
megtudjuk látni az örök emberi értéke-
ket. Csakis az itt szerzett természettu-
dományi ismeretek adják meg : szá-
munkra azt, hogy ma, a, "soffőrtípu-
sok", korában is művelt. emberekhez
illő, biztos értékeléssel szemléljük a
technika óriási haladását. ,

Hogy' minderre szert tehettünk, le-
gyen érte hála kiváló tanárainknak és
a gimnáziumot fenntartó evangélikus
egyháznak! Mi, végzett növendékek pe-
díg ápoljuk szeretettel 'ezt a "fasori
szellemet", hiszen ez teszi lehetővé,
hogy' helyt álljunk a mai idők viharai-
ban, Es .ezzel a szellemmel szolgálhat-
juk a legjobban mind evangéliumi ke-
resztyénségünk, mind magyarságunk,
mind pedig európalságunk szent ügyét!

Dr. hoLlósi Somogyi József.
~~~ ~....,..,.•.•

Beszél magától
Semmi 'dicsekedést nem fűzünk

hozzá, csupán szószerint közöljük a kö-
vétkező pályázati eredményt:

A Műcsarnok ezévi tavaszi" tárlatán
hirdetett diákpályázat eredményét dr,
Alszeghy Zsolt egyetemi .ny, r. tanár
javaslata alapján a köv.etkezőkben teszi
közzé ?- Képzőművészeti Társulat igaz-

, 'gatósága:
Esterházy Pál herceg 200 pengős dí-

ját nyerte: Kolacsovszky Gy-örgy (Cisz-
tercita gimnázium), a Képzőművészeti
Társulat száz pengős díját nyerte: Vi-
téz Lóránt (evangélikus, gimnázium), a
Képzőművészeti Társulat 50, pengős dí-
ját nyerte: Kecskeméthy György (Fáy
András-gimnázium). Jutalmakat nyer-
tek: Katona Gábor (Cisztercita gimná-
zium), Rózsa Sándor (evangélikus gim-
názium), Henszelmann Frigyes (evan-
gélikus gimnázium), Irányi Béla (evan-
gélikus gimnázium), Lindermayer Arisz- -
tid (evangélikus gimnázium), Oskó Zsu-
zsanna (evangélikus leánygimnázium),
Kun Bertalan (evangélikus gimnázium).

Csak ennyit említünk meg, hogy a
fasori evangélikus gimnázium nyertes
diákjai az iskola "Benczúr Gyula ön-
képzőkörében" foglalkoznak művészi
kérdésekkel Oppel Imre rajztanár. c,
igazgató vezetése alatt.
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nak a Úlek és a szellem köteles rernetéi, a kultúraapostolai,szeHemi
helytállásunk lelki-szegényei. Ország , épül" amelyik nagyon életre-
való lehet, de nem tudja megállítani a kultúra munkásainak kény-
szerű menekülését, mert nem becsüli meg a nemzetnevelő szellemi
munkát. . . Dezséry László.,

Hárman írják .. ~
A. romamm magyar evangélikus szuperintendens nehány héttel

ezelőtt egybázkerületének félhivatalos lapjában írta le a fenti sort.
Cikkében rámutatott arra, hogy sokan szóvátették a lap' olvasói és
főként a lelkészek többen azt, hogy az olyan lap sok kívánnivalót
elkerül, amelyet állandóan hárman írnak. Mi ugyan lehetetlennek
tartjuk azt, hogy a romániai magyar evangélikusságban ez.a gondolat
elhatalmasodhatott, de meg kell vallanunk, hogy a magyar keresztyén,
főként a magyarországi evangélikus sajtóvállalkozások több orgánu-
mával szemben elhangzott egy-egy hasonló vád' arról, hogy ami
lapjainkat is két-három ember írja. Nagy kritikusok azután nagy köny-
nyedséggel tudják kimondani azt a tételt, hogy amit három ember ír,
nem is lehet jó s az ilyen lapnak előbb-utóbb szómorú bukás lesz
a' vége.

Amikor Németh László egyedül írta a Tanú címü lapját (amikor
még mai rajongói elemi iskolás egyermekek voltak) baráti köre öröm-
mel állapíthatta meg azt, hogy Németh László egy személyben képes
arra, hogy irodalmi lapjában valóban sokoldalú képességeket mutasson
a magyar müvelt olvasó közönségnek. Szabó Dezső huzamosabb idő
óta egyedül írja havi füzeteit, amelyekben sohasem szűkölködik mon-
danivalókban s ha irodalmár kritikusai maguk elé veszik ezt a több,
.rnint évtizedes nagy sorozatot és figyelmesen végigolvassák ezeket az
írásokat, túl irodalomtörténeti elfogultságukon, tisztelettel állapítják '
meg, hogy Szabó Dezső a legritkább an esik az ismétlés kellemetlen-
ségeibe .:

Amikor Németh László egyedül írta a Tanú című lapját (amikor
még mai rajongói elemi iskolás gyermekek voltak), baráti köre öröm-

, mára készült. Érdekes olvasmány volt' abból a szempontból is, hogy
a mult század eleji magyarországi~vangélikus kegyesség rejtelmeibe'
és szépségeibe bele lehetett -tekinteni, de 'legmegkapóbb az volt, hogy
a Theisz nevű szerző vette magának azt a bátorságot, hogy imakönyve
elejére lenyomatta az előfizetők neveit. Egyháztörténészeínk bizonyo-o
san örömmel és haszonnal forgathatnák ezt a több, mint 'tízoldalas fel-
jegyzést; amelyben majdnem minden történelmi és ismert evangé-
likus név és család felfedezhető, de mindezeken felül azt lehetett
látni, hogy egy embernek imádságát olyan sok ember akarta magáévá
tenni.

Lényegében éppen erről van szó: nem annyira az .a fontos, hogy
hányan írják a lapot, hanem inkább, az, hogy hányan olvassák. Bizo-'
riyosra veszem, hogy Rákosi Jenő még a Budapesti Hirlap szerkeszté-
sekor sem tudott addig aludni menni, míg a nyomdából felkerült és
javított kézírati szöveget át nem, nézte s ilyen esetekben hiába volt
aláírva a nagy, vagy jelentéktelen cikkek alá mondjuk Csukertán
Péter neve, mégis Rákosi Jenő, ujságírói ösztöne igazgatta a lapot,
feltételezve természetesen azt is, hogy nagyszerű munkatársaitól annak
idején ő is rengeteget tanult s az ő írásaik nyomán őis revizió alá
vette nézeteit. ' '

Napjainkban is így történik. Egész egyszerű, reális dolgokkal iga-
zoljuk, vélekedésünket. Június 13-án minden délutáni lap és június
14-én minden reggeli lap megírta azt, hogy, eddig a rendőrség vagy
ügyészség letartóztatásában van a kispesti-e-Wekerle-télepi református
és a pilíscsabai római katolikus lelkész. De a Nemzeti Ujság ezt a hírt
már úgy írja meg, hogy kiírja a kispesti református lelkész nevét és
agyonhallgat ja a piliscsabai római katolikus lelkésznek nemcsak
a nevét, hanem magát azt a tényt is. hogy volt római katolikus lelkész
is, akit a rendőrség keresztlevél hamisítások miatt letartóztatott.



Itt nem annyira az egy szerkesztő, mint inkább az egyetlen szerkesztőí
eszme volt a döntő a hír megszövegezésénél és az esemény regiszt-
rálásánál.

'Még tovább ment ezen a téren a pésti Ujság június 13~iki száma,
amelynek címlapján már nagybetűkkel azt olvashatta az olvasósereg,
hogy a kártyás tiszteletes' kártyaszenvedélye miatt követte el nagy
bűnét. A Pesti Ujság szerkesztőjéről a Nyilas pártból azóta kivált
tagok azt, állítják, hogy szerkesztőségi szobájában ott látható a kereszt,
de amikor arról van szó, hogy egy megtévedt keresztyén lelkész bűn-
ügyét ne túl élesen állítsák il nyilvánoság elé, megint csak valószinűen
nehány embernek tetszett az, hogy feltűnő szövegezésben tegyék
érdekessé egy már feledést érdemlő lelkész esetét. '

Még kirívóbb és még érdekesebb a, Népszava egyik vasárnapi
számában leadott közlemény feltűnést keltő hirdetrnénye: Ielszólitja
a természetbarátokat és túristákat, hogy, ne menjenek Budapest hatá-
rán túl kírándulásokra. Mindenki azt hiszi, hogy a nagyon ügyesen

'szerkesztett Népszava a munkások lapja, de mindenki tudja azt is,
hogy a túrista házakban vés menedékházakban az esetleges razziák
nem a munkásosztály tagjaira kellemetlenek, hanem másokra. Mégis
a pártujság egyik embere volt olyan ügyes és bátor, hogy az ő egyéni
elgondolása nyomán leközöltette ezt a figyelmeztetést.

Még a bővitett tartalmú vasárnapi napilapokban is azt látjuk,
hogy az ujságok a hivatalos és félhivatalos hírirodákanyagait nyo-
matják le s azonfelül,' ami mínt olvasási tartalom van az ujságban, az
alig öt, vagy tíz ember szellemi terméke. Akí valaha láthatta egy
szerkesztőség életét, annak nagyjában tudni kell azt, hogy' ha 25
munkatárs is van szerződtetve a lapnál, alapjában véve nehány ember
kezében .van az ujság,' akik ha nem is írnak, ujságírói ösztönükkel s
állandó ötletességükkel a kézíratra vetett egy pillantással meg tudják

, mondani azt, hogy az a 'cikk az ő ujságuk számára való an íródott-e
meg, vagy pedig számukra érdektelen. '

A világi lapok mindinkább eltolódnak abba az irányba, .amelynek
programmja az, hogyacímekben erősen megfogalmazott tények
legyenek, mert olyan dolgok vonzzák az olvasó közönséget, amelyek
önmagukban, is érdekesek selolvasásuk a felcsigázott érdeklődés miatt
egészen bizonyos. Egyházi lapjainknál, megítélésem szerint, legalább
olyan jólkészült emberek írják a cikkeket, mint a napilapoknál aIkal-
mazott újságírók. Csak éppen annyi a különbség a két gárda között,
hogy mi egyházi újságírók nem akarunk sem a címben,. sem a tartalom-
ban kifejezetten az útcának írni. Lehhet,hogy, ez hiba, lehet, hogy
ezért .mondják ránk, hogy ujságjaink unalmasak, de sokszor szinte
orvosság agyonhajszolt emberek számára a legunalmasabban szerkesz-
tett egyházi ujság is. ~.

Míndíg ketten, vagy hárma~ írják a világ minden táján az ujságot
s mindenütt százan, vagy milliós tömegben olvassák az ujságokat.
Hangsúlyozzuk, hogy alap belső értéke semmiképpen sem függ attól,
hogy százan vagy milliós tömegben 'olvassák, az ujság addig él, amíg
a köréje csoportosult társaságnak van mondanivalója, ötlete, felké-
szültsége, füle és szeme arra, hogy ci látásból és a gondolatból ujságot
csináljon. Nem egyéni hiúságból, hanem egyesegyedül azért, mert
a lap körül csoportosult irók és olvasók egyaránt érzik azt, hogy az
írás és olvasás kényszere velük szemben Isten parancsa. G. L.

Kovács Andor' esperest, aki 22 .esz-
tendőn keresztül töltötte be a békési
egyházmegye esperesi tisztét, tiszte-
letbeli esperessé választották.

Egyházmegyei presbiteri konferencia.
A tiszavidéki evang. egyházmegye jún.
4-én Nyíregyházán presbiteri konfe-
renciát tartott, melyen 'ez az időszerű
kérdés képezte önvizsgálat és megbe-
szélés tárgyát: Sorsdöntő, nehéz idők-
ben könnyelmű, vagy hűséges sáfára
vagy-e mennyei Uradnak, egyházadnak
és hazádnak? A megny;itó istentiszte-

leten Megyer Lajos délszabolcsi lelkész
hirdette az ígét. Előadást tartott dr. Pass
László tb. esperes, debreceni lelkész,
Szohor' Pál polgármester, egyházm, fő-
jegyző és Nikodémusz János kőlcsei lel-
kész.

A szarvasi egyházközség presbitéri-
uma legutóbbi gyűlésén úgy határozott,
hogyaBartos Pál nyugalombavonulá-
sával megüresedett új-templomi lel-
készt állásra Kiss György kiskőrösi lel-
kész meghívását javasolja a közgyű-
lésnek.

,
HIREK

A bányai egyházkerület szeptember
hó 3-ára tűzte ki rendes évi közgyű-
lését.

Tiszteletbeli doktorráavatás. Június
12-én a debreceni egyetemen nagy ün-
nepség keretében folyt le dr. Polner
Ödön egyetemi ny. r. tanár, a sze-
gedi egyházközség tb. felügyelője és dr.
Vladár Gábor titkos tanácsos, kúriai
tanácselnök, a budapesti egyházmegye
felügyelője tiszteletbeli doktorrá ava-
tása. Az' ünnepségen Antal István dr.
propagandaminiszter, továbbá az igaz-
ságügyminiszter ós a kultuszminiszter
'képviselői, a, testvéregyetemek küldöt-
tei, Debrecen város és a vármegye,

. egyházak és biróságole .képviselői 'vet-
tek részt. Dr. Zahár Gyula jogi kari
dekán .ismertette a tiszteletbeli dokto-
rok életrajzát, majd végbement az ün-
nepélyes avatás; mely után Kállay Kál-
mán dr. rektor mondott üdvözlő beszé-
det" melyben úgy dr. Polner Odön.:
mint dr. Vladár Gábor munkásságát
ismertette és méltatta. Előbb dr. Pol-
ner Ödön, majd dr:' Vladár Gábor kő-
szönte meg a kitüntetést. Dr. Vladár
Gábor hosszabb beszédet mondott s eb-
ben kifejtette, hogy a jog különbözik az
erkölcstől, de nem nélkülözheti azt. Er-
kölcstől független jegszabályokra nem
tehet társadalmat építeni. -

A Luther Társaság június 24-énd.
.u. 5 órakor .az egyetemes egyház ülés-
termében (VIIL, Üllői-út 24.) közgyű-
lést tart. Tárgysorozaton elnöki meg-
nyitó, tíz tag és az igazgatótanács ja':

'vaslata alapján alapszabálymódosítás,
az 1938-41. évekről, zárszámadás elő-
terjesztése, az 1942. évi költségvetés
előterjesztése, az Ir.odalmi Társaság
tagjainak, a tisztviselői karnak és igaz-
gatótanácsnak megválasztása. stb. sze-
repelnek. ,

Takácsi. A pápai 'gyülekezet filiájá-
ból alakult Takácsi egyházközség első
rendes lelkészének Boros Lajos eddigi
missziói lelkészt hívta meg. .'

Iskola-jubileum. A nyíregyházi Ge-
duly Henrik-Ieánygtrnnázium a közel-
jövőben ünnepli működésének 25 éves
fennállását. '

Ostffyasszonyfa. A gyulekezet temp.-
lomi ünnepély keretében ünnepelte
meg azt az .alkalmat, hogy templomát
villanyberendezéssel látta el. A jún. 7-

. én tartott istentiszteleten dr. Deák Já-
nos egyet. tanár prédikált, este pedig
a kivilágitott templomban Mesterházy
Sándor vsömjénmíhályfai lelkész írás-
magyarázatot, dr. Deák János előadást
tartott, 'Károlyi Aliz szólóénekkel, a
gyülekezeti vegyeskar pedig Szalódy
Endre tanító vezetésével egy Kapi
Gyula-féle korál előadásával működött
közre. A vil'lanyvilágítás berendezését
és egy új értékes csillárt néhai Mester-
házy Elek volt gyülekezeti felügyelő
áldozatkész családja ajándékozta -
édesapja emlékére a gyülekezetnek.

A középiskolai tanulmányi versenyek
összesített eredménye szerint az ország
összes, középiskolái között első helyen
áll 'a budapesti evangélikus (fa-
sori) gimnázium 233 ponttal, második
helyen a. budapesti kegyesrendi gimná-
zium 189 ponttal, harmadik helyen a
budapesti református gimnázium 146
ponttal.
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A budapesti egyházmegye ezevi ren-
des közgyűlését június 23-án tartja a
Deák-téri leánygimnázium díszterrné-
ben. .

Házasságkötés. Süle Károly vallás-
tanító-lelkész és Kucses Erzsébet jún.
20-án tartja esküvőjet a makói temp-
lomban. Az esketest Kemény Lajos bu-
dapesti esperes végzi.

Templomi' muzsíka címmel a kőszegi
egyházi énekkar június 14-én jól sike-
rült hangversenyt rendezett. Közremű-
ködött Vönöczky Endre, Schlögl Ferenc,
Szeghegyi Arpád és az egyházi ének-
kar Budaker Gusztáv karnagy vezeté-
sével. '. -

Lelkőszbeiktatás. A hegyaljai egyház-
.megyéhez tartozó fancsali gyülekezet-
ben felemelő en' szép ünnepség. kereté-
ben iktatta be június 7-én az egyhangú-
lag meghívott Tessényi Kornél kassai
vallástanító lelkészt Marcsek János es-
peres. Isten áldása. kísérje a gyüleke-
zetet és új lelkipásztorát munkájában.

Eljegyzés ...Oppel Éva, gazdasági isko-
lai szaktanárnőt eljegyezte Kűhn Ernő
aszódi gimn. vallástanár. (Minden külön
értesítés helyett.)

Házasság. Hári József és Sárkány
Ibolya Budapesten, a Bécsikapu-téri
templomban házasságot kötöttek.

Hangverseny. A Budapest-Deák-téri
Lutheránia Vegyeskar június 14-én .a
Deák-téri templomban szépen sikerült .
hangversenyt rendezett, melyen ének-
számokkal a Lutheránia Vegyeskar és
a leánygimnázium énekkara szerepelt,
hegedűszámot adott elő Dullien Klára
hegedűművésznő, orgonaszámokat pe-
dig Kapi-Králik Jenő, aki az' énekkaro-
kat is vezette. Buxtehude egyik kantá-
táját a Lutheráma Vegyeskar . és a.
postászenekar vonósegyüttese adta elő
Weltler Jenő orgonakíséretével. Egyházi
szolgálatot végzett Güttler Vilmos lel-
kész. Előadást tartott: "Prédikáló mu-
zsika" címen dr. Keken András lelkész. '

Orgonaközvetítés. Peskó Zoltán or-
gonajátékát június 9-én az óbudai ev.
templomból közvetítette a rádió Bp II.
hullámhosszán. A műsor két számáról
(Gárdonyi: Prelude és Dubois: Fiat
lux!) hangfelvétel készül, melyet a
rövidhullámú adó június 29-én éjjel fog
Észak- és Dél-Amerika részére közve-
titeni.

Felvétel az Evangélíkus Teológusok
Otthonába. Akik Sopronban, a m. kir.
Erzsébet Tudomány-Egyetem Evangéli-
kus Hittudományi Karán óhajtják ta-
nulmányaikat folytatni, a bennlakhatási
felvételért a Teológiai Otthon-Bizott-
sághoz címzett kérvényüket június hó
25-ig küldjék meg az Otthon-igazgató-
sághoz (Sopron, Felkelő-u. 42.)_ A kér-
vényhez mellékelendő: 1. Másolat az
érettségi bizonyítványról. Z. Önélet-
rajz. 3. Orvosi bizonyítvány. 4. Az ille-
tékes lelkész vagy valtástanár ajánló
ira ta. 5. A szülő vagv gyám kötelező
irata: nyilatkozat a tartásdíj pontos fi-
zetéséről 'és az esetleges károk megtéri-
téséről. Tartásdíj (lakás, fűtés, világí-
tás, naponta háromszori étkezés) az
elmúlt tanévben évi 800 P volt, amely-
hez még 5 P mellékdíj járult.. A jövő
tanévben, abban az .esetben, ha drágu-
lás következnék be, ez az összeg vala-
mivel nagyobb lesz. A felvétel az egész
évre szól s a tartásdíjat felévenként
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Özönvíz ,es világvége
A bibliai történetek közül a világ teremtése mellett kétségtelenül

az özönvíz leirása érekelte és izgatta mindíg képzelő erőnket.' Nem
a Biblia üzenete (hiszen azt, hogy Istennek hatalma van megbüntetni
a . gonoszt és megkegyelmezni annak, akit kiválaszt, mindnyájan
tudtuk és érezzük), hanem az a lehetőség, hogy ez a mostani világunk

. egyszer a mindent elpusztító víz hatalma alatt megsemmisült, volt
érdeklődésünk egyik fő tárgya. A hallei egyetemen emlékszem. mílyen
lázas izgalommalolvastam Usener könyvét, amelyik a vízözön elbeszé-
léseket gyűjtötte össze és nem felejtettem el, 'hogy akkor milyen
boldog bizonyosság töltött el. Úgy éreztem, hogy a Bibliába vetett
hitem megerősödik, mert hiszen az egész világon mindenütt emlékez-
nek arra, hogy. egyszer az, akit mindenki a Leghatalmasabbnak tart,
megbüntette bűnei miatt a világot. Ha mindenütt emlékeznek, gondol-
tam, akkor bizonyára így is kell lennie és akkor a Biblia a multnak
egyik bizonyítéka és igazolója annak, hogy: Isteri 'uralkodik' a világ
felett és hatalma végtelen.

. Nemrégiben az Egyetemi Nyomda egyik könyvbaráti illeték
kötete, Várkonyi Nándor: "Sziriat oszlopai" címmel került a kezembe.
Eleinte nem is tudtam, mi rejtőzik e cím alatt, de azután egyre job-
ban vitt és ragadott a könyv magával, hiszen jelen kultúránk kelet-

. kezését és visszanyúlását mondja el. A könyv tudományos munka,
melyet a nagyközönségnek szántak, nem bibliai igazolás. Es. mégis,
az elmult idők egyik leghatalmasabb védőbeszéde az Irás kijelentett
igazságai mell ett.

E könyv szerzője német tudós. Hörbiger kozmológiájából indul
eL Hörbiger felállított egy elméletet, melynek neve: .Welteíslehre''
azaz világjégtan. Ezen elmélet szerint a világűrben rengeteg pára
lebeg, amelyik a levegőtlen hidegben apró jégszemecskék, szilánkok
alakjában van. Ezek a jégszemecskék azonban nem csak lebegnek,.
hanem a pályájukat futó bolygók útjába is kerülnek és azokra rakód-
nak. Van, amelyik csak gyűjti magára, mivel nincs már élet rajta
és így egyre jobban vastagodik rajta a jégréteg. igy van ez pl. a hold
esetében is, amelyiken a feltevések szerint kb. 300 km vastag jég-
páncél lehet. A hold pedig azért fontos számunkra, mert a hold a föld ..
végzete. Kisebb bolygó lévén, a. föld vonzáskörébe került és amint
a nap körül a föld, úgy a föld körül kering a hold is. Csakhogy a hold
pályája nem állandó, hanem egyre közelebb jut a földhöz. Egyszer rá
is zuhan majd. De ez már nem az első eset lesz, hanem a harmadik
vagy negyedik hold, amit földünk elfogyaszt.

Az özönvíz oka is a hold volt.· Az a bizonyos, a mostanit meg-
előző hold amelyik egyre közelebb jutván a földhöz, vonzóerejével
megváltoztatta a föld formáját, ellapította, víztömegeit az egyenlítő
környékére vonzotta yele együtt a levegőt is. Így eddig vizetnem látott
több, ezer méter magas hegyek lettek tengerparttá és kikötővé. Elet
csak ezeken a csúcsokori maradt, de itt sem sok, hiszen a hold, ami-
kor a föld- közelébe jutott, kezdett felbomlani. Jéghegyei a földre
zuhantak és a föld 'víztömegeit növelték meg. Nagy yilágrengés volt,
amelyik több évig tartott. Ekkor volt olyan idő, hog~ a hold naponta
háromszor kerülte meg a földet és rettentő nagyságúnak lászott.
Végül a hold felbomlott és minden 'vísezakerült a régi helyére. Csak
éppen nagy földrészek tüntek el a víz alatt, hiszen a hold víztömegei,
illetőleg jéghegyei is mind idekerültek legnagyobb részükben. Ez volt
Atlantisz pusztulása. .

Az özönvíz tehát csakugyan valóság volt. Es ugyanígy valóság
mind az is, amit a Jelenések könyve ir le a világ végéről. Várkonyi
szerint a Jelenések könyve a világ várható végét az előző holdkataszt-
rófa leírásával mondja el. Mivel pedig ez a leírás valószínűleg a világ
régi emlékei alapján öltöztette képekbe Isten ítéletét, az újabb hold-o
felbomlás is így zajlik majd le és így a Jelenések könyve csakugyan
azt jövendöli meg, ahogyan egykor történni fog.



A könyvet természetesen részleteiben ismertetni lehetetlen. El keU
azt ?~vas~üa mindenkinek, hogy megértse belőle: nagy és végtelen az
a .vI!agmm~enség, amelyikben élünk és milyen hatalmas az az Ür,
aki..Ig~zgat~a. De. meglátja majd· belőle az olvasó azt is, hogy ezen
a, f~ldo~ ml~yen fiatal viszonylag az elmult. időkhöz képest a mi kul-
túránk :,s milyen hatalmas rnult és milyen évezredek vannak mögötte.
A..s~~rzo ~b ". 11-12 ezer évre teszi ezt az időt és sejteti, hogy ezek
mogott mi minden lappanghat és rejtőzködhetik még.

Pár évtizeddel ezelőtt még ellentét volt a hit és a tudás között.
Az egyház félt a tudománytól;' mint amelyik megdönti a világ rendjét
és felborítja mindazt,ami erősnek látszik. Ma már ennek az ell~n-
kezőjéről beszélhetünk. A tudomány igazolja a Szeritírást és alá-:
támasztja kutatásával az ember hitét és Istenébe vetett bizodalmát.
Nem leh:tet.len az sem, hhogy a régi ellenfél által erősödik meg az
ember meg Jo~b~n. arr~ nézv~, ho~y minden véges' itt e világon, csak
egy van, ami áthidalja a tavolsagokat: a hitünk.' És nincsen más
örökkévaló, csak az, akibe hitünket vetjük és aki megváltott minket:
Isten, a mi Istenünk. ' " Kemény Péter.

Egyházunk ,es Trianon
Egyetemes egyházunk az 1610 évi zsolnai zsinattói az 1914 évi

zsinatig az erdélyi szász' egyházak kivételével magában egyesítette az
összes evangélikus gyülekezeteket, nemzetiségi különbség nélkül. Tria-
non óta ez .az egységes szervezet,amely századokon át erőssége volt
egyházközségeinknek, ki van téve a 'részekre tagol ódás veszedelmének.
A Felvidék elszakítása után a Csehszlovák államba került evangélikus
gyülekezetek egész sora tagadta meg a hűségfogadalmat a csehszlovák'
kormánytól kinevezett egyháztanácsnak. De maguk az új államot létre-
hozó szlovák evangélikus vezetőférfiak is, habár ideiglenesen nemzeti
elfogultságból a zsinati alkotmány felfüggesztésébe belementek, - kö-
vetelték, hogy a kormány legkésőbb két éven belül az' egyház régi
autonómiáját adja vissza és adjon engedélyt a zsinat összehívására.
Ez a zsinat egybe is ült és a magyarországi zsinati alkotmányt bizo-
nyos módosításókkal csaknem szószerint átvette. Ezek a módosítások
a magyar állam szuverénitása .helyébe a csehszlovák államét tették
és a szlovákság prímátusát az egyházi életben biztosították. Ezt a
zsinati törvényt a kormány szentesítette, amelyet aztán a rerritenskedő
egyházközségek elismertek Komárom és Somorja kivételével, amelyek
megmaradtak szabad egyházaknak, de önállóságukat ezek sem men-
tették meg mindvégig, mert önerejükből nem tudták magukat fenn-,
tartani. így indul meg Trianon következményeképen az a bomlási
folyamat, amely a szlovenszkói evangélikus egyház megszervezésével
kezdődött, de itt meg nem állott. A szlovenszkói magyar és német
egyházközségek elismerték ugyan aszlov. zsinati törvényeket, de ebbe
meg nem nyugodtak. Most már törvényes úton kísérlik meg önállóságuk
kivívását. A magyarok külön esperességet, a németek külőn egyház-
kerületet kívánnak a maguk számára.Ebben az ügyben a tárgyalások
megindulnak ugyan, de ezek csak a Csehszlovák állam felbomlása után
vezetnek eredményre. A szlovákiaí evangélikus egyetemes egyház
elnöksége ebben az ügyben 1939. június hó 12-r~ zsinatot hívott egybe
,L. Szt. Miklósra. A zsinat meglepő megértéssel fogadta a németek
kívánságait. Elkészült a német egyházközségek kibocsátásaról szóló
törvény és ez alapon létrejött a népi alapon álló szlovákiai német egy-
ház (Deutsche Evangelische Kirche Augsburger Bekentnisses), amelybe
belekerültek a nérnet egyházközségek es el más nyelvű egyházközségek'
német hívei, az eperjesi, bártfai és kisszebeni magyar-német egyház-
községek kivételével. A liptószentmiklósi zsinat előzékeny volt a
magyar gyülekezetek kívánságaival szemben is, de erre vonatkozó dön-
tései máig sincsenek végrehajtva. Kérdés azonban, hogy végerEidmé-
nyében jóL van-é ez így? Mint egyházát szerető magyar embert, engem
is állandóan foglalkoztatott a magyar evangélikusok mcstoha helyzete.

, (Foly tat juk) Gömöry János.

előre kell fizetni. Havi részletekben való
fizetésre az, Otthon-Bizottság adhat en-'
,gedélyt, ebben az esetben azonban ezt
k01?,n kell kér~i. A díjak fizetése leg-
később aug. 1-evel kezdődik. Szegény-
sorsu, de legalább jó előmenetelő ta-
nulók kedvezményben is részesülhet-
nek; kérvényükhöz csatolniok kell a f.
évben kelt, vagyoni helyzetüket feltün-
tető bizonyítványt. Végül a felvételi
kérvényhez ajánlott válaszbélyeggel
ellátott és címzett válaszboríték mellé-
'kelendő. '

Nyaraljunk Kapernaumban! A O'ye-
nesdiási Evangélikus Lelkészüct"'ülő:
"Kapernaum" ezen a nyáron - mint
azt az "Evangélikus Élet' 'olvasói is
bizonyára tudják - szintén több leon-
f:renciának lesz a színhelye, július 15-,
tol augusztus 15-ig, azonban nyaraló
vendégek számára is nyitva áll. Azért
azok, akik csendes, meghitt helven '
akarnak eltölteni néhány hetet saját
érdekükben cselekszenek ha, ~ielőbb
jelentkeznek Menyhár Ist~án keszthelyi
evangélikus lelkésznél, ,aki szívesen
nyujt további tájékoztatót a "Kaper-
naum"-ban való nyaralás feltételeire
vonatkozólag. Ajánlatos a jelentkezés-
nél 10 P-t is beküldeni. mely összeg
természetesen utólag be fog számíttatni
a tartás díj ba.

Az Íge szolgálata címen most jelent
meg Thurneyseri bázeli teológiai tanár
munkája. Nélkülözhetetlen miriden lel-
kipásztor, tanár, tanító, Ifjúsági vezető
számára, de bármely más hívő, ígehall-
gató könyvei közül sme hiányozhat. A
legége~őbbelvi és gyakorlati útmutatás
arra, hogyan .kell ma, Isten ígéjét hir-
detni és hallgatni: Megrnedelhető: Ev.
Hittudományi Hallgatók Ifjúsági Köre,
Sopron. Ara: 3.50 P. Ev. és ref. teológu-
soknak 2 P. Csekkszámla száma 49.055.

Pályázat. A dunántúli egyházkerület
pályázatot hírdet a soproni gimnázium-
ban (líceum) betöltésre kerülő egy
olasz-magyar, vagy olasz-latin, esetleg
magyar-német vagy magyar-latin sza-
kos tanári állásra. Pályázhatnak evan-
gélikus vallású okl. középiskolai taná-
rok. A pályázók születési bizonyítvá-
nyukkal, egyetemi tanulmányaikat és
katonai szolgálatukat, valamint .keresz-
tyén szánrtazásukat igazoló okmányaik-

. kal felszerelt folyamodványukat f. évi
július 31-ig küldjék be a soproni evan-
gélikus gimnázium (líceum) igazgatósá-
gához. Nőtlen tanároknak kötelezettsé-
get kell vállalniok arra, hogy 'szükség
esetén külön díjazásért a hét bizonyos
napjain az iskola Diákotthonában ne-

, velőtanárimunkát végeznek.
Pályázati hirdetés. Ösagárd evang.

anyaegyház fővárostól 50 km-re, pályá-
zatot hirdet kántortanítói állásra. Ja-
vadalom: a) Készpénzben: 229 P és 200
P munkaváltság. b) Természetben: 31
métermázsa rozs, 27 köbrnéter tűzifa
(kemény dorong), 9 kat. hold szántóföld
és 2 kat. 'hold rét haszonélvezete, 3
szoba-konyhás lakás melléképületekkel
és kerttel. el. Törvényes államsegély. -
A kántortanító kötelessége: Az I-VI.
osztályú iskola vezetése, az ismétlősök
oktatása és a kántori teendők végzése.
Az iskola tanítási nyelve magyar. Kán-
tori teendők végzéséhez a tót nyelv
némi ismerete szükséges. - Pályázato-
kat 3 héten belül Evang. Lelkészi Hiva-
tal, Ösagárd, Nógrád m., u. p. Keszeg
címre. kell küldeni. Az állás szeptember
1-én elfogja landó,
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AKÁCVIRÁG KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLETÉBŐL

IRTA: FARKAS ZOLTÁN
------------

(Folytatás.)
Csicsely Erzsi látta, hogy Lipták Pali megcsókolta
egyik este a kertek alatt. Rögtön azt kiáltotta: .

---.:Rohadjon le a szátok! - de otthon az anyjá-
val biztosan többet is tettek a megrontására.

Anya és leánya együtt könyörögtek,rirnánkod-
tak Thessediknek, oldja fel az átkot, hárítsa vissza
a küldőjükre.

Mit kezdjen ennyi sötétséggel?'
Semmit. Orák hosszat magyarázott, vitatkozott

az aanyával a boszorkányság, elátkozás, "megtéte-
tés" lehetetlenségéről - fikarcnyi eredmény nélkül.
Az asszony csökönyösen kitartott amellett, hogy
Thessedik nem akarja elfordítani róluk az átkot.
Ö is amazokhoz húz.

Heves szócsatájuk tán reggelig se szűnik, ha
egyszercsak le nem esik Erzsike püffedt álla s nagy
kék szemei fenn nem akadnak. amestergerendán:
Gombárné azonnal sikoltozó jajveszékelésbe hulott,
Thessedik pedig fáradtan, szomorúan fogta·a kalap-
ját s kilépett a csillagfényes éjszakába.

Nem hazafelé indult. Leűlt a Köröspartra s jó
órahosszat szellőztette .a fejét a tücsök és béka-
muzsika csendes egyhangúságában.

Éppen másik napba fordult az idő, mikor be-
nyitott a parókia ajtaján. Felesége rég aludt már.
Ö még mindíg nem birt nyugovóra' térni. Világot
csiholt, pennát hegyezett kis. dolgozójában s kal a-
márisba ütve róni kezdte apró betűit valami bőr-
kötéses pergamenlapos könyvbe.

" ... okait alighanem az emberek életmódjában
kereshetjük, mert eledelük éveken keresztül nem
áll másból, csak keriyérből és szalonnából. Lakásuk
szűk, zsúfolt. Ruhájuk rendszerint egy rend öltözet, .
amelyet sohasem váltanak át. Igy vastagon átitató-
dik piszokkal, testi kigőzölgésekkel, amelyek termé-
szetesen csak rossz hatással lehetnek a testre. Ehhez
járul még a haj nak ocsmány, erős kenegetése min- .
denféle ócska zsiradékkal.. . .
. . .. Jómagam is éreztem hátrányait a helytelen

ruházkodásnak. Pedig azok tisztaság szeinpontjából
hiba nélkül valók voltak. Mikor még Pozsonyban
tanultam, olyan szédüléseim jöttek, hogy .napjában
29-szer is elájultam és a' schőndorfi utcán gyakran
egyik. oldalról a másikra tántorogtam s falhoz tá-
maszkodtam, míg paroxismusom elmúlt. Jó anyám
ily döbbentő körülmények között orvosi tanácskoz-
mányt hívott egybe, ahol kimondották, hogya tanu-
lással fel kell hagynom, mivel nekem .sohasem lehe-
tend majd szószékre vagy katedrára lépnem.

A tanácskozmány után azonban a jó öreg dr.
Pauer magához hivatott s bizalmasan azt mondá:
"Véleményem szerint betegségének fő oka ruhá-
zatában lehet, amely nyaktól fogva a csizmáig tel-
jesen a testhez tapad s annyira szűk, hogy a vér-
forgást akadályozza. Vesse el a szűk ruhát s talán
megszűnik a szédülés!" 'A bölcs' tanácsot követtem
s úgy megszabadultam a szédüléstől, hogy máig se .
tért vissza. . . . . . '.

... Vajha ezt a népet is meg lehetne győzni az
egészséges élet feltételeiről! . Halandók, miért nem

igyekeztek jobbítani állapototokori s . miért nem
akarjátok hasznát venni annak,amit a tudomány
feltalált s amit' a természetben Isten nyújt felé-
tek? ! ... "

A hajnal rózsaarca már bekandikált az ablakon,
mikor a népe sorsán gyötrődő lelkipásztor feje kar-
jára hanyatlott a sűrűn teleírt oldalak fölött ...

*.
A vénasszonyok nyara kitett magáért ebben az

esztendőben. Október végén még mindíg úgy tüzelt,
ragyogott, hogy ha az ökörnyál nem úszkál a mezők
felett s nem lobog zászlóként a födelek ormán, akár
májusnak is vélheti a nemidevalósi.

Egy .szépoktóbervégi napon különös szertartás
zajlott le a parókja kertjében. A község egész elől-
járósága s minden számottevő gazda külön meg-
hívást kapott erre az alkalomra. Az ünneplőbe öltö-
zött atyafiak friss en ásott, vetés alá elkészített táb-
lácskákat . álltak körül hallgatag komolysággal a
parókja kertjében. Olyan volt az egész, mint valami
temetés. Először Vámossi György tiszttartó magya-
rázta el, mi történik itt. Aztán Thessedik szólott s
a temetés' hasonlatát természetesen elébük bonto-
gatta, Lucerna, kutyazab és egyéb takarmány meg
fűmagvakar szórtak a kis táblákba, hogy "ott meg-
halván, tavaszra feltámadjon belőlük az élet". Elet
az új növény, élet il sok gubancos szőrű csont-bőr
jószág s élet, jobb élet az egész falu, egész ország,
egész magyar parasztság számára.. . .

Maga Thessedik egészen átérezte, mit jelent ez.
a néhány marok magyar földbe szórt idegen mag.
(Bécsből hozatta őket Vámossi.) Hogy javulhat .fel
tőle a századok viharaiban megritkult, kipusztult.:
t~lvíz és nyári hő idején egyaránt kopár pusztákba
kivert magyar állatállomány. Hogy javulhat fel
a gazda zsebe az istállózott, erős, kövér marhák
árától, hogy pirosedhat meg a magyar parasztfiúk
aarca a jóltartott tehenek tej étől-vaj ától, hogy vo-
nulhat be a magas ház, jólét, műveltség, tisztaság,
egészség, emberies szép élet a földhöztapadt. zsúp-
födelű sárviskók nyomorúságos vakondok életébe ...

Szeme messze nézett, a kanyargó' Körösön túl
a fátlan, kopott, koldús magyar. Alföld tájaira s
gyönyörűséges látást látott Európa paradicsomkert-
jéről, a gazdag magyar Alföldről. S amit csak látott,
mind elébük tépte, mind elébük szórta szívéből.
Mégis úgy hallgatták, kornoran, ellenségesen vagy
mord közönnyel;. mintha vádbeszéd zuhogna apjuk
koporsója fölött. .

Oszlás után meg is jegyezte Vámossi:
- Ezek a magok majd csak megfogamzanak

a magyar földben, de hogy Tisztelendőséged szép .
igéivel mi lész, afelől nehéz kétségek rágódnak 'lel-
kemben.

. -. Emberé a munka,. Istené az áldás~ :f:n azon-
ban hiszem, hogy .nincs olyan veszekedatt rossz
talaj, amelyet hozzáértéssel, szorgalornmal, kitartás-
sal s főleg szerétettel ne lehetne termővé varázsolni.

* .
Foly tat juk.
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Urvezetöknek egyéni kiképzés! Vidékíeknek ibennlakés.és az összes ,hang- MARNITZ hangszer- rI

szerek legolcsobban telep ,
Budapest, VilI. kerület, Józ.sef-kör út 37. szám. I

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. '

lera1/at· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
n . Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

o cs. és kír. Fen-
séges Józse! íöher- •
eeg kamarai szál-

lítója

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

Dr. Lendl Adolf utóda : 'FÁBA REZSO preparatóríuma,

Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

DOLGOZÓ EMBER

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

ruhákban. - Bérmunkát vállal.
'számára pötolhata: lan veszte-
ség, ha - különösen a nagy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
és kimerüItsége. meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nzakunkat, homlokunkat a hű-
sítő. frissítö

-KISS FERENC
ŐTVŐSTANÁR

BUDAPEST
HAR ISB A ZÁR - KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok. Diana sósborszesszel
kenegetjűk. verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszűlnek, vérkeringésünk
felélénkül, 'rnunkabírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
sósborszesz nélkül.

Pröbapalaek • • 64 fillér
Kis palack '" 1.10 pengő
Közép palack • 3.20 pengő
Nagy palack • 5.'0 pengő

Mindeniitt kapható!

Szövet és selyem divatéruk

Löw és'Varga
BUDAPEST.(Belváros) IV•• sutö·ulca 1.

(Ag. ev. isk. épületben)
.•••• JIIII!I'lIII!IItBfA\ii!jif.Mll I

Művirág, dísztoll, eredeti kÜlönleges-
ségek gyártása eladása

GROSZ, Bpest, IV.,Sütö-utc. ,.
TELEFON: '80-2;3.II lehel és Salgó

divat- es textUilruk
BUDAPEST, .IV , DEÁK~TtA 4.

TELEFON: '\180-608.

I

zománctáblák, I
vésések, jelvények,
néviegyek, címkék

OÉlYEGZŐK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY.ÚT 7. sz. Tel: 423~327
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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.

Kiházasitási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatossági bjztosításainkat
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 foglalkeztat férfi és női tagszerzőket.

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

ért kaphatok.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.L-_________________________ ---------------~
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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, Bamjanich-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 szerkesztő ség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik .

. A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. június 28.

Deák-tér 4. (ifjúsági) ,d .. ;/z 9 -..- - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. ;/z10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4.

. Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor'
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35.

. Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Ü1l6i-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abonyi-utca 2l.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.

o Tomory-út
Szent László-út
Bécsikapu-tér
Torockótéri ref. templom
Böszörményi-út 22.
L, Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca l.
Óbuda, Selmeci-utca l.

.Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva

TARTALOM
Háborlis kenyér

Egyetemístáink

Heckel püspök egyházpolitikája

Egyháztársadalmi kongresszus

Egyházunk és Trianon

Akácvirág

Utóhang a könyvnaphoz

Evangélikus népiskola

Hírek

d. e. 11 Győri János
d. u. 6 Gádor András
d. e. ;/z10 - - - -
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Harmati György
d. u. 5 Güttler Vilmos
d. e. 3/410 Pásztor Pál
d. e. 10 Mórocz: Sándor
d. u. 4 Pásztor Pál
d.e.1/2 9 Bubla László
d. e. 11 Pásztor Pál
d. e. 10 Szilády Jenő dr .
d. u. 5 Harmati György
d. e. 1/210 - - - -
d. e. 1iGádor András
d. e. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 1/211 Johnson Gisle
d. e. 11 Szuchovszky Gyula
d.e. 9 - ~ --
d. e. 1/2 9 Eötvös Ferenc
d. e. 11 Rimár Jenő
d. u. 5 Farkas' Ferenc
d.e. 9 - - --
d. e. 9 Farkas Ferenc
d. e. 11 Wolf Lajos
d. e. 9 Lehel László
d. e. 10 Lehel László
d.e. 10 - - - -
d. e:: 8 - -. - -
d.e. 9 ----
d. e. 11 Muncz Frigyes
d. u. 4 Muncz Frigyes
d.e. 9 _

d. e. 11 Pap Ferenc
-d. Ú. 5 Benczúr László
d.e. 10 _
d.e.1/211 __ --
d.e.1/212 __ --



'...
. \.

, .
• i,:

. /
r , J '

../

~.

. ,

Hóborúskenvér
. "' . . ., "

" ,

'Ó', .•
, , .

'L

A . kís napszámos család" cséplőgép. Sötét torka' türel>. ezért a szeretetért; sokszorosan .
elindul 'aratni; ·T.áVoliközsé,g· metlenülivárja, hogy elnyelje .vis~zafizeÚ. Gondeljunkazokra,
földesuráhóz szegődtek. Az apa; .a . belédobott 'gab0naszárakat. akik n€m'tudn9~arat~i, akik-
az anya, a leány és apelyhes- ' Aztán,'· amik~r . mái .•."mindenki Lnek' nincs mit . aratni, azokra,
állú süldőgyerek. . Megy az á helyén van, megpezsdül . a . akik < talán ·még .vetni sem
egész család. Soká kenyér- munka.rrnegíndul a gép, fut~tudtak .• , .
pusztító.vkell télire a' kenyér. . nak aszíjak,""egyrnásba kapasz- . . Mikor azután' betakarították
A félszerből-'előkerül' a sarló; kodnak a fogaskerekek,a kazal . a _gal:5o~át, vége az .aratásnak, .
megvillan akasza,-a -gereblye tetején magasba emelik'a ké- szúrós tarló .áll,a kalásztenger
fellendül a leány vállára' '~s' a vét, ésmegindul a-'cséplés. helyén, hazamennek az aratók.

.kis család elindul: . Áz'id€ü aratás végén elmarad: . Ki-ki ajnagafalujába. A csa-
.Az aratásta váró 'búzatábl,á- a' hangos mulatozás, dinom- 'ládfö megnyugodva,' ~ Jesz~té-

kon Isten kezepihe~"Nyár dánom. Ma .minden níeg~züle-lire'kenyér. Az .édesanya azzaL'
~van. Magtói terhesen hajlik tett apró búzaszeni áldás. Há-, a gondolattal:' kerül .télire láb ..,

föld felé a sok kalász. A pipa- .borÚs időket élünk .. Háborús .beli el gyen;nek,eknek: A .leány ..
csak szemében .mintha piros a kenyerünk. _Együk-szívésen, és a legény talállegy emlékkel
könny .égne avközeli elválás z(igolód~s:6.élklil.· Gondoljunk szíyükben, _vágy. "l~het" hogy
gondolatára. A,bú~avirágok kék arra, .hogy azért 'ilyen,' hogy jövőre- már együtt' várják az új

.feje még'. mosolyogva . dacol mindenkinek jusson. Qondol-': .aratást. / . /
a tüzes'. napsugarakkal . .. A'. junk azokra, akiknek kisebb < 'Háborús időket élünk. '.Gé.:.
tábla szélén munkára készen adag jut az asztalára, - azokra, . pek, eszmék, törekvések, ide-
áll az aratócsapat. FohÍ'isz .szán~kikhek· semmi: se hit. :Gondol- gek, vílágrészekállanélk egy"'
ég 'felé:,' . junk arra, hogy milyen . jó·· mással sz,émb~l). Amit ernber-

. ' , , nekünk, hOgy.' van búzatermő kéz hosszu ·évtiz.~dekeni évszá-
"Adjon a jó Isten, sok; _jó;\ Alföldünk, rozstermő Dunán-zadókon át épített, porba hul-/ . [termő evet, . 1.·.. ." . ", ' . .

. ,túlunk hogy' vannak munkás lik, Eszm.. ék,' melyekért valah aAz· egész'nemzetnek, erőt," , ., .' '. . . - 'J
F " . kezú,: m.agyarjaink, akik .. szere- .életüket adták,ma .értéktele-. [egészséget", . / .

, tik - a: földjüket, 'foglalkoznak: nekké lesznek. Egy 'erribei"élet, :
aztán megcsillan anapsugár2. ~ele, gondozzák és a föld hálás "l- melyért n:-ásszor- annyi szetető
ban. a legáldottabb fegyver, a _ \ . '.' '. _szívaggódott,mosteltörpül a
kasza. Engedelmesen hullik a ' . 'IJ .Szegénnyé "'lesz, aki. 'cse~ekszilt r 'világ' halottainak '. lassan . ki-
kalász,. serényen kötöznek: a rest kézzel,a gyors. munkások, ' mondhatatlan száma mellett. .1 ..•••

kezek.i : íték " . . k keze pedig' meggazdagít.' Gyűjt deze· " ver!te 'gyöngyözi. az n~árbaJ;l·.az eszes fiú, álomba me-, _ Milyen jó tu .ni azt, hogy túl,
arcokon s amig megfeszülve rül .aratás idején a .megszégyenítö világrészek. eszmék; emberek
kidagadnak az izmok, marokba, fiú., Példabeszédek .10 :4-5. . .harcán, erősenésmeg-nem ~ál'-,

<J.hcsak.féln{5kaz Urat,a mi
kévébe gyűlik a kalász, kiérde- Istenünket, ákiesöt, tcoral ésJcé- tozóan halljuk Isten szavát: .

• f

meltebb lesz a' mindennapí sei záport, ad annak idejében; az ;,Amíg aföld -lészen, sem ve-
kenyér.' I ar~tásra rendelt heteket me~örzi tés, sem ~.ratás meg nem szűn- .

számunkra. . Jer. a :24.
A szérűn már an a hatalmas nek". Gyarmathy Irén;

l'



Utóhang'
a könyvnaphoz

Az idei könyvnap egyik legjellemzőbb
vonásának a regény telen séget tartja a' /" Egyetemistáink, épen \l.gy p"oIitizálnak, mint a többi. Ez a politizá-
Magyar Út. Ez' a megfigyelése -kétség- lás égyáltalán nem nő többi éretriyilvánuíásaik főlé., Még annyira sem.
telenül egyezik sokak véleményével, hi- politizaínak, mint a társadalom többi rétege s sokkal kevésbbé, mint
szen több helyről kellett hallanunk, tő- régebbi éVJ'áratok ifj' úsága. Voltak. idők a világháború utáni egyete-leg a csak szépirodalommal táplálkozo
közönség részéről: 'mit . is vegyek a'l mistáink életében,' amikor tanulmányok, vallás, magánélet, sport és
könyvnapon? Nincs semmi. A kérdés minden fölé, nőtt, a politika. A diákság politikai frontnak számított ,.8
közelebbi vizsgatatnál annyira komoly. -csaknem pártnak .volt tekinthető. Ilyen időszak volt a MEFHOSZ hősi
volt, hogy bizony nem egyszer sarokba . .
szorítottak azok,'. akik ilyen irányú ér- korszaka, amelyben az ébredő magyarok fáj védő gondolkodása, a területi
deklődésükkel hozzám furdultak. Vajjon integritás reviziós gondolatai és valami politikai járomba fogott reak-
mit js adott az idei könyvnap ,azoknak, ciós kereszténység világa 'keveredtek. Ilyen· időszak volt a "M~rciusi
akik a régi, 'ú, n. "polgári"' 'vágású re- F t" ..' d kk' . 1 "1 . ' " It di k 'tgényeket ked vel ték-? p.'.';:;·)nylédes.-keve- .ron rovur ora, arru or egy SZOClOogiai ag l,gen muve . la re eg
set. A ..rsgényfalók't-nak nem volt' már találta meg kapcsolatát 'a népi irányzatú irókkals már-már úgy
újdonság Kunz Aladár :" Fekete k~los- . látszott, hogy, ebből az ifjú értelmíségből futnak majd szét a szálak
tora, .vagy Harsányi : Magdolnája, Nem I a magyar parasztság felé, hogy paraszt párt szervezödjék, a "szociális
kellett nekik a no';'ellagyüjtemény,fél- Magyarország megépítésére. (A magyar diákságnak világ háború .óta ez
tek az íróktól, nem mertek nekivágni'
Móricz Zsigmond Rózsa Sándora máso- az egyetlen megmozdulása,' amit d:gazán magyarnak és rnélyből jövő-
dik kötetének. Bizony. alig maradt a nek mondhattunk.). Ezek a politikai irányzatoktartalmuknak meg-
számukra más, mint Egyed Z. vagy Dö·-~ felelő nyomot hagytak a diákság történelmében s a diákság mai gon~
vényi Nagy. L, Vcszury. Annyiban azon- dolkozását is' befo lyásolják. A világhábo,rúutáni diákság életébenban tényleg igazuk van, hogy Móricz
Zsigmondonldvül a nagy irók regé- egyedülállóan féktelen politizálás akkor. folyt az egyetemeken) amikor
nyekkel, olyannal. aminek nincsen ön- a.pyilas párt-szervezkedés a virágjában volt .. Megmozdultak az alig-
életrajz íze, .vagy 'nem msáodii,kiadás. asszimiláltak s méhkast csináltak a diákotthonokból. Volt idő, mikor
bizony nem szerepeltek. .

Annál örvendetesebb volt 'a másik ol_akármerre fordult az ember, mindenütt a nyilas lapok vezércikkeit
dal' számára az idei' könyvrrap, A ma- szajkózták s ha az ember az ifjúság között elt, már azt hitte, hogy
gyar életnek rengeteg elhanyagolt része nincs is más diák, csak nyilas: Aki t.. i. más véleményen 'volt, af: vagy
került e16, szólt róluk könyv. Előljáró- ijedtségből, vagy undorból nem vett részt ezen a politikai egyedárúsí-
ban csak említsük 'meg Győrffy István:
Magyar nép, magyar föld cimű hatal- táson.Mivel a nyilas kerszaknak dicstelen vége egybeesett a háború
mas kötetét; amelyet a Turul hozott ki számunkra mind kornolyabbá válásának korszakával, a diákság nem
60 oldalon, meglépő olcsó áron, Balla politizál.' A diákságból ugyanis nem szoktak kinőni ,politikai gondola-
Antal: Magyar története, aztán a Ma- . tok. A diákság' rendszerint csatlakozik oda, ahol egy lehetőleg forra-
gyarságtudományi Intézet: A magyar- .
ság es a szlávok című tanulmánykötete dalmi gondolatból vérmérsékletének megfelelő fanatizmussal tudnak
-amelyik méltón sorakozik az .eddio-i ta~ politikát csinálni. Az egyetemi ifjúság pedig ma levente, vagy katona
nulmánykötetaje 'iúr' és paraszt, Erdély s nem tesz. mást, minthogy engedelmeskedik a politikai fegyelemnek.
és népei mel lé. A Szent István -Társu- . , 1 I" , d
lat magyar történelmi arcképeket ho- Szeme előtt amúgy sem lebeg ma' egyet en oyan cel sem, amiért er e-
zott ki, amelyekkel hozzájárul történel- mes volna fegyelmet szegni. '. ,

münk nagyjainak helyes szemlélet éhez. Vannak azonban bizonyos politikai gondolatok, melyek rnegköze-
Meszlényí Antalnak ez a könyve .(még lítően általánosan élnek ma is diákságunkban. Ezekről lehetetlen észre
visszatérünk 1'11) sok új adattal és ösz- nem v.enni, hogy nem máról holnapra felszedett-' gond. olatok, . de a:szefoglalással .jó segédeszköz lesz a ne- •
velők zárnára. De Prinz Gyula: Magyar- . diákság háború utáni politikaí történeténekeredményeképen szűrőd-
ország 'földrajza című könyvével is ,tek le. Csaknem minden nagyobb hatású mozgalom hagyott valamit
nagy hiányt pótolt. Máthé. Elek: Ame- a diákság lelkében, amit elvállalt mint hitvallást s ma is vall, akkor
rikai magyarok rrvomábanjár, és meg-
ismertet künn élő véreink sorsával. is; ha megfelelően mély tartalmat nem is tud neki adni s: akkor is,
Lyka Károly: il Magyar Művészet 1800- ha egyik és másik politikai gondolat összefüggését vagy fontosságának
1850-ig terjedő szakaszát mutatja be arányát nem is érti. ' -,
Pálinkás László iA renaissance Magyar~ Az ellenforradalom levegőjében .alakult diákegyesületeknek s
országon, az Of'Iicina: Bethlen Miklós,
H. Rákóczi E:erenc, Széchenyi István magának a MEFHO$Z-nak szellemisége hagyta itt a diákság politiká-
emlékirataiból közöl, Szabó Zoltán pe- jában a "keresztény gondolqJtót",. Ez eredetileg .sernrnivel sem jelentett.
dig a népért szóló és a népről szóló írá- többet, mint annyit: "nem zsidó".s ma sem' jelent sokkal többet.
sokból vett szemelvényoket csoporto- .Jelentett "keresztény' összefogást" is, ez azonban megvalósulásábansít Parasztok cini. ala tt.

Nem szabad elfeledkeznünk arról nem jelentett többet, mint néhány üzenetváltást a Protestáns és Kato-
sem, hogy újabb lépés tbrténtklasszi- . likus Diákszövetség között, vagy azt, hogy "hitet tettek" a "relekezet-
kusaink megismérése felé. Balassi Bá-' klilönbség nélkül" kiépíténdő társadalmi rend mellett. Ez a "felekezet-
lint, Csokonai Vitéz Mihály, Madách különbség nélkül" való gondolkodás azonban főként azt eredményez-
Imre összes művei mellett, Babits ösz-
szes versei is megjelentek, sőt Tóth Ar- te, hogy egyik bajtársi egyesület sem merte az élő keresztyénséget
pád: Külföldi Költők cím alatt összes mozgalmi alapjává' tenni. A keresztyén diákmisszió állandóan kis-
külföldi versfordításaival lép elő s ez- hatású mozgalmakban, vagy elhanyagolt· "vallási alapon szervezett
zel halála után is megmutatja életének egyesületekben" 'bujkált és sohasem történhetett meg a diákság köré-nagy munkáját.· .

Az idei magyar. könyvnap tehát, ben sem, ami az egész .magyar társadalom politikai életében sem tör-
amint ezt a fenÚekbőI' megállapíthat~ ténhetett meg. Az t. L, hágy gondolkodo ésfelelősséget vállaló embe-
juk, elsősorban . a . magyar kultúra je- rek egyszer igazán megkérdezték volna önmaguktól: mit is 'mondok
gyében folyt le, Megmutatta· ez a én tulajdonképen, amikor követelem a keresztény .Ma,gyarországot.könyvnap, .hogya magyar míí.veltség
sokrétíí, mindenfel» elnvúli«. 'minde- Vagyis: a keresztény Magyarország gondolata bennük is ugyanolyan
.nütt sokat ~S nagyértékűt képes alkotni, üres- és tartalmatlan- valami, mint egész. társdalmunkban, A diákság

'Egyetemistáink
olyanok, mint a többi ...
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azonban minden esetre, ma' is vallja, akkor is, . ha ez a. hitvallás ilyen
kétes értékűen "egyértelmű".

Eza politikai korszak . hagyományozta a magyar diákságrá az.
..antiszerrdtizinustis. A. zsidóellenesség nem a .mai Icoráramlatok, talán
a nemzeti szocializmus, vagy a nyilasság hatása a. -diákságunkon,
hanem sokkal régebbi és sokkal mélyebb gyökerű-ezeknél. .Ezt adiák-
antiszemitizmust még az "ébredő magyarok' alapozták megrs a diák':'
ság maradt egyetlen rétegnek a magyal" társadalomban.vmely a zsidó-"
kérdést sohasem felejtette élsa numerus" claususért, vagyis :a mai
értelmiségi és gazdasági munkavállalást szabályozó törvények alap-
gondolatáért megszakítás nélkül vküzdött legalább ott, ahol tehette:
magán az .egyetemen. Ez a numerus-klausus karc SOkSZOF igazán dics-
telen fegyverekkel folyt, de másként isfolyhatott volna, ha '-illeté-=:
kések keruolyan vették' volna az ellenfornadalorn levegőjében kelt töre.
vénye~et s meg .akarták volria iér'teni a magyar rífjú-ér-telmiség aggö-,
dalmait, amely magarnellett· látta felrtőni a. zsidóság öntudatosan
idegen szellemű.' középosztályba tóduló .ifjúságát. Nern imondhatjuk,
hogy a zsidókérdés .lényegét, és,;megoldásának társadalmi. kötelezését
az egyetemisták valaha isigazán megértették volna. Azt sem .móndhat-
juk, hogy mai szellemiségünk, amellyel azsidókérdést legelsőkérdésnek
tartják-nemzeti problémáink -közül, - .helyes szellemiség. ,Minden,..,
esetre meg kell" .állapitanunk, hogy az Eigyetemis'ták ~gészen: egyet-'
érteriéka ,legradikálisabb, -megoldásokban s hogya: mai vdí'áksázhoz .
csatlakozik' ebben értelmiségünknek rnindaz :a része" mely a világ-
háború óta ~olt egyetemista. , . , "

Ugyanez a kerszak hagyományozta a- diákságra' az orszáQ terii-
iet; integritásának gondolaúit. 'Ebben a kérdésben minden,' áldozatra
kész ma is miriderr egyetemistánk. A szabadcsapatokba még a theelo-
giánkon' is népes' csoportok jelentke%teks ez ,Programmja' maradt min-:
den. bajtársi 'e,gyesületnek máig. A diákság csak egy háborús célt
ismer: ezt elsősorban úgy hívják: Erdély. És úgy hívják: Egész
Magyarország. ,Ha ma háborús ivrta diákok között folyik.' csak ezén
folyik: el tudjuk-e érni. mai helyzetünkből ezt a célt": Mig azonban
a területi integritás gondolatát a revízió kődős- képeibe burko.ltan iadta
át a '.régebbi nemzedékaz utánakövetkezőknek, addig a' maiak sern-
miben 'nemhisznek, csak a fegyv,ér jogában. És mégvalamibenvamivel '
örvendetesen -találkozunk diákmegnyilatkozásokban: ' a ,pépsiaporodas-
ban és a szociális politikában, Feayver,(J'tjerm.ek. és tá:rsadalmiiaazság!'
.Ezek az integritás-gondolaf tartalmat" adó tényezői. ÉS!Degk:ell álla-
pítanunk, hogy' a mai egyetemisták ebben a 'kérdésben sokkal mélyeb-
ben értenek, mint az azelőttiek.

. 'A "Márciusi Front -korszakának. érdeme az, hozv, diáks§,gunk -á nép,
.felé fordult: Nem is csak szimpátiában és tájékozódásban. ele abban is,
hogy komolvan kezdett foglalkozni aruagvar nép kérdéseivelvnép-
rajzzal és társadalomtűdománnval. Azt felesleges lepne eltagadni, hogy
ez, a": mozgalom. a baloldalon felnevelt» fiatal szociologusok .mozzalma 'r- ~
volt s hogy általában az ifjú ,éttelmisegiink társadalomtudományi mű-Evángelikus' ":-
veltsége (amennyiben az t valóbanirnűveltség és nem csaknrooaaanda k 1
máz) baloldalon alakult ki. Ez .a mozgalom a népi. demokrácia 'ielszavai- .népis O a
val~ÓdJ!?t.t s ami tar~alO. m,máigjs él belőTe djákSá.g"U~k S7:i;réb,.e.,n,.éS.! Áz ,elmult ~tte~?en ég'yi.k egYhé.z-
koponyájában, az ma lS a magvar havvományokon epul. Dlaksagunk-'megyenk iskoláit jártarn vegrg. Nagyon
ma igen kís rétegtől eltekintve jobboldalnak nevezheti ernagát. Ezen tanulságos út volt. Az iskolák 2 vár-
azonban inkább csak annyit ért, hogy kereszténv és nemzeti irány", megye .területén feküsznek. A közleke-
zatú, antiszemita" és nem szabotália a háborúnkat. .Enhek. a .. jobboldali- dési viszonyok meglehetősen nehezek

voltak; sok-sok kílométer porát verte
ság"-nak egyetlen pozitív t'artalma azonban ez a Márciusi Front-ból- Iel-a' docögő, zörgő szekér. , . .
idáigJeú~ö nagy üzenet: A.maovar paraszt (J tnaauar nemzet várq-Az első meglepetés az .volt,még köz- .
nuuiuosa. Ha egyetemistának magapénzen vásárolt könyve vall a 8Z0- vetlenül egymás : mellett fekvő falvak
bájában, akkor az annak az írócsooortnak valamelyikétől származik, .le.lkialkatá . is, mennyire ' különböző.

Mlridenegyes falu egy külön világ. On-
amelyik ebben a rnozgalorriban talált e'gy pillanatra egymásra., magukbazárt, sajátos egyéni életet. él-

Eavetemistáínk ma egymásközt csak két ponton vivnak politikai nek: Évszázados íratlan törvények be-
.küzdelmet.· . ,\ idegzettsége irányítja életük folyását.

A kívül .zajló életnek egy-egy hullám-
Az egyik ilyen kérdést a nvilas-korszak vetette fel, amennviben cseppje tud, áttörni amegszokottság

szőnvegre hozta a nérnetséqqelvaló eoéezséoes viszon1jwl.k meoícere- gát ján. Ha .individua lista a magyar lé--
sésének problémáját, Ez a vita a történelem magasabb fórumain' fog' -Iek, úgy indivíduálisJsözösségí formája
eldőlni. . ..' ..... is. A hagy közösség gondolata nem igen

, , tudja megfogni. A nép falvakban gon-
A másik kérdés egészen új keletű s Il diákság történetében meg dolkodik ésérez. Legfeljebb a szom-

előzrnény -nélküli: ilyen élességgel legalábhis -még sohasern vetődött 'széd ,.faluéleteérUekli.· Ha az valamit

A mult és .ie1en.l'érdéseibő} p leginkább
f'ontosat, az : eddig legjobban elhanya-
goltat eme-lté ki. Ennyibenjazútán idő-
s,zerű,,is. Szinte-rigaznak látta benne' a .
sz emlélődő. az ",inter arrna silent músae"
igazságát. 'Szellemi 'fegYVJertárunkat
akarta erősíteni ez a .könyvnap. Össze-

'qeszéltek' ydlrpJrók. 'és kiadók, hogy
csak 'ilyeneket-hoznak .piacra? Alig hi-
hető, Bizonyára nemunás ez, mint .az
örökké élő' magyar 'szelle:m'nek rugal-
mas alkalmazkodása a jelen követelmé-

, nyeshez. NincseriIdőnk most arra; hogy
szórakozzunk, dolgoznunk és: tanulnunk
kell bele kell nyúlnunk .multunk. kin-
cse~.:közé .é.s.. belőlük .gazd.agodnunk e,'s.. - t
erősödnünk. Nagyszámú ,é~, felfegyver-
zett népek -csatájában a .kis népeknek

. bizakodása ésonéi-zete csak szellemi
erejének "tudatában lehet. Ezt a tuda-

. tot pedig táplálnunk kell: azzal, hogy
újra meg- újra. emlékezetünkbe idézzük,
hogy kik voltunk;' mit alkottunk.tritit

'tudunk és kik vagyunk.. Bizonyságát
akarjukvannak,' hogy-nern vagyunk-kl-
sebb értékűek' egy nemzetnél sem, nem
vagyunk .alábbvalóak. .Ezért írtak mirrd
ilyerrről az írok, ezért veszi előM4r'icz
Zsigmond 'is 'Rózsa Sándort és rajzolja
meg. benne az zörök' magyar-t, aki küzd
minden igazságtalanság. és elnyomás
ellen, Ezért, vette. elő Ferdinándy 1VIf-

hály is Zrinyit, hogy'.a nemzet .kezébe
adja. (Talán . ezért dolgozta -át "frthe-
tŐbb"m'ai.nyelvre mondák alakjában

'három müvét: Bár az átdolgozásoknak
mirid ig egy kissé lealacsonyitóvjellege
van és ezért nem is 'helyeseljük.) -Ezért
végeznek .kornoly szelgálatot népi íróink
is,E;rdélyi és -Sfnka,. amikor: önéletr:aj-

, zukbari: szirrte vönkéntelenül kivetítik. a
nemzet nagyobbik felének, a paraszt-
ságnak lelki arcát és eddigi sorsát.

< 'Az bizonyos: .a jelenkor embere.vakí
benne él annak történéseíben.. átérzi a
változó időket, és tudja, hogy erőt kell
gyűjtenie,' nagyon. nagy probléma előtt
állt az vidai k'önyvnapon. 'Nem tudta,

. mif vegyen, Mindet szerette volna
venni, a magyar élet könyvei .kőzül
egyet sem szeretett volna ott hagyni,
de.: beteljesedett rrajta most :isa,'ma-
gyar kö~éposztály.Örök kultúrádis ~ég-
zete: alig tudott .vás,árolni,. mert nem
volt'vhozzá pénze:;: .,_ Kemém) PétJr:
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csinál, úgy ő sem maradhat el. Mert
hát, mégis csak az ő faluja-a legkülönb
és nem hagyhatja magát háttérbe iizo-·
rítani.. Bár jelentkezik. már- az átfogó
nemzeti közösség gondolata a gazda-
körök és népmívelési egyesületek mun-
kája révén, de még .sok-sok áldozatos
munkára lesz. szükség, mig népünk lel-O
kisége a falu határán túl is érdeklődik
és közösséget vállal. Sokat fog ezen
segíteni a közlekedési viszonyok meg-
Iobbitása; a népfőiskolák tevékeny-
sége. De egyelőre még meglehetősen
csendes az élet a magyar portákon.

Pedig mennyi . ·tehetséget találtunk
iskolavizsgálataink alkalmával! Vannak
faluk, ahol tömegével lehetne tovább
taníttatni a gyerekeket. Csupa tűz"lel-'
kesedés, életakarat tört elő a gyerme-
kekből. Mindegyik. a jövő magyar élet . Május havának több, rnint felét Finnországban töltötte Heckel
élharcosa lehetne! Külön· felhivom az püspök. Ott tartózkodása alatt prédikált, előadásokat tartott,. sokat
illetékesek figyelmét Gy'úróra' (Fejér tanácskozott a finn püspöki kar egészével, a finn kultuszrninisztérium
m.). De vannak faluk, ahol a lélek túl-· .
ságosan is csendes és háborgás nélküli. vezetőivel s a finn irodalom és kultúra reprezentánsaival. . .

Érdekes volt az utazás. Voltak mű- A római egyház püspökei és bíborosai közül sokakat úgy örökített
útak és falvakon átvezetősártengerek, meg a világtörténelem, mint világhírű nagy diplomaták at: Az' európai
gödrök és szakadékok .. Voltak városi . protestantizmus püspökei és vezető vvilágiai diplomata megbízásban
házaknak beillő gazdalakások és mel- nem. igen szerepeo1nek. Úgy látszik Heckel püspök lesz az elsők között,

. lette (túlsúlyban) nádfödeles otthonok. .
Felekezetre való tekintet, nélkül, vol-o aki egyházi szerepléséveI bevonul a diplomáciai, nagyjelentőségű moz-
tak modern, komfortos paplakók és galmak elsővonalába. .
rögtön mellettük ósdi, roskadozó ternp- Az első világháború utáni időben az' európai protestáns püspökök
lomok, melyeket igazán csak Isten 'ke- sokat kenferenciáztak. Ezeken a naggyűléseken nagy manifesztációk

·gyelme ÓV meg az összeornlástól. (Szu-.
·morú látvány volt.) De az igazság ked- hangzottak el, azonban ezeknek a nyilatkozatoknak hatósugara a leg-
véért megmondjuk, hogy ennek fordí- ritkább esetekben ért el a parlamentekiz, vagy az országló királyok
fottja is fellelhető. , és vezérek zárt ajtójáig. A második világháború kezdetein .a legmaga-

Egyházunk népiskolai természetesen sabbrangú angol püspökök mintha nagyon i.s túl nőttek volna ezeken
· ezen kerlátok közepette működnek, Tel- a szűkreszabott kereteken, de ezek az egyháznagyokIsaránylag rövid

jesifik buzgalommal, odaadással telada-
tukat. Meg kell azonban állapítanunk, szereplés után siettek a jólmegérdemelt nyugdíj felé
hogy iskoláink helyzete meglehetősen A két háború közötti konferenciákon a sok nemes szándékú i'gye-
siralmas. Modern iskolát úgyszólván kezet mellett főként az bizonyosodott be. hogy a világ mozgalmaí tól
nem lehet találni,.régi elavult épület . elszigetelt egyházi törekvések eleve .érdektelenek a modern politikai
valamennyi, Sőt. nagyon 'sok kívül-
belül düledező. Jobb.időkben az elődök I mozgalmak képviselői előtt. Az egyházak mindíg konzervatív gondol-
felépitették őket, de az utódoknak már.i kedása nem tudott g;yökeret verni a politikai mozaalmak tömegeiben
nem tellik a fenntartásra. Allami > se- s a modern politikai mozgalmak céljai s a vezetők határozott szán-
gélyekből és 'támcgatásból tudjuk csak dékai nem tudtak teljes .megéntést kiváltani az. egyházhoz símulók
fenntartani iskolainkat. A gyülekezetek Eo
cgyszerűen képtelenek rá önerejükből. lelkében. Szerény és politikától távol álló emberek éveken át imádkoztak

Ami tanítóink munkáját illeti, min- azért; hogy' e két tábor kőzelebb kerüljön egymáshoz, de mindezek
.den dicséretet megérdemel. Odaadás- a lelki kivánságok eredménytelenek maradtak.
. sal, buzgalommal és egyházhűséggel .Ó: A nagy német fővárosban val1ástanárkodó Heckel rövid időn belül
végzik feladatukat. _Iskolaikhez hason- külügyi püspök lett, bár sohasem volt gyülekezeti lelkész 5 tudorná-
lóan egyéni életüket és családi életü-
ket túlnyomórészt lehetetlen tanítói la- nyos teologiai munkássága is' csak a val1áspedagógiára terjedt ki' s egy-
kásokban kénytelenek leélni. Találtunk szerre beszélni és írni kezdenek róla .

. , öreg, 'fagerendás mesterlakásokat, a .. Sokszor átutazott hazánkon, pontosan ismeri Kelet- és DéleuróP'\
konyhában. hatalmas kemencékkel. ta- egyházi viszonyait, nem idegenkedik semmiféle nemzetiséztől sem,
láltunk nedves, dohos lakásokat, ahol ""
a berendezést fél méte.rnyire ks llett a ezekkel' szemben elsősorban mint evangélikus püspök érintkezik, de
Ialtól eltelni, nehogy a talaj nedvesség nem rejti el senki elől azt a természetes és rendkívül határozott állás-'
penésze tönkre tegye Et bútorokat. AI- pont ját, hogy ő német evangélikus püspök. Ha külföldön utazik és elő-.
talában tanítói lakásaink- 990/o-a egész- adásokat tart, vagy. prédikál, szerepléseí alkalmával nemcsak a Icimon-
ségtelen és a mai kor megítélése sze-
'rint emberségtelen. A paplakás. a ta- dettan egyházi körök fogadják rendkívül szivélyesen, hanem a diplo-
nitólakás és az iskola c< megoldandó máciai .exponensek is jelen. vannak minden megnyilatkozásánál.
kérdés, mind a három. sajnos, nem A hivők és a németek előtt igy támasztódik alá Heckel jelentősége.
futja. még egyre is nehezen, így kettő Akk k .. or, ami ot napjainkban nagyon kevés európai püspök kapja megokvetlen háttérben marad'. . I

A barangoJások' és kocsizörgések -1 munkájához államának ·legszűkségesebb támogatását,ő a harmadik
közepette maradt aztán idő a gondol- .birodalom sajátos egyházi helyzete esetében is a legnagyobb értékű
kodásra is. Igy például, hogy miért nin- állami megértést ~lvezheti.
csenek egyházmegyei pedagógiai sze- A püspök politikus bizonyosan az állam érdekében is nagyon jó
mináriumok? Az állarn sűrűn tartja
őket. A katolikus egyház szintén. Csak munkát végez. Ezt kezdik m.ár .sokan látni. _'Finn testvéreink akkor;
mi nem gondolunk arra,hogy speciálls amikor nagy áldozatokat ikívánó háborúiukat vívjáks amikor a Vati-
evangélikus nevelői tev.ékenységünket· kánban diplomáciai képviseleteket létesítenek nem egyházi célokból 'és
tudatositsuk. Tartunk ugyan egyház- célokkal, ugyanakkor kezdenek odasímulni Heckel egyházpolitikai
megyei gyűléssink alkalmával tanító-
egyesületi gyűléseket, de valljuk be, munkájához, '. .
csak azért lesznek megtartva. hogy va- A." is rendkívül érdekes, hogy Heckel magával a finn útra nem

fel. Lényege az, hogy diákságunk önmagában is harcolja a legújab
magyar szellemi harcot, az urbánusok és népiek harcát" Lassan ilye
alapon kettéhasadó kultúránk a diákság kultúrája ls s ugyanily
kettéválásban vajúdik. És az az ijesztő, hogy diákságunk körébe
épen olyan politikai tünetei' vannak, mint egész társadalmunkban/

Diákjaink m.a kevesebbet politizálnak, mint elődeik s azért talá
egyetértőbbek fontos kérdésekben, mint azok. A diákság azonban
magyar társadalomban s az evangélikus diákság a mai diáktársada-
lomban, - nem tud sajátos színt, politikai akaratot jelenteni.

'. Dezséry László.

H'eckel püspök eqyhózpolifikójo
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Egyházi sajtónkban, presbiteri gy üléseken' egyre több szó esik
egyháztársadalmi kérdésekről és egyháztársadalmi munkáról. Örven-
detes jelenség ez az egyre fokozódó érdeklődés, sajnálatos azonban,
hogy egyháztársadalmi téren az általános elvi vonatkozású kérdések-
ben és gyakorlati .elgondolásokban is egészen ellentétes' felfogásokkal
találkozunk, ' ,

Ha ezek az" ellentétes felfogások eredrnényesség vszempontjából
. nem érintenék az ,egyháztársadalmi ' munkát, vagy ha az' ellentétes

vélemények csak '. egyes egyháztagok magán véleményét fejeznék 'ki,
akkor ezekre a k€rdésekre nem is kellene különösebb figyelmet for-
dítani., Mivel ,azonban' az egyháztársadalmi kérdésről és munkáról az
egyház vezetői is különféleképen vélekednek 'és a véleményeknek
ez a megoszlása 'jelentősen vbefolyásolja az egyháztársadalmi munkát,

püspök. társai valamelyikét vitte, hanem a hozzánk betért volt római "lami mégis csak legyen. Igy volt a
katolikus teologiai tanárt, Fendt berlini professzort, aki anémet' fő- multban is, de hol vagyunk attól, hogy
" ezek az összejövetelek kifejtői- lennének, városban úgyis}' mint professzor, úgyis, mintigehird.ető lelkész a leg- sajátosvevangélikus pedagógiai. elhiva-

nagyobb közkedveltségnekörvend. A sajtótudósításokból következ- tásunknak, Egy-két alkalmi gyűlés he-
tetve Finnországban iselmély1tette az írásai folytán eddig is élvezett lyett, tartsunk komoly egyházi pedagó-
népszerűséget. ' , gi~i szemináriumot és ott keressük; kt!--

. tássuk -sajátos .evangélikus jellegű fel-
Anémet protestantizmus épen olyan jól tudja, mint bárki más adatainkat, rnelyek irányadók- lesznek

Európában, hogy a skandináv egyháziasság erős angol hatás alatt állott. .ev. népiskolai nevelő munkánknál.
Amilyen alkalmazkodási' készséggel simultak eddig a skandinávok az ' Egy másik kérdés, hogy miért nem a
angol politika és egyháziasság szelleméhez, most ugy látszik, hogy nem- lelkészek végzik a hitoktatást az, elemi, iskolában? A középiskolákban ez köte-
csak a finnek, hanem szomszédaík is mind nagyobb megértést tanú-,. .lező! Hát az elemi iskolákban mért
sítanak a német: szellem. és anémet evangélikus egyháziassággal nem kötelező?! A jövő gyülekezetét ne-
szemben. , . velheti-e más, mínt a lelkész? A taní-

Előttük s előttünk nem .titok, hogyaközelmultban ezen a területen, tonak ép elég dolga van a reális tár-gyakkal, mért nem végzi a lelkész a
olyan egyházi cselekmények zajlottak le, amelyekből ezeknek az ellen- hitoktatást? Hisz elsőrendű érdeke, hogy
kezőjétlehetett volna következtetni, de amilyen nagy események sod- a jövő generációt kiskorától fogva már
rában él ma a, keresztyénség. sokszor kényszerül arra, 'hogy. a lehető ő nevelje, a gyülekezeti közösség szá-
leggyorsa bban csérélj e ki és váltezt assa meg felfogását.., , mára l"Lehet~e szebb hivatás eg~ lel-. kész számára, mínt- a.gyermekek hit-:

Etreaz elhatározásra adiplomátiai finom ösztönönkívülbizö- oktatása? Mondhatja-e azt, hogynem
nyára a nálunk jobb értesültség is ,befolyásolja őket, Északeurópa' ér rá?! Lehet-e a Hangya, a Gazdakör,
népei részben hadviselők. részben pedig olyan semlegesség és ebből a Hitelszövetkezet, stb. fontosabb sz1'-
következően ,.iólértesültség' résztvevői, akik az előttünk álló jövőbe mára, mint az ifjú lelkek Krísztushoz

.1 való pásztorolása?! Mielőbb meg kell
iobban beleláthatnak. mint mi. ' változtatnunk tantervünk utasítását és
.. Heckelszemélyes sikerei és értéke abban vannak, hogy a mostani leLkészi [euuiaiu; 'kell kitűznűnk ez
németpolitikai élet elismeri, értékeli, követnek és a jövőt hirdető eLemi iskoLa.i hitoktatást.

1 kb Végül mégegy kérdést szeretnék Iel-:prófétának használhatja fel nemzeti és egyházi viszonyato an egy:, vetni. Miért ·nem közügya népiskola
aránt. , , ," ügye? Középiskoláink a kerületek, vagy

'Ezt észrevett~kbenne 'sokan s a .Iegkeresztyénibb és 'legegyházi,- az egyetemes egyház szívügye. Hason-
'asabbállam polgárai rajta keresztül, politikai résegyházpolitikai ka,P,_ lókép a: tanítóképzők. 'js. EZzel szem-'ben a népiskolák a gyülekezetekre. van- '
csolatokat igyekeznek létesíteni s azt remélik, hogy, ez az elhatározás nak hagyva. ',Pedig mennyire fontos
s .ez a cselekedet" államuk szempontjaból elhatározó jelentőségű Tesz., volna, hogy népiskoláink ügyét közegy-

Heckel sokszor járt Nagymagyarország területén. Több püspököt házi üggyé tegyük! Népiskqláirikat fő-
installált az utódállamokban s sokan tekintenek német ajkú evan- leg falusi gyülekezetek , tartják .fenn," , Rendkívül érdekes az. egyetemes névtár
gélikus testvéreink kőzül rá abban a reménységben, hogy az ő közbe- ily irányú á "anulmányozása. Csak rá
jöttével egyházi ps nemzeti érdekeiket is kívánsázaikat elérik. Ezeknek, akarok muta ni, hogy iskolát fenntartó
az érdekeknek és kívánságoknak a valóraválása sok esetben ellentétben.. 'jyülekezeteink költségvetésének 25b/o-
van a magyar protestáns sa magyar evancélikus egvház egvházpoH- át az iskolai kiadások képezik. Egy ta-

, .nító utan kb. 1000 pengő, kiadása
tikájával. Minderiesetre azt már most kell látnunk. hozv amint, dön- van a gyülekezeteknek .Atlagban tehát
tésre érik a politikai és külpolitikaí helyzet s ahoav politikailag nem- 2000,-3000" pengő az iskolai kiadás.
zetünk a lehető legjobban akar felkészülni .a. háború befejezésekor Ezzel szemben ott vannak gyülekeze-
előálló új helyzetre, ugyanez áll evangélikus egyházi. szempontból is. teink, melyek- azt sem tudják, Illi,az aziskolagond. ,Folyton arról beszélnek,Talán nehány sorban túlrnentünk a Iehetősérr felvávo lásában .azo-.: hogy az egyház ·az iskolakérdésen áll
kon a pontokon, 'amelyekre P.'ondolni lehet. ae milyen fPltő szecetet.tel vagy,' bukik és mégis mérhetetlenül
és rcménvséggel vagyunk eltelve' hazánk 'iővőie érdekében. uavan- óriási azon gyülekezetek, száma" ahol
olyan. féltő zond.cés k ivánsás tölt el' minket abbanél tekintetben ,.is, nincs ev. népiskola. ahol nem teszi egy-ház-Ielkiismereti kérdéssé a gyüleke-
hogy az eddig legtöbbet vesztett egyház a mostani háború befeiezése : zet, hegy gyermekei saját egyházi nép-
után mindent vísszanverhessen. Természetesen ennek a valóraválása iskolában nevelkedjenek. Akkor, ami-
érdekében kőzülünk senki sem gondolhat sem elvei feláldozására. sem kor főleg szegényekből álló falusi gyü-

. kl-' .' " lekezetek igazán' megható egyház-nemzeti törekvésein bő egy jottányi feláld<?zásáta, sem G. L. szeretettől vezérelve erején' felül adó-
zik Cá legszegényebb is,'legalább 10.~

, pengőt ad), városi gyülekezeteink nagy-
része azt sem' tudja, ini az iskolakér-
dés. Láttam oly gyülekezeteket, ahol
'22J-300 hivő t art fenn, ev, 'iskolát. Ez-
zel szemben vannak városi gyülekeze-
tek, ahol' 2000--3000 hivő nem tartja
elsőrendű szükségletnek, hogy egyhá'zi
iskolát létesítsen.

Ezen a téren is csak egy segít, a köz-
ponti egyházi pénztár Ielállitása. A ter-
hek nem lehetnek, egyes gyülekezetekéi,
hanern az egyetemes egyházéi. Fel kell
állítuni a közegyházi pénztárt. fizessen
mindenegyes vegyházközség iskolai adót,
fedezzük ebből a szükséges kiadásokat
és hozzuk rendbe az. iskolákat a szük-

. ségletek szerint. Az állami hozzájárulást'
is vegyük ehhez és akkor lehetővé tud-
juk tenni, hogy egyházi népískoláínk

.hivatásuknak ITI.eg tudjanak felelni.
.Amíg azonban ez nem.: történik meg,
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csak nagyaggodalmakkal tekinthetünk
népiskoláink jövője elé.

. WeinbergeT Cus.ztá,v.·

~~~~

'HíREK
Dékánvalasztás. A M. KiJ.:. Erzsébet

Tudományegyetein . Evangélikus Hi ttu-.
d~m,ánxi Kara !::nostv~:B."ztotta meg ·új I
dékánját Wiczián Dezso egyet. ny. ren-
des tanár személy-ében. ... ..

Esperesválasztás. A békési egyház~'
megye . Kovács Andor' lemondásával
megüresedett esperesi tisztségére be-
küldött szavazatokat június 18~án bon-
totta fel a szavazatbontó . bizottság dr.'
Adamkovics Ágost elnöklete, .alatt
Szarvasen. A szavazatok többsézet Kello
Gusztáv szarva si igazgató~L=lké~z kapta.
Az 'ú] esperes beiktatása ,.a júl. 8'-:'9.
napjain tartandó évi rendes közgyűlé-
sen fog megtört énní.

Segé(Úell{(~szikonferencia. A dunán-
· túli egyházkerület segédlelkészeit D.

Kapi 'Béla püspök egyhetes konferen-
c.ára hívta össze Gyenesdiásra. Akon~
ferenciát Budaker Oszkár soproni Iel-
kész vezette. Előádásokat . tartottak:
Mclttórisz János esperes,I{~1pi Béla
püspök) Szabo József győri lelkész. -~
A bánvakerületi segédlelkészek márc.
25-én, tartották konferenciájukat.. me-
lyen dr. H. Gaudy Lásaló vallástani-
tási igazgató,' dr. Keken András .lel-
kész és Gádor András s.-lelkész elő-
adásai . alapján folytattak megbeszélé-
seket. .' .

Lelkészszentelés. D. Kapi Béla püs-
pök kerületének . végzett teológusaít:
Dubovay Gézát, Horváth Miklóst, Ja-
kab Miklóst, Kiss Jánost és Németh
Sándort június 21-élJ a soproni temp-
lomban lelkésszé szeritelte.

Síremlékavatás. Szántó Róbert volt
kelenföldi lelkész síremlékének .f'el-
avatása június 23-6,n, vasárnap d. U.: fél

· 7 órakor -Iesz a Farkasréti temetőben
(6/6, sz. parcella, 1.' sor a3,---34. sír). A .

· síremlék f.elavatására külön meghívókat
nem bocsátanak ld. Az. eíhunyt lelkész
híveit, barátélit ós tisztelőit ezúton
hívja meg a kelenföldi egyházközség
Elnöksége. .

Marc·algerg'elyi. Bensőséges ünnepség
keretében emlékezett meg 'a 'gyüleke-
zet lelkés'7.ének· dr. Mohácsy Lajos tb.
csperesnek 40 éves gyülekezeti szolgá-
latáról,amit megszakítás nélkül egy
helyben .töltött el attól kezdve, hogy.
mint 'püspöki titkárt meghívta a gyü-
lekezet pásztorául. Az· egyházközség
diszközgvűlésén dr. Kiss Pál felügvelő
köszöntötte ia jubilánst, majd a külön-
féle egyesületek. a politikai község és
a gazdasági közületek kiküldötteí .üd-
vözölték '; A gyülekezet is. a leányegy-
let is értékes ajándékokkal lepte meg
a 40 éves lelkészi évforduló alkalmából.

Házasságkdtés. Tóth Sándor mező-
lak! lelkész és Molnár Jolán' június 21-
én tartotta esküvőjet a pápai ev. temp-
lomban. -- Rimár Ibolya szfőv. tanító-
nő és poltárt dr. Kováts Győző bpesti
kir. ítélőtáblai tanácsjegyző. Farkas

· Piroska szfőv. tanítónő. és ifj. Rimár
Jenő ev: vallastanító lelkész június'
27-én, szombaton d. U. 6 órakor tar-t-·
ják együttes' esküvőjüket Budapesten,
a Fóti-úti .templomban. Az esketest Ri-
már Jenő angyalföldi lelkész végzi. -
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kötelességünk az ellentétek áthidalására' minden lehetőséget és alkal-
mat megragadni.

Nyugodt és békés viszonyok között is meggondolásra késztetne 'ez
a helyzet, amostanisorsdöritő időkben azonban egyenesen lelkiisme-
reti kötelcsség felvetni a kérdést: az egyházi életnek ezen a területén
is megengedhető-e, hogy félmunkát vagy felesleges munkát végezzünk?
. Egyháztársadalmi téren jelenleg - és ebben úgy gondoljuk
mindenki egyetért - mégcsak félmunkát végzünk. Félmunkát vég:-
zünk,me.rt egyesek szerint nincs. külön egyháztársad-almi munka,
mások szerint viszont; ami mégis idetartozik, annak ellátása,- mivel
az egyházi munkának szerves része, '--a hivatalos egyház feladata.

. Felmerül ezek után az a kérdés is: ha a többség vélekedik így
az egyháztársadalmi munkáról, akkor nem feleslegesek-e teljesen az
egyháztársadalmi közösségek, szervezetek, általában az egyház társa-
dalmi munka? Mind olyan' kérdések, amelyek egyszer feleletre és
tisztázásra várnak. . . .

. A feleletet ezekre a: kérdésekre megadta már régen maga az élet.
Aza.letagadhatatlan tény, hogy'él. refQrmátus' és katolikus-cegyház
.egyre nagyobb. súlyt helyez a 'társadalmi munkára és egyre jobban
kiépíti egyháztársadalmi szervezeteit; hogy külföldön az evangélikus
egyház is, - kölönösen ott,' ahol kisebbségben van, - egyre nagyobb
figyelmet szentel az egyháztársadalmi kérdéseknek, eléggé bizonyít-
ják ennek a munkának a jelentősézet és fontosságát. Látjuk .azonban
idehaza is, hogya' magyar 'evangélikusság thelyzete.. a nemzet életébe
való beilleszkedés lehetősége, a többi felekezetekhez való viszonya,
fennmaradásáért és birtokállományának megtartásaért foly.tatandó
Örökös harca sok olyan társadalmi problémái vet fel, amivel a hiva-
talos egyhaz nem tud mit kezdeni, amit csak egy megszervezett és
egységes egyháztársadalom .tud sikeresen megoldani.. Ez nem elméleti
megállapítás, . ez valóság. Példák bizonyítják, hogy ahol egyháztársa-

.dalmi szervezettség és egység megvolt. ott igen nehéz kérdéseket is
eredményesen lehetett megoldani, sajnos, jóval több példa' igazolja,
azt, hogy a szervezetlenség és egység hiánya miatt evangélikus egy-
házunk egyedeiben és összességében is hányszor vallott már kudarcot.,

Az egyháztársadalmi munka és szervezetek szükségességéről ezek-
"után nem kívánunk. már bővebb en szólani Meggyőződésünk ugyanis,
hogy a véleménykülönbségek ellenére is egyházunk vezetőinek. és köz-
véleménynek jelentős többsége tudatában van e munka fontosságának'
es tudataban van annak js, hogy ez - természetesen a hivatalos ezv-
házzal karöltve ~csak· bnön egyháztársadalmi szervezetek keretében
végezhető el. . . .t .

.Sokan inkább az egyháztársadalmi munka gyakorlati kérdéseivel
nincsenek tisztában, nem tudiák pl., hogy mi tartozik ide. ki. vagy kik
hivatottak végzésére, stb, Kétségtelen. hogy bizonyos felvilágosító
munkára van szükség, kétségtelen azonban az.Ts, hogya felfogásbeli
különbségek .és .ellentétek áthidalásához rt? egyhá·dársadalmi. munka
szabatos megfogalmazására és elhatárolására 'is szükség,van, A ielen-
legi legnagyobb egyháztársadalmi szövetségre, az Orszázos . Luther
Szővetségre vár az- a feladat, hogy f;gy kongresszus vagy konferencia .
keretében rendezze ezeket a' kérdéseket és' megteremtse egy egységes
és egészségesegyh~ztársadalmi munka előfeltételeit. '

Az Országos Luther Szővetség .vállalja is ezt a feladatot. Ez é'v
szeptemberében az egyháztársadalmi munka elvi ésgvakorláti kéf'-
déseinek tisztázására .kongresszust rendez Buoao€sten. A kongresszus
tárgysorozata (rövidesen kőzölni . fogiuk) felölel.i a: fontosabb kérdé-'
seket, a felkért előadók személye pedig garan~ial arra, hogy a problé-
mák alapos és szakszerű megtárgyalásra is kerülnek. Az előadásokhoz
minden résztvevő hozzászólhatés indítványt tehet.vMlndenkínek módia
lesz' tehát az egyháztársadalmi kérdésekkel kapcsolatos elgondolásait
és nézeteit előadni. .

A multban nagyon sok kritika. alanos és alantalan bírálat hang-
zott el egyháztársadalmi szervezeteinkről és munkásságukról, a konz-
resszus lehetőséget nyujt most a bíráloknak arra; hogy ne csak arról
beszéljenek ésdr ianak; hogy mít nem. véqeznekaz egyháztársadalmi
szervezetek és miért hiányos ep:ész egyháztársadalmi munkánk.r henem
hogy megjelöljék pozitívértelemben is az egyháztársadalmi munka '
irnyát, feladatait és kereteit. Míndenkinek részt kell vennie ezen a



kongresszuson; 'azoknak is" akiket hivatalból érint az egyháztársadalmi . Endrődi Frigyes f'asori gimnáziumi
kérdés és azoknak is, -akik :felelősséget éreznek ezzel szemben'; azoknak tanár és Temesi J olán június 27-én d.,. u. 7 órakor tartják vesküvöjüket a fa-
is,' ,akik meg vannak elégedv,e a .mai helyzettel és azoknak is, akik 'sori templomban. >

egész munkát .'szeretnének látni és végezni. . . Egyházi hangverseny.> A'makói eván-
.. Lmádkozzunk, hogy ez a kongresszus valóban alkalmat adjon az 'I. ' gelileus .nőegylét. . június: . 21-en jóté-

egyháztársadalmi .kérdés~k nyilt, és őszinte megtárgyalására és. högy konycélú egyház!, hangversenyt rende-
kiindulópontja legyen ,. eg,,,,, egységesebb;' mereteiben és'mélységében . zett 'a templomban. N hangversenyen

JPeskó ~oJJán ot'gonaművészv Solymossy
is a maináI jobb.iegyházunk es hittestvéreink javát és üdvét szolgáló .Ienőné operaénekesnő, Donáth I Arrtal
egyháztársadalmí vmurrkának- .., .. ; ~. Dr. ,Vác'z Elemér '" hegedűtanár vműködött közre. Szaval t

'. . .: , ,...' • I .'. ' • ' .' ." <Kucses Magdolna, előadást tartott. Ke7
~~~~........."....~~~. mény Lajos budapesti esperes,' "

'1 . ,.' .' '. . ·Hálál~zás. Andrássy Dezső építész .64.. E' 'h O" zunk e"·..s 'T'rl"o' n' 'O' n évesIoorábarrBudapesten 'elhunyt ...'." . 'gy: .'..., .... ' ..,' " ..1 <\ " • • "Egyház~ szci-vezet és "népi' tényezők"
, ',' . • I . " , k k címen dr. Sólyom Jenő ",egyete'mi tanár

Mi nem voltunk olyan helyzetbeh sem, -mint il hérpet evarigéli usox, ' a Lelki-pásztor c. f'olyóiratba igen. érté-
akik a Szepességen, a bányavárosokban, POzsony vidékén még elég erős . kés cikket írt a nemzetiségi kérdés egy-
nyelvszigeteket jalk....ottak, a. szlov. zsinati törvény" s~erint 'is to.:.'bb egy- . házi vonatkozásairól.v-E " cikk most

. , . , lk' 1 P ,. 'l különlenyornafban jelent- meg, mint. aházxnegyéhen,mintné~eték,. törnörü hette . lVIi, magyaro (. . ozsohyto szerző kiadása.'" '
Királyházáig szétszórtan, talán a Sajó, völgyében' fekvő pár egyházköz-' Ifjú~ágiegyesjile·ti vezetőképző tábor
ségünkőn'<kívül, ·1.úlnyomórészt vegyesnyeívű gyüle:kezet,ekben; vagy lesz Fonyód-Bélatelepen lelkészek>, ta-
pláne szórványokban éltünk Ezért magarn részéről a magyar espe-;- nítókvagy a gyülekezetben kiképzésre
resség megszervezésétől filem sokat vártam. Véleményem- szerint a kü-. alkalmas másvitjúság .számára. Júli\1i;
lönben is csekély létszámú vegyes nyelvűgyülekezetek .szétbom la.szlása7-én kezdődik és 14~én végződik. Jelent-

. . kezrii jünius'30-ig lehet az Evangélikus
egyrészt az., őket kőrnyező katolikús .....tengerben ellenálló erejük még KIE Központjában:' Bpest, ·VIU.~ Ho-
nagyobb csökkenésére vezetett volna, 'másrészt azugyanazonpölitikairánszky-l.l,'26.sz. ,.' .
községbenJ akó magyar' és sz lovák, magyar és nemet hí vek vetélkedé- A gye~esdiási lelk~sziidiÍlőnll:ben első
sére, ha nem gyűlölködésre adott volna ei alkalmat a. különben is a' -izben két' éve tartott országos leány-
robbanásig' .feszült légkörben: Nekünk nem pyrrhusi győzelmekre van konferenciá-ra: -'- -rnelyet az Evangéli-

I kus Testvéri Szolgálat rendez jún. 27-'-
szűkségünk. Célkitűzéseinknek reálísaknak kellett lenniök; olyanoknak, júl, 4-ig ~'annyi jelentkezes tutott be,'
amelyek számolnak a helyzettel- a keresztülvihetőség olehetőségével,hogy a lelkészüdülő mellé villákat kel":
másrészt szigorúai; a magyar evangélikusság megerősödésére vezetnek. ' left' bérelníta- leánysereg elhelyezésére,
Quidquid agis, prudenter agas et respice i finern.t-A magyar, evangé-" '~Az édesanyák,.assZanyok júL6~13-

. ". ig ugyanitt sorra kerülő országos evan-
likusoknak önálló esperessége csak növelte volna a, magyar~'szlövák, gélizáló csendes hetére gyors jelen;tke,-'
gyűlölködést ~S ennek ismét .csaka kisebbségi-sorsban élő magyar. itta '. zés még lehetséges. Az, egy heti ,balá::'
volna meg a levét. '.. ' \ toni testi-lelki üdülés jó ellátásimelletf r ,

Ezért 1934-:-ben a sz.r.ov.enszkóí M,agya.r Ev.'angéli umi Szövetség. é,.rde- halla tlanul csekély: összegbe : mindössze
OT 20 pengőbe kerül a je-gYre járó élelmi-

mes titkáránakjFizely Odőnnek körlevelére ebben az ügyben azt vála- szer-eken (cukor, liszt és zsír) kivül: Az ,
sz?lta.m',h.ogy az :ön.álló espet"ess~(- h;liett törek,ed)ü,nl{ ,;gy maf!yo,r 50%-os balatoni. utazási kedvezményre
misszionarms Ielkeszi .v. diákonusi állás megszervezesere es ezt köve- is számíthatnak a résztvevők: Olvasóink
teljük .az egy.e,teme. s 'eo gyháztóJ.,J'riivel ..a k.efúlf;ti. missaionárius lelkészek .' 'figyelmét .különösképperí is felhívjuk -

, Eine a rendkívü li 'alkalomra! Jelentlee-
ma csak a-szfovákok lelki gondozásával törődnek.' Elérjük ezzel azt is, zé's, felvilágosítás: v.' Sréter .Ferenc ev,
hogy' eZ/'a magyar, missziorrárius gondozhatjaa 'magyar, hiveket a' lelkész, Bpest, VIlI.; EsterházY:"u. 12.
szJ?váknak -.mmősített g~u.l~kezete~ben,a szórványokban is, rmire ..á' Telefon: g4-2ö2, " .
magyar esperesnek nem Igen lesz Joga. "Nyal'aljunk Kapernaumban!" cím

. " , .' , alatt .mult számunkban megjel'e~ft hír-: .
De-v az' egyház oemzetiségek. szerint '. való szétbomlása .végze- adásunk"'. kiegészítéseként. közöljük,

tessé válhat. Minden egyházát -szerető evangél.ikus, legyen az magyar; hogy agyenesdiási Evaú.gélHms. Lel-
német, vagy szlovák; lakjék idehaza, vagy az, elszakított .területeken, készüdülő : júl. 15-től 'aug. l'l-ig tartja
kell" hogymínden bomlási folyamat aggodalommal t. öltsön ,er Járjunk nyitva nyaraló vendégek.számárá a ka':', ! pirját. Kapernaumcgazdasági bizottsága
bölcs apáink útján, akik ápoltak egymás között az evangéliumi testvéri a napi pehziót ezrévre 7'P-ben, lelké-
közösségét és ez'yégeredrhényben javukra is vált, Egy új , világ kapui ; szekvés vcsaládtagjaik . részére Ef P-ben
tárulnak fel előttünk. Sok 'minden megváltozott máról holmipra s nieg- állapította' meg. 8 éven aluli gyerme-
változhatik meg a jövőben, de rni ne tantorodjunk még s apáink példáját kek 5, ill. 4 1'-t flzetnék. Ellátás csak
kővetvertörekedjünk arra, hogy Krisztus ,evangéliuma legyen továbbra úgvb.ztosítható, ha.a nyar alók maguk-

, ~ Jól hozzákfnegfelelő zSí7.-,cukor~,
is népek,' nemzetek összetartó megmentő ereje, a' Kárpátoktói övezett. fözöliszt-. és kenyérlisztadagjukat,. amí-
ősi földön. És a, mi dicsőmúltú, magyarhoni evangélikus egyetemes egy- nek ára a napi penzióból leszámittatik.
házunknak ma nem is lehét fontosabb, magasztosabb feladata, mint aA penzióárhoz 10"10 kiszolgá lási díj
Trüi.nonálta.l egymástól el..idegerrít.eft,.: széthul.lo.' magyar, ·'németés.' járul. -~ Felvilágosítást ad és jelentlee-. zést < elf'ogad ; Tel{us Ottó lelkész, Gye-
szlóvák hívek testvéri összefogását lehetövé tenni. ,Ennek a feladatnak nesdiás, Kapernaum. .. , .
megoldására-kötelez; de fel isljogosit a közös drága múlt,de a jelen Ev, Tanítók Üaölőh'ázai R{;vfiilöri.'Hlt-
idő is, mei'tma nincs még egy evangélikus egyház a Középső Duna testvéreinknekkellemes,-ésaládias jel- -
völgyében,·mely .er.te a fe1ad,a..tra olyan alkalmas volna, mint a maga legű nyar'alást ny.űjt.20villanyvHágÍ-

. - - tással .ellátott, száraz' szeba. Mérsékelt
nemeben világviszonylatba:n is páratlan, múltra-és ma is nagy missziót' árak.
betöltő egyetemes egyh~z~nk ".; ".: GömQ1'1j János. Hazánk egyetlen evangélikus leány-

. , liceumában '.és _tanítónö-képzőjében,~ ~~~~~" . '. ,Szarvaso11, a 'felvételek megkezdődtek.
Nyilatkozat. Hárman írják c. cikkünkbe sajnálatos íráshiba került. Érettségizett folyamodók kűlönbözeti

. .' , " vizsgával az V, osztályba léphetnek.
Ott, ahol a Nemzeti Ujságegyoldalúságáról volt szó, az Uj Nemzedé- Mindennernű felvilágosítást nyújt az
ket .kell érteni. ~ -,G. L.. intézet igazgatósága. ". .

/



(Foly tat juk.)

~--AKÁCVIRÁG KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLETÉ;éóL =
IRTA': FARKAS ZOLTÁN ==-

megint talál. Tudja, én is víz mellett nőttem fel.
-A varangyhal. A Duna mellett. Sokat halász tam gyermekkoromban.

Kőröspart csöndes ,bája.nem tavasszal, nem De varangyhalat még s9-hase láttam. Micsoda faj-
nyár közepén, hanem szelíd őszi, .napokon bomlik zat lehet? Talán csak ilyen kiöntéses, pocsolyás
ki igazában. Sárga-piros .bokrok, szállmgózó faléve- . vizekben terem?

. leki integető nádbuzogányok 's . a szinte mozdulat- Darabos bácsi szótlanul hajladozik, egyszer-
lan sírrraságú víztükör borongós búcsúzkodás, halk csak farkánál fogva kivág egy' halat a csónak
elmúlás édes-bús érzéseit muzsikálják az ember padjára:
lelkébe. . - Itt la'!

Falujaval ismerkedő Thessedik is, csak most, Thessedik közelebbhajol, jól megnézi _s rögtön
második őszön fedezte fel a Kőrös-partját. Örák- kitör belőle a kiáltás:
hosszat bolyongott csendes elmélkedés közben. az ,- De hisz ez menyhal!
alkonyat f'átylaiba takaródzó víz mellett. Egyik - Tán a Dunán. Itt varangynak híjják '- s
nap éppen Máté 13:.47..:-49-et olvasgat ja kézi bib- már loccsan is a, vízben a visszahajított jószág. -
liájából ..csöndes botorkálás- közben: . Thessedik még a kezével is utánakap: ,

ss- •• hasolatos a mennyek -.országa a tengerbe ve- _- De Darabos bácsi! Az Isten szerelmére! Hisz
tett gyalomhoz, meLye:t, minekutána megteLt, partra - , ezegyike a legfinomabb halfajtáknakl Még a király
vontak a halászok, és leiilvé''Y!-, a jókat edényekb'e lS megnyalja a száját utána, ha jól elkészítik!
gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Igy ,lesz - Mihasznal -Nálunk hozzá nem nyúl egy-

. a világ végén ,is ... " asszony sem. -
Idáig olvasta, theológus módra lassan, ízlelve, - De miért?

forgatva elméjében 'a szavakat, hogy rriindegyiknek -' Hát láthatta: nincs pikkölt, csak varangy-
.kitapogassa súlyát, értékét sésetleges rejtett _kin- -.bőre.
cseit. Mert néha, - mint a bűvész kalapjából a - Ez igazán nem számít. Isten minden teremt-
kazalnyi tarka holmi,,' egyetlen egy szóból ömlik. ményének olyan bőrt adott, amilyet akart. S nem
elő egy hosszú prédikáció egész gazdagság-folyama. a, bőrét es~zük, hanem a húsát. A húsa pedig fel-
Ennél a pontnál felpislant Thessedik, mert a kis ,~eges. _Halálos vétek ilyet visszahajigálni! Hozzá_
ösvény egy parti ,tiszt'ásra fordult _s -majd földbe llyengyönyörű nagyokat! Vannak városok,ahol

-nem gyökeredzik a lába. A tisztáson, mint valami -kapva kapnának rajta. , '
tökéletesen élethű szabadtéri szinpadon.' ott látja Az öreg halász sárga fogai kivillannak bajusza,
a most olvasott 'bibliai képet. A partra 'húzott öreg alól. Mosolyog.
halászcsónakban ül egy vén halász. Körülötte a '- Kár, hogy messze vannak azok a városok.
vízben ácsorog három-négy fiatal s a kivont háló Thessedik tűzbe jön, úgy magyaráz.
szélét' - emelik, hogy minden hal odatömörüljön a ,,- .Ezt a halat elviheti, Darabos bácsi, a világ
csónak széléhez. Az öreg pedig válogatja: őket.' vegrre is! .Nem élve, de bepácolva. Ha - akarja, én
Némelyiket a parton saroglyára állított hordóba megtanítom:, hogyan kell bepácolni, azután mázsa-
vet, némelyiket vissza a folyóba. Pontosan, ahogy szám viheti Pest-Budára, Győrbe, Pozsonyba vagy'
az Irás mondja .. " - . _ akár még Bécsbe is. Nehéz forintokat hozhat haza

Azaz hogy... Az első meglepetés varázsaból értük: Azután ha jobban berendezkedik, még kül-
ocsúdva: rögtön működni kezdett "I'hessedik sas- földre is szállíthat pácolt menyhalat. Azért kaphat
szemnél is élesebb megfigyelő képessége s csodál- az,után jó .pénzt! -Aranyakat. _Kend nem is tudja:
kozva -látja, hogy a vén halász nem csak a "hitvá- micsoda kincset dobál' vissza a Kőrös vizébe!'
.nyakat", vagyis - apró, táplálkozási 'szempontból - - Darabos pergamen-homlokát kiveri a verejték.
nem sokat érő halakat hajít vissza a vízbe, hanem ,úgy hallgatja - Thessedik szavait mint : Jézus a
néha hatalmas, karhosszúságú példányokat is, kísértőt, aki a világ minden ki~csét,_ dicsőségét
amelyek- olyat ficánkolnak. hogy' még az öreg vas- kínálja neki. Sokáig hallgat, -azután csak meg-
karja is belerándul. Ez az érdekes kölömbség rázintja ősz koponyáját s nyúl tovább a kecsegék-
egyszerre elfelejteti vele a példázatot, prédikációt, ért, kárászokért: - , ,

'utolsó itéletet s közelebb siet a dolgozó halászok- - Nem nekem való, ha igaz lenne is ... De
hoz, Ezek is az -ő hívei; Darabos András a fiaival. ha tisztelendő ur' akarja őket, mind odaadom

- Adjon Isten jó munkát! Mit mível kend? ingyen. Hozz egy vékát! - szól rá legkisebb fiára.
Az öreg halász csak a fejével bólint egy kicsit Igy történt azután, hogy Thessedik aznap .este

a szíves köszöntésre s csak egyetlen szóval .válaszol: égy kosár "varangyhallal" tért haza esti sétájából.
- Válogatok. , Zsuzsikat majd il hideg lelte ki, mikor meglátta
- Azt látom. S azt is értem, haa kicsinyeket őket. Thessedik maga látott neki az elkészítésnek

visszadobja a vízbe, hadd nőjenek, míg érdemesek sa' többiek bepácolásának. Később azután Zsuzsi
lesznek a kifogásra, de mért lódította. vissza például is megtanulta s .tőle többen a szegények és cigá-
ezt a gyönyörű nagyot? - - nyok közül. -Arra -ázonban, hogy a rengeteg kőrösi

Az öreg' bronzarcán alig észrevehető az a mély halat pácolják és úgy: vigyék Pestre, Pozsonyba,
megvetés és undor, amelyegyszavas válaszaból sohasem tudta: rávenni a szarvasiakat. Pedig ille-
kicsendűlr tékes helyen 'is indítványt tett a halgazdálkodás

Varangyhal. ilyetén fellendítése érdekében.
Varangyhal? Az :nag milyen? Mutassa, ha

(Folytatás.)
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FITTLER-nél
BUDAPEST~ Damlanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Rá~ió, '~ramofon, zon~ora~illentyüs~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
'Budapest, VlIL kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

ler!!"!!t· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
UnU • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-44.7.

kegyszerek, ez üs ttá le k,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok, hamutálak,

nászaiándékok.

AgyábD. rBkamisba

,ugós MATHACDT
kérje kárpitosától az EPED A-üzem
eredeti jót á II á s i nyiletkozetát.

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

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

lítója

Dr. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSO preparatóriuma,
Budapest, II. kerül~t, Iskola-utca 18.

I HIKÁDÉ FERENC

Gé~l,~!~~,!~~etöt!~~'~nta2~!o~2am
IHatóságilag vizsgáztat szernélv- és teherautóra, motor-

kerékpárra. Részletfizetés! Kerber autószakkönyv 850 P.
Motorkerékpérkönvv 6- P. Díeselrnotorkönvv 2 P.

Úrvezetőknek egyéni. kiképzés! Vidékieknek bennlakás.

(~~;~~;~8~.t\
@) EKSZER-EZUST -ARANY @)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, izléses,. szolid munka, Elt nyös árak.

I
I

·VARI PÉTER I
I

női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győző-u. 11. sz.

BRAUN JENO"m~him~ő és plisséspeci-
, ah sta bérmunka uzeme,

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

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

szakszerű készítése.

t t IRÉ N •• 'üzökül6nlegességek
, Tulaidonos : FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST (Belv.ros), IV., Fehérhaj6.ulca 8-10. sz.
Tel ef on: 186-177. - Készít mindennemű tánco,
sport- és gyögyiüzőket a legújabb szabás szerint.

~

~ P6B~A

rtJU ,úUrlnM~éf;res d' gue/:
'1lag vé ~eg Ja eSI .



Auhakölcsönzés .'
Evangélikusoknak 100/0 engedmény.

BUDAPEST, IV., Hajó. utca 8-10., télem. 2.
TELEFON: 18-26-74, '. ::+. .,~; ,..., .

;. II Mié~f támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jélé ti 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, tüz,
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 segélj 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 foglálkoztat férfi és női tagszer:.z~ket:

Zongorák, harmóniumok
eladáse M d --1 ' hittestvérünk
v éte 1e enon e zongoratermében

Bezerédí-u, 10, - Tel.: 146-411.

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK

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

Eredményesen ciánoz.

~! '•• " •••• ~

UanV€Rm(S
mÚV€SZ€1< cum.

HIT€LESITETT
mŰTáRGyaK KéPEI<

ES SZOBROI<
KiZáRÓLaGOS
BE:SIE:RZ€SI FORRása
a maGyaR I<€PZÓ-
mÜV€SZE:1< ouonoó
SaJáT TáRLaTa·

'.

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

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

PUSlTRIBRfi1lll;
ÜIllEITER ·VIIeI-UTCR·.fI,.

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sitásí Alap" támogatésaval.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Evangélikus lakásba rI
Evangélikus 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!" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus ba zár.


