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Harmadik ember:
Amióta a háború kitört, a pendülniök, a gépeknek rendű-

{rontan és- a front mögött egy- letlenül zakatolniok, tollak nak
aránt nagy szerepet játszik az sercegni, írógépeknek kattogni
utánpótlás kérdése A gyors és kell, hogy a munka. nyomán.
megfelelő anyagi vagy emberi mindenütt kenyér, 'élet támad-
utánpótlás teszi lehetővéleg- , jon.: hogy ezekben a válságos
több esetben a csata kedvező és próbás napokban is simán
lefolyását. menjen az ország gépezete.

Utánpótlásról .azonban nem- Habár a front, mögötti után-
,csak a fronton, de a front mö- ~ótlás is ilyen komoly és fe-
gött is beszélhetünk És ez nem lelősségteljes dolog, mégis na-
kevésbbé, fontos az előbbinél. gyon sokan vannak, akik kizá-
.Mindkettőtől egyaránt függ' a rólag nyerni és hasznot húzni
győzelem kivívása. akarnak a mostahi állapotokon.

Az elmúlt hetekben. egymás Valami csodás ' ösztön alapján
után ··indultak magyar kato- kiszimatolnak minden meg-
náink a keleti harcterekre.. . ürült poziciót és· ejtőernyősen
hogy döntő részt vegyenek az ereszkednek bele a konjunktú-
istentelenség ellen. 'indított' ráb~, Ezt nem azért teszik,
harcokban. A, magyar 'hon-' hogy önzetlenül, becsületesen
véd vitézségében, bátorságában és zúgolódás nélkül elvégezzék
senki sem kételkedhetik. Egé-' a' rájuk rótt munkát, hanem
,szen bizonyos; hogy mindenütt ' mohó kapzsiságból.. haszorile-
hősiesen megállják helyüket. sésbőLHányan kérdezték nye-
Más kérdés azonban a : front részkedő, üzleties. 'önzésből,
mőgőttieknek, a béke és a nyu- h?gy mit kapnak ők azért a
galom arany napsugara it élve- több munkáért, amit hadba-·

. zőknek, az itthonmaradottak-· vonult kartársaik helyett vé-
nak a magatartása. Harctérre . geznek? Ha igazán tisztában
vonult katonáink nyomán min-
denütt üres és megárvulf mű-
helyek, gépek, íróasztalok és
termőföldek maradtak.' Elvo-
nulásuk nyomán mindenütt r~s
és. hézag támadt 'ct munka me-
zején. A munka azonban nem
állhat meg, egy percig sem
szabad folytonossági hiány nak
lenni. A .Jcaszáknak .meg ken.

.Te azonban hidd ingadozás és r
kételkedés nélkül, hogy Isten tud
is, akár is nagy' dolgokat csele-
kedni. Ez a hit él és hat - áthat
és megváltoztatja az egész embert.
KényszerÚ, hogy félj, ha magasan'
vagy s vígasztalőd], ha mélyen·
vagy. És pedig' annál jobban félj,
mínél magasabban vagy s annál
jobban vígasztalöd], minél mélyeb- \,
ben vagy. L u the r.

lennének az itthonmaradottak
azzal a nagy ajándékkal, amely- '
ben részesülnek, akkor zúgoló-
dás és láz~dás helyett jókedv-
vel és örömest végeznének el
mi~den munkát. Mert mit is
kapnak ők munkájukért? Kap-
ják a terített asztalt, a ,puha
ágyat, ..a friss. magyar levegőt,
gyermekeik gondtalan' kacaját,
feleségük gondoskodó szerete-
tét, kapják azt, hogy itthon
vannak. Egyszóval: az életet.
Ez pedig mindennél nagyobb,
gazdagabb és dúsabb fizetség.
Ezekután csendesen azt is meg-
lehetne kerdezni, hogy mit kap
az a hős magyar honvéd, aki
nem a munkáját; hanem egy-
szerre az egész életét _ áldozza
fel a haza' oltárán zúgolódás
nélkül? Itt .most nincs számla,
nincs politikus és társadalom,
nincs rang és nincs üzlet, osz-

. tály és vagyon, csak. kettő:
fronton és a front mögőtt
küzdő nemzet. 'Ma csak két-
féle ember van: akia frontori
és a front mögött harcol egy
szebb, boldogabb,. keresztyén,
magyar jövendőért. Harmadik.
ember nincs,' mert ez az ember
nem is érdemli meg az emberi
nevet. Szakmájában, mestersé-

.gében Tehet nagyon kiváló de
Isten képére teremtett ember-- ..
ségeben és ernberiességében
egyenlő' a nullával.

Sikter Lúsz],ó ..
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Szeresd az Egvházatl
Szegény Egyház!' Milyen könnyű gil-

nyolódni rajta.
Több részre szakadva. még a 'leg-

·hívőbb gyermekei sem értik meg egy-
mást Jézus Kr isz tus : tanításának főbb
pont jaiban.

A'. többi vallásokhoz viszonyítva,
kisebbségben van. A hivatalos' statisz- .
tikai adatok ellenére mindig ,;lds nyáj"-
ként· szerepel azok előtt, akik.· nem ,.
akarnak soraiba lépni. ..

Az Egyházat sokan veleszületett gyen-
geséggel vádolják, mert az abszolutu-
rriot: az emberi ésszelfel nem foghatót,

-amelyet hirdet, maga ítéli el legelsőnek.
· E miatt fájdalmas csapást kell elvisel-

nie, amely abban nyilvánul meg, hogy
a bűnök állandó gyónását kell hir-

·detnie.
Szegény Egyház! Egyszer 'kigúnyol-

ják, midőn előkelő mezbe akar öltöz-
ködni és hatalmat akar. mutatni, és
semmibe veszik,midőn [emond arról.
az. igényéről, hogy a -királyok Királya
.és a fejedelmek. Fejedelme nevében

. beszélhessen.' miközben csak nagyon
szerény emberi utasítást ajánl fel az'
-embereknek.. "

Megértjük azt, hogyha meggátólja az .
egyházi törvények ellen. fellépő intri-
ku sok működését. Ez a különös társaság
azt állítja, hogy Ő. a mennyország' hír-
nöke ,és tiltakozik az .ellen, amilcor

. száműzni akarják oda, ahol tisztán lelki
dolgokkal keiIene foglalkoznia.

Az Egyház rendesen az izomerő előtt
hódolóknak és a gőgösöknek a -harag-
ját is magára vonja, miközben mind a'
kettőt megrója, anélkül, hogy' meg-
vetné a' testet, amelyet a ,,,Szentlélek
'templomának nevez" vagy megvétné a
. tudást, amely tud. kinyilatkoztatott igaz-
ságoknak engedni. '

Jól mondják, hogy inger li a naciorra-
listákat, minthogy lényegében az Egy-
ház nemzetek és fajok f'elett áll. De
ugyanakkor egészen· a dühösségig in-
gerli azinternadonalistáka't' is, mint-
hogy az egyház a haza fogalmának
tényleges értéket. kölcsönöz. ,

Különös Egyház! Olyan, mint egy
érdes kő, amelyet ha bedobunk az 'em-
beri. hitványság forgatagába, 'akkor az
körülveszí és elborítja a követ, de nem
tudja sohasem összezúzni.

*Szeresd az' Egyházat! Szeretni, kell
földi gyarlósága ellenére is, mert egyik·

'arca a rnennyei világosságtói fénylik.' .
Szeresd az Egyházat, mert hirdetiJé-

zus Krisztust. Lehet, hogy. rosszul' hir-
deti, talán nem tiszta ajakkal- hirdeti.
Az is lehet, hogy rosszul szolgálja,ta-
lán tisztátalan kézzel szolgálja. De
mégis hirdeti Jézus Krisztust ésúgy
mutatja be őt az embereknek, hogy aki
benne hisz: üdvözül.

A mostani nehéz időkben' az Egyház
új ragyogással fénylik, .mert újra a
martírság koszorúját viseli és az igaz-
hívők örvendező 3-rCOtmutatnak.

'Szeresd .az Egyházat, mert' kegyelmet
hirdet -. Nem a szenvedés vagy em-
beráldozat által való megváltást. sem
pedig a lelki erőkifejtés vagy technikai
haladás által való megváltást hirdeti,
hanem hirdeti az érdeknélküli kegyel-
met, .amely felülről száll alá ..

Az Egyház azt a megváltást .hirdeti,
amelyet a kereszt és Jézus feltámadása
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'.Egyetemistáink
'.olyanok lesznek, amilyennek neveljük őket.

Egyházunk széles rétegei világosan tudják, hogy ifjú értelmisé-
.günk nevelése egyik sorskérdése egyházunknak. Hivő, egyházias ér-
telmiséggel meg. lehet nyerni a jövőnket,' értelmiségünk elvesztése'
csaknem egyet jelent a reménytelenséggel. A magyar társadalmi hely-
zet s egyházunk. társadalmi' megoszlása annyira jellegzetes, hogy
egyházi ébredésünk munkálásáb an nehéz, vagy. egyenesen lehetetlén
voína az értelmiséget kihag.yni s valahogy. arra építeni; hogy' a nép;
vagy a parasztság. ébredése ezt helyettesítheti, ,vagy megoldhatja.
-Egyházi szervezetünk és életünk. annyira berendezkedett .az;,ér'tel-
rrnségi. .egyház'! gondolatára, hogymost azértelmiség egyszerű kiha-
gyásával várni mindent a parasztságtól, (8. közkeletű finn példa sze-
.rínt) legalább is történetíetien gondolat .volna, ha nem is mindenes-·
.től alaptalari. Vagy igazunk' volt, mikor magunkat az inteligeneia '
.egyházának tartottuk s akkor most valóban csináljunk. egyházat' ebből
az, intelligenciából, vagyámítottuk magunkat" akkor pedig egy a
parasztság. ébredésétől várt jövendőre csak úgy építhetünk, ha az
intelligenciára épített egyházi szervezetünket, iskolapolitikánkat és

. még sok mindent, ami ezekkel jár,' elökészítésként bünbánattalátál-
lit juk apar'aszts~g-nép. vezérlő gondolatára. Egyházi' ébredésünk
csak úgy lehet szerves s rnai keretcink közé' épülö mozgaiom, ha' egy-
házunk minden réteget párhuzamosan tudjuk belevonni. Azért a pa..,
raszt evangélizáció mellé az ipari munkásság evangélizációjánaks
velük együtt .az· értelr'niség felébresztésénekkell csatlakoznia. Mivel
ezt minden józan egyházi munkásunk és hívünk igen 'jól tudja, azért
volt szinte osztatlan öröm' akkor, amikor vegyházi- életünk felelősei. az
ifjú értelmiség lelkigondozásának kérdését az egyetemi lelkipásztori
szolgálat megszervezésével legalább külsőleg megoldották. 'Ez. az
öröm azonban" sokakban indokolatlan várakozásokat is ébresztett s
azokat, . akik ennek a' .szolgálatnak nehéségeit . belülről látják,
könriyebb, - akik azonban kívül vannak a problémákon, nehezebb
meggyőzni 'afelől, hogy valam.i varázslatosgyol"'sasággal nem várha-
tók eredmények. " '. . .

Egyetemístáink sokkal inkább;,készen" vannak ahhoz,. .hógy
könnyen lehetnének. nevelhetők. Magukkal hordozzák atyáik örök-
ségét, olyanok, rnint azok, akik útnak indították őket. Alaptalari
volna' azt várni,' hogy amit .otthon, iskola, egyházi nevelés 18 éven
keresztül nem tudott megteremteniifjúságunkban, azt egy bizo-
nyos rendszerességű egyetemista· nevelés majd elintézi. Mindenesetre
egy 18 éves lélek még nem annyira lezárt, nem annyira '"kész", hogy
l~het.etlen volna megragadni és a mi céljaink felé irányítani, azonban
ennek a munkának kívánalrnai egész egyházunkat bizonyos felisme-
résekre kényszerítík. .

Lapunk 22-'26 számaiban közzétett rnegjegyzéseim, összefoglalá- '
saként szeretném megmutatni,' mikben látom az egyetemisták lelki-
pásztori szolgálatának alapfeltételeit.

1. Meg kellett mondanom, hogy' egyetemistáink mai szellemi
magatartásukban. akár egyháziasságukban, akár tanulásukban. . akar
nemzeti helytállásunkban figyeljük őket, nem jelentenek egységes, ·ki··
tűnő színt a többi között. Evangélikusságunk mondanivalója bizoriv-
talarivAkármilyen nehéz, meg kell írnunk, hogy ebben a tekintetb~n
kérdéseket kell feltennünk elsősorbán egyházi ískoláinknak s velük
együtt középiskolaivallástanításunknak. Szórványegyházban, mint
a mienk, százszorosan felelősségteljes az egyházi iskolák szolgálata.
Közismertek azok' a nehézségek, amelyek egyházi iskoláinkat a
genuinevang-élikusság megmutatásában akadályozzák. Iskolai auto-
norniánk is éppen elég sánta ma már. A .nagyszázalékban kénysze-

.rűen felvett más vallású tanuló és a mieink nagymérvű vegyesházas-
. .ságíeaárrriazása elég társadalmi. ok az első mellé, hogy hangfogóval
tegyenek bizonyságot .. Azt azonban, hogy: evangélikus iskolának evan-
gélikus szine legyen, minden iskolánkban el kell tudnunk érni!
Középiskolai vallástanításunk is az előtt il kérdés, előtt áll, hogy tud-e
olyan nevelést adni, amiből igazán evangélikus hit és öntudat szüle-
tik. ,Nincs mit kertélnünk egymás" előtt. Az Iskolán kívülJátszik meg,

:' .' . .
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mit ért az iskola. Akik ifjúságunk egyházi. neveléséveI foglalkoznak,'.
egyszer úgy vegyék vizsgálat alá a szolgálatukat, hogy tanítványaik
mit mutatnak iskolán kívül. Figyeljek meg, I:I1itmutat a parasztifjú
a konfirrriáció után, mit az iparos a tanonc iskolából való kikerülés
után, mit az érettségizett diák már az egyetemen? Mert hiába rnon-
dunk akármit a munkánkról, hogyha ezek egyszerűen nem járnak
templomba, nem olvasnak bibliát, nem élnek benne a gyülekezetben
s nem tudják a legegyszerűbb hittani kérdéseket sem. Az biztos; hogy
az egyetemisták lelkigondozása pl. mindíg 'olyan nehéz lesz, amilyen
erőtlen volt a középiskolai nevelésuk. . .

Idetartozik az is, hogy egyházunk egyetemi tanárainak is fele-
lősséget kell vállalniok ezért a pásztori munkáért. Azok. a professzo- ;
raink, akikről diákjaink ma is büszkén tudják és érzik, hogy evangé-
likusok, legyenek pásztorává a többinek. . •.

.. És idetartozik az .is, hogy egyhá'zunkolyan kérdésekben, ame-
lyektől a mai. ember szellemi magatartása fÜgg, világos döntéseket
tegyen. A ;társadalmi. kérdésben, a. nemzetiségi kérdésben legyen vilá-
gos a tervszerűsége, s esetIegességgel ne tegyük lehetlenné ifjúságunk
előtt a színvallás evangélikus" jellegét és biztonságát. Biztos.. hogy
ifjúság1,lnktól sem várható nagyobb biztonság a sajátos evangélikus
magatartás és mondanivaló megmutatásában, mint magától egész
egyházunktóI. (Foly tat juk) Dezséry László.

,'.rrjo
(A Magyar Értesítő. védelmére .... l

A magyar protestáns egyházi 'és iskolai lapok ismerete mindazok
számára nélkülözhetetlen, akik az egyházi sajtó ügyeivel közvetve, vagy
közvetlenül foglalkoznak. Ezek a több, mint száz éVes írások jobb és
több egyháztörténeti adalékot adnak, mint történeti és egyháztörténeti
könyveink. . Ez volt az első. ielentős egyházpolitikai lapunk' címe is:
Protestáns Egyház és Iskola. Ha az azóta nyomtatásban. megjelent egy-
házi sajtóterrnékeink több mázsányi anyagát lapozgatjuk, úgy eleve-
nedik meg egyházunk- múltja ezekből az írásokból, hogy valóban' át
tudjuk élni dicső és szomorú múltunkat. Szinte az az érzése az olvasó-
nak, hogy. könnyű volna a.z egyháztörténetet. vagy az egyházismét
ilyen régi egyházi lapszemelvényekből tanítani. -

Elődeink is tudtak egyházi lapokat írni s eltekintve alapjaikat
túlontúl átható polemikus tartalómtól, sok olyan adatra bukkanunk a

. régi írásokban, .amelyeket megismerni nagy' haszon és.még több gyö-
nyörűség. A polemikus-célkitűzés, amely nem annyira a katholicizmus
ellen irányul, mint , inkább a különböző irányok szolgálatában álló
lapok egymás elleni harcain ak céljait szolgálta. Ilyen kőrülrnénvek
között is kialakult lassan a cserepéldány 'rendszer. Lehet látni a cik-
kekből, hogy mennyi ideig tartott az a folyamat, míg az egyházi ellen-
tétek reprezentánsai csak lopva olvassák egymás írásait s. szinte biztos
pontossággal lehet megjelölni azt az időpontot, .amikor' különböző egy-
házi orgánumaink egymással szabályos csereviszonyt folytatnak. -Azt is
meg lehet állapítani; hogy az egyházi lapok Írói közül ki olvassa a
német orthodox, vagy liberális Iapokats hogy a német egyházi lapokon
kívül melyik lapnak vannak olyan munkatársai, akik angol, svájci,'
amerikai, francia, vagy skandináv területről való egvházi lapokat hasz-
nálnak fel cikkeik megírása közben. Jól lehet látni· azt a modernség
számba menő vállalkozást is, amikor egyházi lapjaink szerkesztői már
azt sem titkolják, hogy rendszeresen olvassák a római katolikus hit-
buzgalmi és polemikus folyóiratokat.

. Sokkal nehezebb észrevenni azt, hogy az egyházi lapok adatai mi-
képen kerülnek bele a világi lapok anvazába. Amennyire kissé felü-
letes szemlelet mellett látni lehet, . a múltban az volt a helyzet. hogy
a nagynevű szerkesztők cikkei voltak csupán vonzók és érdeklődest
keltők, S' ezekkel .a napilapok is gyakorta fogl~lkoztak. Körülbelül az
első világháború végéig tartott ez a helyzet. Legjobb tudomásunk sze-
rintazok az úgynevezett. egyházi kőnyomatos vállalkozások, amelyek
az első háború befejezése után napvilágot láttak s amelyeket mín: a

tett teljessé. Annak a Jézusnak a fel-
. támadása, ak], életét adta érettünk. .
· Az 'emberek tízszer is körüljárhatják
a földgömböt repü1őgépeikkel és tank-
jailekal, .azt a kegyelmet, amelyet keres-
ne]" másutt nem találhatják meg, csak
a keresztyén Egyház által hirdetett
Evangéliumban.

Szeresd az Egyházat, Inert -csak az ő

tanítása veti meg az alapját az igazi
emberiességnek .

Megszabadít bennünket a bomlasztó
individualizmustól eppúgy, . mint a
szörnyű kollektivizrnustól.

'Az Egyház tanítása bennünket felelős.
emberekkénevel .: Ez a tanítá-s nem tesz
bennünket egy· ismeretlen embertömeg
egyszerű alakjaivá és nem leszünk ha-
szontalan valakik, aléik felebarátainktói
elidegenedünk. . .

Az Egyház még a jótékonyság gya-
korlására is megtanít bennünket Ezek
a jótékony cselekedetek. a mai idők
borzasztó. . lcaleidoszlcopjában látható
világosságként [elennek meg.

Végül szeresd az Egyházat, mert a
reménység hirnöke!' .

Az bízonyos; hogy még nem az Isten
országa. Nem hozza a mennyországot a
földre. A konkolynak és buzának külö-
nös keveréke, amelyről az evarigéliumi
példázatok beszélnek' Bűriös emberek
.csopor tja, közrejátszik a földi dolgok
mulandóságában.

De az emberek szívében azt a re-
ményt hinti el, amely remény nem hoz
zavarba, mert az utolsó győzelemre van
alapítva, amelyet Jézus Krisztus ígért
nekünk.
. Ebben a várakozásban az Egyház il
föld sója, a tészta kovásza és a világ
fényessége. . Franciábói ford ította:

Schreimer Jenő.

A Luther-Társaság :
A Magyar Luthel'-Társqságegyházt

elnökét vesztette. el Kovács Sándor
püspökben, elnökét és mondhatni, száz-

·kezű dolgozóját,' aki, ha kellett, nem-
csak írta, de maga is készítette 'sajtó
alá s küldte szét a társaság kiadvá-
nyait, egyéb nyomda termékeit és ren-
dezője volt az utolsó ecsetvonásig
ünnepségeknek. megmozdulásoknak.
Reprezentált. de emellett szűntelenül
dolgozott. 'Távozásával kapcsolatban
szükségessé lett a Társaság új szerve-
zése, Ez' a . meggyőződés uralkodott a
június 24-én tartott közgyűlésen is,
amelyet első részében a megboldogult
egyházi' elnök cmlékének ezenteltek az
Üllői-úti egyetemes székházban. Ott
volt Kapi Béla püspök, Mester házy
Ernő egyházker.. felügyelő; Traeger Ernő
miniszterelnökségi osztályfőnök. Lasz-
káry . Gyula egyházmegyei felügyelő,
.Wiczián Dezső soproni hittudománykari

· dékán, Lányi Márton v. Ház-alelnök és
több más vezető személyiség.

F'abí nyi Tihamér dr. világi elnök, tit-
kos tanácsos búcsúztatta el a társaság
nagy halott ját, a . kiváló tudóst, akinek
alakja - úgymond .- elválaszthatatlan
volt hosszú ideig a társaság életétől.
Második otthonává lett ez .számára és
kedves egyénisége összekötő kapocs a
társaság munkái között. Égő lelkesedés-
sel, ·szinte minden emberi erőt felül-
múlva ápolta azokat a hagyományokat,
amelyek a társaság élén elődeiről reá-



maradtak. Igyekezett megközelíteni a
társaság céljait, gyarapította kiadvá-.
nyainak sorozatát, érvényesítette rop-
pánt tudását, evangéliumi öntudatát, a
magyar nyelv rajongó féltését és szere-
tetét s odaadása akkor sem. csökkent,
amikor egyházkerülete a püspöki székbe

. emelte. Kovács püspök csodálatos szí-
nességgel képviselte a magyar föld em-
berét és elmúlás a a' legnagyobb csapást
abban jelenti, hogyarészleteken tűnődő
s. azokat magyarzamattal feldolgozó te-
hetsége egyetlen nagy írott műben sem
maradt reánk: sírbahullott vele. Evan-
géliumi erő és egyszerű hit sugárzott
jelleméből és m:ndez legfőbb menedéke
a mai embernek.

Majd Fabinyi Tihamér a közgyűlés
őszinte' sajnálatára közölte, hogy a vi-o
lági-elnöki tisztségtől visszavonul. Ze-
lenka Frigyes dr. előterjesztette a szám-
'adásokat, melyek szerínt a Társaság
készpénzvagyona meghaladja a tízezer
pengőt. Konkoly Elemér' javasolta, hogy
a Társaság átszervezése érdekében· az
alapszabályok módosittassanak sennek
idejére a tisztségek ideiglenesen töltes-
senek be. Üj alelnökké Traeger Ernő
míniszterelnökségi min. osztályfőnököt
és Wolf Lajos kelenföldi lelkészt, tb, es-
perest, főti tkárráRu ttkay- Miklián
Gyula püspöki . titkárt, pénztárossá vi-
téz Szenczy András dr-t, a Hitelbank
cégvezetőjét. választották, több más új
tisztségviselővel. .

D. Kapi Béla püspök felszólalásában
megállapította, hogy Fabinyi Tihamér
búcsúszavaimély visszharigot keltettek
a Társaság körében és .inéltatta a kiváló
világi elnök nagyértékű eddigi munkás-
ságát; távozásáról fájdalommal értesül
mindenki. Kapi püspök .índítványára a
Társaság új szervező-elnökeivé Kon-
koly Elemér dr. budapesti ügyvéd, egye-
temes egyházi főjegyzőt és Kemény
Lajos budapesti esperest. egyhangúlag
megválasztotta a gyűlés. Mindketten kö-
szönetet mondtak a bizalomért és re-
ményüket fejezték ki, hogy a Társaság
újabb virágzásátelőkészíthetik. (M. E.)

"Ma~,ar'eYan~éli~use~,~át'
.Iunius 23-án tartotta évi közgyűlését

a budapesti evangélikus egyházmegye,
. amely a -töváros evangélikusain kívül
még számos környékbelí helység híveit
is egybefoglalja. A Deák-téri leánygím- .
názium disztermében egész sor közéleti
ember volt jelen a kiküldötték között.

Kemény Lajos esperes imája után dr.
Vladár Gábor titkos tanácsos, egyház-
megyei felügyelő nyitotta meg a köz-
gyűlést.

- .Nehéz időkben gyűltünk össze, r::
mondotta. - Mindenki tele van vára-
kozással. Mintha az a hatalmas Kéz,
amely az örökkévalóságot szövi, úgy
rendelte volna, hogy szörnyű viharban
próbálja meg az emberíséget ; van-e ki-
tartása a legnagyobb közösségi' ál.do-
zatra, úgy, hogy anagy megpróbálta-
tásban mégis hű maradjon Hozzá ...
Ütmutatásunk ma is a krisztusi: Add
meg a császárnak, ami a császáré,
Istennek pedig ami Istené, - állam és
egyház törvényei ma is összeegyeztet-
hetők. Az evangélikus egyház mindíg
szorosan kapcsolódott a nemzet életé-
hez; nemzeti egyház, nem az államegy-
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német, vagy angol, vagy amerikai, vagy svájci .protestantizmus termé-
keit ismerhette meg a világ protestantizrnusa, olyan érdekesen írt sajtó-
termékek. voltak, hogy ezek megjelenésére szinte állandóan várta
világi sajtó. ,

. Nagyon érdekes jelenség az egyházi- és sajtónyilvánosságunkban
·az, hogy aktív lelkészeink is' mindíg nagy szerelmet éreztek a- sajtó
iránt, főként abban a vonatkozásban, hogy' minden irodalmi tehetségű
lelkész álmainak legnagyobbikát abban látta, hogy valamelyik nagy
budapesti lap szerkesztőségébe belekerülhessen. De nyugdíjas lelké-
szeink, vagy egyházi szolgálatból kilépett pályatársaink a legjobb pol-
gári elhelyezkedés lehetőséget is szívesen és könnyen cseréltek fel egy
belső munkatársi viszony meglehetős nagy kockázatával. A magyar
napilapoknál épen úgy, mint a magyar Iolyóiratoknál, több tucat olyan
volt lelkész munkálkodik, akiknek a főszerkesztő elgondolása' szerint
is az volná a kötelessége, hogy egyházi múlt jának sajtóját komolyabb
figyelemre' méltassa. Sőt az sem szerkesztőségí beltitok, hogy, ininden
valaha uralkodott. szerkesztő súlyos dorgálást adott annak a református,
vagy evangélikus munkatársának, aki az egyházában történt nagy szen-
zációt nem elsőnek tudta meg' és írta meg ujságjában.

Ez többé-kevésbé így van Berlinben, Stockholmban és Budapesten
is. Mi kívülről továbbra is úgy gondoljuk, hogy mivel sem az egyház
nem végez értéktelen munkát belső- céljain túl a nagy és szent közös-
ségekkel szemben s mivel az ujságírók is istenes és keresztyén emberek,
hogy ennek a két közösségnok találkozni nem volna a, leglehetetlenebb.

A magyar evangélikus egyházegyetem és a magyar református
konvent támogatásával jelenik 'meg a Magyar- Értesítő. Ennek szerkesz-
tője Farkas Sándor, aki egyben kőnyomatosának tulajdonosa, kiadója
és írója egy személyben. Ez a kiadvány nem marad el anyag, forma

· és tartalom tekintetében a külföldi egyházi kőnyomatosoktól.
A szerkesztő örökös éberséggel gyűjti kőnyomatosának anyagát s

ezt rendben tartva bocsátja hetenként többször az egyházi irodák,
szerkesztőségek rendelkezésére, sőt a világi napilapok szerkesztőségé-
nek is rendelkezésére bocsátja a legfigyelmesebb formában. Ezek után
joggal ait várhatná a két magyar protestáns egyház, mely több mint
három millió lélek egységét tarthatja nyilván, hogy erre a nagy számra
való tekintettel is, nem beszélve belső történelmi értékéről, a napi-
lapok örömmel fogadják ezt a kiadmányt s szivesen felhasználják.

De mi a helyzet? Megkapod a Magyar Értesítőt postán pontosan s
elviszed valamely kaszinóba, vagy kávéházba. ahol minden magyar
nyelvű napilap felfedezhető s egy havi szorgos összehasonlító munkával
azt állapíthatod meg, hogy napilapjaink szerkesztői és munkatársai
nem annyira a Magyar Értesítővel szemben, hanem míntha a magyar
protestántizmussal szemben is közönyösek ' akarnának maradni.

Ezek után nem' akarunk úgy tenni, amint a Csajágröcsögei Harso-
náról szoktak mondani, hogy még egyszer és utoljára figyelmeztetjük
a nagy napilapok szerkesztőit, hogy végre szálljanak magukba, hanem
csak megjegyezzük, hogya rádió hírszolgálata mellett még olvassuk a
napilapokat is, értékeljük őket annyira, amennyire 'méltán megérdem-
lik,sőt sokszor többre is, de joggal elvárjuk tőlük azt, hogy minket s
ügyeinket sem szándékosan, sem véletlenül ne mellőzzenek és ne hall-

· gassanak el. Budapesten még tudtunkkal nem volt protestáns lelkész,
sem a tömbprotestántizmus területén nem volt olyan 'ígehirdető, aki a
szószékre felvitte volna ezt a kérdést, de tudunk arról, hogy vannak
egyházi közösségek, ahol iskolában és szószéken 'tudnak harcot viselni
napilapok mellett és napilapok mellett.

Nincs szándékunkban ilyen vállalkozás megindítása, mert. hisszük
azt, hogy figyelmesebb és érdeklődőbb magatartásra határozzák el
magukat, aminek már nagyon itt volna az ideje. .

Ne mondja senki cikkünk olvasása közben, hogy a Magyar Érte-
· sitőnek személyi, vagy tárgyi hibája van. Legalább annyi hibája van
ennek a vállalkozásnak is, mint sok más napilap szerkesztőségének s
mégis az az érzésünk, nem helyes az, hogy ha napilapjaink szerkesztői
és munkatársai haragszomrádot játszanak ezzel a kiadvánnyal szemben.
A kiadványt ugyan egy ember írja, esetleg gyarlósággal, ujságírói szem-
.mel nézve tévedésekkel, (bár erről megítélésünk szerint szó sem lehet),
de az, amit egy ember ír, mégis a két magyar protestáns egyház életé-
nek, szívverés ének, legszentebb dolgainak a világba való kisugározta-
tása, amelyet ezért sokkal komolyabban kell értékelni. G. L,



kö .. ház jelentése szerint, de mert fölvesziozony az őt körülvevő nemzet jellegét. A ma-
gyar evangélikus egyház nemcsak "ma-

. gyarországi', hanem valóban magyar,
Vácz Elemér terve: az egyháztársadalmi kongresszus egyházi éle- -'lelke szerint. Jelent ez történelmet,

tünk egyik legégetőbb kérdésébe akar' belenyúlni. Amiket megállapi- sorsközösséget. jelenti a jövőbe vetett
tett, .yél~mén7q?k .~zerint csak ó:,at,?s emlegetése azoknak a kétség-: hit azonosságát, azt, hogy az állam 'esz-
telenul meglévő hiányoknak, amikről nem szeretünk beszélnie, mert ményeit az egyház helyesli. s azokat a

1
' . ,. ,módszereket is, amelyeket a magyar

a egtöbb?ek nem szívügye. Holott valójában szirite a Iordulópont, nemze1i eszme megvalósításában az
amelyen allhat vagy eshet 'a háború utáni évek egyházi élete. állam követ. Bár. az egyház istenorszá-

Az egyház társadalmi mozgalmak má egyházaknál mar hatalmas 'L gát, építi, földönt~liak a vonatkozásai,
lépésekkel vitték előre az eddig ki ne h 'lt··'k b k 1" t az ~ll~m ·ped.'g a fold~ v1sz~nyl~tok ren-. " . , . ~ aszna.. , e7'0, ,e .aJ?csoasa: dezesere valo: mindkét intézmény Isten
K,ath?l1kus reszen pl. .az Akció Kathohka vezetosegi allasal es helyei akaratát hivatott végrehajtani. Minden
pótolják a náluk hiányzó: egyházközségi, megyeí és kerületi felügyelő- evangélikusnak bele kell illeszkednie a
ségeket. Református részen a Soli Deo .Gloriából egymás után nőnek nemzeti-egyház'i sorskö~össégbe. A yi-
ki az építő mozgalmak valóban erjedés folyik kovász jutott általuk lágesemények forgatagában a, :n~gyar

há t téb . E ' 1. - ,_.'. ,'''. '''. . evangélikus egyhaz célját, reménységeit,
az egy az es e e. ,'zze szemben nalunk, a "vüagl papsag vagy imádságát magyarsága határozza- meg s
az ."egyetemes .papsag" egyházában alig-alig látj uk a világiak erő- ez minden evangélikus lelkét is a helyes
teljes bekapcsolódását. Még az Országos Luther-Szövetség is, (amelyik irányba ..igazítja. Imád~ozu,10k a keresz-
mmt szervezet es gondolat ezt a célt volna: hivatva szolgálni) elmarad btyen muvelt?t~ge~ ~~nYtsgetö kelet! bar-többi ",..... .. anzf.11Us szettcreseer ,.. ~ magyar n,en;:-
a ° l egyhazak hasonlo szervezetei mogott. ' • zet! allam fuggetlensegenek megova-

Egyháztársadalmi téren közöny uralkodik, ez kétségtelen, Mutatja sáért és történelmi· jogaink érvényesü-
az-f"hogya Luther-Szövetség tagjainak száma, (holott megszabott tag- lé,séért. l!álával e,ml~kezz~nk meg han-
d" , ind ki it a i 1 it 1. ) 1 vedemkrol, akik értünk véreznek.lj nmc~en, ml~ en 1 annyi ajan ~eg~ amennyI akar n~~yon, assan Kemény Lajos espsres évi jelentése
emelkedik. Pedig szervezett tagok nelkul nem elhet egy szovetseg sem hangsúlyozta: El vagyunk szánva arra,
olyan életet, amilyent kellene. És .mennyi kezdeményezés bukott meg hogy amennyi erőt és időt. Isten csak
már azon, hogyabeszervezett tagok is inkább kötelességüket vélték ad ~Ekünk", ú,~yis, mint. keresztyé~
t li it i b Ié , ..kk 1 helvett h k 'll 1" kakeresé egyháznak, ugyis -mint egyenkint valo~ jesi em e epesu e, a e ye , ogy mun ava a as es mun a eres es leereszt é embereknek becsületes
vágyával jöttek volna ide. pe a tagok hiánya aztán magával vonta a rnunká~a~, teljes erőfe~;ítéssel, I hűsé-
megmozgatható tőkék hiányát is. Akármennyi a hozzájárulási összeg, ges szelgálatokban és csüggedetlen re-
bizonyos pénzösszegekre' így kívülről is' úgy vélem minden egyesület- ménykedésben, ingadozás-nélküli kitar-

k c üksé , V 'k '1 k . ikh o 1" -k·t:'l'" tásban .Togjuk felhasználni. . 'tudjuk,ne ~z~ sege van.. anna ce ° ,amI ez n:-n; ,e eg ~z. er o,CSl ero, hogy kiváltképp a jövendőért kell dol-
nem eleg az sem, hogy magasabb helyek megígérík :a tamogatast, mert goznunk: hazánk és egyházunk jövő-o
itt gyors és határozott segítségre van szükség. Ezernyi apró összeg, jéért sekettőben az Is1en és emberek
ezernyi apró segítség az, ami egy szervezet életképességet bizonyítja. ~lőt! .egyaránt ked\Te~ k~resz~y~n
T . 1 ' '. '1 diák k köl .. ki b k 't' '1 eletert". A felekezetközi együttrnűkö-an~, m~?yl,. sege y ~gy la ..na, ° csa? egy ,~sem.. erne , u lseg~ y dés égetően szükséges és változatlanul
egy ösztöndíjasnak., enekeskonyvek, biblia egy' uJ gyulekezetnek, SZ01'- képviseljük azt a kivánságot, hogy a
ványnak, stb. - ezek azok a pontok, ahol nem segít a jóakarat, hanem magyar .törvén~h?zás s~~tessé m~g a
ahol pénz kell. A segítő támogatás, pártfogás a hivatalokban sok helyen reverzális-Iehetöséget. ,Hal~,sa? e~leke-.
megvalósítható 'I'őbb Tk há tk" tdt ' 1 kszi zett meg Budapest székesfővárosról: az'~ ' , .. O eva~ge 1 us..egy az agun, ..or; II a os~n cs~ e SZl evangélikus vegyházközségek iránt min-
is ezt. De mi lenne, ha mínden közhivatalban elo es munkálkodó egy- 'denben megértő magatartásról. Be-
háztagunk szervezett Luther-Szövetségi tag lenne, róluk kimutatás számolt az egyházmegyét ért vesztesé-
lenne és ennek birtokában híveink bizalommal mehetnének mindenfelé: gekről, bemutatta az elhúnyt lelkészek
tag a taghoz hittestvér il. hitt t 'h ? . h~lyébe és újonnm:, szerv~zett .állá,so!ua, es ver ez. . választott kilenc UJ lelkészt, udvozolte

Az egyháztársadalmi téren nagyon hiányzik azután a központi az" ötven éve l~lkész Raff'ay Sá,ndort,
, irányítottság is. Egyházközségeink kapnak ugyan' belmissziói program- akinek az ,eg~'hazmegye 1,S annyit ikö-
, 'k' ~k ik ' . d f 1"1 1 'd t ' té '1 f . szönhet, búcsúzott a tudós egyháztör-mot, amelyi l~ye, SZl ml? ent e ~ e ni, e ez . ermesze ene, ?gva ténész Kovács Sándor püspöktől s az
nem avatkozhatik es nem IS avatkozík bele kimondottan egyháztársa- öntudatos.. bátor, minden támadással
dalmi kérdésekbe, Holott ennek szükségessége is nyilvánvaló. Egyhá- nyíltan szembeszálló vezérférfi. Sztra-
zunkban társadalmi téren és társadalmi kérdésekben. rengeteg nyitott nyavszky Sán,dortól. .. Részlet~s .. képet
ké dé ik k fl' , 't' "t' 't' k ' há tá d 1 . ..adott az egyhaz belso helyzetéről, ter-er es van, ann, ne e mer~se e.s gyOgyl asa csa ..egy ~. a;sa ,a rm vetről, kilátásairól, majd áttértek a
szempontok szerint lehet el~egezDl. Erre kellene a központi irányitott- tárgysorozatra. amelynek rendjén Mohr
ság, a szellemi fegyvertárs, amelyből elő lehetne venrii mindíg azt a ~el~rik alespe!'es ,terjeszte~te b~ )elen-
fegyvert amire éppen szükség van teset az iskolák es 'a vallástanitás s a

..' .. ' , .... .". "belmisszióról, Nandrássy Elek a szám-
Tobbszor hallottunk arról IS, amikor fontos kerdesekben az egyházi vevőszékről és az anyagi. helyzetről,

közvéleménvnek kellett volna megnyilatkoznia: mit .szól ehhez ai .Törvényszéki bíróvá választották dr.'
evangélikus"egyház? Ilyenkor ki szóljon? Egyenként püspökeink? Vagy Ke~e~ ~ndr~st. a belmiss~iói biz(ottság
csak az egyetemes felügyelő? Vagy egyenként a gyülekezetek? Nem' elnokeve vitéz Sokoray Karolyt. ,M, É.)

lenne sokkal több, ha az Országos Luther-Szövetség csakugyan olyan ~~~
erős szarvezetté épülhet ne ki, hogy ilyenkor is, de máskor is egy- Lelkészválasztás. Az ambrézralvt "
séges evangélikus közvélemény nyilatkozhatnék meg? Bizony ilyenkor (Csanád-rnegye) gyülekezet Zátonyi
kezdeményezhetne, még, pedig nem egyes emberek pusztába kiá1tó sza- Pált, a soproni hittudományi kar volt
vával, hanem 'Iélmilliós egyházunk egész súlyával: ·lektorát választotta meg lelkészévé.Egyházmegyei kőzg yűlés. Az arad-

Jelenleg azonban egyháztársadalmi téren közöny uralkodik. Bgye- békési egyházmegye 'június -Bü-án ter-
sek szeretnék, ha az egyház szólna, de maguk nem hajlandók súlyukat totta évi rendes közgyűlését Békés-
hozzá adni, pusztán kényeiemszeretetből. Holott nélkülük lehet ugyan csabán. A közgyűlés előtt a nagytemp-

lomban istentisztelet volt, melyen De-
róluk beszélni, de súlyuk nélkül cselekedni. sokkal nehezebb. Meg- dinszky Gyula békéscsabai lelkész
szervezett rohamcsapatra és megszervezett evangélikusságra van szük- hirdette az Igét,

~gyháztársadalmi'
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KO H Y V, S M [ RIII ES ség, hogy evangélikus egyházunk szavát a nemzet 'belső életében meg-
.íelelően érvényesíthesse. Jó lesz ezért az egyháztársadalmi kongresszus,
,hogy szembe 'kerüljünk egyszer azokkal a kérdésekkel,' amik itt fel-
merülnek, hogy állást foglaljunk velük szemben, ,hogy neki. is rnerjünk
vágni megoldásuknak. Sok' olyan kérdésünk van, ami-látszólag kicsiny,

'. valój ában mégis a Byakor lati, keresztyénség ~területére esik. A szolgáló
szeretet kérdéseitől egészen a harcos hithűségig sorakoznak itt a kér-
dések és róluk beszélnünk kell, őket vállalnunk .kell. ,A közöny ideje
el kell, hogy múljék és helyette meg kell, hogy jelenjék az evangélikus
.hitbuzgóság, amelyik nyilván kelleti magát és talán eléri újra az éneklő,
magyar reformátoroktól alkotott régi véleményt: "ezek az átkozott
evangélikusok be éneklik magukat a nép szívébe ... "

, 'Kemény Péter.

[gy~ara~ szellemi éretün~ válságá~ól

Isten, ismerete.
(Evangélikus Szakkönyvtár 6,. szám)
Ez a 150: oldalas könyv az Országos

Luther-Szövetség 'által Máriabesnyőn ez
év nagyhetén a férfiintelligencia részére
rendezett evangelizáció -előadásaít, áhí-
Latait 'tartalmazza Túróczy Zoltán püs-,
pők, dr. Reök István sebészfőorvos, dr.'
Mády Zoltán egyet, m. tanár és .vitéz
Sréter Ferenc lelkész tollából.. Minden
előadásnak már a címe is méltán fel-
keltr az' érdeklődest. Foglalkozik az

. örökélettel, mint ismerettel, továbbá a
"Teremtő, a Törvényhozó és a Megválto
szerepével (a kinyilatkoztatás, a termé-
szettudomány és a' közösségi élet tükré-.
ben). Harc a bűnnel, A bibliai teremtés
és'A tövis cím .alatt egymást kővetőjeg
közli vitéz Sréter Ferenc irásmagyárá-
'zatait. Aldott és nagy szelgátat volt
magának az evangélikus férfiintelligen-
eianak al evangelizálása. Sok bneset'
kaptak az elöaoisokban azok, akik részt
vettek rajta. A nyomtatásban is megje-
ient evangelizáló előadások es áhitatok
közkinccsé akarják tenni 'mindazt,
amiknek akkor mégis aránylag csak
kevés hívő lélek lehetett részese. Ra-
gadjuk meg a rendkí, illi alkalmat és
rendelj ük meg ezt a nagyon értékes;,
tiszta \ látást nyujto s az evangélíurnot

, az intelligencia legfontosabb kérdései-
ben . megszélaltató nélkülözhetetlen
könyvet, Megrendélhető a Lelkipásztor
kiadóhivatalában, Celldömölkön, Ára

, portóval együtt 2.80P. ' P. P.

~~~

Nagyon sokat mond 'az alábbi eset. Egy vmost térettségizett e180-
vonalbeli gimnázistánk -:arrünt megérdemelte ~ helyet kapott szel-
lemi . életünk neveíőintézetében, ". az Eötvös Kollégiumban. Büszke'
volt rá, az bizonyos. Tehetségének és nyolc évi szorgalmas munkájának

.gyümölcsét látta Eötvös-kollégiumbeli helyében.' Azután elment igaz-
gatójához és elmondta, hogy mégse foglalja el helyét a kollégíurnban.
Nagyon világosan magyarázta meg, hogy miért nem. Szegény szülők
gyermeke. Tehetségén kívül rnást nem hozott hazulról. Kenyéren .és
vizen élt addig is, amíg gimnáziumának nyolc éven át büszkesége volt.
Igaz, hogy nagyon szép műveltséget szerzett ez alatt az idő alatt, de
melle lapos, tüdeje gyenge, karja vézna maradt. S őrnegúnta a nyomo-
rúságot. Tudja nagyon jól, hogy az Eötvös-kollégíumban négy vagy öt
évig jó lenne: De utánakezdődnék megint minden előlről. Lehetne
óraadó, óraadó-helyettes" helyettes, majd végleges tanár is a kezdő
tanároknak kijáró fizetésért. Ö ennél jobb életet akar. .Már július l-én,

, t.....II'RE' K ' munkába lép egyik ismert nagyválalatunknál. Kezdő fizetésként kap~I havi kétszázötven pengőt, S gyors előmenetelt ígértek neki. Lehet, hogy
__ közben mellékesen rriezeijogászkodik is. De véglegesen az üzleti-keres-

Új felsőházi tag, D.Dr. Prőhfe Ká- kedelmi' életben akar elhelyezkedni, Mert apjának, nagyapjának és
rolyt, 'a pécsi Erzsébet-Tudományegye- őseinekfilIéres élete után Ő már jól fog élni.
tern soproni Hittudományi' Karáhak Ez a nem: egyedül álló eset nagyon sok bűnről meséL Először a

: egyetemi rendes' tanárát az Erzsébet-
Tudományegyetem felsőházi képviselő- múlt, de aztán a jelen bűneiről is. Azt mondja el; hogy bűn volt, amit
jéűl választotta m2.7. Örömmel adunk századokon keresztül szellemi elitűrikkel műveltek', Mert aki igazán
hírt Hittudományi Kc!~'unkat és a meg- ,tudományszomjas és tanulni akaró volt, az rendes en tanítani is' akart.
választott személyét ért erről 'a kitün- Pályájának régebben a ,papit. deilz' utóbbi' időben inkább a tanári
tétő megbecsülésről. . '

Doktorráavatás. A debreceni Tisza pályát választotta. Ezzel együtt' vállalnia kellett a próféták nincses .
István 'I'udományegyeteruan Rezessy sorsát is. A sok munkát, kevés kenyeret. Magyar generációk nevelését
Zoltán budapesti Ieánygimn.iziumi ren- hitre és ismeretre. Es nekik köszönhetjük elsősorban. hogy születtek
des tanárt, felszentelt lelkés.st, pedagó- hívő magyar nemzedékek. születtek magyar generációk, akik megteltek

'giai tárgykörből doktorrá a'. atták. '
'Rádiós istentisztélet. A budai-várt tudománnyal s vele együtt magyar élet, haza, szabadság és függetlenség

templomban júl. 5-én,' d. e. 11.15-kor szenvedélyes uzeretetével. S amíg az egymást felváltó magyar nemze-
rádióval közvetített istentisztelet lesz, dékek nevelkedtek,a háttérben maradó magyar nevelők sorsa mindíg

, melyen az Igét Szabó József győrí lel- dt Akt drá , 11'1 kk 1 oh' d t 'k 1 bbkész hirdeti. A kelenföldi énekkar pedig, ugyanaz mara. a e ran szivve - e e e Ir e te a regsze ma-
Weltler 'Jenő vezényletével a tavasszal gyar eszményeket, ültették és gondoztak a tudomány szeretetét. Nagy.
elhúnyt Arokháty Béla "Ima"'-ját adja öntudatos,' független és bátor embereknek látta őket mindenki a tanári
elő. dobogón. Csák akkor roppantak össze" amikor ,a katedra után otthon,

Szántó Róbert síremlékének felava- ládí kö "kb 1'" tkk ktása, Szántó Róbert budapest-kelenföldi csa a I oru en e ove té őet a prózai gondo . A kenyérgondok. a
lelkész tragikus halálának első évfor- ruhagondok. Cipő, ruha, télikabát ken agyerekeknek, orvosság at,
dulóján, június 28-án, hálás hívei a asszonynak, aki betegre dolgozta magát, de honnan? És jöttek a külőn-

• Farkasréti temetőben művészi szép sír- .munkák, hol egész délután, hol még éjfélig. Közben tőlük várta a
emléket állítottak 'az elhúnyt lelkipász- magyar társadalom, a tudományok' továbbművelését is nyelvészetben, ,
tor' ernlékéne és azt bensőséges meg-
emlékezéssel avatták fel. Bevezető ének történelemben, matematikában, fizikában egyaránt. És ha .a sokgondú,
után Wolf Lajos ,Relenföldi 'lelkész 1. agyondolgozott szegény magyar nevelő ideges mert lenni katedráján,
Kor. 13:8: alapján megemlékezett az I vagy _egy szót mert kiejteni arról,hogy egészen tehetségtelen ,s gyarló
egyházközség gyászáról, szeretetéről, iskolatársai .gazdagra keresték magukat gyakorlati pályájulcon tehet-
kegyeletes áldozatkészségéről, meleg
szavakkal rajzolta meg az clhúnyt lel" I ségtelenségük ellenére is, nyomban jött a válasz: minek ment tanári
kész egyéniségét és az evangéliumi hit pályára olyan, akinek nincs hivatásérzete hozzá? A. tanári pálya nem
és keresztyén reménység igazságait hir- arra való, hogy ott meggazdagodjék valaki. Oda csak olyanok menje-
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k, akik mindennél jobban szeretik a" gyermeket és ci tudományt. I dette. Korompay Sándorné a kelenföldi
Ugyanakkor a magyar élet prófétái, nevelői, tanárai, _ tudósai Nőegylet nevében, dr. Traeger Ernő pe-

dig a presbitérium és a hívek nevében
zeszorított foggal küzdöttek tovább.' Talán benne volt ebben a visel- szólott, A kegyeletes ünnepre a kelen-
ésükberí a szellemi életet élő ember gyakorlati érzékhiánya is. Már földi" egyház" hívei; az elhunyt lelki-
sesztergályosok, nyomdászok, napszámosok is tudtak szervezkedni I pásztor tisztelői. és kartársai nagy szám-

" . , d keik 'd Imé k ' '1'" l\II t I mal jöttek össze. A síremlék Keviczkyat er e el ve e mere, csa epen a 'magyarsag neve öí.. nem. "os Húgó szobrászművész hittestvérünk igen
'n megunták az egészet. A kenyértelen életet. A Iekezelést. A re:" sikerült alkotása, fehér márványból ~é-

énytelen küzdelmeket. S most már ők is gyakorlati pályakra mennek, 1·:;;zÜlt,.a csoportozat pásztor nélkül ma-
ol jó bért kap a munkás rnunkája után. " , / radt nyájat ábrázol, előtte a földön

Örüljünk-e ennek? Csak .részberi. Mert együttjár ezzel.a magyar ~ kettétört pásztorbot" fekszik.
. , k . k ' D. Kovács .Sándor emlékére -,.--mínt

ellemi élet szegényedése is. Honnan jönne ezután az értelmese es közöltük _ a Hittudományi Kar pályá-
·'lesek, akik a. magyar magas szellemiséget képviselik? Olyan kérdés zatot hirdetett. Időközben a pályadijra
, amire ma még neliéz felelni. egy magát megnevezni nem akaró

Helyette fel kell vetnünk a felelősség kérdését Kérdezzük meg," érsekújvári egyháztag. még 100 pengőt
d 1 1'1 1 kulá ába . It t ,," , '? A" . ajánlott fel, ígyapályadíj összege 200ogy a o.go ( 1 yen a a asa an nem vo -e ervszeruseg. magyar pengore emelkedett. A pályázati lehető-

ellemi élet tudatos elsatnyitása. Mert Európa és a világ minden álla-" séget egyidejűleg a Hittudományi Kar'
ában, ahol szetették és becsülték a kultúrát, a nemzeti műveltséget, kiterjesztette azokra a volt hallgatókra

rőt es függetlenséget, a legjobban fizetett nemzeti" munkások közé . is, akik tanulmányaikat 1932-33. és
1041-42. évek között végezték.artoztak a tanárok ésnevelők. Szegénységben is nehéz munka volt ép

.A pestmegyei alsó egyházmegye [ú-
zellemű magyar nemzedékeket nevelni. Most pedig, .ha a hivatottak nius 26-an tartotta Budapesten évi ren-
• elhagyják ezt a pályát, lesz-e, aki egyáltalán nevelni fogja 'őket? des. közgyűlését. Dr. báró Kaas Albert
iszen már ma is kiabáló tanárhiány van .. Hasonló a hiány a papi egyházmegyei felügyelő, egyet. ny. r.

pályán is. Ha' valaki a szellemi élet" megkötözéset akarta Játní, most: tanár a mai sorsdöntő idők és az'
úgy érezheti, hogy közvotlenűl cél .előtt van, "". egyház hivatása közötti kapcsolatokról

mondott nagy figyelemmel fogadott be-.
És célját mégse éri el sella. Ebben épen azok akadályozzák meg, szedet, ezután Bakay Péter esperes ter-

akiket olyan szorgalrnasan nyomtak el eddig. A magyar tehetségesek. jesztette elő réssletes éví jelentését,
1 k k d 1 ... kerlati 1 ák M k melyben hű képet rajzolt. az egyház-Menjenek ,;sa ~ eres. e e mi, ipari, gya or a 1 pa ya =. ert enne megye életének és munkájának lefolyt

esak egy 10' vege lehet. Az, hogy a magyar kezekbe kerul a magyar" esztendejéről. A tanügyi, belmissziói és
tőke. Azt tudjuk jól, hogy a világ rendje szerínt azé a hatalom, akié-r ~különböző bizottsági jelentések után az
a vagyon és a pénz. Svha ezt megszerezték, akkor lehet magyar 'hata- egyházmegyei ~.záI:lVevőszék.jelentés~-
lommal a magyar szellemiségnek olyan erős várat építeni, amely idő- b:I1 az egyházközségek aQ1agl helyze~e~
, "h 'll' Lát i k 1'1' '1 tű ," '1 r 't Lát i k b tárgyaltak, majd eltogadták az egyhazes VI ara o. a JU egesz sze emi e e unk va saga . . a JU. a enne megye számadását és költségvetését.
rejlő veszedelmeket is. Mégse tudunk kétségbeesni. Mert együttjár vele Több kisebb ügy elintézése után a köz-
az egész magyar élettorma válságas a kiutat kereső új nemzedék hata- gyűlés az esperes imáj ával ért véget. -,
lomra tör. Szerezze is meg. Akik pedig a magyar szenemi élet vezeté- .Gyülek~zetiházav~tás. A ~ácsai e,:".an.-.
sére hivatottak: egyházak, megmaradt nevelők és tudósok vigyázzanak gélikus es ·~ef.orm~ltus ~lv~k kozos

h k ' . "k "." k dő ." 'll l'k ' gyülekezeti házát junius 28-an avatta
arra nagyon, ogy eze" az uj eres e o, Iparos, va a" cozo magyar tel. D. Kapi Béla evangélikus és Med-
ekszisztenciák épen a magyarság számára ne kallódjő.nak el. Rá kellgyaszay Vince református püspök.'
és rá lehet őket nevelnünk, hogy nemcsak új magyar gazdasági életet GyermeknyaraItatás. A békéscsabai
teremtsenek s nem csak anyagilag erős ekszisztenciákat, hanem ők Diakonissza Intézet júlil;ls 1-28~ig ~égy
Iegyenek.az új magyar szellemi élet úttörői - anyagi eszközökkel, h::es gyermeknyaraltatast rendez Csu-

Szellemi életünk válságban van. De látásunk és reményünkszerint csapl~'l" tAt . fl" "
bből 'IX:" ból . d 1 ki ll' '1" t feltá dá . a yaza. pes megyez ev. e soegy-e O a va "ag 01 rn U '1 a magyar sze emi e e e tama asa lS. házmegye elnöksége a nyugdíjazás foly-

Mórocz Siitulor, tán megüresedett- ikladi lelkészi állásra
. megjelenéstől számított 21 napon belüli

érvénnyel ezennel pályázatot hirdet. --
A lelkészi állás javadalma: lakás és
kert, hat öl -tüzífa, 13 hold föld, 15 q
rizs, minden háztól 1 CSirke,550 P kész- "
pénz, stóla és államsegély. -:- Szolgálati
nyelw; magyar és nérriet. - A lelkész-
választási szabályrendelet 28."§-a .sze-
rínt szabályszerűen felszerelt és válasz-
bélyeggel . ellátott kérvények a rótí

" esperesi hivatalhoz küldéndők. Dorning
Henrik s. k. egyházmegyei felügyelő,
Zászkaliczky Pál s. k. esperes.

Pályázat." A békéscsabai evang. gím-
náziumnál f. évi szeptember hó 1-ével
betöltendő a) .történeíem-földrajz és b) ~
'Iatín-görög szakos helyettes tanári álla-
sokra a szabályszerű illetményekkel
ezennel pályázalot hirdetnek. Pályázhat-
nak olyan okleveles tanárok. akik a tör-
ténelem-földrajzból, ill. .2. lattn-görögből
középiskolai tanári képesítést nyertek.
A pályázók kellően telszerelt folyamod-
ványukat 1942. augusztus 4-ig a gim-
názium igazgatóságához. .küldjék be.
Nőtlen tanár ellátás és bentlakás elle-
nében internátusi felügyelői szelgálatra
kötelezhető: Ennek' vállalását a kér-

, vényben is meg kell emliteni. .

•••••• ~t,

'Az01'szágos Luther-Szövetség szép ,munkába kezdett, melynek
célja 300 finn evangélikus gyermeket 'Y!-éhány hónapra Magya1'Qrszágra
hozni. "Ennek érdekében: már szétkütdötte a. gyülekezetekhez első kör-
lev~lét s ebben arra kéri az evangélikus c-saládokat, hogy jelentkez-
zenek finn gyermek vendégül-fogadására. Olvasójnkl1ak nem kell külön
szólnunk arról, hogy milyen testvéri szeretettel várja minden magyar
evangélikus ember ezeket a. háború folytán nélküLöző finn gyermeke-
ket. Az előkészítő munkálaJtok serény en folynak.1VIár az első jelhívásra
néhány 'nap alatt száznál több család jelentkezett. "A messze út és a
közbeeső idegen országOk miatt sok nehézséget kell leküzd.eni, de r~mél-
jük, hogy. ezek áthidalhatók lesznek és a gyermekek augusz"'~us rumap-'
ban, az új ~ermés után meqérkezh.etnek: Magyarországra. 'Kérjük mind-
azokat a családokat, ahol a testvéri szetetet készségén kívül lehetőség'
is van egy-egy finn gyermek vendégüllátására, mielőbb jelentkezzenek
vagy illeftékes lelkesziiknél, vagy az Országos Luih.er-Seöoeiséo iro-
dájában, ahol ezt a .nemes" ügyet, erre a célra kiUöiL szabadságoIt és
megbízást kapott, Finnorszá.gból most· hazajött. lelkészünk:' Molnár
Rudolf intézi. Cím: OTszágos· Luiher-Seiroetséq, IV.; Bástua-u. 12.



------ AKÁCVIRÁG . KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLETÉBŐL
IRTA: FARKAS ZOLTÁN

próbál ki. .S tán csak egyharmadáról kellett meg-.
.állapítania, hogy azon a· vidéken nem életképes.
Pedig még művelt s gazdasághoz jólértő . emberek
isabban a hiedelemben "voltak; hogy Szarvas vidéke
gyümölcstermelésre nem nagyon'· alkalmas. Vagy
ha némely nyári fajta még megél is, téli gyümölcs
azután egyáltalán nem. Thessedik bebizonyította
nekik az ellenkezőjét. Mert a korán virágzó nyári
fajták március-április-május hónapokban igen
gyakran elfagy tak, míg a később virágzó téli fajták
fagyot, szárazságot s minden egyéb veszedelmet
átvészeltek s pompásfermést adtak ősszel.

Thessedik .Sámuel nem feledkezett meg álmá- Volt azonban 'egy-két veszedelem, amelyet még
ról és .íogadalmáról, melyet a fátlan Alföldön tett Thessedik "téli gyümölcsei" se tudtak elkerülni.
Szarvasra vándorlása idején. Fát Szarvason se igen .nyeri volt pl. a "pünkösdi fák." szokása. Honnét
talált. Kertekben, szőllőkben.. tanyákon akadt egy- eredt, honnét S~, ki tudná azt megmondani? Talán
két göcsörtös ágú, alig termő, félig vad gyümölcsfa. az ősi, pogány tavaszünnep. természet éledése, zöl-
Nyomorúságos termésük gyermekek és suhancok delő fák, bomló virágok tisztelete keveredett a nép
prédája: volt. Rendszerint még zölden, kökemény ösztönén' keresztül a keresztyén üdvtörténet ünnep-
állapotban koppasztották meg őket, aratás vagy lési dátumába. Elég az hozzá, hogy Szarvason
szőllőmunkálatok idején. '. .akkoriban minden pünkösd előtt való, nap minden

Az egyetlen valamirevaló' "gyümölcs" Szappa- iskolásgyermek kisfejszét, I nagykést vagy más öl-
nos Péter bíró uram szőllőjében díszelgett. Volt döklő szerszámot ragadván szétszéledt a határbans
vagy tíz-tízenkét fája. S· ez a pár fa mégis nagy onnét hatalmas f'aágakkal került vissza. Pünkösd
nevet szerzett a bíró úrnak Mert téli alma termett napján azután' "nagy zene-bonával" körülhordozták
ezen a pár fán. Valósággal csudaszámba . ment a az ágakat a faluban s a végén bevonultak a temp-
Szappanos-alma, ahogy azelsö fácskák teremni lomba. Mint valami erdei istentisztelet,. olyan volt a
kezdtek s karácsonykor, február derekán még min- pünkösdi templomozás. Azzal a külömbséggel, hogy
díg tudtak egyet-egyet lehozni a padlásról megbe- az erdőben üde levegő, friss, árnyas ülőhely jutott
csült vendégeknek. névnapot. újévet köszöntő ke- volna az istentdicsérő népnek, míg Et pünkösdi isten-
résztfiaknak. Már legenda is keletkezett körülötte. tiszteleten a zsúfolt templomot megtöltötte a
Eszerint Szent Péter járt volna egy forró nyáron fonnyado lornbok savanyú szaga s az amúgy is
Szappanos uram szőllőjében szomjúságtól eltik- egészségtelen· templom-levegőt' végleg kibirhatat-
kasztva. A bírót "druszájának". szólította s kért ··lanna tette. A férfiak feje rövidesen álomra hányat-
tőle valamit szájpadláshoztapadó nyelvére. Bora )ott, a vérszegény asszonyok, gyermekek sorra ájul-
már egy csöpp se volt a bírónak, .deszfvesen meg- . doztaks mindenkí kiadós fej fáj ással, vagy émelygő
tömte a vándor ingét szépen sárgálló almáivaL 'gyomorral várta a hosszú ünnepi istentisztelet végét
Hogy azután jóllakott, fel üd ült, áldotta volna meg Barbár szokásnak minősItette Thessedik mind-
a vándor az almafákat: ne romoljon gyümölcsük járt a legelső pünkösdön; amit Szarvason töltött. Ez
még télvíz idején se. az ítélet azonban az ostort ragadó és szent haragjá-

A nép költötte-é . ezt a' legendát; vagy 'maga ban a templomszennyező kuffárnépnek nekirontó
Szappanos bíró, nehéz volna utánna járni. Nagy Jézus indulatává lobbant benne azon a pünkösdön,
Háry János volt 'azonban az öreg maga' is. Szerette amely .az őszi faültető· buzgólkodására következett.

· az italt, tréfát, bő vendégeskedést, .hangos mulatsá-. Visszaemlékezéseiben szinte drámai hangon írja
goto Kétszer is bíró volt' s hivatalaban teméntelen - le: " .... mily szorongó, aggódó lélekkel ülhetett
.tekintélyt tudott. személye iránt összehalmozni. pünkösdkor az áhitatos .faültető. a zöld lombokkal
·Thessediknek is a .Jegendát" adta elő, mikor almái megtöltött templomban s hogy fürkészhette kémlő
után érdeklődött, csak azután, négyszemközt árulta' szemekkel a szép pünkösdi fák erdejét! S hogy
el, hogy valamikor régen karácsony tájt kapta az borult el egyszerre szeme - arca, amint szép kar-
elsőt valami házába fogadott idegen vándorlegény- csú gyümölcsfákat pillantott meg azok közt s hogy
től saz kötötte a lelkére, hogy magját megőrizze s szeretett volna felugraniihelyéből,' mikor - saját
tavasszal elültesse. szépen gondozott oltványaira ismert azokban ...
:.. Ha ez az egy sikeredett, sikerül itt több is, csak Odalett egész pünkösdi áhitata, nem' tudott, nem
meg kell próbálni, gondolta magában Thessedik. . birt másra gondolni, csak a szemei előtt hervadozó,
S mint mindent, ezt is rendszeresen, tudományosan otromba' kézzel kivágott fácskáira és istendicsérő
és .nagyszabásúan művelte.Pozsonyból és más gyü-·· érzések helyett átkozódva kívánta ezt a gyalázatos
mölcstermő vidékről a legkülönbözőbb gyümölcsfák pünkösdi játékot, ezt a' legsötétebb századokba illő

· százait hozat ja Szarvasra. A legnagyobb részét a lel-o ostobaságot Szibéria mélységes fenekébe .... "
készi kertbenv-gyümölcsösben meg a lóhere; lucerna Thessedik sohasem szokott készületlenül prédi-
és -kutyazab földek szélén ülteti el, egy részét. meg kálni, csupán érzésekre, sugallatokra s bizonytalan
kicsztja a vállalkozó gazdáknak s személyesen fel':' ihletésekre hagyatkozva. Az· ő kora, legélesebf
ügyel az ültetésre, gondozásra, oltványozásra. Mint gúnnyal itélte el az ilyenféle "pietista locsogásokat".
önéletrajzába írja; több mint .300 fajta gyümölcsfát (Foly tat juk)

(Folytatás)
De csak az indítványnál maradt minden. Már

ősz fejjel, 1804-benírja, mikor visszaemlékszik
erre a nevezetes körösparti. sétára: "Még ma is 3---4
--5' forintért vesztegetik a hal mázsáját, s tiszavíz-
zel töltött hordókban szállítják Pestre, holott. ha-
sonló fáradtsággal 2-3 mázsa nyers hi:ü helyett
10-15-20 mázsa bepácoltat szállíhatnának. Sed
surdis narratur .fabula ... " (De süketeknek mesélünk.)

Pünkösdi fák. ..



KISS FERENC kegyszerek, ezüsttálak,
Ö T V Ö STA N A R gyűrűk, serlegek,

BUD A PES T ékszerek, kancsók,
HARISBAZAR-KÖZ 3. csattok, harnutálak, i D· t bk d"

TEL.: 384-447. nászajándékok. I lVa -zse en o
SCHIKL REZSŐ KÖNVVKÖTŐ MfSHR BUDAPEST I Budapest, V., Kammermayer Károlv-u, 8.

VII., KAZINCZY-U. 30. _ TELEFON: 135-451. I . Telefon: 185-462.
Szépirodalmi kön-yv-ek"":-!o-lyóiratok bekötése. Ii

Díszdobozok, !otoalbumok és egyebek szakszerű' készítése.

___________ H_i_tte_s_tv_ér_~_kn_e_k_á_re_n_g_ed_m_é_n_y.~~--- l'

I Müvirág, disatoí" eredeti különleges-
ségek gyártása eladása

GROSZ, Bpest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: ,aO-213.

Ha r m ó ni li m o k le g o les ó bb an

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes á~jegyzék díjtalan.

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

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.lem~at· Györ:gyös,. Koseuth-utca 3. szám.
• Mohacs, Szent-István-utca 49. sz.

, Evangélikusoknak ár~ngedmény

j

[VANG~lIKU~~lU
- , -

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

Öcs. és kir. Fen·
séges József Iöher-;
eeg kamarai szál-

lítója

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

I Gé~J,~~~~!~Cli~f~1r'~~!Ol!!mI
IHatóságilag vizsgáztat személv- és teherautóra, motor-I

' kerékpárra. Részletlizetés! Kerber autószakkönyv 8'50 P.
, Motorkerékpárkönyv 6'- P. Dieselrnotorkönvv 2 P.
Urvezetőknek egyéni kiképzés! Vidékiek nek bennlakás.

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

zománctéblák,
vésések, jelvények,
néviegyek, címkék

lehel és Salgó
divat- éstextililruk

BUDAPEST, IV., DEÁK-TER 4.
TELEFON: '80-G08.

Szövet és selyem divatllruk ~
legelőnyösebb beszerzési forrása -

BU~!!.'(Be~'!.1!.~!Ö!l~,. I
(Ág. ev. isk. épületben.),.....~~~~~~~ •........••
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U~· ~I~·ót" éhr~~el:
, a csillag vedJeggy

jelképezik a ponlosságaf.
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Zongorák, harmóniumok
eladása M d ..1 .. hittestvérünk
vételee non e zongoratermében

Bezerédl-u. 10. - Tel.: 14f-411.

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Áuhakölcsönzés.

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

TELEFON: 18-26-74,

-
JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök

. BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832

Eredményesen ciánoz.
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-ÉS SZOBROK
KiZáRÓLaGOS
8€SIE:RZ€SI FORRása
a maGyaR K€PZŐ-
mÜV€SZ€1( ouonoó
SaJáT rocurro

UNGlHU

Vl.anORÓSSY ÚT 1-4.

JIIISlTlliellnTRA
• MAlmEJTfR ·vAcl·n·.. _

Ajándékok, órakü!ön!e-
ge s ség e kés ó r.a j a v ít á sok.

Létesült a ..N~mzeti Önálló.
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény -

Telefon: 38·20·87.

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.

Evangélikus lakásba I
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

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

ért kaphatók.
BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~~~a~LET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa é. masché áruk, kés- és acéléruk, zománcozott és alumínium

edények, tűzálló íénet és közönséges üvegáruk. Seprök, kefék. mosö-, konvha-
felszerelések stb. 0-

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

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

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

Megjelenik minden szombaton

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM
Az elpusztult vár

Egyetemistáink

A népiség kérdése

Könyvet a népnek!

Vita az ősi juss körül

Akácvirág

Aratnak

Házasságból vagy házasságon kívül is

Könyvismertetés

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. júli~s 12.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. "0 9 - - - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. "010 Várady Lajos
Deák-tér 4. d. e. 11 Győri János
Deák-tér 4. d. u. 6 Dr. Keken András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. "010 - - - -
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Pósfay György·
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Lamnek Vilmos
Kőbánya d. u, 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. lf: 9 Zsilli János
Simor-utca 35. d. e. 11 Bagár Iván
Rákóczi-út 57. (szlcvák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Pásztor Pál
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/210 - - - -
üllői-út 24. d. e. 11 Dr. Keken András
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Mária Valéria-telep d. e. 8 - - - -
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/z10 Scholz László
Angel-u. 25. d. e. 11 Ruttkay ELemér
Abonyi-utca 21. d.e. 9 - - - -
Fóti-út 22. (katonai) d. e. lfz 9 Borsos Sándor
Fóti-út 22: d. e. 11 Farkas Ferenc

'Fóti-út 22. d. u. 5 Rimár Jenő
Tomory-út d. e. 9 - - - -
Szent László-út d. e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér (rádió) d. e. 1/412 Dezséry=László
Torockótéri ref. templom d. e. 9 -_ _ _
Böszörményi-út 22. d. e. ·10 Hernády Nándor
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 ~ _
Óbuda (ifjúsági) d. e., 8 _
Óbuda (német) d. e. 9 - - - - '
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Mohr Henrik

.Öbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 - - - -
Kelenföld d. e. 11 Pap Ferenc
Kelenföld d. u. 5 Pap Ferenc
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 - - - -
Rákosfalva d. e. 1/212 _



Az
Mióta ez a mostani nagy há-

ború folyik, többször olvastunk
nagy hadműveletekkel kapcso-
latban a legkorszerűbben meg-
épített és megerősített várakról
szóló leírásokat. A modern há-
ború lövészárkai is jóformán
várerősségű vonalakká fejlőd-
tek és a mostani háborúban
egyes ilyen védővonalak .áttö-
rése lényegében városrom jel-
legű volt. El lehet képzelni,
hogy milyen lehet egy valóban
megerősített vár védelmi rend-
szere. Sok kilóméter mélység-
ben egymás mögé építet~ erő-
dök, páncéltornyok, földalatti
összekötő bonyolult láncola-
tából áll. Mégis ezek a hatal-
masan megerősí tett védővárak
sorban elestek - némelyik
meglepően rövid idő alatt. Ilyen
meglepetést jelentett, hogy a
japán hadsereg néhány napi
ostrom után elfoglalta Hong-
kong és Singapure erődjeit,
melyeket annak idején a tudó-
sítások úgy jellemeztek, mint
a világ legerősebb erődítmé-
nyeinek egyikét. Most pedig a
hadijelentések egyöntetűen úgy
jellemzik Sebastopolt, mint a
legerősebb várat. Nemcsak kQ':'
sziklára, hanem valósággal kő-
sziklába építtetett. Földalatti
páncélvonatok jártak benne és
olyan lőszerkamrákkal szállí-
tották a fegyverekhez és az'
ágyúkhoz szükséges lőszereket,
amelyeknek páncélzata erő-
sebb volt a legnagyobb repülő-
bomba ellen készített csata- .
hajók páncélzatánál is.
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elpusztult
Ma mégis -ez a legerősebb

vár romhalmaz. Sziklái szét-
porladtak a bombáktól, védőit
felőrölte és megsemmisítette a
tüzérségi tűzzel, repülőbom-
bákkal, közelről való robban-
tásokkal és lángszórókkal dolo
gozó támadó hadsereg.

Ezekben a' tényekben van
valami félelmetes tanítás. A
gépek egymás elleni harcában,
a .bombák nagysága közötti ver-
senyben, a föld mélyébe rejtőz-
ködő védekezésben még min-
díg az anyag áll szemben az
anyaggal és az anyagban' rej-
tett erő .~ anyagba rejtett
erővel. Ez is szörnyű küz-
delem. Mind világosabbá lesz,
hogy az ember, aki gyártja
és felhasználja az anyagot, aki
építi és pusztítja a védőműve-
ket, aki útrabocsátja vagy- alá-'
ejti a romboló lövedékeket, az
ember az, aki eldönti az anyag
es az anyag közötti ha:rcot. Azé
a győzelem, aki egyenlő felté-
telek mellett erősebb lélekkel
bír. A gyenge páncélt átüti az
erősebb golyó, a gyenge üte-
geket elhallgattatja az erősebb
üteg. A gyengébb embernek el
kell hullani, ha ráront az erő-
sebbik. Olvasva Sebastopol
ostromának félelmetes részle-
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teit, világosan kell látnunk,
hogy milyen igen nagyon nagy
erő a bátor lélek.

Mindez az égzengés és föld-
indulás, amellyel ez a háború
jár s amellyel küzdelem és vér,
tudás és hősiesség, erő és önfel-
áldozás árán eltapossa egymás
után a legerősebb várakat is,
nyilvánvalóantanit minket arra,
hogy amilyen felségesen egy-
szerű, olyan felségesen igaz a
nagy reformátornak . az a ke-
resztyén meggyőződése, amely-
ből az Istenben való hitnek dia-
dalmas éneke született: Erős
vár a mi Istenünk. A nagy há-
borúk sokszor évszázadokra
döntik el egy-egy földrész sor-
sát. Látszólag ilyen nagy há-
borúk kimenetelében jelenték-
telen tényező a hitnek a kér-
dése, - de csak látszólag. A
hivő ember jobban dolgozik,
többet bír, kitartóbb, hűsége-
sebb, több erőtartalékja van,
mint a hitetlen embernek. Mi-
.óta Gusztáv Adolf katonái a
lützeni csatatéren az "Erős.vá-
runk" és a "Ne csüggedj el ki-
csiny sereg" magasztos dalla-
mával az ajkukon indultak küz-
delembe, bebizonyosodott, hogy
mire képes a hi ttel és hi tért
küzdő gyenge ember. Aki eb-
ben az erős várban bizakodik,
nyitva áll előtte a győz elem
útja. Talán nem személyileg,
talán idők multán,' ezt bizony
nem tudhat juk, megmutatkozik
a lélek drága ereje gépek ron-
csai és bevehetetlennek' épített
erős várak romjai felett. .. '
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Aratnak
A végeláthatatlan nagy magyar Alföl-

dön s szerte az országban most folyik
legnagyobb igyekezettel az élet áldásá-
nak, a mindennapi 'kenyérnek a betaka-
rítása. Hajnali négytől este tízig talpon
van ebben a gyilkos melegben, spo·,
koli szomjúságot tűrve, testet gyötrő
fáradsággal a magyar föld gyermeke és
izmos aratómunkásoknak ütemes kasza-
suhogására rendre ledől az érett kalá-
szok sokasága. Öröm mcst végigtekin-
teni aláthatárba vesző messzeségeken
s nézni azt, hogy, a délibábos magyar
rónán milyen egyenletes ringásban dol-
goznak a magyar derekak, milyen en-
gedelmesen dőlnek le munkájuk nyo-
mán az érett táblák s úgy hull rájuk
a parasztember verítéke, mint ahogyan
az anyai könnyek aláhullanak az új-
szülött gyermek aranysárga hajára.

Amint látom a buzamag útját a ve-
tés első napjától aratásig s azon túl a
rögtől ezer kézen át a mindennapí
kenyér ig, arra gondolok: milyen csodá-
latos a magyar rónák tanítása ...

Aratás ideje arra int, hogy gondol-
junk meleg szívvel azokra a magyar
testvéreinkre, akik ezekben a hetekben
az egész országért hős katonaként ezt
a nehéz munkát végzik. Megérdemlik a
szeretetet. Óh, hogy igyekeztek háborús
tavaszon, amikor minden asztalon 'kicsi
darab kenyér volt csak, érlelni a kalá-
szokat szívüknek melegével, lelküknek
legforróbb kívánságaival. Nemcsak
ebben az évben, máskor is a magyar
szántóvető ember imádsága milyen
bízó reménykedéssel ostromolta az eget!
Ha kedvezőtlen időjárás keresztül-
húzta számítását vagy ha a hatalmas
Isten szűk esztendőket adott egymás
után, a mi népünk akkor. sem csügge-
dett el. Ha különbőző okokból le kellett
mondania a várt haszonról, a beruház-
kodásról, megtette azt türelemmel és
bizakodással. Ez a parasztsors - mon-
dogatta megnyugtatásául teleségének
és kenyeret kérő apró gyermekeinek.
Most, hogy sok földmíves kezében a
-kasza helyét fegyver foglalta el, a hű-
séges és dolgos élettárs mindenütt foly-
tatja a nehéz munkát.

Régi, szép magyar szokás, hogy ami-
kor aratás első napján a gazda kimegy
munkásaíhoz, azok megkötözik kalá-
szokból font kötéllel. Ezzel azt akarják
jelképezni, hogy a földhöz van kötve
egész életére s nem szabad hűtlennek
lennie hozzá sohasem. Aratás idején
legyen mindnyájunk közös imádsága az
a kérés, hogy Isten ebben az országban
továbbra is minden magyart kössön oda
a magyar röghöz eltéphetetlen erős
szálakkal. Adjon kedvet és reménysé-
get továbbra is a szívekbe, mert nem
hiába hull= a veríték" megadja annak
jutalmát a gondviselő Isten.

Azért, míg végigtekintünk a ringó
buza táblákon, vagy a keresztbe rakott
kévéken, ha látjuk az élet áldását,
gondoljunk Arra, ki mindezt adta né-
künk. Nála nélkül hiába Iárndoznék a
földmíves ember. Ö adja a növekedést
és az életet. Képzeljük el a lehetetlent,
hogy Isten egyszer elhagyna bennün-
ket, nem hozná fel a sugárzó napot az
égte, nem adna felhőt és esőt, nem
igazgatná az idők. járását, nem tenné
csiraképesséa piros buzaszemeket. Jaj,
de szomorú volna akkor a' magyar·
róna! Isten azonban. gondot viselt ró-

2

Egyetemistáink
2. Meg kellett mondanom azt is, hogy diákszervezkedésünk épen

olyan kusza, mint az egész egyetemista társadalomé. Erőink szétfor-
gácsolódnak s az Egyetemi Luther Szövetségek gyenge lábon állnak.
összeműködésük pedig gyermekcipőben jár. Egyházunknak a lehető
legkomolyabban kell vennie az Egy~temi Luther Szövetségek erkölcsi
és anyagi támogatásának ügyét. És komolyan kell vennie általában
az egyháztársadalmi szervezkedés ügyét. Biztos; hogy az Egyetemi
Luther Szövetségek nem sokkal fogják tudni sohasem meghaladni a
Luther Szövetségek általános mozgalmi erejét. A dolgok ugyanis
sokszor láthatatlan szövevényben, de összefüggenek. Magam részé-
ről nem hiszem, hogy mindenestül meg kell hajolnunk a' korunkban
divatos .minden áron való szervezkedés kísértete előtt, azt sem hiszem,
hogy az evangélikus diákság még annyira is szervezhető, mint pl. .a
római katholikus, s azért az egyetemi lelkipásztori szelgálatot inkább
az egyéni és a csoport-munkában látom ígéretesnek. Legalább egy
egyetemista társadalmi szerv fenntartását és lehetőség szerinti erősí-'
tését mégis elengedhetetlennek tartom.

3~ Irtam arról is, hogy egyetemistáink nagy szegénységben élnek,
s legalább ilyen szegénységben éLnek az Egyetemi Luther Szövetsé-
gek is. Tavaly előfordult, hogy egyik legnagyobb vidéki Szövetsé
günknek nem volt annyi pénze sem, hogy egy meghívó körlevelet
kibocsásson. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy Szövetségeink
arfyagi biztosítását megteremtsük s az egyetemista lelkipásztori' mun-
kának diákszociális jellegét is alátámasszuk. Szükség van nagy pénz-
összegekre, amelyekkel szükséges esetekben egyházi segítséget tu-
dunk nyújtani. Vizsgadíj ak, beíratkozási segélyek, lakbérsegélyek,
menza támogatások nem hiányozhatnak munkánkból s ha bölcsen
fogunk élni ezzel a lehetőséggel, sohasem fogják eltéveszteni hatá-
sukat. Ilyen konkrét egyházi háttér nélkül sok helyen csak "malaszt"
marad az egyházba hívá szavunk. Nem szabad elfelednünk, hogya
többi egyházak nagyon komoly diákjóléti intézményeket tartanak fenn
s tudják mire kell áldozni, hogy megnyerjék az ifjúságot.

4. Írtam ifjúságunk elhelyezkedéséről is. Elengedhetetlen felada-
tunk, hogy diákjaink társadalmi elhelyezkedését egyháztársadalmi
alapon ellenőrizzük, irányítsuk, segítsük. A római katholicizmus na-
gyon határozottan kiadta a jelszótaz új magyar elit felnevelésére és
társadalmi felvezetésére. A legújabb évjáratok már érzik a társadalmi
kiválasztás felekezeti szempontjait. Tudnunk kell a teendőnket és
meg kell oldanunk, hogy egyházunk ki ne fogyjon papokból, taná-
rokból, tanítókból.. Ez pedig azt jelenti, hogy papok, tanárok, tanítók
szociális ellátásában egyházunknak, az iskola egyházának kell min-
denki előtt jó példával előljárni. Jelenleg a mi papi, tanári, tanítói
kilátásaink sem különbek a többiekénél s azért utánpótlásunk sem vár-
ható különbnek.

5. Egyetemi ifjúságunk lelkigondozásával kapcsolatban lehetet-
len nem gondolnunk a "világi" munkatársakra. Segítőcsapatra van
szükség, akik a lelkész mellé állnak a szolgálatukkaL Az ifjú

.értelmíség különösen hajlamos arra, hogy lelkészi beszéd he-
lyett a magafajta bizonyságtevőt vegye inkább komolyan, A
szétágazó munka pedig amúgyis megköveteli a. munka meg-
osztását, ezért első kötelességünk, hogy felkészítsünk jó biblia-
köri vezetőket, lelkileg, szellemileg cselekvőképes laikus-gárdát. Ezek
munkábaállításának prornlémáit egyházunk más pontokon is érzi, de
ugyanígy érzi a szükséglet et is, amit velük kielégíthetne.

6. Mindenek felett fontos egészen mai módon megragadni a lelki-
pásztorkodás minden eszközét, amely alkalmas arra, hogy vele értel-
miségi embereket nyerhessünk meg Krisztusnak. Tanulmányi ágak
szerint, diákotthonok szerint, középiskolai kapcsolatok alapján, baráti
viszonylatban s minden alkalmas lehetőséget megragadva csoportokat
kell szervezni, akiknek közösségi nevelése a biblia alapján megindul-
hat s akik es,etle'g maguk is tudják később pásztoroini egymást. A
személyes levelezés, az iratmisszió és minden más alkalmas módon
fel kell venni az ifjúsággal a kapcsolatot, hogy az eszmélkedjéle a
hitére. Külön nekik szóló igehirdetésre van szükség, tehát állandó



egyetemi istentiszteletre. Be kell őket építeni az egyház másirányú
ifjúsági munkájába is, hogy résztvegyenek az egyházi életben, s rá
kell őket n~velni egyházunk alkotmányos életére, hogy törődjenek
az egyház gondjaival. Társadalmi életet kell számukra teremteni,
hogy szokják meg az evangélikusokkal való kapcsolatokat s hitves-
társat közülünk keressenek maguknak. Egyesületi munkában minden
időszerű kérdést meg kell velük tárgyalni egyházunk álláspontja
szerint. ~

Tehát összevetve: nagyon szerves, átgondolt, szétágazó egyházi
mnkára van szükség, hogy ifjú értelmiségünket megnyerjük. Erősen
kell hinnünk, hogy ez az ifjúság is igéret s olyanná lehet, amilyenné
neveljük. .

Dezséry László.

A , . ,
nepiseq kérdése

.14,. ,.népiség":..et Isten teremtési rendjének minősítik azok, ' akik
a "népiség"-et összetévesztik a "faj iságggal" , holott a kettő teljesen
különböző dolog gyakorlatilag. Tudományos tény az, hogy nép és faj,
kívált Európában, nem azonos dolgok. A faj kérdésével foglalkozö
szaktudománynak ma már óriási irodalma van és végleges megállapí-
tásokkal rendelkezik. Az első tény az, hogy igenis van faj, amelynek
életét, fej lődését Isten tőlünk független biologiai törvényei, erői irá-
nyítják matematikai pontossággal. A fajiság nemcsak testi jegyekben
megnyilvánuló jellegzetesség, hanem egyben öröklődő lelki és kar ak-
termeghatározottság, sajátos élet-stílus is. Ezek ma már tudományos
tények. Másik tény az, hogy a fajiság belső törvényszeriíséggel évezre-
deken át is azonosságban marad a maga tipusával, kereszteződés
esetén az utódokban ujra szétválik eredeti tipusaira. Ami az európai
népek faji vizsgálatát illeti, erre nézve meglepő tudományos meg-
állapítások vannak. Eszerint Európa népei kivétel nélkül ugyanazok-
nak a fajtáknak, raszoknak a különböző .arányú összetételei. Ezek
a raszok biologiai törvényszerűség miatt nem olvadnak egybe, hanem
évezredeken át is megőrzik a maguk ősi, faji típusát. Anémet faj-
tudomány különös en a nép faji összetételét vizsgálta meg alaposan és
érdekes eredményre jutott. Dr. Günther Henrik berlini egyetemi
tanár megállapítása szerint a mai németséz faji összetétele a következő:
kisebb-nagyobb .mértékben idegen fajokkal kevert "északi fajta",
amelyre Rosenberg mithosza épül, kb. 50%. Teljesen tiszta északi fajta
azonban csak 6-8%. (Német tudósok szerint az északi faj két, külön-
böző fajnak: a cromagnon v. dáli és az eü fainak a keveréke.) A mai
németségnek kb. 430/0-a kisebb-nagvobb mértékben velünk magyarok-
kal fajrokon, keleti származású nép! Ezek aránya a következő: dinári
fajta 15%, alpi v. keleti fajta 20%, keletbalti fajta 8°/0. Ezenkívül van
5% fáliai és 2% ú. n. nyugati fajta a németség faji összetételében.

Érdekes ezzel összevetni a magyarság faii képét dr. Bartucz
Lajos egytemi tanárunk adatai szerint, ameIvakövetkező: turanid v.
alföldi fajta 30%, dinári 20%, keletbalti 200/0, alpi vagy keleti fajta
] 5°/0, taurid v. előázsiai 5°/0, monzolid 5°/0, északi fajta 4%, meddi-
terrán és egyéb 1%. E szerint a dinári, alpi, keletbalti fajta a ném et-
ségben 43%,' a magyarságban 55% összesen. Vagyis anémetségnek és
magyarságnak átlag fele azonos fajtájú nép, ami "fél-testvér"-séget
jelent! Vajion mi ennek jiz oka? Maga dr. Günther meaállapítja, hozv
a dinári fajta, mely ma a balkáni Dinári-alpok vidékén fordul elő
a legsűrűbben, Előázsiából jött Európába még a neolith korban.
Az alpi v. keleti fajta szintén Ázsiából jött Európába még il iézkorszak
után. A keletbalti fajta szmtén ázsiai eredetű és mind a három fajta
monzoloíd alapjellegű ma is. Az őstörténet adatai szerint az indoger-
mánok ősnéne Afrikából vándorolt ide Európába, ahol akkor már
messze Keletről ideraizott szi ttya-Ielleaű népek éltek a legősibb időtől
kezdve. Ilyenek voltak a mikénei kultúra alkotó népei, Görögország és
Itália ragyogó kultúrájú ősnépei és csaknem egész Európa népei, akik
a távoli Kelet kultúráiát hozták a barbár Európába az árják előtt.
Az emberi kultúra u. i. Keletről, Ázsiából jött Európába. Nem i szólva

lunk, megadta idén is a mindennapi
kenyeret. Míg hát aratnak oda kint a
buzarnezőkön, szálljon a szívekből bol-
dog örömének és hálaadás az aratás
Istene felé... Pásztor PáL
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Mostanában egy film futotta be az
. ország filmszinházatt (Tökéletes Anna).

Fővárosban és vidéken, zsúfolt nézőte-
reken nagy tömegek nézték végig, mert
már a címe is humort és jókedvet ígért
a mai élet gondjaiba belefáradt em-
bernek. Igéretét a film valóra is vál-
t.otta azonban a szórakoztatás és meg-
nevettetés mellett olyan tendeciózus be-
állítottságú volt, olyan hangos prop a-
ganda beszéd volt a gyermekeknek akár
a háza sságon kívüli születése előmoz-
dítása mellett, hogy nem hagyhatjuk
szó nélkül.

A mese szerint egy arisztokrata ifjú
szeret egy paraszti származású leányt.
Feleségül akarja venni. Az arisztokrata
apa a házasságot ellenzi, azonban hiába:
a leánynak gyermeke születik. A há-
zasságon kívül született gyermeknek
azután mindenki örül, körülötte forog
egyszerre a világ, mindenki dédelgeti,
babusgat ja, még a szigorú apa is - aki
ilyen váratlanul nagyapa lett - nagy-
boldogan egyezik bele a fiatalok egybe-
kelésébe.

Tudjuk, hogy ez a film azt a célt
szolgálta - a szór akoztatás színe alatt
-, hogy lerombolja a házasságból és a
házasságon 'kivül született gyermekek
közötti válaszfalat, de nem a törvény-
telen gyermekekkel szemben tanúsitott
társadalmi előítélet megváltoztatása ér-
dekében hanem a gyermekek minél
nagyobb' számban való születése elő-o
mozdítása szemelőtt tartásával. Nem
ez az első ilyen tendenciáj ú film, amely
a keresztyén erkölcs szemrebbenés nél-
küli félretolásával hangosan hirdeti,
hogy nem lényeges, milyen körülmé-
nyek között, házasságból, vagy házas-
ságon kívül, vagy éppen közvetlenül a
házasság megkötése előtt születnek a
jövő katonái. fontos az, hogy szülesse-
nek. A születések számának minden
áron való növelésére van szükség. Tud-
juk, hogy acél elérése érdekében tő-
lünk közvetlen nyugatra az állam nem
tesz különbséget törvényes és törvény-
telen gyermekek között, más szóval,
nem ismerik a házasságon kívül szüle-
tett gyermek fogalmát. Nyilván célza-
tosságból. Ugyanez történik más fel-
íogásból kiindulva és más céllal abban
az államban is, amely ellen egész
Európa keresztes-hadjáratot visel. Két-
ségtelen azonban, hogy mindkét fel-
fogás a materializmus alapján áll, csl.\-
pán az egyik elmechanizálódott vilá-
gunkban a hasznosság jelszavával
hagyja figyelmen kívül a keresztyén
erkölcs normáját, a másik pedig - hir-
detve az ösztönök jogos igényeit-
egészen durva módon a szabadszerelem
jogát hirdeti, a keresztyén etika meg-
csúfolásával.

Mi ellene mondunk e felfogásoknak és
azok közöttünk való propagálásának,
rnínt evangélikus keresztyének. A ke-
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resztyén erkölcs alapján a családi élet
szentségét szemelőtt tartva hirdetjük,
hogya család nem emberi, hanem is-
teni eredetű intézmény. Tévedés volna
azt hinni, hogy ennek az isteni eredetű
intézménynek a rendjét és életét az
ember, vagy akármilyen emberi irány-
zatok és szervezetek - akár tiszte-
letreméltó (a születések számának eme-
lése). akár el ne11.1fo gadható célok ér-
dekében (szabadszerelem) - saját ké-
nyök-kedvük szerint, saját eszméik és
gondolataik szerint állapíthatják meg.
A család és ennek kapcsán a gyerme-
kek születésének a rendjét ugyanis a
teremtő Isten határozott és félre nem
magyarázható parancsa szabta és
szabja meg. E parancs értelmében pe-
dig egy új emberi lény, férfinak és nő-
nek az egész életre kiterjedő, belső és
legteljesebb testi -Ielki életközösségéből
származhatile.

A statisztika az elé a szpmorú tény
elé állít mi nket, hogy Magyarországon
a mult évben kerek számban 20.000
gyermek született házasságon kívül.
Budapesten átlag minden 6-7. gyer-
mek törvénytelen, országos átlagban
pedig minden 12. gyermek törvényte-
lenül születik. Mondhatjuk, hogy Ma-
gyarországon minden tizedik gyermek
nem kapja meg azt a testi és lelki ne-
velést, amelyet a tiszta családi életben
meg kellene kapnia és amelyre a nem-
zet érdekeinek szemelőtt tartásával el-
engedhetetlen szükség van. Mert csakis
a családban láthatja meg a gyermek
az együttélés szükségéből fakadó fel-
adatokat. Itt kell gyakorolnia egyéni
érdekeinek háttérbeszorítását a csa-
lád, vagyis a közösség érdekeivel szem-
ben. Itt kell meglátnia, hogy nem
egyéni élete a középpont, hanem ő csak
egy tag a sok közül. A közösség jóléte
neki is.hátránya van. Végül itt tanulhatja
neki is hátránya van. És itt tanulhatja
meg a gyermek, hogy amiképpen n.em
juttathatja akaratát ervényre mindíg a
családban, úgy a nemzet érdeke is meg-
követeli, hogy tudjon lemondani egyéni
vágyairól akkor, amikor a nemzet ér-
dekében erre szükség van. Mindezeket
a házasságon kívül született gyermek--
nek nincs módjában megtapasztalnia és
megtanulnia.

Az emlitett eszmék propagálását,
főleg pedig gyakorlatt megvalósitását
keresztyén és magyar nemzeti szem-
pontból veszedelmesnek és károsnak
tekintjük. Ká!dy Zoltán.

KÖNYVISMERTfTÉS
Királyi örökség'.

(Rohonczyné Gyarmathy Márta élet-
rajza és néhány leánykori írása. Ki-
adja: özv. Gyarmathy Lászlóné. II. ki-

adás, Bpest, 1942. 80 lap.)
A Krisztusnak átadott élet örömeiről

és boldogságáról szól ez a könyv. A ví-
dám gyermek, a tiszta fiatal leány, a
boldog asszony és anya képe Krisztust
tükrözi vissza. "Aki elolvassa, annak
lehetetlen meg nem látnia valamit a.
Krisztus örök szépségéből.". Ajánljuk
anyáknak. nevelőknek, lelkipásztorok-
nak, hogy általa meggazdagodjának és
gazdagítani tudjanak másokat is.
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a legnagyobb világosságról, Jézus Krisztus evangéliumáról, minden
nagy fényesség onnét áradt Európába. India káprázatos kultúráját
a hazánk területéről kb. 4500 éve Indiába vándorló indo-szittyák
teremtették meg, amely Kőrösi Csoma Sándor megállapítása szerint is
döntő hatással volt a szanszkrit árják későbbi kultúráj ára. Az embe-
riség legősibb, alapkultúráját pedig a mezopotámiai "szumir", vagy
"ken-gir" nép teremtette meg 6-7 ezer évvel ezelőtt, melynek ős-
nyelve azonos a mi magyar nyelvünkkel világhírű keleti nyelvészek
szerint. (Eddig kb. 2000 szumir-rnagyar alapszó azonosságát siker ült
megállapítanom, ami a származó-szavakkal együtt igen nagy szókincset
jelent.) A kínaiak ősi kultúrájában ott találjuk a papírgyártást, könyv-
nyomtatást, selyemipart, üvegkészítést stb. jóval az európai találmá-
nyok előtt. Ezeknek az uralaltáji nyelvű népeknek az őshazája a fel-
tevések szerint a mai Góbi-fennsík volt, mely kb. 15 ezer évvel ezelőtt
virágzó Eldorádó volt. A góbi homoksivatagban Stein Aurél őstÖrténeti
palotaromokat fedezett fel. Az adatok szerint kb. Kr. e. 10.000-től
kezdve kezdődött az egymást követő nép-rajzás ebből az őshazából.
Ezek a népek elhatolt ak Európa legnyugatibb pontjaiig, sőt még Ame-
rikába is, valamint Északafrikába is. Az indogermánok bevándorlása
után az egyes árja népek meghódították ezeket az ős-szittya ős-lakó-
kat és átvéve kultúrájukat, részben nyelvüket, vallásukat is, nyelvileg
magukba olvasztották őket. A Balkánon a görög történetírók szerint
szittya-faj ú néptörzs ek éltek. A Balkán népei ma nagyrészt dinári
fajtájúak. Ezek később szlávosodtak el nyelvileg. A jazig és szarmata
sírokból dinári fajta csontvázak kerültek elő. A sok nyelvileg beolvadt
avar, hun, bessenyő, bolgár, kún néptörzs máig is megőrizte minden
nép körében a maga fajiságát. Dr. Günther szerint az egyik svájci
kantonban ma is egy, francia nyelven beszélő "hún" törzs él, amelyből
a pápa testőreit sorozzák. Adataink szerint Turnu-gúr hún fejedelem
népe a germánságba olvadt be nyelvileg. A gótok nyelvemlékeiben
hemzseg a sok ős-szittya szó. Maga a "gót" név, vagy amint ők
mondták: "gut v. gutu" azt jelentette szittya nyelven, hagy "harcos".
A germánok nagy fejedelme, Karul (Nagy Károly) neve ~zittya nyel-
ven "Karvaly"-t (szittya tetem-madár) jelent, aminek aszófejtési
értelme: kar + ul vagyis "ország-oltalmazó" v. honvéd. (Ugyanezt
jelenti a "szik-ul v. székely" szó is: "hon-véd.) Karul hű képmása ma
is látható a lateráni St. Giovanni templom oszlopcsarnokában egy
korabeli festményen. Karul arca tipikus szittya-arc, olyan, mint a
jóképű magyar legények arca az Alföldön: rövid fej, ovális aTC, egye-
nes orr, villogó barna szem, hegyes hetyke barna bajusz. Ruházata
szittya sapka, szittya palást és kezében a szittya zászló a szent "hét
naprózsával". Érdekes tény, hogy a skótok ősei a Duna-Tisza közi
"szikul"-ok, illetőleg székelyek voltak és innét vándoroltak ki a mai
Skótiába. Egyik hercegük vette el István király Ágota nevű leányát és
még ma is él kb. 1200 leszármazottja. Egy másik szikul v. székely törzs
civilizálta Siciliát, mely róla kapta nevét. A felvidéki szlovákok tekin-
télyes része szintén székely volt és pedig mivel 'az Északafrikából Kr e.
1400 körül Európába vándorló "szikul" nép egyptomi istene "To-oth"
volt, valószínű, hogy innét kapta az elszlávosított "szikul" nép a "tót"
nevet. A "Tót" családnév egyébként a Himalája hegyei közt élő 12
millió fehér-hún nép körében, sok száz magyar névvel együtt, ma is
megtalálható, pedig ott nem élnek szlovákok.

Európa .népeinek a mai faj képe azért olyan összetett és azért
vannak bennük azonos Iajú népcsoportok, mert ezek a jellegzetes faji-
ságú népcsoportok valaha önálló népek voltak, akiknél a "népiség" és
"fajiság" azonos fogalom volt, de később, a bevándorló népek leigáz-
ták őket és nyelvileg beolvadtak a hódító nép körébe. Nagyszámú
keletbalti és más turáni népet beolvasztott magába a ker. hittérítés
révén a szlávság, pl. a Balkánon (bulgárok, bosnyákok, horvátok,
szerbek stb.). A magyarság faj képe szerint 950/o-ban homogén fajtájú,
mivel 5% kivételével közös eredetű, vérrokon népfajok egysége. Akik
századokon át "asszimilálódtak" közénk, azok faji statisztikánk szerint
eredetileg is velünk vérrokon fajtájú népek elnemzetietlenített ivadékai
voltak és közénk elkerülve az Isten teremtési rendje szerint örökölt
fajiságuknak, lelkiségüknek, karakterüknek, életstilusuknak megfelelő,
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azzal bensőleg rokon magyar életközösségbe "visszaléptek", vagyis
nem asszimiláltak, hanem disszimiláltak, visszaállítvári a politikai
hatalom által alkotott több százéves, vagy több ezeréves abusus
helyére az azt megelőző kb. 20.000 éves jogállapotot, mely isteni
teremtési renden, a fajiságon alapul. Ha egyelszlávosított szittya,
bessenyő, hún harcosnak a 20-dik vagy 30-dik ági unokája magyarrá
lett, akkor az a legősibb népiséghez lett újra hűséges, mikor magyarrá
lett. Pl. Damjanics János, aki neve szerint is "Damján" fia volt.

A népiség és fajiság tehát nem azonos dolog Európában. A fajiság
isteni teremtési rend, mert isteni élettörvényeken alapszik, viszont a
nép és népiség manapság "politikum": gazdasági, jogi, hatalmi közös-
sége Isten által eredetileg önállónak teremtett, sajátos fajú népcso-
portoknak. A néinetség lángeszű vezére, Hitler Adolf 1933 szept. 1-i
nűrnbergi beszédében már megállapította ezt, amikor "azt mondta:
"A nemzeti sociálizmus ismeri a kűlönböző faji tényezők adottságát
a mi népűnkben" és a heorikus északi fajta volt az, amely "a különböző
(faji) alkatrészek zűrzavaraból a német népet egyáltalán létrehozta".
Hitler Adolf szerint a mai német népet az északi faj alkotta meg külön-
féle idegen Iajú népek "zürzavarából".

A népiség fogalma tehát manapság .akkor volna azonos a fajiság
fogalmával és akkor volna teremtesi rend, ha valami fantasztikusan
nagy népcserével újra helyreállítanánk Európa különféle "rasz" -aiból
az ő eredeti fajiságuknak megfelelő népeket kűlön-kűlön országokban,
ami utópia. Az is lehetséges, hogy épen Isten akarta így összekeverni
a kűlönféle fajtakat népekké, hiszen a Mindenséget is poláris ellen-
tétekre teremtette, inert ezek szűlnek energia-feszültséget, amiből
kiegyenlítődés, harc, munka, teljesítmény, kultúra származik. Érdekes
tény minden esetre, hogy Európa népei azonos faji tényezőik miatt
kisebb-nagyobb mértókben 30-50-;-700/o-ig fajrokonaik egymásnak és
így meg van a belső alapja és lehetősége annak, hogy e "rokon-népek"
sociális szellemű koordinátiója mellett megalakuljon az új Nagy-
Európa örök. eszmei alapokon. DT. Pass LászLó.

Könyvet a népnek
Ügy olvastuk az ujságokban, hogy jelentéseket kérnek minden

felől a ponyvaregények kiadói tól. Még nem tudjuk azt, ami bizonyára
minden kultúrernbert érdekel, hogy hány kiadónál, milyen terjede-
lemben és hány példányszámban jelenik meg a "ponyva", amelyik
ellen annyit írunk, izgatunk és beszélűnk. Érdekes -lenne azonban az
ilyen szakszerű adatokon .túl megtudni azt is, hogy "műfaj" szerint
melyiknek van a legnagyobb kelet je, a cowboy-nak, 1:1 detektívnek,
a kalandornak, vagy a limonádénak. Azt hisszük, hogy a régi időkkel
szemben a limonádé alaposan háttérbe szorult az érdekesebb és moz-
galmasabb történeteket tartalmazó egyéb termékek mögött.

A ponyvával azóta, hogy egyre többen lépnek fel ellene, mind
nagyobb számban akarják felvenni a versenyt az igazi írók, akik iro-

<, dalmi értékű művet akarnak szélesebb körhöz eljuttatni. Az első vál-
lalkozás, amelyikről már annak idején megemlékeztünk, a magyar
költők. olcsó kiadása nagy sikert ért el, mert az iskolák felhasználták.
De a többi, amelyik azt a célt tűzte ki, hogy kiszorítsa és é'letképte-
lenné tegye a rémregényt, már nem sikerűlt. Nem sikerűlt azért, mert
először is drágább volt, mint a hasonló terjedelmű ponyva. Pedig
ugyanolyan árban más - ponyva-vállalat is megindult azóta és éppen
olyan sikerrel működik, mint az elődök. De 30 fillért kérni egy olyan
füzetért, amelyik nagyobb betűkkel és ritkább szedéssei készűlt,
bizony nem lehet ugyanakkor, mikor a többi vállalat apróbb betűvel/
és sűrűbb szedéssei több olvasnivalót ad 10-ért. Hiába irodalmi értékű
az, amit ad, hiába adják a tényleg ma leginkább elismert írók művé-
szetük javát egy-egy ilyen apró műben, ha a ponyva-erkölcsnek nem
felel meg: nem ad sokat olcsón. De aztán a másik ok sem megvetendő.
A "Jó írók" kellene, hogy alkalmazkodjanak érdekességben a pony-

. vák szinvonalához, Nem megalkuvásról van itt szó, hanem arról, hogy

Krísztus által elrejtett élet az Istenben.

(írta: v. Louvigny-Bernieres János. Né-
metből fordította: Szerb Anna. _. A for-

dító "kiadása. Siofok. .224. lap.)
Züridel Frigyes; "Blumhardt János

Kristóf életrajza" c. hálásan fogadott
fordítás után Szerb Anna egy újabb

. munkával gazdagította építő-irodalmun-
kat. Eredetileg francia mű a "Krisztus
úHal elrejtett élet az Istenben". Most
a második magyar fordítás látott nap-
világot. Végig kell olvasni és meggyő-
zödhetik ki-ki. arról, hogy valóságos
útmutató. Világos bizonyítéka annak,
hogy a mai bizonytalan, nyugtalan és
idegen világban is, állandó feszültség
és változó. események forgatagában
egyedül Krisztussal elrejtve Istenben
élhetünk biztonságban. Amellett, ked-
ves olvasmány, tele a helyes letki élet
útmutat ásaval.

)'~

Assur: Az egyház Oroszországban.
Egyházi bűnök az orosz nép ellen.

Teológusokból atheista vezérszónokole.
lVIegvadított ifjúság. Új apostoli kor
Oroszországban. Új egyházalapitási ki-
sorletek. Orthodox templomokban pré-
dikáló baptisták. Felekezeti béke a
börtönben. Teológiai főiskola szovjet-
földön. Orosz író müve a nagy titokról,
amelyr-ől eddig csak megbízhatatlan hí-
resztelések szállongtale az egyház
oroszországi sorsáról, reménységeiről és
<UTól, hogy a nyugati keresztyénség
hogyan segíthet az orszországíhrtvallók-
nak. - Ára 3 P. Megrendélhető a Syl-
vester könyvosztályánál, Bpest, XIV.,
Hermina-út 51. - Csekkszámla szám:
58.727. P. P.

r

HIREK
Változás a valtás- és közoktatásűgyí

miniszteri székben. Dr. Hóman Bálint
valrás- és közoktatásügyí minisztert,
aki közel egy évtizede viselte ezt a
tisztet, a kormányzóúr saját kérel-
mére miniszteri állásától felmentette.
Új va llás- és közoktatásügyi miniszterré
dr. Szinyei Merse Jenőt, a magyar kép-
viselőház alelnökét nevezte ki.

A Luther-szobor bizottság július 3-án
bizottsági ülést tartott és megtekint ette
a szabor munkálatait, A véglegesen el-
fogadott főalak mintájának kőbefara-
gása befejezésehez közeledik. A nagy-
terjedelmü, félköralakú dombormű rész-
letei közül készen van az igehirdetést
ábrázoló rész, utolsó előtti mintában
van a könyvnyomtatást és a keresztelést
ábrázoló rész. Hátra van még az úr-
vacsora osztás és a körív közepén az
egyes részek központját képező, Krisz-
tust a kereszten ábrázoló rész. A szebor
végleges befejezését hátráltat ja a ha-
t.almas nagyságú kődarabok kífejtése
miatt a háborúval kapcsolatos munkás-
hiány. 'A bizottság örömmel. állapította
meg, hogy a munkálatok művészi szem-
pontból jól sikerültek.

Evangélikus templom épül Mohácson.
Mohács város szivében, az országos hírű
hősi emlékmű közelében 230 négyszög-
öles telken megindul tak az evangélikus
templomépítés munkálatai. A 20 mé-
ter hosszú és 12 méter széles kis temp-
lomot Ihrig Dénes főmérnök és Dékány
Vilmos müszaki· tiszt tervezte, míg
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magát az építést ifj. Nendtvich Andor
műépítész személyében kiváló mérnök
vállalta. Az emlitett in.gyentelken ki-
vül az építést nagyban előmozdította az
Albrecht kir. herceg urad almá tói ked-
vezményes áron vásárolt és szállitott
100 ezer darab tégla és a dunántúli egy-
házkerületben 6500 pengős eredmény-
nyel végrehajtott iskolai gyűjtés.

Egyházmegyei közgyűlés. A' fejér-
komáromi egyházmegye július l-én Ko-
máromban tartotta évi közgyűlését. A
gyámintézeti istentiszteleten Németh
Géza csabdr-í lelkész hirdette az Igét.
A közgyűlés keretében folyt le Fad-
gyas Aladár komáromi lelkésznek es-
peressé való beiktatása. A beiktatást
Furia Zoltán csákvári lelkész végezte,
majd az új esperes megtartotta bekö-
szöntő beszédét és válaszolt .az egyház-
megye, a komáromí róm. kat., ref.,
evang., a tatai ref. és evang. egyházak,
Komárom város, a komáromi helyőrség,
a nőegylet, az egyházmegyei tanító-
egyesület képviselőinek üdvözletére. A
továbbiakban az egyházmegye ügyeit
tárgyalta a közgyűlés és megválasz-
totta új tisztikarát. Felügyelő újra Han-
del Béla budapesti ügyvéd lett, alespe-
res Furia Zoltán, főjegyzők Weinber-
ger Gusztáv pusztavárni lelkész és
Győri Vilmos kocsi földbirtokos, jegyző
Molnár Gyula esztergomi lelkész, kör-
lelkész Szepessy Károly oroszlányi lel-
kész, pénztáros Németh Géza csabdi-t
lelkész, ellenőr Göllner László bicskei
gyógyszerész, ügyész dr. Farkas Béla
budapesti ügyvéd.

Egyházkerületí közgyűlés. A tiszai
egyházkerület közgyűlése augusztus 7-
én lesz Miskolcon, Ekkor fogják a 100
évvel ezelőtt született s most a mís-
kolci temetőben pihenő Csengey Gusz-
táv országos kőltőnk szobrát nagy ün-
nepályesség keretében leleplezni. Ked-
vezményes vasuti jegyigénylések júl.
10-ig a püspöki hivatalba, Nyíregyhá-
zára küldendők.

A kemenesaljaí egyházmegye évi ren-
des közgyűlését most tartotta Celldö-
mölkön. A gyámintézeti istentisztele-
ten Kovács István csőrigei lelkész hir-
dette az igét, majd kezdetét vette a
közgyülés, melyen Molitórisz János es-
peres foglalkozott a mai világhelyzet-
tel. Hangsúlyozta, hogy az egyházakra
háborúban és békében ugyanaz a fel-
adat vár: hirdetni az evangélíumot,
odavezetni az embereket Krisztushoz.
Örömmel üdvözölte a közgyülés a vissza-
tért alsólendvai gyülekezet lelkészét,
Szkalics Sándort. aki az elszakítás
ideje alatt is hitet tett magyarsága mel-
lett. Az egyházmegye egyéb ként a
visszakerült gyülekezet felsegítésére
ezer pengős segélyt juttatott a lelkész
kezeihez. A továbbiakban meghallgat-
ték Kiss Gyula egyházmegyei ifjúsági
lelkész. jelentését, majd az egyház-
megyei gyámintézet a lemondott koltai
Vidos József gyámintézeti világi elnök
helyébe megválasztotta koltai Vidos
Dánielt.

Új egyetemi tanárok. A korrnányzó
úr dr. Friedrich Lóránt egyetemi rk.
tanárt, II pesti egyházközség képviselő-
testületének tagját az újkori építéstani
tanszékre műegyetemi ny. r. tanárrá ne-
vezte ki. .- Dr. Karácsony Sándort, a
ref. egyház kitűnő íróját a debreceni
egyetem pedagógiai tanszékére ny, r.
tanárrá nevezte ki.

Szép kitüntetés. A vallas- és közok-
tatásügyi miniszter a kolozsvári Művé-
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olyan apró műveiket adják ki ponyvának, amelyik tartalma inkább a
régi "elbeszélés-műfaj"kellékeinek felel meg. Vagyis történjék valami
abban a füzetben. Hiszen lehet írni ilyet is, meg is kell írni. Mert a
ponyvának lendülete az, ami a legtöbbször magával ragad, minden
oldalon történik valami, csak az a baj, hogy legtöbbször lehetetlen.
E helyett adni kell a lehetőt, még pedig irodalmi módon és máris
veszélyes verseny társsá lett az irodalom a ponyvának.

A ponyvával azonban úgy vagyunk sokszor, hogy nagyon sok
védőt találunk számára ott is, ahol nem várjuk. Az előbb említett 30
filléres ponyvában adták ki Kodolányi egyik kisebb művét. Nos, ezt
a művet egyik napi lapunkban, a Magyar Nemzetben, egy "presbiter"
aláírású és magát a szerzővel egy vallásúnak" feltüntető úr támadta
meg, a mű -állítólagos erkölcsi hibája miatt. Olvasva felhördülését,
kissé furcsálhatja az ember, hogy a személyeskedés még itt is megvan,
hiszen nyilvánvaló volt, hogy a hozzászóló az író ellen fente elsősor-
ban tollát. De különös ez azért is, mert ez az úr, aki nyilván nagy
ponyvaregényszakértő, nem háborodott fel eddig egyszer sem, (leg-
alább is nem "presbiter" aláírású, napilaphoz intézett levélben) a
ponyvaregények erkölcsi hibáin és jelen esetben nem értette meg,
hogy, hogy az író a leírt történetet nem erkölcsi példának és köve-
tendőnek állította oda, hanem csak elbeszélte. Nos az életben történ-
nek ilyen esetek, 'kár is lenne tagadni őket. De ez még nem jelenti
azt, hogy olvasóik utánzókká legyenek.

Úgy látszik azonban, hogy a ponyvafrontori is csak akkor törté-
nik majd valami döntő esemény, amikor erkölcsi alapon álló vállal-
kozások látnak neki a megoldásnak. Féja Géza a Magyarország egyik
számában írt arról, hogy a keresztyén könyvkiadó vállalkozások, ame-
lyek nevetséges tőkével merészeltek nekivágni kultúrfebadatuknak,
mind megéltek, sőt vállalatuk egyre erősebb. Az Exodus, a Turul, a
Magyar Élet, mind-mind él, virul és olyan műveket mer kihozni, ami-
ket minden más vállalat mint nem megfelelő anyagi haszonnal
kecsegtetőt visszautasított volna. Csak nézzük meg a Könyvnapra a
Turul által kihozott Győrffy könyvet, vagy az Exodus kiadó által
kihozott akat és lássuk be, hogyakönyvkiadáshoz nem nyereségvágy,
hanem szolgáló szellem és a nemzeti kultúra fejlesztésének akarata
kell és akkor nem bukhatik meg a vállalkozás. Annyian vannak már,
egy-egy fontos és jó könyvre vevők, hogy nem fizet rá a vállalat, sőt
a maga szerényre méretezett hasznát is megkeresi. Persze nem "bom-
baüzlet" ez, de a cél sem ez. Könyv kell a népnek és ezeket a könyve-
ket akarja adni a keresztyén, magyar és ifjúsági vállalkozások csapata.

Könyvet a népnek! De a népnek való könyvet. Olesót és nemeset.
E nélkül semmit sem érhetünk el. A propaganda világában, amikor

ezerféle hatás támadja a népet, megbízható barátokra van szüksége,
akik időálló eszméket közvetítenek. Ezek pedig csak a könyvek, az írott
szó, amelyiknek legnagyobb gátja nem a megnem-értés, hanem az,
hogy nem tud eljutni oda, ahová szánták. Nem vagyunk túlságosan
derűlátók. de el tudjuk képzelni azt is, hogy eljön egyszer az idő,
amikor segítséget is kapnak ezek az ifjú vállalkozások, (egy önálló-
sítási alap-feléből) hogy kötelességüket minél jobban és nagyobb
körre kiterjedően teljesíthessék. De addig a művelt és keresztyén ma-
gyar társadalom kötelessége, hogy vásárolj a és olvassa a népi önesz-
mélés könyveit,. hogy szellemével és pénzével erősítse a vállalkozá-
sokon keresztül a magyar népet, az eddig bizony nagyon elhanyagolt
magyar népet. Kemény Péter.

KÖZEL 500 CSALAD KÉR FINN GYERMEKEKET. ssou szá-
munkban hi1·t adtunk arról hogy az Országos Luther Szövetség serény
munkával késziti elő 300 finn gyermek többhónapos magyarországi
1)endég1átását. Július 6-ig pontosan 466 család jelentkezett, számuk a
a hét oétiére, lapunk megjelenési idejére előreláthatólag meg fogja
közelíteni az 500-at. Egyházközségek és magános ok pénzbeLi ado-
mányai is egymásután érkeznek. J\!Iinden küldemény címe, ahol min-
den felvilágosítást megadnak, Országos Lwther Szövetség: IV., Bástya-
utca. 12. Telefon: 187-455. .
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A zsidó földvagyon likvidálásáról szóló törvényjavaslat értelmé-
ben több százezer hold jut ismét keresztyén kézre. Ezzel kapcsolatban
nagy vita támadt a magyar parlamentben és a sajtóban akörül, hogy
kiket illet' majd meg az ősi föld? Különböző tervek és lehetőségek
merültek fel. Egyik párt szerint a köznemességet illeti meg ismét az
ősi birtok, a másik felfogás szerint egészséges parasztbirtok létesítését
kell, hogy szolgálja a törvényjavaslat.

Egyik párt felfogása szerint régi jogon senkinek sem lehet a zsidó
birtokokból juttatni. Az a köznemesség, amelyik hagyta, hogy kezéből
kiessen az ősi birtok és nem tudta megőrizni azt az örökséget, amelyet

. őseik karddal vagy kapával szeréztek meg vagy érdemeltek ki, méltat-
lanná és érdemtelenné vált az ősi jussra. A léhaság, a végtelen eszem-
iszom, a féktelen' adósságcsinálás, az. úrhatnámság nyavalyája, nagy
mértékben hozzájárult ehhez. Ösi, rozoga gazdálkodási módszerük, a
tudomány megvetése, tunyaság, lustaság és erkölcstelenség csak még
jobban elősegítette pusztulásukat. A vagyonát elherdáló, részeges, kár-
tyás, nagyzoló köznemesség azonban kisebbség. Ezt a típust a közön-
ség félrevezetésére nagymértékben az utóbbi évek .színdar.abjai és film-
jei termeltek ki és tették a magyar közönség előtt általánossá. A való-
ságban a többséget ennek az osztálynak az a típusa képviselte, amelyik
hűséggel, egyszerűségben és takarékosságban élt birtokán. Sok józan-
sággal és hozzáértéssel vezette az ősi birtokot és azt minden furfanggal
és kapzsisággal szemben megvédte és fenntartotta.

A másik felfogás szerint a zsidó földvagyon új felhasználása
elsősorban az egészséges parasztbirtok létesítését kell, hogy szolgálja.
A földeket a nincstelenek, sokgyermekes parasztok között kell felosz-
tani, hogy ezek itt új exisztenciát teremtsenek. A vélemények itt is
különbözők. Nagyon érdekes egy vidéki paraszt nábob felfogása, aki-
vel személyesen beszélgettem erről a kérdésről. Ö nem tartja egészsé-
ges megoldásnak a kis paraszt-exisztenciák létesitését, mert a föld-
ben azelőtt önállóan nem dolgozó "új gazda" nem tudja majd szak-
szerűen kihasználni a földet. Beül majd a birtokba, erőt vesz
rajta az úrhatnámság, nem míveli a földet s így keze alatt előbb-
utóbb elkallódik a föld. Nem tudom, mennyi az igazság állítá-
sában, az azonban kétségtelen, hogy a gazda megfelelő gazdasági
gépek és eszközök hiányában nem nagy bizalommal indulhat el az új
élet felé. Azok, akik ennek az utóbbi megoldásnak a fanatikus kép-
viselői, azt vallják, hogy minden körülmények között érvényre kell
azt juttatni. Azt már láttuk, - moridják, - hogy miként tudták meg-
becsülni, megtartani az ősi birtokot a köznemesek, most azt lássuk,
hogy miként fogják megbecsülni és megtartani az igazán rászorulók,
a nincstelen parasztok? Mit produkál, ha földdel segítünk rajta?
Sokan, amint ebből az állításból is kitűnik, csak kísérletnek veszik az
egész' dolgot, pedig most minden kísérlet rendkívül bajos és vesze-
delmes dolog. Itt csak okos, józan, de százszázalékos megoldásról
lehet szó!

Mindezekből az tűnik ki, hogy nem olyan egyszerű a kérdés, mint
ahogyan azt az ember az első pillanatban gondolná. Mindkét felfogás
ellen és mellett lehet sok érvet felhozni. Tény az, hogy az új tulajdo-
nosok megválogatásánálaz életrévalóságról. gazdasági vagy hivatás-
érzetről tanuságot tett köznemességet nem lehet teljesen kizárni,
habár elsősorban a nincstelen parasztságot kell földhöz juttatni, de
oly módon, hogy az meg is tudjon indulni. Mindkettőnél azonban a
döntő szempont az arravalóság, a gazdasági képzettség és a hozzá-
értes legyen.

Eddig még csak tervek, tanácsok, indítványok hangzottak el a t.
Házban és a magyar sajtóban. A javaslat még nem emelkedett tör-
vényes erőre, Előreláthatólag a vita még tovább fog dagadni körülötte.
Reméljük azonban, hogy igazságos és helyes megoldást nyer ez q
rendkívül fontos kérdés.

Sikter Lászio.

szeti Hetek keretében rendezett VI.
Nemzeti Képzőművészeti· Kiállítás al-
klamából - az Országos Irodalmi és
Művészeti Tanács javaslatára - eddigi
munkálkodása kíváló művészeti érté-
kének elismeréséül Rudnay Gyula fes-
tőművész, képzőművészeti főiskolai ta-
nárnak a-nagy állami aranyérmet ado-
mányozta.

A testvéreg-yház köréből, Dr. Révész
Imre tiszántúli püspök kezdeményezé-
sére mozgalorn indult meg, mely arra
irányul, hogy az egy millió 200 ezer
lelket meghaladó tiszántúli egyház-
kerületet nemzeti, nemzetiségi, társa-
dalmi, egyházkorrnányzási, különöskép-
pen pedig lelki és misszióí szempont-
ból három különálló egyházkerületre
bontsa . .--:..'A Lórántffy Zsuzsánna Dia-
koníssza Egyesület június utolsó vasár-
napján iktatta beúj lelkészét Esze Ta-

o más személyében. Ugyanakkor új, mo-
dern diakonissza anyaházat avatott a
fővárosban.

Felügyelő-beiktatás. A Barcs-Nagy-
atád-Somogyszobi missziói egyházköz-
ségi új felügyelőjét, dr. Bányai Lajos
járásbírósági elnököt most iktatta b_e
tisztségébe Horváth Lajos, a somogyi
egyházmegye esperese,

Személyí változások. Túróczy Zoltán
tiszai püspök az orrnospusztai s.-lelkészi
állásra dr. Ottlyk ,Ernő olcsvai segéd-
lelkészt nevezte ki. Simon László ózdi
s.-lelkészt Balogpádárr'a küldötte he-
lyettes-lelkészi minőségben.

A budai-vári eg-yházközség- presbité-
riuma júl. 6-án tartott. üléséri úgy ha-
tározott, hogy az egyik lelkészi állásra
vitéz Sréter Ferenc ker. missziói lel-
kész meghívását javasolja a közgyű-
lésnek. A lelkészmeghívás aug. 2-án
lesz. A betöltendő második lelkészi ál-
lásra pályázatot fognak hirdetni.

Pozsonyi lyceumi .öregdiákok talál-
kozója' volt június 29-én délben f2 óra-
kor a kelenföldi ev. templomban, hol

. a beteg Hamvas József ny, lyceumi
lelkész-tanár helyett 'I'aubinger Rezső
ny. tábori vezéresperes tartott áhítatot
és d. u. 5 órakor a fasori gimnázium
dísztermében, ahol Brózik Károly ny.
tiszaföldvári lelkész tartott emlékezést,
majd d. u. 6 órakor a fasori templom-
ban, ahol Algőver Andor ny. budapesti
valJástanár hirdette az Igét.

A Magyar Evang-éliumi Munkásszö-
vetsíg' július l-én, dolgozónők számára
üdülőt nyitott Balatonszárszón, Napi
ellátás 3 és 5 pengő, Jelentkezni lehet
IX., Ráday-u.5 .. r. 3. alatt hétköznapon-
ként 5-8' óra között a MEMSz köz-
pontjában.

A Mag-yar Református Vasárnapi
Iskolai Szövetség augusztus 4-9-ig or-
szágos konferenciát tart Tahíban. Sze-
retettel meghívják rá a vezetőket és
mindazokat, akik a vasárnapi iskolai
munka és a gyermekek lelki nevelése
iránt érdeklődnek. Bővebb felvilágosí-
tást Ecsedy Aladár lelkész, á: szövetség
országos titkára ad. Címe: Tahitótfalu,
Pest megye. .

A ssékelyf'öldí missziói egvházküzség'
elhatározta, hogy imaház céljára ingat-
lant vásárol 25 ezer pengőért. Ez az
imaház lesz a székelyföldi missziónak-
az ország két legkeletibb vármegyéjét
magában foglaló területén az első evan-
gélikus templom. .

Születés. Kósa Pál rákoskeresztúri
lelkészt és nejét Isten leánygyermekkel
ajándékozta meg, aki a keresztségben
a Márta nevet kapta,
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------ AKÁCVIRÁG
(Folytatás.)

Deezen a pünkösdön mégis félre lökte a gondosan leirt
és megtanult prédikáelót s gyorsan új textust ütve fel
János evangéliumában, úgy beszélt arról a Lélekről, ki
"mikor eljő, 71l€gfeddi a világot bű, igazság és ítélet tekin-
tetében", hogy bizony aznap egy férfi-fej se esett álomra a
szirite vastaggá, nyúlóssá zápult levegőben és minden szem,
minden száj tátva maradt. A zöld fácskákat szorongató
gyerkőcök tényerét meg úgy kezdte égetni a gyümölcsfák
síma bőre, mintha kénkővel lett volna bekenve mindahány ...

A másnapra hirdetett egyházi közgyűlés után azután
elégedett lélekkel írhatta be a krónikás könyvébe: ,,1770.
június 5. Az egyházközség közgyűlése szigorú an megtiltotta
a jövőben az Ú. n. "pÜnkösdi fák" gyalázatos szokásának
gyakorlását ... "

I
'I'hessedik meggyógyul.

1799. tavaszán Thessedikné' tisztelendő asszony aggódó
lélekkel figyelte az urát. Valami szörnyű belső gyötrelem
rághatta szegényt. Legkevesebb, hogy étvágytalan volt s
alig evett. Sohase volt nagyétkű. Az se tűnt volna fel, hogy
keveset beszél. Nem szekta feleslegesen szaporítani a szót.
De nem volt kedve a munkához! S ilyet még nem tapasztalt
azalatt" a tizenegy év alatt, amely annyi küzdelmet, örömet
és bajt, két gyermeket és négy koporsót hozott házas-
életükbe.

Csak sétált lógó fejjel, szomorúan. Semmihez sem nyúlt,
semmiben nem intézkedett. Pedig mennyi minden várta már
a ház körül, künn a mezőn, erre-arra, szavát, kezét, irányító
intézkedését. Cseléd, béres,' vincellér, tanyásgazda, kurátor,
egyházfi meg a többi sorra besündörgött a konyhába s
óvatos szóval pedzette előtte hogy hát ezt is kéne már. azt
is kéne már, de a tisztelendő úr nem szólt . . . .

Terézia asszony pár szóval megadta nekik az esze sze-
rint legjobb utasítást s küldte őket tovább. Az ura közelébe
nem engedett senkit. Nem tudta volna miért. Csak úgy súgta
asszonyi ösztöne. Valami betegség lehet az urán s a beteg-
nek kirnélet kell, nem zaklatás.

Néha belesett a dolgozó ba is. Máskor is megtette.
Sámuelt vagy könyv előtt találta, vagy tollal a kezében,
vagy mindkettő ott volt előtte s elmerülve, szinte belső
lázzal 'dolgozott. Most - csak üldögélt az asztal előtt órák-
hosszat, könyékre támasztott fejjel, semmibe bámuló.
szemekkel.

Mi lehetne orvossága ennek a fura lelki kórságnak?
Hiába törte a fejét, semmit nem bírt kieszelni. Azt

tette hát, amit gyönge emberi teremtmény tehet nálánál
hatalmasabb erők előtt. Párnájára borulva, könnyes gyötrő-
déssel fohászkodott Istenhez, küldje el azt .az orvosságot,
amelyet az ő gyarló értelme nem lát, nem talál.

Az Isten könyörgést meghallgató jóságos Atya.
Másnap délután már-nem az őszi légyhez hasonló

bágyadt, fárdat, búskomor Thessedik vánszorgott be a kis-
kapun, hanem a régi, viharzó járású, tetterőtől feszülő
harcós katona. A kiskapu csak úgy csattant utána ...

.Ez a .csattanás Teréz szívén vert boldog vísszhangot,
Igen, ez a csattanás hiányzott már hetek óta. Letette gyor-
san a varrást s kitekintett az ablakon.

- Hál' Isennek l - tört ki belőle az öröm, mert az
ismerős, fekete atilta olyan frissen törtetett be a dolgozó
ajtaján, mint az elröppent tizenegy év minden harcos napján.

Hajnal felé azért felkelt s . betepogott a dolgozó ba.
ideje lesz ágyba vonszolni.

Thessedik melegen nézett élete párjára s engedelmesen
letette a tollat. Érezte, hogy tartozik valami beszámolóval.
R1)gtön bele is vágott.

- Beteg voltam, Teréz. Pár hétig.
- Láttam.
-De már meggyógyultam. Isten gyógyitott meg.
- Tudtam.
-,- De nem tudtad, mi volt a bajom?
-' Azt IS tudtam .. Nem most kezdődött. Csak most tört

ki. Régen figyeltem már jeleit.

8

KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLETÉBŐL
IRT A: FARKA'S ZOLTÁN

------
Thessedik hosszan, csodálkozva nézett feleségére.
- Jobban ismersz, mint én magamat. Valósággal úgy

volt, ahogy mohdod. Minden ember lelkében ott a keserűség
pohara. Vannak, akiknél gyűszűnyi az egész. Legkisebb
csöppel is megtelik. Szíre-szóra sértődnek, duzzognak. Az
enyém hatalmas kehely, szinte vödörnyi. Sok csalódás elfér
benne. De ez a tizenegy év annál is többet hozott. Különösen
.8Z a tél ... Úgy tetszett, hiába minden. Atok ül ezen a
népen. Erősebben fogja a sötétség, mint amilyen az én vilá-
gosságom ereje. Fát nem ültetnek, de rontják, tördelik még
azt is, amit én ültettem. Emlékszel a bikákra? Alló hétig
dúlták a fáskertemet. S panaszomra mit vágtak oda? Ha
nem ültettem volna fát, nem lenne károm... Hiába volt
minden szép- előadás, úgy csinálnak mindent, ahogy eddig.
Aki hajlik szavamra, bántják, kiüldözik. Szegény Tóth
Mihály emberek elé se mer kerülni, mert az istállótrágyáját
kihordta a télen a földjére. Azzal csúfolják, csikót-borjat
akar talán keltetní a tehén- meg lótrágyából? A mi téli
saláfáinkról a fonó ban meg lakodalmaken mondanak csúfos
r igmust. A lakodalmakon, .keresztelőkön, disznótorokori épp
úgy tönkre eszik egymást, mint azelőtt, a koldusokat, cigá-
nyokat nem lehet kiirtani, a tanítók suttyomban csak mond-
ják azokat az útálatos köszöntőket, búcsúztatókat. küldözík
az ostyát s részegen heverik át a tanítási időt. Az elöljárók
csak tovább hatalmaskednak és fröcskölik szét intézkedé-
seikben ostobaságuk fekete permetjét. Sőt egyre szem tele-
nehbek és garázdábbak. Itt van szegény Keresztély! Huszon-
ötöt veretni egy ilyen emberre! Félországot bejárhatják,
amig ilyen ügyes és buzgó kirurgust találnak! S akkor az
az otromba, sötét bíró, ez' a Kovács János, csak hogy hatal-
mát fitogtassa s magát a hatalmaskodó nőszemélynél behíze-
legje, nyúlfarknyi história miatt nyilvánosan szégyenpadra
fekteti. Eszem megáll s a vérem felforr... Mit lehet ezzel
a néppel kezdeni? A házasulandókat is hiába oktat juk már
vagy tíz éve. Falra hányt borsó. Mindent úgy tesznek, ahogy
az öregek. Ahova lépek, ahova nézek, mindenütt csalódás,
csalódás. Semmi se változott,. minden megy, ahogy régen ...
Azt hittem, szétrág ez a bánat. Azt hittem, nincs értelme
semminek Szikes földnél is kietlenebb ennek a népnek
szíve. S ma... Teréz, Isten olyan ajándékot adott, mitől
egyszerre meggyógyultam. Új világosság gyulladt bennem.

- Tudod, ahogyasorkert alatt ballagok, kis iskolás
porontyot látok, ahogy nagyba működik valamitásóval, "Mit
mívelsz?" -\- kérdem. "Fát ültetek" - vágja' ki büszkén.
"Oszt mér?" "Hát a tisztelendő úr mondta, hogy ha elultet-
jük a magot, fa lesz belűle, oszt akkor sokat ehetünk rúla."

- Tudod, 'I'erézem, ott helyben Icinyilt bennem valami
mennyei világosság. Az Ige jutott az eszembe: "Elrejtetted
a bölcsek és értelmesek elől, de a kisdedeknek megjelen-
tetted". Meg hogy: "Ilyeneké a mennyek országa ... " Mint
a kilőtt nyíl, úgy rohantam haza. S tudom már, mit kell
tennem: az iskolát, iskolát kelt befogni q haladás szekerébe!
Itt a tervezet, a 'falusi iskolák egész tanításmódját átszer-
vezzük. Gazdasági iskola lesz az már a legalacsonyabb fokon.
A gyermekek már ott beletanulnak későbbi élethivatásukba
és pedig a legjobb, legmodernebb módszerekbe. Tanítókat
képezunk át s az egész országra a mi gazdasági iskoláink
árasztják az áldást, életet. Meglátod, Terézem, amit most

I
elkezdek, arról beszélni fog az egész világ s tán még száz
évek múlva is ernlegetik ...

<, - Úgy legyen, édes uram. De most már pihenj is
kicsit.

Így született meg Thessedik Sámuel híres, nevezetes
gazdasági iskolája azon a csöndes tavaszi éjszakán'.'

VEGE.
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Miért támogassuk az' Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangéLikús intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósitásával a csa-
lád segítségére siet,

Kíházasítási, tanulmányi, neveltetesi segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

, Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös. díjtételekkel köthetjük megs 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.
r 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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Evangélikus lakásba II
Evangélikus képet! I r

LUHNSDORF KARO LY
, -rnűvészi .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, azigázság' és az
élet" (60X33) 1 P

II .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 bazár.
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Tanítók, tanárok
-

Az új vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, Szinyey-Merse
Jenő, hivatalát elfoglaló be-
szédében a következőket mon-
dotta: "A nemzet életerejét az
ifjú nemzedék erkölcsi, szel-
lemi és testi ereje, ellenálló
képessége biztosítja. A nemzeti
élet folytonosságát biztosító
magyar lélek számára szolgál-
tatja a tudás, a tanulás, oa jel-
lemnevelés egész életre szóló
javait. E millió magyar lélek
formálója, nevelője, tanítója,
oktatója első sorban a magyar
tanítói és tanári rend., Az ő
vállaikon nyugszik népiskolá-
tól kezdve a legfelsőbb tudo-
mányos képzésig a nemzetne-
velés legsúlyosabb feladata.
Ezzel elválaszthatatlanul ösz-
szefügg az a csaknem ember-
feletti feladat, amelyet a lel-
készkedő papság végez. A nem-
zet hálája, köszönete és meg-
becsülése kísérje mind őket,
mind a tanítói és tanári rendet
hivatásuk teljesítésének nehéz
útjain" .

Ezek a szavak méltók ahhoz
a feladathoz, amely előtt áll a
mai háborús Magyarország val-
lás- és közoktatásügyeinek in-
tézője, az új miniszter. Bi-
zonnyal minden magyar tanító,
tanár és pap úgy érzi, hogy a
miniszter igazságot szolgáltat
annak a munkának, mely min-
den magyar iskolában és min-
den, magyar templomban fo-
lyik. Nagyon sokat kellett
tanulnia a magyarságnak addig,
amíz belátta, hogy a falusi

,
es

vagy tanyai iskolák szegényes
tantermeitől kezdve a főiskolák
és egyetemek tágas termeiig
éppen úgy, mint a nagyvárosi
templomoktól kezdve a sze-
génységből szűkre szabott fa-
lusi imaházakig mindenütt
ugyanannak az egy munkának
valamelyik része folyik. Ez a
részleteiben különféleképoen
megbecsült munka mégis csak
egy: embernevelés. Mikor a kis-
gyermek először tanulja meg-
fogni az írótollat és megismerni
az első betűket és amikor elő-
ször kezdik a tudnivalókat
elültetni a lelkébe a világról,
az életről, ugyanaz a munka in-
dul meg, mint amelyik munka
akkor is folytatódik, amikor
az egyetemi szemináriumokban
már a tudományos kutatás

, részletkérdéseivelfoglalkozik
valaki. Amikor valamelyik fő-
városi templomból, amelyben
talán ezer ember is van, szét-
viszi a rádió százezer hallgató-
hoz az Isten ígéinek a tanítá-
sait, ugyanaz a lelki nevelés
történik, mint amikor egy-egy
tanyai iskola tantermében va-
sárnap délután megjelenik a
szórvány lelkész és tíz, vagy
húsz 'hallgatónak hirdeti az
Isten ígéjét. Jól látta és vilá-
gosan mondotta meg az új mi-
niszter, hogy ez a lelki nevelés:
az istenfélelemhitré, becsületre,
jóságra, testvéri szeretetre való
nevelés, ez a, kifejezetten ke-
resztyén munka elválaszthatat-
lanul függ össze a tanítói' és

papok
tanári rend minden munká-
jával.

A tanító, a tanár és a pap
ugyanazt akarja. Magyarorszá-
got neveli. Neveli tudásra és
hitre. Neveli az elsőre, hogy az
emberi élet és megélhetés dol-
gaiban éppen úgy, mint a nem-
zeti jelen és jövendő feladatai-
ban ne csak eligazodni tudjon,
hanem annak hasznos része is
lehessen. Neveli a másodikra,
amikor a fejlődő fiatal életet
az út, az igazság és az élet
mesteréhez, Krisztushoz vezet-
geti és amiről olyan nagyon
sokat szoktak. összebeszélni az
emberek: a tudás és' a hit
egyensúlyát megalapozni a lel-
kében. Hála Istennek, ez a két
munka nem kerül szembe egy-
mással. Egymás mellett halad
előre. Amelyik gyermek lelke
vallásilag rendben van, hitbeli
szempontból megbízható, az
szinte törvényszerűleg sokkalta
magasabb százalékban tartozik
a jobban tanuló gyermekek
közé, mint a hitben elhanya-
golt gyermek. Nekünk ez a
fontos. Nem a hálát, a köszöne-
tet és a megbecsülést követel-
jük a magunk számára, - bár
annak megemlítése is jól esik
- hanem örvendezünk azon,
hogy az a miniszter, akinek
feladata az iskolák és a templo-
mok nyugodt munkáját bizto-
sítani, jól látja az egybetarto-
zást és egyformán akarja mind
az iskolák, mind a templomok
munkáját előmozdítani.
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Egy régi terv
Az Evangélikus Elet junius 13-iki

számában néhányadatban bemutatja
a Deák-téri Luther-Szövetség 1941.
évi számadásaít., majd számszerű ada-
tokkal közli szakosztályainak és tag-
egyesületeinek áldásos munkáját. Az
olvasó örömmel veszi tudomásul ezt a
beszámolót, mert ez megcáfolja azt a
hiedelmet, hogy nálunk inkább be-
szédben él a belmisszió, mint valóság-
ban. A Deák-téri Luther-Szövetség
nagyarányú munkásságával valóban
példa gyanánt áll a helyi Luther-Szö-
vétségek előtt.

Nem felesleges azonban rámutatnunk
a nagy öröm mellett azokra a hiá-
nyokra, amik ezen a téren szórvá-
nyainkban tapasztalhatók. A szórvány-
kérdésről ugyan már rengeteget cikkez-
tek, mégis megemlítek néhány okot,
amik miatt a belrnissziói munka itt nem
tud életerős lenni. Egyik legsúlyosabb
ok talán az, hogy a lelkész, mínt a
belrnissziói munka vezetője, teljesen
egyedül van. Ehhez a munkához intelli-
gens egyháztagokra van szükség, akik
a lelkésznek segítő társa ivá lesznek.
Különböző egyesületek vezetése, mű-
soros estek rendezése, énekkarok szer-
vezése és a-belmissziói munka számtalan
irányú kiterjedtsége olyan képessége-
ket igényel, hogy azoknak kielégítésére
a legkevesebb ember képes egyedül. A
munkaév végén megjelent belmissziói
kérdőívek bizony nem egyszer kérnek
adatokat olyan munkáról, amihez a
lelkész nem ért, segítő társa nincs, s
így az esetleg fontos munka szórványá-
ben nem is szerepel.

Az egyesületi munkának nagy aka-
dálya a szétszóródottság: a. kís létszám
és a hatalmas távolságok. -Viszont ha-
nem folyik fokozott munka, akkor ez a
szám is hamar semmivé válik. A leg-
több tervet pedig az anyagiak hiánya
nem engedi megvalósulni A szegénysé-
get nem kell 'kiszínezní, elég arra gon-
dolnunk, hogy a zsellérek filléreiből
kenyér is alig jut.

Akármelvki oldaláról nézzük is ezt
a kérdést, míndíg csak az kerül elő-
térbe, hogy egyedül vagyunk. Az egész
szórványkérdés is azért nem tud meg-
oldódni, mert a szórvány egyedül van.
Három évvel ezelőtt felvetették egyházi
lapj-aink a testvérgyülekezetek tervét.
Úgy tudom, egy-két gyülekezet meg' is
valósította és támogatja szegény _test-
vérét. Jó lenne ezt a tervet felújítani
és úgy módosítani, hogy minden sze-
gény és erőtlen szórvány (missziói kör)
kapjon egy jobbmódú, erős gyülekezet-
testvért, hogya két testvér osztozzék
a szent felelősség vállalásában. A szór-
ványnak szüksége van lelki, szellemi és
anyagi támogatásra. Rászorul a testvér-
gyülekezet érte mondott imádságaira,
tanácsaira, szolgálataira, könyveire és
néha anyagi támogatására is. Aki vé-
gignézi szórványterületeinken az állami
anyakönyveket, megdöbben annak az
óriási veszteségnek a láttára, ami a
reverzálls révén ér minket. Ennek a
veszteségnek komoly munkára és test-
véri összefogásra kötelező figyelmeztető
szava van. Bártfai Lajos.

~"""""-~
A kiskőrösi gyülekezet egyik meg-

üresedett lelkészi állására dr. Murányí
György gyóni lelkészt hívta meg.
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Evangélikus napok
Az Országos Luther-Szövetség 1935-ben az evangélikus öntudat

erősítésére, az evangélikus kultúra terjesztésére és az egyháztársadalmi
élet elmélyítésére evangélikus napok rendezését határozta el. A gyüle-
kezetek részéről megnyilvánult érdeklődés, de maguk a számszerű
adatok is azt mutatják, hogy az evangélikus napok intézménye bevált.
Míg az 1935-38. években az egész országban összesen csak 15 evan-
gélikus napot tartottunk, addig a közelmúlt három - mozgalmas és
háborús - esztendőben 21 és ez évben pedig már 6 evangélikus napot
rendeztünk. Ilyen arányú fejlődés háborús időkben, nehéz gazdasági
viszonyok között az evangélikus napoknak a Luther-Szövetség jövő
munkájában is számottevő helyet biztosít. Ezért tartjuk szükségesnek,
különösképpen most, az ősszel megtartandó egyháztársadalmi kongresz-
szus előtt, felvetni az evangélikus napokkal kapcsolatos kérdéseket.
Azért sem. felesleges ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert egyházi
és világi részről is még sokan nem tudják, hogy mi célt szolgálnak
ezek a megmozdulások és így vagy mást várnak tőlük, vagy mást
igyekeznek azok programjába beilleszteni. Nem egy lelkész pl. az
evangélikus napokkal kapcsolat os levelezés során következetesen evan-
gelízációról írt, nem említve azokat, akik még a Luther-Szövetséget
is állandóan a Luther-Társasággal cserélik és tevesztik össze. A mi
.feladatunk a helyes tájékoztatás, kívánatos azonban, hogy az érdekeltek
igyekezzenek is megfelelőképpen tájékozódni az egyházi egyesületekről
és azok munkájáról.

Az evangélikus napokkal, amelyeket a Luther-Szövetség az egyes
gyülekezetekben kiszállás ok formájában rendez, az- a célunk, hogy
megmozgassuk lehetőleg az egész gyülekezetet, annak minden egyes
rétegét. Ezért úgy állít juk össze a programot, hogy külön előadások
legyenek a presbiterek, a nők, az ifjúság számára és külön egy olyan
alkalom -' kultúrest, vallásosest -, amelyen másvallásúak is meg-
ismerkedhetnek az evangélikus szenemi értékekkel. Természetesen ezek
mellett a hangsúly mindíg a templomi szolgálatokon van, amelyeket
vendég-lelkészek végeznek. Az evangélikus napok előadásainak és szol-
gálatainak lehetőleg olyan közös alapgondolatot adunk, ami a gyüle-
kezet különleges helyzetének, viszonyainak és problémáinak leginkább
megfelel. Az evangélikus napok alkalmat adnak arra is, hogy meg-
alakítsuk a Luther-Szövetség helyi szervezeteit ott, ahol azok még nem
alakultak meg, ahol pedig már megvannak, ott megismerjük és ellen-
őrízzük működésüket. i

Az evangélikus napokkal kapcsolatban már a múltban is felmerül-
tek bizonyos kifogások és kívánságok. A múlt ban elhangzott kifogások
közül felemlítünk néhányat. Egyesek kifogásolták pl., hogy az előadók
között egyébként értékes, de nem országosnevű egyének is nagy szám-
mal szerepelnek; mások viszont, hogy kevés a világi előadó. Szóvátették
azt Is, hogy az előadók ugyanazon az evangélikus napon teljesen külön-
böző, sőt ellentétes teológiai és világnézeti felfogást képviseltek.

Kétségtelen, hogy az evangélikus napokban nehéz mindenkit kielé-
gíteni és mindenkinek - személyben, szellemben, felfogásban és
tartalomban - azt nyújtaní., amit szeretne. Ami a nem országosnevű,
de egyébként értékes és elsőrendü előadókat illeti, ebben a tekintetben
a jövőben nem kívánunk eltérni az eddigi gyakorlattói, mert meg-
győződésünk, hogya Luther-Szövetségnek az evangélikus napok alkal-
mával az is egyik fontos feladata és kötelessége, hogy a magyar
evangélikusság szellemi értékeit szerepeltesse és megimertesse tekintet
nélkül arra, hogy azok befutottak-e már, vagyserri .. Ez egyébként
nemcsak egyéni megállapítás, hanem Szövetségünk hivatalos állás-
pontja is. Ami a világi előadók csekély számát illeti, az nemcsak a
kifogást tevőknek, hanem az evangélikus napok rendezőinek is komoly
problémája. Tudjuk tapasztalatból, hogy sok esetben, sok kérdésben
világi előadó szájából meggyőzőbb, bizonyságtevöbb egy előadás, mintha
azt lelkész tartja. A helyz.et az, hogy nincs elég világi előadó, illetve
nincs elég megfelelő előadó. Meggyőződésünk azonban az, hogy vannak
megfelelő előadók, .csak nincs róluk tudomásunk. Ezért volna nagy
szükség egy szellemi kataszterre, amelynek elkészítését Szövetségünk
már évekkel ezelőtt munkába is vette, amely azonban nagyon sok meg-
nemértés miatt a mai napig sem készülhetett el.



Az előbbi két kérdéssel kapcsolatosan többen javasolták már azt
is, hogya Szövetség az evangélikus napokra szervezzen állandó előadó-
gárdát és ezekkel szerepeljen mindenütt. Kétségtelen, hogy ez a
megoldás lényegesen megkönnyítené az evangélikus napok rendezését
és így az előadók felfogásbeli azonossága is biztosítható lenne.
Mivel azonban egységes evangélikus közvéleményről és közfelfogásról
nem beszélhetünk és mivel egyes előadókat egyes gyülekezetek egye-
nesen kérnek, más gyülekezetek viszont ezekről hallani sem akarnak,
ez a kérdés ilyen formában egyelőre nem oldható meg.

Amint a fenti néhány példa is mutatja, az evangélikus napokkal
kapcsolatosan vannak megoldatlan kérdések, sajnos, ezek egy része ma
még nem orvosolható; vannak azonban. komolytalan .és felelőtlen
kritikák is, amelyeknél viszont csak arra ügyelünk, hogy az elvégzendő
munkát ne akadályozzák és a munkakedvet ne csökkentsék. .

Az evangélikus napoknak komoly szerepük van a Luther-Szövetség
munkájában.' Az evangélikus napok szaporítása, programjuk elmélyí-
tése és ezek révén a gyülekezetekkel. a helyi szövetségekkel való
kapcsolatok erőteljesebb kiépítése a jövőben is a Luther-Szövetség egyik
főfeladata lesz. Egyetértünk ugyan azokkal, akik azt állítják, hogy a
Luther-Szövetség munkája nem merülhet ki evangélikus napok rende-
zésében, de ezzel a megállapítással legkisebb mértékben sem kívánjuk
leértékel ni az evangélikus napok fontosságát és szükségességét. Kívá-
natos, hogy falusi és városr gyülekezeteknél mielőbb megtaláljuk az
evangélikus napoknak azt a formáját és módját, amellyel legjobban
szolgálhat juk egyházunkat, amellyel erősebbé, egységesebbé és öntuda-
tosabbá tehetjük egyháztársadalmunkat. A szeptemberi egyháztársa-
dalmi kongresszus alkalmat ad majd ezeknek a kérdéseknek részletes
és alapos megtárgyalására is. dr. Vácz Elemér.

A templom
,es ..papja

A 27-ik zsoltár olvasgatása közben sok meditáló lélek szinte azt
érzi, hogy az a zsoltár egyenesen Luther számára íródott. Luther
irataiban hem igen tesz említést ártó], hogy melyik templomát szerette
legjobban, de annak a készségnek alapján, ahogy a szószékre vágyott
s ahogy ott ellenfelei által is elismerteti a leghatalmasabban prédikált,
azt állíthatjuk róla, hogy ő legjobban magát Isten tornácai között
'érezte. Kortársa s kezdetben főnöke: X. Leó a Szent Péter templom
építésének kivitelezésénél azt a kedvenc gondolatát 'akarta valóra
váltani, hogy az ő papsága alatt a mindenkori pápák számára olyan
monumentális templomot építsen, amelyhez hasonló nem volt és nem
is lesz a világon. (Ki gondolt volna arra, hogy Európában s később
Amerikában olyan több .millió dolláros templomok épülnek majd,
amelyek ha művészi értékben nem is, de monumentálitásban bizo-
nyára felülmúlták Szent Péter templomát).

Olasz földön. a templom szeretete társul a művészetszeretettel.
S ahogy az olasz festőművészet jelentős érdemeket szerzett abban az
irányban, hogy az egyházi művészeti kívánalmakat alázatosan kiszol-
gálta, az olasz operairodalom is nagy gondot fordított minden időben
arra, hogya templom, az istentisztelet fenségesebb részei megeleve-
nedjenek és a világhírűvé váló operák újraismétléseiben még a hitet-
len közönség előtt is egyházi propagandát végezzenek. A magyar
királyí Operahái Respighi: Láng c. operáját nemcsak zenei tolmácso-
lásával, hanem a mű liturgiai tetszetős és hatásos beállításával világ-
hírüvé tette. Nem is beszélve arról, hogy Puecini Tosca c. operajának
templomjelenetei olyan tökéletesek: amelyek megdöbbentik a hívő és
hitetlen hallgatókat is. Lehet, hogy van valami túlzás a gondolat-
párosításban, de e sorok írója nem védekezhetik sem a vád, sem az
az összehasonlítás kényszere ellen akkor, amikor azt gondolta, hogy
valamikor talán akad ,majd operaíró s zenedrámaköltő, aki színpadra
viszi azt a protectorátusban lezajlott eseményt, amelyről immár az

. egész világ értesült, hogy gyilkosságra vállalkozó nacionalisták hitet-
len cselekedeteik védelmére a templomot is felhasználták s napokon
át éltek rejtett. templomi helyeken s lelküket is csak ott és akkor
léhélték ki? mikor a templomban először kézrekerítőikre az oltár

Karácsony Sándor
A magyar keresztyén ifjúsági' moz-

galmák lelkes vezéralakja Karácsony
Sándor, a debreceni egyetem profesz-
szora lett. Amikor őt innen szeretettel
üdvözöljük, nem róla akarunk írni,
hanem inkább megszólaltatjuk őt magát
legismertebb munkáin keresztül. Íg'y
legalább olvasóink is letelepedhétnek
egy lélekzetvételre az új professzor
katedrája elé ...

*"A hegyi beszéd törvénykönyvnek
kegyetlen, illemtannak divatjamúlt, ta-
nácsadónak nem elég praktikus, zsinór-
mértéknek túlságosan magosratett. A
hegyi beszéd rendőrhatósága a kíhágást
halállal bünteti ... Így szokunk a hegyi
beszédről mindnyájan gondolkodni
mindaddig, míg azt gondoljuk róla. hogy
leheteblenségre kötelez. Pedig' a hegyi
beszéd nem kötelez semmire. A hegyi
beszédben képesíti Krisztus a benne
hívőket mindarra, amire a Krisztustól
távol élőket nem lehet kötelezni. Pa-
rancsait úgy kell tehát valahogy tudo-
másul vennünk. mint ahogy a teremtett
világ annak idején boldogan tudomásul
vette az .Igét, amely által lettek minde-
nek. Legyen világosság! - ez nem azt
jelenti, hogy te szegény világ most már
futhatsz, f'áradhatsz, míg valahonn.an
előkerítesz valamelyes szövétneket. Még
kevésbé azt jelenti, hogy te még szegé-
nyebb világ ezentúl kénytelen léssz
világosabban élni, akarva, nem akarva.
Az ellenkezőjét jelenti. Te boldog világ,
mostantól kezdve nincs sötétség többé
benned és körülötted, s neked most már
szabad világosabban élned ... Fényljék
a ti világosságtok... Ez sem a törvény
borzasztó, megvalósithatatlan, muszáj a,
hanem a szabadság szent lehetősége,
boldog előjoga, amely az újjászületés
után egyszerűerr érvényben van. Újjá-
születtünk ésa mi világosságunk, most
már - halljatok csuddát, - fénylik!"
(A hegyi beszéd. Exodus kiadás 1941.)

*
"Magyar bűnök nincsenek.. 'Bűnös

magyárok vannak, de ilyen fikció
nincs. .. A "szalmaláng" például egy
bizonyos tempójú és hőfokú aktívitás.
Úgy szekták emlegetni, hogy perzselőn
ég ugyan, de hamar ellobban. Ez' az
emlegetésmód kelti negativ hírét. Hi-
szen így lehet róla beszélni: Hamar
ellobban ugyan, de amig ég, perzselőn
meleg, Az én falusi gyermekemlékeírn-
ben mai napig ez a pozitiv előjelű szal-
maláng szerepel, mert kenyérsűtésnél,
téglaégetéskor, cséplés idején, ahogy a-
"tüzst" táplálta és mozgatta, téli reg-
geleken, disznótorban a két hízót per-
zseltük, mindíg ez a szalmaláng szere-
pelt és szolgált. Atvitt értelemben is
szalmaláng kellett a tanyai élethez.
"Nyáron -rnajd a földről leszalad a jó
kaszás, olyan szidajon kell dolgozni". A
"részes" gép is megindul hajnali setét-
ben és virradattói vakulásig búg. De
még fegyvergyakorlaton is, meg a világ-
háborúban is bebizonyosodott, milyen
pozitíverő s bizonyos helyzetben, vagy
bizonyos időpontban milyen jó, ha kéz-
nél van és érvényesül a szalmaláng
Az, amit szalmalángnak hívnak, interi-
zív, átható, sőt átütő erejű, magas hő-
fok, mely rövid ideig tart. Az egyetemes
élet egy sajátos formája ez, mely bizo-
nyára szükséges, mert van. Két bűnt
követhetünk el a birtokában: ha elher-
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dáljuk nem neki való alkalmak között
és ha nem használjuk fel ott, ahol kel-
lene, vagy lehetne. A harmadik, amit
ellene elkövethetünk, már nem is bűn,
hanem hóbort: ha nem vesszük tudo-
másul, vagy azt hisszük, hogy tetszésünk
szerint formálható. Mintha csak azt
követelnénk a szarkától, hogy a jövő-
ben ne csörögjön, hanem csörrenjen, de
aztán huzamos ideig és megszakítás nél-
kül.. mert csörögní szarkabűn... Az
aktívitás a magyar ember észjárása
szerint egy szempillantás alatt végbe-
megy. így kívánja ezt az ősi munka-
programm, de fejlesztett is magának ősi
munkaritmust, olyat, amilyet a szubjek-
tív és kömplikált Európa nem ismer és
nem ért. A magyar bravúr teljesítmé-
nyei egészen valószínűtlenek és min-
denkor kiszámíthata.tlanok. Évszázadok
mulasztásait elképesztően kevés időtar-
tamon belül pótolja, semmiből, a föld-
ből, levegőből teremti elő, nőteti ki,
varázsolja oda a készet, bábeli zűrzavar
minden igaz ok nélkül rendbejön,
titokzatos, hosszú, titkos, földalatti,
kísértetek órájában tartott rendszeres
megbeszélések borszeszlángja, lábszár-
csontjai és koponyája helyett össze-
kacsint két magyar és máris értik egy-
mást. Ki hitte volna, hogya forradal-
mak és megszállás után olyan hamar
talpraállunk. És micsoda bravúr volt a
legutóbbi nagy tett is: -az alrg felfegy-
verzett magyar nemzeti hadsereg meg-
szállja a Felvidék kiürített részét és
elfoglalja Ruszinszkót. A magyar szal-
maláng helyes fordítása tehát Európa
nyelvén nem az, hogy szalmaláng, ha-
nem az, hogy bravúr! Az ideje ponto-
san annyi a bravúrnak, mint a terem-
tésnek, a születésnek, a fogantatásnak,
mindennek, ami non fit, sed nascitur.
Nincs az a stop per-óra, amely mérni
tudná. De épen azért "órarendje" sincs
a magyar bravúrnak. "A maga ideje"
ez az idő, ami eljön és kitelik". (A
magyar észjárás és közoktatásügyünk
reformja. Exodus kiadás, 1939.)

"*"A nép nem szabad igazán, ha mun-
kájának nem kapja meg az ellenértékét.
Ezt az ellenértéket nem lehet kiszámí-
tani, de titokzatos mérlegen mérődik
meg és nem szabad - visszatartani a
verejték és kín árából semmit . .f. A
nép ugyanazért nem szaporodik, amiért
a föld nem terem többet. Ki van uzso-
rázva, nincs kedve élni, mert nincs
életlehetősége. Kár a tényekkel dispu-
tálni. Azt mondja a valóság: ne mondd,
hogy van életlehetőség; mert ha volna,
élet is volna ... Egyetlen becsületes el-
járás lehetséges csupán: biztosítani _a
kín és verejték ellenértékét. Akkor

. érdemes lesz élnie a verejtékezőnek és
kínlódónak s élni is fog nyomban. Ismét
"szaporodni" fog a "nép"... A kisern-
mizett ember lassanként elveszti élet-
kedvét. Az egyes ember felakaszt ja
magát, a "nép" nem szapor:odik kellő
mértékben. Nem helytálló és nagyon
absztrakt kifejezés az ilyenre az, hogy
erkölcstelenség. .. Ha valaki üngyilkos
lesz, nem szabad eltemetni szertartás-
sal - valakit. "Esetleg nem éppen azt
a valakit, aki öngyilkos lett, hanem -
lehet, hogy - a feleségét, vagy a test-
vérbátyját, vagy a szomszédasszonyát,
vagy a munkaadóját, nehéz megmen-
darii, hogy kit, vagy kiket. (Az egyké-
zésben is van jókora adag erkölcstelen-
ség, csak épen ezt nehéz megmondani,
kik kikhez képest erkölcstelenek." (Ma-
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mögül kézibombákat hajigáltak. A szent Jeromos templom ezzel bele-
került a világtörténelembe. Ha a kertársak egyelőre bizalmasabb rész-
letekről nem is értesülhetnek, annyit már tud a nagy nyilvánosság,
hogya nacionalista orgyilkosok a templom papjának támogatásával
rejtőzködtek ezen a helyen. A pap bizonyosan tudta azt, hogy ezzel a
tettével halált érdemel, mert azt is tudnia kellett, hogy a rejtett embe-
rek holl éte előbb-utóbb kiderül sakkor ő világi megítéltetésén kívül
súlyos egyházi megítéltetésben is részesül.

Évekkel ezelőtt végignéztem egy budapesti templom számomra
igen különös szertartását. Mint tájékozatlan és tapasztalatlan, először
csak a nyitot ajtón keresztül, azután közelről néztem végig azt, hogy.
a templomban elkövetett öngyilkosság megszentségtelenítő hatása
miatt tniképpen tisztították meg- egyházi szokás szerint Istennek
házát. Nem tudjuk, hogy a Jeromos templomot újrafelszentelve, ismét
az Istenhez buzgón imádkozni akaró hívek számára újra alkalmassá
teszik-e, de remélni lehet, hogy miután a templom megmaradt a he-
lyén, ott ezután is és a jövőben is tovább folynak az istentiszteletek.

Lűbeck és Rostock bombázása után a hamburgi evangélikus
püspök körIevelet küldött lelkészeinek, hogy tegyenek jelentést
arról, mi a bombázás következrnénye templomi vonatkozásban. A kör-
levél aggódó hangja s a beszámolók szomorú vagy örvendetes adatai'
a jelenkor és az utókor tagjai elé állitják azt a lutheri lelket, amely
a 72-ik zsoltár írása szerint él ezekben .a papokban, akik tudnak fér-
fiúi nyiltsággal sírni sIstennek hálátadó alázattal örülni annak, ami
érte őket. ill. ahogya rombolás elkerülte őke.

Egyházunkban nemrégiben lelkészcsere történt egyik gyüleke-
zetünkben. Az új lelkész nagy népszerüséggel gyarapította kezdeti
sikereit s amikor a hívek közül akadtak olyanok, akik siettek az eltá-
vozott lelkészt ócsárolni, az új lelkész azzal hárított el magától min-
den ilyen gyarló beszélgetést: a temlom-építő lelkészt ócsárló szava-
kat nem hallgatom meg. Itt is egy darab egyháztörténelem örökitő-
dött meg.

A francia protestantizmus elerőtlenedéséről sok szó esik egyházi
lapokban s a széthullás bizonyosságát azzal próbálják megértetni, hogy
meg kell semmisülnie a francia protestántizmusnak, mert a templo-
mok papjai nincsenek helyükön s a pásztor nélkül maradt templom és
nyáj elveszíti egymást. Ilyen hangok hallatszottak az orosz keresz-
tyénség papjai ellen is s sok tekintetben szólal meg ehhez hasonló
gondolat Hollandiában és Norvégiában is.

Egyházi beszélgetésekben nemcsak a kedélyesség kárára van ez
a papi kiszólás: az én hitoktatóm, hanem eg házjogilag is helytelen
megállapítás ez. Viszont százszázalékos jogosultsággal mondhatja min-
den gyülekezeti lelkész ezt: az én templomom. De e mondás alatt
senki sem érti azt, hogy az a szent hely az ő magán tulaj dona, sem azt
nem érti senki sem, hogy a gyülekezet nem is tartja már magáénak,
hanem a mai nehéz időkben főként úgy érti azt mindenki, hogya lel-
kész felelős mindenért, ami a templomban történik s ez a felelőség
nemcsak Iöldí viszonylatban van meg, hanem még inkább azon
túlmenően. G. L.

A protestáns munkásmozgalom szer- I
vezésének ügyét tudvalevően az Evan- I
géliumi Munkásszövetség vállalta,
amely eddig inkább csak református
vonalon működött. Evangélikus ágá-
nak kiépítését az Országos Luther-
Szövetség vette tervbe és saját szo-
ciális szakosztálya keretében óhajtja
ezt megvalósítani mindazokban a gyü-
lekezetekben, ahol a munkásság na-
gyobb számban el. Túróczy Zoltán
tiszakerületi evangélikus- püspök fel-
kérte mindama gyülekezetek vezetősé-

. gét, ahol jelentősebb számban vannak
munkások, tegyék ezt a megalakítast
lehetővé. Az ."OLSz" központja : Bp.,
IV., Bástya-. 12. készségesen ad köze-
lebbi felvilágosításokat is a szerve-
zésre nézve. (MÉ.) ./

Túróczy Zoltán püspök a finn hadi-
árvákért. Az Országos Luther-Szövet-
ség mozgalmat indított háromszáz finn
hadiárva s általában szegénysorsú
finn gyermek magyarországi elhelye-
zése érdekében. Erről a tervről Tú-
róczy Zoltán tiszakerületi püspök kör-
levelében ezeket mondja: "Magyar
népünk, amely a világháború vérvesz-
tesége utáni aléltságában saját gyer-
mekein tapasztalta meg a külföld fe-
lénk nyúló segítő-kezének szeretetét s
evangélikus népünk, amely e gyer-
mekekben sajáthitű cselédeit kell,
hogy lássa, karolja fel ezt a nemes
mozgalmat. Lelkészeinket kérem, hogy
a mozgalom sikere érdekében saját
egyházközségükben mindent kövesse-
nek el". (MÉ.)
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A VI. sz. kir. városi esperesség

megszüntetésének tanulságai
Azt hiszem, nem sokan vannak e lap olvasói között, akik tudnának

arról, hogy' mikor szünt meg a VI. sz. kir. városi esperesség és így
még kevésbbé gondolhatnak arra, hogy ennek lehetnek számunkra
bizonyos tanulságai. Az ilyenek számára elárulom, hogy 1943-ban
lesz negyven esztendeje annak, hogy először tárgyalták edicső multú
esperesség felosztásának ügyét az érdekelt egyházközségek és maga
az esperesség s 1944-ben lesz negy'{en éve annak, hogy a feloszlatá-
sát ki is morídották. Nem szándékozom ezúttal ismertetni az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokat. csupán megállapítom azt, hogy az 1904.
évi egyetemes közgyűlés ama határozata folytán, mely tudomásúl
vette a tiszai egyházkerületnek a Ieloszlatást kimondó határozatát, a
következő változás állott be: a) a kassai két egyházközség a hegyaljai,
b) az eperjesi, bártfai és kisszebeni két-két egyházközség, beleértve a
nem városi, de idetartozó kicsi paloncai gyülekezetet is, a sárosi espe-
rességhez, c) a késmárki és lőcsei. egyházközség pedig a tátraalji,
illetve tizenhárom szepesi városi esperességhez került. Ez azt jelen-
tette, hogy a kimondott an városi gyülekezetek nera alkottak többé
egyöntetű, közös történeti multtal bíró egységet s külön önkormány-
zatot, de beleolvadtak a többnyire falusi gyülekezet ekből álló espe-
rességekbe, melyeknek élete magától értetődően egészen más volt,
mint a VI. sz. kir. városi esperességé. De hisz kimondottan ez is volt
a cél. Hiszen az esperesség megszüntetését kimondó határozat főleg
arra hivatkozik, hogy az egyházi közigazgatás így könnyebb leszv-s
hogya városi gyülekezetek így közvetlenebbül éreztethetik jótékony
hatásukat a vidéki gy'Uekezetekre. Minha- bizony nem éreztette volna
hatását a nagy múltú seniorátus századokon keresztül a vidéki gyü-
lekezetek, sőt az, egész ország evangélikusságának az életére! S mintha
abban az időben, amikor nem volt vasút, távíró, telefon, az egyházi
közigazgatás kőrmyebb lett volna, mint 1903-ban, De erről most ne
beszéljünk!

Alig 14 év múlva az esperesség felosztása után bekövetkezett
az összeomlás, ezzel együtt a Felvidék cseh megszállása .... De vissza-
sírtuk mi eperjesiek a régi VI. sz. kir. városi seniorátust! Ha ez abban
az időben: 1918-19-ben, még meg lett volna.akkor sok, nagyon sok
dolog máskén alakult volna a Felvidék egyházi és iskolai életében.
Az esperesség, mint zárt egység dacolt volna a viharral. Talán külön
szervezetképen, mint önálló és független egyházi alakulat maradt
volna meg a százados történelmi fundámentumon. S mint ilyen gon-
doskodhatott volna - hogy mást ne említsek -- az eperjesi kollégium
és a késmárki líceum fenntartásáról. Mit jelentett volna ez egyházi
és nemzeti vonatkozásban egyaránt, arról szükségtelen beszélni!' De
mert a régi VI. sz. kir városi esperesség ekkor már nem létezett,
minderről szó sem lehetett, átgázolt a volt VI. sz. kir. városi ésperesség
gyülekezetein is az idő kereke. A felvidéki forradalmi egyházi alakulat
csehszlovák korrnánytól maga kérte autonómiájának a felfűggesztéset
sezzel lényegileg el is volt intézve minden. Attól kezdve megszűnt a
felvidéki evangélikus egyházak torténet; aLkotmánya's helyébe lépett
a csehszlovák kormány jóvoltából később megkapott - papíros egyházi
aLkotmány, amelyet nem vedett többé az 1608.,' 1790/91., 1848. alap-
törvények érvénye és hatalma. Érezték ezt később maguk a felvidéki
iót evangélikusok szélsőséges irányú . vezetői is, de akkor már nek
nem lehetett segíteni a dolgon. -

Most azután csak pár szót még a tanulságról. Itt van, hogy mást
ne említsek - a bácskai és bánáti gyülekezatek ügye. Nem tudom,
hogy áll ez a kérdés, csak annyit tudok, hogy abácskai német nyelvű.
egyházközségek nem akartak s nem akarnak visszatérni a régi egye-
temes egyház szervezetébe s úgylátszik, hogy ugyanez a célja a bánáti
evangélikus ném et nyelvű egyházközségeknek is, hiszen -- mint hír-
lik - már püspököt is választottak. Vajjon meggondolták-e azok, akik
ezeket a dolgokat intézik, hogy - ha ők ne~ akarnak tartozni a
magyarhoni evangélikus egyetemes egyház szervezetébe, akkor nem
fogja őket védeni annak alaptörvényekben biztosított jogvédelme sem.

gyar világnézet. Exodus kiadás, 1941.)

*"A nevelés lehetséges, amennyiben
társas-pszihológia előfeltételei megvan-
nak. Kutatnunk kell tehát, melyek a.
művészi, nyelvi és társadalmi vonat-
kozásokban azok a törvényszerűségek,
amelyek érvényével nevelő és növendék
egyik a másikhoz képest .élhetnek,
egymásra, vonatkozhatnak, ketten egyet
tehetnek? A társaslélektan eddigi tanul-
ságaira támaszkodva így leh~t ezt a
kérdést pontosabban feltennunk: A
nyelv: jelrendszer, a müvészet: jelkép-
rendszer a társadalom: tettrendszer.
Hogyan.' mozognak egyik lés másik
ember a jel-jelkép és tettrendszer-
ben? Hogy ad jelt az egyik ember úgy,
hogy a másik ember megértse ezt a
jelt? Hogy mutatja meg jelképesen
egyik ember .magát úgy, hogy a másik
ember a jelképben magára ismerjen?
Hogy cselekszik az egyik ember úgy,
hogy a másik ember a tettét elszenved-
nesse? Hogy mőzognak a' nevelő és
növendék mint egyik és másik ember
a jel-jelkép-tett-rendszerben?" (Ocsudó
magyarság. Exodus kiadás, 1942.) DyL

A mai magyar slín~álbitita
Németh László "Cseresnyés" c. darab-

jának bemutatója óta nagy szellemi
harc indult meg, ·amely még most is
lángol. Még a "Magyar Csillag" már-
ciusi számában Illés Endre keserűen
gúnyos és szemrehányó cikket írt a
"Cseresnyés" visszhangja alkalmából a
szsnházi kritikusok ellen. Hangja rend-
kívül elkeseredett. Megállapítja, hogy
a mai magyar színházkritika zsákutcába
jutott. Álkritikusok ülnek a bírói szék-
ben, akiknek nincs más céljuk, csak
az, hogya sárga földig lerántsanak
minden színdarabot, ami komoly iro-
dalmi érték. Személyeskedőknek és
pökhendiejtnek nevezi a mai magyar
színházkritikusokat, akiknek a hangjuk
már teljesen elviselhetetlen, mert "nincs
író, akire n.e freccsentettek volna sa-
rat, rágalmat, bérencséget, árulást".
Lesből lövöldöznek irodalmi postarako-
mányainkra, ki virtus ból, ki irígység-
ből, ki önérdekből, ki meg puszta
indulatosságból. Márai Sándor a Pesti
Hírlap egyik' számában Illés Endre
vádjait megtoldotta még többek között
az alábiakkal: "bírálatuk szint je, hangja
oly mélyre zuhant, oly tragikusan át-
fűtött vak szenvedélyektől, oly végze-
tesen rosszhiszemű, hogy a magyar
szellemi élet egyeteme érzi már: ez így
nem mehet tovább. Vissza kell térnünk
a mértékhez".

Kétségtelen, hogy ezeket a jelensége-
ket nem lehet szomorúság nélkül meg-
álsapitani. A szinvonal alatti bírálat
nyomorúságos sorsba juttatta' a mai
magyar színházkritikát. Az első nagy
kár abban mutatkozik, hogy sem az író,
sem a közönség nem tudja majd, hogy
kinek higyjen. A másik nagy kár pedig
abban jelentkezik majd, hogy a komoly
irók elhallgatnak, csak a dilettáns
marad meg, akin nem ,fog a támadás,
a hamisítás, a ráglom. Szindrab-írodal-
munk szint je így a legmélyebbre fog
lesüllyedni.
, Nincs itt más megoldás, csak az,
amit a legtöbb író követel vagy helye-
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sel: felállítani a mértéket. Mint ahogyan'
"autót nem vezethet, boltot nem nyit-
hat, beteget nem gyógyíthat, ipart nem
űzhet senki felkészültség nélkül", így
kritikus se lehessen kellő irodalmi
"mestervizsga" nélkül. A rágalmazó
kritikusok nem olvasnak, de a legtöbb
esetben azok sem, akiknek kritikáikat
szánták, ezért veszedelmes rettenetesen
hazug ítélkezésük. A másik fontos dolog
pedig az, hogy a valóban =pökhendi és
személyeskedő kritikusokat pörbe kell
fogni egy emelkedettebb szellemi ítélő-
szék előtt. Es mivel irodalmi életünk-
ről van szó, a magyar nemzet egyik
legfontosabb lelki megnyilatkozásáról, e
nagy irodalmi "riomi pörben" üljenek
le a magyar bírálók a vádlottak padjára
és egy szebb, jobb, tisztultabb iroda-
lom érdekében vállalják is az ítéletet.

Sikter Lésztó.
\~.......-w-_
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HIREK

Egyházmegyei közgyűlés. A békési
egyházmegye júl. 8-án,'tartotta évi ren-

, des közgyűlését Szarvason. Előző na-
pon, bizottsági gyűlések folytak, majd
este gyámintézeti istentiszelet 'követke-
zett az o-templomban. Igét hirdetett
Szlancsik Pál pusztaföldvárt lelkész. A
közgyűlést reggel istentisztelet vezette
be. Itt Jeszenszky János· espereshe-
lyettes végezte a' szelgálatot. Lányi
Márton dr. egyházmegyei felügyelő
megnyitója után Adamkovics Ágost
másodfelügyelő ismertette az esperes-
választás eredményét, majd bevezették
az új esperest: Kelló Gusztávot s híva-
talába iktatták. A hivatalos eskü leté-
tele után üdvözlesek következtek a
lelkészek, az egyházmegye tisztviselői,
a helybeli egyházközségek nevében,
melyekre Kelló Gusztáv külön-külön
válaszolt. A közgyűlés jóváhagyta a
szarvasi negyedik lelkészi állás szer-
vezésének ügyét s kifejezést adott an-
nak a kívánságának, hogy ,e lelkészi
állás. díj levele azonos Iegyen a többi
lelkészi álláséval. A megüresedett

'tisztségek betöltése során alesperessé
Zeman Mihály tőtkornlósi, főjegyzővé
Chován József csabacsüdi, jegyzővé
Pusztay József gádorosi, pénztárossá
Tátrai Károly csorvásí lelkészeket vá-
lasztották me!,:. Törvényszéki bíró dr.
Pod any Pál lett. A gimn. bizottság
tagjai közé beválasztották Raskó Kál-
mánt, Bartos Pált és Kachelman
Curtot. A lelkészegyesület elnökévé
Horémusz Pál orosházi, a gyáminté-
zet elnökévé Fürst Ervin szintén oros-
házi lelkészt hívták el.

A vasi közép egyházmegye júl. 2-án
tartotta évi rendes közgyülését Szom-
bathelyen, melynek ünnepi jelleget
adott Zorigor Béla csperesnek búcsú-
zása és Rónay B. Gyula új esperes
beiktatása. A meghatottság hangján
búcsúztattak Zorigor Bélát, aki csak-
nem egy negyed évszázadon keresztül
áJI\olt az egyházmegye élén, Ragasz-
kodásuk jeléül 'tiszteletbeli esperessé
választották. Az új esperes minden
egyházi megnyilvánulásra kiterjedő
gondossággal jellemezte feladatát - s
mint mondotta - ennek teljesítésében
mindíg a keresztyén szolgálat esz-
ménye fogja vezetni. Az egyházmegyei,
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A háború sem tart utóvégre örökké s eljön az idő, amikor egyházi
területen is rendezésnek. számbavételnek kell elkövetkeznie, Ezt meg
fogja tenni maga az állam is. Lehetséges, hogy ez az újra-rendezés azt
fogja jelenteni, hogy a történeti egyházakon kívül semmiféle más egy-
házi szervezet nem fog jogvédelemben, s ami ezzel együtt jár, anyagi
segélyezésben sem részesülni, hanem csak tűrt egyházi alakulat lesz,
mely a mindenkori kormányok kénye-kedvétőI függ. Ha nekik nem
kellettek a mi egyházvédő alaptörvényeink, most a jelenben, - nem
hivatkozhatnak reájuk majd akkor: a jövőben sem. Ez csak természetes.
Amiről önként mondottunk le,azt többé nem szerezhetjük vissza!

Amint a VI. sz. kir. városi esperesség megszűntetése helyrehoz-
hatatlan hiba volt akkor,. ép oly helyrehozhatatlan hiba lesz, ha Isten
ments, bekövetkeznek, anémet nyelvű gyülekezeteknek a történeti
egyház testéből való kiszakadása most! Hiba, kétségtelenül az egész
magyarországi egyetemesevangélikusságra vonatkozólag is, de hiba --
ezt ne felejtsék el a nyelvi alapon szervezkedni akarók - épen a
német nyelvi gyülekezetek jövőjére vonatkozólag. Első, sorban rájuk
nézve. S a történeti felelősség teljesen őket fogja terhelni, mert mi
nem akartuk velük megszakítani kapcsolatainkat, hanem közös tör-
ténetimúltunkhoz híven, ugyanabban az országos egyházi közösségben
folytatni életünket Isten országa szolgálatában .

.Minden okunk megvan azért arra az egész vonalon, hogy szilárdan
megálljunk a történeti alapokon s ha van rendezni valónk, akkor ezt a
történeti egyház keretei között, annak szellemében eszközöljük. Egyházi
szervezetek meglazítására, vagy épen megbontására egyesek véleménye
szerint talán alkalmat nyújtanak a mai viharos idők, de az egyház
lényegéhez az építés tartozik s nem a bomlasztás.

,Vigyázzunk azért, hogy építsünk most is, vagy legalább is őrizzük
meg a történeti alapot a továbbépítés lehetőségéhez.

Dr. Deák Lámo».

A magyar' népdal kórútja
A magyar népdal megújulásának korátiéli. Megint szépnek találják

olyanok is, akik eddig nem törődtek vele és mint a tékozló fiú atyja
házához, úgy térnek meg a "magyar-nóta" idegenéből 'a népdal ottho-
nába. A magyar népdalért. amit sokszor népéneknek is neveznek, szinte
expedíciók mennek elhagyatott és elhanyagolt vidékekre, hogy össze-
gyűjtsék azt, ami belőlük immár veszendőbe menni látszott. Úgy
halljuk, hogy sokezer ismeretlen dallamot vettek fel hariglemezre és
sorolták be a magyar kultúra és műveltség kincstárába az utódoknak
örök emlékül. Ezeket dolgozzák fel most azok, akik mindenért égnek,
ami magyar es ezeket kísérlik meg a rádió nyilvánosságán át vissza-
juttatni oda, ahonnan valók: a magyar közönség kincsei közé.

Mindenesetre nagyon érdekes tünet, hogy ezt a népzenét és nép-
éneket először a külföld tudta értékelni. Ha náluk nem jött volna
annyira a magyar nótának ez a fajtája, a népnek szinte a lelkét kitáró
dalolás, akkor talá soha sem döbbentünk voln rá, hogy milyen drága
kincseink és kultúrértékeink vannak. Mesélik, hogy amikor nemrégiben ,
egyik igen kiváló népdal- és népének-gyűjtőnk Berlinben válogatott
közöség előtt bemutatót tartott ezekből" és rövid előadását bőven tarkí-
totta az általa gyűjtött és nyugati ember előtt eddig saba sem hallott
énekek bemutatásával, olyan sikert aratott magyar szempontból, amilyen
eddig még magyar nótának soha sem volt. Hiszen éppen Németország
volt az, ahol olyan könnyen elhitték, amit a művelt magyar társadalom
is elfogadott, hogy a műdalok cigányos letétben és játszásban egyenlő
értékűek az eredeti magyar népénekkel, sőt ,ennél fontosabbak, mert
többen éneklik ezeket. Most azonban ezek a német urak, (valamennyien
igen magasrangú katonák, pártemberek, intelligencia) anélkül, hogya
szöveget értették volna, színte extázisba jöttek a magyar dalok halla-
tára. A jelenlevők azt mondják, hogy sokan könnyeztek, annyira meg-
hatotta őket egy pár erdélyi siratóének, meg egyszerű dal. Kijelentették,
hogy eddig nem is tudták, hogy egy európai kultúrnemzet az európai,
nyugatias kultúrtömbben ennyire meg tudja őrizniévszázadokon át azt,
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~tnit keletről- hozott magával. Mondották, hogy most már értik, mi
IS a magyar, mi is az: keletről jött és nyugatbah élő. Mondották, hogy
ennyire még sohasem látták a magyar szerepét a két világ között.

Megírtuk már, hogy a magyar rádió elkezdette a magyar népének
.felkarolását. Meg kell mondanunk, hogy már nagy. szükség volt rá.
Vagi ki az közülünk, aki nem tapasztalta volna még, hogy a magyar
falu, amióta rádió van, nem ősi dalait énekli tovább, hanem megfertő-
ződött a jazztói és slágereket fúj? Vagy ki az, aki még nem érezte
volna, hogy az, ami jókedvű szmokingosoknak jól áll, (holmi havai-
lány, meg Mexikó-way,) az fonák és visszatetsző, ha rangos ruhás, nép-
viseletes paraszlányok énekelik összefogózva az utcán? És ki nem érezte
volna még, hogy ez a kultúrrombolás útja, amikor a selejtes, a bóvli
elnyomja az eredetit, a nemest? Ugyan ki lenne olyan balga, hogy
sajnálta volna a falutól a jazz áldásait? De ugyn ki a bolond, ha nem
az, aki azt hiszi, hogy ezzel előre vitte a falut?

A rádió népszerűsítő hatása igen nagy. Általa terjedt el a falun is,
a falusi "urak" mulatásán keresztül folytatva, szinte gyakorlati példa-
bemutatásban a magyar műdal, az operett és a sláger. Most új feladatot
kap. Jóvá kell tennie azt, amit vétett. Vissza kell juttatnia a néphez
azt, amit az elfelejtett és elhanyagolt a balgán, de szívesen leutánzott
úri nóták kedvéért. Mert a rádiónak erre is van hatalma. Újra divatba
tud hozni már elfelejtett és eltemetett dalokat. Divatba tudja hozni
azzal, hogy az egész ország közvéleménye elé viszi. Énekelteti művé-
szeivel, akik nevét filmről és rádióból ismerik. Felhasználja ezt a lehe-
tőséget és kultúrértékeket sorol velük a nép élő kincsei közé, emelve
általuk is műveltségi fokát. Mert.a műveltségi fokot sohasem a tudások
minél nagyobb halmaza, hanem összhangja és kereksége, lezártsága
adja: Az ősi· magyar' műveltséghez pedig elengedhetetlenül hozzá,
tartozik ez is: a magyar népének.

A rádió ilyen szerepét Pesten figyelheti meg legjobban az ember.
Amikor a rádió egy-egy énekszámot sokszor szerepeltet, csakhamar az
összes háztartási és egyéb alkalmazott ezt fújja. így volt ez a közelmúlt
háborús dalaival is. De így volt egészen véletlenül azzal a lemezzel is,
amelyen egyik igen kedves művésznőnk magyar parasztnótákat énekelt.
Valahogy, véletlenül, többször került elő rövid idő alatt. És nemsokára
egész utcákban ez hangzott ki takarítás alatt a nyitott ablakokon. Milyen
értelmes és nagy dolog lenne, ha a rádió ígyelővenne egy-egy félig
már elfelejtett jó régi magyar nótát és egy-egy rövidebb idő alatt
többször játszaná. Milyen érdekes lenne aztán, ha nyaranta haza-haza
térő pesti cselédek otthon azt mondanák, hallgassátok csak meg, hogy
mit énekelnek Pesten az urak,' mit játszik sokszor a rádió ... és eléne-
keln é nekik nem a legújabb slágert ,egy pár kiskacsáról, hanem egy
olyan régi népdalt, mint: Felszállott a páva... Ez lenne a magyar
népdal körútjának jó vége, visszajutna a faluba, ahonnan kiszorította
az uraktól ellesett és talán néha irígyelt sláger. Kemény Péter ..

Huszonötezer pengöbe
kertil egy gyermek neveltetése és taníttatása születésétől az érettségiig
- állapítja meg egyik legkomolyabb közgazdasági hetilapunk. Meg-
döbbentően nagy össze! Aki azonban ezen a számon csodálkozik, tegyen
csak gyorsan akár fejben is számítást, bontsa ezt az összeget részekre
s mindjárt tisztán láthatja maga is a való helyzetet. Egy gyermek évi
1400 pengős, havi 115 pengős megterhelést jelent ma. a családnak. Az
adatok Budapestre és középosztályunkra vonatkoznak ugyan, legyünk
azonban nyugodtak, nagyon kevéssel kedvezőbb a helyzet vidéken. Ma,
amikor egy középosztálybeli kereső férfi jövedelme országos átlagban
300--400 pengő - legtöbbször nem is éri el a 400-at - s amikor
legtöbb család nem is egy, hanem két vagy három gyermek nevel-
tetéséről köteles gondoskodni, miridenkinek az az érzése .támad, hogy
ma a gyermekneveltetés az isteni kegyelem és a szülői szeretet csodája.
Minden családban napról-napra lejátszódik a bibliai véka liszt é_skorsó

közgyűlés ezután megejtette a. tiszt-
újítást.

A csanád-csongrádi> egyházmegye
hírei. Az egyházmegyei közgyűlést jún.
29. és 30-án tartották Szegeden. A
közgyűlés a folyó ügyeket tárgyalta le .
Ugyanakkor tartotta az egyházmegyei
lelkészegyesület is ülését. Előadásokat
tartottak: dr. Gubcsó András, Szabó
Lóránd 'és Takács János. A lelkész-
egyesület elnökéül Szabó Lóránd sze-
gedi vallástanító-lelkészt választották
meg .. Az egyházmegyei tisztikarban a
következő változások történtek: dr.
Gubcsó Andrást, id. Nágel Henriket és
vitéz Magyar Jánost egyházmegyei
bírókká, Tóth Károlyt, Kriszt Pétert és
Jancsó Bertalant egyházmegyei pres-

. biterekké választották. - Július 12-én
iktatta be lelkészi hivatalába Ben-
kóczí Dániel esperes Zátonyi Pált. az
ambrófal vi gyülekezet új lelkészét. -

A pestmegyei felső egyházmegye júl.
9-én tartotta évi rendes közgyűlését
Gödöl lőn. Az egyházmegyei gyáminté-
zet közgyűlésén Medvegy Mátyás egy-
házi elnök örömmel jelentette, hogy a
szeretetadományok az elmult évben
megkétszereződtek. Az egyházmegyei
közgyűlést Zászkaliczky Pál esperes
imája után dr. Dornírig Henrik egy-
házmegyei felügyelő, ny. főkapitány-
helyettes nyitotta meg, aki beszédében
hangsúlyozta, hogy háborúban élő
nemzetünknek egyetértésre, önmegta-
gadásra és minden téren való szorgos
munkára van szüksége. A keresztyén
egyházak halasszak el közös megtár-
gyalnivalójukat akkorára, mikor az
istentelenség már nem tudja a templo-
mok helyét és a hitvallók, papok és
hivők sírjait traktorokkal felszántani.
Annál inkább szükség van azonban
minden esetben a belső erősítés mun-
kájára, Zászkaliczky Pál esperesi évi
jelentésében arról szólt, hogy az egy-
háznak jól fel kell készülni a háború
utáni világ munkáiban való részvételre.
Bizakodó kicsiny közösségek kellenek
minél nagyobb számban, mert egy-
aránt szó van az egyházak és a lel-
kek sorsáról: Örömmel jelentett.e, hogy
az egyházmegyében a nyert és vesztett
reverzállsok száma 67 aránylik 45
javunkra. Szépen fejlődik a fóti árva-
ház, mely ez idő szerint 22 árvát gon-
doz. A különböző jelentések meghall-
gatása után a közgyűlés elfogadta a
számadást és a költségvetést, majd be-
töltötte az időközben megüresedett
tisztségeket.

Konferenciák. A Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület Isten kegyelmé-
ből ezévben is megrendezhette nyári
konferenciáit a klotildligeti telepén.
Jún. 24-26-án az Egyesület tagjai vol-
tak együtt 200-on felüli állandó lét-
számban, amely szám közben a 300-at
is elérte. Az előadások: 1. A remény-
ságben örvendező, 2. A háborúságban
tűrő, 3. A könyörgésben állhatatos, 4.
A szeretetben képmutatás nélkül való.
A tagok' konferenciája úrvacsoraosz-
tással fejeződött be. - Jún. 27-29-én
evangélizáló konferencia volt 400-on
felüli állandó résztvevővel, de ez a
szám .közben 600 körül mozgott. Az
előadások: 1. Isten ismer (istentiszte-
let), 2. Isten utólér, 3. Isten megszólít,
4. Isten elfogad, 5. Isten felhasznál, 6.
Imhol vagyok. - Jún. 30·-júl. 1-én
hitmélyítő napok tartattak, 150-en fe-
lüli állandó résztvevővel. Az előadá-
sokban Jézus lábmosása (Ján. 13)
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mint- 1. mintakép, 2. jelkép, 3.. példa-
kép állt a hallgatóság előtt. A hit-
mélyítő' napok is úrvacsoraosztással
zárultak. Mindegyik konferencián
még áhitatok. imaórák, bibliakörök
tartattak meghatározott témákról. Két
szerétetvendégség és egy vallásos esti
ünnepély is gazdagította a programot.
- Hogya nehéz viszonyok ellenére is
ilyen sokan gyűlhettek össze az or-
szág külön böző vidékéről, éspedig 62
helyről, jóllehet vasuli kedvezményt
biztosítani nem lehetett és hogy az
élelmezés kérdése is minden zökkenő
nélkül volt megoldható, Isten különös
kegyelm,e. A három alkalommal' tartott
záróösszejöveteleken elhangzott bi-
zonyságtételek pedig, miként sok más
jel is, tanúságot tettek Isten Lelke
munkálkodásáról. Övé a dícséret és
dicsőség.

A győri reformátusok és evangéli-
kusok segítségével Bácsa községben
közös protestáns gyülekezeti ház
épült, amelynek fölavatását D. Kapi
Béla dunántúli evangélikus püspök és
Medgyaszay Vince dunántúli reformá-
tus püspök együtt végezték el. Győry
E1emér református egyházkerületi lel-
készfőjegyző és Szabó József győri ev.
igazgató-lelkész pedig az építés tör-
ténetét ismertették. (MÉ.) .,

Doktorráavatás. Boferatzky Lórán-
dot -- dr. Boleratzky Gyula gimn. h.
igazgatónak, . zalaegerszegi gyülekeze-
tünk felügyelőjének fiát·- június 27
én kitüntetéses szigorlataí után a deb-
receni Tisza István Tudományegyete-
men doktorráavatták. A fiatal jog-
tudósnak már eddig két könyve 'jelent
meg. "A magyar ev. püspöki intéz-
mény egyházjogi és egyházkormány-

'zati szerepe és jelentősége" -, "A ma-
gyarországi evangélikus egyházfel- .
ügyelől intézmény eredete és egyház-
jogi jelentősége" címen. A szakkrrtika
mind a két könyvet elismeréssel mél-
tatta. Dr. Bcleratzky Lóránd tanulmá-
nyait evangélikus [ogakadémiánkon
végezte. .

Lelkészválásztás. A battonyai (Csa-
nád .megye) gyülekezet most válasz:'
totta meg' új lelkészét Fecske Pál
nagykátai s.-lelkész személyében.

Halálozás. Kiss Dezső ev. tábori l-el-
kész életének 30. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt. A 'vönöcki vasuti
szerencsétlenség áldozata lett. Teme-
tése nagy részvét mellett folyt le a
pápai templomból. Özvegy édesanyja
és menyasszonya gyászolja. f

Sajgőtarjánban rnost alakították meg
az Országos Luther--Szöevtség szociális
szakosztályaként az Evangéliumi Mun-
kásszövetséget s élére Csipkay Imrét
és Gömöry Zoltánt választották.

Orgonazene a rádióban. Kapl-Králik
Jenő orgonaművész, a budai zeneaka-
démia tanára orgonajátékát közvetí-
tette ·a rádió július 16-án, csütörtökön
este.' Műsorán Bach, Franek Cesar,
Lísznyay-Szabó és saját müvei szere-
péltek.

Halálozás. Peiler Ernő gyornal lel-
kész július l-én, 55 éves korában,
Gyomán elhunyt. - Özv. Bőjtös Já- \
nosné, mesteri Gáncs Vilma, néhai
Bőjtös János volt kemenesmagasí lel-
kész özvegye 87 éves korában Buda-
keszín elhunyt. - Baráth Dénes bobaí
tanító júlaus G-én rövid szenvedés
után meghalt.
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olaj csodája: Egyik sem fogy el, mert Isten állandóan növeli és a
szeretet állandóan szaporítja.

• Mégis, ha egy családapa olvassa, ezeket az adatokat vagy megerő-
södik lelkében a bízó reménység s imádkozva várja a míndíg nehezebbé
váló életben az újabb csodákat vagy kedvetlenül dobja el maga mellől
megszokott ujságját, mert 'nehezen indult nyaralás ának verőfényes egét
is befelhőzi vele együtt az aggodalom és a félelem. Mi lesz szeptember-

. ben? De nehéz hónap is lesz az számomra! Ez a hónap különben is
minden családban nehéz volt könnyebb években is. Emlékszem, hárman
voltunk odahaza testvérek smíg édesatyámnak mindhármunk házon-
kívüli neveltetéséről kellett gondoskodnia, már ilyenkor, július derekán
is, tele volt gondokkal, számításokkal.

Huszonötezer pengő! Egy vagyon ma is, amikor pedig nagyon kevés
értéke van a pénznek. A magyar paraszt már szép darab földet vehet
rajta s annak kamataiból, gyümölcséből éldegélhet a maga módja szerint.
Abból biztosítva lesz a kis család jövője is. Iparosnak üzlethez tőkét,
elindulást adhat, a 18 éves, érettségizett fiatalember azonban az "érett-
ségivel" még semmit sem tud kezdeni. Az érettségit korunk kifejezetten
félvégzettséggé tette. Szabad pályákra négy polgári is képe.sít, nagyobb
lehetőségeket pedig csak a diploma nyit meg. Ha valami akar lenni a
mi emberünk is, hátra vannak még számára az egyetemi évek fokozott
anyagi igényeikkel. Azután kezébe kapja a diplomát, de jönnek tovább
a küzdelmes évek. Havi százpengős fizetések, a kinevezésért való sóhaj-
tozások, reménykedések. A huszonötezer pengőt valahogyan már vissza

. kellene fizetni vagy legalább is az öreg szülőkhóna .alá kellene nyúlni.
A fiú azonban 22 éves fejjel is családjára van szorulva. Ha másban
nem, ruházkodásban egészen biztosan. Pedig már huszonötezer pengőt
elköltött s hányan fogják ezt az embert irígyelni majd néhány év
múltán, ha nagynehezen megkapta a létfeltételéhez csak éppen elégséges
anyagiakat, vagy a családalapításhoz szükséges minimális fizetést.

Okos és idején érkezett segítséget. akar hát nyújtani a magyar
tehetségmentés-mozgalom, mely elsősorban földmíves családoknak,"
később arra rászoruló középosztálybelieknek is -meg akarja adni az
ingyen-nevelés lehetőséget. Nemzeti érdek valóban, hogy mi is csakúgy,
mint az északi államok, ingyenessé tegyük a nevelést. A tehetségek
elé nem szabad anyagi gátakat emelni, nem szabad azt az önképzésnek
bizonytalan és túlkapásokra vivő útjára engedni. Egyelőre ez még
·keresztülvihetetlen. Valamelyik napilapunk - a kérdéssel fog'Ial-
kozva - azt a megoldást ajánlja, hogya tandíj igazodjék a szülők
adóalapjához. Keressünk bármilyen megoldást, teljesen mindegy, azon-
ban könnyítsük meg' a taníttatást és a neveltetést, különben még
nagyobb veszélybe jut értelmiségünk, mint amilyenben jelenleg él.

Pásztor Pál.

Gyermeknyaraltatás. A Fébé Evan-
gélikus Diakonissza Egyesület fel-

hívja az érdeklődök szíves figyelmet
klotildligeti gyermeknyaraitatására. A
falu . levegője gyermekek számára
rendkívül egészséges, a diakonissza-
vezetés pedig a legjobb ajánlólevél.
Érdeklődn! lehet' az egyesület vezető-
ségénél: Bp., XII., Hidegkúti-út 123/a.
Telefon: 164-573. .

Előfizetési felhívás. Rövidesen meg-
jelenik Scholz László budapesti lel-
késznek ú] könyve: "Inségeseknek sza-
badítója" címen. 51 igehirdetés .mint-
egy 16 íven. Kötetét jellemzi a bibliai'
szöveghez hű lgemagyarázat; prédiká-
ciója' valóban ige-hirdetés. - Továbbá
az az igyekezete, hogy az igét mindíg.

a gyülekezethez szabja, amelyhez ép-
pen szól ; prédikációja tudatosan gyü-
lekezeti igehirdetés. Ez a 'szempont
adja a kötet felosztását is: Igehirdetés
1. az ifjúságnak, 2. a koporsónál, 3. a
gyülekezet színe . előtt, 4, a rádióban.
- A könyv előjegyzési ára: 5.- P. A
bolti ára magasabb lesz. Előjegyzési
határidő 1942 július 31.

Dolgozó nők olcsó nyári üdültetése.
A Magyar Evangéliumi Munkásszövet-
ség dolgozó nők részére Balatonszár-'
szón háromhónapos rendkívül olcsó
üdülésí lehetőséget biztositt cnapi ,,3-5
pengős áron. Jelentkezni. .lehet. a Szö-
vetség országos központi helyiségében:
IX." Ráday-u. 5. I., délutánonkint 5-
től 8-ig ..
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v éte lee non e zongoratermében

Bezerédí-u, 10. - Tel.: 146-411.

S~~LLA tESTVéREK
ORISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény ..
B~DAPEST,IV., Hai6.ulca 8-10., télem. 2.

TELEFON: 18-26....:...74.

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök
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Eredményesen ciánoz.

RonVÉRm(S
mÚV€SZ€1< áLTOL

HJT€LESITETT
mŰTáRGyaK I<€PEI<

,ÉS SZOBROI(
KiZáRÓLaGOS
BESZ€RZ€SI FORRósa
a' maGyaR K€PZO-

/ mŰVÉSZEI{ouonnó
, ,

so.rcr TaRtOTO

, "

BORSOS LA"SZ' LO" BELVAROSI
KONYHASZERÜZLET

BUDAPEST. IV .• SÜTÖ-UTCA 2: TEL.: 385-506.
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felszerelések stb.
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, J1arab József kÖnyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.

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 ősszegekkel
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 riöi' tagszerzőket.
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Ajándékok, ór a k ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a ••Nemzeti Ön~lló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Evangélikus lakásba \I
Evangélikus képet! I
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VJI.
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) 1P

"1 "Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
: tál el engernet l" (60X33) . . . . 1 P

I"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . l P
Ugyanezek levelezőlap alakban lO~illér-

ért kaphatók. .
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A ponyvairodalom halálára
Valamikor a reformáció ko-

rában úgy született a ponyva,
minta magyar művelődés nagy
reménysége. Vásárokon pony-
vát terítettek a földre és arra
helyezték a magyar szellem
szülötteit. Minden vásáron járó
ember, látta a ponyván fekvő
könyveket és akinek megtet-
szett valamelyik, azt megvette.
Hosszú időn keresztül- művelő-
dött ebből a ponyván árult iro-
dalomból a magyar ember.

De úgy járt a ponyva is, mint
sok nemes és jó dolog az élet-
ben. Elzüllött. De még helye-
sebb, ha így írjuk: elzüllesztet-
ték. A magyar szellem egészsé-
ges, szép szülöttei helyett a mi
századunkban nagyjából raga-
csos, nyálkás szerelmi történe-
tekkel, . tömeggyilkosságokkal,
tudathasadásos emberek fan-
tasztikus rémtörténeteivel szó-
rakoztatták a ponyvaírók a
magyar olvasóközönséget. És
mert a ponyva milliók olvas-
mánya - hiszen 'csak fillérekbe
kerül - el is végezte milliók
lelkében a ponyva a maga rom-
boló munkáját. Belőle tanulták
a kültelki "srácok" a kassza-
fúrást, a kis masamódok a sze-
relmet, a íantaszták a szélhá-
moskodá:st és így tovább. És
most eljött az ideje, hogy ki-
múljon ez az elzüllött öreg iro-
dalmi fajta. Talán nem is
annyira szellemi; erkölcsi okok
miatt kongatták meg halál-
harangját, mint inkább azért,
mert 'háborús papírhiányban
szenvedünk. És nagyon nagy

étvágyú volt a ponyva. Havon-
ként közel egy vagón rotációs
papírt evett meg. S, szült
helyette sok-sok megmételye-
zett lelket. Végeredményben
nem is fontos, hogy miért ítél-
ték halálra. Fontos az, hogy mai
formájában kimúlásra ítélte a
miniszteri rendelet.

De amikor elparentáljuk, le-
gyünk egészen igazságosak.
Még a m~ü ponyvának is volt
olyan formája, amelyik építeni
tudott. Volt ezek között a tíz-
húsz-, harmincfilléres füzetek
között sok olyan is, amelyik a
nagy prerik végtelen síkjairól,
bátor embereknek a bűn elleni
harcairól, az emberi szabadság
szépségeiről álmodott. S ugyan-
akkor azt prédikálta, líogy a
bűnösnek el kell buknia az
igazság ellen folytatott harcá-
ban. Az igazságnak pedig min-
den körülmények között győz-
nie kell épen azért, mert igaz-
ság. De az ilyen tisztább szel-
lemű ponyvának a halála felett
sincs' bánkódnivalónk. Mert a
miniszteri rendelet, amelyik a
mai ponyvát megszünteti, ki-
mondja azt is, hogy új magyar
ponyvát kell teremteni. Olyat,
amelyik mondanivalóit a hún-
magyar mondavilágból, az ezer-
éves magyar múlt ból , nagy tör--
téneti eseményeinkből veszi és
a magyar történelem nagyjai-
ról emlékezik. S hála Istennek,
van olyan történelmünk és
múltunk, hogy nevelő pél-
dákért, a szabadság és a füg-
getlenség szeretetéért nem kell

idegenbe mennünk. Még az
amerikai prérikre se. A fontos,
csak az, hogy az a kultúrpro-
gramm, amit a rendelet kiadá-
sával egy időben kidolgoztak,
valóban magyar és valóban er-
kölcsi alapozású legyen. S .nem
elég kidolgozni a kultúrpro-
grammot, hanem arra is vi-
gyáznia kell az illetékeseknek,
hogy a programm' megvalósi-
tói, az új magyar ponyva írói
valóban írók legyenek a szó
szellemi és erkölcsi értelmében
egyaránt.

Végül még egyet. A rendelet
értelmében csak a három pen-
gőnél kisebb értékű könyvek
tartoznak a halálraítélt pony-
vák közé. Pedig' nyilvánvaló,
hogy az öt-, hat-, tízpengős
drága könyvek között is van
sok olyan, amelyik a legrosz-
szabb ponyvánál is rombolóbb
és rosszabb. Viszont nem lehet

'olyan rendeletet csinálni, ame-
lyik egyenként felsorolhatná,
hogy melyik a jó és melyik a
rossz kőnyv. Ezen ,a téren csak
egy megoldás van. Nagyon tu-
datosan rá kell nevelnünk ifjú-
ságunkat és népünket arra,
hogy csak jó könyveket olvas-
sono Ki kell bennük fejleszteni
olyan kritikai érzéket, amelyik
nyomban külömbséget tud
tenni az eredeti és a talmi kö-
zött. Tudjuk, hogy ennek a
megvalósítása még távoli álom
csak. De aki szereti a 'saját né-
pét, a lelket és a szellemet,
annak mindén tőle telhetőt meg
kell tennie ezen a téren is.

M.S.



Akit nem lehet
eltemetni.

Talán kevés ember előtt jelent va-
lami különösebbet ez a semmitmondó-
nak Iátszó, egyszerű dátum:' július 31.

\ Azonban nekünk, alföldieknek, köze-
. lebbről evangélikusoknak, igen jelen-

tőségteljes nap az idő .gyors múlásá-
ban. Július, 31. ugyanis Petőfi Sándor'
titokzatos eltűnéaének évfordulója.

Amikor meghalt emberről beszélni,
vagy megemlékezni szoktunk, élettőr-
ténetét mondjuk el születésétől kezdve
a haláláig. Petőfi Sándor 1822. dec. 31-
én éjfélkor abban a .pillanatban.szüle-
tett, amikor a kiskőrösi evangélikus
templom hatalmas ércharangja búcsút
kengatott az elmúlt esztendőnek s egy-
ben köszöntötte az ígéretes újeszten-
dőt. Milyen rejtve, titkon és váratla-
nul jött közénk. Igazán' nem várta
senki, csak 'az egyszerű, istenfélő asz-
szony, Petrovles Istvánné. Hideg téli
éjszakában, hófúvásos viharban szüle-
tett, hogy azután elinduljon pályáján,
az élet viharában. Ismerjük életének
változatos, nélkülözésekkel, de mégis
tiszta örömökkel telített történetét. Is-
merjük, Petőfit, mint diákot, mínt
vándorszínészt, mint az őrhelyén vi-
gyázó katonát, mínt a "Nemzeti dal"
bátor énekesét, végül, mint a magyar
szabadságharcnak halálrakész fegy-
veres' vítézét, segesvárt hősét. Petőfi
élettörténetét itt kellene befejezni:
Meghalt 1849. július 31-én. - Azonban
Petőfi bölcsője, szülőhelye nem az a
hely, amelyből az életútja a temető felé,
az enyészet és a megsemmisülés felé ve-
zet, hanem az ac bölcső,' amely ifjúvá,
bátor szabadsághőssé érleli a csecse-
mőt, de ,sírbahúllani, koporsóba zárni

~ nem engedi. Petőfinek nincs jellel
ékesített sírja. Amilyen hirtelen és tit-
kon jött; ugyanúgy váratlanul tűnt el
csata viharban, véres harcmezőn. Ő
maga énekelte meg, hogy nem. szeretne
" ... lassan hervadni el, mínt a virág",
hanem az volt a kérése Istentől, hogy
;, .: . holttestemen át fújó paripák szá-
guldjanak a . kivívott diadalra, s ott
hagyjanak engem összetiporva". Kíván-
sága teljesült. Petőfi, aki a szabadság-
nak á jelképét 'a pusztában látta-·
ahol érzését, gondolatát, ,tekintetét nem
korlátozta semmi - nem tűnt el szűk,
bezárt sötét sírban, ahol fejfa, vagy
díszes síremlék jelölné porladása
helyét.

Petőfinek nincs megjelölt sírja. A
szélrózsa minden irányában az egész
magyar föld míndenütt a Kárpát me-
dencében Petőfit a magáénak vall-
hatja. Isten végzéséből tehát nem áll-,
hatu nk meg sírja mellett sohasem. De
mi nem is akarunk tudni Petőfi sírjá-
ról, mert mi csak a nagy kőltő bölcső-
jéről akarunk hallan! és tudni. Örök
magyar igéret és örök magyar remény
ez a bölcső, amelyből úgy szállott fel
egy magyar élet, hogy megtörni vagy
lehanyatlani, csendben. kímúlni vagy
vérbe hullani nem Iátta senki. Petőfi
nem is halt meg; itt él közöttünk, hős
ifjaink, katonáink, 'dolgozó, imádkozo
magyarjaink szívében. A kiskőrösi
bölcső nem hűlhet ki addig, amig az
utolsó magyar szív is ki nem hűlt
ezen a földön. Erről a bölcsőről írta a
magyar végvárak legevangéliumibb
lelkületű evangélikus kőltő]e azt, hogy
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Hivő vagy egyháztag'?

A közösségí élet kérdései nem egyszer és mindenkorra megol-
dottak, hanem időnként újra vizsgálandók, megvitatandók. Az idők
folyamán ugyanis a közösségí élet egyes fogalmai veszítenek eredeti
jelentésükböltartalmí elemeik közül egyik vagy másik elkerüli figyel-
rnünkct, vagy a tartalmi elemek egyike egyenesen a másik' rovására
érvényesül. Lehet ez a fejlődés szándékosan előmozdított, de lehet
annak' a szellemnek önkéntelen megnyilvánulása is, amely azt a
közösséget uralja, hatalmában tartja. Idők fordulóján ,különösen
gyakoriak ezek a jelenségek. '

Mint minden közösség életében, egyházi életünkbenis tanúi lehe-
tünk ennek a folyamatnak, ha egyházi sajtónkat, vagy egyházi éle-
tünk egyéb megnyilvánulásait figyelemmel 'kísérjük. Újabban időn-
ként visszatérő, de meg nem oldott kérdése egyházi életünknek az
a kérdés, hogy hivője, vagyegyháztagja legyen-e inkább "az evan-
gélikus ember egyházának'? Nyilvánvaló, hogy. a kettő ugyanazt
jelenti a laikus ember számra, csak az egyik fogalmi megjelölésben
az, egyház hitéleti eleme, a másikban' az egyház jogi szervezetéhez való
tartozandóság domborodik ki. A megoldást abban szoktuk megtalálni,
hogy. kimonqjulc kevésbbé átgondolt ítéletünket: egyházunknak ma is
és minden időben, hivőkre és nem egyháztagokra van szüksége. Mikor
azonban ezt tesszük, nem vesszük észre azt, hogy legjobb szándékkal
kimondott ítéletünk is mennyire az egyház közösségi életét romboló,
ha hitéletünk külső ismérvét abban a passzív magatartásban véljük
megtalálni, mellyel egyházunk közösségí élete iránt viseltetünk.
Semmi egyéb ez az eljárás, mint egy fogalom megüresítése azért,
hogy egy másiknak szükségtelenül és helytelenül új tartalmat tudjunk
adni: Nem vesszük észre azt, hogy mikor egyházi életünk ma már, \

,sajnos, eléggé elterjedt típusát, a közgyülésező, a zöld asztal mellől
irányító, ile hitéletében taltját vesztett ember tipusát akarjuk osto-,
rozni és kiküszöbölni, akkor ehelyett egy fogalmat támadunk, illetve'
egyházi' életünk egy történelmi csengésű szavát és fogalmát akarjuk
megüresíteni. '. "

Ez az 'eljárásunk egyenesen az egyház közösség;i életének a rová-
sára van és meghoncsodása eseten káros lehetne egyházi életünk
számára, ha éppen arra a tipusra hagyjuk egyházi életünk irányítását,
akikről mi magunk mondottuk ki itéletünket: ők nem "hivők", hanem
csak "eg-:yháztagok".

Ne legyünk hűtelenek az egyháztagság fogalmához. A reformáció
egyházainak különösen nem szabad hűtelennek lenni ehhez a foga-
lomhoz, mert éppen a reformáció, közelebbről a magyar .J'eformáció
volt az, amely új megvilágításba helyezte számunkra az idők folya-
mán az egyháztagság fogalmát. Örízzűk meg ezt a számunkra ránk

. hagyott történelmi örökséget eredeti értelmében azáltal, hogya két
fogalom közötti különbséget nem tágítani, hanem minél , közelebb
hozni igyekszünk egymáshoz egyéni életünkben. Evangélikus egyház-
tagságern elválaszthatatlan legyen evangélikus hivő voltomtól. Legyen
a két fogalom egymás' kiegészítője,' velejárója: Egyéni életemben új
tartalmat-adjak e két fogalomnak azzal, hogy a kettő számomra elvá-
laszthtatlnul egyet jelentsen.

A jövőt illetőleg, menjünk ezen túl is egy lépéssel. Túlzott pre-
ventívjellegű nevelési rendszerünk helyett neveljük ifjúságunkat
pozitív magyar egyháztagságra, Szándékosan használjuk az evangélikus
egyháztagságra és nem hitéletre való nevelést kívánságaink kifejezé-
sére, mert álláspontunk és íratlan, erkölcsi törvényeink szerint is,
nem az egyháztagságom előfeltétele evangélikus hitéletemnek és
evangélikus hivő voltomnak, hanem Krisztusban való .mély hitem
alapja és előfeltétele evangélikus egyháztagságomnak. A pozitív
magyar evangélikus egyháztagság ilyen hivőket feltételez. Mint
nevelési rendszernek, az egyháztagaágra való nevelésnek magában
kell foglalnia mindazokat az ismereteket, amelyekkel minden átlagos
műveltségű evangélikus hivőnek rendelkeznie kell egyházunk mult ja,
szervezete, alkotmánya, egyházi törvényeink, egyházi jogok és, köte-
lességek, az egyháznak az államhoz való viszonya, a sokat emlegetett,
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de elméletileg annál kevésbbé ismert reverzáliskérdés, .a szérvány-
kérdés és egyházi statisztika tekintetében.

Jól tudjuk, hogy fent vázoltak keresztülvitele sok nehézségbe
ütközik. Máról holnapra való keresztülvitele lehetetlen. Idősebb egy-
háztagjaink körében talán úgy volna legjobban keresztülvihető, ha
arra hivatott egyháziak és világiak karöltve, télidőben több rövid
és egyszerű, szabadegyetemszerü előadás keretében ismertetnek a fel-
soroltakhoz hasonló problémákat tárgykörönként rendszeresen.

Az evangélikus egyháztagságra való nevelés nem cél.shanem csak
eszköz távolabbi célok eléréséhez. Nézetünk szerint csak ily irányú
intenzívegyházi neveléstől várhatunk a mai világban társadalmi helyzet
eredményeként felépülő egészségtelen egyháztársadalmi helyzet
helyett új, ígéretesebb. az egyéni hitéleti szempontokat jobban mél-
tányoló ésfigyelembevevő egyháztársadalmi helyzet kialakulását. Ez
az egyháztársadalmi helyzet pedig majd szükségképpen megtermi
a vezető és irányító emberek számára a közösségek irányításában

. nélkülözhetetlen. előfeltételt, amit ma egyházi életünkben és egyház-
községeínk életében nagyon nélkülözünk: a magyar evangélikus egy-
házi és egyházközségi közvélemény kialakulását.

Dr. Schneider István.

"Hullafáradt"
Valamelyik nyelvészünk a ránk következő békében bizonyosan

vesz magának annyi. fáradtságot s irodalmi és kikérdező vizsgálatok
alapján megállapítja azt, hogy ez a magyartalan, hangzási szempont-
ból kegyetlen, keresztyéllÍ. szempontból üldözendő szó hogyan és
miképpen került a főváros embereinek naponkénti és állandó szó-
használatába.

Kórházi lelkészi szolgálat közben döbben rá az ember, hogy az
emberek egymással szemben milyen kegyetlenek. Az édes János bácsi,
vagy a drága Kati néni, vagy a kegyelmes úr, vagy a legáldottabb
szivű édesanya, amig haláltusáját vívja, addig a legközelebbi, sőt a
távolabbi köröknek is dédelgetett és hőnszeretett tagja, de amely
percben kilehelte lelkét, halotti ágya mellől mindenkit elparancsolnak
s hivatalos személyek egyszerűerr úgy beszélnek róla, mint "hullá"~
ról. Ez a gyakorlat aIegkeresztyénibb kórházban sajnos épen úgy meg,
van, mint a legridegebb közkórházban.

Az az érzésünk, hogy aki a címünkben használt .rossz szót meg-
teremtette, látott már meghalt embereket, de közelről nem élte végig
azt az inzultust, hogy valakiről ápoló és temető személyzet a fenti
szóval nyilatkozott.

Korunk az emberi teljesítőképességek olyan maximális tényeit
produkálta, amelyre sem psychologusok, sem sportorvosok nem gon-
doltak soha. Nem annyira tökéletes test-alkatú férfiak és gyönyörűen
fejlődött nők azok, akiket a munkában mutatott teljesítmény szerint
ennyire ki kell eme1ni, hanem férfiban és nőben az úgynevezett
tucatemberek teljesítőképessége növekedett olyan óriásivá, amelyet
majd csak a háború után tudunk igazán értékelni, amikor pontos fel-
jegyzéseket .kapunk arról, hogy napokon át ébren és táplálék nélkül
tudtak emberek menetelni, repülni, kalapálni, tengeralattjáróban
fekvő helyzetben izzadni, stb, S, ugyanekkor a boldog civil életben
azok, akik elismerten jelentős tevékenységet fejtenek ki s akik éjjel
és nappal egyaránt tevékenykednek, egy bizonyos munka után bróm-
mal kezdik a fáradtságot gyógyítani, altatókkal folytatják s a teljes
idegkimerültség előtt ma már sok orvos is ;;tzt mondja betegének.
hogy állapota olyan, mint amiről beszélünk s keresztyént szóhaszná-
latunkban kerülni szeretnénk.

Orvosilag, vagy ideggyógyászatilag talán helyes lehet a szó
használata és alkalmazása, de vajjon hogyan illik ez a kifejezés
a keresztyén ember és.a keresztyén orvos szájába?

Városi templomokban vannak hivatásrendbeliek számára tartott
istentiszteletek is. Rendőr, postás, vasútas, közúti alkalmazottak
részére tartott istentiszteleteken a, szószéken prédikáló lelkész beszéde

" ... A bölcsőjéhez invitáltatok,
Engedjétek, hadd nézek bele hát,
Hadd lássam 'benne beteg szemmel is
A magyar tavaszt, a csuda-csírát,
Az égig csapó hármas csuda-lángot,
Ifjúságot, szerelrnet. szabadságot ... "

A ma élő magyarságnak is erre a
"csuda-csirára", "csuda-lángra" van
szüksége. Ma is a szabadságunkért fo-
lyik a kemény, hősies küzdelem, Pe-
tőfi lelkületére igazán' nagy szüksé-
günk van a győzelem kivívásához és
megtartásához. Méltán mondotta Jókai
Mór itt Kiskőrösön 1880. okt. 27-én,
Petőfi szülőházában azt, hogy Petőfi
kivívta a nép szabadságát, kivívta a
szellem felszabadulását. Senki segít-
sége nélkül.' egyedül, lángszelleme ál-
tal. Még magasabbra vágyott, még me-
részebb célok .után s ahol nem volt
elég a lant, fölvette a kardot s amiről
dalolt, amit dicsőített, . azért meg is
tudott halni. Utolsó dala kardcsatto-
gás volt!

Petőfi szétomló, porrá vált tetemén
győzedelmeskett szellemisége. Alkotó
géniusza ígéretes biztatás magyar faj-
tánk élet joga és szellemi minősége
mellett. Örízzük hálás és kötelesség-
tudó szívvel azt a bölcsőt. amely olyan
egyedülálló szabadsághős-költőt adott
és melengetett hazánknak, kinek soha-
sem volt és sohasem lehet temetése.

Ponicsán Imre.

le~sle~ényc~~e~~~álme~yén~
·~al~a~.alapítványai

Jókai Mór tolla szükséges annak meg-
írására, ami 1942. július 15-én történt
Zala megye Alsódörgicse nevű közsé-
gében.

Legszegényebb egyházmegyének lé-
lekszáma 4000 körül rnozog. A leg-
nagyobb gyülekezet' lélekszáma alig
van az 500-on felül. A legkisebb,
lelkészszel bíró gyülekezetek létszáma
2~300 lélek körül mozog. S az
a. föld, amelyen e gyülekezetek élnek,
szintén szegény. Minden szántóföld
tele van kővel s a .búza magassága
nincs 40 cm, az árpa pedig 10-20 cm
magas. Kő és alig termő földek között
szőlőföldek,amelyek a. falvak egyet-
len reménységel. Gyülekezeteink eze-
ken a helyeken iskolákat tartanak fenn
s az egyházi adózás méreteit meg sem
merjűk írni. Minden hívő olyan terhe-
ket vállal temploma és iskolái érde-
kében, amelyeket csak a legnagyobb
hitbeli áldozatkészség tud legyőzni.

Ez a szegény és maroknyi egyház-
megye a július derekán tartott egy-
házmegyei gyűlésén két alapítványt
létesített Jónás Lajos érdemes esperes
25 éves szolgálatí jubileuma alkalmá-
ból. Az egyik alapítvány összegét il.
gyülekezetek adták össze. Ennek ér-
téke 550 P, amely mint Jónás Lajos
gyámintézeti alapítvány kezeltetik a
jövendőben. A másik alapitvány úgy
létesült, hogy a jubiláns esperes lelki-
pásztori gondja alatt levő picinyke
gyülekezetek az ünnepi köszöntő alkal- .
mával a hivektől gyüjtött 600 P ado-
mányt bocsátottak lelkeszük fendelke-
zésére, amelyet ő használhatott volna
fel tetszése szerínt. Az esperes lelkész
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ezt az ajándékot szegény gyülekezetei
rendelkezésére bocsátotta vissza ala-

. pítvány formájában.
Az az esperesi gyűlés, amelyen mind-

ezek' történtek, az alsódörgícseí temp-
lomban tartatott, amelynek szószéke
'felett emléktábla áll a gyülekezet volt
gályarab lelkészének emlékére s a
tempombejárat felett pedig ez áll: Itt
Zsedényi István emléke él.

Ez bizonyára igaz is. G. L.

Jó tanács aratómun~ásain~na~
Va'gy inkább ezt a címet adhattam

volna az alább következendőknek:
Gondoljunk aratómunkásaínkra, Mivel
e lap olvasótáborában kevesen vannak
az aratás munkáját végzők közül, de a
cikkben foglaltakat közölhetik velük
e lap olvasói is, ha jó szívvel gondol-
nak aratóinkra és nehéz, fárasztó
munkájukat legalább némi részben
megkönnyíteni akarják. Mert kétséget
se szenved, hogy az aratás és cséplés
munkája a legnehezebbek egyike. Azzá
teszi nemcsak a megkivánt nagyfokú,
fizikai erőkifejtés, de főként a nyári
hőség, amelynek ideje alatt munkáju-
kat folytatni ok kell. Amikor igénybe
van véve a testnek minden izma az
izzó napverésben, csaknem szakad ró-
luk oa veríték, a rengeteg folyadékvesz-
teség következtében nem győzik a víz-
ivást, amely szomjúságukat mindemel-
lett alig enyhíti és ki vannak téve a
hőguta szörnyű veszélyének; ls. Sa-
vanyú lével, ecetes vízzel próbálják
ezt sokan ellensúlyozni, ami azonban
helyesnek nem mondható, mert nem
járul hozzá tényleg a szervezet felüdí-
téséhez. Miért nem? Azért, mert az
emberi testnek nemcsak vízre van
szüksége, hanem sóra is. Ha pedig
izzadás útján sok nedvet lead a test,
ezzel együtt sok só is távozik belőle
(ezért sósízű a veríték), ha pedig ennek
pótlásáról kellő gondoskodás nem tör-
ténik, hiába iszik a nagy hőségben iz-
zadó munkás tiszta vizet,ez a sz.om-
júság érzetét nem hogy enyhítené,
hanem sokszor még inkább fokozza.
Sós vizet kell tehát ilyenkor fogyasz-
tani.

Heiser Viktor Korunk orvosa című
munkájában tér ki erre a kérdésre.
Hivatkozik a legnehezebb testi mun-
kát végzőkre, a hajó- és gyárkazánok
fűtőire. Félig meztelen testükről ömlik
a veríték, miközben izmaik megfeszül-
nek a .szörnyű hőségben. Időnként
egyik-másik a falhoz tántorog, össze-
görnyed a fájdalomtól, majd eszmélet-
lenül elvágódik. Hőguta érte. Mint-
hogy a hőséget, mely okozza, nem le-
het megszüntetni, az amerikai gyárak
más megoldást kerestek. Valaki észre-
vette, hogy azok a. munkások, akik
sózott halat esznek, védve vannak a
hőgutával szemben, bármily nehéz kö-
rülmények között dolgozzanak is. A
nagy . meleg miatt izzadó test folya-
dékveszteségét viszont vízivással mín-
denképpen pótolni kell, mert a szívre
még nagyobb munka hárul különben.
"Ezt a két egyszerű megfigyelést a
Harvard-egyetem egy tudósa össze-
kapcsolta. Minden öt liter ivóvízbe egy
kávéskanálnyi sót kevert Azóta 'senki
sem lett rosszul a hőségtől. Sőt, ha a
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közben önmagának tesz szemrehányást azért, mert beszéde érdektelen,
'altató hatású, mert az első padban űlő férfiak épen úgy bóbiskolnak,
mint az utolsó padban űlők. Évek kellenek ahhoz, amíg a lelkész
tudomásul veszi azt, hogy hallgatói között sok olyan van, aki éjszakai
szolgálatból ment fel Isten házába s sajnos, a test fáradalma sokkal
erősebb volt a lélek igétbefogadó készségénél.

Városi gyülekezetek egyik külön gondja ez, hogy az idegileg
agyonhajszolt, munkában felzaklatott s a nagy existenciális küzde-
lemben kifáradt lelkek kívánják-e egyáltalán az igehirdetést? Kül-
földi egyházi lapok írják a nagyvárosi rádió hallgató keresztyénekről.
hogy mikor a rádió az istentisztelet következő közvetítését jelenti be,
akkor a nagyvárosi agyonhajszolt rosszidegzetű férfiú nem rendel-
kezik elég fogékonysággal az igehirdetés hallgatására.

Hogy ebben a sötétenátó beállításban sok túlzás van, az egészen
kétségtelen. Ma aggastyánok épen úgy, mint fiatalok, férfiak és nők
egyformán divatot csinálnak abból, hogy ők a köz érdekében milyen
sokat és nagyot alkotnak s mennyire kifáradtak. Ez\k a túlzott önkri-
tikák egyben a nemzet egyetemének szóló üzenetek azzal a célzattal,
hogy amint a harctereken életüket áldozó katonák minden önfelál-
.dozásra készek a hazáért, az itthonmaradottak értékben kisebb jelen-
tőségű tevékenységüket értékben magasra akarják felfokozni önmaguk
és az egész nyilvánosság előtt.

Hitler januári beszédében kihangsúlyozta, hogy a háború ideje
alatt senki ne tegyen említést arról, hogy évek óta; nem volt sza-
badságon és nem pihenhétte ki magát. Hazánk polgárai közül sokan
mégis élvezhetik a szabadság örömeit s ahogy szemlét lehet tartani
a pihenők között, minden beszélgető csoport szófoszlányaiból ez hal-
latszik ki: agyon dolgoztam magam a közért, a hazáért, stb. s most
egészen hullafáradt vagyok A jó Isten a legszebb országot terem-
tette a magyarok számára. Adott ebben az országban rengeteg munka-
alkalmat s adott nagyszerü vidékeket, ahol elaggot és elfáradt embe-
rek igazán pihenhetnek; korunkban s a mostani háború nagy megpró-
báltatásaiban ezt minden magyar ember Istennek hálát adó alázattal
tudja és ismeri. Mi tehát azt véljük, hogy meg kell minden keresz-
tyén és magyar embernek érteni, hogy a hét hat napja munkára
teremtetett s a pihenés ideje is megadatott mindenki számára. Isten
beállított minket a nekünk igen drága közösségekbe, amelyeknek örül-
hetünk s amelyekért eléghetünk, de akármilyen rész rendeltetik is
számunkra, a lényeg és az egyedül fontos az, hogy senki feljebb ne
dicsekedjék teljesítményeivel a kelletténél. Az egyik pedagógiai írás-
ban egyik lelkeszünk leírta a munka bálványa elleni harcot .- nagyon
okosan és igen bölcsen. Annyira igaza volt, hogy' az ellen igehirdetés-
ben és írásban is állandóan kell tiltakoznunk, mert aki vélt nagy mun-
kássága és fáradsága miatt magát felmagasztalja, félő, hogy valakik
és sokak által megaláztatik. . G. L.

Hírek. az erdélyi evangélikus gyüle-
kezetekből. A vissza nem tért erdélyi
részek evangélikus magyar egyház-
kerületének elnöksége egyházlátogatást
tartott a brassói egyházmegye gyüleke-
zeteiben, majd ennek 'befejezése után
megbeszélést tartott az egyházmegye
összes lelkészeivel, mely tanácskozásnak
legfontosabb pontja volt annak meg-
vitatása, tniként lehetne Birassóban
diálkotthont felállítani. - Nagy gondot
okoz a lelkészi és . tanítói kar utánpót-
lásának kérdése. Ezt a kérdést külön-
ben az egyházkerületi elnökség meg-
beszélte barátságos találkozón az er-
délyrészi református egyházkerület el-
nökségével és a gyulafehérvári róm.
Ikat. püspökséggel is. - A brassómegyeí
lelkészek egyházmegyei értekezletén
hittankönyv és imakönyv kiadásáról

. tanácskoztak.
Tiszteletbeli esperessé választotta a

pesti alsó egyházmegye Kemény Gábor
bajai lelkészt.

Az Evangélikus Testvérszolgálat fér-
fiak részére evangélizációs csendes
hetet tart augusztus 24. estétől augusz-
tus 29. estéíg a gyenesdiási lelkészüdü-
lőben. Erre a balatoni hétre, amelyre
50% vasúti kedvezménnyel lehet utazni
s amely testi-lelki erőgyűjtést jelent
igen csekély anyagi megterhelés mel-
lett, olvasóink figyelmét külön is fel-
hívjuk. Részletes tudnivalókat közölní
fogunk.' Felvilágosítás szerezhető az
Evang. Testvérszolgálat vezetőségénél,
Budapest, VII!., Eszterházy-u. 12. ,

A gyülekezeti közösségek augusztusi
országos találkozója éskonferenciája
Hódmezővásárhelyen lesz augusztus 20.
estétől 23. estéíg. Közelebbi tudnivaló-
kat legközelebb közlünk. Felvilégosítást
nyujt vitéz Sréter Ferenc, VII!., Esz-
'terházy-u. 12. A Baráti Mozgalom
augusztus 20-án ugyanott tartja orszá-
gos találkozóját.



Hérköznopi .problémák
Ritkán adódik oly érdekes és tanulságos megfigyelésre alkalom,

mint ahogy az élet hétköznapi kérdései, feladatai a különböző népek,
illetve nemzetközösségele felfogásában és megítélésében megjelennek.
És ha itt néhány nagyon is időszerű és állandóan szóbanforgó kérdést
teszünk e szempontból vizsgálat tárgyává, nem egy igen figyelemre-
méltó tanulság részesei lehetünk.

Az első a feLszabaduló zsidó birtokok sorsa, amely nagyon is ért-
hetöen hatalmas polémiát indított el mind egyházi, mind világi saj-
tónkban. Azonban :- és ez a legjellemzőbb - a vita állandó szellemi
medre az, hogy "ki kapja a birtokot" és nem az, hogy ezek a birtok-
részek mily nagyságban és formában állithatok a nemzeti közellátás
szociális biztosításának a szolgálatába úgy, hogy azok állandósága és
legnagyobb teljesítőképessége lehetőség szerint a Iegszilárdabban
megalapozott legyen. Mert az előbbi, bárhogy takargatjuk is, érihaj-
hász, önző álláspont, amely szemben áll mirrd az evangelium, . mind
a nemzeti közérdekszolgálat szellemével, míg az utóbbi az, ami itt
a probléma megoldási irányának jkeresztyén és kőzerdekű jellegét
jelenti. Nem lesz érdektelen tehát, ha mindezzel szemben ismertetjük
anémet kisgazdabirtoktörvényt annak jellemzésére, hogy az e kérdést
hogy fogta és hogyan oldotta meg: .

A kísgazdabirtok-törvény (Reichserbhofgesetz 1933:IX. 29.) szerint: .
1. A kisgazdabirtoknak, mint osztatlanés megváltozhatatlan örökség

nek agenerative leszármazó parasznemzetség birtokában kell marad-
nia. Kisgazdabirtok minden olyan gazdaságilag, vagyerdészetileg
művelt terület, mely egy kisgazdaképes egyén saját (osztatlan) tulaj-
donában áll s amely a család ellátását (Ackernahrung) s ugyanakkor a
gazdaság továbbművelését biztosítja s amelyik végül 125 hektárnál
nagyobb nem lehet.

2. A paraszt e kisgazda birtoknak egyedüli tulajdonosa. Paraszt
(Bauer) csak az lehet, aki német állampolgár,aki német származású,
aki tisztességes (ehrbahr), aki jl birtok szabályszerű megművelésére
képes. Ha valaki ennek hiányában van, vagy hiányába jut, kisgazda-
képességét elveszti és, a birtok örökös ére jut.. .

3. A kisgazdabirtok osztatlanul egy örökősre (az örökösrej száll: de
az öröklésből egyszersmindenkorra ki van zárva az örökhagyó anyja,
a fogadott gyermek, akinek már van ily kisbirtoka és általában véve.
mindaz, aki nem kísgazdaképes.

4:. Akisgazdabirtok alapelvileg változhatatlan megcsonkíthatatlan
és meg nem terhelhető. Kivételes esetekben (beruházás) felsőbb enge-
déllyel bizonyez összegig kőlcsőn Ielvehető, de követelés csak a birtok
termékeire, sohasem magára a birtoktestre alapítható.

, T'ájékoztatásúl végül meg kell jegyeznünk, hogy anémet-kormány
ezzel a törvényével mentette ki a teljesen és jórészt zsidóknak eladó-
sodott kisgazdáit a teljes összeornIástól.

A mi 'hasonló prbblémánk felfogás és értékelőmódja közt a főbb
tanulságokat a következőkben foglalhat juk össze: A jelenlegi kétség-
kívül szociálisabb (közérdekvédő) nérriet felfogásmód mindenekelőtt a
nemzetiközszolgálatot biztosító birtoktest alkalmas kialakítását éis
biztosítását nézi és igy ennek rendel alá minden más egyéni-személyi
szempontot. Gondoskodik tehát mindenekelőtt arról, hogyabirtoktest
se túl nagy, se túl kicsi ne legyen. Az alsó' határt a birtoktestnek az
a képessége szabja meg, hogy legalább is a művelő kisgazda és családja
megélhetését és gyarapodását biztosítsa (kb. 30 holdnyi). A felsőhatárt
annak a lehetőségnek a meggátlása szabja meg, hogya kisgazdából
földbirtokos lehessen, aki megélhet abból is, hogy zselléreivel dolgoz-
tatja .a földjét. Gondoskodik a birtoktest megmunkálásának közérdekű
biztosításáról azzal, hogy azt csak munkaképes birtokos szolgálatában
hagyja. Es gondoskodik végül a birtoktest oszthatatlanságáról, örök-
lési rendjéről úgy, hogy vele a termelés és az adózóképesség folyama-
tos közérdekű szolgálata is biztosítv a legyen. Ennek keretén belül
enged meg azután olyan lehetőséget a nélkülözhetetlen beruházásokra,
amik a birtoktest további életét nem veszélyeztetik. Igy küszöböli ki
tehát annak a két bajnak a gyökerét, amely részint a latifundiumok

munkások közöriséges vizet ittak,
mondjuk .kétszer-báromszor öt litert
nyolc óra alatt; mire fölváltották őket,
átlag öt és fél fontot veszítettek su-
lyukból. Ha pedig sósvizet ittak, a
súlyveszteség alig egy font volt. Uj-
Mexikóban, ahol a Dél-Pacific vasút
munkásait minduntalan napszúrás
érte, a sós ivóvíz következtében rend-
kívül mértékben , javult a helyzet.
Egyáltalán, ahol csak kipróbálták ezt
az óvintézkedést, mindenütt hatásos-
nak bizonyult. Ezrek és ezrek dolgoz-
hatnak biztonságban ott, ahol azelőtt
halál és rokkantság leselkedett rájuk"

A tanulság tehát, melyet aratóink-
kal közölhetünlc, a .következő. Minden
öt liter ivóvizbe vegyítsenek legalább

,egy kávéskanálnyi konyhasót. Ezzel
tényleg enyhíteni tudják epesztő szom-
júságukat, mert egyben sót is visznek
a szervezetb=, nem izzadnak annyira,
mert a só test sejtjeiben jobban le-
köti a vizet es védve' vannak a hőguta
alattomos 'támadásával szemben is,

Terjesszük e könnyen kivihető és
mégis hatásos' védekezési módot arató-
és cséplőmunkásaink között, akik a
nyár perzselő hevében a termésbetaka-
rítás fárasztó ' és ma olyannyira fontos,
nagy munkáját végzik, a nemzeti szo-
Iídaritás érzése ösztönözzön bennünket
erre abban a tudatban, hogy az álta-
lános emberszeretet parancsának tel-
jesitésén ' kívül ez is egy csekélyke
része annak a minden magyar lelket
egyaránt kötelező testvéri tevékenység-
nek, amit e nehéz idők frontrnögötti
bajtársi szolgálatának nevezünJk.

Botyá.nszky János.

~~~

Sio~rot Csenue~GusztáYna~.
A Petőfi Társaság évekkel ezelőtt

mozgalmat indított Csengey Gusztáv,
a jeles költő, az eperjesi theologiai
akadémia kiváló tanárának emlékére
állítandó szobor érdekében: A mostani
centennárium alkalmából a felhívást
újból kiadták; amit készséggel közlünk
és olvasóink figyelmébe és áldozat-
készségébe ajánlunk. A felhívás, szö-
vege a következő:

A Petőfi Társaság, a közóhaj meg-
nyilvánulása előtt meghajolva öröm-
mel határozta el, hogy Csengey Gusz-
távnak, egykori tiszteleti tagjának, a
Fogoly lengyel ünnepelt költőjének, a
regényíró nak, az aszódi Petőfi gimná-
zium igazgatójának, az eperjesi theo-
lógiai akadémia nagynevű tanárának,
dékánjának, ,az eperjesi ősi ev. Kollé-
gium egykori igazgatójának és az Eper-
jesről Miskolcra menekült jogakadé-,
mía népszerű előadó tanárának kőz-
adakozás útján gyűjtendő összegből, a '
miskolci Népkertben szobrot eme.l. A
kiváló költő a világháború összeom-
.lása után a jogakadémiával egyetem-
ben Eperjesről Miskolcra menekült,
hol testvéri fogadásra találva, ott-
honra' lel saN épkert árnyas fáit ke-
reste fel gyakorta és szívesen, hogy
nyolcvan évet meghaladó öregsége
gondjait és hazája feldarabolásának
fájdalmait, a reményt suttogó lombak
alatt enyhítse.

Érdemekben gazdag életének emlé-
kei édes-látogatóba itt jártak el hozzá,

,itt hallotta örökszép zsoltárainak lel-
kében visszhangzó ütemeit s találko-
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,zott aglóriás Kosciusko alakjával ki-
nek, nagy~á~át megragadóbban le~gyel
hazaJ~, kolteszete se szelaltasta meg,
mint o, az 1863-ban megjelent Fogoly
lengyel CÍmű balladájában. Több, mint
félszázadon át ünnepelt "szavalmánya"
volt ez az országnak. Nem készült alle-
góriának, de lendületes rrtmusából,
kítörő fájdalmából a magyar és len-
gyel testvériség közös sorsa, elnyoma-
tása csendül ki, a költőművészet ritka
íhletésű hangján és formájában.

Csengey Gusztáv vallásos, hazafias
és szerelmi Iirája, költői elbeszélései,
regényei, novel1ái a nemzeti hagyomá-
nyok nemes és üde hajtásai voltak,
eredeti színnel, hangulattal és hang-
gal, s megérdemelnék; hogy gondosan
összegyűjtött kiadásban. minél előbb
újra napvilágot lássanak.

Az ifjúsági irodalom terén maradan-
dót alkotott a "Mocsarak királya" c.
történelmi regényével, amely immár
harmadik kiadásban a mai nemzedék-
nek is nemes olvasmányt nyújt.

Tíz éve, hogy Komárom jeles szű-
lőtte, Eperjes ősi Kollégiumának és
közéletének országosan ismert és be-
csült alakja, közel: hét évi miskolci
tartózkodása után, a város ev. temető-
jének földjébe nyugodni tért. Szelle-
mét, nevét azonban nem nyelte, el a
sír, itt rezeg művelődésürrk és haladá-
sunk éltető levegőjében, halála után
is. A magyarság s így az emberiség
egyik lelkesítő példaképe ő, kinek lán-
goló költői melegségét csak éleszti és
növeli a hálás emlékezet, amely szob-
rában a művészet nyelvén oly hatha-
tósan ki fog -fejeződní, tettre buzdítva
az 'utódokat.

KÖ NYVI S MERI EIÉS
Thurneysen Eduárd: Az Ige szolgálata,

(Az Evangélikus Hittudományi Kar
Hallgatói Ifjúsági Kőrének kiadása

132 lap.)
Teológusaink csaknem minden esz-

tendőben tudományos felkészülésük
mellett különben szegényes magyar
teológiai .irodalmunkat is igyekeznek
gazdagítani. Most egy homilektikai
munkát jelentettek meg igét hirdető
lelkészek és ígét hallgató hivek hasz-
nálatára. Gondos fordítás alapján ki-
adták a híres bázeli lel!kész és teoló-'
giai tanár előadásainak egy részét kéz-
iratok, jegyzetek és feldolgozasok alap-
ján. Mint maguk megjegyzik, sokak
együttes munkájából, és imádságából.
Ez az együttes munka és együttes
imádkozás meg is látszik a könyvön.
Mindenütt világos, érthető, magyar
nyelven fejezik ki gondolataikat s a
különböző időkben elhangzott egyetemi
előadások vagy' szemínáriumí felolva-
sások magyar fordításban azj; a hatást
teszik, mintha a mi nyelvünkön, egy
időben keletkeztek volna, A könyv,
mint hornilektikai munka, Iegkomo-
lyabb alapvetéseken nyugszik, tárgyá-
ban és fejtegetéseiben mindenütt mély,
komoly és a problémákat teljesen
megoldó. Szorosan és szigorúan alkal-
mazkodik mindenütt targyához. Két fő
részre oszlik. I. prédikáció feladata.
II. prédikáció készítésének szabályai.
Előbbiben történeti aLapvetést ad. Szól
Schleiermacherról, Rítschlról, Az új-
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~i~e~l~~ését részint a birtokkötöttség hítelképetlenségét idézi elő (a mi
ösíségünk.) . ,

" A fel~datoki1y ti~ztázásával'aztán a közérdekszolgálatnak megfe-
leloen oldodnak fel mmdazok a személyi és egyéni problémák, amik
egyébkén közromboló belső harcaikkal rendszerint a közérdek hátrá-
nyára késleltetik, vagy éppen megakadályozzák az ily feladatok .meg-
oldását, Legyenek minálunk is - ha arányaikban tán a helyi visz0-
nyainkhoz alkalmazkodóan is - de hasonló, a közszolgálatot. biztosító
birtoktestek az elkobzott zsidó földekből. Kerüljön oda az, aki a közér-
dekü megmüvelését biztosítja saját munkájával, legyen az gazdatiszt,
gentry,vagy zsellér, Csak ne lehessen ismét nyomorgó törpebirtokos és
ne akarjon senki ismét zsellérverejtékből prédáló földesúr lenni. Ha
ennek a főfeltételnek megfelel azután valaki, akkor lehetne szó arról,
hogy elsőbbséget élvezzenek egyesek, akiknek erre történeti, vagy
közszolgálati érdemük van,

A munkás gentryt és a felemelt zsellért minden magyar és min-
den keresztyén boldog megnyugvással fogja, látni birtokában, mert
érzi és felismeri, hogy: helyükön vannak a közös áldozat, és szolgálat
legősibb emberi oltárán, amint verejtékeznek és imádkoznak a min-
dennapi kenyérért, Dr, Rezeseu Zoltán.

Az aszódi' gimnázium
.történetének áttekintése.

(Az aszódi evangélikus Petőfi-gimnázium évkönyvéből.)

Az iskola keletkezésének' evét ma sem tudjuk pontosan megállapí-
tani, eredetet a XVIII. sz.i-han kell kutatnunk. Dr. Finánczy Ernő
"A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában" c,
művében említi, hogyaprotestánsoknál a falusi iskolák nagyrészében
nemcsak az írást és olvasást, hanem a latin grammatika elemeit is.
tanította az iskolamester, Voltak olyan elemi iskolák, amelyekben
annyira ment a latin tanítás, hogy bátran fel lehet őket venni a kis
gimnáziumok sorába, Finánczy szerint' ugyanis ebben az időben "a
protestáns iskolákban az elemi és középfokú oktatás nem volt intéz-
ményesen elkülönítve", 17.66-ban az országos vizsgálat (inves~igatio)
35 evangélikus közép- és felsőbb iskolát mutat ki a régi Magyarorszá-
gon. -Ezek közül 13 iskolában az egész latin nyelvtant, tehát a mon-
dattant, a syntaxim inclusive-t is egészen élvezték. Ezek "schola
Latina usque syntaxim inclusive" néven szerepelnek a hivatalos. fel-
jegyzésekben. A 13 iskola felsorolásánál ott találjuk az aszódi kis gim-
náziumot is, tehát 1766-ban már megvolt; a budai helytartótanácshoz
hivatalosan beküldött tanügyi hatósági jelentés már említi ebben az
évben, lVIindenbizonnyal olyan elemi iskolából fejlődött ki, amelyben
az 'akkor kívánt" elemi ismereteknél többet tanított a buzgó iskolames-
ter. Hogy ez a derék tan férfiú ki lehetett, nem tudjuk határozottan.

Ebben az időben Aszódnak a Podmaniczky-család volt a földes-
ura, A Podmaniczky-családnál 1761j62-től 14 éven át nevelősködött
a nagytudású Szontágh Sámuel, aki később a tiszai egyházkerületnek
lett a püspöke. Ez a takarékos, a mellett nagylelkűen adakozó férfiú
1770-b(-'naz iskola feletti házat megvette( valószínűleg a Podmaniczky-
család hozzájárulásával) s az egyháznak adta, hogy az elemi. oktatás,
ott történjék, a régi szalmaíödeles :ház pedig maradjon meg Schola
Latinának. A gimnázium első ismert "tanára: Kádassy János.,

Hosszabb ideig (1833-tól 1856-ig) működött az iskolában Koren
István professzor, kinek idejében az iskola 3 osztályból állott 6 év-
folyammal. Kéziratos tankönyvét, amelyből a magyar nyelvtant és a
stilisztikát tanította, azonkívül az egyes tanulók személyi adatait és a
különböző tárgyakból kapott osztályzatait tartalmazó anyakönyvet, a
Matriculát, a tanulók érdemjegyeit feltüntető protokollumfüzetet
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kori protestántizmus (a modern vallá-
sosság) vallásos szónoklatáról, A ró-
mai katolicizmus szentbeszédéről, va-
lamint a Szent1élek munkájáróL Utób-
biban a következő alcímeket találjuk:
1. Előljáró figyelmeztetés, 2. A keresz-
tyén beszéd kötött volta, 3. Egyidejű-
ség a kinyilatkoztatással .(benne való
személyes részvétel), 4. A prédikáció:
szóbeli üzenet, 5. A prédikáció alapja
az egyházi szolgálat, 6. A prédikáció
eredetisége, 7. A gyülekezet személyes
megszólítása, -8. Mi teszi a prédikációt
igazzá? 9. Mi teszi a prédikációt szava-
hihetővé? 10. Mi teszi a prédikáelót
jelennek szólóvá ? ll. Az alapszöveg
hűséges kifejtése (hitvallásosság), 12.'
Személyes tusakodás (meditáció), 13.
A prédikáció kialakítása és elkészítése.
Ezután néhány ígehirdetést találunk
Thurneysentől komoly s a keresztyén
hitéletben előljáró gyülekezet számára.
Könyvének talán legmegkapóbb és
ígehirdetők, igehallgatók által egy-
aránt hasznos része az Előljáró figyel-
meztetés, melyen rámutat ahomiletika
mindenkori főkérdésére és kifejti, hogy
mindíg azt kell világosan látnunk,
"miképpen készíthetjük helyesen elő -a
magunk emberi szavait az íge számára;
hogyan tehetjük őket eszközökke és
bocsáthatjuk Isten rendelkezésére, hogy
- amikor neki tetszik - bennük és
általuk kibocsát.hassa igéjét mihoz-
zánk". Az igazi, Isten szerint való íge-
hirdetésben - mint mondja - a hall-
gatónak állandóan éreznie kell, hogy
személyesen neki szól a beszéd, közel-
ről érinti, elevenére tapint. Az esztéti-
kai' szemlélődés, gyönyörködés helyére
a döntés kell, hogy lépjen s az ige
hallgatója kimozduljon a "távolról
szemlélődő ember semlegességéből".
Olyan súlyos szavak. ezek, hogy egy-
aránt megítélik az ígehirdető és az
igehallgató munkáját,

A könyv olvasása és használata köz-
ben az az érzésünk támad: rajta ke-
resztül Isten Szentlelke egész biztosan
el fogja végezni az Ige szolgálatának
megújulását. Akik ebben a munkában,
mint Istennek "legkisebb szolgái" a
könyv összeállításával résztvettek, Is-
tennek tetsző, dolgot végeztek s nagyon
sokunknak mutattak útat az Ige ilyen
szolgálatán keresztül Istenhez. P. P.

(noteszféle)ma is őrzi a .Petőfi-szekrény. Koren idejében 3 évig (1835
-38) járt itt az a kis diák, akiből nemsokára a világirodalom nagy
csillagalett: Petőfi Sándor. A szabadságharc leveretése után válságos
helyzetbe került az iskola. A Bach-korrnány olyan követeléseket
támasztott vele szemben (több tanárt és német nyelvű tanítást kívánt),
amelyeket nem tudott teljesíteni; 1854-ben már csak magángimnázi-
umnak nevezték, azután megvonták a nyilvánossági jogot, csak magán-
úton taníthatta a latint és a görögöt. Hiába protestált Koren a tanügyi
intézkedések ellen, végre is elkedvetlenedett s 1856-ban elfogadta a
a szarvasi iskola meghívását.

Koren távozása után hanyatlás állott be az iskolában. A' tanulók
létszáma 12-re csökkent. Három év mulva már csak felsőbb elemi
iskola a neve, amelybe két évig leánynövendékeket is fel kellett venni.
186:3i64-bensok keserű vergődés után újra gimnázium lett a felsőbb
elemiből. Ebben az időben az iskola legnagyobb jótevője, báró Pod-
maniczky Ármin eltávozott Aszódról, a család többi tagjai: Géza és
Levente, majd később Gyula báró töltötték be a maecenási szerepet.
Más szíveket is megindított az iskola sorsa és siettek támogatására:
Prónay Dezső és Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Degenfeld grófok,
Radvánszky Antal báró, Fáy Béla, Földváry Mihály,. Tahy István és
Breznyik János. Megmozdult a polgárság javarésze is, s anyagi köte-
lezettséget vállalt évenként, csakhogy megmentse az iskolát. Az intéz-
mény újra talpra állt, az egyszerű kis épületet kibővítették, megnyilt
a negyedik osztály is. Üj tanári állások létesültek, a kiegyezés után
már a negyedik tanszéket állították fel. Ezt Csengey Gusztáv, a kiváló
költő-tanár töltötte be először 1868-69-ben. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett az egyház nagyrabecsült lelkésze, Moravcsik Mihály; az ő

fáradhatatlan munkásságának eredménye, hogy 1872-ben az iskolá
régi falaira emeletet húztak, most már tanári lakás is volt benne. Köz-
ben alumneum is létesült. A Petőfi-kultusz első nagyobb megnyilvá-
nulása jelentkezett 1875-ben, amikor az Alma Mater falában elhelyez-
ték a Petőfi-emléktáblát, s rajta .Csengey Gusztáv gyönyörű verses
felíratát.

1901-ben siker ült az első államsegélyt megkapni, amelyet azután
1907-ben szerződésileg biztosított az állam az iskola részére. A VKM
ugyancsak ebben az évben az aszódi algimnáziumot és annak tanárait
felvette az országos tanári nyugdíj intézetbe.

A gimnázium történetében nevezetes évszám az 1912-ik, Micsinay
Ernő felügyelő és Szabó Lajos igazgató nagy terv megvalósításába
kezdett, az algirrináziumnak.főgimnáziummá való kifejlesztésébe. 1912
--13-ban megnyilt az v., a következő években a többi osztály. A gim-
náziumi bizottság 1914. tavaszán új épület emelését és vele kapcsola-
tos internátus építését határozta el, s ezek elérésére az államhoz for-
dult segélyért. Közben kitört a világháború, a kért államsegélyt az
ország helyzetére való tekintettel a minisztérium nem adhatta meg.
Dr. Osváth Gedeon igazgató indítvány ára az 'iskola 1915 január havá-
ban felvette a Petőfi-főgimnázium nevet. Mint teljes főgimnáziumban
1916.június havában folyt le az első rendes érettségi vizsgálat.

A világháború lezajlását követő nehéz, válságos időkben igazi
megmentője volt az iskolának a bányai evang. egyházkerület püspöke,
Dr. Raffay Sándor. Gaál Mózes tanker. kir. főigazgató nemeslelkű
támogatsával a gimnázium 1921-ben megkapta a végleges nyilvános-
sági és érettségitartás jogát. Az iskola mindent elkövetett; hogy 1923-
ban, Petőfi születésének 100.ik évfordulóján új épület emelésével,
illetve az új főgimnázium alapkövének letételével ünnepelhesse meg.
A szép terv jámbor óhaj maradt. A Petőfi-Társaság jelenlétében meg-

A Soproni Evangélikus Líceumi Diák-
otthon újabb 50 líceumi tanuló ínter-'
nátusí elhelyezése céljából épült épület-
része a megnyitás időpont jához közele-
dik. Jóllehet a berendezési munkálatok
a jelenlegi világkőzi helyzet miatt
előreláthatólag a küszöbön álló iskolai
tanév kezdetekor még nem nyernek
befejezést, a fenntartó dunántúli evar:-
gélikus egyházkerület elnöksége az új
épületrészt még akkor is használatba
kívánja vetetni, ha az összes munkála-
tok csak a tél folyamán fejeződnek be
s az új épületnek a régibe való szerves
bekapcsolása csak a tanév tartama
alatt történhetik meg.

A Líceumi Diákotthon Bizottsága az
egyházkerületi elnökség ezen kifejezett
szándékának megfelelően ezúton hívja
fel azokat a szülőket, illetve gyárrio-
kat, akik egyfelől már tettek lépéseket
fiaik diákotthoni elhelyezése céljából,
de akik még a jelen közzététel előtt a

Soproni diákotthon



felvételről elutasítást kaptak; másfelÍ51
azokat a szülőket és gyámokat, akik
csak ezután tennének lépéseket fiaik
diákotthoni elhelyezése céljából, hogy
amennyiben fiaikat a jövő tanévre
a Diákotthonba ..r1. szándékoznának el-
helyezni, szándékukat a fent. közöltek
tudomásúlvételének határozott megjelö-
lésével szíveskedjenek az Ev. Líceumi
Diákotthon Igazgatóságával (Sopron,
Hunyadi János-ú. 6.) írásban közölni.

A Diákotthon .Bizottsága azonban fi-
gyelmezteti az érdekelt szülőket, hogy
az új internátusi épületrészben elhelye-
zésre esetleg felvett· fiaik internátusi
ellátásban csak akkor részesülhetnek,
ha egyfelől sikerül az új épületrész
megnyitásáig az internátuson kívül
internátusi felügyelet és élet biztosítása
után a fiúkat másutt elhelyezni; más-
felől ha megtörtént az új épületrészbe
való végleges beköltözés. Részletes tájé-
koztatást a Diákotthon Igazgatósága
nyujt. '

A soproni ev. Iíceumi Diákotthon
Bizottsága.

,
HIREK

Pálóczi-Czinke István halála. Az el-
szakított Felvidé~magyarságának és
protestáns egyházi életének kíváló ve-
zére: Pálóczi-Czinke István volt refor-
mátus püspök, rimaszombati lelkész, a
megszállás alatti zsinat és konvent egy-
házi elnöke Budapesten 87 éves korá-
ban elhúnyt. Pálóczi-Czinke Istvánt az
összeomlás után teljes egyhangúsággal
választotta meg a Trianonban elszakí-
tott egyházkerület 129 gyülekezete.
Ettől kezdve a cseh üldözéssei dacolva,
hősiesen küzdött a reformátussággal
együtt a magyarságért. 1929-ben le-
mondott püspökségéről s Budapestre
költözött. Itt töltötte családja körében
csendben a nyugalom éveit. Evangé-
likus egyházunk sok tagja úgyis em-
lékszik reá, mint a rima szombati egye-
sült protestáns főgimnázium vallás-
tanító lelkészére. mert ebben az
iskolában hosszú' időn keresztül az
evangélikus és református tanulók
együtt tanultálc a vallástant, még pe-
dig úgy, hogy egyik évben Czinke Ist-
ván tanította a két protestáns egyház
fiait, a másik évben pedig Gyürky Pál,
a rimaszombati evangélikus esperes. A
diákok kölcsönösen Játogatták az ifjú-
sági istentiszteleteket is mind a két
templomban. Az a szerétet és meg-
becsülés, mely diákjainak szívében
mindíg élt iránta, kegyelettel vesz
részt a gyászolók érzéseiben.

Egyházmegyei gyűlések. A gömör-
kishonti egyházmegye július hó 8-án
tartotta évi rendes közgyűlését Rozs-
nyón. Ünnepi jelleget kölcsönzött
ennek az, hogy most iktatta be
Posch József dr. ny. polgármestert az
egyházmegyei fel..i.igyelői· tisztségébe.
Másodfelügyelőül dr. Heinszelmann
Béla földbirtokos választatott meg.
Mindketten ígéretes programmal foglal-
ták el helyüket. Smid István esperesi
jelentése után a különböző jelentések.
letárgyalásával ért· véget a közgyűlés.

A hegyaljai egyházmegye ·f. hó 14-
15-én tartotta rendes közgyűlését Diós-
győrben. Első napon az egyházmegyei
lelkészegyesület dr. Vető Lajos, a
Tanítóegyesület Fiedler Nándor elnök-
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ünnepelte az iskola a százados évfordulót, Petőfi diákkori lakóházá-
nak .falára emléktábla került. Ebből az alkalomból írta meg Dr. Os-
váth Gedean "Petőfi aszódi ifjúsága" c. tanulmányát, saját költségén
kinyom atta s a kiadmány teljes bevételét a gimnázium építési alap-
jára ajánlotta fel. A kiadmánnyal kapcsolatos gyűtés 6.993.63 P-t
eredményezett. A gimnázium 1924-25-ben francia nyelvet tanító'
reálgimnáziummá alakult át a kor kívánalmainak megfelelően, tanu-
lóinak száma ekkor már elérte a 400-at, tehát az új épület felépítése
égetően szükséges volt. A földreform kapcsár siker ült az intézetnek
kb. 4 és 1/2 hold építési telket 4.500 P árban szerezni.

Az aszódi ev egyház belátta, hogy a maga erejéből képtelen az új
iskolaépület felállítására; 1926-ban a gimnáziumot felajánlotta a
bányai ev. egyházkerületnek. D. Raffay Sándor. püspök céltudatos
iskolapolitikája és dr. Oravecz Ödön igazgató buzgó fáradozása lehe-
tővé tette az átvételt, 1927. április 10-én aláírták a szerződést. A bá-
nyai ev. egyházkerület lelkes főpásztora az építés céljaira 35 évre
szóló évi 12.000 P államsegélyt eszközölt ki, aztán bizakodó reménnyel
megindult a szinte lehetetlennek látszó terv megvalósítása, az új épü-
let felállítása. A nemes munkát, a sok fáradozást, amelyet minden
nemes áldozatra kész főpásztorunk, D. Raffay Sándor és az iskola
fáradbatatlan, ügybuzgó igazgatója, dr. Oravecz Ödön kifejtett, siker
koronázta. 1931. október ll-én fényes ünnepség keretében megtört ént
Petőfi Sándor iskolája új épületének felavatása. A régi gimnáziumi
épület ettől fogva internátusi célokat szolgál.

Az iskola 1938-ban, Petőfi Sándor eltávozásának 100-ik évfor-
dulója alkalmából, új épülete kertjében szobrot állított halhatatlan
diákjának a gimnázium tanulói, t5regdiákjai, barátai és tisztelői lelkes
adakozásaból. A szobrot, Morzsa-Morhardt Gyula öregdiák alkotását,
D. Raffay Sándor püspök 1939. május 21-én avatta fel országos
ünnepség keretében.

lete alatt ülésezett. Majd az iskola-
bizottság, számvevőszék, presbitériwn
tartotta. meg ülésert. A gyámintézeti
istentiszteleten Tel:;ls~nyi Kernél fan-
csali lelkész hirdette az Igét. Az egy-
házmegyei gyámintézeti gyűlésen dr.
Förster Lajost beiktatták a Gyáminté-
zet világi elnöki tisztségébe. A gyűjtés
erős emelkedést mutat. - A másnapi
közgyűlés előtt Garam Lajos tartott
istentiszteletet, majd Pazár István el-
nöki megnyitója után Marcsek János
esperesi jelentését terjesztette elő. A
tanügyi, számvevőszéki, gyámintézeti
jelentések után a megüresedett tisztsé-
gek betöltése következett. A közgyűlés
elhatározta, hogy az istentiszteletek
változtatgatását helyteleníti és minden
külső beavatkozást visszautasít. A val-
lástanító lelkészek fizetésének rendezé-
sét az államtól várja és kéri. A lelké-
szek jövedelmi- és vagyonadója ügyé-
ben felír'. Több fontos határozat
kimondása után a közgyülés az egyház-
megyei felügyelő zárószavaival és az
esperes imádságával ért véget. - Ki-
emelkedőnek tartjuk a lelkészek és
tanítók közös értekezletét, melyen
Becht József tanítóképzőintézeti tanár
a kántorkérdésről tartott előadást.

A tiszántúli református egyházkerü-
let, mely terület és lélekszámra nézve
a magyarországi református egyház-
kerületek között p. legnagyobb, újabban
felvetette az egyházkerület három részre
való felosztás ának tervét. Erről a kér-
désről igen érdekes tanulmányt írt
Makkal Sándor, debreceni egyeterni ta-

nár, akinek tanulmányahoz Révész
Imre püspök írt előszót. A megoldás
természetesen még időbe és sok tervez-
getésbe és munkába kerül.

Evangélizáció. A gyenesdiási lelkész-
üdülőben június utolsó és július első
heteiben két evangélízácíó folyt le,
mindkettő nyolc-nyolc napon keresztül.
Az asszonyok részére tartott evangéli-
záción 85-en, a leányokén 120-an vettek
részt. Mindkét evangélizáció szelgála-
taít vitéz Sréter Ferenc végezte. .

Huszonötéves jubileum. Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkész most töltötte be
lelkészi működésének 25. esztendejét.
Hívei és szolgatársaí szeretettel kö-

Anémet tanítöság, mint most olvas-
suk, hivatalos állami statisztikai adatok'
szerint pontosan felében, 500/0-ban
evangélikus 42010 róm. kat., 8010 ú. n.
istenhívő. A növendékek közül evangé-
Iikus 51"/0,.róm. kat. 43010.

Keresem apai nagyanyám születési
és házasságlevelét. Sándor Julianna,
(esetleg Balog Julianna néven) 1855-ben
született. Házasságot kötött Sztupkay
Dániellel. aki 1843. sZeptember 13-án
született és Sándor Juliannával 1870-
75. között házasságot. A megtalálo lel-
készi hivatal fáradságát 20 pengővel
honorálom. Sztupkay Sándor hadnagy,
Ungvár, 'Szamolovsllky-u. 25. II. 9.

A szarvasi ev. tanítóképző keres
szeptember 1-re a háztartás és gazdaság
minden ágában jártas megbízható ház-
vezetőnőt. Javadalom havi 80 P és tel-
jes ellátás. Pályázatok az intézet igaz-
gatóságának nyujtandok be.
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Eredmenyesen cianoz. ~~~ ..~l!~~,,".,~-
Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét? /'
SKALL'ATESTVÉREK

ÚRISZABOK
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,

1

, betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-__________________ Iii I kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórvány okban végzett mentő munkát segítjük elő.

A.z 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.

Ruhakölcsönzés.
Evangélikusoknak 10% engedmény,

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

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

edények. tűzálló jénai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék. mosó-, konvhe-
felszerelések stb. .
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Evangélikus lakásba II
Evangélikus képet! I
LUHNSDORF KAROLY -
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. TeL: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) .. _ . . . . . 1 P

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

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

ért kaphatok.


