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Zúgfak a
a nagy temetés napjan, mikor
az ország ifjú kormányzó-
helyettesét a parlament ku-:
polacsarnokában elbocsátották
a családi sírbolt felé vezető
útra. Ez a milliós főváros meg-
próbálta a lehetetlent: néhány
óra alatt elvonuini a ravatal
előtt és a temetés napján ott
lenni a parlamenttől a pálya-
udvarig vezető rövid útvonalon.
Ezek .a feketéllő tömegek s a
mindenfelől hallatszó harang-
zúgás megmutatta azoknak,
akik külsőségekről szoktak ítél-
kezni, hogy valóban az ország,
a magyar nép együtt volt ezen
a temetésen.

Mert a határtól Budapestig
és Budapesttől Kenderesig a
vasúti sinek mellett is minde-

,nütt. ott álltak a megrendült és.
elcsendesedett emberek. Tisz-
teletreméltó beszédek hangzot-
tak el az egész ország intézmé-
nyeinek, különféle testületel-
nek, egyesületeinek és szövet-
ségeinek gyászülésein. Bel- és
külíöldi ujságok összeszedtek
mindent és egymás mellé állí-
tottak minden megnyilvánu-
lást, amely hangot adott a
nemzet közös fájdalmának és
amelyik a koporsó mellett álló
szülői pár felé próbálta sugá-
roztatni a maga mély gyászát,
vígasztaló készségét és azt
a minden megnyilvánulásban
egyképpen előtörő könyörgést,
hogy bárcsak elegendő erőt
adna Isten nekik, akik a maguk
személyében is olyan sokat ve-
szítettek.

De a legmélyebb bizonyság-

,

harangok
ar templomi imádságokban, bi-
zónnyal úgy érezték, hogy való-
ban az Üdvőzítő ama szavába,
kell reménységüket vetni, ame~··
lyet az utolsó beszéd idézett:'
"Ha a földbe vetett magelhal, .
sok gyümölcsöt terem." Legyen
távol mindenkitől az a gondo-
lat, hogy a hazáért mindent
áldozó, a nemzet életéért ma- /
gá t is odaadá példa gyümölcs '.
nélkül maradhat; Még a közö- ~
nyösök szívét is meg kell győ~:";
nie arról, hogy senki nem von-'
hatja ki magát az áldozatok
felajánlása és véghezvitele alól.
Még a kényelmeseket is meg'
kell győznie, hogy csak az a
nép maradhat meg a mostani
harcok után, amelynek minden
tagja maga-kimélese nélkül tud
minden kötelességet 'teljesíteni.
Még a bizonytalankodókat is
meg kell győznie arról, hogy
ahol az ország első férfiai teszik
le ajándékul a nemzet elé az
életüket, ott el fog következni
a gyümölcstermés ideje. Még a,
félrehúzódókat is meg kell
győznie arról, hogy ez az össze- .
tartozás most a legszentebb kö-
telességek közé tartozik.

Utánanézünk ezeknek a fe-
ledhetetlen imádságoknak. Az'
útjuk titkos, mi nem tudjuk,
hogy merre és kikhez és ho-
gyan viszik az imádságok lát-
hatatlan áldásait. Isten széf
fogja azt osztani közöttünk,
hogy teremjenek gyümölcsöket.
Hadd találjanakutat Isten ke-
gyelméből a budai vár mind-
nyájunktói féltett, 'gyászoló szí-

-veihez is ... ,. •

tétel arról, hogy a magyar nép
keresztyén emberhez illő hittel
és alázattal fogadta a nemzeti
gyászt, most sem, kívánkozott
az utcára. A templomok csend-
jében ment végbe. Minden
templomban áldást kértek az
életét áldozó ífjú hős hamvaira
és minden templomban erőt
kértek Istentől a gyászolók szí-
vébe. Mi vagyunk, lelkészek,
minden egyházból való papok,
egyforma tanui annak, hogy
milyen nagy csend lett a temp-
lomban, mikor az imádság
erről szólt, hány könny pergett
alá, hogy érezték a magyar kö-
zösséget a szívek és milyen alá-
zatosak tudtak lenni ezekben'
az együtt való kőnyörgések-
ben. Ha azt mondottuk, hogy
zúgtak a harangok 'és zúgásuk-
nak valami csodálatos össz-.
hangja volt, akkor most ait
kell mondani, hogy a temp-
lomi csendesség még nagyobb
csenddé lett· a közös imádság-
perceiben és ez a nagyon nagy
csend a maga nyelvén ugyan-
olyan nagy zúgás sal beszélt,
mint a harangszó. Azt kell 'hin-
nünk, hogy, az együttimád-
kozásnak ez a bizonyságtevő
csendje Isten kegyelméből meg
tudja 'rinteni az édesapa 's az
édesanya szívét és meg tudja
őket győzni arról, hogy most
még jobban körülveszi őket
ennek a' magyar népnek szíve
mélyéből való, minden szere-
tete.

Akik könnyes .szemmel lát-
ták ezt a koporsót, vagy akik
könnyes szemmel vettek, részt.
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A ." liszántúl" elmúlása

•

Igénytelen külsejű vidéki napilap
egyik hétköznapi számának vezércikk é-
ben jelent meg nemrégiben az a hír-
adás, hogy nyolchónapos derék fára-
dozás, hősies küzd'elem után kénytelen
volt beszüntetni megjelenését. Sok
világrengető, izgalrnasab bnál- izgalma-
sabb háborús esemény közepette kevés
embert érdekelt ez a hír. Akiket pedig
érdekelt, azok nagyrészt úgy voltak,
hogy legyintettek egyet, mondván: ezt
már megszoktuk. A vidéki lapok pró-
bálkozása meddő küzdelem volt míndíg.
Csak azoknak volt hosszabb életük,
amelyek erős anyagi hátvédre támasz-
kodhattak,: de azok is előbb-utóbb el-
vesztek nyomtalanul.

Nekünk azonban nem szabad szó nél-
kül elmennünk a "népi Magyarország
független napilapjának" halála mel-
lett. Félévvel ezelőtt örömmel köszön-
töttük, elismeréssel adóztunk neki s
bizakodva néztük szerepét és feladatait.
Akik közelebbről ismerték, már akkor
is sokat aggódtak miatta. Mert tudták,
hogy a lap fenntartása nem hatalmas
potentátorok kezében van, hanem sok-
sok névtelen kisember adja össze egyik
napról a másikra a nyomdaköltséget,
az adminísztárciót, stb.-t. Ez a lap első,
eredménytelen próbálkozása után új
szerkesztő séget toborzott. :r ónevű, de
ma még szárazkenyéren tengődő népi
íróknak táborával szélesítette ki mun-
katarsainak körét, Sokrétű, hatalmas
feladatát bizony más, tehetősebb és
biztosabb alapozású lapok sem tudták
volna megvalósítani. Képviselni egy
olyan. radikális magyar felfogást. ami
ma még kisebbségben van s ezért ma
még ellenséges; egy vidéki újságból,
mely legtöbbször csak a puszta létért
küzd, felemelkedni eszményi magassá-
gokba, mélyet és korszerűt keresni, kü-
lönböző problémák útvesztőiből közös
megállapodásra jutni, a főváros és vi-
dék kérdéseit állandóan szőnyegen tar-
tani, tiszta látással tájékozódni és a vi-
dék valóságos érdekeit megvédeni ma
hálátlan feladat s reménytelen küzde-
lern. A Tiszántúl azonban amíg . tudta,
megtette ezt. Sőt olvasótábort is tu-
dott biztosítani magának. 11:sez nem le-
kicsinylést érdemlő eredmény. 'Új ma-
gyar életszemlélet kialakítására törekvő
kísdiákok zsebpénzüket áldozták fel s
megrendélték a 'I'iszántúlt. Aki ol-
vasta. hamarosan meg is szerette. A
kisdiákok zsebpénze. az olvasóközön-
ség szeretete azonban nem volt elég a
fenntartásához. Igaza van a' Magyar
Útnak, amely vele foglalkozva őszín-
tén megmondja: "folyóiratokat fenntart-
hat irók önzetlenmunkája, de a napi-
lap. már üzem: ahhoz mindenekelőtt
pénz kell, sok pénz, Egy lap, amelyik
elsősorban eszmei állásfoglalásra tö-
rekszik, legalább két évre előre bizto-
sított anyagi fedezekből indulhat csak".
Sajnos, így van. Azután egy táji érdek-
lődésű lap vidéken, különösen háborús
időben, rossz telefonösszeköttetések
alatt nehezen küzdhet s végezheti mun-
káíát,

Mi fájdalommal látjuk a Tiszántúl
elmúlását, mert szerettük. Úgy láttuk,
hogy minden számát komoly evangé-
liumi felelősségtudat hatotta át. La-

. punkkal kapcsolatban állott, pedig
egyikünk sem kereste ezt. Valahogyan
magunktól rájöttünk arra, hogy nagyon
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A készenlét ideje
'D. Raffay Sándor püspöknek a bányakerületi közgyűlés elé terjesztett évi

jelentéséből.

Hosszú betegségem alatt volt időm elmélkedni korunk nehéz kér-
déseiről és helyzetünk válságairól. De nem a bajok te ger sokaságán
és nem a változások végetlen rajzásán emésztődtem, hanem a felada-
tok végzetszerű feltorlódására és a válságos helyzet kényszerítő köve-
telményeire igyekeztem figyelmemet központosítani.

Azt mindenki nyilván látja, hogy sorsfordító időket élünk. Jöven-
dők születnek, melyek vajudását mi szenvedjük. A hivő azonban
tudja, hogy Isten kezében a szenvedés az üdvösség eszköze. A baj, a
bánat és minden fájdalom a lelki emelkedés szárny tolla. Isten a bajjal
tanít, a szenvedéssel tisztít, a fájdalommal nevel.

Az evangélium egyházának, mint a Krisztusban hívők közösségé-
nek, egészében is, egyes tagjaiban is az a kötelessége, hogya mai
próbás időkben megértse az Isten akaratát. Különben nem tudhatja
javára fordítani e próbás idők szenvedéseit.

Mikor most a bányai evangélikus egyházkerület évi közgyűlését
tartjuk, ezt a testvéri együttlétet kiváló alkalomnak tartom arra, hogy
szóljak hivatásunkról. Az egyházéról is, az egyes hívőéről is. Mert
alapjában véve nincsen különbség a hivatásban, csak a munkatér más
és a munka eszközei mások.

A mai' idő ~S' ugyanolyan' válságos és sorsdöntő, mint amilyen
Jeremiás prófétáé volt. Most.is népek, nemzetek, vallások, világnézetek
sorsa felett dönt a felkavart élet. Amit azért egykor Jeremiás prófétá-
nak mondott, ugyanazt mondja most nekünk is az Úr: Te övezd feL
tierektuiat és kelj fel és mondd meg nekik mindazt, amit én paran-
csoLok néked, Meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged
előLük! ... Viaskodni fognak ugyan elléned, de nem győznek le téged,
mert én veLed vagyok, azt mondja az Ür, hogy megszabadítsalak téged.
(Jeremiás 1 : 17.19:) .

Derekunk felövezésére igazán nagy szükségünk is van. Az új kor
nemcsak a hagyományos értékek kíméletlen ostromával, hanem új
világnézet beoltásával és új elrendeződés megteremtésév.el igyekszik a
régi helyébe lépni. A vallásellenes hatalmak is nagy erővel viaskodnak
a vallás hívei ellen. A 2000 év óta nemzedékeket boldogító keresztyén-
séget sokan idejemúltnak vitatják. Mások a vallást létében támadják.
A világiháború ma egyúttal vallásháború is. Annál fájóbb és annál
szégyenletesebb, hogy ezt a háborút keresztyén népek vívják keresz-
tyén népekkel; testvérek a testvérekkel; Krisztus megváltottai a Krisz-
tus megváltottaival. De éppen e visszás világhelyzetben kell felövezni
derekunkat, hogy a hitvallók lelkével teljesíthessük 'keresztyén hivatá-
sunkat. Evangélikus egyházunk születésétől fogva mind máig a hit-
vallók útján járt és az Isten ígéjének szolgálatába állította erőit.
A komoly világválság e nehéz napjain is ezt kell cselekednie.

Pedig nem könnyű a helyzete. Sőt egyenesen válságos. Világ-
viszonylatban is, itthon is. .

'Kőrülöttünk és kívülöttünk mindenütt harc, bennünk pedig
hanyatló öntudat é§ sörvasztó elernyedés. Az a nagyarányú és biztató
evangéliumi mozgalom, amelyet az első világháború után a nagy-
emlékű Söderblom svéd érsek lángolóra szított, az ő halála s különösen
a második világháború bekövetkezése után elhamvadt. A lutheraniz-
mus ismét atómjaiban viaskodik az ellenséges korszellemmel. A refor-
máció bölcsőjéből is csak a sorvadó vallásos élet! zsarátnokának fel-
fellobbanó .fénye ütődik át hozzánk a politika mindent elködösítő
homályából. Az északi államokban élő evangélikus testvérek erőtele-
nek; az amerikai egyházak külsőleg is, belsőleg is távol állanak tőlünk.
A magyar evangélikus egyház a világ e részén magában áll, külső
segítség nélkül. Ezért kell derekát felöveznie és nehéz sorsának terhét
hordozva kiállnia keresztjével, ajkán e büszke vallomással: Nekem
mindenre' van erőm a Krisztusban, aki engem erőssé tesz. (Fil. 4 : 13.)

Mert itthon is sok bajjal küzködünk. A kisebbségí sors minden
hátrányát érezzük és szenvedjük. Már eddig is többször szóvá tettem,
hogy az állami és a közigazgatási hatóságok egyházunk éshíveink
természetes és jogos igényeit nem méltányolják, és nem elégítik ki,
sőt lehetőleg mellőzik. Csak a tanügyek terén említek meg néhány



bántó tünetet. Békéscsabán az állami iskolákban az evangélikus
tanulók száma meghaladja az 500/0-ot, mégis a mezőgazdaságí nép-
iskolában négy római katolikus tanerő mellett csak egy, a polgári
iskolábarn kilenc tanerő közül csak Joettő evangélikus. Még kiáltóbb a
helyzet a Kocsiczky-tanyai iskolában, ahol 3 evangélikus; tanuló mel-
lett csak 2 a római katolikus s mégsem neveztek ki evangélikus tanítót,
noha ismételten kértük. Szarvason is az állami polgári leányiskolában
csak 1 tan erő evangélikus, Tótkomlóson 10 tan erő közül csak 2, holott
az egész község pár száz lélek híján evangélikus.

És mi ezt a velünk sZlemlten kedvezőtlen és káros magatartást
meglehetős egykedvűséggel tűrjük. Igaz, hogy néha-néha - kiáltóbb
sérelem esetén -, egy-egy félénksz.avú felterjesztésben feljajdulunk,
de ha kérő vagy óvó szavunkat elhallgatják, rendesen mi is el szoktunk
hallgatni. Megnyugszunk abban, hogy az állam hatalmasabb, mint mi,
a gyenge államsegélyes egyház. Holott fel kellene övezni derekunkat
és kiállani és megmondani mindazt, amit az Úr nekünk megparancsolt
ésamit a múltunk igazol, hogy mi évszázadok óta e nemzet és ez
ország építésének becsületes és hű munkásai vagyunk, akik itt hivatást
töltünk' be. Aki bennünket az építő munkában gátol vagy hátráltat,
és aki a bennünk lévő erőket érvényesülni nem engedi, nemcsak elle-
nünk,hanem országunk és nemzetünk érdekei ellen is vétkezik.

Tegyen' azért a kerületi közgyűlés megfelelő előterjesztést a
minisztériumhoz, hogy jogos igényeink et a politikai hatóságok a tör-
vény és az igazság szellemében elégítsék ki.

De ha már ilyen szomorú a helyzetünk, legalább magunk őrköd-
nénk jogaink és érdekünk felett! Sok egyházközség és sok lelkész
azonban az egyházi felsőbbség mellőzésével, politikai és közígazgatásí
tényezők segítségével igyekszik ügyeit elintéztetni. Nem gondolják
meg, hogy ezzel egyházunk rendjét megbontják. törvényeit erőtelení-
tik, tekintélyét rongálják, sőt az ügyet magát is csak hátráltatják és
késleltetik. Kijelentem, hogy ezután ha nem az egyházi hatóság útján
felterjesztett ügyekben a minisztériumok tőlem hivatalos véleményt
kérnek, minden esetben arra fogom őket kérni, hogy a nem egyházi
úton beérkezett ügyeket utasítsák vissza és csak akkor intézzék el, ha
azok a helyes úton érkeznek hozzájuk. .

A kisebbségi sors nehézségei egyebekben is jobban összekovácsol-
hatnának bennünket. Kiirthatnák belőlünk a közönyösséget, erősít-
hetnék az összetartást, megszilárdíthatnák az, önérzetet és elűzhetnék
a bátortalanságot. Mert ezek a mi szomorú helyzetünk bőséges forrá-
sai. Maholnap odajutunk, hogy velünk szemben is' alkalmazzák ~
numerus clausust. Reformálthis testvéreink etekintetben. nagy előny-
ben vannak felettünk, mert azok me!gsegítik és besegitik hittest-
véreiket, de a mi egyházunk hívei befolyásos testvéreiknél nagyon
ritkán találnak támogatásra. Magam is,' ha kisembereink érdekében
nagyeinbereinknél szót emelek, a "beérkezett" és intézkedő hatalom
birtokában lévő testvérek vagy üres ígéretekkel bocsátanak el,' vagy
türelmetlenül kijelentik, hogy ők a hivatalukban nem lehetnek fele-
kezeti emberek. Nem is kívánjuk, I hogy azok legyenek, de azt joggal
elvárhat juk, hogy azonos feltételek mellett hitbeli testvéreiket támo-
gassák. Mert végtére is, akármilyen szép az elfogulatlanság, de még
szebb az apostol kőtelező intése: Tegyetek jót mindenekkel, elsősorban
a mi hitünk feleivel. (Gal. 6 : 10.) "

A pártfogolások e mai beteg világában ilyen okon a kisebbségi sors
keserűségeít sokszor igen fájdalmasan érezzük. Ezért kell felövezni
derekunkat és fel kell buzduljunk az együttérző cselekvésre. Össze-
tartásunkkal kell megmutatnunk, hogy él bennünk az evangéliumi
öntudat s hogy élni akarunk és élni fogunk is, mert nekünk e 'földön,
ezen az áldott magyar. földön komoly es nagy hivatást adott az
Úristen! ._.: ,.<>" >

Új vallástanítólelkészek. D. Raffay
Sándor püspök Murányi Arpád eddigi
pilisi vallástanítólelkészt Pestszenterzsé-
betre, Seben István soltvadkerti segéd-
lelkészt pedig Pilisre nevezte ki val-
lástanítólelkésszé,

A celldömölki Ifjúsági Egyesület
,egyik munkás tagjának, "I'alabér Mik-
lós hősi halált halt hadnagy. emlékére '
díszközgyűlést tart s fény képét ünne-
pélyes keretek között az egyesületi
helyiségben. helyezi el.

sok közöscélkitűzésünk van és nagyon
sok feladatunk. megvalósításáért együt-
tes erővel kell küzdenünk. A Tiszántúl
figyelte minden' megnyilatkozásunkat,
mi pedig figyelemmel kísértük s hálá-
san fogadtuk minden szeretetét. S meg-
mondjuk .őszímtén azt is, hogy benne
láttuk volna, a sokat emlegetett
protestáns magyar napilapnak a meg-
születését. Rövid ideig, VIrágzó, de ígé-
retes protestáns magyar napilap volt.
Hangsúlyozom: protestáns. A kálvinista
Rómában -szerkesztették, mégis egy-
aránt harcolt evangélikus és reformá-
tus érdekekért. _
. Teljesen. mégsem halt. meg a Tiszán-

túl. A lap felelős kiadója úgy látta a
leghelyesebbnek, hogy a Debrecen=-
Hajdúföld anyagi gondozása alá tegye
s a jövőben, mint annak társlapja. dél-
utánonként fog megjelenni. Most lenne
nagy szükség -arra, hogya magyar népi
irók s velük együtt sok-sok kísember
tollával, p.énzével dolgozzék eszmé-
nyeiért.

A Magyar Út felelős szerkesztőjéveí
kérdezzük: "A debreceni kudarc után
az íróknak le kell mondaníok arról,
hogy törekvéseiket nap.ilappal is mun-c-
kálhassák?" Feleljük vele együtt: I

"Egyáltalán nem. Ha valamikor; úgy
most még sürgetőbb az új, ~mínden
pártpolitikától távolálló, de mély, ma-
gyar politikumú, egyetemes magyar
napilap". Pásztor PáL-~

fYHn~éliRus~ór~ázat'
1

Kétségtelen, hogy az emberi élet leg-
költségesebb szükségletei: az élelmezés,
a ruházkodás és a gyógykezelés'. Ezek-
nek a költségei elsősorban állanak, a
többj másodsorban, 'vagy harmadsor-
ban következik a háztartások költség-
vetésében, még 'az Ú. n. kultúrális ki-
adások is, mert első az élet fenntartása.
Ha azokra meg találta a családfő a fe-
dezetet, ha tudta magának és családjá-
nak a mindennapi tisztességes megélhe-
tést, lakást, ruházatot, fűtést, stb. és
betegségben a kellő gyógykezeltetest
biztositani, nyugodt lélekkel hajthatja
álomra a fejét.·Kétségtelen azonban,
hogy ez a megnyugtató állapot nem
minden paplakban található meg. Élet-
színvonalunk, különösen a vidéken, jó-
val alatta van arinak a nívónak, amelyet
képesítésünknél fogva joggal elvárhat-
nánk. Javadalmazásunk terén az állam-
nál az utolsók között állunk, gyüleke-
zeteink pedig eléggé meg vannak ter-
helve mindenféle egyéb közteherrel,
az egyházi adók befizetése ott is az
utolsó helyen áll. Az egyházi hátrálé-
kok nem hogy csökkenő, de ellenkező-
leg, emelkedő irányban haladnak s en-
nek a helyzetnek megint csak a lel-
kész és családja vallja kárát. Ezt nem
panaszképpen mondom, csak a puszta
tényeket rögzítem le. Ezekből a lelké-
szek életére és működésére sokféle
tanulság vonható le. Nekünk, evang.
lelkészeknek semmiféle szociális jel-
legű intézményünk nincsen. A. lelkész-
árváknak sem. Az özvegyeknek a kis-
tarcsal "otthon". .Nincsen "űdülő" az
egy "Kapernaumon" kívül, nincsenek
egészségügyi intézményeink s ha va-
laki gyenge fizetéséből évek hosszú
során át a gyermekneveltetés mellett,
ha mindjárt nélkülözések árán is, nem
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tett félre magának, nem a legnyugod-
tabb öregkornak néz elébe. Mert a mai
.gazdasági helyzet mellet] biztosított
nyugdíj is gyönge vígasz.

Anyagi' gyengeségünket éppen a sze-
ciális intézményekben való úgyszólván
teljes nincstelenség igazolja. Az OTI
2.5°(0-os hozzájárulás évenként tény-
leg sok. Viszont, ha csak a magunk ere-
jébő] kell egészségügyi intézményeket,
vagy gyermekeink, asszonyaink részére
árvaházakat, otthonokat létesíteni és
fenntartani: arra sem vagyunk képesek.

-Mi tehát a teendő?
Az állam szociális gondozását min-

den tisztviselő, alkalmazott, munkás,
stb. bőven élvezi, mí mindenből ki va-
gyunk zárva. Pedig midőn híveink lel-
kében a' hazafiúság. a haza iránti hű-
ség, a családi élet tisztasága, a komoly
keresztyén hivő és felelősséget érző
munkás élet eszményeit szolgáljuk és
kívánjuk: "ezzel az állami élet szilárd
alapjait erősítjük, Egyházainkra, hi-
veínkre anyagiakban való gyengesé-
günk miatt - mint mondottam - nem
támaszkodnatunk. Marad a "Segíts
magadon az Isten is megsegít" elve.

-Ezért újból az evangélikus kórház gon-
dolatát vetem fel. Beszéljünk' róla új-
ból. Nem megoldhatatlan. Még pedig
olyan formában, hogy 3. zsidótörvén:y
végrehajtásával kapcsolatban kérjük
valamely zsidó kerház átvételét evan-
gélikus egyházunk nemzetépítő mun-
kájának elismerése és honorálása fejé-
ben. A kórház evangélikus vezetés alatt
állana, benne evangélikus orvosok,
diakonisszák dolgoznának s ebben a
lelkészek s egyéb egyházi tisztviselők
é" családtagjaik megfelelő kedvezmé-
nyekben részesülnének. A többi szoci-
ális kérdés megoldását a lelkészi nyug-
díljintézettel kapcsolatosan lehetne ke-o
resni olyképpen, hogy a, földreform
kapcsán okvetlenül szabaddá váló úri
lakások, beltelkek egyikét-másikat
kellene erre a' célra megszerezní és
berendezni. Üdülők, otthonok, árvahá-
zak, szállók, evangélikus egyéb intéz-
mények alapításának alkalmas ideie
volna az. S akkor se az 0'1'1. se" a
MABI, se' társai nem okoznának' többé
.gondot, keserűséget. Segítettünk ma-
gunkon, megsegített a jó Isten is, aki
a benne bízókat soha el nem hagyja.
(34. Zsoltár, 9.) Mayer Pál.

.I,l .
~~~""nw~

Nyugdíjemelés
A nyugdíj intézeti bizottság 1942

augusztus 12-én ülést tartott. Tárgy-
.sorozatán szerepelt a nyugdíjasok sú-
lyos helyzetéri való segités 'kérdése is.
Megállapítást nyert, hogy a nyugdíj-
emelés, amelynek. legalább is olyan
mérvűnek kellene lennie, amilyet az
állam alkalmazott. azáltal válnék lehet-
ségessé, ha a nyugdíjintézeti járulékok
12"1o-kal felemeltetnének, és az állam
is megfelelő 'százalékkal emelné a
nyugdíj célokat szolgáló államsegélyt. A
járulékemelést csak az egyetemes kőz-
gyűlés hajthatja végre, mégpedig az

.egyházkerületek előzetes meghallgatása
után. Ebben az irányban az intézkedé-
sek megtörténtek, s a riyugdijinté-
zeti bizottság külön is kéri a nyugdíj-
intézeti tagokat és fenntartókat, hogy
a nyugdíjasok megsegítése érdekében
az áldozatot vállalják. A bizottság meg-
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Nö~az cgy~áztársa~almimunká~an
Kezembe került egy helyi Luther-Szövetség szervezesere alakult

bizottság névsora, amelyben örömmel láttam férfiakat és nőket együtt,
utóbbiakat a szépen működő nőegyesület képviselőiként. Ismétlem,
örömmel láttam ezt a névsort, mert meggyőződésem, hogy a Luther-
Szövetségnek szüksége van a nőkre.

Az egyháztársadalmi munka szervezése, kiépítése és helye a gyü- .
lekezeti életben most vajudó és. remélhetőleg a szeptemberi konferen-
cián nagyjában megoldandó probléma. Végtelenül fontosnak tartom,
hogy e tanácskozásokból és a határozatokból ki ne maradjanak a nők.
A legtöbb gyülekezetünkben évek óta - helyenkint 50, 75, stb év óta
szorgalmas és .tartalraas nőegyleti munka folyik. A tisztán férfiakból
álló Luther-Szövetségek, .noha jó pár éve fennállnak - tisztelet a
kivételelmek - még mindíg keresik a munkájukat és tartalmukat.
Bizonyára senki sem találja sértőnek ezt a tapasztalatból leszűrt meg-
állapításomat, mert velem együtt sokan ismernek megalakított és
elindított Luther-Szövetségeket, amelyeknek vezetői az országos, vagy
kerületi vendégek buzdító és lelkesítő beszédei után magukra maradva,
nem tudnak mihöz kezdeni.

Részt vettem néhány Luther-szövetségi alakuló- és propaganda-
gyűlésen; hallottam a Luther-Szövetség hármas célkitűzésének és
munkairányának a kifejtését: a szociális, a kultúrális és az egyház-
védelmi munka. Nagyon szép és gazdag programm, amelynek hallatára
azonnal arra kellett gondolnom, hogy tudatosan vagy öntudatlanul,
de a gyakorlatban minden esetben ez a nőegyletek programmja. De
nemcsak én gondoltam ezt; tudok olyan értekezletről, mely megállapí-
totta: a szociális - az egyházi életben helyesebben szoretet-munkát
elvégzi a nőegylet, a kultúrális munkát a nőegylet és ifjúsági egylet,
az egyházvédelem tulajdonképen a lelkész és egyházi vezetőség fel-
adata. .. mit végezzen hát mindebből a Luther-Szövetség? Ebben a
megállapításban ott yan a tévedés, hogy ezeket a munkákat eLvégezni
nem lehet, csak végezni: s minél többet végzünk belőlük, annál több
feladatot látunk magunk előtt. Marad tehát bőve munka a férfiak
számára is, de a többet mindíg nehezebb megtalálni; egymás' mellett
és egymástól függetlenül dolgozni nagyon nehéz s emberi, igen elter-
jedt gyarlóságok miatt, mint pId.' hiúság, féltékenység, versengés,
veszedelmes is az egyházi életben.

Az egyetlen helyes megoldás szerintem az együttmunkálkodás.
Meggyőződésem, hogy az Úristen nem csupán a család: számára terem-
tette az embert férfiúvá és asszonnyá, hanem a két nem Istentől nem
egyformán, de szétosztva kapott különleges képességeivel és adottsá-
gaival az élet minden terén kell, hogy kiegészítse egymást. Amint a
férfiú a családi életben a "hozzáillő" felesége mellett teljesedik ki
egész emberré, a magános férfi pedig többnyire egyoldalú, úgy a férfiú
minden munkája is a hozzáillő, azt kiegészítő női segítség által, har-
monikus összeolvadásban lesz egésszé. A nők nyílt an be is ismerik,
hogy szükségük van a férfiú segítségére, a legtöbb nőegyesületnek
van a tisztikarában férfi; a férfiak kevésbbé veszik észre a hiányt,
talán azért is, mert a feleségek hatása közvetve és öntudatlanul árad
a tevékenységükbe .

Nagyerőtékozlás volna a nők munkáját szervesen bele nem épí-
teni az egyháztársadalmi munkába, vagy nekik csupán mellérendelt,
a szerves egészből kihulló szerepet szánni. Hiszen köztudomású, hogy
gyülekezeteinkben mindíg nagyobb probléma a férfiakat megnyerni,
foglalkoztatni; a női padsorok hamarabb megtelnek templomainkban,
a vallásos estélyek, konferenciák, bibliaórák közönsége nagyobbrészt
belőlük telik ki, a nők könnyebben megnyitják a szívüket és zsebűket
és melegebb érdeklődéssei és szerétettel fordulnak az egyházi élet felé.

Nincs férfiú és asszony között különbség, mondja Pál apostol
Krisztus Urunk tanítása alapján. S napjainkban talán megközelíti már
az emberiség ezt a különbség nélküliséget. Az evangélium egyházá-
hoz méltó, hogyelőljárjon a nők teljes-értékűnek való elismerésében.
Ne csak elismeréssel és hálával fogadja egyházi munkájukat, hanem
építse bele terveibe, számítson rá és bízzon rá feladatokat.



Nem esetlegesen egybeeső; de szervesen összeillesztett munka
óriási erő- és időmegtakarítás. -A vetesek fehérek. és az idő sürget!
A sokfelé ágazó jóindulatú szolgálatkészség egy mederbe terelve köny-
nyen elapadó erecskék . helyett hatalmas folyamot eredményezhet.

Ideálisan kiépített egyliáztársadalmi munka elgondolásom szerint
az, amelyben úgy gyülekezetenként, mint országosan szervesen egye-
sítik a férfi és női erőket.Bizonyos vagyok afelől, hogy a magyar
evangélikus nők táborának úgy a vezetői, mint a dolgozói kész öröm-
mel állnak Istentől kapott női hivatásuk szerint "fele-segítségül" a
férfiak mellé az egyházi munkában is. Marcsek Jánosné.

Az igehirdetés szempontjol
Scholtz László most megjelent. "Inségesek szabadítója" c. igehirdetési

. kötetének előszava

Vagy tíz' esztendeje annak, hogy egyházunk igehirdetésében
u1 hangok ébredtek .•újak itt samott - minden ősszebeszélés nélkül.
Miv~~hogy pedig nem egy~seknek a különösködéséböl ébredt meg ez
az uj hang, hanem egy világot által futó egyházi jeleszmélés riadó-
sz~vára, csakhamar iskolát teremtett. Majd az egyháztörténet meg-
jelöli helyét s ítéletet tesz róla.

Annyi azonban már most világos, és ezt kár volna véka alá rejteni,
hogy ennek a évtizednek igehirdetői munkája tör eke d 6 mu n k a
volt. Meglátszik rajta az igyekezet, a tudatosság és a szándéka. S ha
megítéltetik, nem szabad, hogy pusztán, idegen mérték szerint ítéltessék
meg; az lesz igazságos, ha sa.ját mérővesszeje alá is odaállíttatik,
vajjon elérte-é azt, amire szántakarva törekedett!

Elkiáltom tehát én is jókor: többféle fajta igehirdetésemben egy-
ként mire törekedtem, Törekedtem pedig mindazokkal, akiket meg-
legyintett a feleszmélés fuvallata. Az a reménység lobog bennem,
hogy nemcsak ennen magamat Iejeztern ki a következő lapokon, de
azt a sokunkat jellemző törekedést, melynek ismeretei híján ma.i ige-
hirdetésünket sem ma, sem később megítélni nem lehet.

1. 1g e hir det é s t!
Igehirdetést a szószékre! Semmi egyebet. Az igét uralja szolgaként

pap és gyülekezet. Egyedül csak az ige hirdettessék! Ez az. első köve-
Itlelésünk és célunk. Sajnos, máris jelszóvá avasedott. Ennek ellenére
mégis ez a dolog dereka.

Ami gyakorlatban kivált kettőt tesz. Jelesül a bibliai szövegrész
megbecsülését, azután a biblia egészének központi megértését. Az ige-
hirdetésnek eszerint mindíg komoly bibliamagyarázatnak' kell lenni,
annál is inkább, mert hívelink bibliaismerete manapság igen sekelyes.
De a legjártasabb is még jártasabbá lehet benne. A tématikus prédi-
káció is megkívánja a magyarázatban való hűséget, hisz a témánkat
is a textusból kell vennünk. Hogy viszont a részletekbe el ne vesszünk,
azt biztosítja a biblia központi megértése, ami nem más, mint a
Krisztus személye, műve, evangéléurna. Az, hogy Ö a mi Szabadítönk
minden mi inségünkben! Az igét akkor hirdetjük, ha az Ö szabadítását
hirdetjük, ha az ige az evangélium igéje az ajkunkon.

A tudomány nyelvén: ez az igehirdetés" objektiv theologiai, dog-
matikai kötöttsége.

2. Gy üle kez et i ige hir det é s t!
Az egy igét, a változatlant, az egyetemes jelentésüt - emberekhez

szabni, gyülekezethez formálni; mindíg az igét, az inségünkből szaba-
dító Krisztust hirdetni, de más-másképpen! Ime, a másik igyekezetünk.
Következik voltakép azelsőből, sőt benne foglaltatik. Mert hiszen az
ige, a 'Krisztus evangéliuma sohasem isteni magányesságában mutatja
meg az úristent nekünk, hanem mindíg mivelünk való viszonyában.
A szabadítását nekünk szánja. És .ha nem ér el hozzánk, célját tévesz-
tette, maga is délibábbá lesz, Cato mondja: rem rene, verba sequensor.
Kétszeresen igaz az igehirdetésnél: a dolgot tudd: a szavak aztán adód-
nak. Adódnak, csak azért ügyelnünk kell rá, hogy keressük is őket!

A tudomány nyelvén: ez az igehirdetés homiletikai munkarésze.
Három esztendővel ezelőtt megjelent "Szentlélek tábora" című

•

nyugvással vette tudomásul, hogy az
egyetemes felügyelő már az 1943. évi

_ állami leöltségvetési tárgyalások meg-
indulása előtt, tehát hónapokkal ez-
előtt felterjesztést intézett a m, kir.
vallas- és közoktatásügyí miniszterhez,
kérve az államsegély megfelelő mérvü
felemelését és jó reménységgel néz a
tárgyalás alatt lévő kérdés elintézése
elé. Ha mindkét feltétel teljesűl, a
nyugdíjemelés ·1943 január 1-i hatály-
lyal megtörténhet.

•
Nagyon ió kö~yv

Sok esztendő óta nem olvastam olyan
jó regényt, mint Richard Llewellyn:
Hová lettél, drága völgyünk? cimű re-
gényét, amely Déry Tibor kitűnő for-
dításában jelent meg a Dante könyv-
kiadőnál. Ára ízléses kötésben 10 pengő.
De t: a 600 oldalas könyv bizonnyal
sokkal többet ér, mint tíz darab 1 pen-
gős "olcsó" regény.

Elég röviden el lehet mondani a tar-
talmát. Egy walesi bányászcsalád tör-
ténete ez. Dolgos, munkás, jólkereső,
sőt jól élő munkáscsalád élete. A gyer-
mekek nőnek, munkába állnak, csalá-
dot alapítanak, eltávoznak a völgyből,
majd. újra visszatérnak, azután lassan
elfogynak, elmúlnak. Ennek a családnak-,
az életébe azonban mindenfelől beset-
tenkedile a kivül való világ összekuszált
élete, béremelés, sztrájkok, munkás-
mozgalmak - másfelől pedig a bányá-
ból kikerülő salak kérlelhetetlenül ter-
jeszkedik és lassanként továbbszorítja
a házakat, elköltözteti az embereket és
betemeti a völgyet. Vajjon miért kell
ezt a könyvet már a 10. oldal kezdeté-
től olyan figyelemmel olvasni és amint
tovább haladunk benne, mindíg na-
gyobb szeretettel kézbevenni, majd
pedig a vége felé szinte késleltetni az
utolsó fejezeteket, hogy ne fogyjon
még el, ne fejeződjék még be? Azért,
mert ez a töröttlábú fiú, aki elbeszéli,
tele van emberi hibái mellett emberi
gyöngédség, jóság és nemesség érzései-
vel: Mert ez a szektáskodó, otthon
szinte túlzottan szigorú, becsületére fél-
tékeny édesapa végtelenül vonzó és
olyan egyszerű és olyan felejthetetlen,
hogy alig van párja a világirodalomban.
A prédikátor, akit később maguknak
választanak, olyan egyenes és nyilt,
olyan bátor és meggyőződéses, mint
egy földretévedt apostol. A többi em-
ber jellemrajzához, akik ebben a kő-
tetben megjelennek, elég egy-egy jele-
net. és mégis határozott, világos képet
kapunk róluk. Az egész könyvet átlengi
egy olyan emelkedett, szelíd szeretet,
amelynek nem lehet el.lenállni. Néha
nevetünk, néha majdnem könnyezünk
az olvasásakor. Az a jelenet, amikor a
prédikátor a konokul Iaggató fiúnak
megmagyarázza a nemzés titkát, egy-
szerűen csodálatos es nem ízléstelen,
it világsiker jellemzésére elég annyit
feljegyeznünk, hogy négy hét alatt a
világirodalom egyik új és becses érté-
kének ismerték el. Ez nem jelent
ugyan a mi szempontunkból döntő
bírálatot, mert hiszen ismerünk sok
olyan világirodalmi remekművet, ame-
lyet már egy félszázad' múlva elfelej-
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tettek: mi erről a könyvröl azt hisz-
szük, hogy akik a tiszta irodalmat ke-
resik, századok mulva is gyönyör-
ködni fognak benne. Bárkit ajándéko-
zunk meg vele, .kedves ajándékot kap,
amelyért hálás lesz. K

Né~föis~oláin~~ívószava
Sokféle, hívás hangzik ma már a

parasztifjúság felé. Hívja a város, a
gyár, az iparos-szerszám, Hivogatják az
iskolapadok s a tanult ember "köny-
nyebb" élete is. Válogathat a csábító
ajánlatok között. A népfőiskola nem a
város, hanem a parasztság érdekében
szólal meg. Nem is akar ez a hívás
hamisan csalogató lenni. Biztos állást,
kényelmes életet, könnyebb foglalko-
zást nem Igér, hanem ahonnan most
kihív, fölkészítve oda is küldi vissza:
a faluba. A népföiskola azért nevel öt
hónapon át földmíves legényeket és'
leányokat, hogy a magyar falvaknak
legyenek tisztább életű; tisztább fejű
és .haladni vágyó munkásai, akik nem
csupán a szellemi és gazdasági hala-
dásnak a harcosai, hanem az életújító
evangéliumnak a hordozói. Annak a bol-
dogító örömhírnek, amit a népfőiskola
meghitt falai között ifjú szívükbe be-
fogadtak. I

Már ötödik esztendeje, hogy felhang-
zik a népfőiskola hívása. Mínden évben
többen figyeltek fel rá s minden évben
'több jelentkezőnek adhatott helyet. Ez-
idén két fiú- és egy leánynépfőiskola
nyitja meg kapuit s falu ifjúsága előtt.
A tanfolyam teljes öthónapos, november
ö-töl március 31-ig tart. Tandíj nincs.
A lakás és teljes ellátás díja az öt hó-
napra 160 P. Az öthórrapi Iisztmennyi-
séget, cukoradagot, 2 kg zsírt és 1 kg
szappant mindenki természetben hozza
magá val. A szegénysorsú .növendékek
számára népfőiskolánkon kedvezmé-
nyes helyek is vannak. Ezek elnyerését
az illető népfőiskola vezetőségétől kell
kérni.

A felvételre pályázhatnak 17-25 éves .
evangélikus földmíves legények és leá-
nyok, akik az elemi iskola hat osztályát
elvégezték. A felvételi kérvényhez rnel-
lékelni kell az utolsó iskolai bizonyít-
ványt, 'lelkészi ajánló levelet, orvosi
bizonyítványt annak az ígazolására,
hogy a kérvényező tertőző betegségben
nem szenved s ha a pályázó kedvez-
ményt is kér, hatósági szegénységi-,
illetve vagyoni bizonyítványt. A jelent-
kezes határideje: szeprember 15. Kérvé-
nyét mindenki ahhoz a népfőiskolához
küldje be, amelyiknek növendéke sze-.
retne lenni.

Tessedik Sámuel Evangélikus Nép-
főiskola Igazgatósága, Nagytarcsa.

Evangélikus Népfőiskola Igazgatósága,
Orosháza. .

Feb é Evangélikus Leánynépfőiskola
Igazgatósága, Budapest, XII., Hideg-
kúti-út 123/a.

•.,......."...-~
Házassági évforduló. Stráner Vilmos

kapsszekcsői lelkész és neje Kiss Er-
zsébet aug. l lvén ünnepélték meg szű-
kebb családi körben házasságkötésük
25 éves fordulóját.
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igehirdetés-gyűjteményemben az első) szempontot, az objektív the~lo-
giai, vagy ahogyan én neveztem, az "ige-fontosságot"hangsúlyoztam.
Ezt a kötetet most úgy csoportosítom, hogy a másodiknak említett
szempont, a Iiorraletikai látsszék meg rajta. Ugyanazt az igét, a szaba-
dítás evangéliumát hogyan hirdessem ifjúságnak, 'koporsóriál, állandó
gyülekezetem színe előtt vagy a Rádió lálhatatIan nagy hangatóságá~
nak fülébe, ez volt a probléma, mit megoldani' igyekeztem. Ha
sikerűlt, észre fogja venni a figyelmes olvasó maga is: Mégis egy-két
gondolatot idevetek belőle.

Az ifjúságnak rövid igehirdetés kell. Legtöbbször alig egy ige,
vagy egy mondat kifejtése, persze az összefüggés tiszteletbentartásá-
val. Nincs olyan bibliai téma, amiről az ifjúságnak is ne lehetne
szó ani, mégha mindjárt Krisztus Urunk visszajövetele is az. Csak
szJ.nléletesen tudjunk beszélni róla. Az ige erkölcsi tartalmának

-kidolgozása fokozottan feladatunk itten.
A koporsónál nem a megholt földi élete a "casus" , hanem a halál,

az övé s a mienk. Következésképpen a halotti igehirdetés legfőbb
homiletikai szempontja azoknak az igéknek a megkeresése s magya-
rázata, melyek halálról, feltámadásról; ítéletről, örök üdvösségről szó-
lanak. Aldatlan helyzet Budapésten, hogy az ember nem ismeri, akit
temetl; de annyi jótétemény csak származott belőle, hogy holmi búcsúz-
tatás! helyett a feltámadás bátor hirdetésére biztatott, sőt kényszerített.

A rendes gyülekezeti prédikációk a' Deák-téri gyülekezet színe
előtt hangzottak el. Sokrétű, nagyigényű, i~telligen~, gyülekezet; szép
sereg férfilátogatója van istentiszteleteinek.

A Rádióval közvetített istentisztelet homiletikai külön problémái-
val elvileg még alig foglalkozott valaki. Érdemes volna pedig.
A készüléke mellett ülő igehallgató számára sajátos képekre, szemlé-
letességre, érdeklődésfenntartó felépítésre van szüksége az igehirdető-
nek. Nem kerülhet5k el az országos események sem.' Le kell kötni
minden felekezetbéli hallgatót s mégis az evangélikus egyház tolmá-
csolójának kell lenni.

3. Magyar nyel vű gyülekezeti igeh irdetést! ,
Végül még ez i:s feladaítként áH előttünk. Ez az .igehirdetés nyelvi

feladata. Következetesen csatoljuk az előbbiekhez. Ha nem küzdűnk
nagy elszántsággal mondatról-mondatra a kifejezésért, henyévé lesz
a fogalmaz ásunk. A henyeség pedig mind a tanítás pontosságát megöli,
mind a gyülekezetszerűség szempontját megrontja. Ráfér a ráspoly,
nagyon ráfér egyházi nyelvezetünkre! Fejlődésképen pedig. Ha csak
az elmúlt évtized egyházi irodalmát vesszük is .számba, megtelhetünk
annak a reménységével, hogy egyházi terminologiánk tökéletesedhetik
s jó magyar nyelven és hibátlanul megszólalhat Istennek örök igéje
honunkban. Magyar nyelvünk egyházi művelése ma is legnagyobb
nemzeti szolgálataink közé tartozik. Ezen leül mi soha le' nem mond-
hatunk az egyházi irodalom irodalmi' nívójáról. A .Jcöltő! igehirdetés"
túlkapásai ellenére sem, hisz ez valójában se nem igehirdetés, se nem
,költészet. De az igazi igehirdetés legmélyebb értelme mindíg
irodalom is!

Végeladás
Örömmel adtunk hírt néhány héttel ezelőtt arról, hogy egy

korrnányrendelet megszüntette - alélekrontó ponyvairodalomtovábbi
terjesztését. Bizonnyal örvendezett ezen mindenki, aki komolyan félti
a magyar jövendőt. Annyira elburjánzott már az olcsó pénzen terjesztett
rémregények, rablótörténetek, vadnyugati hetyke hősök irodalmi
fölénye a magyar olvasók körében, hogy villamoson vagy vonatban
külön megnézték azt az embert, aki valamilyen komoly külsejű és
komoly című könyvet tartott a kezében. Egyenesen szédítő megjelenésű
számuk volt a sárga éspiros fedelű, revolver eket emelgető ízléstelen
címlappal ellátott könyveknek. Emlékszünk olyan' rémregényre, ahol

, végül az összes szereplők, még a rokonszenves hősnek és titkos szerel-
mesének, a rokonszenves hősnőnek a szüleit is kiirtották és az utolsó
oldalra már csak az a kettő, maradt életben, hogy az olvasó teljes
megelégedésére házasságot kössön. Most már megmondhatjuk, hogy a
remregények gyászos korszakában az egyetlen vígasztaló momentum



az volt, hogy az olvasóközönség megkívánta és elvárta a megnyugtató
befejez,ést. Izgatta érdeklődését a mesterdetektívek sokféle furfangja,
nem b~nta, hogy ha egy sereg embert össze-vissza vertek, megcsaltak,
agyonlottek, de a végén a bűnösnek a detektív kezére kellett kerűlni
a re~~lverhős ártatlansá.gána~ ki kellett derülni és végezetül minden~
ne~ Jor~ kellett for~ulma. BIzony nagyon olcsó recept szerint lehetett
gyártaní ezeket, a r~mségeket, gyártották is, üzletnek is jó volt, mert
meg a legrosszabb IS egész bizonyosan az utolsó példányig elfogyott.

Ne gondoljuk azonban, hogy ezek a kiadók, akik igen tekintélyes
vagyonokat szerezt k ebből a lélekrontásból. minden .ravaszkodás nélkül
egyik napról a másikra egyszerű en abbahagyták az üzemet. Még egy
utolsó bevétel nagyon jó volna, kár volna elmulasztani. Ezért ahelyett,
hogy az utcasarkokról, trafikokból, pályaudvarokról eltüntek volna a
színes füzetek százezrei, egyszerre megduzzadtak. Nagybetűs papírszalag
húzódik át a hatalmas csomagban felhalmozott rémregény ek csoportjain
ezzel a felírással: "Ezt a könyvet szeptember 17. után tilos eladni.
Leszállított ára 20, 40 vagy 60 fillér".'

Íme, itt az utolsó alkalom. Később nem veheted meg, most azonban
fele- vagy negyedáron kapod. Elő tehát hamar a pénzzel, amit eddig
is erre fordítottál, vásárolj be minél többet; jó ember, lásd el magad
legalább karácsonyig még ezzel az olcsó táplálékkal! ... Meg kell kér-
deznünk: rendjén van ez? Helyes volt-c ezt megengedni? Hiszen ez
nemzeti ajándék, jutalompénz azoknak, akik már eddig is mérhetetlent
és felszámíthatatlant ártottak a nemzet lelkének. Bármennyire helyes
volt a kormány intézkedése' és tapsoltunk is neki, mélyen elszomorít
minket ez a végeladás, ez a leszállított ár, ez az utolsó csábítás és
ravaszkodás.

Azért tehát nagyon szükségesnek látszik, hogy az a "nemes
ponyva", amelyet kilátásba helyeztek és megígértek, a jó könyveknek
egészen olcsó kiadása ne késsen, hanem mielőbb napvilágot lásson.
Semmit nem félünk attól, hogy hiányzani fog az olvasóközönsége.
Hamar rá fognak szokni az .emberek. Gyorsan meg fogják becsülni
az olcsó és jó olvasmányt és nemsokára maguk is csodálkozni fognak
azon, hogy eddig miért olvastak érdekesnek látszó, de gyárilag megírt,
minden művészet és minden belső érték nélkül való könyveket.

Ide kívánkozik egy késői igazságszolgáltatás is. Évekkel ezelőtt
Erdélyi József, a mai magyar líra legkiválóbb poétája, akinek ősi
íztől, egyszerű népi nyelvtől áradó költeményei sehogyan sem tetszettek
az irodalmat akkor uraló köröknek és aki már akkor mitsem törődve
a kinevettetéssel, azt hirdette, hogy az igazi magyar írók könyveit,
verseit ki kell rakni a ponyvára, vagyis vásárokon és utcasarkokon
fillérekért kell árulni azokat, vakmerő cselekedetre határozta el magát.
Négyoldalas papírra kinyomatta 10-12 'versét. Kiállt a Kossuth Lajos-
utca és Múzeum-körút sarkára és ott árulta saját maga napokon keresz-
tül darabját tíz fillérért. Micsoda felhördülés volt, hogy cikkeztek róla,
hogy kigúnyolták, holott kétségtelenül jót akart: nemes verseket adni
ponyva-áron, hogy bárki megvehesse. Íme, a mostani fordulat őt
igazolja. El kell jönni az időnek, amikor a jó könyvnek nem szabad
drágábbnak lenni, mint a mindennapi kenyérnek.

Ha tehát lehet, arra kérjük az illetékeseket, szüntessék meg ezt a
mostani utolsó és csúnya végeIadást. Aztán jöjjenek a jó könyvek -
fillérekért. K. L.

Középiskoláink hivatásáról.
(Egyik-másik tantárgy tanftásáról.)

Elso, reális tételünk szerint az a nevelés, amit középiskoláinkban
adni tudunk, nem lehet másféle, csak olyan, ami a társadalom életével
és életfelfogásával összhangban áll. Második tételűnk szerint közép-
iskolai nevelesünknek szembe kell helyezkednie a társadalom téves
előítéleteivel és megrögzött bűneivel. A nevelésen itt mindíg oktatást
is értek, hiszen a kettő a gyakorlatban úgysem választható eLA tanár
nemcsak saját magatartásával, az iskolában és azon kívül tanusított
életfolytatásával, nemcsak tanítási módszerével, fegyelmezésével és
nevelő célzatú megjegyzéseivel, kitéréseivel nevel, hanem főleg bizo-.

,
HIREK

A dunántúli egyházkerület szeptem-
ber 17-én tartja évi közgyűlését Szom-
bathelyen. D. Kapi Béla püspök és
Mesterházy Ernő felügyelő elnöklete
alatt. Szept, 15. és 16. napjain a kerü-
leti lelkészegyesület, tanítóegyesület,
Luther Szövetség, Gyámintézet, papnék
és a különböző bizottságok üléseznek.

A bányai egyházkerület közgyűlése
szeptember 3-án, lapunk nyomása ide-
jén még tart, lefolyásáról legközelebb
adunk beszámolót.

Tessedik Sámuel szobrát Szarvas
főtéren, a Tessedik-téren szeptember
13-án délben leplezik le országos ün-
nepség keretében. A szeborleleplezés-
ről a rádió helysz ini közvetítést ad. A
Szarva si Öregdiákok Szövetségének na-
gyobb küldöttsége már előző napon este
megérkezik Szarvasra . D. Raffay Sán-
dor püspök vezetése mellett. A szobor-
leleplezést reggel 9 órakor ünnepi is-
tentisztelet előzi meg az é-templomban,
melyen az Igét Molitórisz János cell-
dömölki esperes hirdel i. Ezt követőleg
megnyitják a vármegyei Tessedik Sá-
muel Mezőgazdasági Kiállítást és Vá-
sárt. D. u. 3 órakor a régi gimnázium
elől és az egyik tanteremből rádióköz-
vetítés lesz dr. Nádor Jenő gimn. igaz-
gató, a neves Tessedik-kutató előadá-
sával. A SzÖSz tagjai csoportosan utaz-
nak le s kérik mindazokat, akik velük
együtt kívánnak leutazni, szándékukat
azonnal jelentsék Siki Bélánál: VI.,
Vasváry Pál-uo 7. Telefon: 425-806. sz.

Lelkészszentelés. D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök szeptember 6-án,
vasárnap d. e. 11 órakor kezdődő isten-
tisztelet keretében a Deák-téri temp-
lomban szenteli fel kerületének végzett
.teológusait: Bulik Andrást, Brenner
Imrét, Ferenczy Zoltánt, Lupták Gyulát,
Medvegy Antalt, Petrik Jánost és
Weisse Róbertet.

Eljegyzés. Dönsz Tivadar debreceni
vallástanító lelkész eljegyezte Gats
Ilona Éva okJ. tanítónőt Sopronból.

Lelkészbeiktatások. Mikler Gusztáv
volt pestszenterzsébeti valtástanító-
lelkészt szeptember 6-án iktatja be a
Dunaharaszti és környéke missziói lel-
készi állásába Kemény Lajos budapesti
esperes. - A pápai' gyülekezetből ki-
vált és önállósult Takácsi első megvá-
lasztott lelkészét, Boros Lajost, aug.
30-án iktatta. be lelkészi állásába Ta-
kács Elek homokbödögei lelkész, a
veszprémi egyházmegye esperese.

Templomszentelési évforduló. István
király napján volt egy éves évfordulója
annak, hogy Kemenesalja egyik leg-
szebb templomát Mersevaton felszen-
telték. Az évforduló alkalmából a kis
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gyülekezet és a. környékből egybesereg-
lett" nagyszámú hivősereg részére Mo-
litórisz János esperes tartott hálaadó
istentiszteletet

Változások a segédlelkészt Lkarban.
D. Raffay Sándor püspök szeptember
1-i hatállyal a következő segédlelkésze-
ket helyezte át: Szabó Kálmánt Gyulá-
ról Rákospalotára. Botta Istvánt Rákos-
palotáról Gyulára. Matúz Lászlót Ceg-
lédről Csepelre, Szabó Vilmost Újpestről
Fábiánsebestyénbe, Kaposvári Vilmost
Csepelről Csíllaghegyre, Maróti Jánost
Pilisről Nagykátára, Virág Gyulát Pest-
szentlőrincről Kiskunhalasra. - A most
végzett új segedlelkészek közül Weisse
Róbertet Pestszentlőrincre, Brenner
Imrét Vácra, Lupták Gyulát Üjpestre,.'
Medvegy Antalt Pilisre, Ferenczy Zol-
tánt Ceglédre és Petrik Jánost Solt-
vadkertre küldötte szolgálattételre.

Halálozás. Özv. Freitag Viktorné po-
zsonyi ev. lelkész: özvegye, életének 90.
évében, aug. 30-án, Budapesten elhunyt.
-- Dr. Greck Lajos Tibor tart. tüzér-
zászlós, törv. jegyző, il. gömör-kishonti
egyházmegye jelgyzője 29 éVES korában
az orosz harctéren szerzett súlyos se-
besülésében aug. 12-én meghalt ..

Hősi halál. Ifj. Balikó Lajcs m. kir.
főhadnagy, Balikó Lajos tábori főespe-
res 27 éves fia, aug. 7-én' az orosz fron-
ton hősi halált halt. Szülei, testvérei
és felesége gyászolják.

Házasságkötés. Berecz Zoltán, a Gy-
SEV. mérnöke, Berecz Samu ny. pol-
gári iskolai igazgató és neje, Sólyom
Lenke fia, aug. 22-:-én vezette oltárhoz
a soproni templomban Harizmann Ste-
fánia ev. tanítónőt, Hanzmann Károly
lelkész lés neje regensburgi Reichert
Stefánia leányát. Az esketést a meny-
asszony édesatyja végezte. - Boros
Lajos takácsi lel.kész és Varga Irrna
aug. 27-é,n' tartotta . esküvőjét a sza-
konyi templomban.

A száki (Komárom megye) ifjúság 3
hónappal ezelőtt ifjúsági otthon épí-
tését határozta el. Azóta gyűjtésekből,
szeretetvendégségek jövedelméből s né-
hány kívülről jött segítségből ez a ma-
roknyi sereg fel is építette otthonát s
a közeljővőben azt átadja rendelteté-
sének

CSót. A' vanyolai gyülekezet (Vesz-
prém megye) Ieányegyháza augusztus
20-án megható ünnepség keretében bú-
csúztatta nyugalomba . vonuló tanító-
ját, Mészáros Gyulát. Ez alkalommal
nyújtotta át Hering János alesperes ::J.
nyugalombavonuló tanítónak 40 évi,
eredményekben gazdag munkájának
elismerésésül az igazgatói kinevezés-
ről szóló okmányt.

Harmadik R'iadásban jelent meg Ben-
kóczi-Dr. Keken szórványhíttan-
könyve: "Amit minden evangélikusnak
tudnia kell". Kapható Kecskeméten
1.60 P-s áron az Üzenet kiadóhivatalá-
ban,

8 ,

nyos tárgyaknál (hittan, magyar, történelem) döntő élményeket adhat
a tananyag ilyen vagy olyan feldolgozásával, a tények értékelésével.
összefüggéseinek feltárásával. A hittankönyvnek némely szárazabb
fejezetét, mint p. o. az eredendő bűnről s~ólót lehet úgy tanítani,hogy
a megfelelő dogmatikai tanítás egyszerű elmondásával "megmagyaráz-
za" az eredendő bűnt. De ha' az ifjúság lelkipásztorában döntő
élményévé vált ez az igazság, és az ifjúságnak ő is döntő élményt akar
továbbadni benne, akkor el fogja mondani azt, amin már ő is sokat
töprengett, hogy milyen bűnös hiábavalóságokká fajultak a történelem
folyamán sokszor a legtisztábbriak látszó emberi kezdeményezések.
Hogy mennyi vérontással járt, és milyen hosszú európai háborúkhoz
vezetett p. o. a francia forradalom. Hogy mennyi bűn tapad már
születésétől fogva sok tetszetős emberi gondolathoz. Aztán ott vannak
a közeli példák: miért nem tud megjavulni ez vagy az a diák? Miért
van még a legjobbaknak is valami hibájuk? És végül ott van Pál
apostol: micsoda szentéletü, önfeláldozó ember volt, és mégis hogy
panaszkodik a rómabelieknek, .milyen -nyomorult, milyen elveszett
ember lenne, a bűn és a halál martaléka, ha· nem lenne, aki meg-
szabadítja! Az emberi erő véges voltáról, megromlott természetünkről
olyan élményt kaphat itt a diák,· amelynek emléke még azt is meg-
könnyítheti számára, hogy idejekorán kiábránduljon az emberi "világ-
megváltás" bizakodó hangulatából és kelekótya eszméktől, amelyektől
jó, ha idejében megszabadul.

Tehát még a hittannál is, amelynél a legnyilvánvalóbb jelentősége
van a nevelő egyéniségének s a közismert, szorosabb értelemben vett
nevelési módoknak és eszközöknek, döntő fontosságú a tananyagnak
(amely itt az isteni kijelentés leegyszerüsített lényege) a feldolgozása.
Nyilvánvaló, hogy ennek a követelménynek igazán jól megfelelni,
tehát a hittanórákat élménnyé tenni nem könnyű dolog. Tudás, gyá-o
korlat és kitartó hivatásérzet ken hozzá. Ennél a megállapításnál még
a tárgytól való elkalandozás árán is be kell iktatnunk egy fájdalmas
észrevételt. Evangélikus ifjúságunk nemcsak evangélikus gimnáziu-
mainkban tanul, hanem másféle iskolákban is, ahol többnyire állami
hitoktatóink végzik a vallástanítást. Talán nem tudja mindenki, hogy
állami hitoktatóink anyagi helyzete már régóta rendezetlen, illetve
nagyon .szomorú. Fizetésük a tanítói fizetésnél is kevesebb, s mivel
maguknak és családjuknak mégis csak élniük kell valamiből, a hitokta-
tást többnyire olyan átmeneti szolgálatnak tekintik, ahonnan előbb-
utóbb el kell menekülni egy megélhetést is nyujtó paróchiára. Aki
maga megpróbálta, vagy méltányosan tud gondolkozni, az bizonyára
nem fog követ vetni rájuk, de bizonyos, hogy állami hitoktatóinknak
ez a leértékelése (a katolikusoknál is ez a helyzet, de ott a hitoktató
nőtlen ember!) nem szállíthatja le szemünkben a vallástanítás jelen-
tőségét. A világban a bűn ellen harcoló egyháznak olyan katonái lesz-
nek, amilyenek et nevel magának.

Az. egyház természetesen nem mondhat le arról il. célkitűzéséről,
hogy középiskoláiban a nevelés és oktatás legdöntőbb élményeit a hit-
oktatásban és a vallásos nevelésben adja. Ezzel tartozik önmagának,
s ha jól megfontoljuk, a nemzetnek is, amelyet az evangelium népe
az. evangélium terjesztésével szolgálhat a legméltóbban. Ezért kell az
evangélikus középiskolának elsősorban a vallásos nevelés elmélyítésén

. és tökéletesítésén gondolkoznia. De bizonyos, hogy akármilyen döntő
élményeket nyújtson is az ifjúságnak a gimnázium vallástanára, az ő

munkája csak az evangélikus diákokra terjed ki, akik az evangélikus
gimnázium ifjúságának csak egy részét képezik, olykor éppen csak a
kisebbik 'részét. Az iskola pedig az egész ifj-úságért felel: hogy milyen
mélyen és milyen tisztán. lesz ,magyar az a műveltség, amellyel az
életbe bocsátja. Ennek a felelősségnek a legnagyobb részét a magyar
nyelvnek és. irodalomnak, meg a nemzeti történelemnek a tanári viseli.
Ezek a szorosabb értelemben vett .nemzeti tárgyak. A nemzettől kapott
régebbi vagy újabb keletű támogátást (földbirtok, államsegély) minden
egyházi iskola legfőképpen a nemzet tárgyainak a hűséges tanításával
szolgálhatja meg; Ebben a tekintetben egyházunknak a hagyományai,
a magyarság sorsával összefonódó története a mi gimnáziumaink
számára nagyon következetes magatartást írnak elő. Ha mi téves taní-
tásokat engedünk be történelműnkés- irodalmunk igazságai közé, ezzel
egyszerre leszünk hűtlenek a' magyar nemzethez és a magyar evan-
gélikus egyházhoz.. (Foly tat juk) Szíjas Pál.



JANKURA ANDOR okI. VegyéSZmérnök.,'"" , '"
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142'-832 SCHIKL REZSO KONYVK-OIO MESJER, BUDJ\PEST

. '. ' I VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135~451.,. Er.e d m ény ese n cián oz. I . Szépirodalrní könyvek": folyóiratok bekölése. .
Díszdobozok, Iotoalbumo'c- és egyebek szakszerű készítése.

S.K A LL·A TES T V ÉRE K . 1. H;U,,'*eknek .,"niedmé~y

ÚRI SZA BÓK AgJábo, ·rBk.amitba

-----~--- .. IIIÍII'Ilii rugós M·ATRR.CDT
Rá~ió, gramofon, lnngora~illentyüs ~armoni~a. ' ~;~~ee~ár~i\O:1\Ól:~ ;~~~t(-,~!~~

..
Regi közismert Sfly
megbizhato

U
·Tt..IC'-W Il ";..

fL J'~st.alort budapest
o p. st.örm IV kris~6f ~er~6

KISS' FE'RENe
ÖTVÖS.TANAR

BUDAPEST
HA R 1 S B A zA R-KÖZ3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ez üsttá lak.:
gyűrűk, . serlegek,
ékszerek, kan csók,
,csattok. 'hamutálak,.

nészeiándékok.

Zongorúk, harmöníumok
eladáse' M" -: d ··1' ., hittestvérünk '
v éte 1e en one zongoratermében,

8ezerédi-u. 10. - Tel.: 146-411.

Ruhakölcsönzés.
Evangélikusoknak 10% engedmény.

BU~APEST, IV., l:faj6,utca 8-10., I~'e",.'2.
" TELEFON: 18-26-74.-

és 'az' összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, vm. k~rü~et, Józseí-körút 37. szám. '

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lera~at·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szém,
ft • Mohács, Szent-István-utca 49..sz.

Evangélikusoknak árengedmény ,

1 H~rmóniu-mok. le so l c s ö b ban

I . FITTLER-né-I·
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Bundék,_
belerők. ezüstrókék. nerzek nagy válaszlékban

" .levítások,
, ' átalakítások

~Var~·án:Yi: .Lajos-nál IV., Múzeum-körút 7.

< ,o cs. és kir. Fen-
séges -Józsel főher-
ceg kameraí ~zál-

, lítója

o Felsége 1. F~rdi-
nánd bolgár király ,
ud ve ri szállítója

Dr. Lendl Adolf utóda: FABA REZSO preparatóriuma,
Budapest, ll. kerület, Iskola-utca 18.

• >

Divat-zsebkendő
Budapest, V., KammermayerKároly-u, 8.

Telefon: 185-462.'

'_1. ~ ~ P684A •

U~~tfiiór~ébres d' guel:
(f)' . a tsl/tag vé ~e9 'J '

.- .' '.- . je/képezik aponfosságot,, ' ,·t .. J'
, Kapnatók míniJenOrássztl~



•

,
I

.BORSOS LÁSZLÓ - ~ON~~~~t~~a~LET Terilett 'asztalon S,ZIGETIevőeszköz.
, BUOAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL. :' 385-506. ,', ,~~d~b~él:e~ e~ü~t kl~76g~ep' ,
. Háztartási. jávorfa és masché áruk. kés- és acéléruk, zománcozott és alumínium '129' db' '2 400 P

edények, tűzálló jénai és közönséges üvegáruk. Seprök. kefék, rnosó-, konvhe- ' • r,,' .-, , l ,~

felszerelések stb, ' (ebben 12 pár helas is)
~ 6 szem. 50 drb.. 750.- P

------------------- Szigetl,~ándOr és Fia. Il., Olasz-fasor '35. sz

BRAUN· JE-NŰm~him~őés plisséspeci- . -
< . alista bermunka uzeme.

VIlI., Aggteleki •.u. 2/a. (Rákóczf-út sarok),
_ Tele'fon: 344~637 .

.Azsúr.jrlissé, himzések, gombáthúzás •
és minden e szakmábá vágó munkák -

szakszerű készítése.

.

.PUSlTlllellnTR& .
iIAIIIEIlEl·WI/:I'ImR·" I VÁR I'.P ÉTE R II női szabórnester

BUDAPEST IIV., Dalmady Gyöző-u. IL sz.

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

Léte~ült a •.Nemzeti Önálló~
sítási Alap" támogatásával. , •

• Hittestvéreknek árengedmény

. ,

• IA ÉN" 'úzökülÖnlegességek,
" Túlaídonos : FEJÉR NÁNDORNÉ
BUDAPEST CBelváros), IV.,_F,ehérhaj6.utca 8-10. sa.

Te le! on: 186--177. - Készít mindennemű tánc-,
~ sport- és gyögylüzőket a legúiabb : szabás szerint.'.

Telefon: 38-20-87.

•

,...(~~;;'~~~8~t\
@). EKSZER-EZUST-ARANY @)

Telefon: 181-282, BUDAPEST V., Nádor-utca 3_
Válesztékos, izléses. szelid munka.' Előnyös árak.

RanVÉRmE:S
mÚV€SZEI< áLTaL

HITE L€SITETT
mŰTáRGyaK I<€P€K

ES SZOBROK
1<.1ZÓUÓLOO OS
B€SZE:~Z€SIfORRása
a 'maGyaR I{€PZÖ-
mÜV€SZE:1<ouoneó
SaJáT TáRLO'FO

Evangélikus lakásba II
Evangélikus képet!
LÜHNSDOE,F KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a' fa
sori. lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895. .
LUTHER M4-RTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
nÉn vagyok az (rt, az igazságés az
élet" (60X33) '...... 1P

'1 nÉn Istenem; én Istenem, miért hagy-' .
tál el engemet 1" (60)<33) . . ... 1 P

. , .

. ..Elvégezté tett" (60X33) . ~ . . .1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért ka~hatók.·

.'
vr.cnónóssv ÚT Fí'.

Garab ,József könyvnyomdája,' eeg léd, Arpád-tér5., Evangélikus bázár.·'



x. t;:VFOLYAM, 37. SZÁM.

..

I '

1942. SZEPTEMBER HO 12.



X. ÉVFOLYAM, 37. SZ. 1942. SZÉPTEMBER HO 12.

EGYHAZTARSADALMI,' KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

Megjelenik minden szombaton

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

d. e. 11 Dr. Keken András
d. u. 6 Győri János
d. e. y~10 Süle Károly
d. e. 11 Harmati György
d. u. 4 Harmati György
d. u.· 5 Güttler .Vilmos
d. e. 3/410 Bagár Iván
d. e. 10 Majba Vilmos
d. u. 4 Bagár Iván
d.e.1/! 9' _

d. e. 11 Bagár Iván
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Harmati György
d. e. 1/210 - - - -
d. e. 11 Lamnek Vilmos
d. e. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Scholz László
d. e.. 11 Ruttkay Elemér
d.e. 9 - - --
d. e. 1/2 9 - - ~ -
d. e. II Farkas Ferenc
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 9 - - --
d. e. 9 Rimár Jenő
d. e. 11 Kemény-Sréter
d.e. 9 - - --
d. e. lÓ:::' - - -
d.e. 10 - - --
d. e.. 8 Danhauser Lász16
d.e. 9.~ - - ---;-
d. e. 11 Muncz Frigyes
d. u. 4 Muncz Frigy~s
d. e. 9 Benczúr László
d. e. 11 Benczúr Lász16
d. u. 5 Wolf Lajos
d. e. 10 ---'" .......:_ -
d.e.1/211 _
d.e.1/d2 __ --

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 szeptember 13,

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. ·0 9 Kemény Péter
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 71,10 Güttler Vilmos

TARTALOM

Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
üllői-út 24.
Szve.tenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
:}yarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tomory-úti leányiskola
Szent László-út 61.

Bécsikapu-tér (lelkészíkt.)
Torockó-téri ref templom
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7,
Rákcsfalva

Az egész országban

Keresztes zászló alatt

A Luther-Szövetség kongresszusa

Az II Őrségváltás"

Középiskoláink hivatásáról

.\
A bánvakerület közgyűlése

Kifogások

Kapunyitás

Könvvismertetés

Jö filmek

Hírek



,

Az
mindenfelé hetek óta vártuk az
áldásthozó esőt. Emberemléke-
zet óta nem volt ilyen késői
nagy és száraz forróság. A csen-
des eső helyett azonban egészen
mást kaptunk. Váratlanul bom-
baeső. hullott a határtól Buda-
pest felé tartó ellenséges repü-
lőgépekről, sok bomba érte a
fővárost és környékét is. Be
kell ismernünk, hogy az utóbbi
időben már egészen biztonság-
ban éreztük magunkat és senki
sem számított arra, hogya há-
ború otthonainkban csapjon le
ránk és békés álmukból fel-
riasztott, emberek között oszto-
gasson véletlen és kormányoz-
hatatlan pusztítást és halált.

Mert ebben az egészen meg-
döbbentő támadásban, - leg-
alább is eredményei alapján, -
nem láthatunk semmi ko-
moly harci cselekményt, hanem
eovedül azt a szándékot, hogy
megrettentsék az ország népét,
csökkentsék ellenállását, za-
varják munkabíró készségét.

. Azt a felelőtlenséget kell tehát
legelőször észrevennünk benne,'
amelyik sokezer méter magas-
ságból minden cél nélkül leejti
a robbanó bombákat és mitsem
törődik azzal, hogy azután an-
nak nyomán mi történik. Ha
néhány gyermek meghal, ha

/ egy templom megsérül, az min-
denképpen nagy fájdalom még
akkor is, ha együttjár valami
komoly harci cselekménnyel,
de egészen jellemzővé lesz az
orosz hadviselés Istent meg-

, ..

,
egesz országban

tagadó gondolkozására, hogy
pusztán rémítgetés okából tá-
mad meg a harctértől messze
lévő és őt nem is érdeklő vidé-
keket ugyanakkor, amikor pe-
dig éppen elég gondja és baja
volna otthon neki magának.

Azután meg kell tanulnunk
és jól meg kell jegyeznünk eb-
zől a pénteki éjszakából, hogy
íme, nem szabad egy percre
sem elfelejteni, hogy valóban
háborúban élünk. A front mesz-
sze van, de bármelyik órában
idejöhet közibénk és amikor
körülöttünk csattog és pusztít,
még csak nem is vagyunk ab-
ban a helyzetben, hogy saját
személyünkkel küzdjünk az
életünkért vagy hozzátarto-
zóink életéért, hanem rá kell
bíznunk magunkat a véletlenre,
hogy belekerülünk-e a pusztu-
lásba vagy kívül maradunk-e
belőle. Ezt a véletlent mi, ke-
resztyén emberek, nem ismer-
jük el életkormányzó erőnek,
hanem szemünket Krisztusra
függesztve, hitünk elkezdőjére
és bevégezőjére, atyai gondvi-
selésnek érezzük és jól tudjuk,
hogy. ilyen órákban is és az
egész életben is Isten a mi ol-
talmunk. Nem is tudjuk meg-
érteni, hogy hit nélkül egyál-
talán hogyan lehet elviselni az
ilyen próbatételeket. Viszont a
hívő embernek tulajdonképpen
igen egyszerű a dolga: végeznie
és teljesítenie kell erős akarat-
tal és elszántsággal minden kö-
telességét, ahodyan az háború-

ban élő keresztyén emberhez
illik és hiténél fogva meg kell
állania félelem és rettegés nél-
kül. Hogy ebből a háborúból mi
jó' fog sarjadni és mikor, -
megérjük-e mi, akik most hor-
dozzuk, azon nekünk nincsen
tanakodn.i valónk, Isten fogja a
földi emberek világát átkor-
mányozni azon.

Az utolsó tanulság azonban
nagyon szomorú. Mi tudjuk,
hogya keresztfa által megvál-
tott világ számára - lelki ja-
vak szempontjából -' onnan
felülről száll alá minden jó
adomány és tökéletes ajándék,
hitünk sokszor vígasztalódik és
reménykedik e,bben. Ha azon-
ban az ember száll fel a leve-
gőbe, áldás helyett pusztulást
és fájdalmakat bocsát a földre.
Mi lenne ebből a földből, mi
várna az emberekre, ha csak
maguk intéznék sorsukat? Ép-
pen elégszer elrontják így is az
életüket, amikor a maguk böl-
csesége, vagy gyűlölködése és
szenvedélyeik szerint próbál-
ják azt alakítani. Ami felülről
jön a világosság Atyjától, az
igazság és kegyelem. Azt az
emberi szív el is tudja hordozni.
Bombaeső után, fájdalmas szív-
vel, de meg nemfélemlített hit-
tel nézünk az égre és a zsoltár-
író szavait énekeljük: "Magasz-
taltassál fel az egek felett, óh
Isten! Mind az egész földön le-
gyen a te dicsőséged!" (57.
Zsoltár 6.)
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A ~án~a~erület~öl~,ü1ése
Szeptember 3-án tartotta Budapesten

a bányai egyházkerület évi rendes kőz-
gyűlését. A közgyűlésen megjelent
tagok és képviselők nagy örömmel üd-
vözölték a hosszas betegségéből felépült
D. Raffay Sándor püspököt.

A közgyűlést megelőzően gyáminté-
zeti istentisztelet volt, melyen Wolf
Lajos kelenföldi lelkész hirdette az
Igét. A közgyűlés dr. Pesthy Pál egy-
házkerületi felügyelő nyitotta meg, aki
ünnepélyes gyászoló szavakkal emléke-
zett meg a kormányzóhelyettes hősi ha-
láláról és a nemzetet ért nagy vesz-
teségről. Ezután megemlékezett a
dunánninneni egyházkerület kettős gyá-
száről, majd bizalommal köszöntötte az

'új kultuszminisztert. Megemlékezett a,
visszatért" bácskai 'szlovák és magyar
egyházak "bácskai esperességgé" tör-
tént átszervezéséről és az -új egyház-
megyét szeretettel köszöntötte. Ezután
a bácskai német nyelvű egyházak kü-
lön szervezkedésí mozgalmáról nyilat-
kozott, kifejezésre juttatva az egyház-
kerületnek a jogfolytonosság tekinteté-
ben elfoglalt szilárd áldáspontját.

D. Raffay Sándor püspök maga
olvasta fel nagyszabású évi jelentését,
malynek bevezető részét már ismertet-
ük, A továbbiakban a püspöki jelentés

részleteiben is· kimerítően ismertette a
bácskai német nyelvű evangélikusok
ügyét s a közgyűlés helyeslese közben
állapította meg, 'hogy az egyházat csak
hittel, nem politikával lehet építeni.
Nyiltan megmondotta, hogy ebben a
kérdésben az államtól is elvárjuk az
országos és egyházi törvényeknek meg-
felelő segítséget. A közgyűlést ezt a
kérdést különös figyelemmel fogadta és
a kerület vezetőségének álláspontját
egyértelműleg helyeselte. A jelentés-
ből kiemelkedik annak megállapítása,
hogy az egyházkerület évenként 30 ezer
pengőt fordít a szórványok és a mísz-
szíó gondozására. Ezzel kapcsolatban a
püspök elismerését fejezte ki a szórvá-
nyokban működő fiatallelkészeknek.
A Luther-szövetségi munka erőteljes
támogatását kérte minden felelős té-
nyezőtől, majd szorgalrnazta a hétköz-
napi istentiszteletek bevezetését. Szólt a
lelkészhiány komoly jeleiről. Javaslatára
a közgyűlés a segédlelkészek és lelké-
szek javadalmazási kérdésének és jog-
viszonyainak tanulmányozására külön
bizottságot választott. Ezután egyenként
beszámolt az egye 3 egyházmegyék éle-
téről és jellemezte azoknak helyzetét.
Örömmel vette tudomásul a közgyűlés,'
hogy azegyházkerületek Jóléti Egyesü-
lete 12.760 pengőt juttatott a kerület-
nek, mely összeg szórványgondozást
szolgál. A népiskolai jelentést Zeman
Mihály, a középiskolai jelentést dr.
Rell Lajos kerületi tanfelügyelők. a
a vallástanítási jelentést pedig dr. H.
Gaudy László. vallástanitási fel-
ügyelő terjesztette be, A számvevőszék
jelentése és a zárszámadás, valamint a
leöltségvetés eltogadása után különböző
jelentések következtek, majd a kerületi.
törvényszék tagjává választották Wolf
Lajost és kerületi jegyzővé vitéz Sréter
Ferencet, Hernády Nándor kerületi se-
gédlelkészt pedig véglegesítették. .

A bányakeri..ileti Luther-Szövetség
szaptember 1-én tartotta közgyűlését
D. D. Raffay Sándor püspök elnöklete
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Keresztes zászló alatt
- D. Kapi Béla püspöknek a dunántúli egyházkerület közgyűlese elé

bocsátott évi jelentéséből -

Életünk munkamezőjét és keretét képező mai világnak egyetlen
uralkodó valósága: a háború. Anyagi- és szellemi életünk összes terü-
leteit befolyásolólag irányítja. Korlátokat állít, kshetöségeket nyírbál,
avult értékeket temet, új értékeket hoz világra. Új tarhalommal tölti
meg szellemi, gazdasági és erkölcsi kultúránkat. Megváltoztatja emberi
közösségeink konstrukcióját, új elvi és jogi alapra helyezi az államhoz
való viszonyunk at. Ember, közösség, intézmény, egzisztencia, jelen és
jövendő felett kimagasodik a véres arcú, acél homlokú, vasöklü, izmok-
ból és idegszálakból megépített hatalmas óriás-ember, a hangyák felett
terpeszkedő Góliát, akinek lába mozdításától, keze lendülésétől, lehellete
erejétől népek, országok, milliók sorsa függ: ' a háború.

Ebben az esztendőben nemzetünk keresztes zászló alá állt. Szá-
munkra a háború kényszerűség és szükséges sors. Nem könnyelmüen
vállaltuk. Erkölcsi kötelességünknek tartjuk ugyan szövetségesünk
támogatását, de nem érte szálltunk hadba. Mi magunkért, keresztyén
magyar-életünkért, magyar jövendőnkért indultunk hadba. Minket nem
gazdasági érdek fűt és nem területhódítási vágy vezet. Számunkra ez
a háború az élet jog és életkötelesség háborúja, egzisztenciális háború.

'Magyar életünket keresztyénségünkkel tudjuk egybekapcsoltnak sebben
a háborúban a keresztyén Magyarországért küzdünk.

Vessünk egy pillantást az orosz haditervre, mely Magyarország felé
akarta elinditani a mindent megsemmisítő orosz hengert. Figyeljük meg
az orosz katonai felkészültséget, mely elpusztított tankjaiban, repülő-
gépeiben, ágyúinak és fegyvereinek tömegében mutatja szédítő voltát.
Figyeljünk az ellenfél lelki felkészültségére. A szovjet lázálom nemcsak
a vezetők lelkét tartja izzásban, hanem az egész népet. A meggyőződés
fanatizmusával harcolnak évtizedek óta előkészített politikai programm-
juk megvalósításáért, a kommunizmus világuralmának kivívásáért.

Szegezzük le tehát azt az igazságot, hogy ez az akaratunk és
vágyódásunk ellenére reánkmért háború. számunkra önvédelmi és
egzisztenciális háború. Bármily 'nagy legyen annak áldozata, vesztesége,
kockázata, felelőssége, még akkor is a mi háborúnk marad, ha ismeret-
len kialakulások kapujához sodor ,bennünket. Tartozunk ezzel a hábo-
rúval nemzeti jövendőnknek, keresztyenségünknek s a keresztyén kul-
túrájában veszélyeztetett Európának. Mi valóban keresztes zászló alatt
állunk.

A háború közös kötelesség, az egész ország viseli s minden embernek
egyformán éreznie kell kötelességeinek megsokasodását és súlyosodását.
Egyházunk nem vonja ki magát növekvő kötelességei alól. Ellenkezőleg
hűséggel adni akarja a lélek erőébresztését, az önfeláldozást, az önmagá-
hoz hűséget, áldozatkészséget és összetartást. Erősíteni akarja mindazt,
ami a nemzet lelki- és erkölcsi alátámasztásához és történelmi élet-
fenntartásához szükséges. \ .

Nem alacsonyítja önmagát politikai eszközzé és mégis a maga
egészében, gyülekezeteiben és iskoláiban, intézményeiben és munká-
saiban, családjaiban és egyes tagjaiban belehelyezkedik a háború nehéz
idejébe. Elhárítja a helyzetkihasználó, önérdekű politika látszatát s
teljes anyagi és erkölcsi erejével vállalja nemzeti szolgálatát. Köteles-
ségteljesítésre neveli a gondjaira bízott népet. Bátorságot és lelkierőt
önt az emberekbe. Hívő magyarokat formál, akik Istenen keresztül és
Istenben megismerik a magyar nemzet drága voltát s történelmi fel-
adatának teljességét. -

A háborúval kapcsolatos egyházi feladataink a napi élet szükség-
letei fölé mutatnak. Háborúban is evangélikus egyháznak kell marad-
nunk. Istentől adott kötelességünk szerint egyházi szolgálatot kell
végeznünk. Ugyanakkor azonban meg kell látnunk a háborús időben
rejlő időbeli kötelességeinket s azokat becsületesen teljesítenünk kell.

Istentől nyert hivatásunk szerint adjuk mindenkinek az Igét.
lVJélyítsük és tisztítsuk' minden' emberi és erkölcsi érték ős erőforrását:
a hitet. Erős, önálló, küzdelemre képes, önzetlen, halálrakész magya-
rokat állítsunk sorompóba. Magyarságában élő, a nemzetért dolgozni



képes ifjúságot neveljünk. Hirdessük a nemzeti szolgálat Alfáját és
Omegáját, hogy nemzetünk Isten teremtő kezének alkotása, tőle kaptuk
történelmi hivatásunkat, ma is ő jelöli ki kötelességünket, ő ad szolgá-
latunk betöltéséhez erőt, neki tartozunk felelősséggel nemzetünk javára
végzett munkánkért es elalkudott kötelességeink ért. Ez pedig nem
vallási szólam alkalmazása a nemzeti életére, hanem a történelem bizony-
ságtétele önmagáról s a magyar múlt valóigazságának, komoly törté-
nelmi tanulságának tételbe foglalása. A nemzet nagy érettségi vizsgáján
jelentőségében megnövekszik történelmi múlt jának, .sorsközösségének,
fajiságának, anyanyelvének, műveltségének, életszemléletének és a
belőlük táplálkozó erőforrásnak a jelentősége. De nem kevésbbé fontos,
sőt elsősorban fontos, hogy nemzetünknek az élő Istennel való kapcso-
latát felismerjük és tudatossá tegyük. Nincsen égetőbb szükséglete
keresztes-zászló alatt harcoló nemzetünknek, .minthogy Isten terem:'
tésének érezze magát, Isten akarata alá helyezkedjék s levonja mind
ennek minden következtetését. Keresse meg Istenben történelmi célját,
áldozatos harcaihoz a szükséges erőt és önmagáért érezzen felelősséget
az élő' Istennel szemben.

Egyházunk időszerű munkájában is örök hivatásának kell érvé-
nyesülnie.

A háborút viselő állam teljes joggal megköveteli, hogy a nemzet
tényezőkből összegeződjék. Kialakulásában nagy szerepe van a gazda-
sági, szociális és társadalmi tényezőknek, úgyhogy a kérdés egy része
politikai síkba tartozik. Jogi és szellemi tekintetben fel kell emelni a
népet. Meg kell szüntetni a kiáltó' ellentéteket gazdasági és életszín-
vonalbeli tekintetben. A nemzeti egység szolgálása mindíg a legegész-
ségesebb nernzeterősités, mert megnöveli a nemzet életét, sorsát,
jövendőjét, küzdelmét hordozó, a nemzetfenntartó emberek számát.

Háborús időben ezek a: kérdések különleges erős hangsúlyt kapnak.
Az egyházra pedig az a feladat vár, hogy lelki hivatásának sérelme
nélkül irányító, ütemadó hatást gyakoroljon, nehogy helytelen irány .
zata, vagy siettetett alakulás egészséges evolució helyett káros ered-
ményű revolucióra vezessen. A nemzet egységét nem forradalommal,
hanem ellentét-megszüntetéssel, kiegyenlítésseI, felemelésseI, egyesek
és csoportok lelki beillesztésévei, egyetemes emberi jogok érvényesíté-
sével kell munkálni. Ezek a feladatok találkoznak az egyház hivatásával.

A nemzeti egységnek különleges követelése is van az egyházzal
szemben. A nemzet egysége ugyanis részben a keresztyén egyházak
egységén fordul meg. Ez pedig elméleti álomból reális valósággá akkor
válik, ha Krisztus különböző templomaiban imádkozó népe tud egy-
mással, egymás mellett a nemzetért dolgozni és nemcs:ak külön-külön,
hanem együtt is tudImádkozni.

A hCihÖrú a nemzet egységének próbatéteLe. A nemzet egysége sok
egységét követelő időben minden ellentét megszűnjék és minden viszály-
kodás elnémuljon. A kérdésnek nem dogmatikai, kultuszéleti és törté-
neti, hanem reálpolitikai oldalát nézi és saját önfenntartási érdekét
védelmezi. Mert igenis állami és nemzeti érdek, hogy erőegyesítést
követqlő időben egyházi gyűlölködés ne szakgassa pártokra a nemzetet
és rejtett, vagy nyílt kultúrharc ne gyengítse annak erejét. Állami és
nemzeti érdek,' hogy a keresztyén egyházak a nemzetnek az eddiginél
nagyobb értékű, egynevezős támogatást nyujtsanak s egymásmelletti-
ségüket változtassák át belső lelki egységből táplálkozó együttes mun-
kálkodássá.

Az egységnek különböző fokozata van. Van szükség-egység: kény-
szerű összetereltség, időleges fegyverszünet. Van látszat-egység: formai
külsőségben mutatkozó egyházközi érirrtkezés, diplomáciai életforma.
Az ilyenfajta egység kényelmes, veszélytelen időben kielégíthette azo- .
kat, kik gyakorlati megvalósítását elvi szempontok szemfedelével
borítják le. Bizonyos azonban, hogy nemzetünknek ma ennél többre:
az egyházak hivatás-egységére van szüksége. Az:t kell várnunk az egy-
házaktól, hogy találkozzanak a nemzeti szolgálat közösségében, ismerjék
fel annak elutasíthatatlan szükségességét s teremtsék meg ,annak lelki
feltételeit. Csak a hivatás-egység vezethet szolgálat-egységre, de mind-
kettő lelki-egységet követel. A lelkiegység pedig az élő Krisztus meg-
ismeréséből és elfogadásából erősödik s akkor válik valósággá, ha a
történeti egyházak szétválasztó különbözőségeik ellenére találkoznak
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alatt, Dr: Keken András szövetségi igaz-
gató jelentést tett arról, hogy a
bányai egyházkerületben 87 helyi
Luther-Szövetség működik. Bemutatta a
ceglédi szövetség munkatervezetét. A
kerületi Luther-Szövetség vallásos es-
télyén Kiss György kiskőrösi lelkész
tartott előadást és a kelenföldi énekkar
nagy készültséget bizonyító számmal
szerepelt.

A kerületi lelkészegyesület Wolf La-
jos elnöklete alatt tartott ülést, melyen
a MELE által kiadott munkapontokat
egybefoglaltak és több javaslatot meg-
tárgyaltak. - A papnék bányakerületi
csoportja D. Raffay Sándorné elnök-
lete alatt tutott ülést.

A kerületi Gyámintézet Sárkány
Béla és dr. Maurer Frigyes elnökléte
alatt örömmel állapította meg, hogya
mostani gyűjtés lényegesen meghaladta
a múlt évit és a tavalyi 9000 pengővel
szemben 13.069 pengő gyűlt össze. A
Gyámintézet ebből 3290 pengőt osztott
szét, -

A Deák-téri templomban tartott kőz-
gyűlés mindvégig a komoly egyházépítő
munka jegyében folyt le."",."..,.,...,..,.."..~~

Kifogások
Nem egy, hanem több ietekezet van

s mi köt minket egyikhez vagy másik-
hoz, vagy egyik vagy másik templom-
hoz?

Minket nem egyik vagy másik fele-
kezethez köt valami, hanem határozot-
tan az evangélikus egyházba köt az
igazság,

- De minden felekezet azt tartja,
hogy neki van igaza? sőt a római kato-
likusok azt vaLLják, hogy őnáluk Lehet
csak üdvözüLni

Azzal te ne törődj, hogya római ka-
tolikusok mit tartanak magukról, vagy
mi felőlünk, Mi mindenesetre elhisszük
azt, hogya római katolikusok is üd-
vözülhetnek, ha Jézus Krisztust megis-
merik és benne hisznek. Magunkról
azonban azt tartjuk, hogya' 'mi igazi
híveink mind tagjai az Anyaszentegy-
háznak, mert ismerik Jézus Krisztust
és csak őbenne hisznek. És azt tartjuk,
hogy hitvallásaink szerint is minden
egyházak között a mi egyházunkban
van meg a legtöbb lehetőség arra, hogy
benne a hívek kapcsolatba kerülhesse-
nek Jézus Krisztussal és hitre jutl;J.%-
sarrak őbenne. Nekünk nincs más tö-
rekvésünk, mint az. igét tisztán és iga-
zán hirdetni, Jézus Krísztus szentségeit
híven kiszolgáltatni, s olyan gyülekezeti
életet élni, melyben valóbari Jézus
Krisztus az Úro Mi nem hivalkodunk a

. tévedhetetlenség és az egyedülüdvözí-
tés tanításá val, de úgy tapasztaljuk,
hogy Luther Mártont és a reformáció

• többi tanítóját, vértanuját Isten olyan
csodálatos világossággal áldotta meg a
Biblia megértéséhez, hogy abban a
fényben ma is megérthető a Szentírás.
Azt tapasztaltuk, hogy Isten Szentlelke
különös erővel használta fel eddig is
a reformáció evangéliumi keresztyénsé-
gének igehirdetését arra, hogy Krisz-
tust megismertesse a világgal. Közülünk
sokan jutottak igazi hitre s Isten lát-
ható jelekkel megbizonyította, hogy az
ágostai hitvallás ma is kedvére való
keresztyén bizonyságtétel. Ezért jár-
jál az evangélikus templomba. Itt
ugyanis az igét tisztán és igazán fogod
hallani, s a Szentlélek. téged is rávehet
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arra, hogy megtérjél Jézus Krisztushoz
és üdvözülhess az ő kegyelme által a
benne való hitben.

- A lelikész ne politizáljon a szó-
székről! .

Helyes, a lelkész ne politizáljon. A
lelkész hirdesse Isten igéjét és ne te-
gyen semmi többet. De mit gondolsz?
Ha az igehirdetés valóban Isten tetszé-
sére van, vagyis eléri a mai ember mai
életét, abban közölni tudja Isten üze-
netét, akkor az mentes lesz a politiká-
tól? Hidd el, hogy különösen ma, meg
sem lehet szólalni Isten követségében
anélkül, hogy ne a "legféktelenebb mó-

. don" politizálnánk! Az Isten igéje nem
valami vasárnapi lelki-harmat, amivel
bepermetezzük a keserves életet, aztán
semmi, hanem az Isten beszéde életet

. átalakító, életet elirányító, hatalmas
mondanivaló, ami rátör a mindennapi
életünkre, beleszól a döntéseínkbe,
igényt tart a szolgálatunkra s döntésre
hív a világgal, az ember gondolataival
szemben. Ez mind valamiképen politika.
Olyan időkben, mint ma, mikor a po-
litika í,gy felmagasodik az emberi élet
totális igénybevételére, különös en jól
jönne a politikának, -ha igehirdetés egy-
általában nem lenne, vagy legalábbis,
ha egészen eunuch-hangú lenne. Az
egyház nem hajhássza a .politizálást.
Politikai kérdésekről nem beszél. De
ha' igehirdetés közben bizonyos isteni
üzenetek félreismerhetetlenekké és el-
hallgathatatlanokká válnak, lehetetlen
meg nem mondanunk az igazat. És hidd
el, . jó a világnak az a lelkifurdalás,
amit az igehirdetés okoz ott, ahol min-
dent rendben levőnek talál a kritikát- .
lan politikai mámor!

- Az egyház szótlanul és értlekieee-
nül figyeli a mai idők gigászi erőfeszí-
téseit és nem segít a kibontakozásban.
Ez az érdektelenség már egyenesen
ellenségeskedés. Az egyház jobban
tenn é, . ha nyilatkozna s odaállna vaLa-
hova, hadd -lássák a hívek, hogy mihez
tartsák magukat, ha az egyházról szó
van .

.Szóval politizáljunk. Elhamarkodott
döntésekkel. politikai rokonszenvezesek-
kel. kössük le magunkat, hogy egyik
.fél. fenntartás nélküli barátságunkkal
éljen vissza, ránk hivatkozzék minden
féligazsága, vagy hazugsága védelme
idején is, a másik fél pedig ellenség- .
nek tartson olyan kérdésekben is,
amikben igaza lehet? Szóval a kibonta-
kozás idejére legyen előre kijelölt he- .
lyünk S' egy lap on játsszuk el az egy-
ház egész ügyét? Szóval emberi viták-
ban veszélyeztessük az egyház örök
ügyét, amit nem lehet függővé tenni
semilyen emberi sorsfordulótól? Miért
akarod ezt? Miért vagy ezzel a keresz-
tyénség ellensége? I Az egyháznak az a .
kötelessége, hogy míndíg, mindenfelé
beszéljen. Senki se élhessen vissza a"
barátságával s senkinek se' hívja ki
meggondolatlanul a dühét. Ez nem
megalkuvás, nem gyávaság, de Krisztus

. parancsa szerint való bölcseség. Mi nem
napi kérdésekben handabandázunk,
hanem az örök ember számára hirde-
tünk örök igazságot. Bátran vállaljuk
ezekért a mártíromságót is, de nem hajt-
juk fejünket oktalanul a nyaktiló alá.
Az egyháznak vállalnia kell a vértanu-
ságot, nem pedig hajszolni s hajhászni.
Mí nem állunk senki mellé. Mert az azt
jelentené, mintha Istent állítgatnánk
ide, vagy oda. Az egyháznak azaz igé-
nye, hogy míndenki más álljon ő mellé,
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az élő Krisztusban, aki önmagáról és az életről egybekapcsoltan azt a
kijelentést tette: én vagyok az élet!

Énnek az egységnek a munkálása sok nehézséget jelent. Egyoldalú-
sága esetén sok áldozatot követel s a jelenvaló világ szempontjából
hálátlan és kockázatos, Evangélikus egyházunk mégis vállalja mindegyi-
ket. Nem elégszünk meg a szükség-egységgel, vagy a látszat-egységgel,
hanem meUékgondolat nélkül, önérdek-elnémítással, becsületes elhatá-
rozással keressük, védjük, építjük a lelki-egységen alapuló hivatás-
egységet és a szogálat-egységet.· Ezek nélkül a keresztyén egyházak
nemzeti szolgálata mindíg csonka marad.

Keresztes zászló alatt álló egyházunk bűnbánatos és fogadalmas
imádsággal fordul a kegyelmes Istenhez. Hálaadással megköszöni Isten-
nek főméltóságú Kormányzónkat, kinek bölcsesége, határozottsága,
hűsége és példaadó önfeláldozása nemzetünk számára megnyugvás,
bizalom és reménység. Isten megtartó kegyelmébe helyezzük őt s
kormányzó munkájára Isten ~ldását kérjük.

Imádsággal gondolunk megmérhetetlen felelősséggel munkálkodó
kormányunkra s önfeláldozó munkával és százezrek imádságával
támogat juk azt. . . .

Hálával és imádsággal gondolunk vitéz honvédségünkre, a vezetőség
és a hadsereg minden tagjára, tervezőkre, küzdőkre.: sebesültekre,
elesőkre.

Imádságban gondolunk önmagunkra és egész nemzetünkre. Isten
szentlelke által legyünk nagy idők megpróbált és kipróbált népe. Harc-
téren, itthon, fegyverrel, munkaeszközzel, testi és lelki munkával ne .
csak álljunk, hanem szolgáljunk is keresztes zászló alatt egészen a
végső győzelemig.

,A Lurher-Szövetséq konqresszuso
Az Országos Luther Szövetség az egyháztársadalmi kérdések meg-

vitatására. valamint az egyháztársadalmi munka elmélyítésére és
további kiépítése céljából szeptep1ber hó 23-25. napjain Budapesten
a fasori lelkészi hivatal gyülekezeti termében (VII. Damjanich-u. 28/B.
fsz. 1. sz.) egyháztársadalmi kongresszust rendez. A kongresszus prog-
ramja a következő:

Szeptember 23-án d. e. Istentisztelet. Prédikál: D. Raffay Sándor
püspök. Megnyitó ülés. Megnyitót mond dr. Bencs Zoltán az O. L. Sz.
elnöke. Előadások. Egyház és az állam. Előadó: D. Kapi Béla püspök.
Hozzászólók: Németh Károly .esperes és dr. Zsedényi Béia jogaka-
démiai tanár .

Szeptember 23-án d. u. Evangélikus közösség. Előadó: dr. Bencs
Zoltán. Hozászólók: dr. Pass László tb. esperes és dr. Mády Zoltán
keresk. isk. c. igazgató. A külföldi evangéHkusság egyháztársadalmi
munkája. Előadó Wolf Lajos tb. esperes. Hozzászólók: $gyed Aladár
tb. esperes és J oób Olivér lelkész. ,

Szeptember 24-én d. e., A református egyház egyháztárs-adalmi
rnunkája. Előadó: Zászkaliczky Pál esperes. Hozzászólók: Járosi Andor
esperes és Dezséry László egyetemi Ielkész. A katolikusegyház egyház-
társadalmi munkája. Előadó: dr. Halász Kálmán lelkész. Hozzászólók:
Lic. Fi.zély Ödön esperes és dr. H. Gaudy László val1ástanítási igazgató.

Szeptiember 24-én d. u. Mi tartozik az egyháztársadalmi munka
keretébe? Előadó: Kemény Lájos esperes. Hozzászólók: Zászkaliczky
Pál esperes és dr. Vácz Elemér vm. főlevéltáros. Ki »éqezze az egyház- ,
társadalmi munkái,t? Előad6:Turóczy Zoltán püspök. Hozzászólók:
D..Kapi Béla püspök és dr.; Bencs Zoltán az O. L. Sz. elnöke.

Szeprember 25-én d. e. Az egyháztársadalmi mv..nka egyházvé-
delmi része: Előadó: dr. Keken. András tb. csperes. Hozzászólók: KUSZ1!
Emil tb. esperes és Ajkay IstvÍín földbirtokos. Az egy.házvédelmi
munka kulturális része. Előadó: dr. Sólyom Jenő egy. ny. r. tanár.
Hozzászólók: dr. Scliulek: Tibor tábori lelkész és Kemény Péter val-
lás tanár. Az egyháztársadalmi munka szociális része. Előadó: dr. Mády
Zoltán keresk. isk c. igazgató. Hozzászólók: dr. Reök Iván .kórhází
főorvos és Várady Lajos lelkész. Az egyetemes egyházhoz benyújtandó



határozati javaslat "előterjesztése. Záróáhítat. Végzi: D. Kapi Béla
püspök.

Az' elöad§.sokhoz - a felkért hozzászólókon kívül - mindenki
hozzászólhat. "A kongresszusra már most előre is hi ttestvér-í szeretettlel
hívja az Országos Luther Szövetség egyházunk lelkészciV, világi veze-
tőit, általában mindazokat, akik az egyháztársadalmi kérdések iránt
érdeklődnek és ezzel a munkával szemben felelősséget éreznek.

"Az IIOrségváltásU
Az eddigi magyar filmek közül mondanivalójának sokszínűségévei

magaslik ki egyik legújabb filmünk: az Örségváltás, Társadalomrajz ez
a darab, megdöbbentő és lélegzetelállító igazságokról szól. A zsidók
közéletd területhódításai ellen rohamra induló új magyarság küzdelmét
tárgyalja, nem feledkezve meg az árnyoldalakról sem, a fényes lapok
mellett.· Mondanivalója olyan határozott és .félreérthetetlen, hogy
mindenki meg kell, hogy értse és szembe kell hogy nézzen vele.
A magyar élet tükre ez a darab, mert szerepel benne a nyugalomba
vonult politikustól, aki "aladárrá" lesz, a befolyását és szerepét féltő
zsidóságon keresztül, a kisebb vonalú "aladárká~on" át egészen az
öntudatos magyar érteimiségig mindenki. Bizonyára soknak jelent
majd keserű öneszmélést az aladárok közül és sok igaz magyarnak
bátorítást azok seregéből, akik nem tudták és nem akarták eladni
magukat.

Az "őrségváltás" kétségen kívül a magyar társadalom tisztviselői
és ipari, kereskedelmi segédszemélyzetének tisztességpróbáját jelenti.
Mert annak a magyar értelmiségi és polgári rétegnek, amelyik előtt
egyszerre megnyíltak az eddig elzárt paradicsomkert kapui, előbb
meg kellett próbáltatni.' Meg kellett próbáltatrii a magyar élet jövén-
dője vszempontjábél annak a nemzedéknek, amelyik eddig kívülről
.nézte és tegyük hozzá, hogy remény~lelenül, a magasabb vezető állás-
ban es a pénz fedezekében ülőket. Es meg kellett próbáltatnia annak
az ifjabb nemzedéknek is, amelyik egykor nem idegenektől veszi át
majd az addig általuk birt helyet, hanem amelyik saját erejéből nyeri
el azt. A kettő közül kétségen kívül még csak az első csoportról lehet
véleményt mondanunk és adhat képet, szemleltető bemutatást a
film is.

Az őrségváltás képe azonban nem mutatja azt, amit várna tőle
.az új magyar keresztyén társadalom. A film megdöbbentő erővel
mutat rá arra, amit -eddig, így még nem mondtunk ki és nem állítot-
tunk szemünk elé. A magyar társadalom, legyen az polgári vagy tiszt-
viselői: nem volt és nincsen még ma sem megfelelően felkészülve
arra, hogy átvegye azokat a helyeket, amellyeket a zsidóságnak ki kel/,
ürítenie. Nem szakszempontokra gondolunk ezekkel kápcslatban,
hanem erkölcsi szempontokra, amik az új magyarság szempontjaból
sokkal döntöbb erővel jönnek számításba. A magyar társadalom őrség-
váltásra induló egyéneinek sokkal, de sokkal tisztább erkölcsiséggel
és nagyobb vfeűelősségérzettel kell útjokra indulniok, mint általában
azt gondolják. Az őrségváltás ideje nem a sült galamb megérkezése-
nek napja és nem hiú várakozások beitleljesülése. Sokkal inkább
jelenti, vagyís: kellene, hogy jelentse', a felelős magyar élet kezdetét,
ahol 'rnindenek felett nem az "enyém" fogalma áll előtérben, ahol nem
arról van szó, hogy megkapom és "enyémnek" mondhatom azt, ami
eddig a "másé" volt, hanem személyemet és a reám bízottakat abba a
körbe állítom bele, ahol mindenek felett a "mienk" fogalma, a nemzet
érdeke, vagyona, sorsa, jövője áll. Az őrségváltásra indultak ezen a
ponton mutatják meg, hogy csakugyan az új idők előőrsei-e avagy
csak szerepesere történik és a zsidó egoistálc helyett zsidó-szellemű
egoista "magyar"-ok kerülnek-é csak az él'I121. ,

Természetesen számszerűen és adatszerűen sem most, Sem pedig
a közeli jövőben nem lehet kimutatni, hogy hány százalékban volt
jogos az őrségváltás és hány esetben került tisztultabb magyar szel-
lemű, közösségi ember az eddig rossz kezekben levő helyre. Egyelőre

\

.-
vagyis Iníndenkít Istenhez -hív. És azt
hiszem, hogyakibontakozásban többet
segítünk azzal, hogy a vitázó feleket a
végső semleges, igazságos fórumhoz.
Istenhez utáljuk, míntha valamelyik
fél mellé állnánk.

(Részletek Dezséry László: ;,Temp-
lomozó káté" c. könyvéből.)

Kapunyilás
Szeptember eleje a kapunyitás idő-

szaka. Először a templom kapui nyíl-
nak meg, hogy befogadják tanévnyitó
istentiszteletre az áldásért és mennyei
erőért könyörgő tanulósereget, azután
kitárulnak az iskolák kapui is, hogy
azokon .hosszú sorokban napról-napra

·EY;Y éven át fel vonulj on az ismeret kin-
cseit kereső, tudásért lelkesedő elszánt
ifjúság. Ez a kettős kapunyitás. amint
egymást követi, minden évben ismétel-

. ten figyelmeztet valamire. Arra, amit
az "emberek nagyon sokszor el szoktak
felejteni, hogya templomon keresztül
vezet az út az iskola felé. Az iskola
csak akkor végez áldott és gyümölcsöt
hozó munkát, ha a munkaév elején, de
annak tartama alatt is állandóan a leg-
szorosabb kapcsolatban áll a templom-
mal, Mindkét helyen a mí tanításunk
szerint ugyanaz a munka folyik. Ha a
,ptantárgyak" mások is, a munka célja
egyező. A templomot is, az iskolát is
evangélikussá az ige teszi. Az ige szen-
teli tisztává az emberek szívét, az íge
oszlatja a homályt és terjeszti a. vilá-
gosságot, örök célt és értelmet ad a
munkának.

Valaki egysze!' azt mondotta: "Minden
munka annyit ér, amennyit imádkoznak.
érte az emberek." Ez a megállapítás'
fokozottan áll az iskolai munkára. Aki
imádkozni tudott érte, legyen az tanító,
szülő, vagy tanítvány, az meglátta
annak isteni rendeltetését, annak a
számára' nem nyűg és reáerőszakolt
feladat, hanem áldott alkalom, kedves
feladat és munkakör. Az evangélium
egyházai a reformáció óta mindíg imád-
koztak az iskolák munkájáért, mindíg
egyszerre nyitották meg a templom és
az iskola ..kapuit s az iskolát a templom
előcsarnok ának, veteményesket-tjének
tekintették. Szeretnénk, ha szeptember-
ben mindenki ma is így gondolna is-
koláinkra

Míg egyszerre nyílnak meg a temp-
lomnak és az iskolának kapui, szülőt,
tanulót, tanítókat serkents en jól mun-
kára annak meggondolása, hogy az is-
kola Isten veteményeskert je, a tanító
Istennek küldöttje s a lábainál ülő ifjú-
ság Isten teremtményeinek "zsengéje".
Plánta, melynek öntözese reá bizatott
azokra, akiket tanítóvá, nevelővé és
szülővé hívott el és magasztalt fel az
Isten.

Nyíljanak meg a kapuk, nyíljanak
meg a szívek, hogy betérj en rajtuk a
dicsőség Királya, akitől van a növe-
kedés és az eredményes munka l

. P. P.

Az óbudai Nőegyesület szept, 8-án,
délután 6 órakor adta át rendeltetése-
nek rn., Doberdó-u. 36 sz. (Etelka-
villa) alatti leányotthonát. Az avatást
Kemény Lajos budapesti· esperes vé-
gezte ..
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A, külföldi irodalomról eddig nem

nagyon sokat írtunk lapunk hasábjaín,
EI~,ünk az volt és az is marad, hogy
elsosorban a magyar irodalom kell
hogy érdekeljen bennünket, saját éle~
tunk, sorsunk kérdései. .A külföldi iro-
dalom csak annyiban kerül közel hoz-
zánk, amennyiben olyan emberi igazsá-
gokat és mélységeket tár fel amik elől
senki sem zárkózhat el. Ezért' hosszú idő
óta először szóltunk előző számunkban
egy könyvről s írunk most a második-
ról. Ez Asahei Hino: Jelenteni valónk
nincs c. könyve.

Asahel Hino "kőny ve ct háborúról be-
szél. Nem a: nép, a nemzet háborújáról,
nem csapatmozdulatokról és nagy győ-
zelmekről, hanem a háborúba jutott
ember, az egyén sorsát írja le. Az" író
önmagáról beszél, embereíről, akikkel
szemben végtelen felelősséget érez. és
vissza akarja adni az olvasónak azt a
mindennapot, amit az ember, a 'nagy'
közösség kicsiny tagja érez akkor, ami-
kor ennek a közösségnek kioldhatatlan
része. A végtelen menetelések, sár és
szenny és amellett mégis a tudat:
mindez hazámért van, azért, hogy a
nmezet élni tudjon,emeli rel ezt, a
könyvet olyan tiszta magasságba, hogy
nem tud szabadulni hatásaatól' az, aki
elkezdte. Jó tanítás és jó példa, minden
harcban álló nemzet számára: aki' így
gondolkozik és cselekszik, amikor életét
kockára tenni indul, az csakugyan kö-
zösségi ember és nem magát, hanem a
többit tartja szem előtt. Szinte ott
érezzük mögötte Megváltónk szavát:
sénkiben nincsen nagyobb szeretet an-
nál, mintha valaki életét adja az ő

• barátaiért. . . kp.,
Görögszertartású magyarság.

TanuLmányok. Ko/.ozsvár, 1942. 34. o.
Ez a kis füzet tanulmányokat tartal-

maz. Az első: a görög katolikus ma-
gyarság helyzete Erdélyben, a második:
Erdély románsága es az eltűrit magyar-
ság, a harmadik: a görögszertartású
magyarság múltja. A tanulmányok célja
megmutatni azt, hogya görög katolikus
egyház múltjában, jelenében és jövén-
dőjében magyar. Harcol azzal az állí-
tással, hogy nemzetiségi egyházként
kezeljék és így is beszéljenek róla. Ér-
dekes' történeti visszapillantásokkal és
leleplezésekkel hozzájárul ahhoz, hogy
megismerkedjünk az eddig számunkra
ismeretlen egyház sorsával. A magyar
sors könyvei-riek első füzeteként meg-
jelenő füzet. számot tarthat mindnyá-

,. junk érdeklődésére, mert saját magunk
megismerését és erőink tisztázasát
hozza magával. \ kp.~~...........,..~

Jö filmek
Lapunk más helyén már megemlé-

keztünk az "Őrségvá:!tás" komoly mon-
danivalójáról. Itt csak arról kell még
szólnunk, hogya társadalmi szatírán
kívül ez a' film olyan pompás részle-
tekben bővölködik, hogy a legjobb kül-
földi filmekkel is felveszi a versenyt.
Legszebbek benne a, munkáról és a
munkásokról készült részek, jók a sze-
replők. Először dolgozik .itt a' magyar
film a leülföldön már bevált jelképes
játékkal is. Az "aladár" ül pl, író-
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nem is erről van szó. Hanem inkább arról, hogy itt az ideje mindenek
sz~mára, akik kísértésbe jutottak és a próbát nem. állottak meg és
miridenek számára, akik most, vagy majd ezután jutnak kísértésbe,
hogy vizsgálják felül azt az alkalmat, amit kínálva kínálnak a szá-
mukra. Nem az a nemzeti kötelesség, hogy a zsidó mellett keresztyén
kézbe is csurranjon-cseppenjen az anyagi javakból valami és nem az
a jó hazafi, aki odatartja evégből a kezét, - hanem az a kötelesség,
hogy új magyar szellem jusson érvényre a zsidó szellem helyett, -
ésaz lesz a jó hazafi, aki minden erejével azon van, hogy ezt mun-
kálja és meg is valósítsa. .

A 'JY!agyarmegújulásnak reménységét csak arra alapíthat juk, hogy
oansuü« olyanok is, akiket nem lehet megvesztegetni, akik nem állnak
oda. senki '"Jé fedezőnek. akik harcolnak, amíg csak birnak azért, hogy
új föld és új élet lehetősége nyíljék meg a számukra. Ez azúj út pedig
nem az íróasztalok új gazdáinak aláirásában, hanema munka szere-
tetének. megbecsülésének és mindenek fölött: nemzeti közösségbe való
áthelyezésének újdonságában áll. A film mérnöke ezt testesíti meg és
a film maga is ebbe a munka himnuszába csúcsosodik ki. Gépek
zenéje és gondolatok harmóniája ez a himnusz, az új magyar élet
közösség reménységének vágyképe. A magyar jövő, a megalkuvást
nem ismerő, önmagát eladni nem akaró új magyar ember emelkedik
ki. 'belőle: a munkás, aki munkájában hivatást és szelgálatot talál, a
vezető, akinek életcélja, hogy beleilleszkedjék a másokért való közös-
ségi munkába, a gép és végül a nemzet vagyona és jövője, ez ennek a
filmnek végső kicsendülése.

Akik eladták magukat, vagy arra készülnek, hogy eladják magu-
kat, és elalkudják a pénzért meggyőződésüket: azok elárulták, vagy
elárulni készülnek a magyar jövőt. Nincsen joguk arra, hogy bírála-
tot gyakoroljanak. megalkuvásukkal tünjenek el. Mert ha nem akar-
nák ezt: majd ,E!lsöpriőket úgyis az új élet ereje. .

Őrségváltás folyik. Ez az új magyar film (az első igazi, nemes
értelemben vett propaganda film,) jó munkát végez, amikor felhívja
a figyelmet a kísértésekre és int..az öntudatos 'megállásra.

\ Kemény Péter,

Középiskolóink hivatásáról
Legutolsó tanáregyesületi közgyűlésünkön egy előadás keretében

'félreérthetetlen, rég esedékes szavak hangzottak el arról' a történet-
írásról, amely hamis átértékelésekkel csavarta el a magyarság törté-
nelmi tudatát. Annak a nagy tetszéssel fogadott előadásnak a tartal-
mán s mindazon, ami vele összefügg, gondolkoznia kellene minden
történelem- .vagy magyar-szakos tanárunknak. Hogy nincsenek-e a

'tanitásunkban olyan hibák, amelyek az:egyetemen meg nem rostált neo-
barokk történelemszemleletből fakadnak, mint p. o. a kiegyezés fel-
dicsérése szabadságharcaink rovására, vagy annak elhallgatása, ,hogy
a trianoni feldarabolás a 17-18. században Habsburg-parancsra vég-
zett telepítés eknek volt a következménye. Nem szolgálják-e önkénte-
lenül is ezt a pestisként terjedő történelemszemléletet, amikor esetleg
elhallgatják a nyolcadikos magyar órákon á kiegyezés korát bíráló
Zilahy Károly, Vajda János. és Tolnai Lajos igazát és jelentőségét?
Vagy amikor elfelejtik a nyolcadikos diákokkal megismertetni Németh
László "Szekfü Gyula" című tömör könyvecskéjét? De még ha a
tanárnak, meg a tankönyvnek a történetszemlélete nem is· szorul
helyreigazításra, akkor is rá kell mutatni alkalom adtán bizonyos vég-
zetes hibákra a múlt értékelésében. Mert azt az újfajta történetírást
nem intéztük el azzal, ha tudomást sem veszünk róla. Ezt feltétlenül
meg kell ismertetni az ifjúsággal, hadd lássák legkiötlőbb tanításait,
hiszen ezek nélkül nem érthető meg a mai magyar élet tájékozatlan-
sága és szellemi zűrzavara. Persze, a tudományos ferdítéseket csak
helyes logikával lehet kiigazítani. Tehát nem használhat juk fel régebbi
történetírásunk lelkes kuruckodását, bármennyire magyarabb talajból
sarjadt is az. A száműzött Rákóczira szórt vádakkal szemben (önző
tlatalomvágy, az emigrációval járó nevetséges korlátoltság, stb.) nem
lehet érvelni a kuruc költemények lelkes hangjával, hanem arra kell



rámutatni, hogy az említett vádak csak puszta feltevések, önkényesen
csoportosított tények hamis' magyarázatai, amelyek valójában nem
Rákóczit jellemzik, hanem a történetírót, akinek szempontjait és
szándékait tökéletesen felfedik

A történelem- és irodalomszemléletröl.
Amikor a történelem tanára az egyes korszakok, események vagy

személyek tárgyalásánál megidézi és megbírálja az átértékelő történet-
írás hamis képeit, felfedi indítékait és . meggyengült történelmi tuda-
tunkban meg társadalmi előítéleteinkben jelentkező következményeit,
akkor ezt nem a tudományos veszekedés kedvéért teszi; hanem azért,
mert tudja és hangsúlyozza is, hogy a történelem az élet tanítómestere,
tehát nem tudományos játékszer, hanem végtelenűl komoly d010g,
amely a múltról ad számot, de a jövő formálásában is szerteágazó
hatású. Ezt nem cáfolhatja meg az sem, hogy az a különös irányzatú
történetírás két évtizedes független nemzeti életünk elmulasztott lehe-
tőségei után, a számonkérés idején, vagy mondjuk így: a vádak és a
válasz nélkül hagyott leleplezés elől a tudományelefántcsonttornyába
húzódik, mondván, hogy a tudós csak könyveket írt a választottak
számára, de nem rendelkezett a nemzet életében semmiféle hatalommal
vagy lefolyással. Ez nem lehet őszinte védekezés attól a történettudo-
mánytól, amelyik aprópénzre. váltja fel magát és nagyon is kérlelhe-
tetlen érdekektől irányított hírlapi cikkeken át igyekszik beleszólni a
mindennapi életbe. Ez ellen a történetírás ellen épen azért kell világos

. érvekkel felfegyvereznünk az ifjúságot, mert tudva vagy tudatlanul
ennek a történetírásnak az átértékeléseire támaszkodik minden rossz-
vagy jóhiszemű ember, aki neveltetésénél vagy egyéb körülményeinél
fogva nem tudott még kiszabadulni a Mohácstól Trianonig terjedő
négy évszázad lélekmérgező, maszlagos levegőjéből. Sőt mohón meg-
ragadva a kedvező alkalmat, a neki való tudományt, ebből meríti, vele
igazolja vagy támogatja a maga érveit és "eszméit", minden régi és
újabb élősdiség, amely nemzeti függetlenségünk visszanyerése óta
fokozott mértékben erőlködik, hogy továbbra is elködösítse a magyar
lelkek elől igazi .történelmi feladataénkat, társadalmi, gazdasági, kultú-
rális és politikai fejlődésünk egészséges, természetes útját.

Egészséges irodalomszemlélet el sem képzelhető egészséges törté-
nelemszemlélet nélkül. Erről szomorúan győződhetünk meg, ha bele-
nézünk néhány irodalomtörténeti kézkönyvbe vagy iskolai tankönyvbe,
olvasókönyvbe, amelyekbe behatolt az átértekelő történetírás idegen
szelleme. Ezért a magyar nyelv és irodalom tanára is különös gonddal
fog ügyelni az irodalomszemlélet helyes történelmi megalapozására már
az első osztálytói kezdve, de különösen a felsőbb osztályokban, ahol
összefüggően és véglegesen kell kialakítani az életbe készülő diákok
irodalmi nézeteit. Hogyha már előírásaink olyan helyesen kötelessé-
günkké teszik az Ú. n. koncentrációt, az alkalomszerű utalást más tan-
tárgyakban szerzett ismeretekre, akkor természetesen nem mulasztha-
tunk el egyetlen alkalmat sem, amikor a hamis történetírás szemfény-
vesztéseire ráolvashatjuk irodalmunk írásos bizonyságait. Épen olyan
kötelessége ez a lelkiismeretes magyar-tanárnak, mint az, hogy hely-
telen irodalmi nézetek kiigazítására megidézze a történelmi tényeket.
Hadd szerezzék meg a fiatal lelkek a nemzeti tárgyak koncentrációjából
magyarságuknak . egyik legdöntőbb élményét, hogy történelmünk
tényeinek és irodalmunk beszédes alkotásainak összetalálkozó fény-
csóvájában milyen szépen kiderül és megvilágosodik sok homályos dolog,
ami különben csak akadályozza a nemzet tiszta látását és növeli a
sötétség hatalmát. Egy tapasztalatból merített gyakorlati példával sze-
retnék meggyőzőbb lenni. A hetedik osztályban új irodalomörténeti kort
kellett megtárgyalni, az 1711-től 1772-ig terjedő korszakot, amely a
Pintér-féle tankönyv szerint "A katolikus restauráció kora". Szokásom
szerint történelmi keret vázolásával kezdtem a dolgot. Egy teljes órát
szántam rá, s a diákok emlékezetéből és általam közölt történelmi
ismeretekből előkerült a korszak szegényes irodalmának a történeti
háttere: a magyar földnek idegenekkel való betelepítése, az idegen'
elnyomókhoz pártoló, s már jórészt idegen főrangúak megjutalmazása
a "rebellisek" birtokaiból, az idegen udvar fényében sütkérező "barokk"
nagyságok, akik elfelejtették a' magyar nyelvet, vagy nem tartották
érdemesnek a megtanulását, az elhagyott, pestistől, robottói megkínzott
nép, a Habsburg-ellenes magyar protestantizmus vértelen elnyomása,

. '

asztalánál, és a két zsidó vezető uta-
sítja, de csak a hangjuk hallatszik, és
a falra vetődő árnyékuk látszik az ala-
dár mögött. -- Érdekes kép benne egy
régi híradóból Gömbös Gyula. egyik
beszéde, amelyik az új honfoglalás be-
jelentését tartalmazza. A közönség vi-
harosan megtapsolta Gömbös Gyula
igazságait.

Az új francia élet és újjáalakuló or-
szág jelképe Giono e.gyik regényének,
a Regain-nak megfilmesítése:' Ujra sar-
jad az élet. Kornoly, emberi szép film,
kitör belőle az a hit, hogyamíg ember
él a földön, aki nem akarja elhagyni a
helyet, amelyikhez élete kőti és ahová
Isten állította, addig nincseri halál és
nincsen pusztulás, ami örökké tart-
hatna, hanem a romok között újra sar-
jad . az élet. Pompás alakok mozognak
a filmen, újra meg kell említenünk azt,
amit a francia és később a német film
is elvként követett: nem a színjátszók
szépségén van a hangsúly, hanem a
szerepz n és arra kell törekedni, hogy
az alak hihető legyen. A női főszereplő
látszólag. mindennapi arca, eleven és
kifejező erővel mut atja -rneg a lelket,
'ami megszépíti az embert és az életet.
Nem mozgalmas, esemény teljes a film,
de tele van mégis. történéssel. Szép és
nemes szórakozás.

Az Örségváltással együtt mutattak be
egy magyar kisfilmet is, Csaha Útja a
címe. Rövid film ez a honvédről és az
országról. Tele van erővel és olyan ki-
fejező készséggel, hogy mé.g a néha
kissé fellengős kísérő szöveget is feled-
teti és feleslegessé teszi. Örülünk, hogy
a magyar film ilyet is létrehozott. kp.

,
HIREK

A dunántúli egyházkerület közgyű-
lése Szombathelyen lesz szeptember
18-án, D. Kapi Béla püspök és Mcster-
házy Ernő kerületi felügyelő, elnöklete
alatt. D. Kapi Béla püspök 56 nyomta-
tott oldalra terjedő részletes jelentését
a közgyűlés tagjainak megküldötte,
annak bevezető részét lapu nk mcstaní
számában közöljük.

Az Országos Luther-Szövetség szep-
tomber 15-én Bástya-u. 12. sz. a. helyi-
ségében országos választmányi ülést
tart, melyre az elnökség a választmány
tagjait ezúton is meghívja.

Tessedik Sámuel szobrának leleple-
lezése, Lapunk már részletesen közölte
a szept. 13-án Szarvasorr tartandó Tes-
sedik-ünnepségek programmját, mely-
nek keretében Tessedik szobrának le-
leplezése fog történni. Az ünnepéllyel
kapcsofátban mezőgazdasági emlékki-
állítás és vásár is nyílik meg, amelyet
a vármegyei Tessedik Sámuel-gazdasági
tanintétet rendez. Az ünnepély igen
nagyarányúnak igérkezik.

Lelkészbeiktatás Budán, A budai
(vári) egyházközség egyhangúlag meg-
hívott új lelkipásztorának beiktatása
szeptember 13-án, d .. e. II órakor lesz
a Bécsikapu-téri templomban. A be-
iktatást Kemény Lajos budapesti espe-
res végzi. A gyülekezet úgy az isten-
tiszteletre. mint a beiktatást követő
díszközgyűlésre más gyülekezetek hí-
veit is szeretettel hívja és várja.

A tiszai egyházkerület hírei. A lel-
készi karban nyugalomba, vonult Ma-
terny Imre nagyváradi és Rédei Ká-
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ro ly nagykárolyi 'lelkész. A 'püspök val-
Iástanító-Ielkésszé nevezte ki Nagy-
váradra Bayer Aurélt. A segédlelkészek
közül Özdra helyezte L. Kovács And-
rást, Munkácsra Józsa Mártont. - A
nyíregyházi' Kossuth-gimnáziumban ta-
nár lett Margócsy József, a Geduly
Henrik-leánygimnáziumban Oberlander
Erzsébet. - A rozsnyói polgáriban le-
mondott Czókoly Károly. - T'úróczy
Zoltán püspök a lelkészi kar számára
Nyíregyházán október 13-15. között
evangélizációt fog tartani. Az evangéri-
záció tárgya: "Krisztus levele a gyüle-
kezetekhez". Helye a nyíregyházi nép-
iskola díszterme.

Felügyelő-beiktatás. Az orosházi egy-
házközség újonnan választott felügyelő-
jét, 'Balás Béla ny, mezőgazdasági kö-
zépiskolai igazgatót, szept 6-án iktatta
be tisztségébe. D. e. 10 órakor istentisz-
telet volt. Ennek keretében az új fel-
ügyelő úrvacsorát vett, majd ünnepi
közgyülés következett, melyen az új
felügyelő székfoglalója és a köszönté-
sek hangzottak el.

Lelkészválasztás. A körrnendi gyüle-
kezet augusztus 3C-án Rónay B. Gyula
esperes elnöklete alatt lelkésiválasztó
közgyűlést tartott, hogy a Zorigor Béla
nyugalombavonulásával megüresedett
lelkészi állást betöltse. A közgyűlés
egyhangú meghívással Farádi Mihály
muraszombati hitoktatót hívta meg lel-
késszé.

Hősi halál. Gereben László .hdp. őrm.,
somlószöllősi kántortanító, augusztus
13-án az oroszországi harcokban 24 éves

'korában ífjú életét áldozta a hazáért.
Lelkészbeiktatás Dunaharasztrn. A

Dunaharaszti és környéke missziói
egyházközség lelkészi állására egyhan-
gúlag meghívott Mikler Gusztáv pest-
erzsébeti vallastanító-lelkész beiktatása
szept. 6-án ment végbe. A beiktatast
Kemény Lajos esperes végezte, a be-
iktató közgyűlést pedig dr. Vladár Gá-
bor e.gyházmegyei felügyelő vezette Az
üdvözlesek során igen meleghangú . kö-
szöntések hangzottak el a beiktatott 'lel-
kész eddigi szolgálati helyeiről, vala-
mint a missziói kör képviselői és egye-
sületei részéről. .

Orgonaavatás. A dombóvári egyház-
község szeptember 6-án avatta fel új
orgonáját. Az avató-istentiszteletet Fá-
bián . Imre főesperes végezte. Este 7
órakor vallásos estet és orgonahangver-
senyt tartottak, melyen az előadó Takó
István pécsi lelkész volt. Orgonán
Kapí-Králik Jenő tanár játszott.

Halálozás. Dr. Losonczi Zoltán, a
budapesti evangélikus gimnázium ren-
des tanára, a Magyar Tudományos Aka-
démia nyelvtudományi bizottságának
meghívott tagja, a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság választmányi tagja, az
Orsz. Evang. Tanáregyesület Bőhm Ká-
roly-szakosztályának elnöke, szeptem-
ber 4-én, életének 48. évében rövid
szenvedés után elhúnyt. Szept. 7-én te-
mették a Farkasréti temető halottas-
házából. Koporsója mellett a vígaszta-
lás evangéliumát Grűnvalszky Károly
vallástanár hirdette. A gimnázium és
az Evangélikus Tanáregyesület nevé-
ben Koch István igazgató mondott
búcsúszavakat, a Nyelvtudományi Tár-
saság nevében pedig dr. Melich János
szólott. -:- Dr. Petőcz Károly ügyvéd,
Győr szab. kir. város tb. tiszti főügyé-
sze, a györi egyházközség presbitere és
ügyésze. tart. százados, augusztus 30-án,
életének 70. évében elhunyt.
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a művelt Európától gondosan elszigetelt magyar kultúra, a középkori
feudálizmus végzetes konzerválása. Végre megkérdeztem a római
katolikus vallású tanulókat, hogy dagad-é az önérzetük, ha ezt a kor-
szakot Pintér a katolikus restauráció kerszakának nevezi? Azt a kor-
szakot, amelyben ennyire elalélt a nemzeti öntudat és pangott a m!lgyar
nyelvű irodalom, ne nevezzük-e tovább is úgy, mint régen nevezték:
nemzetietlen kornak? Egyhangúlag és önérzetesen indítványozták, hogy
a nemzetietlen jelző sokkal találóbb lesz. Valószínű, hogy így jobban
meg is értették az irodalom elszegényedését, mint esetleg annak a
történelmi hazugságnak a szemszögéből, amely Ill. Károly és Mária
Terézia uralkodását nemzeti felemelkedés gyanánt akarja elkönyvel-
tetni a félrevezetett közvéleménnyel. Vajjon milyen érdekek tudnak
lelkesedni azért a korszakért, amelyben az idegenből beplántált vagy·
onnan függő kiváltságos elemek szerződést kötöttek az idegen érdekkel
(pragmatica sanctio) és cserben hagyva a magyar népi tömegeket,
szentesitették ennek elnyomását, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának
a leverését? .

Bizonyos, hogy van irodalmunk történetének sok olyan jelensége,
amit nem lehet megértetni és a nemzeti nevelés szempontjából haszno-
sítani a történelmi összefüggések őszinte feltárása nélkül. Részletes
utasításaink szerint az irodalomtörténet VIlI. osztályos anyagába bele-

'tartozik Ady Endre költészetének az ismertetése. Természetes, hogy ez
az ismeretés csak egészen röviden jeUemezheti és bírálhatja Ady sze-
relmi líráját, s vallásos költészetének a mélységeiből is csak annyit fog
megmutatni, amit 18 éves fejjel is meg lehet érteni belőle. Annál.
fontosabb dolog az, hogya nyolcadikos diákok megértsék Adynak a

. magyarság sorsán való töprengéseit és vívódásait. De ezeket csak úgy
érthetik meg, ha ismerik a kiegyezés korának nagy történelmi tévely-
géseit, a régi hazugságok életképtelen, beteg világát, a százados bűnök
és az új kizsákmányolás .következtében felgyűlt társadalmi igazság-
talanságokat, s a rnilleniumi görögtüzekben meglátják a felelőtlen lel-
kesedés illúzióit. A magyar-tanár jól 'tudja, hogy ő maga sem érthette
volna meg soha Ady költészetét azok nélkül a történelmi és társadalmi
összefüggések nélkül, amelyeknek nagy része átnyúlik a mai életbe,
s megismerésükhöz ezért épen olyan szükség van a tudománynak (tör-
ténelem, társadalomtudomány), mint a körülöttünk zajló életnek az
ismeretére. Ezeknek az ismereteknek és tapasztalatoknak a feltárása
nélkül ő sem tudna: egyebet csinálni, mint felolvasni néhány Ady-
verset, megmérieskélni a sorok hosszúságát, kikeresgélni a furcsa szava-
kat és kifejezéseket, emlegetni egy kis szimbolizmust, kommunizmust,
alkoholizmust, .vérbajt és a méltán bekövetkezett korai halált.

Amikor történelmünknek és irodalmunknak erre az el nem hanya-
golható és csak a viharos évszázadokból érthető szoros kapcsolatára
gondolunk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson egyetemi oktatásunknak
egy nagy szervezeti hibája: ennek a két szaktárgynak a különválasztása
a középiskolai tanárképzésben. Gimnáziumi tanári' pályára készülő
egyetemi hallgató legmélyebb vonzalma ellenére sem választhatja ma

. két főtárgyának a magyart és a történelmet. Pedig ez a lehetőség meg-
volt valaha, s, hogy ma nincs meg, annak kárát látja a gimnázium
nemzeti nevelése, mert könnyebb é válik azoknak a munkája., akik tör-
ténelmünk és irodalmunk tanulságait, útmutatásait csak egymástól

. . Szíjas Pál.
(Folytat juk)-~~--

Lelkészbeiktatás. A sandi (Somogy
megye) egyházközség egyhangú biza-
lommal meghívott lelkészét, Teke Zsig-
mondot, szept. 13-án iktatja be hivata-
lába Horváth Lajos gyékényesi lelkész,
a somogyi egyházmegye esperese. A
beiktató istentiszteletet ünnepi diszkőz-
gyűlés követi.

Tanítóválasztás. Az ecsenyi egyház-
község aug. 16-án tartott közgyűlése a
gyülekezet másod tanítójává egyhangú-
lag Patzer Emilia okl. tanínónőt, isko-
lája magyar tagozatának eddigi vezető-
jét választotta meg.

Házasságkötés. Smidéliusz Ernő rép-
celak-csánigi lelkész és Rónay Zsu-

zsanna áll. népiskolai tanítónő augusz-
tus 26-án, az uraiújfaluí templomban
házasságot kötöttek. Az esketést a
menyasszony édesatyja: Rónay B. Gyula
csperes végezte.

Alsólendva. Az egyházközség szept,
6-án ünnepelte 40 éves fennállását. Ez
alkalommal D. Kapi Béla püspök hi-
vatalos egyházlátogatást végzett a gyü-
lekezetben a kemenesaljai egyházmegye
résztvételével

Harmadik kiadásban jelent meg
Benkóczy-dr. Keken szórványhittan-
könyve: "Amit minden evangélikusnak
tudnia kell". Kapható Kecskeméten, az
"Üzenet" kiadóhivatalában. Ára 1.60 P.
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Ajándékok, órakülönle-
gességek és órajavítások.

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

Hittestvéreknek árengedmény"

Telefon: 38-20,87.
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Garab József k~nyvnyomdája, eeg Iéd,

DOLGOZÓ EMBER

számár-a J)Ótolhatüdau vesate-
ség, ha - kü!önösen a nagy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
éli kimerültsége meggátolja
munkájának elv-égzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
rryakunkat, homlokunkat a hű-
sítő. fri~sítő

Diana sósborszesszel
keueg etjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszülnek. vérkeringésünk
felélénk űl, I11UD k ••bírásunk
mesdupláeódtk.

. Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
sósborszesz nélkü!.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIÓI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy Lászl6,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peskó Zoltán, Schelz Lászl6,

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

•

[ Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások'a kiadóhivatalba 'küldend6k.
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

Gyülekezetlátoga tás

Tessedik szobra előtt

Társadalmi úton lehet!

Evangéliumi kultúrmunka a Xx. században

Móricz Zsigmond

Országos Tessedik ünnep

Nyelv és liturgia

Újra sarjad az élet
•

Láttuk

Hírek

1111111111

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 szeptember 20.

Deák-tér 4. (ifjÚ.sági) d.. ,0 9 Dr. H, Gaudy Lászlé
_Deák-tér 4. (német nyelven) d. e.010 Güttler Vilmos

Deák-tér 4. (rádiós), d. e.l/412 Schelz László
Deák-tér 4. d. u. 6 Dr. Keken András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d, e. 7-210vitéz Virág Jenő
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 _
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Harmati György

• Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bagár Iván
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. 1{! 9 Eötvös Ferenc
Siínor-utca 35. d. e. 11 Mórocz Sándor

- • Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr,
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Gádor András
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210- - - -
üllői-ú.t 24.' d. e. 11 Kemény Péter
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Abenyi-utca 21. . d.e. 9 - - - ---'-
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/% 9 Bíró Sándor
Fóti-út 22. d. e. 11 Rim~r Jenő
Fóti-út 22. d. u. . 5 Farkas Ferenc
Tomorv-úti leányiskola d. e. 9 Farkas Ferenc
Szent László-út 61. d. e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér d. e. 11 Lehel László
Torockó-téri ref templom d. é. 9 Révész István
BöszÖrményi-út 28. d. e. 1/412 vitéz Sréter Ferenc
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e., 8 Muncz Frigyes
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik-
Óbuda, Selmecí-utca 1. d. e. 11 Danhauser Lászl6
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr Lászl6
Kelenföld • d. e. 11 Botta István
Kelenföld d. u. 5 Benczúr Lászl6
Érdi-úton d. e. 19 ~ - - -
Báthory László-u. 7. _do e. ll!!! .Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/112- - - - '
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Gyü lekezetlátogatás
,

A szeptember 23-án kezdődő
egyháztársadalmi .kongresszus,
melyet az Országos Luther-
Szövetség gondos előkészítéssel
rendez, a már kőzölt programm
szerint az egyház életének igen
fontos kérdéseivel fog foglal-
kozni. A kisebbségi sorban és
hozzá még általában igen el-
szórtan és kis egységekben élő
hazai evangélikus egyházi élet-
nek ebből ahelyzetből "kifolyó-
lag nehéz kérdései merülnek
fel és megoldásuk is több ne-
hézségbe ütközik, mintha na-
gyobb és tömörebb közösségek-
kel lehetne dolgozni. Külőnö-
sen erre a szétszórtságra és kis
közösségekre való tekintettel
szeretnénk a kongresszus fi-
gyelmébe ajánlani a gyüleke-
zetlátogatások gondolatát.

Meg kell állapítanunk, hogy
gyülekezeteink alig ismerik
egymást. Még a szomszéd fa-
luban lévő gyülekezetek csak
tudnak valamit egymásról, de
a harmadik, negyedik faluban
élő gyülekezet ismeretlen előt-
tük. Ha a Duna-Tisza közén élő
evangélikus valamit tud egyik-
másik dunántúli gyülekezet
életéről, legfeljebb személyes
kapcsolatok alapján tudja. El-
kerülhetetlenül következik eb-
ből, hogy például az egyház-
megyék élete is alig-alig van
valami kapcsolatban egymás-
sal. Nyilvánvaló, hogy az egy-
mástól elzárkózás helytelen és
káros. Nincs az a gyülekezet,
amelyik ne tanulhatna a másik
gyülekezettől. Olykor valami
jót, ami reá is serkentől eg

hatna, mert eleven példa le- szárazon és kevesetmondóan
hetne arra, hogy meg lehet né- hangzik, de a gyülekezeti lelké-
mely dolgot csinálni, amihez szek nagyon jól tudják azt,
eddig nem mertek hozzáfogni, hogy a gyülekezeti életben min-
mert keresztülvihetetlennek díg érvényesül a mustármag
tartották. Olykor még idejében törvénye: a kicsiny kezdet, a
megláthatnának valami rossz hűséges kitartás és az imádsá-
dologból származó következ- gokban kért növekedés.
ményt és még idejében elkerül- Nem akarunk abpa a hibába
hetnék. Néha öröm és büszke- esni, hogy egyetlen ötletre fel-
ség töltené el az egyik gyüle- építjük nagy reménységek és
kezetet. ha látná, hogy nála jól nagy várakozások lehetőségeit.
megy az, ami máshol akadozik. Nem várjuk tehát azt, hogy ha
Néha pedig szégyenkezés fog- három-négy helyi Luther-Szö-

. hatná el, ha egyetértést és bé- vetség társul és egymást köl-
kés munkát látna nehezebb fel- csönösen látogatja, akkor ott a
tételek között élő gyülekezet- Luther-Szövetségekben is és a
ben. Lelkes emberek, buzgó gyülekezeti életben is egy-ket-
egyháztagok egymásra talál- tőre minden rendbe jön, vagy
hatnának és ebből kétségtele- pedig szemmel látható gyors
nül olyan áldások származhat- fejlődés köszönt be, de egészen
nának, amilyeneket itt-ott már bizonyosak vagyunk abban,
eddig is örvendezve tapasztal- hogy rossz dolog nem szárma-
hattunk hasonló találkozások- zik belőle. Ha pedig a leg-
ból. kisebb jó származik, akkor

Ilyen célú látogatások és ta- nem mondhatunk mást, mint
lálkozások meg szervezésére és .I hogya jó dolgot meg kell esi-
keresztülvitelére éppen a Lu- nálni. Legfőképpen pedig azért
ther-Szövetség a leg alkalma- gondoljuk' figyelemreméltónak
sabb. A helyi Luther-Szövetsé- a gyülekezetlátogatások tervét,
gekben kell ugyanis össze- mert az egyháztársadalmi mun-
tömörülniök mindazoknak, akik kát ebben a vonatkozásban egé-
már tudják, hogy az egyházuk- . szen gyakorlati térre viszi áto
tól nyert minden szolgálat vi- A sok szép elmélet és elgondo-
szontszolgálatot kíván. A helyi lás után ideje vagyon már a
Luther-Szövetség vezetői és gyakorlati lehetőségekben való
tagjai, - nem is szükséges, fáradozásnak. Az ilyen mun-
hogy nagy számban, - fel- kára megmondta maga az" Üd-
kereshetnek más gyülekezeti vözítő, hogy nem kell hozzá
Luther-Szövetségeket. Kicse- sem erszény, sem táska, sem
rélhetik tapasztalataikat, taná- saru, csak olyan szív, amelyik
csokat adhatnak egymásnak, beköszönt a békesség nevé-
kölcsönös segítségnyújtásban ben ...
állapodhatnak meg. Ez így elég K. L.

1



Orslá~osJesse~i~ünne~
Tessedik városa újra ünneplő díszt

öltött magára szept. 13-án, a Tessedik-
szob or leleplezése napján. Az egyházi
és a társadalmi élet előkelőségei, vala-
mint az egyházhívek egészen megtöl-
tötték a szarvasi pályaudvart s a meg-
előző nap estéjén meleg szavakkal kö-
szöntötték a Budapest-felől érkezett
vendégeket, élükön D. Raffay Sándor
püspököt, a Szeborbizottság és a
Szarvasi Öregdiákok Szövetségének el-
nökét Mindegyik üdvözlesből egyfor-
mán kicsendült az öröm és a hálaadás
azért, hogy D. D. Raffay Sándort, a
pásztort újra friss egészségben láthat-
ják Szarvas falai között.

Szeptember 13-a. hálaadó ist-entiszte-
letekkel kezdődött. A nagy Tessedik
templomában Bánszky György alberti-i
lelkész tót nyelven, dr. Szuchovszky
Lajos pestszenterzsébeti lelkész pedig
magyar nyelven hirdette az Igét. A
protestáns leányegylet énekkara a
"Templomod szent Felség ... " kezdetű
korált adta elő. 11 órakor ünnepélyes
keretek között megnyitották a Békés-
vármegyei Tessedik Sámuel Mezőgaz- j
dasági Kiállítást és Vásárt az Erzsébet- I
liget mögötti sporttelepen. A kiállítás
bejáratánál Kachelmann Curt, a Gaz- I

dasági Tanintézet igazgatója üdvözölte
a megjelent előkelőségeket, "köztük dr.
Herkély Tibor miniszteri tanácsost, aki
az ünnepi beszédet mondotta. Ugy a
vendégek, mint a nagyszámú közönség
sokáig és élvezettel haladtak végig a
vásár területén. Meggyőződtek arról,
hogy ez a vármegye, amelyben Tesse-
dik egy fél' évszázadon keresztül dol-
gozott, állattenyésztésévei és termény-
gazdaságával igen magas színvona-
Ion áll.

Rekkenő nyári hőségben, délben 12
órakor kezdődött maga a szoborlelep-
lezés Szarvas főterén, a hatalmas Tes-
sedik-téren. Bevezetőben a Szarvasi
Dalkar Rohoska Gézá vezetése mellett
a nemzeti Hiszekegyet adta elő, majd
D. Raffay Sándor püspök mondott
megnyitó beszédet. Nagyszerű és Tes-
sediket oly híven jellemző beszédét
egész terjedelmében közöljük mai szá-
munkban. Utána dr. Czettler Jenő m.
kir. titkos tanácsos ünnepi beszéde kö-
vetkezett. Klasszikus szépségű beszédé-
ben hű képet nyújtott Tessedik mun-
kásságáról. Tessedik a mezőgazdasá-
got istentiszteletté magasztositotta
mondotta. Nem szolgai -Ielkű bámulója.
volt a külföldnek, hanem m~gyar lelke
izzása szerint átalakította programm-
ját . " Magának az agrárrendszernek a
szabályaival keveset törődött. Hangoz-
tatta, hogy Tessedik programmja örök,
mint a föld és az ember kapcsolata.
Nem aszobapedagógus módszere sze-
rint nevelt, hanem az élet szabályai
szerínt. Tessedik munkájának a ter-
mése a kenyérszaporítás bibliai csodá-
jához volt hasonló. Nem csoda, hogya
közhit Tessedik akácát a magyar em-
bernek az őshazájából hozott fájának
tekinti ma is. Községe, a SzÖSz. és a ma-
gyar nép elsősorban önmagát tisztelte
meg ezzel a szoborral, melybe a ma-
gyar élniakarás fogadaimát is bele-
véste. Hiszi, hogy ez a szebor alapkő-
letétele a magyar mezőgazdaság nagy
palotájának. Tessedik - mint mondotta

a csendes, szürke hétköznapoknak
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Tessedik szobra előtt
D. Raffay Sándor püspök szoboravató beszéde., A szobor képét 1942. ápr.

19-én megjelent számunkban közöltük.
I

Egy ember szobra előtt állunk, aki közhasznú munkában élte le
életét.

Egy ember szobra előtt állunk, aki igazán betöltötte földi
hivatását.

Egy ember szobra :ellőttállunk, aki rászolgált arra, hogy hálátlanul
elfelejtett nevét világgá kiáltsuk és emlékezetét felújítsuk. .

Ez az ernber Tessedik Sámuel, akinek emléke előtt ma hódolunk.
Ki volt Tessedik Sámuel? Hívő keresztyén, az Úrnak szolgája és

hű követője. A keresztyén hívő legfőbb és egyetlen életeszménye a
világ Megváltója, az Úr Jézus Krisztus. Minél jobban megközelíti a
hívő az ő Mesterét, annál értékesebb és szebb az élete. Tessedik
Sámuel sajátosan egyéni életet élt, de nem önző életet. Mesterétől
megtanulta. hogy minél többet ad valaki lelke kincséből másoknak,
annál jobban gazdagszik őmaga. Tessedik Sámuel pedig a halke kin-
cselnek szórásában pazarkodó volt. Akik között és akiknek élt, nem
ismerték fel őt teljes mértékben; csak most, két évszázad távlataból
látjuk igazán milyen gazdag volt a lelke és milyen áldott volt az egész
élete.

Ki volt Tessedik Sámuel? Beszélj a földdel, regeket mond majd
róla. Elmondja, hogy mikép mutatott rá Tessedik Sámuel a föld
hálájára, hogyan fizet meg a szerétetért és verejtékezésért. amit mun-
kájával elegyít. Tessedik Sámuel volt talán az első, aki felismerte és
hangsúlyozta e hazában, hogyatöbbtermelés nem cél, hanem eI1Eld-
mény, eredménye a jobb és hívebb munkának.

Ki volt Tessedik Sámuel? Beszélj a multtal, az majd elmondja,
mit talált itt ebben a községben az a csodálatos ember, mikor idejött és
mit hagyott maga után, mikor eltávozott. Pedig egyedül állt, hivatásá-
nak tiszta tudata volt egyetlen társa a munkában. .

Ki volt Tessedik Sámuel? Nézd meg ezt a népet s ezt a várost,
mílyen jólét, rend és józanság uralkodik benne, mióta Tessedik Sá-
muel beleoltotta a jónak és szépnek vágyát, mióta megismertette vele
a verejtékezés örömét és megsokszorozódott rajta a szorgalmas munka
áldása.

Ki volt Tessedik Sámuel? Szólaltasd meg a nagy templom és az
ősi iskola köveit, majd azok elmondják, hogy egy ember ts mire képes,
ha aza meggyőződés élteti, ami Pál apostolt is sarkalta világformáló
alkolásokra: Nekem mindenre van erőm a Krisztusban!

Ki volt Tessedik Sámuel? Bölcs és látó ember, a!ki.~udta, hogy ,a
társadalom nyugalmát és elégültségét nem osztályharcok, nem jelsza-
vak, nem szakszervezetek, nem is munkakerülő zendülések szerzík,
hanem megszerzi és megtartja az emberek józansága" belátása és
emelkedettsége.

Ki volt Tessedik Sámuel? Próféta, aki aJjövendőkbe nézett és hir-
dette a jelenvaló világnak a tisztes polgári élet és az általános jólét
örök törvényeit-

Ki volt Tessedik Sámuel? Ma hősöket termel a kor, amelyben
élünk és a nagyságot a vitézséggel meri. Tessedik Sámuel élete
mutatja, hogya hősök nemcsak a csatatereken teremnek és a vitézség
sem más, mint hűséges megállás. Tessedik Sámuel hős/volt és vitéz,
mert megállt igazai mellett, megállt a gyűlölet és a meg nem értes
tüzében, megállt a csalódások viiharaiban is.

Kicsoda ma Tessedik Sámuel? A múltakból átragyogó példa. Hogy
miképpen kell a közjót szolgálni, embernek maradni s embe-
reket nevelni, vezetni, példaadással jóútra terelni.
. Ezért újít ja fel ma Tessedik Sámuel emlékezetét a Szarvarsi
Öregdiákok Szövetsége. Mert e Szöv.etség tagjait Tessedik Sámuel
iskolájának falai között tanították meg az igaz emberi életre.

Mi hálát' érzünk Tessedik Sámuel iránt, aki megalapozta a
szarvasi evangélikus főgimnázium jellemet és szellemet. Iskolánk és
annak igazi atyja iránt érzleltt kegyeletből tűztük ki célul, hogy
Tessedik Sámuel emlékezetét működése helyén szoborral örökítjük



meg. Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik ez önzetlen célunk
elérésében támogatták. Hálás köszönetet mondok az egyházi és világi
hatóságok itt megjelent képviselőinek, akik Tessedik Sámuel áldott
emlékének ma velünk együtt hódolnak. Hálás köszönetet mondok a
művésznek, aki Tessedik nemes alakját, áldásos életének jelképeivel
együtt olyan szepen kőbevéste. Es midőn most a megjelenteket szívem
egész melegével köszöntöm, hadd álljon elénk Tessedik Sámuel nemes
alakja és hadd hirdesse időtlen-időkig a hit, a munka, a kitartás és
az emberszeretet nemzetépítő, örök Igazságait!

Társadalmi úton lehet!
Hadd mondjak el egyszerű tapasztalatokat.
Ha lelkészi hivatalunkban valaki állást keresett, legtöbbször gon-

dolatunk sem volt arra, hová helyezhetnénk el. Ha valaki munkát
keresett, állást kínált, házitanítót, házmestert keresett; ritkán volt
kéznél valaki, akit ajánlhattunk volna.

Vannak igen fontos intézményeink, amelyeknek fenntartása min-
den új számla beérkezése idején új és új problémává lesz.' Anyagi
alapja néhány ember áldozatkészsége. Viszont ilyen intézményeik
érdekében vándorprédikáló lelkészek egy-egy gyülekezetben megfe-
lelő hangú kérelem után hatalmas össeegeket tudnak gyűjteni. ([Pesti
gyülekezetekben nem egy hat-nyolcszázpengős offertórium 'került
már így össze.)

A Luther-szoborra előirányzott összeget igen jól szenvezett gyűj-
téssel két és félszeresen összeadta egy hónap alatt egyháztársadal-
munk. Százezer pengő mozdult meg egy jól feltett kérésre, amit
lehető legszélesebb rétegekben sikerült elterjeszteni. Viszont sokszor
létfontosságú ügyekre egész kerületek nem tudnak néhányszáz pengőt
mozgósitani, csak azért, mert 'az egyház-közigazgatás lehetőségein
kívül nem tudtak társadalmi ügyet csinálni a dologból.

Egészen más céllal fielkeresett egy diákunk egy vidéki orvost,ytki
beszélgetés közben kijelentette, hogy szívesen adna évenkint negyven-
ötven pengőt díákszociális célra, ha lenne valaki, aki ilyen adományo--
kat okosan és becsületesen felhasználna. Különben évek óta semilyen
egyházi célra nem adott adományt.

A minap egyik ismerősömmel beszéltem, aki nagyobb adományt
adott egyházi célra, utána pedig a hálálkodást azzal ütötte el, hogy
adna ő szívesen máskor is, de nem tudja, rnire lehetne áldozrii. Az
offertórium őt nem lellégítiki. Sohasem adott 20 fillérnél többet. "Nem
tudom mire megy". Mért nem írják meg a lapjaink, mért nem hirde-
tik a lelkészeink, hogy míre van szüksége az egyháznak? ,.,Amikor azt
mondják, hogy adakezzunk az egyház seükségleteire, fenntartására, az
engem csak hosszant. Az egyházat tantsák .Iel az adóból, meg aJZállam-
segélyből. Arra az elég kell legyen. Közhasznú, emberbaráti létesít-
ményeket szívesen támogatnék". .

Egyik egyházi ujságunk középiskolában felnevelt egy tehetééges
szegény.parasztfiút a cél állandó propagálása útján már akkor, ami-
kor még a tehetséges népfiak iskolázásáról semmiféle orsszágos moz-
galom, vagy államintézkedés 11IEm történt.

Másik egyházi ujságunk egy hét alatt kiházasított, bútorral és
kelengyével, készpénzzel felszerelt és útnakindított egy árva evan-
gélikus jegyespárt, akik különben sohasem kerülhettek volna egybe.

Viszont egyik egyházi ujságunk szerkesztősége nyaraltatási ak-
ciót szervezett, mellyel kapcsolatban harminc gyereket ingyen tar-
tott volna egész nyáron át s nem tudott országo~an összegyűjteni ennyi
gyereket, mert senki sem törődött azzal, hogy "vendégeket küldjön
a rnennyegzőbe"...

Soroljuk még? Felesleges .lenne. Értünk mi a szóból és mégin-
kább a kétségtelen tapasztalatokból. .Világosak a. következő
tanulságok:

1. Híveink nagyrésze egyáltalán nem vesz részt az egyház intéz-
ményeinek, vállalkozásainak fenntartásában s az egyház szociális mun-
káját nem támogatja, sőt arról nem is tud. Legtöbbször nem is azért,

munkása volt. Komolyan vette azt az
iLgazságot, hogy aki a gazdát saját céljai
szerint akarja nevelni, annak magának
is jó prasztgazdának kell lenni, Akár-
mit ád a megművelt anyaföld, annak
szolgálatában egy perc pihenése sem
lehet. - Dr .. Czettler Jenő nagyhatású'
beszédének a vége felé lehullott Tessé-
dik-szobráróla piros-Iehér-zöld le-
pel, majd a Szarvasi Dalkar a Szózatot
adta elő. Ezután a szobor megkoszorú-
zása következett. Elsőnek báró Rad-
vánszky Albert dr. m. kir. titkos taná-
csos, az egyetemes egyház felügyelője
lépett a talapzatra s helyezte el az
Evangélikus Egyházegyetem koszorú-
ját. Hangoztatta, hogy Tessedik szemé-
lyében az agrár apostol szorosan egy-
beforrott a lelkipásztorral s erről a
kettőről megfeledkeznünk nem szabad.
A földmívelésügyi minisztérium nevében
dr. Herkély Tibor miniszteri tanácsos
helyezett el koszorút és mondott hosz-
szabb beszédet. Az Országos Mezőgaz-
dasági Kamara nevében gróf Khuen-
Héderváry Károly, a Kamara elnöke,
az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület nevében Purgly Emil m. kir. tit-
kos tanácsos, a gazdasági iskolai szak-
tanárok Országos Egyesülete nevében
Suhayda Tibor főtanácsos, Békés vár-
megye közönségenevében vitéz Márky
Barna alispán, az Evangélikus Egyház
nevében Kelló Gusztáv esperes szólot-:
tak és helyeztek koszorút a szoborra.
Külön fel kell jegyeznünk Fetzer Jó-
zsef pápai kamarás, r. k. esperes-plé-
bános szavait, aki idézve a kultusz-
minisztert, hangoztatta, hogy a lelkész-
kedő papság Szent Istvántói kezdve
napjainkig óriási nemzetnevelő munkát
végzett ebben. az országban. Ennek a
munkának voltak fáklyavivői es nap-
számosai. Tessedik mindkettőt egyesí"
tette a maga személyében s tőle a ka-
tolikus egyház is sokat tanult és tanul
'még ma is .. A ref. egyház nevében Ha-
lász Szabó Imre lelkész, a Békésvár-
megyei Gazdasági Egyesület nevében
dr. Geist Gáspár elnök, a Vajda Péter-
gimnázium nevében dr. Nádor Jenő
igazgató szólottak. Utóbbi kiemelte,
hogy Tessedik működése tette kultúr-
hellyé Szarvast s adott létjogosultságot
gimnáziumának is. A továbbiakban

, Alberti község, a Luther-Tarrítónőképző,
az állami polgári iskola, stb. koszorúit
helyezték el mind-mind kegyeletes sza-
vak kíséretében, majd D. D. Raffay
Sándor püspök a szoborbizottság nevé-
ben átadta a szobrot Szarvas község
bírájának megőrzésre. Dauda Mrhály
községi bíró keresetlen szavakkal vála-
szolt a püspök szavaira s ígéretet tett
a szarvaslak nevében, hogy a szebrot
nemcsak megőrzik,hanem az örökké élő'
Tessedik Sámuel szellemében igyekez-
nek majd dolgozni beláthatatlan időkön
keresztül. A' csaknem két órás ünnepség
a Himnusz elénekléséyel fejeződött be.

A szobórleleplezésről viaszfelvétel
készült s azt a Magyar Rádió már
délután 3 órakor sugározta is.

Nem jelezte ezt a napot ünnepi ha-
rangzúgás, nem fogadta az érkező elő-
kelőségeket diadalkapu. Nehéz időkben
ez az ünneplés volt hozzánk méltó. A
szoborra nevet és feliratot nem vestek.
Tessedik nagyságát holt betűk nem is
hirdéthetik. Szobrára rátekintve s
munkájának a szimbólumait látva,
úgyis tudni fogja Szarvas on minden
.ember, ki volt s ki ma Tessedik Sámuel.

Pásztor Pál.

\ .
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Nyelv és liturgia
Azt szokták mondani, hogy a nyelv

a gondolatok közlésének az eszköze.
A legtöbbször az, de nem mindíg. Ha

.azt mondom, hogy "Jó reggelt", ezzel
nem .gondolatot akartam közölni, ha-
nem csak az érzületernnek ajtaját nyi-
tottam ki.

De ha liturgiáról is beszélünk, akkor
a nyelv valóban eszköz. Szállító esz-
köz. Vehiculum. Gondolatot szállít a
hallgatónak a fülébe, agyába s hang
viszi szét. Ez elterül a szó mögött s jelzi,
hogy mennyire éreztem át azt, amit
mondtam. Ha csak annyit. mondok,
hogy "Ámen!", kimondhattam úgy,'
hogy alig vettem észre; gépiesen, ami-
vel nem mondtam semmi újat; csak
éppen azt jeleztem, hogy valaminek a
végére értem. Csak egy baj van. Nem
vettem észre, hogy ha közömbösen ej-
tettem ki, csökkentettem annak a ha-
tását. De ki lehet mondani úgy is, hogy
a hang megérezteti, ami ennek a szó_o
nak a tulajdonképpeni értelme, azt,
hogy váljék bennetek valósággá, bizo-
nyossággá, amit hallottatok; vigyétek
el magatokkal s úgy legyen.

Helyes tehát, hogy a litungia köt. A
liturgia úgy tölti be a rendeltetését,
hogy emeli a lelkületet. Ebben segíti
a szöveg szépsége és méltósága. Más
nyelvezetet, mint amiben szépség van
és méltóság, a liturgia el 'sem visel.
Ime két részlet belőle:

"Felállván, hallgassa meg :a keresz-
tyén gyülekezet a mai vasárnapra, úgy
mint ... ünnepére (vasárnapjára) szóló
evangéliumi (epistolai) szent igéket.
Istennek lelke megíratta s evangélikus
anyaszentegyházunk kirendelte azokat
. .. evangéliumának (levelének)
részéből, ahol is az igék a .... verstől
a következőképen szólnak." Majd a
végén: "Legyen Istennek áldása az ige
hallgatásán, befogadásán és megtartá-
tásán. Ámen!"

Ilyen· a nyelvbeli szépség és méltó-
ság. Ezért hallgatjuk ezt szívesen az év
minden vasárnapján. S ezért helyes az,
hogy ne akarjunk a liturgia egyik-
másik részén változtatni, abból az ele-
jén, a közepén vagy a végén valamit
kihagyni s azt részben a saját szava-
inkkal helyettesíteni, "modernizálni".
Vannak országok, ahol nemcsak a li-
turigának a régies nyelvezete az, amin
nem akarnak változtatni. Angliában és
Amerikában a közjegyzői és más fon-
tosabb okiratokban, szerződésekben,
sőt még társasági alapszabályokban is
megmaradtak olyan frazeologia mel-
lett, amit ők 200-250 évesnek monda-
nak. Áll ez elsősorban a bekezdésre és
befejezésre. "Tudatik mindenekkel, aki-
ket illet." "Üdvözlet New York állam
szabad népétől." "Adatott Washington-
ban, Urunk 1942. évi ..... hó ... nap-
ján és függetlenségünk 165.. évében."

A hallgató olyan, mint az érzékeny
lemez. Még a hirdetésnél is az esik
jól, ha a maga szerkesztette mondatra
azt lehet mondani, hogy szerenesés.
Mert megtörténik, hogy nem egészen
az. Miért? Azért, mert - legyen vala-
kiben akármilyen érték .- a nyelv-
érzék mégsem. ugyanaz mindenkiben.
Ez a másik ok, amiért jó, hogy a litur-
gia köt.

Nekünk még állandóan templomi
énekkarunk se nagyon van, nemhogy
zenekarunk lenne. Nincs gazdag külső
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mert nem akar ilyenre áldozni, de mert nem tájékoztatták, nem lel-
lresítették, nem szervezték be a közös tehenviselésbe.

2. Híveink nagyrésze sokkal szivesebben adakozik, mint adózik.
Az egyházi adón sokan alkudosnak olyanok, akik havonta szívesen
járulnának hozzá életnevaló egyházi intézmények fenntartásához.
Mert híveinket teremtő hite és ereje jobban érdekli, mint a puszta
egyházfenntartás. Világos, hogy ebben a tekintetben sokat rontott
híveinken az a szemlélet, hogy az egyházak az állam támogatásaból
élnek. Híveink a katolicizmus kegyúri szemléletében ríngatják magu-
kat s elfelejtettek, hogy az egyház önfenntartó közösség.

3. Világos, hogy egyháztársadalmunk évenkint megbirna egy
olyan akciót, mint a. Luther-szebor akció volt, ha igazi, rokonszenves
célt tudnánk .szabni a gyűjtéseinknek s azt legalább olyan szervezett-
séggel végeznénk, mint amazt. Ilyen alapon már régen állhatna az
evangélikus kórház, a gyógyíthatatlan betegek otthona, sok diák-
otthon, tanoncotthon, lelencház, (hány lelkét lehetne nyerni velel)
diáknyaraló s lenne talán már protestáns napilap is!

4. Világos, hogy híveink, (különösen ifjúságunk) elhelyezkedését
sokkal tervszerűbben, igéretesebben oldhatnánk meg, ha társadalmi
erőinket jól összefognánk s a meglévő társadalmi energiánkat, pozi-
cióinkat tervszerűen kihasználnánk. Ehhez nagy társadalmi katasz-
terre is szükség volna, amelyben (mínf Vácz Elemér javasolta) minden
intézkedő erejű evangélikus poziciót nyilvántartanánk.

5e , Világos, hogy az egyház önbiztosítása minden Iétveszély ide-
I jére megalapozható volna, ha egyháztársadalmi úton erőinket felmér-
nénk, akcióba állítanánk s rendszeresen gyakorolnánk. Vagyis ha
tervszerűen nevelnónk' ezeket az -erőket önmagunk megmutatására.

Meg kell találni a módját annak, hogy egyházunkat a lelkészi
munkán túlmenően, "laikus" erőkből társadalmilag megszer-
vezzük az egyház olyan szükségleteinek közösségi és .egyéni szociális
szolgálatára, ami rninden nehéz időt és megpróbáltatást kibír s ugyan-
akkor minden nehéz időben is fenntartja az egyház alkotóképességé-
nek s állandó terjeszkedésének erőit. AI'lJegyház t. i. olyan életközös-
ség, amely elsorvad, ha csak a meglevőból a!ka~ élni. Az egyház csak
az önmaga állandó növekedésében biztosíthatja önmagát.

ts aki ebben a feltétlenül szükséges egyháztársadalrrri szervezke-
desben nem gondol elsősorban a Luther-Szövetségre, felesleges gon-
dokat okoz magának. A Ltrther-Szövetség.készen van erre a munkára.
Igénybe nem venni, vagy más szervezési alapot szerezni helyette
annyi, mintha elásnánk a giráinkat, vagy kidobálnánk ablakunkon a
vagyonunkat. A Luther-Szövetség szocuiiis erőit és lehetőségeit is ki
kell próbálni s arra kell használni, amire létesült. Az egyház társa-
dalmi munkája ouipszervezetének. Dezséry László.

.
~~Y"~

Evangéliumi kultúrmunka
a XX. században

Az egyháztársadalmi kongresszus figyelmébe

Az emberek szívesen olvasnak. De ritka esetben tudnak olvasni.
Mert többségükben kisebb-nagyobb lelki sérülésekkel járnak a világ-
ban. (Az orvostudomány traumáknak nevezi e sérüléseket.) Így az
olvasó emberek olvasmányaikban saját igazolásukat keresik. Azt"
jelenti ez, hogy kritika nélkül olvassuk könyveinket. És jónak ítélünk
mindent, ami saját problémáinkra ad választ pro vagy kontra. Ha
belső és titkolt kérdéseinket meg nem válaszolják- legyenek való-
jában a legjobb könyvek - érdektelenül megyünk el mellettük.

Könyvek világában kétféleképen lehet segíteni e bajon. Vagy
úgy, mint a katolicizmus teszi: helyezzünk indexre (tilalom alá) min-

.den könyvet, ami nem a mi saját hivatalos és erkölcsi felfogásunkat
propagálja. Ez a könnyebbik megoldás. Nem kell egyes emberek belső
és lelki problémáival bibelődnünk. Csak ki kell jelentenünk, hogy
aki ezeket a könyveket nem olvassa, az jó ember. E könyveket olvas-
nunk tehát tilos. (így került indexre többek között Mikszáth K. "Külö-



nös házasság"-a és a katolikus püspök, Prohászka számos munkája.)
A másik megoldás sokkal nehezebb. De sokkal evangéliomibb is.

. Nem indexet (tilalmat) állítunk fel, amelyikben megmondjuk, hogy
mit szabad olvasnunk és mit nem, hanem a kereső és problémáktol

.fűtött embereknek megmondjuk vagy megírjuk, hogy mit olvassanak.
Kétségtelen, ez hálátlan feladat is. Mert a kereső ember olyan, mint
a beteg ember. A beteg ember azt várja orvosától, hogy egy-kettőre
gyógyítsa meg. Az olvasmányaiban önigazolást kereső ember pedig
azt várja, hogy belső és égető kérdésére nyomban és hiánytalanul adjon
választ. Ha a válaszadás nem sikerül, meginog a beteg bizalma és
másfelé keres segítséget. Ez a másfelé pedig nyilván lehet a világ,
a saját igényünk és a sátán is.

De azt se szabad elfelejtenünk, hogy az olvasás a nevelés, de
méginkább az önnevelés egyik fajtája. Valójában egyik egyéniség
hatása a másik egyéniségére. Legjobb esetben egy teljes egyéniség
hatása a másik, még nem teljes egyéniségre. Szükséges tehát, hogy
akiknek a sorsát a szívünkön viseljük, (az evángéliom népéét pedig
természetesen szívünkön hordjuk) azoknak az önnevelés legjobb lehe-
tőségeit nyujtsuk. Mi tehát nem mondhatjuk el, hogy mit nem szabad
olvasnia az evangéliom népéhez tartozó embernek, hanem azt kell
elrnondanunk, hogy mit szükséges és mit üdvösséges elolvasnunk.
Hadd hasson így a teljes, az evangéliomi, a magyar, az emberi, a
kifejlett egyéniség a másikra, aki még csak keres és keresi a végső
kibontakozás útjait. De ehhez a kereső ember teljes bizalmát is kér-
nünk kell. .

Nem elég azonban, ha így általánosságban mondjuk el tennivalón-
kat. Nemzeti és egyházi vonatkozásban egyaránt úgy vagyunk, hogy
nagyjából már tudjuk, mit kellene tennünk, csak azt nem tudjuk,
hogyan tegyük?' ,

A könyvek tekintetében a legsürgősebb tennivalónk ez: ajánljuk
minden jó evangélikus embernek azokat a könyveket és azokat az
olvasnivalókat, amelyek .valóban evangéliomiak és valóban 'ember-
építők. De puszta ajánlással kevésre megyünk: Ezt az evangéliomi
nagy könyvprogrammot házhoz kell szállítanunk. Értjük ezen azt,
hogy minden evangélikus embernek meg kell adnunk a lehetőséget,
hogya legjobb és a legevangéliomibb könyvekhez bármikor hozzá-
jusson. Legegyszerűbb mód rá, hogy miríden evangélikus egyházköz-
ségben szervezzük meg evangélikus magyar könyvtárunkat, melynek
könyvei mind egyéni, mind közösségi kérdéseinkre megadják a választ.

De egy valóban evangéliomi magyar könyvkultúra látásától és
megteremtésétől általában még nagyon messze vagyunk. Ha mondjuk
gyülekezeti Luther-Szövetségeink saját ízlésük és jóakaratuk szerint
állítanák össze ezt az evangéliomi magyar könyvtárat, könnyen jut-
hatnánk egész lehetetlen helyzetbe. Mert még nincs egyetemes evan-
gélikus magyar kultúralátásunk. És igen könnyen lehet, hogy oda nem
való írók könyveit lajstromoznánk, ajánlanánk és kölcsönöznénk :
magyar evangéliomi olvasnivalók gyanánt. Ezért egy átmeneti időre
- míg a helyes evangéliomi magyar közízlés ki nem alakul - köz-
pontilág kell a .kérdés megoldására vállalkoznunk. Központi irányító-
szervnek legjobban megfelelne az Országos Luther-Szövetség, vagy
ennek keretén belül a Luther-Társaság, mint élő és magyar irodalom-
figyelő szerv. Az Országos Luther-Szövetségnek kellene azután aján-
lania és propagálnia minden gyülekezeti Luther-Szövetség számára
az evangéliomi magyar értékmérés szerint is tartalmas és értékes
olvasmányokat. Nyilván nehéz munkáról van itt szó, de még mindíg
könnyebb annál, mint hogy száz vagy ezer különböző gyülekezet a
maga ízlése és ellentétei szerint válogassa ki az evangéliomí magyarság
olvasnivalóit.

Nagyon időszerű és nagyon szükséges tehát, hogya Luther-Társa-

Vegyünk részt a Luther-Szövetség egyháztársadalmi kongresszu-
sán! Megnyitó iptentisztelet sZeptember 23-án d. e. 10 órakor a fasori
templomban. Délelőtt 11 órakor a ko~gresszus megnyitása a fasori lel-
készi hivatal tanácstermében. A kongresszus másnap és harmadnap
délelőtt 10 és délután 5 órakor tanácskozik.

és belső arhitekturánk, nincs meg a
szernet és képzeletet foglalkoztató sok
kép és szobor, a díszes papi ruha s
- régies elnevezést használva -- a
"drámának" sok más, külső kelléke .
De van szépség az egyszerűségben is.
Erről már a teremtés gondoskodott. S
ez a szépség tud gyönyörködtetni is.
A protestáns templom nem a képző-
művészetnek, hanem a beszédművészet-
nek, a szép magyar beszéd művésze-
tének a temploma. Ez volt a multban
is. Ez illik Isten Igéjéhez.

Kemény Hugó.

~~~~

"Újra sarjad az élet"
A lezuhanó bombáktói megrázkódik

a ránkboruló épület. Félelemtől rémült
szemekkel nézünk egymásra. Az egyik-
nek ajkára fagy aszó, a másik ideges-
ségében hangosan méltatlankodik. Künn
kattog a légvédelrni ágyú, aztán néhány
percig csend. Megkönnyebbült sóhajok.
És mintha mi sem történt volna, meg-
indul már a· beszélgetés. Valaki azt
mondja: Micsoda remek filmet láttam!
Örségváltás! . . . Hatalmas robbanás
rázza meg a levegőt. Nem merek arra
gondolni, hogy megint több lett 8 haj-
léktalan, nem merek rágondolni, hogy
valaki életét is veszthette. Megint a
légelhár-ító ágyúk hangja, benn az óvó-
helyen a villany hirtelen kialszik és
akkor valaki megszólal, a hangja nyu-
godt, . komoly.

- Nekem jobban tetszett az "Ujra
sarjad az élet".

A gondolatomat mondta ki. Szeret-
nék hozzá odamenni, hogy megszerit-
sam a kezét. Bombázzák a várost, senki
sem tudja, megéri-e a holnap ot és az
ember. mégis úgy érzi, hogy hiába
minden, minden rombolás, gyűlölkö-
dés, hiába dőlnek be a házak, tűnnek
el utcák, hiába, mert újra sarjad az
élet, a jó diadalmaskodik a gonoszon,
az élet győzedelmeskedik a pusztuláson.

És újra lepereg előttem a film ...
Düledező, elpusztult' falu: Aubignane.
Lakói elhaltak, elvándoroltak. Már
csak három ember lakja. Közülük is
az egyik, egy öreg kovács elmegy a
városba. De a másik kettő ottmarad.
Ott akar meghalni, ahol született. Ket-
ten maradnak. Egy öreg, jóindulatú
boszorka és a férfi. A falu magánya
mindjobban ránehezedik a férfi lelkére.
Anyóka látja és egy est.e kimondja a
férfi titkos ·gondolatát. Asszony kel-
lene ide, . mert rettenetesen egyedül
van. Anyóka azon az estén eltűnt és
becsalogatja a kihalt faluba az arra.
haladó vándorköszörűst és feleségét.
A magányos férfi elviszi magával a
vándorköszörűs .asszonyát a kihalt falu
házai közé.

És itt kezdődik az, amiért érdemes
ezt a filmet megnézni. Két ember harca
a falu megmentéséért, a föld vissza-
hódításáért, a kenyérért, az otthonért,
a búzaszemért, azért, hogya kihalt ro-
mok helyén újra sarjadjon az élet. Es
az egész olyan szép, olyan művészi
egyszerűerr történik.

A magányos férfi nem ostromolja
meg az asszonyt, nem könyörőg néki,
hogy jöjjön vele, de szavai végén ott
az, örök refrain: Je suis seui! Egyedül
vagyok! És ez mindent megmagyaráz.
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Ahol nincs asszony, nincs folytatódás,
nem sarjad új élet.

Senki sem tart a darabban szónok-
latot a föld, a kenyérmag szeretetéről,
de ahogya férfi ránéz a kenyérre,
ahogy esetlen nagy kezeibe fogja,
ahogy az öreg kovács legdrágább kin-
csét, a csillogó ekevasat féltve ron-
gyokba burkolva, ahogy a két ember:
Iérfi és asszony elindul a földdarab két'
oldalán s széles mozdulattal elveti a
magot, mindez szebb minden szónál,
.öbbet mond a leghangosabb propa-
gandáriál. Szomorú, ha nincs szemünk
az ilyen propaganda meglátásához, szí-
vünk a tisztultabb érzések befogadá-
sához.

A darabban nem játszanak sem szép
férfiak'; sem szép nők, nincsenek benne
nagy szenvedélyek, nincsen pincehangú
sanzonénekesnője az elengedhetetlen
slágerdallal, nem rendeznek benne
sztrájkot, nem ébresztenek gyűlöletet
senkiben, még agabonanagykereskedő
antipatikus személye ellen sem. Nagy-
hangú, hánya-vetiségének inkább oda-
mutatják érdes, véres tenyerüket: nem
géppel, hanem a két kezünk munkájá-
val dolgoztuk meg a buzánkat az utolsó
szemig. Ezért szebb, mint a másé, ezért
drágább, mint a többi. És ha ,nem ér-
ted, ne vegyél belőle. De a kereskedő
érti nagyon is jól. Vinné is az egész
mennyiséget. És olyan természetesen
hangzik' a válasz. Az egész nem eladó.

.Először visszaadjuk azt, ami t kölcsön :
kaptunk, csak ami marad, az eladő.

A film pergett. Senkinek sem szorult
ökölbe a keze. Inkább kinyilt a szive,
talán könnyezett is és túl a könnye-
ken benne maradt egy kép: i'gen, nem
kell félni, mert újra sarjad az élet.

Szép volt ez a szavak nélküli pro-
paganda a míndíg megújuló élet mel-
lett. A, franciák bebizonyították, hogy
nemcsak a bűnt, az emberi tragédia-
kat, hanem az életet, a mindíg meg-
újuló életet is emelkedett tónusban és
mézis művészi egyszeruen tudják
fil~revinni. Gya1'mathy Irén.

Láttuk
1. A magyar haza-magyar kard ki-

állítását, Az utóbbi évek legsikerül-
tebb kiállítása. Lassan, úgy látszik, mi
is megtanulunk rendezni. Mert a "ma-
gyar haza" rész olyan pompás és ötle-
tes, . felemelő és felejthetetlen látványt
nyújt, amilyet ritkán lehet látni. Kép-
zelje el, aki nem látta volna: félhomá-
lyos teremben vakitó sugaraktél körül-
véve látszik a szent korona mása és
közben hanglemezről állandóan nem-
zeti imádságaink hangzanak. A fala-
kon nagy táblák mutatják nemzeti Ié-
tünk okmányainak nyomán történel-
münk kiemelkedő és sorsformáló ese-
ményeit. Alattuk megvilágítva ezek
az okmányok facsdmilében. A terem
falát a vármegyék címerei díszítik, a
középen pedig az ország területi ala-
kulását mutató térképek és egy össze-
foglaló nagy térkép mutatják. Sűrített
magyar történelem ez, olyan meg-
ragadó, hogy aki egyszer látta, nem fe-
lejti el többé. De a kiállítás másik
része, a "magyar kard" sem kisebb ha-
tású. A magyar katona vitézségének
ezer évét nagyméretű festmények, a
magyar katona hősiességet nagy dom-
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ság rendezése és újjászervezésekor ne csak egy új könyvesboltot léte-
sítsünk, amely filléres haszonért tan- és egyéb könyveket árul, hanem
létesítsünk olyan evangéliomí magyar kultúrszervet, amely könyv-
kiadás, ajánlás" propaganda révén valóban evangéliomí magyar kultúr-
munkát végez.

NeIT;lazt akarjuk, hogy sok jóindulattal gyártott és sok félszeg
kegyességgel sikerült könyvet és nyomtatványt adjunk igényes híveink
kezébe. Lehet, hogy ez néhány száz ember ízlése szerint való' lenne.
De végeredményben többet ártana, mint használna. Kultúrigényekkel
megáldott híveink kénytelenek lennének idegenbe fordulni. Oda, ahol
már megfelelő színvonal és ugyanakkor mégis positiv keresztyén
hit nyújtanak egymásnak kezet. Arról lehet tehát csak itt szó, hogy
egy, az Országos Luther-Szövetség által létesítendő ~s megfelelő lelki
Ielkészültségű szerv vegye kezébe a XX. századi magyar evangéliomi
kultúrmunk a vagy egyelőre -kultúraajánlás munkáját. Ez a szerv
azután lépjen összeköttetésbe á gyülekezeti Luther-Szövetségekkel,
melyek akár vásárlás, akár ajánlás, akár ajándékozás útján létesít-
senek magyar evangéliomi könyvtárakat. Ezek pedig legyenek népünk
nevelői, szellemi vezetői, az evangéliomi magyar kultúra ajánlói.

Mert sokan olvasnak és sokan nevelődnek könyvek sorain. De
kevesen tudnak valóban olvasni és kevesen tudnak olvasni úgy, hogy
abból Isten dicsőségére saját maguk épüljének. Mórocz Sándor.

Móricz Zsigmond
Ady Endre írta, mikor a "Hét krajcár" megjelent: Magyarország

dagasztóteknője - a Tiszántúl s ennek fajtájaból s e vidékről kellett
a megindult intellektuális forradalomnak vitézeket kapnia. S ebből a
mi fajtánkból jött most ime egy Móricz Zsigmond, aki egyedül felér
egy forradalmi szabadcsapattal." Ady Endne, ez a keleti magyar
gőgbe magasodott magányos forradalmár s rajta kívül talán csak az
Adyhoz hasonló gőgű Szabó Dezső értették igazán, hogy ő a nagy
"harmadik". Szabó Dezső a maga módján, lelkendezések és károm-
kodások között nézte végig ezt a dúsan termő magyar életet. Ady
pedig az ő önégető, lázasan ellobbanó élete felől néztie a kirobbanó
magyar Herkulest. Magára gondolva jósolta neki a nagy jövendőt:
"Boldog Móricz Zsigmond," ki nem, korán kezdted, Aszura fog érni
minden szép gerezded, Rajtad már nem ülhet rohadt magyar átok:
Ez okos elkésés: elZ a magyarságod." Magáéhoz méltó szerepnek látta
Móriczét és érezte, hogy bár egészen más sorsban, egészen más vér-
mérséklettel, egészen más' hívatás alatt, de ő jön utána, s ugyanazt
csinálják. Móricznak kell a magyarság ábrázolás klasszikusává lenn,ie.
S az "okosan későn jött" Móricz Zsigmond valóban aszuvá érlelte min-
den szép gerezdjét, De ez az izgalmasan nagyszerű írói érés egyben
egy győzelmes forradalom kínjai és gyönyörüségei között folyt le ..
Ma már, tudjuk, hogy Ady, Móricz és Szabó Dezső forradalma legy
egész generáció szívében végbevitte a magyar eszmélkedes vágyának
győzedelmét .:

Móricz Zsigmond' Szatmárban született, Csécsén, azon a földön,
amelyen a nép még ma sem f/Ellejtette el, hogy a Károlyiak a nagy
Fejedelem árulóiként kapták itt a földet s ahol a földesúr sváb tele-
pesekkelakarta eloszlatni magyar lelkiism'eretfurdalását. A Felső-
Tiszamente mozgékony magyarságának szabadságszeretetén nevelődott
s elevenen itta magába a családjában készen talált történeti-társa-
dalmi-élmény-elerneket. Atyja sorsában, aki bátor vállalkczással bon-
togatja a paraszti életforma kötelékeít maga körül s anyjáéban. aki a
középosztályból visszacsúszó család sarja, tömény tanulságot olvas a
legszélesebb magyar néprétegek llElhetőségeib61.A szegény parasztok
közt gyermekeskedik, ifjúkorát .meg a középosztályban kísérletezi.



Irodalmilag a kiegyezés levielgőjében indul, de azonnal kiismeri magát
benne. Nagyot szippant Jókai romantikus, nemes, de az élete fölött
lebegő úri levegőj éből, megkóstolja Mikszáth anekdotázó optímizmusát,
de látja mögöttük az epigonokat s érti miképp lesz ebből dzsentris,
kaszinós városias hígság, melyben végképp eltépik a magyar mély
rétegek felé és az igazi nyugat' világot átformáló nagy mozzanatai fi2ilé
vezető szálakat. Látja az irodalmi kátyut s vele egyszerre a magyar
társadalmi megfeneklést is \ S az első tapogatózó lépések után a "Hét
krajcárral", amit a Nyugat hozott ki, félreérthetetlen prédíkátorává
lesz a mélyebb jllagyarságnak, a társadalmi átalakulásnak és az igazi
nyugati tájékozódásnak.

Végtelen' bőségű irodalmi termés érett be kezei alatt. Csaknem
hetven nagy mű ez a termés és benrue mindíg új és új mondanitvaló,
mind mélyebb látás és gazdagabb magyar programm bontakozik ki.
Az egész pedig együtt nem más, mint hatalmas, utolérhetetlen. ed4ig
példátlanul plasztikus magyar arcképcsarnok. Móriczot semmi más
nem érdekelte, mint ez az egy: Megmutatni, ki a magyar.

Magyar hivatástudatú, magyar ösztönü íróink sora hosszú, magyar
saerepük, lekiismeretük. helytállásuk nem az egymáshozméricskélő
kicsinyeskedés és rokozszenvező kedvezés tárgya, de azt bátran mond-
hatjuk, hogy a magyarság ábrázolásának, a magyar ember-teremtés-
nek ő az eddigi legnagyobb mcstere. Egyedül Arany János mérhető
hozzá. Végig járta írásaiban a magyar néprétegeket és mindenhonnan
felhozta azt, ami egyedül a miénk s amin keresztül leszünk Európa
önálló szereplőivé. Először a falusi úri'" osztály érdekli: A "Galamb
papné", a "Nem élhetek muzsikaszó nélkül", s később az "Úri muri'
Azután megj árja a magyar nép őstelevényét, a parasztságot. A "Sár-
arany", a "Fáklya", a "Ferek Ferkő" a beszámolói. Megszólal a
magyar puszta. A "Barbárok", a "Szegény IElmberek"és még sok nagy-
szerű novella a közvetitők. A kisvárosi fülledt világ lélekzik egyet a
"Légy jó mind mindhaláligv-bgn, vagy a ,,'Forr a bor-"ban, a város-
végi proletárság pedig a "Csitbében", vagy a "Pillangó ban". S min tha
a legklasszikusabb parasztregénye, a "S§.rarany'.' magyarságához keresné
a történelmi igazolást, megírja a legnagyobb magyar történelmi re-
gényt: az "Erdélyi"-trilógiát. Nem lett a magyarság egyetlen osztályá-
nak, rvagy rétegének házi írója, de az egyetemes magyarság bomlott
ki benne ezer és .ezer alakban, hogy hozzá lehessen járni magyarságet
tanulni mindenkor. A "Sárarany" Turi Danija, a "Fáklya" Matolcsy
tiszteletese. a "Légy jó mindhalálig" Nyilas Misije, az "Úri muri'
Szakrnáry Zoltánja, vagy az "Erdély"-trilógia Báthori testvérei, vagy
Bethlenje, talán a 1Eigkimagaslóbb arckép ek az ezer közül, de Móricz
Zsigmond minden regényének legkisebb figurája is, mind szinte minta
a magyarságból., Mind él és mind tipus. Így él keleti ösztönei között
a vérbő magyar ősparaszt, mint Turi Dani. Így próbál "ez'erszer cs0-

daszépet" és így omlik össze a konokságon a magyar, mint Matolcsy
Miklós. Így él végleten szeméremben s végtelen gőgben a kís, magyar,
mikod megpróbálja a csaknem lehetetlent; - parasztból úrrá lenni, --
mint Nyilas Misi. Így élt a keleti szabású nagyúr, mint Báthory s így
alkot az európai magyar, mint Bethlen. Igy él sorsa mérgezettségében,
bűne rabságában a természettől magyar, mint, Szakmáry Zoltán. Soha
magyar író így nem ontotta a magyar figurák at s ez a jellemábrázolás,
ahogyan ő kicsi karcolatokban is életeleven embereket teremtett az
olvasó szemei elé, a világirodalomban is ritka. Nem kis kritikusok a
19nagyobb oroszokhoz hasonlítják.

Móricz Zsigmond ösztönös író volt .. Ontotta a mesét s akár mihez
nyúlt, élet lett belőle. Igaz, természetes, mély, magyar élet. Mondhat-

borrnű mutatja be. Zsákmányolt fegy-
verek mutatják szemmel· láthatólag,
hogy a magyar: fegyver jobb, térképek,
hogya magyar katona szinte az egész
világon harcolt már és hatalmas táb-
lák, hogy milyen hadműveleteket haj-
tott végre a magyar hadsereg. Feltűnő,
hogy Bulcsú vezér már ['70-ben úgy
végig járta csapataival Európát, hogy
menetteljesítmépyei a mai seregek mo-
torizált teljesítményei vel vetekedhet-
nek. - A kiállítást az Egyesületközi
Együttműködés rendezte. Eredetileg
csak a Szent István-héten kellett volna
nyitva lennie, de egészen szept. 16-·ig
nyitva állott. És még most is sajnáljuk,
hogy bezárt. Jó lett volna elrendelni,
hogy valamennyi iskolánk nézze meg,
okuljon és megtanuljon még jobban
lelkesedni hazájáért.

2. Herczeg Ferenc fantasztikus regé-
nye, a Sziriusz, filmen sem több mint
szórakoztatásra készült mű. Az időgép
ötlete adja alapját és adja bonyodal-
mait is. Hogyan viselkedik egy XX.
századbeli a XVIII. században? Vannak
kétségen kívül friss és új ötlet ei, kár,
hogy a végén ellaposodik és hosszadal-
masan azt akarja megértetni a közön-
séggel. miként is lehet elképzelni, hogy
mindaz, amit a főhős seblázában álmo- •
dott, nem volt alaptalari. Evégből hosz-
szadalmas és részletes vizsgálódások
folynak, míg mindenki rájön a végén,
hogy a valóság elemei játszottak közre
az álcm ilyen alakulásánál. Elején és
végén több lendülettel jobb lett volna,
így sokszor vontatott, csak szórakozásra
jó, belső tartalom nélkül.

3. Egy olasz-francia film, <1 gőzhajó-
zás hőskorába visz. Címe: ELhagyatva.
Helyenként széteső, lassan folyó ro-
mantikus történet, szabályszerű és előre
látható bonyodalmakkal. Csak egy pár
szep felvétele és általában jó fényképe-
zés menti, bár itt sem értjük, miért csap
át néha váratlanul egy jelen'et elején
barna tónusba és üt vissza pár kocka
után újra a' szürkésbe. Sok jót nem
mondhatunk róla. K. P.

,
HIREK

Az Országos Luther-Szövetség orszá-
gos választmánya szeptember 15-én
ülést tartott dr. Bencs Zoltán elnökléte
alatt, melyen a szokásos jelentéseken
kívül meghallgatta a beszámolót a finn
gyermekek vendégüllátása ügyében
végzett munkáról és az egyháztársa-
dalmi kongresszus előkészítéséről.

Szeptember 27., az ifjúság napja.
Szeptember 27-én az egész ország te-
rületén minden evangélikus templom-
ban offertórium lesz az Evangélikus
KIE munka céljára. Az Evangélikus
KIE szolgálatát ma már minden gyüle-
kezetben ismerik. Egyházias, hitvalló,
bibliás ifjúság kerül ki a KIE-konfe-
renciáról téli és nyári táborok ból. Az
Evangélikus Ifjúsági ujság léleképítő
szolgálata ma már 15.000 evangélikus
fiúnak és Ieánynak van a kezében.
Hogy az Evangélikus KIE-munka az
egész evangélikus If'júságot elérhesse,
támogassuk imádságunkkal és adomá-
nyainkkal.

Lelkészbeiktatás Budán. Szeptember
13-án iktattak be a budai (vári) egy-
község lelkészi -állásába az egyhangúlag
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meghívott vitéz Sréter Ferenc, eddigi
bányakerületi központi misszióí lelkészt,
az országosan ismert evangélizátort. A
zsúfolásig megtelt templomban Kemény
Lajos esperes végezte a beiktatást.
János ev. 1:14-16. alapján szólt a
bizonyságtévő lelkészrőL Az új lelkész
a kijelölt perikopa alapján a lelkészi
munkára alkalmazott szentírásbeli pa-
rancsokat fejtette ki. A közgyűlésen,
melyen dr. Vladár Gábor egyházmegyei
felügyelő elnökölt, üdvözlesek és kö-
szöntések hangzottak el a bányai egy-
házkerület, a székesf'őváros, a budapesti
evang. és ref. egyházmegyék, az Orszá-
gos Luther-Szövetség, a Missziói-Egye-
sület, a Testvér-Szolgálat, a budai egy-
házközség presbitériuma, vallástanárai,
tanítói, nőegyesülete és ifjúsági egye-
sülete részéről, melyekre a beiktatott
lelkész meleg hangú szavakkal vála-
szolt.

A Baráti Mozgalom hódmezővásár-
helyi, konferenciáján sokan gyűltek
össze a közösség munkás tagjai közül.
A közgyűlésen részletes beszámolás
hangzott el az egész év. munkájáról. Az
előadások megmutatták a békesség
útját, a testi-lelki tisztaság útját, a tel-

• jes átadás útját,a szeritség útját és a
szolgálat útját. De ezekkel kapcsolat-
ban megmutatták a meglankadt ke-
resztyéneket,a gyümölcstelen keresz-
tyéneket és a világgal bíró keresztyé-
neket is. A résztvevők a befejező úr-
vacsorai közösség áldásait." vitték ma-
gukkal. .

Békéscsaba. Az egyházközség gim-
náziumi internátus céljára 62.000 pen-
gőért megfelelő épületet vásárolt,
amelyben az internátus 30 bentlakó
növendékkel szeptember 9.~én meg is
indult. Remélni lehet, hogy az interná-
tus felállítása az iskola evangélikus
vallású növendékeinek a számát a jö-
vőben emelni fogja .. - Az egyházköz-
ség által fenntartott gimnázium Men-
gyan György lelkész-tanárt választotta
meg az egyik megüresedett tanári ál-
lásra. - Az egyházkerület püspöke
Keveházi Ottmár eddigi békéscsabai
hitokta tó-lelkészt Tótkomlósra, Hus'zák
József eddigi tótkomlósi hitoktató-lel-
készt pedig Békéscsabára helyezte. -
Az egyházközség nagy tanítóhiánnyal
küzd, amennyiben három üresedésben
levő tanyai tanítói állásra egyáltalában
nem jelentkezett pályázó. - A békés-
csabai KIE-csoport szept. 5-6-án ifjú-
sági napokat rendezett, amelyeken
helyből és a környékről 160 ifjú vett
részt. A program keretében 5-én este
a nyíregyházi KIE. ifjúság előadta "Az
elítélt" c. vallásos színművet a Városi
Színházban.

Lelkészbeiktatás. Akomádi (Bihar
megye) egyházközség egyhangúlag
meghivott lelkipásztorának Solymár
Andrásnak a beiktatása. szeptember hó
6-ári ment végbe. A beiktatást 'I'úr-
mezei Sándor, a tiszavidéki egyház-
megye esperese végezte.

Segédlelkész-áthelyezések. . Kardos
Gyula dunáninneni püspök szeptember
1-től maga mellé rendelte Balassagyar-
matra Görög Tibor segédlelkészt; he-
lyére Tordasra Schultz jenő segédlel-
készt küldötte.

Kormányzói kitüntetés. A Kormányzó
úr a hősi- halált. halt ifj. Balikó Lajos
főhadnagynak a szovjet elleni had-
műveletek alkalmával az ellenség előtt
tanúsított kiválóan vitéz és önfeláldozó
magatartásaert a Magyar Érdemrend
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nánk rá, hogy naturalista, azt is hogy reálistaJró, de nem mondanánk
vele Slemrclt.Csak éppen belekényszerítenénk stílus szabályok közé s
számon kérnénk tőle olyan dolgokat, amik csak akkor érnek fel hozzá,
ha így filoszkodunk kö'rülötte. (pl. "pornográj"!) Móricz Zsigmond
mesével tanította meg a mai magyarságót arra, mi a magyar? Forra-
dalmat csinált az igazmondásával s rányitotta egy eszmélkedésre éhes
g1e!n.erációszemeit a magyarságra. Különös szerepe volt. Őt magát soha
nem ünnepelték. Csendben eltünt a társadalmunkban. A műveit azon-
ban elkapkodták a rajongók s gondolatai, meséinek mondanivalói új
magyarságszernléletet építettek.' Igazi forradalmár volt. Mi!1tha röp-
cédulát osztogatott volna: felgyújtott tömeg közt eltűrit az eszme
hordozója. S a magyar újjászületés ellenségeivel folytatott forradalmi
harcban, utolsó napjáig harcrakészen. félig írt regénnyel, árván ha-
gyott folyóiratával a szívén, úgy halt meg, mintha barrikádon hullott
volna el.

A magunk szemponjából szolgálata érdekében pedig idézzük
Féja Géza pár sorát Móricz Zsigmondról.

"Móricz keresztyénsége a XVI. SIZ. harcos protestántizmusának
egyenes folytatása. A XVI. sz. nagy magyar prédikátornemzedéke a
kenesztyénséget nem csak szellemi ügynek tekintette, hanem társa-
dalmi állásfoglalásnak is? a hitért éppen 'olyan hévvel állott ki, mint
a magyarért s az emberért. Ezek' a prédikátorok nem váltak külön
renddé, hanem az egész életre tartottak- igényt. Kötelességüknek tar-
tották a tiszta és' hősi állásfoglalást az éltet minden területén. Keresz-
tyénségük tevékeny keresztyénség rvolt, lelkükből közvetlenül az. életbe
csordult. Valláserkölcsi seinezetű irodalmat teremnsttek.vde ennek az
irodalomnak keretei közé belefért az egész emberi élet. Ez a hatalmas
vallásos mélységű igény jelentkezett s újhódott meg Adyban és Mó-
riczban. .. Él benne az elinduló protestántizmus dinamikája: az
"örök reformáció" gondolata. Móricz Zzigmond patrióta és protestáns,
amint Ady Endre is az volt. Életünk, sorsunk értelmének: magyarsá-
gunknak sűrűbb, töményebb i;>sszefoglalására torekezuc. Keresztyén-
sége az emberi igazságnak vallásos mélységű szolgálata."

Mi pedig, patrióták és főképpen' protestánsok, mit fogadkozzunk
a sírjánál? Mi nem "hálás emlékezetünkben", hanem életben akarjuk
tartani őt. 'És ez sikerülni is fog. Mert az a magyarság, amire Ady,
Szabó Dezső és Móricz.' Zsigmond forradalmasították nemzedékük et,
akármilyen neh-éz legyen is ezt belátni, vagy megmutatni, végzetesen
életünkke, életünk értelmes tartalmáva lett. És ez elég Móricz Zsig-
mondnak, hogy halhatatlan legyen, hogy érdemes legyen magyarként
élni, a nemzetnek meg, hogy bízhassék a jövőjében.

. Dyl.

Protestáns papi könyvtár könyvei:
. beszédgyűjtemények, imák, egyéb tud.

és egyházi művek leszállított áron kap-
hatók Csermák Elemér nyug. lelkész-
nél, Orosháza. Arjelzéses katalógust
érdeklődöknek küld.

Lelkész( hivatalok figyelmébe. Wit-
tenberger Szilárd hírlapíró (Bpest, V.,
Arany János-u. 33.) keresi nagyanyja
keresztlevelét. Tessedik Zsuzsánna (Tes-
sedik Sámuel unokája) valószínűleg
Nyírbátorban vagy környékén született
1822-24. évek idején. Testvérei a nyír-
bátori ref. anyakönyvekben előfordul-
nak. Atyja nemes Tessedik József.
Esetleg érdeklődni lehet a ref. lelkészi
hivataloknál is olyan helyen- ahol an-
nak idején ev. gyülekezet még nem volt.,

Lovagkeresztjét a hadi szalagon a kar-
dokkal adományozta.

Hatvan .. Szeptember 6-án az egyház-
község gyülekezeti nap keretében temp-
lomszentelési hálaünnepet tartott Né-
meth Irén hitoktató, Zászkaliczky Pál
esperes és Blatniczky Jenő lelkész ven-
dégszclgálatával.

Házasságkötés. Zátonyi Pál ambróz-
falvai lelkész és Rohoska Margit okl.
tanítónő szept. 17-én' tartotta. esküvőjét
a szarvasi ó-templomban.

A Budai Ifjúsági Luther Szövetség
(az O. L. sz. helyi szervezete) szeptem-
ber 27. napján déli 12. órakor tartja
meg a Szöevtség hivatalos helyiségében
rendes évi közgyűlését, melyal·kalom-
mal tisztújítás is lesz.
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Másfél
értékű adományt adott- Zilahy
Lajos és felesége, Bárczy Pi':"
roska a magyar királyi kincs-
tárnak azzal a meghagyással,
hogy ezt a vagyont a magyar
ifjúság magasabbrendű, ma-
gyar és az igaz értelemben vett
keresztyén szellemű nevelésére
fordítsa. Kivitel tekintetében
ez azt jelenti, hogy ennek az
alapítványnak az összegéből
a magyar királyi .kincstárnak
meg kell valósítania a "Kitű-
nőek iskolája" mintaintézetét.

Ez a cselekedet mai háborús
időnkben, amíkor egyfelől csak
a _ háborúval kapcsolatosan
véghezvitt nagy cselekedetek
érdeklik az embereket, más-
felől pedig elburjánzott az egé-
szen elvadult önzés, úgy hat
az emberekre, mint valószínűt-
len jó hír és váratlan remény-
kedés arról, hogy a romlás- és
pusztulásnak az esztendőiből
mégis újra-sarjadni fog az élet.
Bármennyire szerényen és ma-
gától minden ünneplést és dí-
cséretet előre elhárítva mondja
el a híres író ennek az elnatá-
rozásnak a történetét v., Ami a
romok alatt s ami a romok fe-
lett van" című írásában, mégis
úgy kell éreznünk, hogy ez a
cselekedet önmagában messze
kiemelkedik mai magyar' éle-
tűnk cselekedetei közül.

De méltányoljuk az alapító-
nak és hitvesének őszinte kéré-
sét és ne mondjunk róluk dí-
csérő szavakat és ne beszéljünk
megrendítő példaadás ról .úgy,
ahogyan ilyenkor szokás. Ha

millió "pengo
olyanképpen jön létre és olyan-
képpen valósul meg a célul ki-
tűzött Intézmény, ahogy aztők
elgondolták, annak majd meg-
lesz az önmagáról való be-

. széde. Mi egyszerűen megvall-
Juk, hogy másfél millió pengő
adománnyal egyenlő értékű
cselekedetnek érezzük azt a
megrázó és nyilt őszinteséget,
mellyel Zilahy Lajos elmondja
élettörténetét, belső alakulá-
sait, úgy ci pénzzel, mint bará-
taival és ellenségeivel való
kűzdelmeit, házaséletének ví-
vódásait, legbelsőbb lelki dol-
gait. Ha ez a drámai mélységű
és drámai értékűönvallomás
ennek az alapítványnak közzé-
tétele nélkül hangzott volna el,
akkor is olyan ritka és olyan
hatalmas adat a mai magyar
szellemi, társadalmi és egyéni
élet megértéséhez. amely pá-
ratlanul áll.

Bevalljuk. hogy minket en-
nek a rendkívül érdekfeszítő
írásnak az olvasása közben
meglepett és egészen váratla-
i1UI érintett a reverzális-kér-
dés felbukkanása. Idézzük, amit
arról ír, mikor szembekerül
vele. Azt mondja: "Nem tud-

. tam, hogy e szó mögött a ma-
gyar élet ropparit és félelmetes
szakadéka tátong, némán és
ijesztően 'süllyedve el a családi
életbe. Gyilkosabban, mint a
zsidókérdés, amit állandóan
szellő és világosság ér s amit
kikiáltottak, elordítottak. az
emberek. Ez a másik fülledten,
levegő nélkül, némán és össze-

szorított foggal lapult a mély-
ben. Csak így történhetett meg,
hogy én, mint író és ujságíró,
aki, keresztül-kasul jártam és
kutattam a magyar társadal-
mat, negyven éves . koromban
mitsem tudtam róla". Ami eb-
ben az írásban ezután követke-
zik, egy meggyötört léleknek a
jajkiáltása. Olyan, mintha ösz-
sze volna sűrítve benne minden
kínlódás, ami a reverzális-
kérdés miatt Magyarországon
katolikus és protestáns csalá-
dok között már annyiszor vég-
bement. Igen -. nézzünk már
egyszer a szemébe ennek a
mélyen lapuló kérdésnek. Végre
egy ember, aki legbelsőbb
családi életének és lelki életé-
nek ebből származó feljajdulá-
sát, amikhez egészen ártatla-
nul jutott, nyíltan elkiáltja. Ez
az ember éppen most tett nyil-
vános bizonyságot arról, hogy
önzetlenül szereti ezt a küzdel-
mes magyar életet és a magá
dolgán keresztül meglátta és
ki is mondja: "ez a vallási el-
)entét lent és fent, a népnél és
főuraknál is őrli és hasogatja
titokban a magyar fát. Ez nem-
csak az én tragédiám volt".

Milliószor nagyobb ajándék
volna ennél a másfél millió
pengőnél a magyar nép élet-
erejének az, ha végre elhinnék
ennek az őszinte embernek, és
elhínnek. nekünk is, akik már
annyiszor mondottuk, hogy .le
kell már venni végre ezt az át-
kot a magyar keresztyén élet-
ről.· K. L. .
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A dunántúli egyház-
kerület kőzgyűlése
Szeptember 15-17. napjain tartotta a

dunántúli egyházkerület ezévi közgyű-
Iését Szombathelyen. A közgyűlés meg-
előző két napon a különböző bizottságok
ülésein kívül az egyházkerületi lelkész-
egyesület és tanítóegyesület tartott köz-
gyűlést gazdag tárgysorozattal. A pap-
nék tanácskozását D. Kapi Béláné ve-
zette, Budaker Oszkár egyetemi tanár
tartott előadást. A dunántúli Luther-
Szövetség választmányí és közgyűlési
ülései, valamint az· egyházkerületi
Gusztáv Adolf gyámintézet ülését, me-
lyen újból igen szép eredményről szá-
moltak be és szétosztották a segélye-
ket a kérvényező egyházközségek kö-
zött, dr. Traeger Ernő miniszterelnök-
ségí osztályfőnök vezette. A gyám-
intézeti istentiszteleten Cséry Lajos
dombóvári lelkész hirdette az igét és
a közgyűlés ünnepi részében előadást
tartott dr. Sólyom Jenő egyetemi
tanár.

Szeptember 17-én istentisztelet után
az egyházkerületí közgyűlésen dr. Mes-
terházy Ernő egyházkerületi felügyelő
kegyeletteljes szavakkal emlékezett meg
a ~ormányzóhelyettes hősi haláláról,
majd a háborús világban felmer ült
szellemi és hitbeli kérdésekről szólott.
Kifejtette, hogya belső fronton is méltó
módon ki kell vennünk részünket az
élet-halál küzdelemből és egyházunk
ebben a tekintetben önfeláldozóan tel-
jesíti minden kötelességét. Az elnöki
megnyitó után D. Kapí Béla püspök a
közgyűlás asztalára helyezte nyomtatás-
ban már megjelent és lapunkban is
ismertetett püspöki jelentését, majd
hosszabb beszédben szólt az egyház
életének mai helyzetéről és arról a
nagy felelősségről, amellyel az egyház
minden munkása tartozik az egyház
örökkévaló feladatai tekintetében. Elő-
terjesztéseit a közgyűlés egyértelműleg
elfogadta.

Megállapította az egyházkerület: há-
lával gondolnak az Országos Bethlen
Gábor-Szövetségre, amely évenkint
megrendezi az Országos Protestáns
Napokat, csupán azt látnák kívánatos-
nak, hogya reformáció hete helyett más
időben lenne a seregszemle, "hogy az
egyház vezetőit és tagjait éppen ebben
az időben ne vonják el saját gyüleke-
zeteiktől." Örömmel vették tudomásul,
hogyaDélvidékkel hazatért vend gyü-
lekezetek népe, vezetőivel együtt milyer
megható hűséggel és lelkesedéssel kap-
csolódott bele az anyaszentegyház és a
magyar haza munkájába. "A vend nép
megbecsüli egyházunkat és boldogan éli
ebben evangélikus vallásos életét, Is-
tentől kapott ajándéknak tekintve ma-
gyar hazánkhoz tartozását. Megbecsüli
saját anyanyelvét és szokásait, de régi
hagyományaihoz híven nem alkot külön
testet a nemzet testében, hanem velünk
együtt akar élni, fejlődni, boldogulni es
dolgozni." Az is megelégedést keltett,
hogy Kapi püspök hasonlóképpen ked-
vező benyomásokat nyert a meglátoga-
tott magyar gyülekezetekben is. Kimon-
dották, hogyatörpeiskolák .segítségére
külön alapot létesítenek, előterjesztést
tesznek a segédlelkészek fizetésének
megjavítása céljából is. A sopron-kő-
hidai új templom megépítésére nagyobb
összeget juttattak. Kapi Béla püspök
külön hangsúllyal mutatott rá, meny-
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A dunáninneni egyházkerület
•• • •unnepnapjai

A dunáninneni egyházkerület október l-én, Balassagyar-
maton évi rendes közgyűlést tart, melyen ünnepélyesen be-
iktatja az egyházkerület újonnan választott elnökségét, Kardos

Kardos Gyula, az új dunáninneni püspök

Gyula püspököt és Laszkáry Gyula kerületi felügyelőt. Előző
napon este gyászünnepséget tartanak abalassagyarmati temp-

-lomban. Ezen megemlékeznek D. Kovács Sándorról és Sztra-
nyavszky Sándorról. A szent szelgálatot Fadgyas Aladár fejér-
komáromi esperes végzi. Este 8 órakor lesz a közgyűlés elő-
értekezlete. Maga a beiktató közgyűlés a vármegyeháza nagy-

. termében folyik le. Az új elnökség megválasztásának kihirde-
tése és meghívása után a közgyűlés egész közönsége átvonul a
templomba, ahol az új püspököt felavat ja és az új elnökséget
hivatalába iktatja D. Kapi Béla püspök, az egyetemes közgyű-
lés egyházi elnöke. Az egyházkerületi felügyelő és a püspök
székfoglalóját, valamint az évi rendes közgyűlés tárgysorozatát
újra a vármegyeháza dísztermében folytatják le.



Átértékelés
Mind az evangélikus, mind a református egyház sokat küzdött

és küzd ma is a történeti átértékelés ellen. Ebben ugyanis a magyar-
ság nem katolikus hőseit egyesek többször aláértékelték és fellépé-
süknek, szerepüknek idegen színt és kisebb fényt juttattak csak, mint
a katolikus hősöknek. Az átértékelés azonban átment az élet többi
területére is és sok helyen, egészségesebb eredményt hozott létre,
mint a régi felfogásban. Oka ennek a háború és a háború miatt meg-
változott életfelfogás és világszemlélet.

Az első átértékelés az em ber é s vag y on viszonyában követ-
kezett be. A háború és a légitámadásos idők tették világossá azt,
hogy az embernek és az ember életének sokkal nagyobb a jelentősége,
mint annak a holt, bár értékes anyagnak, amit vagyonnak nevezünk.
Nem az a fontos, hogy megmaradjon, amit szereztünk, amihez éle-
tünk munkájának sok verejtéke fűződik, hanem az a fontos, hogy
megmaradjon az emberi élet, amelyik képes arra, hogy a romokból
újra felépítse a lerombolt hajlékokat. A háború utáni időre, de még
a háború alatt is, nem luxuspalotákra van szükség, hanem arra, hogy
az ország lehetőleg olyan sok életet őrizzen meg a haláltól, amennyit
csak lehet. 'Elsőrendű kötelessége tehát mindenkinek az, hogy ebben
a feladatában segítségére legyen az országnak. Nem a gyáva bujká-
lás elve ez, hanem az okos óvatosságé. Nem tiltja meg senki sem
ennek alapján, hogy életét bárki is odaadja másokért, sőt kötelessé-
gévé teszi mindenkinek, hogya saját élete kockáztatásával igyekez-
zék megmenteni olyan sok életet, amennyit csak lehet. Csak az okta-
lan és kérkedő hősködés kell, hogy megszűnjék, az élet védelmében.
Minden életre szükség van, minden épen maradt kéznek, és tiszta
fejnek Iesz dolga, sőt nagyon sok dolga az újraépítés idején. Az itt
élő magyarságnak ki kell töltenie életterét és olyan erőt kell kép-
viselnie, amely világossá teszi minden ellenünk irányuló támadás jog-
talan voltát,

A második átértékelés a barát és ellenség megítélésében tör-
tént. A háború előtt az angol imperialista politika filmekben és cik-
kekben, könyvekben és megnyiLatkozásokban tömte belénk a színes
veszedelem fenyegetését. Emlékszünk; hogy pl. a Hindú lándzsásnak
mennyire tapsoltunk és mennyire ünnepeltük benne a fehér ember
testi és lelki fölényét. Azóta, hogy megtanul tunk először magunkra
és a saját érdekünkre gondolni, megszűnt a fehér emberek csendes
szolidaritása, amelyik fajtánk érdekében még elnyomást sem tartott
bűnnek. Annak idején milyen furcsálva nézett a világ Ghandira és
mozgalmára, az angol propaganda pedig mennyire értett hozzá, hog?
lekicsinyelje jelentőségét. Ma másképp nézzük és a volt barátból
ellenség lett és a régi lenézett ellenfél ma számbajövő szövetséges.
De ismerjük el, hogy régi látásmódunk sokszor volt önző és egyéni
érdekekre tekintő, az igazság rovására. Ismerjük el ma, hiszen annyit
beszélünk róla, hogy mindenkinek meg' van a joga életteréhez és sen-
kit sem szabad szellemi vagy kereskedelmi vagy anyagi vonatkozás-
ban igában tartani, hanem mindenkinek joga van életéhez és ahhoz,
hogy azt a történeti erők számbavételével maga irányítsa. Mi magya-
rok szeretnők megköveteIni magunknak azt, hogya, történeti igazság
ereje helyezzen vissza bennünket a minket megillető helyre. De ezt
csak akkor tehetjük, ha mások ügyeiben is hasonló józan igazsággal
nézünk és mérünk és túl tesszük magunkat a belénknevelt fehér-
színes különbségen és egyedül az igazság alapján állunk.

A harmadik átértékelés kétségen kívül a fele kez eti viszonyban
következett be. A fent em1ített történeti és reánk nézve sértő átérté-
kelés újabban sokkal ritkább an tűnik fel. Ha elő is bukkan néha és
meg is szólal olykor-olykor, ez csak a világtól elmaradt és a' közös-
ségi szemlélettől még idegenkedők szájából hallatszik. Felekezetközi

, viszonylatban a bolsevizmus fenyegetése közös táborba hozta össze a
keresztyén egyházakat és világossá tette, hogy nem az eltéréseket kell
figyelnünk, hanem arra kell tekintenünk, ami összeköt, A keresztyén-
ség belső ereje minden bizonnyal képes lesz megbirkózni a fenyegető
szellemi veszedelemmel; ha az erőket összefogjuk és együtt harco-
lunk ellene, Katolikus és protestáns egyházi férfiak megnyilatkozásai,

nyire a nemzet ügye volna a keresz-
tyén egyházak egységfrontját megala-

-kítaní,
Ezután az iskolai, tanügyi előterjesz-

tések következtek, elfogadták a szám-
adást, megállapították a f. évi leöltség-
vetést ,és megejtették a megüresedett
tisztségek betöltésére a válaszásókat. A
közgyűlés D. Kapi Béla püspök imájá-
val ért véget. '~,."..".,.,~....,,~

Két özvegy
Mai erkölcsi életünk produkál olyan

eseteket is, amikor egy férj után két
özvegy (esetleg, három is) adódhaÚk.

Érdekes problémák jönnek így létre
jogi vonatkozásban, örökösödési ügyek-
ben, nemkülönben számvevőségí bonyo-
dalmak is származhatnak abból; hogy
magasabb nyugdíjat élvezett férj után
hogyan oszlik meg az özvegyi nyugdíj.
De minket a kérdés morális szempont-
ból érdekel.

Egy egészen érdekes konkrét eset
kényszerít erre a vizsgálódásra, Nem-
régiben húnytel egy kiváló magyar'
művész, akinek első és második szárnú
felesége majdnem azonos félgyász for-
maruhában együtt volt látható heteken
keresztül egy vidéki telepen. A valami-
veL idősebb első feleség és a fiatalabb
második feleség napközben, sétán, étke-
zésnél mindíg együtt voltak s tudomá-
sunk szerint egy nyaralóhelyiségben is
laktak.

Produkált a társadalmi pletyka már
jó számban olyan híreket, hogy némely
budapesti férjek megunván első fele-
ségüket, gyrosan elváltak hü felesé-
geiktől s sietve választották ki a má-
sodik, vagy harmadik számú feleséget, '
De a második, vagy harmadik házas-
ság nem sikerülvén, feketekávéra és
kandalló melletti beszélgetésekre vissza-
vissza látogattak az elsőszámú feleség-
hez. Ilyenek láttán -a jó városi közön-
ség érthetően sokat szokott suttogni a
dologról. A kérdés sokkal inkább arra
való, hogy véka alá rejtsük, semhogy
róla sugdolózás formájában beszéljünk
s tragikusabb is annál a színdarab-
jainkban és regényeinkben sokszor fel-
dolgozott témánál, hogya holttá nyil-
vánított férj megérkezik felesége házá-
'hoz akkor, amikor ő már második férje
oldalán szomorú felejtésas idők után

valóban megtalálta újabb boldogságát.
A mi esetünkben pontosan arról van-

szó, hogy egy rendkívül rokonszenves
magyar úr emléke halála után olyan
elementáris erővel tört fel míndkét öz-
vegyben, hogya gyász ideje alatt az
állandó együttlétben szépen és kedvesen
áldozhattak beszélgetésekben az elhalt
kedves életének.

A szereplő személyek közül egyik sem
volt evangélikus, de mind a három
keresztény. Egyházunkban nem sokat
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beszélünk a válás kérdéséről s a külön-
böző korú és műveltségű lelkészek és
világiak között is más és más a véle-
mény erről a kérdésről. Sokszor felszí-
nes keresztyén magatartásunk ban em-
bereket ellenségeknek akarunk minősí-
t.eni, vagy egymással szemben azzá
akarunk tenni, olyan esetekben is, ami-
kor a felek a formák ellenére mégsem
tudnak egymásnak ellenségei lenni.
Még ebben az esetben ?em, pedig itt
igazán nagy dologról volt szó: az egyik

. asszony elvette il másik asszony férjét
s .az első számú feleség meg tudt.a
bocsátani ezt a cselekedetet, sőt keb.-
lére ölelte első számú ellenségét.

Megítélésünk szerint alázatos lélek
az első számú özvegy, de megértő a
második számú is. A halál feloldotta
közöttük a legnagyobb visszavonás okát
s talán ha soha ki nem mondták is: az
együttlét olyan vezeklésszerű együtt-
élés is volt, amelynek tartama alatt
mindketten arra törekedtek, hogy a
három ember· között történt zavarok,
bonyodalmak, sőt talán vétkek is mind
eltemettessenek magában a halálban.

Ezt volna legjobb látni ebben a ki-
rívó esetben s ami .ezen felül volt, az
ebben a feltűnő nyári élményben
inkább mementó: férjeknek. asszonyok-
nak, ígehirdetőknek és ujságíróknak:
íme egy elhibázott élet három ember-
nek szeréz keserűségeket és nagyon ne-
héz egy kis könnyelműséget Isten vég-
telen türelmi ideje alatt embereknek
úgy, ahogy, jóvá tenni. Ebben az egy
esetben is, de a világ összefoglalható
makrokozmikus valóságában is. G. L.

KÖ N-YVI S M ERTETÉ S
··llf9l!P'CqIlZS l(aul(asa.:l~suI

(Sctioiz LásZlw ígehirdetése. 256. Lap.
Bpest, 1942. A FÉBÉ Diakonissza Egye-
süLet könyvk-iadóváHaLatának kiadása.)

Ez a könyv ígehirdetés-gyűjtemény
az ifjúságnak, a koporsónál, a gyüleke-
zet színe előtt és a rádióban mondott
beszédekből. Gazdag es olvasóit minden
sorával gazdagító hatalmas gyűjtemény.
Egy olyan igehirdetőnek a lelki arc-
képe, akire már eddig is több munká-
jával kapcsolatban figyelt fel olvasó-
közönségünk. Nem kell Scholz Lászlót,
az ifjabb lelkész nemzedék egyik leg-
képzettebb és legmélyebben gondolkozo
képviselőjét újra bemutatnunk. Bírála-
tot sem kell mondanunk róla. Maga
adja ezt jelen igehirdetésgyűjteményé-
nek előszavában. "Az igét uralja szolga-
ként pap és gyülekezet... mindíg az
igét, az inségünkből szabadító Krisztust
hirdetni, de más-másképpen". Ebben
jelöli meg közös feladatunkat s ezt való-
sította meg maga is kötetében. Elősza-
vának - mely jól átgondolt homileti-
kai irányetveket jelöl meg - minden
célkitűzését hűségesen .követí. Az ifjú-
ság előtt rövid, áttekinthető igehirde-
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a fiatal papság komoly barátsága reményt ad arra, hogy ez az átérté-
kelés nem csak a háborús idők tartamára következik be, hanem azon
túl is megmarad majd. Ennek a világnak szüksége is van erre, sok-
kal inkább erre, mint bármi másra.

A negyedik átértékelés talán az egyén' és a köz kérdésében lát-
szik meg. Bár az ember mindaddig, amíg él, folyton hajlandó arra,
hogy elsősorban önmagára tekintsen, mégis egyre többen lesznek,
akik a közösséget tartják inkább szem előtt és nem magukat. A légi-
támadásos éjszakák egymásután szülik a közösségi embereket. Nem
lehet tudni, hogy szégyenből-é, vagy pedig csak az eddig elrejtett
közösségi emberek jönnek-é elő, de tény, hogy legendák születnek
és szállnak szájról-szájra arról, hogyan tett ez vagy az, olyan hely-
zetben. amikor mást várt volna tőle az ember. Itt is örvendetes és
egészséges átértékelés történik akkor, amikor az egyén nem magát,
hanem a közösséget kezdi nézni és inkább hozzá alkalmazkodik.

J ó lecke nekünk mindnyájunknak a háború. Igaz, hogy rájöhet-
tünk volna előbb. is, magunktól is ezekre az igazságokra. Akkor talán
nem is kellett volna bekövetkeznic a világégésnek. De ha már akkor
nem jöttünk rá, még mindíg nem késő föleszmélni. Nem késő és nem
kár akkor, ha nem csak rövid időkre szól, hanern olyan életalappá
lesz, amire felépíthetjük új életünket. Azt, amelyikben az igazság
uralkodik és az elsősorban másra néző szeretet. Kemény Péter.

A közösség szolgálata
Löbner Walther dr., a lipcsei kereskedelmi főiskola prorektora,

Budapesten tartott egyik előadásában (Hivatásnevelés és szakirányítás
a mai Németországban) kifejtette, hogy Németországban a hivatás-
nevelés és szakirányítás elve az, hogy a szakmai elhelyezkedést nem
az egyén kereseti vágya, hanem a közösséggel szemben vállalandó
kötelességei határozzák meg.

Olaszország egyik nagy iskolai törvénye, a Carta della Scuola
beszél az iskola és a család együttes munkájáról (kollaboráció) és célul
tűzi ki, hogy a közösség szolgálata minél erőteljesebb legyen, minél
természetesebb és minél magától értetődőbb formában valósuljon meg.

A közösség szolgálatára sohasem volt olyan szükség, mint nap-
jainkban. Szokták azt mondani, hogy a magyar nép egyáltalában nem
alkalmas a közösségi szellem ápolására és e szellem gyakorlati követ-
kezményeinek megélésére. Ezt az állítást bizonyos mértékig alátámasztja
azoknak sok érve, akik ismerni vélik a magyar népet. Az érvek meg-
szólaltatásában első helyen járnak az Ú. n. falukutatók, akik különféle
módszerek segítségével igyekeztek kimutatni, hogy a magyar falu népé-
nél önzőbb nép nincs a földkerekségen. Azok a falukutatók pedig,
akik bizonyos befolyások hatása alatt álltak, a másik végletbe csaptak
át és kimutatták, hogy a falu népe közösségi életet él. A falukutatók
utóbbi csoportja itt-ott találkozott a rokonok összesegítése, vagy az
Alföldön meglévő bokorrendszer különféle formáival. Az újabb időben
megjelenő néhány városkutató munka, illetve a városi élet egyes jelen-
ségeit vizsgáló tanulmányok is igazolni látszanak azt az érvet, mely
szerint a magyar nép nem alkalmas a közösségi életre. Ebből a szem-
pontból leülönben a város különválasztás a a falutól teljesen elhibázott
cselekedet, mert a falu életében jelentkező kitetsző, durva hibák a
városi lakosság körében is megtalálhatók, csak símább és lecsiszoltabb
formában, a lényeg azonban egy és ugyanaz.

Az általános tapasztalat azt állítja, hogy népünket Isten nem a
közösségi élet kötelékei közé teremtette. Most amikor hazánk a leg-
súlyosabb pillanatokat éli át, lépten-nyomon találkozunk három olyan
jelenséggel, mely szintén azt igazolja, hogy a közösség szolgálatától



-
még nagyon messzire vagyunk. Ragadjuk ki csak a közellátást! Népünk
soha annyit nem követelődzött, mint éppen ma, Ki törőclik azzal, hogy
a közellátási problémák nehézségei nemrégen egy, a hazáját szerető, a
posztján hűséggel megálló katona halálát siettették. Akiknek módjukban
volt több alkalommal is vele tárgyalni, elmondják róla, hogy az utolsó
napokban is, kezében a zsebkendővel, órák hosszat tépelődött, beszélt,
tárgyalt falnagyságú grafikonok, térképek előtt, mert az adott körül-
mények között a legjobb megoldást kereste. Népünk soha annyit nem
vádaskodott, mint éppen; ma. Nálunk mindenki gyanús a másiknak.
Mindenki mindenkinek az ellenségévé lesz. Kicsiny és nagy emberekről
gyanusítások és rosszindulatú hírek kelnek szárnyra, suttogva és han-
gosan vádak születnek, csak -azért, hogy dezavuáljanak olyanokat, kik
értékek nemcsak kisebb, de nagyobb közösségek számára is. Népünk
soha annyit nem ítélkezett, mint éppen ezekben az időkben. Igen sokan
akarják eljátszani a független bíró szer epét és ítéletet mondanak jók
és rosszak felett. Arra azonban a legritkábban gondolunk, hogy ezek
a hirtelen született ítéletmondások rendszerint a legdurvább önzés
talajából nőnek ki, mert a dolgokat mindenki a saját érdekein át nézi
és ítéli meg. Ötfokos hegyesszögből nézzük a jelenségeket és elfelejtjük,
hogy aki száznyolcvanfokos szögből nézi ugyanazokat a jelenségeket,
teljesebben és főleg többet lát.

Mindezek előrebocsátása után is merünk felállítani egy tételt és
ez az, hogy népünk mégis alkalmas a közösségi szolgálatra. Csak rá
kell nevelni,meg kell tanítani erre. Németországban és Olaszországban
tervszerű, intézményes elgondolások segítették .elő a közösségi életet.
Valóságos harcot indított az ,emIített állam ezen a téren. És ezt a mun-
kát is az ábc-nél kezdte eL A közösségi élet átélése, tudatosítása
többé-kevésbbé műveltségi kérdés. Tavaly egy hevenyészett statisztika
arról beszélt, hogy 59 gazdasági jellegű népiskolával szemben kétszer
annyi zenedénk volt.' Én nem tudom, hogy ez igaz-e, de az bizonyos,
hogy mezőgazdasági jellegünk következtében egyelőre a szakiskolák
volnának a fontosak, ahol a tanulók szakismeretek mellett a tiszta
közösségi szellem légkörében nevelkedve, a mindennapi életben is úgy
állnák meg a helyüket, mint 'akik tudják, hogy. az egyén érdekei felett
áll a haza érdeke.

Szükséges volna, hogy ezt a közösségi szellemet és gondolatot min-
den egyesület befogadja, ápolja és terjessze. Járjanak elől ezen a téren
az egyetemek, főiskolák. Ezzel a jelszóval fogják össze az összes egye-
sületeket, bajtársi köröket, hogy kevesebb "Iegyen az összeütközés
lehetősége ésösszefogottabb legyen az erő a közös nagy célok meg-
valósítására.

Mindazok pedig, akik felelősségteljes állásban kisebb és nagyobb
közösségeket vezetnek, soha ne engedjékérvényesülni a féligazságokat,
mert hiábavaló lesz minden hevelés és minden tanítás, ha maga a
gyakorlati élet nem támasztja elá a közösség szolgálatának érdemességét

Tehát jussunk el odáig, amikor mindenki belátja, hogy érdemes a
közösséget szolgálni.

Egyik német tudós arra a megállapításra jutott, hogy a rákos meg-
betegedés kezdete abban áll, hogy egy sejt kiválik a sejtcsoportból és
magát teljesen függetlenítve, mint asszociális sejt, rendkívül gyorsan
szaporodik. Testi életünkben tehát nagy bajt, nlfgy veszedelmet okoz,
mikor egyik sejtünk nem vállal többé közösségi munkát. Függetleníti
magát és egyedül önmagának, önmaga kedvéért éL Persze ennek az
egyéni vállalkozásnak kudarc lesz a vége. Minden ember a' nemzet
testén egy apró sejt, akinek a közös célokért, a közös jövendőért szol-
gálatot és munkát kell végeznie. Ha az apró sejtek ezt megtagadják,
abból az egész nemzet számára veszedelem származik. Fontoljuk hát
meg nagyon, hogy ezekben a súlyos időkben mivel tartozunk hazánknak.

. Fülöp Dezső.

rest mond. Beszél a legnehezebb bibliai
témákról is és mindíg szemléletesség-
gel. "Idejében" c. beszédében igen ne-
héz ótestámentomi ígét hoz közel s úgy
érezzük, mindvégig fenntartja -hallga-
tói érdeklődését. Fontos kérdésekre ad
feleletet. Kit ne izgatna közülünk, hogy
milyen volt Jézus ifjúsága? "Az a
lényeges Nála - mondja -, hogy az
Atya dolgaiban volt foglalatos." A
szemléletességre különben igen jó példa
A kitüntető szeretet, a Márciusi adó-
szedés és a Tiszta szívvel c. ifjúság
előtt 'elhangzott ígehirdetés. Bár ma-
gában véve az egész kötet az ínségesek-
ről és azoknak szabadítójáról szól, még- .
sem esik abba a ma olyan' gyakori
túlzásba, hogy meg ne látná a keresz-
tyén ember arcának rnindkét oldalát.
"Higyjétek el, sokkal több keresztyén-
ség van bennünk. mint amennyi meg-
látszik rajtunk." És ebből kiindulva
hangzik most már felhívása: "Ne titkol-
juk a kincsein ket, ne resteljük az érzé-
seinket, ne harapjuk el nyelvünkön a
szót, mikor tanuságot kell tennünk Is-
tenről, ne fogjuk le egyik kezünkkel a
másikat, mikor szivünk szerint segíte-
nénk és jós cselekednénk." - A teme-
tési igehirdetésekről szólva hangoztatja
azt, amit mindnyájan érzünk, akik vele
együtt sokszor megállunk a koporsók
mellett: áldatlan helyzet Budapesten,
hogy az ember nem tudj Ll, kit temet,
annyi jó azonban csak származik belőle,
hogy holmi vigasztalás helyett a tiszta
evangélíumot igyekszik megszólaltatni
az igehirdető. Temetési igehirdetéseit
az az evangéliumi igazság hatja át, hogy
"koporsónál a halál a casus". Vele
szemben az ember bizony nyomorult

,vígasztaló csupán. Ahhoz kell fordul-
nia, aki az igazi Vígasztaló. Ennek a
résznek a legjellemzőbb beszédei: Kinél
a vígasztalás? Isten keze. - A gyüle-
kezet színe előtt elhangzott ígehirdeté-
sei közül legsúlyosabb mondanivalója
arinak a beszédnek van, amelyik kü-
lönben a kötet cimét is adta: Kedves
esztendőt hirdetünk. Ennek a résznek
az ígehirdetéseit jellemzik a súlyos

. mondatok. Akikhez szól, azokat "érett
férfiúságra" jutottaknak látja. "Hozzá
kell szoknunk ahhoz a gondolathoz,
hogy Jézussal kapcsolatosan csupa nagy
dolog esik velünk." Súlyos mondani-
valója ellenére mégsem fárad el az
igehallgató. Stílusa könnyed, magyaros,
választékos. Egy-egy beszéd olvasása
végén szinte félünk attól, hogy az íge-
hirdetés befejeződik. A ma embere na-
gyon sokat tanulhat az Az eszesség
dícsérete és a Megújuljatok! c.-ből. -
A rádiós ígehirdetéseknek le kell kötni
minden felekezetbeli hallgatót s mégis
az evangélikus egyház tolmácsolójának
kell lenni. Nem kerülhetők el az orszá-
gos események SEm. Ezt írja előszavá-
ban. Olvassuk el a Végtisztesség órá-
ján-t. Ez a legjellemzőbb ebben a soro-
zatban.

Scholz László igehirdetése a prédi-
kácíós könyvek köz ött az első sorban
foglal -helyet. Kezébe kell adnunk tanult
és tanulatlan, egyszerű és művelt em-
bernek. Egyként haszonnal forgathatja
mind. Kezébe kell adnunk azonban
teológusoknak is, hogy azt, olvasva,
meglássák, hogyan hirdeti ma az Igét
sok tusakodással és f.élelemmel az, akit
az Úr elhívott, hogy nehéz időkben
prédikálja az Ö jókedvének esztendejét.
(Ara 6.20 pengő. Kapható az egyházi
könyvkereskedésekben.) Pásztor Pál.
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Láttuk
A barlettat párviadal. a legujabb olasz

film, mozgalmasságában és nagyvonu-
lúságában valóban vetekszik az ameri-
kai filmekkel. Bár témája újra közép-
korí, ezúttal világosabb és áttekinthe-
tőbb mint elődei, aVaskorona s társai.
De lelkileg megértéséhez csak az kerül-
het közelebb, akinek valamelyes isme-
rete van a régies, sokszínű elbeszélé-
sek és regények területén. Lesage vagy
Boccaccio eleven meseszövése, néhol

. kissé érthetetlen bőségű utalások, ne-
künk ismeretlen eseményekre és törté-
nésekre, de végig érdekes és szép, ez
maga a film is. Olasz szempontból két-
ségtelenül történeti tanulságokkal bő-
velkedő darab ez, a magyar közönség-
nek érdekes szórakozás, jó játék.

*Az Országépítőt is' láttuk a Nemzeti
Színházban. Az egyik bérleti sorozatot
ezzel kezdte a színház. Kós Károly ki-

. váló regénye, melyet annak idején
nagy érdeklődéssei olvastunk, megkapta
a színpadi átdolgozást. Persze utólérte
az ilyen átdolgozásole közös sorsa: el-
vész belőle tömérdek olyan részlet, ami-
nek különös korjellemző értéke volt.
Így a színdarabban túlzottan nyomul
előtérbe, mint mozgató rugó, a családi
politika, az idegen származású királyné
és édesanyja befolyása a dolgok alaku-
lásába. Ez nem használ annak a. ko-
moly és megilletődött vizsgálódásnak,
amellyel a néző el szeretne merülni az
első magyar király életének és korá-
nak nagy eseményeiés átalakulásai
közé. Mégis az egész darab mély hatást
tesz, különösen első fele kiválóan fel-
épített drámai feszültséget nyujt. Kós
Károly nyelvezete a legszebbek közé
tartozik, amit színpadról hallottunk,
az előadás pedig a Nemzeti Színház leg-
jobb előadásai közé. Nyugodtan ajánl-
juk: érdemes megnézni. Kl.

,
HIREK

Egyháztársadalmi kongresszus. Az
Országos Luther-Szövetség' egyháztár-
sadalmi kongresszusa, melyet gondos
előkészítés előzött meg, az utolsó na-
pokban majdnem elháríthatatlan aka-
dályokba ütközött, úgyhogy már néhány
lapban híradás is jelent meg az el-
halasztásról. Azonban a felmerült aka-
dályokat sikerült áthidaini és a kon-
gresszus magas színvonalú előadások-
kal és hozzászólásokkal rendben lefolyt.
Részletes tudósítást legközelebbi szá-
munkban hozunk.

Dr. Melich János ny. egyetemi tanár,
az európai hírű nyelvtudós. magyar
tanárnemzedékek nevelője, most érte el
70-ik életévét. A magyar nyelvtudo-
mány művelői és megbecsülői hálásan
emlékeznek meg sok tekintetben alap-
vető, sok tekintetben pedig új utakon
tovább fejlesztő munkásságáról. Mint a
Tanárvizsgáló Bizottság és Tanárképző
Intézet vezetője is, nagyjelentőségű
munkát végzett. A bel- és külföldi
egyetemek és tudományos intézetek
elismerése mellett méltán tüntette őt
ki Kormányzó urunk a Corvin koszo-
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EvdngéliumEvangélium
,es

A páros címfelirat második felében az a-betűre helyezett pont
rövid á-t jelöl, amit az irodalmi magyar nyelv nem ismer és nem
használ. Mégis lépten-nyomon azt kell hallanunk, akár gyűlések és
ünnepélyek alkalmával, akár a 'rádióban, főleg világi vezetőink részé-
rői, hogy eszavakat: evangélium, evangélikus (vagy evangélikus) rövid
á-val ejtik ki. Ha valaki valamely nyelvjárástol színezetten beszél
magyarúl és az evangélium szónál is más szavakhoz hasonlóan állan-
dóan és következetesen használj a a rövid á hangzót, ez nem feltűnő
és egészen természetesnek hat. De aki egyébként kifogástalan irodal-
misággal beszél s az evangélikus szóban mégis rövid á hangzót mond,
annak kiejtése sérti a magyar ember nyelvérzékét. Miért kelljen
törekednünk arra, hogy az idegen eredetű szavaknál a rövid á-kat
hangsúlyozzuk ki? Vonjuk be inkább a magyar kiejtés zománcával,
ne alkalmazkodó szolgái, hanem urai igyekezzünk lenni ilyen módon
az idegen származású szavaknak is. Különösen bántó a rövid á-val
való beszéd született magyar emberek idegen eredetű vezeték- és
keresztneveinek kiejtésénél.

Az evangélikus kiejtés azonban nemcsak a fülre hat kellemetle-
nül. Ezt hallva önkéntelenül is az jut az ember eszébe, hogy hiába
tétítette István király népünket a ker. hitre, hiába jött a reformáció
tisztító, szent munkája, a letűnt évszázadok nem voltak elegendők
arra, hogy a magyarság lelki véralkatába szervesen beszívódjék a
Krisztus evangéliuma, valójában idegen maradt ez rája nézve, amit
tehát az idegenes kiejtéssel is helyes kifejezésre juttatni. Magyar
ember nem lehet életteljes kapcsolatban a Krisztus tanításával, csak
névleg evangélikus, de nem valósággal. Egyházunk is idegen test a
magyarság vallási birtokállományában, azért azt az evan g éli k u s
egyház nevezet illeti meg 'csupán. Ez pedig nemcsak a magyar jó-
hangzást, hanem evangélikus öntudatunkat is méltán sérti.

Nem baj, csak hadd sértse, mondhatná valaki. Hiszen tényleg
messze vagyunk a Krisztus evangélíumától. Fájóan igaz, hogya ma-
gyar lelkiség még nem ötvöződött eggyé a Krisztus tanításával, az
idegenes kiejtés mint riasztó csengő csak hadd figyelmeztessen minél
gyakrabban erre bennünket. Láttassa meg velünk az e téren mutat-
kozó hibákat, hiányokat és mulasztásokat, hogyannál komolyabban
igyekezzünk azok kiküszöbölésére. Nevelő hatása van tehát ennek.
Ha majd tényleg benső birtokává válik egyházunk tagjainak - inten-
zív és extenzív. értelemben egyaránt - az evangélium, akkor illet
meg bennünket igazán és jogosan a tisztán kiejtett evangélikus nevezet.

Ez az idő azonban a földi életben soha nem fog elkövetkezni.
Ki mondja meg nékem, mikor vagyok' tisztán és tökéletesen evangé-
likus? Ha az vagyok az egyik tekintetben, nem vagyok az a másik-
ban. Ki állíthat fel maximális értékhatárt erre nézve az egyeseknél
és az-egyházi közösségnél? Bármennyire az evangéliomban és az evan-
géliom szerint éljek is, élhetek annak jobban. Megragadott engem az
Isten Lelke, a jövőben megragadhat méginkább. Érzem a Krisztus
érdeme által való megváltottság boldog örömét, de ezután' még foko-
zottabban érezhetem azt. Hadat üzentem a bűnnek, de még nem
szakítottam vele egészen .. Új-emberként élek, mert Ó-emberem ve-
szendő mivolta ötvöződött, egybeolvadt a Krisztus megtartó lényéveI,
de ezt az új-emberséget, mint a repedt harangot, időnként újra kell
önteni a . lelki átélések izzó kohójában. Sohasem vagyok teljesen el-
készülve evangélikus mivoltommal. Ha elérem is emberi mérték
szerint a legmagasabb határt, hol vagyok az Isten mértékétől? Nem-



hogy elértem volna tehát a célt, csak futok feléje azzal a hittel, hogy
Isten, aki elkezdette bennem munkálni a jót, a színről-színre való
látás idejére el is fogja végezni. Akkor leszek tisztán és tökéletesen
evangélikus. De mivel Isten kegyelméből mégis azzá leszek, azért
viselem már itt, mint sajátornat minden idegenes hangzás nélkül ezt
a szépséges és drága nevet. Evangélikus mivoltom nem lezárt, befeje-
zett valami, hanem levés, folyamat,' fejlődés. Az evangélikus nevezet
nem jelen szerinti tényleges valóságot, hanem eszményt, ideált jelöl
a számomra, amelynek megközelítésére komolyakarással törekednem
kell. Igy van a tisztán és helyesen kiejtett' névben igazi nevelő erő.

Ismerjük Simon Péter ingadozó, könnyen csüggedő jellemet a
Szeritírásból és a hagyományból IS. Jézus mégsem azt mondta néki,
bizony, állhatatlan "agyag" vagy te, Simon, Jónásnak fia, hanem így
szólt hozzá: Te Péter vagy, amelynek mélységes pedagógiai célzata
szerint ez az értelme, igyekezz kőszikla-jellemmé válni, akkor meg-
érdemled ezt a nevet. Használjuk mi is bátran, tiszta kiejtéssel az
evangélikus nevet, ez majd arra figyelmeztet: Igyekezzetek evang éli-
kusokká válni, ne maradjatok csak evangélikusok] Igaz beszéd ez is
és teljes elfogadásra méltó.

Kérjük ezért világi urainkat, felügyelőinket, hogy beszédeikben,
az ország nyilvánossága előtti megnyilatkozásaikban legalább ,és első-
sorban ők ejtsék ki tiszta magyarsággal az itt tárgyalt szavakat, ne-
hogy ellenkező esetben bárki is annak dokumentálását lássa tévesen,
hogy a Krisztus evangélioma a magyar lelkiségtől idegen volt és ide-
gen marad.' Botyánszky János.

Középiskoláink hivatásáról
- Befejező közlemény -

A legúíabb irodalom tanításáról.

.Láttuk, hogy milyen szorosan összefügg irodalmunk a történe-
lemmel, vagyis a régi élettel, és hogy ennek az összefüggésnek a tiszta
megmutatása a .gimnázíumban a nemzeti nevelés legdöntőbb élményét
adhatja. De természetes, hogy ez az összefüggés folytatódik mai írodal-
munk alkotásai és mai életünk között is. Ezt az összefüggést sokáig
nem ismerte fel a középiskola, bizonyos érdekeknek nem kis örömére.
Ezért történtek sokáig bűnös mulasztások a legújabb irodalom elhall-
gatásával, illetve kártékony és szűklátókörű kiválogatásával. Bűnös
volt ez a hallgatás és kártékony volt ez a válogatás, mert legújabb
irodalmunkból épen azokat az alkotásokat rejtette el az ifjúság elől,
amelyek a mai magyar élet nagy problémáit vitatják és világítják
meg. Az a vértelen epigon költészet, amely a kiegyezés korában fel-
burjánzott, és tudományban meg oktatásban még egy évtizeddel
ezelőtt is' "legújabb irodalmunkac" jelentette, éppen ezeket a kérdése-
ket hallgatta el, ezért teljes joggal keltette fel az ifjúságban is azt a
'meggyőződést, hogy a komoly irodalomnak nincsen semmi mondani
valója. Természetes, hogy az az irodalom, amely meg merte világítani
történelmünk elintézetlen kérdéseit,' a' legélesebb ellentétben van
azzal a történelemszemlélettel, amely történelmi tudatunk és sors-
látásunk meghamisításával zavarta össze a magyar problémák tiszta
látását. Innen van az, hogyahová belopakodott valami ennek a hamis
történettudománynak a nézeteiből,ott tért hódítottak a megkövesedett
társadalmi előítéletek és az irodalom tanításából szükségszerűen ki-
szorult az a mai irodalom," amely egyedül maradt hű a végzett el
vívódó magyar irodalom régi. hagyományaihoz, s a jelen problémáin

,
rúval, majd a Corvin lánccal. Most is
tovább dolgozik élete főművén a Ma-
gyar ,Etimol~giai Szótár írásán: melyet
néhai Gombocz Zoltánnal kezdett mea.
Tanártársai és tisztelői az évforduló
alkalmából értékes dolgozatokat tartal-
mazó emlékkönyvet adtak ki.
. Egyházi sajtókonferencia. Az evangé-

Iikus egyházi sajtó kérdéseinek mes-
beszélésére október 1. és 2. napjain
a FÉBÉ diakonissza egyház hűvösvöl-
gyi nagytermében sajtókonferencia lesz
melynek meghívóit az érdekelteknek
most küldötték szét.

Tan~vnyitó kongresszus. A budapesti
eyangelI!ws e~yetemi, és főiskolai ifjú-
sag tanévnyitó isten tisztelete szeptem-
ber 27-én, vasárnap d. e. fél 10 órakor
lesz az Üllői-út 24. sz. a. imateremben
Ígei" hirdet s az ima terem új oltárképét
felavat ja D. Kapi Béla püspök. - Ezzel
kapcsola.tba~. közöljük azt is, hegy

. egvetemí ifjúságunk részére a tanév
folyamán minden vasárnap a szokott
helyen és időben istentiszteletet tart
Dezséry László , egyetemi lelkész .

.Te?,ploms~entelés. Az ózdi egyház-
kozseg egyik fiókegyházában Sám-
sálybányatelepen, szeptember hó 6-án
temploms,zentelés volt. Az új templo-
mot a ket protestáns egyház híveinek
éveken át gyűjtött adományaból és a
RImamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt:
hathatós segítségével építették. A szen-
telést Enyedy Andor református és
Túróczy Zoltán evangélikus püspök vé-
gezte. Ez az ózdi egyházközség negyedik
teniploma. .

Kérés a lelkészekhez. Bizalommal ké-
rem lelkésztársaimat, szíveskedjenek
segítségemre lenni az egyházközségek
történeti irodalmának összeállításában;
szíveskedjenek tehát az egyházközségek
(esetleg külön az iskolák, intézmények,
egyházmegyék) történetét tartalmazó
k önyvek (emlékfüzetek) könyvészeti
adatait velem közölní.. (Szerző, pontos
cím, a megjelenés helye és éve, kiadó.)
Ha tehetik, adják egyszersmind aján-
dékul a könyvet az Evangélikus Hit-
tudományi Kar magyar egyháztörténeti
szemínáríuma könyvtárának; ha pedig
nem tehetik, szíveskedjenek közölni,'
hogyan (hol s mennyiért) vásárolható
meg. Sólyom Jenő dr. egyet. tanár,
Sopron, Deák-tér 80.

Megalakult a Budapesti Protestáns
Énekkar. A Budapesti Protestáns Ének-
kar legfőbb irányitója, az egyház-
megyei zenetanács, megalakult e na-
pokban. A bizottság elnöke dr. Tasnády
Nagy András, tagjai az evangélikus
egyházmegye megbizásából Kemény
Lajos esperes, dr. Bánkúti Dezső, dr. H.
Gaudy László, dr. Scholz Oszkár, a re-
formátus egyházmegye részéről: Szabó
Imre esperes, dr. Viktor János, dr,' Ka-
rácson Sándor, továbbá Ádám Jenő
kar-igazgató és Peskó Zoltán karmester.
A zenei tanács első ülésén a szerve-
zendő énekkar szervezeti szabályait és
adminisztratív ügyeit tárgyalta. Az első
énekkari próbát szept. l8-án tartotta az
énekkar, közel 50 taggal'.
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ValIástanító-lelkész és felügyelő be-
iktatás. A pitvarosi egyházközség ujon-
nan megszervezett vallástanitó-Ielkészi
állásra kinevezett Koppány János lel-
készt és felügyelövé megválasztott
Nágel Henrik korrnányfőtanácsos, föld-
birtokost Benkóczi Dániel csanád-
csongr ádi esperes szeptember 13-án
iktatta hivatalukba istentiszte-let kere-
tében. Beiktatás után díszközgyűlés
következett, melyen az egyházmegye
és a község különböző testületei szere-
tettel köszöntötték az új munkásokat.

Halálozás. Dr. Pap József ügyvéd,
felsőházi tág, udvari tanácsos, a Magyar
Jogászegyesület alelnöke, hosszú időn
át presbiter, Budapesten, 81 éves ko-
rában elhúnyt. Szeptember 17-€n, d. e.
11 órakor térnették az Ügyvédi Kamara
diszterméből a Kerepesi temetőbe, a
főváros által adományozott diszsír-
helyre. Az egyházi szertartást Kemény
Lajos esperes végezte.

Lelkészi hivatalok figyelmébe! K'e-
ressük Mencsik Károly és Jancsó Zsu-
zsanna hites házastársaknak 1862 vagy
1863. évben született és megkeresztelt
Mencsik Karolin nevű leánygyermeké-
nek anyakönyvi bejegyezését. Értesí-
tést lapu nk kiadóhivatalába K€rünk.

Csákvár. Húsz évi szünetelés után f.
hó 9-én újra megnyitotta iskolájának
kapuit s megválasztott új kántortanító-
nőjére, Zsurkay Klárárá bizta 35 gyer-
mekének oktatását. Az ünnepi isten-
iisztelet igehirdetését és az iskola ava-
tását Fadgyas Aladár esperes végezte,
míg a diszközgyülésen Fúria Zoltán
lelkész ismertette az eltörpült iskola
bezárásának okait, az új iskola nyi tás
küzdelmeit, kiemelve a választókerület
képviselőjének Czermann Antalnak e
téren tanúsított ügybuzgó támogatását
és Pánczél Ferenc kir. tanfelügyelő jó-
indulatát. Bízunk abban, hogya' 126
esztencdeig egyfolytában működött is- •
kola többé meg nem szűnik, hanem
szakadatlanul betölti hivatását.

Segédlelkész elhelyezések. D. Kapi
Béla püspök a következő segédlelkész
elhelyezéseket eszközölte: Szende Sán-
dort Sárszentlőrincről az őríszentpéteri
misszióí gyülekezetbe, Tompa Zoltánt
Celldömölkről az enyingi misszióba,
Szekeres Elemért Csurgóra, Dubovay
Gézát Sárszentlőrincre, Jakab Mikróst
Sopronba árvaházi nevelő-segédlelké-
szül, Kiss Jánost Celldömölkre, Bachát
Istvánt Körmendről Bodóhegyre, Zoltai
Gyulát Sopron ból Kaposvárra, Kovács
Gézát Kisfaludról Győrbe, Horváth
Miklóst Kisfa1udra küldötte szept. l.-i
hatállyal.

Házasságkötés. Dr. Ottlyk Ernő or-
mospusztai missziói lelkész és Lengyel
Piroska tanárnő szeptember 16-án tar-
totta esküvőjet a Deák-téri templom-
ban. Az esketési szertartást dr. Keken
András lelkész végezte. (Minden külön
értesítés helyett.)

Halálozás. Borgulya Púl gimn. VIIJ.
o. tanuló, Borgulya Endre szarvasi kán-
tortanító fia, életének 18. évében
Szarvason hirtelen elhunyt. Temetése
szept. 20-án volt s a vígasztalás igéjét
Korim Kálmán vallastanár és Kelló
Gusztáv esperes hirdette.
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keresztül világított bele a jövőbe. A magyar nyelv és írodalom tanításá
egyszerre szakadt el a történelmi igazságtól és az élet vérkeringésétől.
Az ifjúság a bizonyítványért megtanulta az írók életrajzát, a neveket
és évszámokat (még ez ért a le~többet!), a semmitmondó vagy elvont~ .-
méltatásokat és jellemzéseket lerobotolta vagy tartalmi kivonatokkal
megúszta a meg nem értett és érdektelen kötelező olvasmányokat,
olvasási' vágyában, "irodalmi" érdeklődésében pedig egész életére a
Pesti Hírlap detektívregényeivel jegyezte el magát. Ilyen irodalmi
oktatás után lehetett elhitetni középosztályunkkal, hogy Ady Endre
meg Szabó Dezső hazaáruló, erkölcstelen verseket meg könyveket
írtak, hogy Móricz Zsigmond ízléstelen paraszt és 'hogy a művelt
magyar ember számára Németh László, Kodolányi János vagy Veres
Péter könyvei is nélkülözhető, sőt inkább kártékony írások. Igy kerül-
tek ki középiskoláinkból a nemzeti kultúra mélységeitől soha meg
nem érintett átlagemberek, akik még csak nem is vonhatók felelősségre
azért, hogy olykor oklevéllel a kezükben, vezető helyekre cseppenve
sem tudnak tájékozódni szellemi életünkben, az egyház vagy a társa-
dalom feladatai között. Manapság ugyan nagy divat felszínes és tet-
szetős nekibuzdulással új életet emlegetni és ígérgetni, de a lelkesedők
sokszor nyakig ülnek a régi bűnökben és "rossz szellemet" sejtenek
az igazi magyar kultúra minden lépésében, amelyet fogyatékos művelt-
ségük és fejletlen kultúrérzékük miatt megértés és támogatás helyett
csak elgáncsolni tudnak.

Minderre azért kellett kitérni ezekben a sorokban, mert a közép-
iskolai nevelés és oktatás ilyen vagy olyan szellemének szerteágazó
közéleti, társadalmi következményei a közvélemény elé tartoznak.
Elsősorban a szakembereknek kell tudniuk, hogy ha a régi mulasz-
tásokat folytatják és nem mutatják meg az irodalmi alkotásokban a
történelem és a mai élet nagy problémáit, akkor hiába fognak beszélni
az irodalom erkölcsnemesítő hatásáról, a könyvnapok nemzeti jelen-
tőségeiről, a ponyva veszedelmeiről, ez a sok szép beszéd csak annyit
fog érni, mint az unalmas és beteges esztétizálások, amelyek .a fiatal
lelkekből talán egész életükre kiölték az érdeklődést az igazi irodalom
iránt. De jó és -nélkülözhetetlen az is, ha mindezt tudják a szülők
és az egész egyházi közvélemény is. Mert a dolog úgy áll, hogy
mi, magyar-szakos tanárok is csak emberek vagyunk, többé-kevésbbé
gyarló emberek, tehát mi is többé-kevésbbé csak úgy fogjuk tanítani
a magyar nyelvet és irodalmat, ahogy meg fogja kívánni tőlünk és
meg fogja engedni nekünk az a közösség, amelyet szolgálunk.

Főleg a történelem-, irodalom- és társadalomszemlélet megtiszti-
tásához, minél egészségesebb egyházi és nemzeti hivatásérzet kifejlesz-
téséhez kapcsolódnak azok a további kérdések, amelyeket meg kell
még tárgyalnunk, miközben gimnáziumaink hivatásáról gondolkozunk.
1. Mit tegyen és mit tehet az ifjúságot nevelő tanár a maga hatás-
körében? 2. Milyen gyakorlati lépésekkel lehetne esetleg intézménye-
sen is előbbre segíteni ennek a hivatásnak a betöltését? Olyan kérdések
ezek, amelyeken gondolkoznunk kell. Gondolatainkat pedig közölnünk
kell egymással és az egyház közvéleményével. Hogy maga ez a kőz-
'vélemény is gondolkozhassek együttérző szívvel, ha kell, bűn-
bánó lélekkel is középiskoláink hivatásán és ennek a hivatásnak a
betöltésén. Szíj as Pál.

200. A sorshúzás december 8-án d. u.
6 órakor lesz az Evangélikus Leány-
gimnázium disztermében. Sorsjegyek a
Deák-téri lelkészi hivatalban és az
egyesületek tagjamál kaphatok.

A Deák-téri Luther Szövetség ebben
az esztendőben is megrendezi jóté-
konycélú tárgysorsjátékát. Kétezer
sorsjegyet bocsátott ki egyenként 50
filléres árban. A nyeremények száma
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BÉLYEGZŐK
KOVÁCS LAJOS

ftá~ió, ~ramofon,lon~ora~illentyüs.~armoni~aI VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327.

és az összes ,hang- MARNITZ hangszer- lehel e'ls Salgó ~
szerek legolcsobban telep I
Budapest, ~lll: ~er~~et, József-körút 37. szám. , divat- és textiléruk

Vidéki íiók : Szolnok, Kossuth-ter 1. BUDAPEST IV. DEÁK-TeR 4.
lera~at·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám. . ' ,-

ft • Mohács, Szent-István-utca 49. sz. TELEFON: 180-608.
Evangélikusoknak árengedmény ~_I .. _

KISS FERENC
ŰTVŰSTANÁR

BUDAPEST
HAR 1S BAZ Á R- KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

Zongo'rák, harmőniumok
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SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST,~v.,Hajt..ulcd 8-10., lelem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

SZŰRMÉK
. elsőrangú kivitelben és legmegbíz-

hatóbban

ZAY MIHÁLY
Bpest, IV., Haris-köz 4. félem. Tel: 188-057

Nagy raktár legújabb modellekből.
Alakításokat jutányosan vállal ok.

Ha r m ó n ium ak - le g o 1csó bb an

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díítalan.

**

zománctéblék,
vésések, jelvények,
néviegvek, címkék



I BRAUN JENO"műhimző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme,

VIIL, Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczi-ú! sarok),

I
. Tel e fon: 344-637.

Azsúr, plissé, hirnzések, gombáthúzás ~~~~~~~~.~
és minden e szakmába vágó munkák - ,

szakszerű készítése.

••••••••••••••••

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

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

~

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

ért kaphatok. '

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

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

,

BIBOR ISTVÁN
könyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, Írószer, töltőtoll,
játékárú, bélyeg, beszélőgép, lemez, tű, kirukatdiszítő, könyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerű töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczv-utca 9. számalatt

I
I

'VÁRI PÉTER
női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győző-u. 11. sz. I
':

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

P th " L· gyűmölcs-, zöldség- éseo, aJos teltermékek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.

Telefon: 38-20-87.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd,

~•. ~!,,'
•.• '!; .,..

RCJnV€RmCS
mÚV€SZ€1<ourn.

H JTE LESITETT
m ÚrÓRGVaK k€PEK

ES SZOBROK
KiZáRÓLaGOS
BESZERZésI FORRása

, "a mocroc K€PZO-
mŰV€SZEI( ouonoó

, ,

SOJor TaRtOTO

Müvlrág, dlsaloll, eredeli kUlönlege ••
ségek g,árlása, eladása

GAOSZ, BDest, IV., SütO-utca 1.
TELEFON: '80-2'3.

VI.OnDRÓSSY ÚT 14.

I
Ar'pád-tér 5., Evangélikus bazár.


