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Őszinte beszéd
Néhány hónap óta a magyar rádió

vasárnap reggeli adásában a reggeli ze-
nét megrövidítette s 8 óra 15 perces
kezdettel új műsorszámot illesztett be
"Öszinte beszéd" címen. Kíváncsian hall-
gattuk ezt a- sokat ígérő új műsorszá-
mot, hiszen már a neve is méltán fel-
keltette a figyelmet. Legelső meglepeté-
sünk vele kapcsolatosan az volt, hogy
újra és újra a magyar társadalom név-
telen robotosai, .dolgozói állottak a
mikrofon elé s valóban őszínte, egy-
szerű beszédben, nyi'ltsággal számoltak
be a maguk munkájáróL Kikkel találkoz-
tunk eddig vasárnap reggelenként? Egy-
szer a rendőrrel, máskor a BSzKRT ka-
laúzzal, a toronyőrrel, a házmesterrel, a
levélhordóval és a vasutassaL Mind-
nyájan ismerjük ezeket az embereket.
Mondhatjuk: hozzátartoznak minden-
napi életünkhöz. Munkájuk gyümölcseit
mindnyájan élvezzűk és ha egyszer-
másszor nélkülöznünk kell őket, mind-
járt fel is figyelűnk rájuk. Dé csak
ilyenkor. Egyébként legtöbbször meg-
feledkezünk róluk. .

Az elmult vasárnap reggel egyszerű
vasutas ember szavát hallottam. Beszá-
molt ennek a. társadalmí rétegnek az éle-
téről. Szólott arról apályamunkásról,
aki száz és száz társával együtt csikorgó
hidegben járja a vasutvonalakat, tisztítja
a pályát s teszi zavartalanná és biztossá
a közlekedést. Szólott arról a váltóőr-
ről, aki hatalmas állomásokon kezeli a
szemafórt s kicsiny bakterházak pislogó
mécsesét tartva kezében, mutat szabad
utat éjszakának idején a vágtató vonat-
nak. Beszélt a mozdonyvezetőről, a fűtő-
ről és a kalauzról, aki sokszor napokon
keresztül alig kerül meleg ágyba és me-
leg családi körbe. Hallottunk a vasuta-
sok családjairól. Hitvesekről és gyer'-
mekekről, akik sokszor maguk is fér-
fias bátorsággal és akarattal végzik -
az apa' helyett - a nehéz munkát. Bi-
zony, ezek az emberek szorosan hozzá-
tartoznak az életünkhöz s mégis alig-alig
gondolunk rájuk. _

Emberünk szeretetet és megbecsülést
kért irányukban, Nem többet, csak meg-
becsülést és szeretetet. Lássuk meg őket
is. Tanuljuk meg órtékelní őket úgy,
mint a nemzet testének hasznos, érté,
kes és munkás tagjait. Mi, akik ezt az
őszinte beszédet nemcsak a rádióhallgató
figyelmességével, hanem a mindenben
evangéliumi tanítást kereső lélek vágyá-
val hallgattuk meg - őszintéri mond-
hatjuk: hálásak vagyunk ezekért az
őszinte beszédekért. Mi tudjuk, hogy
amint a testben sok tag van, ugyanúgy
a társadalomban is; s amint a test kü-
lönböző tagjainak nem ugyanaz a ren-
deltetése, ugyanúgy mi is, mindnyájan
más és más munkakörben élünk. "Nem
mondhatja azonban a szem a kéznek:
nincs rád szükségem; vagy viszont a fej
a lábaknak: nem kelletek nekem, S5t
sokkal inkább, amelyek a test legerőte-
lenebb tagjainak látszanak, azok igen
ezükségesek." (1. Kor, 12:21-22.) Mi
sokat harcoltunk már a multban is' és
harcolunk ma is az "alacsonyabb" tár-
sadalmi réteg megbecsültetéséért, tisz-
tességéértés elismertetéséért. Ebben a
harcunkban jó fegyvertársunk és bará-
tunk lesz az "Öszinte beszéd".

Körülbelül egy félórát kap ez a mű-
sorszám minden héten. Egyszerű és ked-
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Magabízó magyarság
A budapesti januárvégi köd megüli a. fővárost. A késő éjszakán

villanyos és autó hiányában emberek gyalog botorkálunk hazafelé.
Munkából és szórakozásból vegyesen. Mosolyogva és elkomorodva.
6 ahogy vándorolnak csapatok és emberek, egyik előkelő utcában,
annak majdnem minden házában, éjfél után is szól' a rádió. Magyar,
ném et és másnyelvű adók hangzavara érkezik a járókelőkig. Az angol
és az orosz rádió híreit veszi majdnem az egész- utca. Kora reggel
magad előtt látod ezeket az embereket; mindegyik arca gyűrött s
mindenki keresi a legelső ismerőst, hogy amit éjszaka hallott, azt
továbbadhassa. Ki- vállalja a felelősséget azért, hogy ennyi méreg
csepegett bele hiszékeny magyar lelkekbe?

Keresztyén ember megszokta azt, hogy nemcsak napfényes olda-
lon lehet és szokás járni, hanem sötét mélységek alján is.. Nemcsak
prédikálunk róla, hanem már keresztyén köznyetvünkben is benne
van az a szólás-mondás: még ha a halál árnyékának völgyében járok
is, akkor sem félek. < Különösen a magyar ember. tudta ezt mindíg
nagyon határozottan átélni és mindenfelé megbizonyítaní .. A halál-
félelem s az a Nyugat-Európában természetes agóniás hajlam, amely
költőket és filozófusokat s ezek nyomán nemzedékeket állandóan
tudott foglalkoztatni, hazánk magyar költőitől és bölcselőitől mindenha
távol állott. Az európaisodott és keresztyénné lett magyarság' a bátor-
ságot, ezt a keleti rekvizitumát mindíg őrizte és megtartotta.

A magyar keresztyén igehirdetés keresztmetszetét, .keresztyén
egyházaink tanítását, ha kivetíteni akarjuk a legutóbbi emberöltő ide-
jéról, azt a meghökkentő tételt vonatkoztathatjuk erre a 'lelki mun-
kára, hogy abban nagyjelenősége volt az Istenre való teljes hagyat-
kozásnak. Egész keresztyénségünk arcvonala teljes passzivitásra ren-
dezkedett be. Majd az örökkévaló Úr lesz az, aki mindent elrendez.
S- ez teljesen hű teológiai meggyőződés is volt. Az Irásnak s a mai
egyházi tanításnak hűséges alkalmazása. Pe amikor ezt a helyes lelki
átalakulást magáévá tette a magyar keresztyénség, nem úgy emész-
tette "meg s keresztyén magatartását ennek nyomán nem ugy mére-
tezte, hogy a magyar keresztyén lélek az Úr kezében élvén, biztos.
derűlátással nézte volna a. magyarság, . sőt a magy-ar keresztyénség
létét, sorsát, hanem amíg templomainkban. voltunk, csak akkor hatott
ránk ez. a tanítás. K templomajtón kívül pedig elibénk állt a legride-
gebb szellemű hitetés minden olyan szava, amelyet, ha jobban utána
gondolunk: idétlen vakmerőségnek ítélt volna eleve mindenki. Igy
lett járványszerűvé városban; faluban az, hogy nagyobb sorscsapás
ért, mint, amit elviselni erőnk volna. Suttogó hangok természetesen
jövőbeli vonatkozásokkal is teletűzdelték az első riadalom okozta
megijedést s már a magyarság jobb jövőjében vakon bízók lelkéhez
is közel akartak férkőzni.

Az a magyarság esett egy kissé önmagába, mely történelme
szerint sokkal több csapást viselt el egymagában, mint egész Európa.
Azt a magyarságet akarták itthon élők megtépázni, amelyik a leg-
vadabb világnézeti. ésvallási testvérharcokban is mindíg felismerte,
hogy lehetnek idegen barátai és ellenségei is, de az ,a legfontosabb,
hogy vannak testvérei is. Ma mindenki szívesen beszél arról, hogy
a magyarságnak testvére a hitben nagy finn nemzet is, de az ön-
feláldozó s a nemzeti létéért és nemzeti nagyságáért óriási áldozatokat
hozó japán nemzet is.. A japáni testvérnép szava sokszor szíven talált
minket s bizonyára ennek a testvérnépnek a szívében is benne van
az a magyarság, amelyik ma hittel nézi szövetségesét, de fordulhat
a sors úgy, hogy faján keresztül is kell keressen' barátokat, akik a
magunk régi erejét újíthatják meg. Keleti fajta emberek között nincs
pesszimista lélek.

Mi a magunk értékelése szerint sokat érő emberpéldányokból álló
népnek ismerjük népünket. Pedig az igazán fontos az, hogy népünk
és- nemzetünk legyen nagy. A magyar ember - bár a pállérozott
magyar szellern is sok áldást jelentett népünknek - a multban mégis
kardjával tudta naggyá tenni nemzetét. Országunk határain kívül élő
barátságos vagy ellenséges érzelmű szomszédaink is erősnek, nagy-
nak, aszkézisre és . halálra mindíg kész népnek ismernek minket. Nem



mondják, de egészen bizonyosan elismerik, hogy ez a nép joggal bízik
önmagában ~..

Az az atléta, aki az olympiai babérkoszorút nyakába vehette:
verhetetlennek hiszi magát. Az a katona, akinek mellét a hősi jel-
vény díszíti, úgy érzi, hogy ezer pokoltól -sem riadhat vissza. Ebben
az országban minden itt élő magyar ember leszármazottja kurucznak,
gyalogos, huszár, várvédő .és várostromló pompás katonaelődnek, aki
mindent megtett, csak éppen hazáját nem' árulta el s -egy pillanatra
meg nem rendült erejébe és hősiességébe 'vetett bizalma. Ma harcoló
magyar katonatestvéreink is kemény férfiak, akik érettünk állnak
elől. Lehet,. hogy őket magunknak kell egyszer leváltani. Gondol-
nunk kell erre azzal a lelki és testi felkészültséggel, hogy közülünk
mindenkinek szívesen kell meghozni minden áldozatot.

A magyar protestántizmus minden időben távolélt attól a kapi-
tálista kényelmes felfogástól és életgyakorlattói, hogy megoldandó
feladatait mással végeztesse el. Sorsunkat és jobb jövőnket nem vár-
hatjuk senkitől sem. Ellenségeink sokat ártottak eddig nekünk, bará-
taink nem eléggé segítettek meg minket, de a magyarságot sem ellen-
ség, sem barát nem tudta európai vonatkozásban sem megváltoztatni,
sem megszüntetni. .Míndíg megmaradt Isten különös kegyelméből
fogant népnek, amelyet, ha kívülről és rosszindulattal nézel, sok rossz
tulajdonságot fedezel fel benne, de ha abban vér szerint is benne'
élsz, csak azt mondod: 'másodszor is magyarnak szeretnék születni ..
Hazánknak ebben a világháborúban is ez a legnagyobb kérdése:
magyarnak maradni. Nemzeti lé·tünk a magabízó magyarság akaratá-
ban nyugszik, amely kiegészül azzal a személyenként tapasztalható
mindíg visszatérő élménnyel: ennek a nemzetnek helye és örök joga

_ van pont azon a helyen, ahol ma él. Ezt sem a régebbi, sem a mos-
tani háború nem változtathatja meg, mert amennyire ez népünk hő
kívánsága, éppen annyira Isten akarata is.

Istenben teljes ráhagyatkozással reménykedni s önmagunkban
semmit sem -bízni: logikai képtelenség. Veszélyesse vált helyzetünk-
ben magunkra vonatkoztatva a tét mindíg ez volt: ezek után. is meg-
marad-e a magyarság? A történelem ezer igenlő választ adott eleink-
nek és nekünk is. Ma jobban tudjuk, mint elődeink tudták, hogy nem-
csak a magyarság létéről és sorsáról beszélünk, hanem a magyar
keresztyénség létéről is. Ahogy a magyarság politikai magatartásai-
ban sohasem volt teljesen egységes, hitében is sok visszavonás volt
felfedezhető multban és jelenben s nemzetünk ezeket. a harcokat is
kibírta. A pillanatnyi rosszabb s sötétlátásra alkalmat adó háborús
helyzet azonban sem a magyarság, sem a m.agyar keresztyénség létét
nem veszélyeztetheti, még akkor sem, ha ezért a létért nagy áldo-
zatokat kell is hozni. Aki magyar keresztyén léleknek vallja magát,
tudja, hogy 'meg kell hozni ezeket az áldozatokat. Ez az ára minden
jövendőnek. A második.ihuszadik századbeli világháborúnak is ez az
ára. G. L.

Polgári mozgősítás
1.

Külföldön már csaknem minden hadviselő ország végrehajtotta
polgárságának mozgósítását. Nagy tömegek kerülnek így közvetlen
érintkezésbe a háborúval. Olyan' tömegek, amelyeknek életét eddig a
háború közvetlenül nem érintette, legfeljebb külső behatásai miatt
ezenvedtek kisebb arányú változásokat. Életük, amelyet legnagyobb-
részt eddig "polgári" keretek között folytattak, (hiszen éppen rétegük,
az u. n. "polgári réteg" volt az, amelyik sem fokozottabb munkatem-
pót, sem nagyobb ellenőrzést nem kapott,) most egyszerre belekerül az
irányítottság és ellenőrzés sodrába.' Ésszerűtlen és elmaradt életmód-
jukat áldozatul. kőveteli a háború - és jól van ez így, itt az ideje,
hogy ők is kivegyék részüket a munkából.

Amikor azonban róluk, a külföldön annyira félrevonuló és magán-
életüket rejtegető rétegről beszélünk, nerrr feledkezhetünk rneg azok-
ról, akik nálunk, idehaza Magyarországon. ugyanazt az életet élik. Az
a polgárság, amelyiknek tömegét a "polgári" mozgósítás érinti, társa-
dalmi helyzet szempontjaból teljesen azonos egész Európában. Az an-

veshangú előadásait üzenetekkel fejezi
be. Legutóbb üzent egy sokgyerme-
kes és gyermekeik miatt mások csúfo-
lását szenvedő családnak. Bátran fel-
emelte szavát mellettük. Megmondotta,
hogy minden gúnyos szóért elégtételt
kell kapniuk illeték es helyeken ..

Úgy érezzük, ez a félóra egyik leg-
tanulságosabb müsorszámunk s méjtán
illeszkedík a vasárnap délelőtti rádió-
programmba a különböző felekezetű
istentiszteletek közvetítése elé.

Pásztor Pál.

Csak szóli egy szót ...
Soha még ennyi beteg nem volt a

földön, mint napjaínkb an. Kórházakat
fenntartó városok panaszkodnak, hogy
kevés a betegek számára a férőhely. In-
tézmények és egyesületek tanácskoznak
azon, hogyan lehetne több helyiséget,
orvost biztosítani az egyre szaporodó
betegek részére. Klinikákon egyre gyü-
lekeznek a testi betegek, a sebészeti be-
avatkozást végző orvosok szinte állandó
permanenciában vannak, szinte meg-
szakítás nélkül végzik emberfeletti mun-
kájukat. Az ezergyertyafényű lámpák
világltásánál " hófehér ruhába öltözött
segítő személyzet adja kézre a külön-
féle csipeszeket, steril vattacsomókat és
egyéb eszközőket. A lekötött arcú orvo-
sok pedig izgatottan hajolnak az alvó
beteg test fölé, hogy segítsenek és az
életnek tartsák meg a halállal eljegy-
zett beteget.

Míg a különféle klinikákon a súlyos
testi betegségben szenvedő emberek ké-
rik a segítséget, addig igen sok szana-
tórium ajtaját a lelkileg elfáradt és ki-
merült emberek nyitják ki, hogy pihenést
és gyógyulást keressenek. Teljesen meg-
teltek az ideggyógyintézetek. Es ez a
tünet nemcsak nálunk mutatja ilyennek
magát, hanem így van ez az egész vilá-
gon.

Egyre több lesz azoknak a tudós orvos-
professzoroknak a száma. kik minden
szabad, idejüket annak vizsgálására for-
dítják, hogy m] a testnek és a léleknek
egymásra való kölcsönös hatása. Sze-
dítő mélys.égei kerülnek napfényre an-
nak a titoknak, mely a .bűn ésa beteg-
ségek összefüggéseit látja meg. Igen,
mert életünk igazi nagy tragikum a az,
hogy bűneink betegséget és halált ered-
ményeznek.

Cs 'lk nemrég állapította meg egyik
híres német orvosprofesszor. hogy az
emberek igen nagy része nem idegbeteg,
ahogyan erről egyszerűen beszélni szok-
tunk, hanem lelkileg beteg, mely igen
nagymértékben befolyásolja az idegek
munkáját. (Az ú. n. idegbetegeknél az
ideg, neuron fizikai értelemben véve
rendben van. W. Stekel.) Az emberek
nagy tőbbsége maga is érzi, hogy szer-
vezetével. testi, vagy lelki életével,
vagy egyszerre mind a kettővel baj van.
Soha még annyi orvosi könyvet nem
írtak, mint napjainkban és soha / még
ezekből a könyvekből annyi el nem fo-
gyott, mint az utóbbi évtizedekben.
Ebben egy bizonyos üzleti szellem. is
meghúzódik, de mindezeken felül tünet is.

Nem akarjuk a hitnek mély jelentősé-
gét a kegyelem, a megigazulás, az. üd-
vösség, az örökélet vonatkozásában egy
pillanatra sem háttérbe szorítaní, de
utalnunk kell arra, hogy a hitnek a
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test fizikai értelemben vett összefüggé-
seire is jelentőséggel kell bírnia. Ez a
kérdés tisztázásra vár. Gondoljuk csak
végig hirtelen Jézus csodáit, beteggyó-
gyításait és megsejtjük, hogy a hit kér-
dése nem mellőzhető - ne féljünk a
szótól - az emberi test tisztább, szebb,
puritánabb életmegnyilvánulásaiban sem.
Ebből kiindulva pedig új perspektivák
nyílnak az egészségesebb családi, társa-
dalmi és nemzeti élet vonalán is, mely
maga után vonná az evangéliumi világ-
szemlélet gyakorlati alkalmazását, helye-
sebben, feltételezné azt.

Gondoljunk a pogány százados -ben-
nünket megszégyenítő hitére: Csak szólj
egy szót... Ezt a hitet tagadtuk meg,
ezt a hitet kőnyörögjük. Ez az egyetlen
felülről jövő eligazító fény büneink és
betegségeink sötét éjszakájában.

Fülöp Dezső.

" ... e~~~tlen~~erme~ü~... "
Vihar ráz bennünket. Háborúban élünk.

Nemcsak érdektelen szemlélői, de sú-
lyos szenvedői vagyunk egy élet-halál
küzdelemnek. A puszta létünkről van
szó. Ez a gyilkos küzdelem sok és sú-
lyos áldozatot követel tőlünk .Itthon és
az orosz hómezőkön egyaránt. Azonban
áldozat nélkül nincs élet. Van, akitől ez
a harc lemondást, mástól egészséget kö-
vetel. Van, akitől az életet. Szülőtől
gyermeket, hitvestárstóI hitvestársat, test-
vértől testvért és gyermektől szülőt.

A hősi halottak gyászjelentéseit. halál:
hireit fájó szivvel olvassuk. Fáj, hogy :a
drága magyar vér folyik. De tudjuk,
hogy most is. mint az elmult századok-
ban, csak vér és áldozat árán tarthat juk
meg ezt a földet. A vér és a szenvedés
nem-vállalása talán a halálunkat jelen-
tené. Vígasztal bennünket nagy fáj dal- .
munkban az a rendíthetetlen hitünk,
hogy az áldozatok .nern hiábavalók.

A hősi halottak nevei nek olvasásakor
bár meg-megremeg a szívünk, de vigasz-
talódunk azzal, hogy az életüket oda-
áldozott édesapák helyére fiak és a
testvérek hel vére testvérek állanak. Ök
veszik kezükbe az elejtett tollakat, kör-
zőket, csákányokat, fejszéket, ekéket és
fegyvereket. Igy nincs megállás. A ma-
gyar élet mehet tovább. A holtak helyére
élők lépnek. A hősök helyére újabb hő-
sök. És hisszük, hogy .ez a nemzet mind-'
addig fennmarad, amíg az apák helyére
odaállhatnak a fiak és a testvérek he-
lyére a többi testvérek.

Az életüket odaáldozott magyar hősök
nevei nek olvasásakor csak akkor nyila-
lik valami nagy fájdalom a szívünkbe
és akkor fojtogatja vad keserüség a tor-
kunkat, amikor e sorokat kell olvasnunk:
.Kímondhatatlan fájdalmuktói megtört-
szívü szülők jelentik, hogy ... egyet-
len gyermekük az orosz harctéren hősi
halált halt". És milyen gyakoriak ezek
a hírek! Oda az egyetlen gyermek ...

Minden fájó együttérzésünk és rész-
vétünk az ilyen édesanyáké és édes-
apáké, akik egyetlen gyermeküket áldoz-
ták oda a magyar rögért. Imáinkban az
Istent kérjük: ö adjon vígasztalást és
crősítést a porig súj tott szülőknek.

De ugyanakkor mi, akik aggódó sze-
retettel és szinte lélekzet-visszafojtva
figyeljük ennek a nemzetnek a jövőjét
és élet-halál küzdelmét, hadd tegyünk
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gol kispolgár éppúgy, mint a német, olasz, magyar vagy finn kispolgár,
csak abban különbözik a másiktól, hogy élet jelenségei másféle keret-
ben nvi.lvánulnak meg,' de egyébként minden társadalomban körül-
belül azonos állapotban van. A polgári mozgósítás tehát egyformán
érinti minden nemzetben ezt a réteget.

A polgári mozgósításra hazánkban még nem került a s9r. Éppen
ezért ez a réteg még mindíg igyekszik őrizgetni háború előtti időkből
átmentett életformáját. Lehetőleg behúzódik lakásába, a klasszikus
angol kispolgári elv alapján: my house is my castle, azaz: az én házam
az én váram. Életét ebből szemléli és a háború jelenségei olyan mér-
tékben okoznak neki gondot, amilyen mértékben ezt a várrendszerét
valami fenyegeti avagy, erősíti: Rettenetesen fél pl. az élelmezési hely-
zet rosszabbodásától és rémhíreinek elsője mindíg a táplálkozás viszo-
nyait érinti. Ezért ujságolja vidéken azt,' hogy az emberek Pesten
nem kapnak kenyeret és Pesten, hogy a falusiak éléskamrái tele van-
nak, míg mi csaknem éhen halunk. Nagyon fél attól, hogy többet kell
dolgoznia, ezért csaknem hangosan sajnál mindenkit, aki. többet vállal ha-
zája érdekében és diadalmasan számolja 'ki, hogy a mai viszonyok mallett
azért az ellenérték ért igazán nem érdemes. Inkább ne is dolgozzék az
ember. Nála találnak elsősorban hiedelemre a politikai és katonai
rémhírek és ő kombinálja össze a jelentéktelen hireeskeket döntő ese-
ményekké. Számára, nemzeti szempontból csakugyan a legjobb eszköz
egy kis megfékezés, egy kis kiosztott munka.

Mielőtt azonban erre a kényszerintézkedésre sor kerülne, jó
volna, ha mindenki igyekeznék jelen életében és hivatásában jobban
hordozni és jobban elviselni terheit. Elsősorban . a munkamegosztást
ken ész-szeriiué tenni azzal, hogy minden munkás arra a helY1'e álljon,
amelyikhez hivatása fűzi. Nehéz ugyan egy-egy köztisztviselőnek,
tanárnak, hiyatolnoknak jó szívvel azt a parancsot adni, hogy tartson
ki hivatása mellett akkor, amikor más hivatást vállalva .nagyobb jövő
és nagyobb lehetőség nyílik meg számára. De meg kell értenie min-
denkinek azt, hogy a mostani. idők nem alkalmasak arra, hogy társa-
dalmi helyzetünket változtassuk és más helyen dolgozzunk, mint
eddig. Elég gond minden hivatalnak és hatóságnak ugyis az, hogya
hadbavonultak helyére megfelelő munkaerőt szerezzen, nem lenne
szahad gondját ezzel is nehezíteni. Viszont a hatóságnak és hivatalnak
is meg kell értenie azt, hogy becsületes munkáért becsületesen meg
is kell fizetni. •

Másodszor az a feladatunk, hoqy vállalja mindenki azt a munkát.
amelyre elszeqődött. Ma hazaárulás számba meay az is, ha valaki.
"amerikázik" és nem végzi, csak mímeli a munkát. Nem olyan hiva-
talnokra és munkásra van ma szükség, aki elvégzi azt, amit elé adnak,
hanem aki. annál sokkal többet igyekszik dolgozni. Sok hivatalban egv-
egy tisztviselő előtt halomban áll az akta, mi lenne, ha egyszer szol-
gálatból túlóráznék és így végezné el azt? Sok iparos csak hosszú idő
multán készül el a vállalt munkával, mert ma nem kell sietnie, nem
kell versenyeznie, helybe jő a munka, - mi lenne, ha hivatásnak
venné foglalkozását?

Harmadszor 'leg1/en céLunk az. hogy meobecsillést: szerezzünk a
munkának és doLgozónak. Mert ez a megbecsülés bizony kevés helyen
van. Hányan kérdezték már azoktól, akik több munkát vállatak,
aránytalanul kevesebbért. mint amennyi járna, hogy üres helyeket
betöltsenek és a munka ne álljon meg: minek dolgozol annyit? Nem
jut időd szórakozásra! lts milven kevesen 'vannak olyanok; akik a
többet dolgozók közé állottak önként és lemondtak ~zórakozásróL
magáért a munkáért. Bizonvos. hogy soha- senki nem fogja megérteni.
és megérezni azt, hogy mit jelent becsületes munka után, a jólvég-
zettség tudatával hazajönni. azok közül, akik nem állították be mun-
kájukat tudatosan egy közösséz, egy nemzet, egy haza erőfeszítésébe
és nem érzik minden munkával eltöltött nap után este az egész haza
köszönetét.N em kell ezt szóval kimondani, nem kell, hogy ennek okle-
veles elismerései legyenek, az, aki szívvel-lélekkel dolgozott,· már
magában a munkalehetőségben is megtisztelő sorsközösséget érez
azokkal, akik a külső frontot védik. Csak ezek tudják igazán, hogy a
hazát. nem csak a fegyver, hanem a szerszám és a toll is védik, mert
összekötik a lelkeket egy nagy közösségbe, amelyik egymásért mindent
vállalni akar é" mindent vállalni tud,

Kemény Péter;



,227 "hitbuzgalmi" lap
az első magyar Szaksajtó-kiállításon! Ez az, ami meglepheti a Mű-
csarnok olyan látogatóit, akik nem igen törődnek -az egyház sajtó-
jával. A kb. 1200 magyar folyóirat és szaklap között eza 227 egyházi
újság arról tanúskodik, hogy az egyház korszerűen, dolgozik sismeri
a betű hatalmát. Azon ugyan gondolkodni lehet, hogy mit jelent a
misszió szolgálatában ez a nagy betűtenger, amit az egyház áraszt
szerte az országban. Kérdésünk, hogy ezek a lapjaink mit tudnak-
nevelni, tanítani, s hogyan tudják hitvallásra bírni a közvéleményt.
Az azonban mindenképpen tény, hogy a sajtó terén az egyházak leg-
alább így külsőleg, megteszik a kötelességüket. '

A kiállítás méltó helyet biztosított az egyházi sajtónak. A második
terem, mely egyben a második legnagyobb is, teljesen megtelik az
egyházak ujságjaival. A terem jobboldalán a katolikus szaksajtó mű-
vészi kiállítása az egész kiállítás legmeghittebb, legnagyvonalúbb
sárka. A művészí keret valóban egyházi, templomi levegőt teremtett
a katolikus sajtónak. Pázmány és Prohászka a katolikus sajtó szelle-
mét, Pelbárt barát és a modern rotációs képe a történelmét, a fel-
iratok pedig a hivatástudatot akarják kifejezni. Feltűnő nagy teret
kapott a Szív Ujság, melynek nemzeti jelentőségét így -tanuljuk meg:
"Előkészítette az ország felajánlását a Szerit Szívnek". .

Szemben a református sajtó kiállítása egész falat betölt. A Refor-
mátus Elet uralkodik a- kiállításon, ötvenezres példányszámát hirdetve
s nagyon hatásosan sorolva fel az ujság íróit, akik között a legjobb
magyar írók és művészek nevei egyben a református magyarság
szellemi erejét is bizonyítják. A Református Élet konferenciáinak
érdeklődést keltő címei és az egész kiállítás hangja a' református
sajtó mozgalmi jelleget fejezik ki.

Feltűnően szegény az unitárius felekezet sajtója s feltűnően
nagy teret foglal el a baptista szektasajtó.

A belépő éppen szemben találja az evangélikus sajtó kiállítását
(ennek képét közöljük), a Harangszó, az Evangélikus Éle~ és az Evan-
gélikus Ifjúság foglalják el a főhelyeket. Szépen érvényesül a képes
Üzenet és az ifjúsági sajtó, melyben igen érdekesek a Kis Harang-
szónak küldött gyermeklevelek kis falukból és Amerikából. A kiállítás

,közös felirata: "Az evangélikus egyház Krisztus-szolgálata a sajtó
útján", kifejezi egyházi sajtónk missziói hivatástudatát. Jól össze-
válogatott lapszámok, cím-montázsok jó képet adnak sajtónk széles-
körű nemzeti, kultúrális, tudományos, szociális érdeklődéséről.

A kiállítás egyik legnagyobb érdekessége az evangélikus egyház-
egyetem tulajdonában lévő Mercurius Veridicus CÍmu kuruc tábori
ujság, mely az első magyar nyelvű folyóiratnak tekintendő,s össze-
sen két példánya van: egyik a berlini titkos levéltárban, másik az
egyházegyetemé. Feltűnik ugyancsak egyházunk fiának, Lamotte
Károlynak, régi folyóirat gyűjteménye. ,

A kiállítás nagyon mostohán bánt az irodalmi folyóiratokkal s
egyáltalán nem tudja érzékeltet ni azok szellemét. Semmivel sem tűn-
nek ki jobban, mint, a kéményseprőmunkások szaklapja. s ha vala-
melyik magára vonja is a figyelmet, akkor az éppen olyan, amelyik a
mai magyar szellemi életben lemaradt.

A kiállítás szenzációja az agrárszaklapok nívós és nagypéldány-
számra, tudományos szintre és népszerűségre való kiállítása. Ezek a
lapok valóban mozgalmi jellegűek s a szemlélő érzi rajtuk, hogy a
nép körében otthon vannak, Érdekes összehasonlítani velük az ipari
szaklapokat. A technikai folyóiratok kivételével, melyek tudományos
színvonalúak, mind csak drága kiállítású vállalati közlönyök, vagy
reklámlapók. Lehetne elmélkedni azon, hogy a mezőgazdaság népe
mennyivel szorosabb kapcsolatot tart szellemileg a munkájával,
hivatásával, mint az ipari munkás. Az ipari munkásnak legfeljebb
érdekképviseleti lapjai vannak, a szakma maga nem nagyon érdekli.
Ez ,különben az életkörülményekből érthető s mélyen bepillantást
enged a munka, a szellem, a lélek és a kultúra összefüggéseibe külön-
böző hivatásrendek életében.

Nagy teret foglal el a katonai, honvédelmi, levente, cserkész,
sport lapok kiállítása, s a kiállítás gyér közönsége ezek iránt igen
érdeklődik.

fel csendben és mélységes szornorúság-
gal egy kérdést: édesanyák és édes-
apák, miért az egyet 1en? Hol vannak
a testvérek? Menny-ivel könnyebb
lenne elviselni a gyászt és a sajgó, fáj-
dalmat az egyetlen gyermek elvesztése
miatt, ha maradtak volna tes t v ére i.
Ha nem az egyetlen gyermeket kel-
lenemost siratni. Hiszen az egyetlen
elvesztés éveI olyanok lettek a szülők,
mint az utolsó termésétől megfosztott /
vén fa .. , Nincs "uj hajtás többé! Nincs
gyümölcstermés ...

Remegve gondolunk az '"egyetlen
gyermekek" halálhíreinek olvasásakor
ennek a /sokat próbált' nemzetnek a jö-
vőjére, "Egyetlen, gyermekek" miatt ez
a nemzet sorvadásnak' és összezsugoro-
dasnak indul. Nem lesznek és ' nincse-
nek fiak és testvérek, akik a kidőJtek
helyére állanának, Lassan-lassan rnin-
díg kevesebbéri leszünk", Gyilkos mé-
reg, Csak nem sirunk felé megyünk?
Pedig semmiféle démoni erő 'nem tudná
ezt a nemzetet sírjába dönteni, ha a
fiak és testvérek élhe.nek és dol-
gozhatnának tovább. Nem azért sírunk
fájdalmasan, mert hősi halottaink van-
nak. Ezt nem kerülhetjük el, Nem azért
zsugorodik ez a nemzet "mind jobban
össze, mert hősöket kell temetnünk.
Hanern azért, mert "egyetlene<k" gyász-
jelentéseit kell olvasnunk és egyetle-
neket kell a temetőbe kísérnünk. '

Hány és hány szülő van ebben az or-
szágban, akik egyetlen gyermekükkel
sorvadásra 'ítél~ék a nemzettestet. Hi-
szen még a két -gyermek is csak a szü-
lőket pótolja!

Szédülünk, ha a számokat nézzük.
Magyarországon évente a családoknak
fele O-2 gyermek születése miatt nem
vesz részt a magyar faj továbbszapori-
tá sáb an. Évente kb, 100.000 gyermek nem
születhetik meg a szülők önzése és
bűne miatt. Événte 3000 nő hal bele a
gyermek megszületésének megakadályo '
z'ásába és ugyancsak évente 10.000 nő
lesz képtelen arra, hogy gyerrneknelé
valamikor is életet adjon, Megreme-
günk, ha a jövőre .gondolunk. Mcrt kö-
rülöttünk a népek általában bőven sza-
porodnak.

ts most, amikor együttsírunk az édes-
anyákkal és édesapákkal az "egyetlen
gyermek" elveszítésén, kell, hogy meg-
mozduljon minden bűnös szülönek a
lelkiismerete. Talán sok család azért lett
csak "fél-családdá" az egyetlen gyer-
mek megjelenésével, amelyben nem ala-
kulhatott ki a tes t v éri viszony, mert
a kényelem miatt,' a magyar gyermekek
f'elnevelésével együttjáró nehéz munk a,
vesződség és sok átvirrasztott éjszaka
nem kellett sok magyar édesanyának és
édesapának. Mások, talán azért nem
születhettek meg, mert szórakozásra és
társaságra kellett inkább -az idő, mint a
gyermek' sírásának .és kaca-gásának hall-.
gatására, Ismét -rnások, hogy együtt-
maradhasson a vagyon, Lehet:,.

A hősi halált halt ,egyetlen _gyermekek
fekete gyászjelentése legyen intő figyel-
meztetés és vészkiáltás.. Mert most hiába
van mega kényelem és hiába van meg
a jó társaság és szórakozé s. ha .gyer-
mektelen, üres lakás fogadja most a
hazatérő édesanyákat és 'édésapákat. Ez
a síri csend, amely' az egyetlen gyer-
mek elköltözéséveI urr á lett a lakásban,
temetői csenddé változott, -arnelyet alig-
'alig lehet elviselni.És hiába maradt
együtt az egyetlen gyermeknek az, egész
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vagyon, ha most nincs, akire rá lehetne
hagyni ...

" . .. egyetlen gyermekük ... " Olvas-
suk a jelentést. Elpusztulunk, ha ez így
megy tovább... Nincs más megoldás:
csak az Isten akarata szerint való élet.

Káldy Zoltán.

Láttuk'
A háború a művészetben címmel ren-

dezte meg a Magyar-Német Társaság
a Nemzeti Szalonban a magyar és né-
met hadi:tudósitó századokba beosztott
festőművészek háborús képeinek kiállí-
tását. A kiállít ás anyagának túlnyomó-
része nérriet és csak kisebb része ma-
gyar. A német részben főleg a három
hősi halált halt festő egy~kének, Kretsch-
mannak képei emelkednek ki, pompás
meglátású és fogalmazású mivoltukban.
A sebesültszállítás, vagy a harcosok
portréi, mind elsőrangú alkotások. Öt is,
mint valamennyi német társát a fölényes
rajztudás és a tökéletes technika jel-
lemzi. Különbség köztük csak a kidol-
gozás pontosságában vagy elnagyoltsá-
gában található. Az egész kiállítást
azonban .elsösorben az jellemzi, hogy a
művészek igyekeztek a háborúból is a
szépet, az építőt kiemelni és megjelení-
teni. Az arcok mindenütt az új európai
embertípus arcai, szívós. öntudatos és
határozott arcok, a halállal szembené-
zök különös feszültségéveI. A tér a
rombolás tere, de azé a rombolásé, ame-
Iyikből egyszer építés lesz. A színek a
háború színei, tűz és robbanás, föld és
víz háborgásának színei, de nem hiány-
zik közülök az elcsitult harcok után a
régi hatalmát visszanyert természet.
színe sem. Van egy pár felejthetetlen
szép kép is közöttük. A magyarok sem
maradnak le, a fentiek nagyrésze rájuk
is vonatkozik, leginkább a Ballagó ké-
pek ütnek ki más stílusukkal. A leg-
szebb magyar kép Markos Lajos: Pán-
célos támadása. - A kiállítás február
21-ig van nyitva, mindenkinek" igen me-
legen ajánlhatjuk.

Emberek a havason - a Biennale
dijnyertes filmje végre bemutatásra ke-
rült. Nyugodtan mondhatjuk: végre,
mert ilyen szép magyar filmet még nem
láttunk. Gyönyörű felvételek, magyar
levegő, magyar arcok és jellemek, erről
senki sem mondhatja, hogy külföldön is
készülhetett volna. A mese Nvírő-novel-
lákból készült, de ezt csak' az v~szi
észre, aki ismeri őket. A szereplők, a
fényképezés, a tartalom mind jó és szép.
Maradéktalanul dícsérnünk kell.

, A láthatatlan bilincs c. olasz film-
egészen jelentéktelen, minden nagyobb
mondanivaló nélküli film, melyben sok-
kal több a megvetésre, mint a becsű-
lésre érdemes jellemű ember. Egyedüli
erénye, hogy szép· kiáJlítású, és jól van
fényképezve, ez azonban az olasz fil-
mek mai fejlettségénél lassan természe-
tes lesz és így semmi különös dicsérni-
valót sem találhatunk benne. Aki nem
látta: nem vesztett vele semmit. kp.

Evangélikus Nap. Az Országos Luther-
Szövetség legutóbbi választmányj ülé-
sén dr. Vácz Elemér, a Luther-Szövet-
ség igazgatója jelentette, hogy a leg-
közelebbi Evangélikus Napot az orszá-
gos szövetség Szolnokon rendezi.
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A kiállítás maga végtelenül szegény sajtót kapott, érthetetlenül
gyenge 'propagandája volt, s így érthetően elszomorító kevés látoga-
tót vonzott.

Pedig a magyar szaksajtó, amely 120Q lappal a 'kőzismerfen nagy
német folyóirat-irodalmat aránylagosan túlszárnyalja, amely évente
háromszázhúszezer oldalon terjeszt tudást, hitet, nevelőerőt nemze-
tünkben, mely évente kilenc milliót költ nyomdára, hét milliót postára
s annyi papírt használ, hogy vele nyolcszor körül lehetne tekerni a

. földet, olyan kultúrmunkáról tesz tanúságot, ami tiszteletre és érdek-
lődésre indíthatná a magyar közönséget. dyl..

Sajgó István"
Már a neve is olyan érdekes ennek a magyar katonának, hogy

szinte azt lehetne mondani róla: nem mással, hanem éppen ővele .kel-
lett meg esni ennek az érdekes dolognak, amelyről hírt adunk. Sajgó
István teljesen árva székely honvéd, aki a keleti harcvonalon küzd
magyar hazájáért. Karácsony előtt nagyon megsajdult benne az
árvaság és 'amikor arra gondolt, hogy a szerétet ünnepén, karácsony-
kor ő sehonnan nem kaphat meleg szívből jövő jókívánatokat vagy
talán szeretetcsomagot is, arra a merész elhatározásra jutott, hogy a
rádió üzenetén keresztül csendesen és szerényen megüzeni az itthon
élő Magyarországnak, hogy neki nincsen senkije, hát gondoljanak
otthon őreá is és küldjenek neki karácsonyra levelet az ő tábori
postaszámán.

Érzitek-e ebben a szinte naív vágyakozásban azt a valósággal
megdöbbentő sorsot, amelyet Sajgó István élete példáz? Egyedül van,
nincs senkije, harcol és nem tudja, hogy van-e, aki aggódik érette?
Igy harcol már a magyar ebben az Európában ezer esztendő óta.
Most Sajgó Istvánnak hívják őt, de a neve lehetne éppenúgy a te
neved is, vagy a szomszédodé és vágyakozhatnál te is éppen úgy isme-
retlen szíveknek a. szeretete után ebben a nehéz és sötét világban,
mint ahogy ő vágyakozott.

Tudjátok, mi történt? Az ország szíve felfogta ezt az üzenetet.
Ötvenezer levél indult' el Sajgó István "tábori p o s t a s z á-.

mára. Fiává, testvérévé, talán s z in te életpárjává fogadta _
őt sok-sok magyar szív. Öreg nagymamák az anyai szívnek ösztö-
nével, .mintha csak a maguk unokájává tették volna, szerte az ország-
ban karácsonyi csomagot kezdtek összeállítani ennek az árvának.
Kétszáznál több csomag indult el Sajgó István nevére. De ugye, ezek
a. levelek és ezek a csomagok olyan sok szeretetet vittek magukkal,

. amit sem megszámlálni. sem megmérni nem lehet?
Örüljünk Sajgó István karácsonyának vele együtt. Azt gondolta,

hogy nincs senki, aki őt szereti s ime, most szinte elborítja a szeretet.
Nem ismertük eddig a nevét és most mindenki restelkedik, hágy
eddig nem gondolt arra, hogy az odakint harcoló honvédek között
vannak ilyen árva és magukramaradt . szívek is. Milyen szerit köte-
lességünk csakugyan mindennap imádságainkba foglalni harcoló
honvédeinket, akár van közöttük valakink, akár nincs, mert közülük
mindenki a mindny áj unké. És szent kötelességünk minden egyes
alkalommal bebizonyítani előttük azt, hogy féltjük, szeretjük, vissza-
várjuk őket és akármilyen nevük van, mindnyájan a magunk- csa-
ládjához tartoznak.

Örülünk, hogy ilyen hatalmas méretű szerétetmegnyilvánulást
kapott Sajgó 'István karácsonykor. De ezt az egész kis történetet olyan-
nak érezzük; mintha elkésett, de sajátmagunknak is szóló karácsonyi
ajándék volna arról, hogy Isten még meghagyta a szeretetet az ő

nagyon megpróbált gyermekeinek ebben a háborús zivatarban is és
ilyen szeretettel akarja őket átvezetni és továbbindítani majd a háború
után is. Nem pusztul el a világ, amíg megmarad benne a szeretet ...

K. L.
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Kevesen tudják, ..
1745 körül német lakosokat telepítettek le a török uralom idején

lakatlanná vált Vadkert (ma Soltvadkert) pusztájára. Az ősi telepü-
lők nagyszékelyi német reformátusok voltak, azután jöttek württem-
bergi németek s felvidéki evangélikus tótok. Néhány év mulva fából
oratóriumot (imaházat) építettek maguknak, ezt azonban Pest megye
szolgabírája fegyveres katonákkal s a szomszéd Kecelről és Akasztó-
ról összeszedett lakosokkal földig leromboltatta egy kalocsai kanonok
és két plébános jelenlétében. A még alig elkészült imaház elpusztítása
miatt a német protestánsok közül sokan elvándoroltak s így kerültek
helyükbe - újabb telepítésre - római katolikus magyárok. (Lásd a
Soltvadkerti Két Testvéregyház Hőskorának történetét néhai Kruttsch-

.nitt Antal evangélikus esperes kutatásai nyomán.)
Az ottmaradottak minden szigorú tilalom ellenére is magánházak-

nál összejöttek istentiszteletre, zárt ajtók mögött, az éj leple alatt,'
mint az őskeresztyének. Hogy tudják a hívek, hol lesz istentisztelet,
annak a háznak az, oromfalára- zöld ágacskát tűztek ki s köszönés
helyett ezt súgták egymásnak: "Der Busch ist Heim Euler oder Fritz-
mann drausz". (Az ág az Euler vagy' Fritz házán van kitűzve.) 1752~
ben az evangélikusok és a reformátusok újra építettek imaház at -
még közösen, nemsokára azonban elváltak egymástól s külön is
építkeztek. 1766-ban a faluban lévő evangélikusés református ima-
házat környéki és falub eli katolikusokkal me-gint leromboltatták. A
vadkerti két protestáns egyházra szebb napok csak a Türelmi ren-
delet megjelenésével virradtak. Előbb az evangélikusok építették fel
templomukat, majd ,a reformátusok emeltek hajlékot az Úrnak a
bócsai Arpádkori templom rom ősi köveiből.

Régi feljegyzések beszélnek arról, hogy a komárommegyei Kocs
község protestáns hívei csaknem két évszázadon keresztül boldog bir-
tokosai lehettek egy középkori katolikus kőtemplomnak. 1746-ban
azonban ezt a templomot a környék földesura átadta a kicsiny lélek-
számú katolikus hívek használatára. A földesúr, igaz" hogy csak unszo-
lásukra, ígéretet tett nekik. Azt mondotta, hogy építsenek új, tornyos
templomot maguknak. Ehhez azonban engedélyt nem kaptak. Harang-
jaikat többé nem hasznáihatták s a híveket - mint ezt a feljegyzés
említi - "utcánként való gyászos kiáltással kellett a közönséges
istentiszteletre egybegyűjteni". 1763-ban nagy kegyesen engedélyt
adott a .földesúr egy hatfontos csengettyű - harangpótló - öntésére.
Ettől kezdve az egyházfiak az' istentisztelet kezdete előtt ezzel jár-
ták végíg az utcákat, .. folytonosan csöngetve. Ennek az 'áldatlan és
megalázó állapotnak csak a Türelmi rendelet vetett véget.

Vörösberény, veszprémmegyei község ma is fennálló temploma
az Arpádok idejéből való. Ennek a templomnak a leírását így olvas-
suk egy 150 év előtti feljegyzésberi: "A veresberényi szent ecclésiá-
nak vagyon kő kerítéssel körülvétetett, kőből építtetett temploma
három bolthajtással és annak déli napnyugati oldalához ragasztott
hasonló matériából, azaz kőből építtetett tornya, A templom keríté-
sén vagyon két ajtó, mindenik kétfelé nyíló, melynek egyike délre,
a másik napnyugatra vagyon, mindenik koronás tetővel". A -r falu
protestáns - főleg református - lakossága eleinte minden hábor-

~-------------------------------------------------------------~
Gyönyörű ajándék

az Egyetenli Luther-Szövetség jubileumi könyve:

"LÉLEK S SZABAD NÉP"
Valamennyi magyar evangélikus költő istenes verseinek gyűjteménye,

Sylvester Jánostól Reményik Sándorig több, mint ötven költő műve, Dezséry
László összeállításában' és tanulmányával, Raffay Sándor püspök előszavávaL

Selyem díszkötésben 20.- P (fizethető négy részletben). lelkészeknek
250/0-os kedvezmény. ,

Lelkészeknek és tanárok nak az eddig hozzáférhetetlen reformációs anyag
miatt nélkülözhetetlen, Az öntudatos evangélikus ember érdekes olvasmánya,

A könyv jövedelme az Egyetemi Luther-Szövetség diákotthonáé.
Megrendelhető: Dezséry László, Budapest, XL, Fehérvári-út 15., vagy

lapunk kiadóhivatalában.

Eijegyzés. Scholz László budapest-
zuglói lelkész eljegyezte Ulreich Lu]
zát PestszentJőrintőL (Minden külön ér-
tesítés helyett.)

K Ö N Y VIS M f ft T fT í S
Mályusz Elemér:

A magyar Wrténettudomány.
Bólyai Akadémia, --:- 156 lap,

Ez a könyv a szerzőnek jórészt az
Egyedül Vagyunk hasábjain megjelent
és a népi gondolatnak a történettudo-
mány terén való érvényesítését követelő
cikkeit tartalmazza. Nem csak világos
és egyenesen felvillanvo-o okfbjtése és
lendületes stílusa nyeri l~eg az embert,
hanem bátor szókimondása is, A Szekfű-
féle szellemtörténeti irány felszámolását
követeli benne ésazt, hogy a magyar
történettudomány építse ki a magyar
népi eszmét tudományának egész terü-
letén. Ha Németország ezzel az eszméveI
újjászervezte és megtartotta veszendőbe
irduló erőit, vajjon nálunk nem történ-
hetik-é meg ez szintén.. -Csak követ-
kezetesen ..be kell vinnünk az egész tudo-
mányba, fel kell frissítenünk eíav"ult in-
tézményeinket, be. kell kapcsolnunk az
elszigetelt és elhanyagolt vidéki tanársá-
got a munkába és máris sokat tettünk
népünk megtartása érdekében, Csak igy,
sok lemondást követelő kutató munk ával
tárhatjuk fel erőforrásainkat és vezethet-
jük népünket önismeretre és össze-
fogásra, kp.

*tlt , Kedmár Gusztáv:
Magyar geopoIitika.
Stádium, - 191 lap.

A könyv címe sokat ígérő. A leg-
modernebb tudománnyá kifejlődő politi-
kai földrajz eszközeivel megrajzolt ma-
gyar történelmet sejtet; de feldolgozásá-
ban csalódást okoz. Szempontja kétségen
kívül új, de előadásmódjában a cursive
szedett mondatok ellenére sem domboro-
dik ki ~z a mondanívalója, amire törek-
szik és amit olvasója is' elvár tőle. A
szerző, (bencés tanár) nem tudja levet-
kőzni tanáros előadásmódját és azt a be-
nyomást kelti, hogy önmagában nem dol-
gozta még fel egészen és nem érlelte
meg anyagát. Műve inkább compendium,
mint primér forrástanulmányok eredmé-
nye. Erre mutat, hogy kevésszámú fel-
sorolt íorrésmunkája közül hiányzanak a
geopolitikával, mint tudománnyal fog-
lalkozó könyvek. Inkább fiataloknak, po-
litikai történet-szemléletre bevezetőnek.
s a geopolitikai szemtéletben teljesen já-
ratlanoknak, mint a művelt közönségnek
való. Csak egyes (részei, mint pl. a "Ré-
pás kerület'; ügye nyujtanak újat az
olvasónak. kp,_ ....~~ ...~
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HíREK
A Luther-Társaság január 28-án tar-

totta közgyűlését a Deák-téri leány-
-gimnézíumban. A közgyűlésen dr. Kon-
koly Elemér egyetemes egyházi fő-
jegyző és Kemény Lajos esperes e lnö-
költek, akik az átszervezés idejére val-
lalták el az elnökséget, A közgyűlésen
a Társaság tagjai, élükön D. Kapi Béla
püspökkel, szép számban jelentek meg. '1
Az elnökség' bemutatta az' elkészített I
alapszabálymódositás-teryezetet és a f

kőzgyűlés annak, a .Társaság szerveze-
tére vonatkozó - részét egyhangúlag el-
fogadva, annak alapján' megejtétte az
új választást.v.A .Luther-Térsáság elnö-
kévé egyhangúlag dr. Mályusz Elemér
egyetemi ny. r. tanárt, a kiváló törté-
nettudóst választották meg. A közgyű-
lés ugyancsak c égyháI}.gúlag a többi
iisztségeket a következöképpen töltötte
be. Társelnőkők: D. Dr. Pröhle Károly
egyetemi ny. rendes tanár, felsőházi
tag és dr. Traeger Ernö 'miniszterelnök-
ségi miniszteri' osztályfőnök. Ugyvezető
alelnök: Wolf Lajos kelenföldi lelkész,
tb. esperes. Főtitkár: ·Ru,ttkay· Miklian
Gyula püspöki titkár és dr. Sólyom Jenő
egyetemi ny r. tanár. Pénztáros: vitéz
Szenczy András. Ellenőr:' Polgár József.
- Orörnmel állapította meg a közgyű-
lés, hogy az átmeneti idő alatt a Luther-
Társaság könyvkere,skedése egészen.
megujult és biztatóan fejlődik.

A' Deák-tért testvéregvliázak, mely
elnevezés alatt va pesti evangélikus ma··'
gyar és német egyházközségek közös
szerve értendő s amelynek tulajdonát
képezik a régebbi időben épült pesti
evangélikus templomok, továbbá a
Deák-téri ésfasori gimnáziumok és a
Deák-téri elemi iskola, most tartotta
számadó ülését. A képviselőtestületi ülé-
sen Torncsányj Vilmos közös felügyelő
mondott mégnyi tó beszédet, majd tár-
gyalták a multéví számadásokat és költ-
ségvetéseket. A multéví iskolai szám-
adások SO ezer pengő túlkiadással vég-
ződtek. Az 1943. évi költségvetési elő-
irányzat végösszege 7-55,748 pot tesz ki.

A pestszentlőrinci eg.yházközség most
felavatott új orgonáját Peskó Zoltán nép-
szerű magyarázatok és művészi hang-
verseny keretében. mutatta be á templo-
mot teljesen betöltő' közönségnek. Az
orgona nyolc változatú, összes kőltsége
12 ezer pengő, A külsőleg is szép ki-
állítású és jóhangú orgonát az Angster-
cég készítette.

Segédlelkész-változások D. Raffay
Sándor püspök .Bagár ' Iván kőbányai
segédlelkészt a budai-ván egyhezköz-
ségbe, Lehel' László budavári segédlel-
készt a Deák-téri lelkészi körbe, Révész
István budavári segedlelkészt az angyal-
földi lelkészi körbe, 'I<:aposvári Vilmos'
csillaghegyi segédlelkészt· a Deák-téri
lelkészi körbe rendelte. további' szolgá-
lattételre. Kőbányára február l.-i ha-
táJJyal Boros· Károly. katonai szolgála-
tárol leszerelt segédlelkész került. Az
óbudai .egyházközség' 'vallástanító-Iel-
készi munkáját élJ most folyó tanév vé-
géig püspöki megbizás alapján ,Gádor
András" eCtaigi "beáK~t"éri 'segédlelkész
tölti be. .

Tanárválas~tás,. A Deá}}-téri - testvér-
egyl,lázak képNiselőtesfiiJ~t,e.~. fasori.
oimnáziumba olasz nye1vű tariszakra
~endes tanárrá választotta Poppé Bélát.

gatás nélkül használta ezt a templomot-A török -háhorÓ:kután azonban
a község földesurai: a jezsuitálc 1700-ban' fegyveres katonák segítségé-
vel elfoglalták tőlük s az akkor elüzött prédikátor helyére plébánost
küldöttek. A Rákóczi-szabadságharc' megindulásakor, 1703-ban a
plébános önként elment a faluból s a -templomot újra szabadon hasz-
nálhatták. 1749-ben azonban a Győrben székelő jezsuitálc kollégiu-
mából kiküldött páter .merrt hozzájuk 'nagyszámú . szolgája kíséreté-
ben. Ráparancsolt' a prédíkátorra, "hogy azonnal hagyja el- á falut:
Az azonban nem engedelmeskedett. Később különböző ravasz ürügy-
gyel próbálta elkérrü a templomkulcsot,de amikor ez nem sikerűlt,
erőnek erejével betört kíséretével együtt. az' Úr házába,' elfoglalta
azt s újra plébánost küldött a hívek nyakára. -A plébános .azonban
hiába misézett. A hivek az anyanyelven "hirdetett és erőszakkal el-
némított evangélium után .óhajtoztak. A hatalomnak minden . erő-
szakoskodása megtört rajtuk s 1753 után, az utolsó kísérletezés is
kudarcbafulladván, szabadon gyakorolhatták vallásukat:

Kevesen tudják, hogy a volt vajdahunyadi tn. kir. vasgyárhoz "tar-
tozó gyalári vasércbánya rüzemnél egy olyan protestáns egyhaz volt,
melynek körpecsétjén ez a felirat .állott: A gyalárt református, 'evan-
gélikus és unitárius egyház pecsét-je". Az egyháznakkbv-iü református,
30 evangélikus és 15 unitárius tagja volt. A református lelkiszolgálatot-"
minden hónapban kétszer a közeli Rákesd községf-eformátus lelkésze. .
Imre István végezte. Az evangélikus lelkészi teendőket néhai Moór
Gyula lbrassói espereslelkész végezte havonként egyszer, míg az unitá-
rius lelkészi teendőket 'a'petrozsényiunitárius lelkész, Kiss Károly
végezte negyedévenként egyszer, A kiszálló lelkészek a vasgyártél fő-
mérnöki napidíjat és- útiköltségmegtérítést kaptak Az egyház felügye-
lője evangélikus, gondnoka -reformárus,pénztárosa pedig unitáriusvolt.
Egyházi adót a hív-ek nem fizettek, önkéntes adakozások azonban gya-
koriak voltak. Ezekből szereztek harmóniumot, ónekeskönyveket' és
egyéb szükséges dolgokat. Az úrvacsorai edényeket a m. -kir, vasgyári
hivatal ajándékozta. .

Az istentiszteletek eleinte. az állami elemi' iskola egyik termében
folytak 1916-ban azonban a vasgyári hivatal anyagi támogatás ával és .
a hívek nagymértékű adkozásával megkeidték építeni ait il protestáns .
templomot, melynek tornyán csillag; homlokfalánpedig, a tetőn, kereszt
áll ma is, A román uralom - hála Istennek - a templomát nem
bántotta s a hívek annak belső berendezését már a megszállás éveiben
fejezték be. Közli: Pászto» Pál.

, .;~ ... ~r.~
Aranymennyegző. Dr. Hittrich Odön »

főigazgató, a Iasori ": gimnazmm nagy-
érdemü igazgatója és felesége, Krausz
Adél, január 29-én ünnepelték házassá-
guk 50. évfordulóját. . Tisztelői nagy
számban keresték fel és meleg jókivá-

,nataikkal üdvözö-lték őket. .
Konfirmációs Káté. D. Raffay Sándor:

"Evangélikus, Konfirmandusok Kátéja" .
- című könyve most jelent meg tizenötö-

dik kiadásában. Ara 70 fillér. Megrendel,
hető a íasori lelkészi hivatalnál: VIL.
Damjanich-u. 28ib. és az' evangélikus
könyvkereskedésekben.

, Kultúrest, A győ ri Protestáns Kör
január 24-én kultúrestét rendezett. Mű-
vész] számok keretében Győry Eletrier
református . püspök tartott elöadást
Szenczi Molnár AJbert zsoltárköltőról. '

Új valfástanító-Ielkészek. .D. Raffay.
Sándor püspök az" újonnan' szervezett
nagyszénási vallástanító-Ielkészi· állásra
Székács Sámuel békéscsabai segédle 1-
készt, a Dél;'-idéken szervezett pincédi,
kiszácsi és petrőci vallástanító-Ielkészi
állás okra pedig Zalán Pál pincédí h,-
lelkészt, Fest Miklós volt szarvasi se-
gédlelkészt és Petrovics Mirk.ó volt
püspöki titkárt nevezte ki.

Theologiai kőnyvtár. Háromszáz kö-
tetből álló theologiai könyvtár, na-
gyobbrészt- nérriet- nyelvű müvek, együt~ .

vagy darabonként elpdók, Érdek lődők
szívesk edjenek részletes·' katalógus-ért a
következő címre fordulni": özv. Martony
Elekné, Bpest, XI., Budafoki-út vll.

Az évkezdő imahéttel kapcsolatban a'
Mag yar Evangéliumi Szövetség elnöke:
dr. vitéz Csia Sándor' Máv. igazgatósági
főorvos kéri azokat, akik még beszá-
molóikat nem küldötték el, juttassák el
minél előbb Bpest,: VI., Andrássy-út 83:
alatti címre. A perselypénzek befizetése
a Magyar Evangéliumi Szövetség 38.681
számú post atak ar.ékpénzt.ári csekkszámlá-
jára történik. .

Kevesen tudják c. 'rovatunk" vezetője
kéri a lelkészeket, hogy gyü lekezetük
multj ának nevezetességeit és érdekessé-
ge it - .melvek valóban kevesek előtt
ismeretesek csupán - írják meg néki
egy---egy levélben' vagy levelezőlapon,
hogy ebben a rovatban' a lap részére s
felhasználhassa .. Ciril: Pásztor Pál, Bp__,
VII., Damjanich-u. 28/b.

Fancsal Január 25---'31-ig Rőzse Ist-
ván nyíregyházi alesperes tartott evan-:'
gélizációt. Előadásai. a "jó .e~berről"
szóltak, ki megtorpan Krisztus határo-
zott követése előtt, kinek mindíg van
még ideje, a megtérésre, ki szigorúan ek
ítéli a bűnt mások életében, ki saját ere-
jéből akar üdvösségre· eljutni, de egye-
düI Krisztus végtelen' kegyelme segít-
het -rajta.
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Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF' KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. !el.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az .
élet" (60X33) 1 P
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33)' . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) .'. . . _ 1 P
Ugyanezek levelezőlap' alakban 10 fillér-

ért kaphatok.
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Agyába, rBkamiebo

rugós MAT·BRCOT
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Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kammermayer'[Károlv-u. 8.

Telefon : 185-462.

DOLGOZÓ EMBER

aziUnára pó~oili~I.::J I lUil vesz te-
ség, ha - kiUönösen a n&g7
nyári melecben - munkaksdva
ellankad. izmal elernyednek
éli kimeriiltséa-e meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainknt, fejünket, J

nyakunkat, homlokunkat ft hű-
sítő, frissítI)

Diana sósborszes!\zel
kell('getjűkJ ver edté kez ő tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
meg! eezü!nek, vér ker ingésünk
felélénkül, munka bírásunk
meg duplázódík.

Egészségét fél Ló ell. bel' soha-
sem megy urunkaba Diana-
sősborszesz nélkül.

Próbapalack .. 64 fillér
KIs palack . .. 1.10 pengő
Közép palaell: • lI.20 pengö

(, Nan- palaek • 5.'8 pengő
MIndenittt kapható!

A LUTHER TÁRSASÁG könyvesboltiában igen olcsó áron beszerezhetők a
következő régebbi kiadványok:

Dr. Luther Márton művei. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.
Weitbrecht: Mária és Márta. Ford.: Pröhle Hen- századbeli magyar fordítás eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50 P. kötve .. 4...!... " módon.) Fűzve
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apol6gia. Fűz-:e . . ..

DK' S· d P t té ték E 'k Dr. Masznyik Endre: EvangelIkus doqmatika.
. ov~cs. an or:.. ro .es ans es e. rte es Fűzve ., -.90'"

eloadas~~ gyuJtemeny~ hatal~as, 688 ol- R. Pfennigsdorf: Ki isztus a modern szellemi
dalas kotetben. Ill. kotet. Fuzve .. 3.50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve .. . .

Győry Vilmos: Ft ankllti Benjámin élete. 170 ol- Or. Szelényj'(jdön: A vallás helyzete a jelenkor
dal. Fűzve 1.- ;, szellemi életében. Fűzve ..

Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nemzet.ség Fűzve
acsai levéltárából. 686 oldal. Füzve .. 5.-" Dr. Wiczián Dezső: Luther mini professzor.
Kevés példány van. Fűzve

D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- Kapi Gyula: Magyar éneklö kar. (90 vallásos
rázatos.) Fűzve ., .. 1.-" ének férfikarra.) Fűzve .. . .

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vallásügyi törvény Paulik János: Isten felé. (Prédikációk.) 510 oldal
története. Fűzve .. 1.- " Fűzve 1.- "
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésünkre!

Budapest, VIlI., Ullőí-út 24. .

Miért támogassuk az Evangélikus Egybáz.:
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasitási, tanulmányi, neveltetesi segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az.

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

pu~lTRiellnTII&
M!tUIimat •• I/1CII'"

Ajándékok, órakülönle-
ges s égek és ó r a j a vításo k.

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

Hittestvéreknek árengedmény

Telelon: 38-20-87.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIOI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP'
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

d. e. 1/412 Scholz László
d. u. 6 Dr. Keken András
d. e. 1210 Pásztor Pál
d. e. 11 Kemény Péter
d. u. 4 Pásztor Pál
d. u. . 5 Güttler Vílmcs
d. e. 3/410 Kemény Lajos
d. e. 1(l Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly
d. e. 10 Göndöcz Lász16
d. e. 11 Pásztor Pál
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Harmati György
d. e. 11210 Dezséry Lász16

.d. e. II Lamnek Vilmos
d. e. 10 Csaba Lász16
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Ruttkay Elemér
d. e. II Ruttkay Elemér
d.e. 11 Dr.. Finta István
d. e. 10 Rédei Károly
d. e. 11 Révész István
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 9 - - --
d. e. 9 Rimár Jenő
d, e. 9 vitéz Sréter Ferenc
d. e. 9 Glatz József
d. e. II Danhauser Lászlé
d. e. 10 vitéz Sréter Ferenc'
d. e. 10 - - --
d.e. 9 - - - -
d. e. 10 Gádor András
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Gádor András
d. e. 9 Wolf Lajos
d. e. II Wolf Lajos
d. u. 5 Botta István
d.e 10 - - --
d. e. '/rll - - - -
d. e. 1/112 - - --

~ Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések 'és címváltozások akiadóhivatalba küldendök.
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
A dicsőséges Úr

Papok és katonák

Polgári mozgósítás

Hol élnek evangélikusok?

Isten írott igéje

Kevesen tudják

Jéna és Szedán

Egy édesanya emlékére

Aki velem nincs, ellenem van

Láttuk

Új könyvek

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. február 14.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Falvay Jenő
Deák-tér 4. (ném et nyelven) d. e. )/210 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. (rádiós.)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-út 19.

Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya .
Gyáli-út 17. (h. ő. kórház)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24. (egyetemi)
üllői-út 2~.
Szvetenai-u. el. isk.
Gyál i-útí elemi isk.
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Angol-u. 25.
Abonyi-utca 21.
Gömbös Gy.-út 25. (h. Ő. k.)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.

Tomory-úti leányiskola
Szerit László-út 6l.
Torockó-téri ref templom
Bécsikapu-tér (ifjúsági)
Bécsikapu -tér
Böszörrnényi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (német)
Öbuda (ifjúsági)
Obuda, Selmeci-utca l.
Öbuda, Selmeci-utea l.

Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva
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A dicsőséges Úr
Az egyházi esztendő be~sztá- korta bölcs, de még gyakrab-

sában ritkán kerül sor a víz- ban oktalan erőfeszítéseit, sem-
kereszt utáni hatodik vasár- hogyakeresztyénség sorsát e
napra. Rendszerint három- világtól tennénk függővé. fel-
négy vízkereszt utáni vasár- 'hős időben is tudjuk, hogy a
nap van és a hatodik vasárnap föld a naprendszernek a boly-
evangéliuma csak, olyankor gója és ennek a rendszernek
tud megszólalni, amikor abban a középpontjában a fényes és
az esztendőben nagyon későre éltető nap ott van akkor is, ha
marad a húsvét. Ez a ritkán bölcsen vagy bolondul beszé-
előforduló evangéliumi törté-lünk róla. Éppen így akár hall-
net Krisztus megdicsőűléséről gat az ember Krisztus kereszt-
szól. Úgy érezzük, hogy ebben jéről, akár megvetőn és botrán-
az esztendőben nagyon, alkal- kozva beszél róla, akár pedig
mas időben szólal meg. sírva térdel előtte, a bűnös

Krisztus, dicsőségének fel- lelkek világának középpontja
ismerése ennek a háborúnak a az, még pedig Isten változha-
középpontjába került. Mi ke- tatlan kegyelméből. Jó tehát,
resztyén magyárok -a legjob- hogy, ebben az esztendőben
ban tudjuk, hogy nemcsak templomainkban felolvasni és
politikai érdekek, nemcsak meghallgatni lehet a Krisztus
gazdasági szükségszerűségek, dicsőséges fényességéről szóló
nemcsak' élniakaró: nemzetek evangéliumot és lehet igét hir-
,és nemcsak elkerülhetetlen detni, róla erinek a tanakodó
társadalmi átalakulások sar- és nyugtalankodó világnak.
kantyúziák ezt a háborút, ha-Hadd hallja megint a világ
nem benne a krisztustalan vi- Krisztusról azt a fényes felhő-
lág-is. elindult háborúra Krisz- ből hangzó égi szót: "Ez az én
tus ellen. Hasztalan' igyekez- szerelmes Fiam, akiben én
nek sokfelől alácsökkenteni a gyönyöiködöm. Öt hallgassá-
keresztyénség értékét és. be- ,tok!" Sötétséghez' és fájó dol-
folyását az emberi világ élete, gokhoz szokott szemek hadd
szempontjából, minket nem té- ' tekintsenek Krisztus felé, aki-
veszt meg az, ha látszólag erős nek "orcája ragyog,' mint a
éshangosa keresztyénség va- nap" és "ruhája fehér, mint
lamelyik korszakban, de éppen a fényesség". Míg itt a földön
így nem téveszt meg .az sem, volt, sokszor .borult árnyék reá
ha valamelyik, másik kerszak- és az emberek megmentéséért '
ban annyira .meggyengültnek még a halál éjszakájaba is .alá-
látszik, hogy megijedt szívek szállott,' de azóta már 'csak tel- '.
már arról beszélnek.vhogy a jes dicsőségében láthatják Öt
keresztyénség sorsa is bizony- a hivő szívek. Aki 'nem tudja ,
talanná vált. Mi sokkal higgad-. elviselni ezt a fényességet és
tabban nézzük : a' világ gya- - mint ahogy az evangélium

mondja: arcra esik előtte, an-
nak rninden emberi bátorítás-
nál hatalmasabban szól Krisz-
'tus ma is és ma is azt mondja,
amit ebben az evangéliumban:
"Keljetek fel és ne féljetek!"

Minden háborúnak vannak
nehéz fordulatai. Rossz hírek
még .a bátor szíveket is meg-
próbálják. Bizony mondjuk,
hogy a háború testi megpróbál-
tatásainak elhordozásához hit
kell. Olyan hit, amelyik erő-
sen tudja, hogy a mának a
dolgait el kell ugyan végez-
nünk a saját erőfeszítéseink-
kel; de a 'holnap Isten kezé-
ben van, ami azt jelenti, hogy
semmiféle ma történő dolog-
nak vagy eseménynek' legköze-
lebbi ,következményeit sem
látjuk és földi jövőnket sem
magunk formáljuk. Milyen
szépen és egyszerűen mondja
ezt egyik énekünk: "Ki dol-
gát csak Istenre hagyja és
benne remél mindenkor, Azt ő

csudaképpen megtartja Min-
den szomorú inségkor. Ki ma-
gét bízza Istenre, Nem -épít az
fövényre" .

Ez a Krisztus dicsőségéről
szóló evangélium r számunkra
csak abban változott meg;
hogy ma már nem hallgatni
kell róla, hanem el kell mon-
(ani mindenkinek, hogy Ő a
dicsőséges Úr felettünk. Nagy
szelgálatot tesz minden hivő
szív ennek a világnak, ha bi-
zonyságtétellel szól Krisztus-
ról, aki feltámadott, él és ural-
kodik mindörökké ...
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Jéna és Szedán'
1892 őszén, mikor kiértem·a jénai

egyetemre, nagy eseményt 'ünnepelt a
kis egyetemi város. Bismarck látogatta
meg Jénát és a Medve-szálló erkélyéről
beszédet mondott. Ennek a beszédnek
az volt az alapgondolata:

Ohne Jena kein Sedan.
Jéna nélkül nincs Szedán, Ha Napo-

leon Jénánál nem semmísítí . meg. a né-
met hadsereget, a nemet nép nem éb-
red őntudatra, nem indul meg az a nem-
zeti megerősődés, niely Szedánnál őssze-
tőrte a francia császárság európai ural-
mát.

Milyen mélyen belelátott Bismarck a
tőrténelem logikáj ába, azóta bei gazo ló-
dott: Szedán nélkül nincs versailles!
kényszer békekőtés. Versaillesi béke nél-
kül nincs német nemzeti szocializmus és
egész Európát végigsőprő háború.

A tőrténetírás jóforrnáh csak a hábo-
rúk iránt érdeklődőtt. Még az 1555-ős
ágostai békéről írták meg legtőbben,
hogy mennyire kiindulópontja volt a
harmincéves háborúnak.

Pedig a békekőtések fontosabbak a
háborúknál. A háborúban a jelen ener-
giái. mérkőznek, a békekötésben a jövő
energiáival kell számolni. Clemen ce au
nagyot tévedett, mikor a b ékekonferen-
ciát azzal nyitotta meg, hogy most jőn
a leszámolás. A békekötés sohasem le-
het leszámolás, mert akkor nem béke-
kötés, hanern új háború kezdete.

Lao-cse mondja, hogy az események
útján a kővetkezetesség vezet. Nincs
ugrás, nincs kitérés, az egyik esemény-
ből kérlelhetetlenül kővetkezik a másik.
Az őnzetlenségből születik a béke, -a té-
vedésekből a szerencsétlenségek. .

A háború fordulatai változnak. Sike-
tek és veszteségek mérlegeí készifik elő

. a befejezést. Ha ennek a befejezésnek
szővegét megint pusztító : erőszak írja
elő, akkor megint egy jövendő erőszak
kezdete előtt állunk, mely rombolva tör

. elő arra, ami mostan létesült.
Mi hajtotta a népeket ebbe a küzde-

lernbe? Egy nagy feladat megoldása. A
történelem ráparancsolt az emberiségre,
hogy ezt a feladatot meg kell oldani.
Úgy látszik, hogy az egyén politikai·
szabadságának biztosításával megtalálta
azt a formát, mely a tömegeket kielé-
gítí. Ezért küzdött a tizenkilencedik szá-
zad és meg is valósították a politikai
szabadságot minden kultúré llamb an.
Csakhogy a szabadságról kiderült, hogy
azt nem lehet adni, hanem ki kell ér-
demelni. Egyéni és társadalmi. biztosí-
tékok kellenek helyes felhasználásához.
Tőrvénytisztelet és , megértés által biz-
tosított: egyenlőség.

Minthogy az egyenlőségnek legfőbb
akadálya a vagyoni viszonyok egyenlőt-
lensége volt, a huszadik századnak az
lett a feladata, hogy a politikailag felsza-
badított egyént gazdaságilag is felszaba-
dítsa.

Az első lépés ehhez a ·régi berende-
zések meggyengítése volt az első világ-
háború után! A régi berendezésekkel
együtt omlott össze a szocializrnus régi
formája. Egyik oldalról a polgári társa-
dalom kohzervatívizmusa, a másikról a
kornmunizmus támadta meg. A kommu-
·nizmus a bolsevizmusban ázsiai lelkületű
rendszert épített ki. Ezzel lett haszn álh a-
tatlan gazdasági rendje Európa számára.
Minden ázsiai előretörés pusztulást je-
lentett Európának, mert nincs érzéke a
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Papok ,es katonák
Lapunkban most először írjuk le ezt a szót.: Sztalingrád. Függet-

lenül a politikai és katonai érdekeltségeinktől, m,in~ k;resztyén .le:~-
készek különösen arra gondoltunk az ostrom hosszu es félelmetes idő-
szakai alatt, hogy miképen imádkoztak a halálraszánt katonák s milyen
áhitatokba lendült istentiszteletek voltak ott. Mert kétségtelen, hogy
a Volgapartra épített erődítményvárosból keletre néző európai k~to~
nák jól tudták; hogy ami tőlük keletre van, az ellene van az europal
keresztyénségnek is.

Ezek az emberek, akik itt harcoltak és meghaltak, lelkészek tés
kezlegények a sokat prédikált eskatoligiai lehetőségeket valóság for-
máiban élték végig és ha ilyen vonatkozásban levél soha nem jut
kezünkbe, vagy hír nem jut el hozzánk, halottak, haldóklók, foglyok
az utolsó pillanatban mégis délkelet felé néztek, ahol az Úr Jézus
Krisztus keresztje mégis világított a kivehetetlen sötétségben is. Ha
volt itt istentisztelet, vagy úrvacsoraosztás akár evangélikus, akár kato-
likus, -akár görögkeleti' ritus szerint, akkor valóság az, hogy a huszadik
századnak ehez fogható istentisztelete nem volt. .

Főképen háborús időben igen közelállónak ~érzi magát két hivatás
embere: a pap és katona. .

Egy népi hangversenyen történt,' hogy a 4000 lelket befogadó nagy
budapesti színházban a műsorbemondó jelezte.ihogy egy előadó úr egy
Mécs és egy Ady verset fog elszavalni." Az előadó valóban jól elsza-
valta mindkét verset. S akkor a tömeg újrázni kezdett 's 4000 ember
követelte bömbölő hangon, hogy hadd hallhassa Gyóni Géza versét:
Csak egy éjszakára. Az előadó is megijedt sikerétől s a. tömeg kény-
szerítő erejének engedve, egy elég forradalmi ízű József Atilla verssel
próbálta a közönség izgaimát lecsendesíteni. Kisérlete nem sikerült s
a közönség .tombolva kényszerítette, hogy elmondja Gyóni legnagyobb
versét. S az evangélikus papfiú. .a félig kész evangélikus lelkész híres
költeménye megjelenítette harctereket járt katonák előtt s a harcte-
rek realitását sejtő lelkek előtt, hogy mi az, amikor éjszaka elszaba-
dulnak az alvilág erői s a világra törnek. Mégis milyen kevesen vették .:
észre, hogy néhány szavában .ott van az egész pcémának a súlya, ami-
kor Kri.sztust magasít ja fel a tömeg előtt. Teológiai multját és papságra
alkalmas voltát kevesen ismerik fel Gyóni elvesztett életsorsában.
A fel nem avatott lelkész bizony olyan prédikáelót mondott költői so-
rokban, amely a legtöbbször hallgatott magyar igehirdetésnek .nevez-
hető. Kár, hogy alig tudja valaki, hogy a mindenkori katonaságnak és
hősi hazafiságnak ezt a nagyszerű eszközét egy lelkész adta a magyar-
ságnak.

Hazánkban mindíg voltak katonás gondolkodású papok, akik azt
vallották, hogy a magyarság ereje hadseregében van adva elsősorban.
De ugyanolyan. örömmel jegyezhetjük fel, hogy mindenha voltak iste-
nes magyar katonák. Napjainkban js vannak olyan előkelő állásban
levő tábornokaink, akik templomok építésére fordították a szolgálat-
ból fennmaradó szabadidejüket s tudunk olyanokról is, akiknek ottho--
nában gyakori a házi istentisztelet. De talán sem nagy papjaink, sem
nagy katonáink ném tudják azt, hogy Európa egyik országában meg-
történt a régmult időkben az, hogy királyí intézkedésre a tábornokok-
ból püspököket csináltaks püspököket állítottak a harcoló hadak
élére. Állítólag a hadsereg sikerei a püspökökből lett hadvezérek ide-'
jen sem kevesbbedtek. Valószínűleg az egyházakat sem érte elhárít-
hatatlan és kiheverhetetlen veszteség abból, hogy tábornok püspökö-
ket ismerhettek meg.

Ilyen példákból érthető meg, hogy a lelkészek katonai szolgálata
a rangbeli értékelés szerint más civil pályákkal szemben bizonyos elő-
nyöket élvezőnek látszik. A magunk részéről természetesnek tartottuk

.az első világháború azon tapasztalatát, hogy orvosok és orvosprofesz-
szorok polgári és tudományos fokozataiknak. megfelelő rangot nyertek
a hadseregben. Hiszen tudásuk legjavát nyujtották hazánk közismer-
ten kiváló orvosai a hadseregnek s ezért ez a rangbeli elismertetes
nagyon bölcs intézkedés volt. De ezek a lelkészeket és orvosokat ked-
vező előnyben részesítő bonumok a nemzet szempontjából akkor bizo-



nyúlnak igazán hasznosnak, ha a teljes Telki közeledés és egység is
meg van pl. a katonaság és a papság között is.

Az első világháború utolsó éveiben az egyik katona főreálban
taníthattam. Világháborús tisztek voltak a tanári kar tagjai. A lelkészi
kar nagyobb része is ilyen volt. S ebben a testületben olyan ideálisan
alakult a közösségi érzés követelte sok törvény, hogy semmi zökkenő
nem volt. Emberileg elgondolhatatlan is az, hogy a két foglakozás
személyi és tárgyi vonatkozásban egymást meg ne értene, hiszen egy--
mást kiegészítő. tevékenységek. A .katona fegyvere reprezentálja az
erőt s a lelkész élete jelenti a morált. Szándékosan állitottuk így egy-
más mellé a két foglalkozást. Nemzeti életünkben ez a két legnélkülöz-
hetetlenebb tényező. Olyan botor lélek nem lehet hazánkban, aki még-
egyszer úgy nyilatkoznék felelős állásban, hogy nem igényli a katonai
erőt, de olyan elhitetlenedett lélek sem akadhat országunkban, aki ne
azt vallaná, hogy a lelkészi kar tömegében és egyedeiben élő morális
erőre feltétlenül szükség van szemléltetés és példaintés c-éljából. Nem-
csak a lelkész, hanem minden felelős tényező tökéletes és megtámad-
hatatlan erkölcsi személyiség kell legyen és ez egymás mellé kény-
szeriti minden magyar ember előtt a két foglalkozást.

Egy héten keresztül, ahány katolikus testvéremmel találkoztam,
mindegyik azzal a kérdéssel támadt reám: mi a véleménye a kutya-
predikációról? S mivel, sajnos, ezt a prédikációt nem hallottam, fele-
imtől tudtam meg, hogy az egyik magyar katolikus lelkész rádió szent
beszédében elmondotta, hogy Budapesten 22.000 ölebet tartanak nyil-
ván s felsorolta, hogy ezek a kicsiny állatok mennyi tejet vesznek el
az éhező gyermekek elől s mennyire szaporítják a kedvelt pedigrés
kutyák a gyermektelenül élni akaró családok számát. Sajnálom, hogy
nem hallhatiam ezt a beszédet. Ha mint teológus nehezményezném is,
hogy egy igehirdető ilyen formájú illusztrációkkal telíti igehirdetését,
mint társadalmi morál jarzítására elengedhetetlen fontosságú cseleke-
detet föltétlenül helyeslem, hiszen a szavak célja az volt, hogy ne
adja a nemzet" azt, ami a gyermeknek való, pont és épen a kutyáknak.

Gyóni és az idézett igehirdető és a sokezer lelkész mind-mind
Istennek szolgái, amint. katonáink is Itivétel nélkül a hazának .szolgáí
meggyőződésből és. hűségesszolgálatkészségből. Ezért érthető, hogy a
két munkacsoportnak a legfőbb célok és okok miatt egymás mellett és
egymásért kell küzdeniök, egymás értékelésévei és nagy rabecsűlésével.:

G. L.

Polgári mozgósítás
II.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak a férfitársadalmat kell
jobban megszerveznünk és _nagyobb erőkifejtésre birnunk, hanem
hátra 'van még a női társadalom megszervezése is. Hazánk talán a leg-
elmaradottabb ezen a téren. Európa minden országában sokkal hama-
rább kértek és vettek részt a nők a nemzet munkájából, mint Magyar-
országon. Nem. csak arra gondolunk most, hogy kevesebb volt a női
munkaerő, mint Európa egyéb országaiban, a férfiakéhoz arányítva,
(hiszen itt a munkanélküliség játszott nagy szerepet és volt idő, amv-
kor minden dolgozó nőt el akartak bocsátani), hanem inkább abban,
hogy Magyarországon a nők nem alkották meg öntevékenyen azokat
az egészen speciálls női feladatokkal rendelkező szervezeteket, amiket
külföldön már jóval előbb megszerveztek. Finnországban, ahogyan az
a Lotta Svard szarvezet történetéből olvasható, máráz első világháború
végén szerephez jutottak a Lották és errő!' egészen napjainkig sem
mondtak le. Még a békeévekben készültek arra az időre, amikor a fér-
fiak mellett hadba kell vonulniok. Oroszországban, az orosz viszo-
nyokra és készülődésre jellemzően eltorzított módon, ahogyan azt az
Egyedül Vagyunk írja: a bábaképzőben három évig részesítették bolse-

háromezeréves európ~i kultúrfejlődés
iránt.

A második lépés már minden ízében
európai volt és az európai kultúrélet .
egyik ősi talaján, Itá liáb an jelentkezett.
A nagy római császárok vezetőszelleme
támadt föl, hogy újjáteremtse népét. A
nemzeti megújulásnak csak kísérete volt
az új gazdasági rend, melyben a -prob-
léma megoldása elmaradt a háborús
válságok során:

A harmadik kísérlet új gazdasági élet
teremtésére a német nemzeti szociafiz-
mus. Elsősorban mélyebbre helyezte a
gazdasági átlag színvonalát, a polgári
társadalom alá, a munkás- és Iöldmí-
vesosztályokra. Minden ilyen leszállí-
tása a színvonalnak óriási új erőforrá-
sokat nyit meg. Amint azt a mult szá-
zadban a politikai jogok kiterjesztésénél
is látni lehetett. Ezek a hatalmas új
erőforrások nagyrészt a háborús készü-
lődés medrében folytak és arra képesí-
tették a német népet, hogy Európa uj
rendezését kezébe vegye. . .

A háború ugyan megakasztotta ennek
a két úttörő népnek munkáját, de azt is
tudnunk kell, hogy a háború mindig rom-
bol intézményeket és így a fejlődés út-
ját egyengeti. Kétségtelen, hogy ez a
háború is folytatni fogja azt a munkát,
amit il megelőző háború a mult elsöpré-
seiben elkezdett és közelebb visz majd
az egyén gazdasági felszabadulásához.
Hogy ez a fejlődés milyen válságokon
visz keresztül, az attól függ, hogy a
békekötés mennyiben lesz új háború
csirája. Hamvas József.

Egy édesanya
emlékére

Ez a történet az első világháború ide-
jén kezdődött. Sok magyar édesanya
között, akik könnyes szemmel és áldó
imádságokkal bocsátották ej gyermekei-
ket a harctérre, elbocsátotta mind a
négy felnőtt fiát az az édesanya is, aki-
ről itt beszélünk. Es az édesanyához,
aki itthon maradt, jöttek egymásután
a tábori levelezőlapok éveken át, hol
orosz földről, hol Romániából, hol pedig
a DoberdóróJ. Azután megfogyott a la-
pok száma, az egyik fiú orosz fogságba
került. Közben itthon is megnehezedett
az élet, az édesanyának nemcsak ag-
gódnia, hanem sokszor nélkülözni is kel-
lett. Csak il szív éberr lévő imádságok
nem fogytak eJ. Törhetetlen remény-
séggel könyörgött, valósággal harcolt

. gyermekeiért Isten előtt és Isten meg-
hallgátta könyörgéseit: mikor végetért
a háború, hazajött három fiú és körül-
vehette hálás szeretettel az édesanyát.

Azután tovább mult az idő. Hozott
sok megpróbáltatást. Trianon megcson-
kította az országot és a csonka ország-
ban nehéz lett a kenyér, sok lett a gond.
Ezekben a szomorú időkben azonban
mégis változatlan maradt az anyai szív:
tovább könyörgött a fiúért, a negye-
dikért, akiről semmi hírt sem hallott,
Nem mondott le arról, hogy él a gyer-
mek és hogy egykor újra visszajön,
Elmúlt a háború utáni évek közül négy,
öt, hat esztendő és az édesanya min-
dennap megköszönte Istennek, hogy
hazahozott hármat és könyörgött, hogy
segitse haza a negyediket is.

Igy történt azután, hogy az egyik bu-
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dapesti lelkészi hivatalban egyik napon
megjelent az édesanya és azt mondotta:
"Úrvacsorát jöttem kérni Meghallgatta
Isten imádságom minden szavát. Hosszú
bujdosás után hazajött a negyedik fiam
is. Eljövök most ezzel a négy fiammal
együtt, hogy a hálaadás poharát ve-
gyük Isten magasztalására. Csak arra
kérem a lelkész' urat, hogy foglalja be
az imádságba azt a négysoros imádsá-
got, amelyet én hosszú éveken át min-
dennap elmondtam s amelynek meg-
<hallgatásában sohasem kételkedtern".

És ez a hálaadó csendes úrvacsorázás
végbement a templomban. A lelkipásztor
most is maga előtt látja az édesanyát
és a négy fiút, ahogyan hálaadó szívvel
ünneplik a hitnek és a szeretetnek a
győzelmét, mely olyan teljes Jézus
Krisztusban s amelyet olyan ritkán tud,
nak teljessé tenni maguk számára az
emberek.

Most, a második világháborúban éi-
véget ez a történet. Ezt az édesanyát
most hazahívta az Úr. Koporsója körül
ott állottak gyermekei és unokái. Most
az ő szívükben volt könnyes imádság és

'könyörgés ugyanahhoz az Atyához, aki
meghallgatta az érettük való imádságo-
kat, hogy most hallgassa meg a gyerme,
kek imádságát ezért az édesanyáért és
teljesítse rajta az Ö egyszülött Fiának
azt az ígéretét, hogy sok megbocsáttatik
annak, aki nagyon szeretett. '..

Aki velem nincs,
ellenem van

Az ember világának egyik legnagyobb
átka az, hogy a jót, a szépet, az önfelál-
dozást, a tiszta segíteni akaró készséget
nem bírja el, hanem mai nyelvhaszná-
lattal élve, "kikezdi" és "lejáratja". Igy
volt ez évtizedekkel, vagy évszázadokkal
ezelőtt is és így van napjainkban is,
Amikor Szécheny; István gróf, a leg--
nagyobb magyar a Lánc-hidat készíttette,
vagy az Akadémia fundamenturnát rakta
le, a magyar lótenyésztés hírnevét
kezdte megalapozni, a Tiszát szabályozta,
gőzhajókat indított el a Dunán, ráfog-
ták, hogy mindezt csak' azért teszi, mert
meg akarja sokszorozni a vagyonát, ke-
resni akar, több pénzt akar. Az utókor
tisztázta Széchenyit, ma már tudjuk.
hogy a legnagyobb magyar mindíg csak
áldozott és sohasem kapott. Az embe-
rek, ha látják, 'hogy valaki különb ná-
luk, igazabb, nagyobb, mindent elkövet-
nek, hogya felettük állót a saját bűnös
színvonalukra szállítsák le.

Csak nemrég áldozta fel egyik nagy
írónk egész vagyonát a magyar jövendő-
építés szolgálatára és igen sokan, akik
ezt a lépést semmiképpen sem merték
volna megtenni, ráfogták, hogy ezt csak
propaganda célok miatt tette, így akar a
maga számára nyilvánosságot és közön-
séget szerezni. Az emberek nagyon nehe-
zen hiszik el, hogy valaki náluk nagyobb,
különb lehet. Azt pedig sehogyan sem
merik elhinni, hogy akadnak nagyritkán
még olyan emberek is, akik életük ne-
héz és súlyos problémáiban nem alkusz-
nak, nem helyezkednek a sem hideg.>
sem meleg nyárspolgári álláspontra, ha-
nem döntenek és utat vágnak maguk-
nak a sötétségben. ,

Minden ország, mely meghasonlik ön-
magával, elpusztul. Ezt az igazságot ta-
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vista világnézeti és gyakorlati (partizán) ldképzésben a nőket. Érdemes
idéznünk egy mondatot: "Az orosz ápolónők ... úgy értettek a dinamit-
patron meg töltéséhez, mint a legképzettebb lőszerészek". Németország-
ban a Frauenschaftok és a munkatáboros leányok céltudatosan készültek
arra, hogy' ha eljő az óra, helyettesíteni tudják a férfiakat a
munkában.

Arról most már természetesen le is mondhatunk, hogy utolérjük
nem csak az előbb felsorolt, hanem a fel nem sorolt olasz, spanyol

l' nemzeteket is. De arról egyáltalán nem kell lemondanunk, sőt csak
most kell igazán követelnünk, hogy vállaljanak önként, az eddiginél
jóval nagyobb részt asszonyaink és leányaink a munkából. Mert még
most is nagyon sok munkanélkül sétáló asszonyt és leányt látunk,
akiknek a számára pedig lehetne munkát találni. Nagyon is tele vim-
nak az espressók délelőttönként a városban, nagyon el is szapórodtak
és nagyon sok olyan munkaerőt szívtak fel, akiknek lehetne kemo-
lyabb munkát is adnunk. Még mindíg túlságosan sokat törődnek az
asszonyok azzal, hogy az asztal békebeli módon legyen terítve és vásá-
rolnak olyat is', ami nem okvetlenül kell.

PEdig erre sem szükség, sem magyarázat nincsen. Ugyancsak az
Egyedül Vagyunk közli (bár az angol ellátási helyzettel kapcsolatban)
azt az adatot is, hogy Angliában százezer asszony határozta el, hogy
a kenyér helyett családjának csak burgonyát fog adni, hogy megköny-
nyítse az egyre romló élelmiszerellátást. Arról azután nem is kell
beszélnünk, hogy szövetségeseink országában milyen bűvészkedéseket
művelnek az asszonyok a nyersanyagokkal. Önként sokkal, de sok-
kal többet kellene vállalnia nagyon sok asszonynak és leánynak; hogy
könnyebb legyen az életünk és könnyebb legyen az agyőzelem is,
amire mindnyájan várunk.

Végül idézzük szernünk elé annak a 16 éves nemet fiúnak az arcát,
akit 'a multkor a híradóban láttunk. Még nincsen munkaköteles kor-
ban, még munkatáboros kiképzésre sem vinnékel és már több mint

.egy, év óta a nehézipar egyik hadianyaggyárában dolgozik. Ö a gyári
légvédelem egyik legvédelmi ágyújának kezelője, már, eddig t.öbb ellen-
séges gépen ért el találatot és nyerte el ezért a- Vaskeresztet. Példája
útmutatás azoknak, akik még míndíg ragaszkodnak kényelmükhöz és
nem akarnak áldozni időt, munkát. és élvezeteket a hazáért.

Mert utoljára itt" a szórakozások frorítján is' rendet kell teremte-
nünk. Senki sem sajnálja másoktól a szórakozást. Sem a színházat, sem
a mozit, sem a táncot. Nem sajnálja mindaddig, amig az a munka
okozta fáradságok kipihenését és új erőgyűjtést jelent .. De minden
józan magyar ember kell, hogy ne csak sajnálja, hanem egyenesen
meg is tagadja a szórakozást, mint életcélt. azoktól, akik ezt így űzik.
Ma senkinek sem lehet joga könnyű szórakozásokat keresni és h?-l-
mozni akkor, amikor mások életet és vért áldoznak a. hazáért. Be .kelL
áHítani a szórakozásokat is a munka alátámasztására és csak annak a
szórakozásnaak a létjogosultságát elismerni, ami felüdít és munka-
készségünket növeli.

Polgári mozgósításról beszéltünk. Egyelőre értelmünket és eszün-
ket kell mozgósítanunk, hogy belássuk helyzetünket és felismerjük
teendőinket. A lelki hátteret, a második arcvonalat kell ezzel megtor-
málnunk, rugalmasra, erősre, olyanra, mint a "gumiszalag-rendszer"
künn a fronton, amelyik wégül is ki tud egyenlíteni minden vesztesé-
get és nem engedi, hogy az ellenség benyomuljon az állásokba. A pol-
gárnak is a helyén kell állania és a polgárnak is meg kell tennie min-
dent, hogy álljon az ország.

Kemény Péter.
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Az egyházkerület magja megalakulásakor, a 18. században a 'fel-
" ,vidéki bányavárosokban volt, innen vette nevét. A mult század vegen

rt nógrádi, horiti- és barsi egyházmegyéket más egyhákerületekhez
csatolták, .úgy hogy az egyházkerület súlypontja délre; a békésmegyei.
nagy evangélikustöbbségű városokba tolódott el. Ugyanakkor azon-
ban a budapesti és 'környéki egyházközségek is igen nagy lélekszámra
tettek szert, úgy hogy ma az egyházkerület súlypontja és középpontja
itt van. A trianoni békeparancsban a kerület elvesztette Túróc, Zályom,
Bácsbcdrog, Szerém vármegyéket, az egész Temesközt (Bánát) és
IZ rassószörény vármegyét; valamint Arad vm. nagyrészét.

A délvidéki területek egy részének visszacsatolásával a Bácsi egy-
házmegye is visszatért, azonban a bácskai nérriet gyülekezetek nem
akartak visszatérni a régi közösségbe és külön szervezkedtek. Ma az
egyházkerületben 8 egyházmegye van:

lán egy ország sem élte annyiszor, mint
éppen a miénk. Igaz ugyan, hogv nem-
zetünk története sok szabadságharcról ,
sok hősről, sok önfeláldozó nagy em-
berről, hősi megmozdulás ról szól, de
ugyanannyi lapja szó l a meghasonlások-
ról is. Ezek a népünk éjetgyökerét pusz-
tító meghasonlésok elkezdődtek már ak-
kor, . amikor első nagy királyunk egyik
kezében a karddal, másik kezében a
kereszttel utat keresett az Isten orszá ca
felé. Országunkban egyik hel ysn Iste~-
ne.k szentelt templom falait építették,
masik helyen pedig áldozati tüzek füstje
gomolygotVaz ég felé. A meghasonlés
vége az lett, hogya somogyi partok ról
és a Dráva mellékéről elindult csapatok
testvérekkel ütköztek össze. A mohácsi
vész történetének véres Iapja] arról ad-
nak hírt, hogy a vezérek között meg-
hasonlás és hiúsági kérdések -- külö-
nösen, mikor az vezetni hivatottak kö-
zött tőr ki -. hogyan készítenek egy
nemzet számára gyászos temetőt. Ha

. akkor Isten nem kegyelmez rajtunk, ha
nem kü ldj a felgyujtott falvak romjai
közé, az erdőkbe küldött meomaradot-
takhoz azokat a magyar refon;átorokat,
kiknek ajkán magyarul zengett fel Isten
igéje, ma már senkisem beszélne ró-
lunk. Tudom, hogy az átértékelt törté-
nelem ezt nem hiszi el, sőt a saját ber-
keinkben is vannak olyanok, kiknek
nagy ez a. csoda, az igazság mégis csak
az, hogy ha nem is a magyar reformá-
torok, de az általuk hirdetett lsten igéje
volt a megmentőnk. Ugyanez áll az el-
lenreformáció harcairól, vagy Trianon
előzményeiről, melyek mind világosan
igazolják a meghasonlás mindíg átkos
következményeit.

Jézus azonban ezzel a mondásával:
aki velem nincsen, ellenem van, egy lé-
péssel tovább megy. Nem elégséges meg-
hasonlást nem támasztani, valamit nem
tenni, mert úgy az egyház szolgálatában,
mint a mindennapi életben Isten Szent
Lelkének segítségül hívásával tenni,
cselekedni kell. Ma olyan világban
élünk, melyben az ellentétes erők irtó-
zatos -harcának lehetünk 'szem- és Iűl-
tanui. Sötét. indulatok és nyers ösztönök
akarják uralni az egész világot. Most
van csak igazán szükség a bizonyság-
tevő emberekre! Mit mertünk mi eddig
tenni, mik or mások tréfát üztek az Úr-
vacsora szentségének, Isten országának,
a templomnak, a gyülekezetnek ügyei-
vel. Mik or mertünk egész mallel ki-
állni, mik or mások Istennek véres és
habzó szájjal ellenmondtak. Fél hittel,
fél szívvel, tél' imádsággal, fél buzgó-
sággal nem lehet szolgálni az Istennek.
Ez a kor mindenkit kényszeríteni fog
hitének a megvallására, vagy megtaga-
dására, mai nyelven szólva, pártállásra.
Mi sokszor va llottuk. hirdettük, írtuk,
hivatalos körök is hirdetik, szinte· vi-
lággá kiáltják, hogy országunk "keresz-
tyén elvek" alapján áll, mégis mindnyá-
jan sokszor teszünk úgy, mintha temp-
lornra, hitre, keresztyén értelemben vett
erkölcsre nem is lenne szükség. Aki ve-
lérn nincsen, ellenem van!

Ki .mellé állhatunk ezen a világon Jé-
zuson kívül? Most már tudjuk, meg-
tanultuk, hogy csődöt mondott itt a Iö l-
dön az értelem, a logika mind en tör-
vénye. Fegyverek harcába, a gR?dasági
élet önző tülekedéseibe emberi VOn5.3,
emberi gyarlóság szálai húzódnak meg.
Onmagunk is valami szörnvf lelki
bipolaritásban élünk.. In-egeU,ü: il jó

1· felé, de a bűnt még jobban szcre tjük.
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Isten most várja az egyházaktóI és' tag-
jaitól leginkább a bizonyságtevést. Aki
nincs a Krisztus mellett, ellensége néki.

FiUöp Dezsö.

Láttuk
Barabás Márton erdélyi festményeiből

rendezett kiállítást mutatott be a Mü-
terem. Tisztalevegőjű érdekes alkotás
valamennyi. A művész külön ös módcn
hosszan vont vonások kal dolgozik, élénk,
de nem rikító szf nekk el. Minden képén'
érződik a havasok lehellete. akár szé-
kely házat rajzol meg, akár pedig na-
gyobb szabású kompozícíót alkot. Hegyi
patakjai és tavai, őszi sz írie] és felhői
egészen meglepöck. Nem stilizál többet
a kelleténél, hanem ragaszkodik a régi
iskola ábrázoló stílusához.

Bajtársak sorsát akarja tárgyalni a
Somogyvári Gyula regényéből készült
legújabb katonafilm. Bár sok mindenre
igyekszik figyelni, nem lehet sem jobb,
mint a többi katonafilm (mert a regény
sem több és jobb, mint szaktársai.), sem
pedig rosszabb, mert úgy a közönség,
mint a bíráló lapok azt hiszik, hogy ha-
zafias kőtelességet teljesítenek, amikor
hazafias színezetben fellépő filmeket dí-
cséretben részesítenek. Pedig épen a
hazafias jilmekkel van úgy az ember,
hogy. vagy nagyon jók és akkor nem
kell nekik dicséret, vagy pedig átlagon.
aluliak és könnyen kényszeredetté vál-o
nak.· Ez a film az utóbbiak 'kőzé tarto-
zik és bár tartalom szempontjából ki-
fogást nem lehet emelni ellene, sőt
jóravaló igyekezetét is el kell ismer-
nünk, mégis a jótól nagyon messze levő-
nek és kevésbbé sikerültnek kell mon-
danunk. -

A nőnek mindíg igaza van címen né-
met t evűfilm fut. A könnyű. filmek kö-
zött is ritkán találni ilyen bájos, szív-
derítő jelenséget. Meséie ugyan nem
különös és egyáltalán nem új, de a já-
ték é:; előadás módja annyira friss és
üde, hogy mindenki megpihenten jön ki
~~. ~.

Új könyvek
Asszonyok a tűzvonalban.

(Lotta Svárd, 1939-1940.)
Rege könyvkiadó, Budapest.

Fanni Luukkonen rendezte és szer-
kesztette ezt a pompás könyvet, amelyik
a finn női szervezet bámulatos munká-
járól ad számot. A maroknyi finn nép
hősi harcában részt vesznek az asszo-
nyok is és férfiak munkéját vállalva,
sokasítják meg a kevésszámú finn kato-
nák számát. Háborúban és békében, női
és férfi feladatok elvégzésével szolgál-
ják hazájukat a Lották. Hősiességük
példa lehet: a hazafiasság es lemondás,
áldozatvállalás és áldozathozatal pél-
dája: Mint buzdíto és példaadó könyvet,
melynek nyomán csak jó elhatározások
és vállalkozások születnek: nunden csa-
ládnak melegen ajánljuk. Megtanülha-
tunk belőle hősiesen élni és lemondani

.a hazáért. kp.
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.1. Arad-békési egyházmegye (csonka] 9 egyházközség gel kb. 52.000 lélekkel
2. Bácsi egyházmegye (német gyül. nélkül) 14 kb. 30.000
·~i Békési 15 kb. 76.000
4. Budapesti 14' kb. 75.000
5. Csanád-csongrádi egyházmegye' 15 kb. 19.000
6. Pesti felső 18 kb. 30.000
'f. Pesti középsö 13 kb. 30.000
II Pesli alsó 12 kb. 30.000

19y az ország evangélikusságának a fele, :320.000 lélek ehhez az
egyházkerülethez tartozik. Ezeket 211 lelkész, segédlelkész vagy val-

. lástanitó lelkész gondozza. Összesen 110 anyagyülekezet (ill., missziói
egyházközség) van a kerületben. Az egyházkerület elemi iskoláiban
238 tanító 15}80 gyermeket tanított.

Az egyházkerület egyházközségejnek többsége magyar, tótok
vannak Pest megyében, Békésben és Bácsbodrog vármegyében. Német
gyülekezet igen kevés van a bányai egyházkerületben. Az állandó
püspöki székhely Budapesten van. Közli: Pósfay GyÖTgy.

lsten írott igéje
(Részlet D. Kapi Béla püspök: "Olthatatlan Fáklya". c. kőnyvéből, mely

Bornemisza Péternek, a. magyal!" reformáció egyik hősének életét dolgozza
fel. Ez a. fejezet bécsi fogságából történt szabadulása utáni munkájáról szól.)

Detrekő várában buzgó imádságban sok álom született és sok el-
határozás rvált valóságga. Imádkozva és tervezgetve most is együtt ül-
nek I3alassa. István, Bánffy László, a Forgácsok, a superintendens,
néhány földésúr és a prédikátor.

-- Isten kegyelméből és Balassa István tinagyságotok mérhetetlen
támogatásával sok munkálatunk megtörtént anyaszentegyházunk ja-
vára. Aldassék érte a felséges Isten és tekegyelmed váruram nagysága,
Csoron Anna hitves asszonyával együtt.

- Immár három rendben 334 levélben vagyon Enekeskönyvünk
templomaink és népünk használatára. Prédikáció mellé való ének 118
van benne, az irás intései és magyarázatai szerinti vénekek száma 60,
a bibliai históriát elmondó énekeké -18. Zengedezhetünk immár nem-
csak templomainkban, hanem házunk népével, csendes otthonunkban,
mert erre rendelt énekeink prédikáció gyanánt mondhatók. Előszóban
megírtam, hogy nem kicsiny nehézséggel szedegettem össze ezeket az
énekeket, szolgálni kívánván anyaszentegyházunkat és magyar
népünket.

- Már is gazdagodásunk vagyon általa, - mondja Balássa István.
Superintendens uramé a dícséret, hogy Isten felsége nógatására ezt

a munkát ősszeállítá.
- Hajlékokba vinni új feladat! ... - szólal meg egyik prédiká-

tor. - Már pedig anyaszentegyházunk követelése, hogy házakban
énekkel, szeritige olvasással és imádkozással Isten dicsőíttessék.

Bornemisza Péter újból megszólal:
-- Isten kegyelme elvégeztette velem Kis Postilla megírását. Im-

már egy könyben egész esztendőre való épülését találhatja evangé-
likus népünk. Ez sem történhetnek meg Nagyságtok áldozata nélkül.

A superintendens feláll a helyéről s az ablak melletti ládáról
nyomdafesték szagot lehellő hatalmas könyvekkel tér vissza. Meg-
indult hangon mondja.

- Íme Isten kegyelméből megírt, Nagyságotok nem kevés segit-
ségével megjelent .munkám, mely .1472 lapori az egész esztendő minden
vasárnapjára rendeltetett evangyéliomból prédikációkat tartalmaz.

- Munkámat jóságból .kapott magam' házában, tekegyelmed fa-
lujában írám s abban nekem rendelt majorságom kicsi pénzecskejével
megszaporítám Nagyságotok igen nagy jótevését. Ajánlám munkárnat
hálám kifejezéséül ezen szavakkal: -'

"Tekegyelmedet ezzel"szerette és erre vezérlette Isten, hogy ilyen
könyvet bocsáttatván ki nem kevés segítséggel, kiből sok ideig a mi



nemzetünk közül sok 'faluk, városok, várak, mostani és jövendő feje-
delmek, urak, nemesek, községek, némely prédikátorok is, nagyok és
kicsinyek, eltévelyedettek és jó útba indultak, közel és messze valók,
minden vasárnapi prédikációra összegyűlvén lelküknek építésére valót
tanulhatnának." ,.

- Áldja meg az Isten Felsége tekegyelmedet minden nagy segedel-
méért és jutalmazza általa Istenhez segítettek boldog áldásával. Pél-
dájával neveljen nyomdokiri járókat, kik sáfárságuk idején anyaszent-
egyház segítéséről el nem felejtkeznek.

Ünnepi érzéssel mindnyájan felállanak s némán megszorítják
Balassa István kezét. .

Az öröm és hálaadás pillanatai után ismét a superintendens szó-
lal meg.

- Betakarításra adott kévénket Isten Felsége ölünkbe helyezi,
markunkba pedig !iszta magot önt szívek földjében elhintésre.

- Sokszor beszélénk már erről, - szól közbe Balassa István, -
Magyar Biblia ügye az, mindnyájunk szívének drága .kötelessége,
anyaszentegyházunknak pedig hívekkel szemben mindennapi kenyér-
osztása.

- Ha Isten felsége ezen szent munkát reám, ·méltatlan szelgájára
rendelné, melyre régtől fogva unszoltatom néhány főembertől, akkor
majd kiválaszt melIém alkalmas munkatársakat, kiknek Magyar Biblia
fordításhoz vagyon értelmük, tudásuk, szívük és nyelvbeli tehetségük.
Ezért gyakorta imádkoznunk kell, amint a munkára hívottak állandó
imádkozással végzik majd munkájukat,

. - Már régebben kérelemmel terhelém Rueber János kassai kapi-
tány uramat, hogy nyomtatónkkal bocsátana be minket Sáros várába
s nyújtana nekünk anyagi segedelmet Magyar Biblia kiadására. Négy-
ezer forint kelle reá, bár bibliák eladásából köitség részben megté-
rülne. De nehézségeink vannak!

Öröm ragyog arcukon., Egymás után megszólalnak s mindnyájan
felajánlják segítségüket. .

Balassa István szeméből kicsordul rt köny s megindult hangon
mondja:

- Ha Magyar Bibliára adunk, Istennek adunk! Nem is adunk,
kicsi összegeoskét visszaadunk mi tízezer tálentomnyi .nagy adóssá-
gunkból. Nemzetünknek pedig hívő népet adunk és általa boldog jö-
vendőt. Isten segítse superintendens uramat szerit munkájának elvég-
zésére. Mellette állunk adakozó kézzel, tanácsadással és szívünk imád-
ságával.

Kevesen tudják ...
Debrecen a magyarországi reformáció elterjedésének első évtize-

dében csaknem teljesen evangélikus volt. Erről tanúskodik a refor-
mátus nagy templom alapjába elhelyezett emlékirat első pontjának az
a része, melyben többek között ezeket olvashatjuk: ;, .. --:a város népe
az 1531. esztendőben a Lutherána azután pedig a reformáta vallást
vevén fel, lett a templom a reformátusok templomává". Debrecen
reformációja tulajdonképpen 1536-ban indult meg. Ettől az időtől
fogva a város' földesuraEnyingi Török Bálint. Úgy maga, mint fele-
sége: Pempflinger Katalin a lutheri irány határozott hívei. Békéster-
mészetű emberek voltak. Még a ferencrendi szerzetesek zárdáját is
megtűrte a városban s Pempflinger Katalin annak sírboltjában temet-o
tette is' el magát. A katolikus írók nyilván szándékosan ismerték
félre, amikor .Jeona lutheriana" és "eretnek" névvel illeték.

Okmányokkal. igazolható, hogy Radán Balázs debreceni pap és.
Dézsi András rektor már 1549-ben, Szent András templomában, a mai
nagytemplom helyén a wittenbergi reformátor szellemében hirdette
az igét. Kálmáncsehi Sánta Márton, a radikális Zwingli-féle reformá-

,

HíREK
Az Országos Luther Szövetség orszá.

gos választmánya Budapesten, IV. ker.,
Bástya-u. 12. szám alatt február l ő-án
délután 5 órakor ülést tart. Tárgysoro-
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az előző
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 3.
Az Evangélikus Templomok címíí munka
felvételére kiküldött bizottság jelentése.
4. A. munka tervezetének ismertetése. 5.
Folyó ügyek. 6. Esetleges indítványok. A
választmány tagjait erre az ülésre ez-
úton is meghívja.

Új felsőházi tagok. A kormányzó úr a
magyar közélet kiválóságai közül dZ or
szággyűlés felsőházának élethossziglani
tagjaivá kinevezte dr. Ert! János egy:;>-
terni C. rk. tanárt, ny. vezérőrnagy 0\·

vost, a fasori le lkészk ör] tanács eJn .~.
két, báró FeilitzschBerthold titkos t v

nácsos, ny. főispánt, a Magyarországr
Gusztáv Ad~1f Gyámintézet világi elnö-

. két, vitéz Purgly Emil titkos tanácsos,
'Ily. földmvelésügyi minisztert, egyház-
megyei felügyelőt és dr. Uray István
titkos tanácsost, a kormányzói kabinet-
iroda főnökét.

A testvéregyház köréből. Medgyaszay
Vince, . a dunántúli ref. egyházkerület
nyugalombavonult püspöke az elmult
mult vasárnapon búcsúzott el gyüleke-
zetétől. - Agoston Sándor volt püspö-
köt választotta első esperesévé az újon-
nan alakult alsóbaranya-bácsi egyház-
megye.

Hol élnek evangélikusok? címmel la-
punk mai számában és a következő szá-
mokban az Uzenet C. szórvány lap szí-
ves á tengedésébő! négy érdekes térké-
pet közlünk, mely az evangélikusok ma-
gyarországi elhelyezkedését mutatja. A
térképeket Lesk ó Béla és' Pósfay
György teológusok az "Uzenet" számára
készítették és a kísérő szöveget Pósfay
György írta. A térképek szíves és figyel-
mes áttekintését kérjük.

-Levente-rnunka A budapesti protes-
táns egyházak közös munkát kezdettek
a fővárosi leventék között. A protes-
táns egyházak összes paróchus lelké-
szei és a 'kerületi leventeparancsnokok
hosszú és mindvégig érdekes megbeszé-
lést folytattak, melyen megállapodtak a
munka általános szempontjaiban és az
egyes kerületekben végzendő részlet-
munkák tekintetében is. Biztositották a
leventék templombajárását, a hetenkénti
valláserkölcsi oktatóórákat beosztották,
valamint megállapodtak az évenként tar-
tan?ó csendes-napok kérdésében is. Az
összes megállapodások teljes -egyetér-
tésben jöttek létre.

A Széchenyi-ser'legbeszédet ez évben
Purgly Emil nl'. földmívelésügyi mínisz-
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ter mondotta. Nagyhatású beszédében
kifejtette, hogy a mai időben mennyire
szükség van arra, hogy a nemzet fiai
foglalkozási és társadalmi különbség
nélkül egyesített erővel munkálkodjanak
országunk sorsának előbbrevitelén.

Adomány. Ozv. Lichner Miklósné vég-
rendeletileg budapesti születésű szegény
árva gyermekeknek 500 pengőt hagyo-
mányozott.

Orosháza kozség' a felállítandó Luther-
szoborra 250 pengöt adományozott.

Szentetornya. Az egyházközség pres-
bitériuma legutóbbi ülésen egyhangú-
lag úgy határozott, hogy a Ruttkay
Miklián Géza távozásával megüresedett
lelkészi állásra Koszorús Oszkár Rákóczi-
telepi missziói lelkész meghívását java-
solja a választóközgyűlésnek.

Kitüntetések. A kormányzó úr dr.
Ruhmann Jenő soproni igazgatónak a
tanügyi főtanácsosi, vitéz Lenky Jenő
soproni tanítóképző-intézeti tanárnak a
tanítóképző-intézeti igazgatói cím et ado-
mányozta.

.Halálozás. Somogyi Miklós dr., az Or-
szágos Nép- és Családvédelmi Alap szak- ,
eJőadója-Somogyi Károly sornlószö llősí
lelkész fia - életének 24. évében el-
hunyt. Január 1'4-én temették el nagy
részvét meIrett.

Halálozás. Dr. Szandtner Ernő ny.
miniszteri tanácsos, szkv. honvéd hu-
szárfőhadnagy február 3-án, életének 64.
évében elhunyt. -- Wrchovszky Vilmos,
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-
bank, valamint a Fővárosi Közraktárek
ny. igazgatója február 3-án, életének'
73. évében rövid szenvedés után meghalt.
- Tellyesniczky Jánosné nyugalmazott
földmívelésügyi államtitkár özvegye 76
éves korában Budapesten, hosszú szenve-
dés után elhunyt.

Templomozó Káté. Dezséry László ki-
tunő könyve, melynek második kiadá-
sáról legutóbb adtunk hírt, német for-
dításban is elkészült és rövidesen meg-
jelenik.

Kérés. A katonai lelk igondoz.és törté-
netével s irodalmának feldolgozásával
foglalkozom. 1\ Protestáns Tábori Püs-
pökség megbízásából összegyűjtök a má-
sodik világháború idején nyomtatásban
megjelent minden háborús tárgyú, kato-
nák használatára írt vagy alkalmas val-
lásos kiaványt, építő iratot, imaköny-
vet, traktátust, prédikácíós kötetet, sok-
szorosított lelkipásztori körlevelet.-
Szeretettel kérem lelkésztestvéreimet (a
kiadóvállalatokat) , szíveskedjenek eddig
megjelent vagy ezután kiadásra kerülő
ilyen tárgyú kiadványaik 2-,-2 példá-
nyát gyűjteménybefoglalás, megőrzés és
nyilvántartás céljára hivatali címemre
(M. kir. 3. honvéd kerület prot. vezető-
lelkésze. Szombathely) megküldeni. Dr.
Dezső László Iölelkész, te ol. magántanár.
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ClO híve 1551-től rnunkálkodik. Debrecenben és vidékén. Róla tudnunk
kell, hogy egyaránt hadakozott katolikusok és lutheránusok ellen.
Tanítását nem is fogadták valami nagy rokonszenvvel.

Több, mint kétszáz éven át alig tudunk valamit a szórványban
élő debreceni evangélikusságról. A városban letelepedett, nagyrészt
német kereskedők közül került ki nagyrészük. A reformátusokkal
mindíg békességben éltek együtt. Debrecen különben is mindíg a
vallási türelmességnek és békességnek a hazája volt. Ez a tisztán
református város sokáig olyan nagylelkű, hogy egyetlen kateli-
kus családnak, a királyi harmincadósnak a kedvéért külön kis kápol-
nát tartott fenn a mai Batthyány-, akkor Harmincadós-utcában.

Régi, esperességi jegyzőkönyvek b.eszélik el, hogy Esterházy Ká-
roly gróf, egri katolikus püspök 1769-ben nagy kísérettel megvizsgálta
a ezekeházi evangélikus egyházat (az abaújszántói egyházközség előd-
jét), valamint másokat is és examinálta a papokat. A ezekeházi pap
felelt meg legjobban - mondja a jegyzőkönyv.

Az első ismert feljegyzés a debreceni evangélikusokról 1796-ból
való. Nevezett év december IL napján Budaeus György tokaji lelkész
hirdette az igét és osztott úrvacsorát "Thirring Leopoldné udvari laka-
sában". A résztvevők számát Auer János német nyelvű kéziratos f'el-'
jegyzése - melyben ez az adat található - nem mondja meg.

A zemplénmegyei Tokaj is evangélikus volt a reformáció megindu-
lasakor. Batizi András volt alelkésze. Később ott is Kálvin tanai ter-.
jedtek el s az evangélikus egyház csak 1783-ban alakult újra. Ekkor
azonban nagy sz6rványterület központja lett s 1889-ig ő gondozta a
sátoraljaújhelyi híveket, egy ideig pedig a debrecenieket is.

Debrecenben a reformációkorabeli rövid virágzás után csak
1882-ben alakult meg az evangélikus egyház. Abban az esztendőben
választották meg első lelkészüket Czékus Gyula segédlelkészt, Czékus
István szuperintendens fiát három évre "misszionárius lelkésznek".
Istentisztelet céljára a Kossuth- és Sas-utca sarkán lévő házban bérel-,
tek egyelőre helyiséget. Czékús Gyula azonban rövid néhány hónap
kedves embere maradt Mária Dorottyának s a nádorné egyházi muriká- .
szervező munka Materny Lajos hivatalbalépésével indult meg. 18~6-
ban már evangélikus iskolát nyitottak, 1889-ben pedig saját templo-
muk falai között dícsérhették az Urat.

A budai-vári egyházközséget Mária Dorottya nádorasszony ala-
pította meg 10 ezer forint adományával. A 19. század első felében
még Buda a pesti egyházközség leányegyházaként szerepelt. Tél ide-
jén azonban szinte lehetetlen volt á Dunán való közlekedés s ez indí-
totta arra a nemeslelkű nádorasszonyt, hogy előbb házikápolnájába
gyűjtse össze hitsorsosait, majd templomot építtessen nagyfokú
anyagi, még inkább erkölési támogatásával. Mária Dorottya szemelte
ki a budai egyházközség első lelkészét, Bauhofer Györgyöt, a nagy-
műveltségű, buzgó, erőshitű, 'somorjai papot. Bauhofer egész életében
mulva már távozott is, majd több személyi változás után az' igazi
ját, jellemet legfőképpen az ő naplójának' feljegyzéseiből ismerhetjük
meg. A nádorné budai távoli szórványaiban- hibliákat osztott ki, drága'
áron' kéziratokat vásárolt az egyetemes levéltár részére, gyámolított
szegény írókat, segített özvegy papnék, iskolák és árvák sorsári. Egy
alkalommal ékszereiból adott el, csakhogy valami értékes ké'ziratbt'
megszerezhessen magának. Bauhefer lelkész előzőleg tiltakozott az
eladás .miatt, ő azonban ezt a választ adta: "Krisztus drága szent vérét
áldozta értünk. Ehhez képest az arany értéke' semmi. Szegényeim
részét nem csonkíthattam meg azzal, amit a kézirátért kellett fizet-
nem". Közli: Pászto?' PáL.



ládió, ~ramofon, zon~ora~iIIentyüs ~armonika
-és az összes hang- MARNITZ hangszer-
-szerek legolcsóbban telep
'Budapest, Vili. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth·tér 1. könyvkereskedésében, .
ler!lL!lt· Gvöngyös, Kossuth-utca 3. szám. Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
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. ELIGM·ANN
ÉKSZER-EZÜST -ARANY .' .

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

BRAUN JENO"műhimző és plissespeci- B d tV' D ~kFt ~ 4
alista bérmunka üzerne, U ap es, ., ea .- er .

VIlI., Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczí-út sarok), Telefon: 181-175. ~-~.~~~~~~
i

Tel e fon: 344 - 637.
Azsúr, plissé, hirnzések, gombáthúzás •
-és mÍnden e szakmába vágó rnuriaék -

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 .
éle( (60X33) 1 P
"Én Istenem, én Istenern.imiért hagy--
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P

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

ért kaphatók. .

Bárhol hirdetett könyv kaphetó ;:

5choltz tBstVÉrBh.

•wa

ua N4 P

Ördögh
órásmester preciziós órák és ékszerek.
raktára, .

.g
Bundák,

bolerók. ezüstrókúk.,

Átalakítás eredeti
model szerinl,

Varsányi Laíos-nál IV., Múzeum-körút 7.

I
I

VÁRI PÉTER"
női' szabómester
BUDAPEST

IV.. Dalmady Győző-u.· ll. sz.

,t IIIÉN" !!i16külÖnlegességek
. . Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ
BUDAPEST (Belváros). IV•• FehérhaJó·utca 8-10. sa.

Te l e fon: 186-177. - Készít mindennemű ténc-,
sport- és gyógylűzőket a legújabb szabás szerint...
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nyári melecbell- munL:akedve
ellankad, izmai elernyednek
éli kimerfiltBége meggátolja
muukájának elvégzésében.

Ha 'karizm~inkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a híí-
sító, frlssítt;

Diana sósborszessiel
kencgetjük, verejtékező tes-
tfink lehűl, l-'etyhiÍdt izmaink
megfe.szi.itnek, vérkeringésünk
felélénkür, munJmbírásunk
megduplázódik.

Egél!zségét féltő' en. ber soha-
em megy munkába. Diana-
IlÓ8borsze8z nélkül.

Próbapalack •• ' 64 fillér
Kis palaek • " 1.10 peng/!
Közép palaek • ,ue pengő

o Nau palaek • 5." pengő
Mind__ U kaphatóI
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
'kerületek Jóléti Egyesületét?

'Mert az egyetLen evangéLikus intézmény, mely-
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa--
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett 'ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál aze

egyesület- központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u,
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Györ, Kolozs+
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan,
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket..
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Ajándékok, ó r a k ü l ő n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásávaL

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A LUTHER TÁRSASÁG könyvesboltiában igen olcsó áron beszerezhetők a
következő régebbi kiadványok :

Dr. Luther Márton művei. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.
Weitbrecht: Mária és Mária. Ford.: Prőhle Hen- századbeli magyar fordítás eredeti írás-

rik Fűzve 250 P kötve 4.- " módon.) Fűzve '1.50 "
Alkalmas ka;ácso~yi ajándék! Mayer Endr.e: Apológia. Fűz,:e. . . . 1.50 "

DK' S' d P t té 'k É 'k Dr. MaSznYlk Endre: EvangelIkus dogmalIka.
. ov~cs. an or:.. ro. es ans este. rte es Fűzve -.90 "

eloadas~!,- gyu]temenye. hatal~as, 688 01- R. Pfennigsdorf: Krisztus a modem szellemi
" da~as kotetben .. Ill. k~~et: F~zve 3.50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ..

Gyory VIlmos: Franklm Benjámin elete. 170 01- Dr. Szelényi Ödön: A vallás helyzete a jelenkor
dal. Fűzve 1.- " 'szellemi életében. Fúzve'.. . . . .

Stromp László:' Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nemzetség Fűzve
acsai levéItárából. 686 oldal. Fűzve .. 5.-" Dr, Wiczián Dezső: Luther mint professzor.
Kevés példány van. Fűzve. . . .'

D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- Kapi Gyula: Magyar éneklő kar. (90vallásos
rázatos.) Fűzve 1.- " ének férfikarra.) Fűzve .. - .. -.90 " '

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vallásügyi törvény Paulik János: Isten felé. (Prédikációk.) 510 oldal
története. Fűzve.. 1.- "Fűzve _ 1.- r r

Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésűnkre!
Budapest, vm., Üllői-út 24 .
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••Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Tele vannak-e?
Általában az szokott az egy-

házi élet és hitbuzgóság fok-
mérője lenni, hogy tele van-
nak-e a templomok.s Ahol a pa-
dokban sűrűn ülnek az isten-
tiszteletre sereglő hívek vagy
talán még a falak mellett és a
karzat alatt is sokan állnak
azért, mert nem jutott már
számukra ülőhely, -- örvende-
zéssel szoktuk mondani, hogy
hála Istennek, tele templom
hallgatja az Isten igéjét és sok
szív visz magával haza, családi
otthonába erőt és áldásokat.
Az bizonyos és el is ismerjük
készségesen, hogy szívet öröm-
re késztető érzés hívekkel teli
templomban együttlenni és

.nagy öröm tele templomban
hirdetni az igét. Nem is lehet
erről a dologról másképpen
beszélni] mint örvendezéssel,
bár azt is meg lehet mondani,
hogy dicsekednivaló nincsen
benne, mert ha a várható szép
szónoklat .vonzaná csupán az
igehallgatókat, rnitsem jelen-
tene a templom zsúfoltsága.
Közrejátszhatik ugyan az em-
beri élet sok tényezője abban,
hogy megteljenek a templo-
mok, mi azonban csak úgy te-

.kinthetünk a templomot meg-
tö1tőhívekre, mintakiket Isten
kegyelméből a léleknek a szorn-
jazása és vágyakozása indít fel
a templombamenetelre .

Éppen ebből a szempontból
vagyunk kénytelenek rámu-
tatni arra, hogy amilyen öröm
a templomban figyelő, együtt-
éneklő és együttimádkozó hí-
vek sokasága, legalább ugyan-

e

ges dolgot, hogy az odafent-
valókra is vigyázzanak és meg-
adják Istennek azt, ami az
Istené.

Most ne használjuk első el-
lenvetésül azt a mindíg kéznél
lévő emberi aggodalmaskodást,
hogy jó-jó, de hát mi lenne a
templomban, ha azok is eljön-
nének, akik hiányoznak? Most
nem a templom férőhelyeiről
van szó, hanem Istentől eltávo-
lodó lelkekről, akik lassanként
megszokják, hogy egészen el-
feledkezzenek Istenről, mitsem
törődjenek a meg váltással,
bukdácsoljanak bűnök között
és majd későn .ébredjenek éle-
tük eltévesztett voltára. Most
gondoljunk csupán arra, hogy
az egyháznak éppenúgy köte-
lessége megkínálni az Isten ke- ,
gyelméről való bizonyságtétel-
lel és az atyai szeretethez való
hivogatással mindenkit, mint
ahogy az édesanyának köteles-
sége még idejekorán megtaní-
tani minden gyermekét az első-
imádságra' és nemcsak egyet
például a négy közül. Az anya-
szentegyháznak tehát a leg-
jobban megtelt templomban is'
látnia kell lelki szemeivel, még
inkább a komoly felelősségnek
a tekintetével azokat is, akik.
nincsenek a templomban és
hiányzásukkal mégis ott van-
.nak, talán szívetszorító több-
séggel azok felett, akik a temp-
lom közösségét alkotják.

Erről a 'nehéz felelősségről
még tovább fogunk szólni.

olyan, vagy még sokkal na-
gyobb fájdalomnak kell lenni
az egyházat szerető emberek
szívében a templomból hiány-
zók sokasága miatt. És ha ide-
genek vagy éppen külföldiek
álmélkodásat halljuk. azon,
hogya magyar evangélikus
templomok nagy többségében
milyen sokan gyülekeznek ösz-
sze minden vasárnap, ugyan-
akkor szorongó szívvel kell
számolgatnunk, hogy vajjon
ezek a tele templomok befo-
gadják-e és együtt látják-e a
templomhoz tartozó hívek felét
vagy negyedét vagy esetleg
.még kisebb hányadát? Vajjon
nem illik-e rá még olyan gyü-
lekezetre is, ahol, szinte zsú-
folt templomról beszélhetünk,
az Üdvözítőnek a szava: "Ki-
len ce pedig hol vagyon? Csak
ez az egy jött el hálát adni Is-
tennek?" Nehéz és súlyos kér-
dés ez. Ha' nem is mondjuk azt,
hogy kilencvenkilenc hiány-
zóra . esik egy· jelenlevő, de
érezzük Krisztus szavából a
felelősségre figyelmeztetést,
amikor arról szól, hogy na-
gyobb öröm van a mennyben
egy megtérő felett, mint ki-
lencvenkilenc igazon. Ebben El
vonatkozásban őszintén le kell
vonnia egyházunknak. ·lelké-
szeinknek, családapáknak azt a
tanulságot, hogy a templomból
hiányzók, mégpedig állandóan
hiányzók, tehát a templom nél-
kül élők veszendőség felé ha-
1adó emberek, akik bármilyen
bátran küzdenek földi dolgaik-

I kal, elmulasztják azt a szüksé- .
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Temetői emlékek
Mindíg szerettem a temetőt. Ha el-

fáradtam a mindennapi munkában, a te-
mető csendjébe tértem egy-két órára
megpihenni. Ha bántottak 'az emberek,
vagy éreztem, hogy 'lépten-nyomon ke-
serítik egymás életét azok, akiknek
szeretniük- kellene egymást, oda mentem
békességet keresni, ahol békés csend és
nyugalom borul' az emberi szívekre. Bu-
dapesfen különösen is meg szerettem a
temetőt. Itt már nehezebben tudtam
volna kiszakadni a mindennapi él~t ro-
botjai és a kötelességteljesítés feladatai
közül, de itt a kötelességteljesítés szólí-
lott ki a temetőbe. A budapesti segéd-
lelkésznek egyik jelentős munkaterülete
a temető. Nem egyszer előfordul, hogy
korán, ködös őszi reggelen, amikor még
a város alszik és pihen, kirÚ kell len-
nünk a messzetekvö temetőkertben.
hogy egyszerü, szegény emberek közös
ravatalozóteremben elhelyezett kopor-
sója mellett álljunk meg talán egy-

.• magunkban, ajkunkon az evangélium
igéivel. Máskor kora délután kell kisiet-
nünk, hogy rrrielőtt az alkony leszállna,
talán kétszer is megtegyük a hosszú
temetői utat s még estig visszatérhes-
sünk a városba, további munkánk vég-
zésére.

Az elmult évben 110 alkalommal jár-
tam meg a temetőt. 110 koporsó mellett
kellett megállanom, hol apró gyerme-
kek elmúlását fájlalva, hol életük dele-
lőjén kettétörött emberi életeket siratva,
hol pedig hosszúra nyúlt, tisztes emberi
életnek végén hirdetve az' örökéletnek
beszédeit. Az esztendő minden szakában
megvan a temetőnek a maga jellegzetes-
sége. Itt a, legszebb a tavasz, mely pezs-
dülésnek indítja a füvet a horpadozó
sírokon s me ly mintha állandóan az el-
következendő nagy tavaszról mondana
csodálatos prédikációkat. Itt leginkább
tanít a nyár. Életük javakorában Isten-
ről, emberekről sokszor megfeledkező
elbizakodott halandóknak sokszor neki-
szegezi a kérdést: Ember, mí a te éle-
ted? Nem egyéb az, .mint füst és pára,
mely "elenyészik nemsokára", Itt a leg-
szebb az ősz, mely kétszeresen tanít s
beszél' az elmúlásról és a tél, me ly a
földi élet végső elmúlását juttatja
eszünkbe.

A temető - meg kell vallanom-
ezért szokott olyan sokszor vonzani.
Van azonban a temetőnek más vonzó-
ereje is. Meg vagyok győződve arról,
hogy nemcsak én érzem, hanem velem
együtt mindazok, akiknek gyakori köte-
lességük koporsók és megásott sírok
mellett megállani. A temetőben öszin-
tébbek az emberek, könnyebben meg-
nyilatkoznak a lelkész előtt is. Fogé-
konyabbak itt a szívek az ige magvetése
előtt. Magamfajta embernek a tarsolya
tele is van mások szívéből kicsordult
fájó emlékekkel s bizonyságot tudunk
tenni arról olvasóink előtt is, hogy kint
a temetőben nem' hangzik Isten igéje
hiába. Sok gyülekezetben megfordultam,
sok véleménvt hallottam arra nézve,
hogy vajjon 'kell-e, érdemes-e minden
koporsó mellett igét. hirdetni? Nem jobb
lenne-e lelkésznek is, gyászolóknak is,
ha' egy hosszabb szertartás helyett egy-
szerű, rövid imádsággal vennénk búcsút
azoktól, akik itthagytak bennünket?

Tudom, nagyon sok gyülekezetben,
ahol csak imádsággal temetnek, kerül
el gyülekezet is, lelkész is nagy kísér- .

/'

Félmillió rubel
Ügyes kereskedelmi Iskolai maturandus is pontosan meg tudja

'mondani. azt, hogy ennek az összegnek vásárló ereje Moszkvában
I ugyanannyi, mint hasonló _nagy összegnek Budapesten. Ha tőzsdei

I
kulcs szerínt próbáljuk nemzetközi értékre átszámítani, akkor svájci
frankban közel 50.000 frank ot jelölnek meg ellenérték gyanánt. Tehát

l
az összeg nem ,o~ya?-~orribilis enn,ek a. ~i~ü~kbeD;, s,zereplő félmillió
rubelnek valutáris értéke, de egyházpolitikai jelentősége sokkalta na-I gyobb összeg hatása fölé emelkedik,

I Arról van ugyanis szó, hogy a_moszkvai. görög-keleti metropolita
Sztalin kezeihez juttatott egy félmillió rubelt ez év elején, mint az
orosz görög-keleti egyház gyűjtését. Az adomány rendeltetését is' pon-
tosan megjelölte: ezen az összegen szerezzen a hadsereg részére pán-
célosokat.

Erre az adományra maga Sztalin válaszolt. Válaszának teljes és
hiteles szövegét európai emberek alig ismerik. Lényege mégis az, hogy
szerit Oroszország nevében hálásan fogadja az egyház adományát. E
mondaton kívül reflektál az európai hazafiassági és keresztyén élet-
formákra s ezekre megteszi a maga kritikai megjegyzéseit,

Szavait föltétlenül figyelemre méltatták Oroszországban' is és az
orosz görög-keleti egyház, felmagasztosultnak érezte magát: íme az
államfő a görög keleti keresztyénség magatartását feljebb értékeli
bármelyik európai nacionalizmus és keresztyénség élet-gyakorlatával
szemben. '

Mi Magyarországon élő keresztyén lelkek nem óhajtunk vitába
szállni. sem az államfői nydlatkozattal, sem az egyház élményeivel.
Viszont látjuk és tudjuk azt, hogy Londonban és Newyorkban is erő-
sen felfigyeltek erre az eseményre, Hiszen e városokban ezen államfői.
beszéd megismerése előtt egy könyvecske került a kultúremberek ke-
zébe, .melynek címe és tartalma az volt, hogy az európai megszállott
területeken milyen a keresztyén egyházak sorsa, Érthető előttünk,
hogy London és Newyork a bizalmasan beszerzett jelentéseket itt-ott
átfogalmazta s úgy írja meg háborús politikai helyzetében, ahogy
azok terveibe legjobban beleilleszkednek, Valószínűen a megszüntetett
védnökségi egyház emigráns tagjai olyan tényeket közöltek szerintük
a .keresztyénség lelkiismeretét reprezentáló forumokkal, melyeknek
ismeretében nem is látszik túlzottnak semmiféle aggodalom a meg-
szállt területen élő keresztyénség jelenlegi helyzete szempontjából.

Milyen érdekes összejátszása az eseményeknek az, hogy amikor
hazánkban Schlachta Margit nyilt levele publicitást kapott, amelyben
azt hangsúlyozza, hogy a katonáinkért elmondandó imákat Isten csak
akkor hallgatja meg, ha emberségesen bánunk a munkaszolgálatosok-
kal is, majdnem ugyanebben az órában az egyik európai rádióban az
emigrált norvég evangélikus lelkészek üzentek haza szolgatársaiknak,
hogy tartsanak ki és tiltakozzanak a zsidó üldözések ellen, K~t, egy-
mástól a háború által még jobban elválasztott területen és lelkiségben
hasonló gondolatok születtek meg, .,

Ezeknek az adatoknak lényege az, hogy az európ a;. keresztyénség
a háború negyedik érében hogyan harcol létéért s hogyan illeszkedik, '
vagy nem illeszkedik bele abba az állami keretbe, amelybe Isten aka-
rata szerint küldetett.

Ha így látjuk a dolgokat, de nem azért, mintha megfélemlített
..állapotban lennénk keresztyénségünk existenciája tekintetében, fel
.kell vetnünk nekünk js a. legfontosabb, -ha nem is időszerű kérdést: mi
lesz a keresztyénség sorsa hazánkban, ha az orosz bolsevizmus ered-
ményes harcai nagyon. közel érkeznének s egészen közöttünk, vagy a
szomszédságunkban élnének?

Magyarságunk sorsát sok felhajított kísérletí léggömb kiröppenése
sem tisztázhatta, Olvastuk azt, hogy a magyarságra orosz győzelem
esetéri ázsiai áttelepítés várna, Tudjuk azt is, hogy ebben az esetben a
szlávok közé ékelt magyarságnak nem is annyira az, orosz gyűlölet
miatt, mint inkább a miérettünk nem igen rajongó szélsőséges szláv
gondolkodású szláv testvéreink miatt volnának súlyos gondjaink. Ez a
szlávság a mai összetételében egyáltalán nem olyan mértékben a ke-
resztyénséghez símuló, nint a magyarság, tehát két ok miatt is igen



nagy lelki eltávolodás áll fenn a magyarság és a szlávság között. Iste-
nem, mílyen régen wolt az, amikor magyarhoni keresztyénségünk
tagjai között a legpietistább, legimádkozóbb és legjobban éneklők
éppen szláv testvéreink voltak. A mai idők hatása az elhitetlenadás és
elközönyödés szempontjaból rájuk erősebben hatott, mint reánk.

Viszont Európa nem szláv jellegű államainak teológusai meg-
ismerkedtek a hitvallási mozgalmakkal és a hitvalló irányzattal. Nem
akarunk történelmi visszapillantással indokolast adni- arra nézve, hogy
erre a kereszty énségnek , a teologiának és az egyházaknak akkoriban
miért volt szükségük, de mai szemmel úgy méltatjuk ezt a teológiai el-
mélyülést, hogy a mai európai embernek egyéni szükségletként kellett
rt hitvalló frontot megismerni. .

A mai keresztyénség vallja és-hirdeti, hogy hitéért mindent vál-
lalnia kell. Állítólag lengyel és litván papok majdnem kétszázas cso-
portja él ma is 'il. Solowky szigeten (a sarkkörön túl), olyan egyházi
emberek ezek, akik az orosz megszállás idején nem menekültek el
.gyülekezeteik köréből s hűségükért ezt a jutalmat és sorsot kapták.

Ki gondolja azt, hogy a magyar keresztyénség. főképpen annak
lelkész tagjai jobb bánásmódban 'részesülnének? Valamennyien tisz-
tában kell legyünk azzal, hogy a keresztyén igehirdető sorsa a bol-
sevizmus előretörése eseten olyan lenne, mint amilyen ma a Solowky
szigeten élő Jitíván, vagy lengyel lelkésze. Legjobb tudomásunk szerint
a mai Oroszországban nem él, vagy ha: titokban él is, lelkészi funkelót
más keresztyén lelkész nem végez, csak görög-keleti. Nem kutat juk,
hogy ez milyen mértékben élvezi állampolgári és lelkiismereti sza-
badságát, de azt érezzük' és valljuk, hogy a mai európai keresztyén
egyházak között éppen a magyar keresztyénség az, amely. teljes sza-
badságban és tökéletes békességben végezheti munkásságát. A magyar
keresztyén' egyházak világi és lelkésztagjaira volna azután óriási nagy
a politikai átalakulásból következő változás hatása. A legnagyobb sza-
badsázból a legkevesebb szabadság állapotába kerülve, az egyénre (hi-
vőre)Csaz egyházakra váró nagy megkísértések drámai emlékeket állí-
tanak elénk, amelyekről személyes tapasztalatok formájában is eddig
sokan hiteles tények alapján számo-lhattak be.. .

Egyik európai egyháznak sincs fegyvere. Arról sem hallottunk,
hegy valamelyik más európai egyház ajándékot adott volna államának
tankbeszerzés céljaira. Minket, .mint egyházat és keresztyén hivőket
tehát fegyver nem védelmez meg. Ezért lehet életünk veszendő. De az
a bizonyosság valamennyi esendő lélek előtt világosan áll, hogy véd-
telenségünkben csak az emberekkel szemben vagyunk védtelenek.

Filléreit az európai keresztyénség az első világháború után is és
ma is: árváknak, özvegyeknek, elesetteknek, aggoknak, betegeknek
és szegény testvéreknek adja és lehetőleg úgy, hogy ne tudja meg túl
sok ember azt, hogy ezt a szükséges dolgot hűségesen és állandóan
végzi keresztyénségünk. Keresztyén érzésünk az, hogy az ezeknek
adott egy fillér Isten előtt nagyobb érték, mint a tankokra adott, egy-
házi területről származó többezer mennyiségű, jó vagy rossz valuta.

G. L.

Új hang az egység dolgában
A hazai ferencesek (Assziszi Ferenc rendje) "Az Egység Útja"

címen új havi folyóiratot indítottak meg ez év elején. A folyóirat célja
a hazai "katolikus és protestáns hívek közeledésének előmozditása".
A lap első számának szelleme és tartalma arról győz meg, hogy Írói
valóban és komolyan akarják munkálni a keresztyén egységet.

Bíztató, hogy az egység útját elsősorban nem emberi és politikai
meggondolásokkalakarják előkészíteni, hanem egy egyetemes magyar
imatáborral. Szükségesnek tartják, hogy minden hivő keresztyén ma-
gyar naponként könyörögjön a keresztyénség Urához a keresztyénség
gységéért. Ezzel a gesztussal egyben kifejezik -azt a meggyőződésűket
, hogy a keresztyén egység olyan nagy s annyira emberi erőket fe-

ülmúló ügy, hogy benne eredményt csak az imádságainkat meg-
allgató Szeritlélek Úristen tud produkálni, Maga a gondolat - ima
keresztyénségért - nem új. Régóta gyakorolják már a protestáns
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téseket, teszi .az imádság által erőseb-
bekké a fájdalmas szíVeket. Tudom azon-
ban azt is, hogy koporsóknál elhangzott
igehirdetések vígasztalásaiból felmérhe-
tetlen erő áradt igehirdetőre is; vígasz-
talást .kereső . gyülekezetre is. Emberek,
akik szívük fájdalmát elmondották, sok
vígasztalást ta láltak s lelkészek, akik
adott esetben, de mindíg megszólaltat-
ták az igét, sok ilebet kötöztek be vele.

Beszéljenek erről az alábbi emlékek.
Az év legszebb hónapjában, májusban
egy alig nyíló virág hervadt el s egy-
szerű autószerelősegéd kisleányának ra-
vatala mellett kellett megállanom. Alig .
egy félévvel előbb kereszteltem a kicsi-
két. Amint egymásra néztünk: szülők és
én, önkéntelenül elsírtuk magunkat.
Mennyivel kedvesebb találkozás volt az!
És az öröm milyen hirtelen változott
szomorúságra! Minden szavammal ví-
gasztalni akartum. Hirdettem a kis ko-
porsó mellett, hogy "egy kevés idő és .
nem láttok engem és ismét egy kevés
idő és megláttok engem ... " Megvígasz-
talódtak a szívek. A sírnál - szertartás
végén'- hosszasan megszorítottuk egy-
más kezét. Azt hittem, hogy az életben
talán többet nem is találkozunk már.
Hetek, sőt hónapok is elmúltak azóta s
mindgyakrabban találkozunk. Hol a
tempJombanJol egyik-másik imatereIÍÍ-
ben; hol vasárnap délelőtt, hol vasár-
nap délután. Mindíg ott ül velem szem-
ben a fiatal édesapa. Nem is egymaga.
Legtöbbször élő két kisgyermekének a
kezét fogva. Beszélgetni kezdek velük.
Nem akarom a fájdalmas emlékeket elő-
hozni. Egyszer azonban váratlanul az
édesapa tér rá: "Amióta a legkisebb leá-
nyomat eltemettem... annak az ige-
hirdetésnek a vígasztalása ott él a szí-
vemben s valami mindíg úgy húz, ami-
kor eljön a vasárnap és azt mondja: el
kell mennem a templomba. Köszönöm az
ott elhangzott vígasztalását. Legközelebb
újra látni fogjuk egymást. '.. "

Valamivel későbben történt. Egy esz-
tendő leforgása alatt immár másodszor
kellett résztvennem egy családnak a
gyászában. A temetési szertartás meg-
kezdése előtt odamentem hozzájuk s
megkérdeztem egyet-mást az elhunyt
testvérről.> Alig tudtak szólni valamit.
Amit mondottak, azt azonban jól' meg-
jegyeztem. Mintha ma is hallanám:
"Tessék úgy szólani, mintha Krisztus
állana a koporsónál". Teljestíhetetlen
kívánság - gondoltam magamban - s
méregettem gyarló erőmet: vajjon ké-
pes leszek-e vígasztalást' szólanj s az
elesetteket az evangélium szavával
talpraállítani. Isten Szentlelke' velem
volt. Felnyitottarn az élet könyvét, az itt-
maradt testvéreket vigasztalni igyekez-
tem, felolvasván előttük. Lázár feltámasz-
tásának történetét s hangsúlyozván be-
lőle, hogya kis bethániai hajlékot s
Lázárt és testvéreit szerette Jézos. Az
evangélium hirdetése által munk álkodó
Isten megáldotta a nevében végzett
munkát. Néhány hét mulva piros posta-
utalvány érkezett. Feladói az elhunyt
testvérei, voltak, A ráírott néhány szó
azonban- sokmindenröl beszélt. Mintha
most vettem volna kézhez. úgy. olvasom
el újra és újra: "Adomány egy szegény
családnak, akit igy szeretett, így láto-
tott meg az Isten".

Ha a temetők megszólalnának s el tud-
nák mondani mindazt a fájdalmat és
mindazt , a vígasztalást, amit összetört
szí vek a temetőben éreztek, bizonyára
belőlük boldog, Istent dicsőítő halleluja
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szárnyalna az ég felé, mely újra és újra
ismétlődően csak ezt zengené: "Mind
jó, amit Isten tészen, Dorgálása nem tesz
kárt ... " Pásztor Pál.

A boldogságót keresed?
A boldogságot keresed?
Hidd el nekem - meglelheted.
Meg is találod bizonyára,
bár nem lesz kőnnyű annak útja,
de szíved belső titkos hangja

. elvezet majd a helyes útra.

Az álom s ábránd - nem való,
csak elhaló muzsikaszó!
Csalóka csillag távol fénye
ragad, űz, hajt a messzeségbe,
eloszlik, mint könnyű pára
s nem vezet a boldogságra.

Szerelmed lángol s boldogít,
ha. gyönyörittas ajkait
lezártad annak, kit szeretsz.
De elhalványul a tűz lángja
s elomlik szürke hamujába -
örök csodát te sem tehetsz.

A hatalom sem boldogít.
Az elnyomottak jajjait
sármányait az irígyeknek, .
kik támadnak és megköveznek,
nem kerülheted el soha -
és befed az idők moha.

A pénz, vagyon s kincsek arja
még nem zálog a boldogságra.
Mulandó földi gondokat
eloszlat bár, de megmarad
a sóvárgásod többre, másra -
S elnyel a Mamrnon éhes szája.

A tudás szelleme ragyog,
bölcset' nevel, alkot nagyot
s fennhéjázón, büszkén vallja:
"Ime, ez az ész uralma,
me ly a titkokat felfedi!"
De boldogsága? Nincs -neki!

Hírnév, dicsőség szárnyai.
magasba visznek! Bár akit
megtapsol ma a nép kegye,
holna.p azt sárba rántja le. -
könnyen elfelejti, kit imádott.
Találhatsz ebben boldogságot?

De ne csüggedj el! Én tudom:
Hinned kell, hogy utaidan -
ha azt igaz hittel járod,
nem ér veszély, mert átsegít.
minden bajon s akadályon
maga a hit '-- mely boldogít.

Remélned kell! Éjjel-nappal,
bízó szívvel bízni abban
ki sorsunkat kezében t~rtja
és mindíg javunkat akarja.
E remény már az út fele

. a boldogság ígérete!

Onzetlenül segítni kell
azt, ki gyenge - azt, ki fáradt,
letörölni a könnyeket,
ha a szem már könnybe lábadt.
Az áldozatos szeretet
boldoggá teszi a szívedl

Igy készülj el az életútra,
vágyaid így válnak valóra!
Ki kell érdemelni mindent,
fényt, jólétet és az áldást,
lelki eröt.. magabízást
s a boldogságot - ami szent!
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és katolikus oldalon egyaránt. Katolikus oldalon természetesen úgy,
hogy a "szakadár" protestáns testvérek minél előbb térjenek vissza
a pápa főhatósága alá. Protestáns oldalon minden eleve elhatározott
elvi megkötöttség nélkül: könyörgünk a Szentlélek Ürístenhez, hogy
munkálja a keresztyénség egységét úgy, ahogyan ezt az Ő isteni Szerit
Felsége jónak látja. Reméljük is, hogy az a barátságosabb. megértőbb
és testvéribb légkör, ami az utóbbi években a katolikus és a protestáns
hívők között itt-ott kialakult, nem a mi elhatározásaink, hanem imád-
ságainkra hallgató szerit Isten munkájának eredménye. Ezért az ima-
tábor látható keretek között való megszervezését mi a magunk részé-
ről nem is tartjuk fontosnak De igenis döntőnek tartjuk, hogy min-
den keresztyén férfi vagy asszony, fiú vagy leány fokozott buzgóság-
gal kérje a keresztyénség Urától a keresztyénség egységét.

Ne is ringassuk magunkat a jövőt illetőleg alaptalan álmokban.
Ilyen alaptalan, álom, lenne, hogy a mozgalom megindul és most hama-
rosa meglészen az "egy akol és egy pásztor". Ez a kifejezés hibás for-
dítás révén ment át a köztudatba. Az Írás eredeti szövege egy nyájról
és egy pásztorról beszél. Értsük meg tehát jól. A keresztyénség egy-
sége sohasem a szervezet és a külsőségek egységén áll vagy bukik.
(Ilyen szempontból a keresztyénség nemcsak 500, de 1500 évvel ez-
előtt sem volt egységes.) De keresztyén egység van és épül mindenütt,
ahol egyházak és a keresztyén hiwők csak és kizárólag Jézus uralmát
keresik. Akarják a keresztyén ,egyházák munkálni a keresztyén égy-
séget? Az egyetlen Pásztort, az" egyetlen Jézus Krisztust állítsák J:Íí-
veik elé, szívükbe és életükbe. Tegyék és tegyük ezt. S akkor, aki
Krisztust szeréti. csodálkozva fedezi fel, hogy Krisztus másik hívét is
szereti, mert Krisztusban testvérekke lettek. Amennyire tehát Krisz-
tust hirdetik a keresztyén egyházak, annyira építik az egység útját.

Mindjárt számoljunk is le azzal a tévedéssel, hogya magyarság
megerősödése miatt van szükségünk a keresztyén \ egységre. Az ilyen
elgondolás sohasem vezethet eredményre. Tény, hogy nem keresztyén
és nem magyar, aki a keresztyénséget használja fel a magyarság egy-
ségének megbontására. Sokkal inkább idegen és hitetlen. De a nem-
zeti. nagyság útja nem azonos a keresztyén egység útjával. Mert a
történelemtudomány nem mutatja sehol, hogy a vallásilag egységes
nemzetek lettek politikailag és hatalmilag nagyokká. Sőt, inkább a
tétel ellenkezője igaz. Tehát ne a magyarság érdekében akarjunk egy-
séges keresztyénséget. Másfelől azonban bizonyos, hogy a (naponként
újjászülető erzangélikus, református és katolikus egyház adhatja azo-
kat a minöségi magyar tömegeket hazánknak, amelyek kiformálhat-
ják végre a sokat óhajtott új Magyarországunkat.

A fenti meggondolások nem ítélik tétlenségre az új egységmoz-
galmat. Mert Krisztus igaz hirdetését, az evangéliom tiszta prédiká-
lását és általában az embereknek Krisztushoz vezetését a történelmi
egyházaknak kell elvégezniök. Es még emellett is marad elég tenni-
való. Itt van pl. az "Egység ÚtjánaJk" .egyik célkitűzése: "Folyóiratun-
kon keresztül elsősorban a katolikus közvéleményt akarjuk iskolázni
és a protestánsokkal való közeledés gondolatának megnyerni." Erre az
iskolázásta valóban szükség van. Szükség van mind a két oldalon. És
nem is csak a közvéleményt kellene iskolázni. hanem a gyakorló pap-
ságot is és az egyházi sajtó igen sok termékét és munkását is. Mert
csodálatos dolog, hogy mondjuk egy evangélikus meg egy katolikus
ember nagyon jól megértik egymást, míg életükről, munkájukról és
szórakozásaikról .van szó. De nyomban gyülölet rvillanik fel szívükben
és.szemükben, ha hitükre kerül sür. S ha szókirnondók, hamarosan el-

. hangzik az eretnekség vádja is. Természetesen Krisztus szeretete és
az igazság nevében. Pedig mind a kettő Krisztust vallja urának: A ne·-
velésben, a: tanításban, a sajtóban van itt a baj. Az egység érdekében
tehát nemcsak a közvéleményt kell iskolázni, hanem revízió alá kell
venni az egész egyházi nevelést, gyakorlati tanítást és a sajtóhangokat
is. Tanuljuk meg végre szeretni, becsülni és támogatni egymást-
Krisztus nevében.

Végül tanuljunk a múltból js. Az egységes mozgalmak mindig
nehéz történelmi időirikben jelentek meg a nyilvánosság előtt. A múlt
század közepén uniós mozgalom formájában jelentkezett. Az elm':;'~i;
világháború után gyakorlati - politikai téren·- a Keresztény-Keresz-
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tyén Községi Párt formájában. Amint elmúltak a szorongató idők, el-
múltak e mozgalmak is. Az új mozgalom eressze mélyebbre gyökereit.
Ne a korszerűség legyen a mozgató erő, hanem a keresztyén szeretet
és reális látás. Hitbeli meggyőződését úgysem adja föl egyik fél sem.
Ez legyen reális látásunk alapja .. De mindegyik oldalon vannak nagy
keresztyén és történelmi értékek. És akik ezt hordozzák, Krisztus meg-
győződéses követői. S éppen Krisztus követői ne tudnák szeretni egy-
mást? Csak le kell bontani a szemünk elé szánt-szándékkal épített
gyűlölet falakat. Ha "csak" ennyit tesz meg az új egységmozgalom,
nem múlik el a múló korszükséggel, hanem időálló istenes munkát
végez. Mi szívünk szernt kívánjuk. és imádkozunk érte, hogyigy
legyen. Morocz Sándor.

Hol élnek evangélikusok ?
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Az egyházkerület már a 16. században alakult ki, így egyike a
régibb egyházkerületünknek. Magában foglalta egész Dunántúlt,
annak tiszta magyar és evangélikus népét. Egyedül a nyugati határ-
szélen, Vas és Sopron megyékben voltak németek. A Dunántúl dél-
keleti részén a török megszállás alatt nemcsak hogy nem terjedt az

Láttuk

S megadja majd az Eg kegye
- mert eljön ennek ideje -
a legnagyobb boldogságot,
mi felhötlen, tiszta, áldott:
Ha rádtekint mosolygó gyermek
ártatlan kékszínű szeme!

Dr. Horv átli KOIné!.

Méreg a címe Illés Endre új darabjá-
nak, amelyben sokan a magyar drámá-
nak magáratalálását vélik meglátni. Egy-
egy bíráló Németh László és Márai
mellé helyezi harmadiknak, mint a ma-
gyar dráma reménységét. Bár a darab
nem közösségi kérdést vet fel, hanem
csak egy ember kérdését, komoly hangja
miatt érdeklődésre tarthat számot. Ié-
meth László közösségért harcoló és a
közösség harcát önmagában lefolylató
hőseivel szemben a főhős itt magával
viv harcot. Nem a megszokott és a
darabgyáro,saink tollából állandóan sze-
replő házassági kérdést viszi színre, ha-
nem annak az embernek vívódását, aki
szereti az igazságot és egyszer várat-
lanul szembe kerül vele. Egy időre le-
gyűri őt az igazság és úgy látszik, hogy
jobb lett volna, ha inkább a látszatot vá-
lasztja, a hazugságot, ele a végéri mégis
csak' hitet tesz me ilet te. Az' igazság a
jobb, még ha miatta egyedülvalóvá lesz
is az ember. Mert az igazsággal lehet
számolni, bármilyen kemény is cs vele
számolva he lehet rendezni végül is az
életet. Méregn.ek látszik sokszor az igaz-
ság is, de az igazi mércg mégis csak a
hazugság. - Illés Endreben jó tollú,
érdekes gonclolatvilágú írot ismerlünk
meg. Darabja a legjobb reményekre jo-
gosít fel. Várhatjuk tőle, hogy egyszer
belenyúl a közösségek sorsába is és leg-
közelebbi darabjában mcstaní boncol-
gató mélységével a társadalom problé-
máiról fog szólni. 'kp.

Családunk szégyene egyike a leg-
újabb magyar vígjátékoknak. Egy idő
óta nem láttunk semmit se ebből a faj-
tából, amelyen csak az üzleti cél érzik
és nem a művészi teljesítményre tör ek-
vés. A mostani kiruccanás azonban újra
jó időre elvette a kedvünket tőle. Ilyen
ósdi eszközökkel megrendezett, az ősz-
szes régi vígjáték és burleszk' ötletet
felvonultató, receptre készült darabot
már hosszú idő óta nem láttunk. A bécsi
kaptafára készült limonádéknál is rosz-
szabb. Főszereplője pedig a kellős alak-
ban szereplő ifjú művésznő nagyon te-
hetségtelenül játszik. kp.

Rombadőlt álmok címmel .az Urániá-
ban német filmet láttunk, mely a nagy

I .riémet építőmester és szobrász életét
mondja el. Schlütter András szerepét
Heinrich George jól játssza, de az egész
film meg sem közeliti a hasonlóan
küzdelmes életű . és rokonszenvesebb
Rembrandtról készített filmet. kl.

Az Országos Luther-Szövetség febr.
l6-án tartott országos vá!asztmányi ülé-
sén elhatározta, hogya magyarországi
evangélikus templomok ról , azok történe-
téről képekkel gazdagon illusztrált mun-

'kát készíttet és a munka összeállítására
szerkesztőbizottságot kűld ki. Erről"-
tervről részletesebben is fogunk hír'
adni.
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J ajczay-Schwartz:

Karácsony a művészetben
(Egyetemi Nyomda. 255 1.)

A könyvbarátok számára készült ez a
pompás. könyv. A két szerző, Jajczay
János és Schwartz Elemér összeállítot-
ták a karácsonyi történettel foglalkozó
képeket. A képek elé tanulmányokat
írtak, az első: "Szent karácsony ikono-
gráfiája", a második pedig az: "Úr Jé-
zus születésének örömünnepe" címen.
Mind a kettő feldolgozza a ráeső részt,
Jájczay inkább a képekről. és mű-
vekröl szól, mint alkotásokról, Schwartz
pedig a szent-éj liturgikus, történelmi,
valamint néprajzi vonatkozásait vilá-

.gítja meg. A 128 nagy tábla pompás
felvételekben igyekszik visszaadni a
művek igazi szépségét és amennyire
csak lehet, a nyomda is .megtesz min-
dent, hogy a színes képek szépségét
fekete-fehérben érzékeltesse. Mint mű,
hibátlan alkotás ez a könyv, bizonyára
nagy örömére lesz azoknak, akik olvas-
sák és nézegetik. kp.

Szűcs 'Sándor:
A régi Sárrét világa

(Bólyai Akadémia. - 160 Ll'
Ez a könyv egy letűnt magyar világ

belső rajzát adja. A halászok, pákászok,
madarászok világa az, amelyik kitárul
előttünk, felmutatva mindazt a sok belső
népi értéket, amit .rna már .csak hírből,
vagy abból se ismer a jelen embere.
Csodálatos világ ez, babonák és mégis
eleven hit világa, a természettel együtt
élő és titkaiban részesülő ember élele

\ színtc a regélő és este tűz mellett emlé-
kező őregek. szájából. Onmagunk meg-
ismerésének izgalmas fejezete,· nem
tudja letenni az olvasó, míg végig nem
olvasta. kp.

Bálint Sándor:
Egy magyar szentember

- Orosz István önéletrajza.
(Budapest, Franklin Társulat. - 210 1.)

Orosz István, a milleneumi idők híres
búcsúvezetője volt. 'Számtalan búcsú-
sereget vezetett a legkülönbözőbb kegy-
helyekre. On életrajza élményeit mondja
el. Belevilágít a kat. népi kegyesség
mélyébe, megmutatva erőit és eredmé-
nyeit. em tagadja azonban, nem is
akarja, saját mivoltát sem. A híres ma-
gyar realizmus, népünk állandó reális
belső-önellenőrzése és e világgal való
szövetségkötése áttör vallásosságán is.
Naiv dicsekvéseit szívesen megbocsátja
bárki, olyan élvezetet jelent számunkra
ez az egészen kihalt emberfajta, amely-
nek e könyvbe foglalt életrajza népünk
vallásos életének egészen ismeretlen
területeit tárja fel. Olyan könyv, amit
érdemes elolvasni.' kp. '

Lic. Dr. Karner Károly:
Allam és felsőbbség l1;zÚjszővetségben
(Különlenyomat a M. Kir. Erzsébet-
Tudományegyetem 1941/42. évi irataibóL)

A szerzőnek minden munkája ~ így
ez is - az evangélium mondariivalóját
a mai éjet embere számára szólaltatja
meg. Napjaink egyik legégetőbb kér-
désére vet világosságot. Rámutat arra.
hogy az államforma kérdése nemcsak
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Evangélium, hanem a lakosság annyira meggyérült, hogy a 18. szá-
zadban telepeseket hívtak oda. Ezért találunk ma Tolna- és Baranya
vármegyékben német gyülekezeteket is. A mult században Fejér- és
Komárom vármegyéket a Dunáninneni egyházkerülethez csatolták,
míg Trianonban a Soproni felső egyházmegye és a Vasi felső egyház-
megye nagyrészét is elvesztette az egyházkerület, sőt a Vasi közép
egyházmegye felét is. Ez azonban 1941-ben visszatért, magyarországi
evangélikusságunk jellegzetes színfoltjával, a vend gyülekezetekkel
együtt. Egy baranyai német egyházközség nem volt hajlandó vissza-
térni az egyházkerület kebelébe, Kácsfalu. Ma 9 egyházmegyéje van
a kerületnek.

1. Győri egyházmegye 17 egyházközséggeJ kb. 20.000 lélekkel
2. Kerilenesaljai 17 kb. 20.000
3. Somogyi 12 kb. 10.000
.4. Soproni alsó 10" kb. 10.000
5. Soproni felső 6 kb. 17.000
6. Tolna-baranya-somogyi em. 42 kb. 57.000
7. Vasi közép egyházmegye 21 kb. 36.000
8. Veszprémi 27 kb. 26.000
9. Zalai 7 kb. 4.000

A Soproni felső egyházmegyében nagyobbrészt német any any elvű
evangélikusok laknak, a Tolna-baranya-somogyiak egyrésze ugyan-
csak nemet anyanyelvű, míg a vasi közép egyházmegye déli részében
élnek a vendek. Az egyházkerület túlnyomó többsége magyar. A Du-
nántúl a törzsökös magyar evangélikusság hazája. Az egyházkerület
kb. 200.000 evangélikust foglal magában, aki.k 159 anya (v. missziói)
gyülekezetben élnek.. Több mint 220 lelkész hirdeti Isten Igéjét a
kerületben. ]939-ben az egyházkerület 255 elemi iskolájában 378
tanító 24.132 gyermeket tanított, de 5.625 ev. gyermek nem evan-
gélikus iskolába járt.. Közli: Pósfay György.

Ifjúság és nemzet a sport tükrében
Hogy a sportnak mekkora jelentősége van az egyének, a nemzet,

a nemzetek életében, erre nem lehet elég sokszor' rámutatnil ezt .«
tényt nem lehet elég sokszor leszögezni, elég aláhúzottan kiemelni,
nem lehet róla elég könyvet írni, elég sokszor elmondani, a sport fon-
tosságát hirdetni kellene mindenhol, mindenkinek, akár utcán, akár
hivatalban, társaságban, vagy bárhol olyan helyen, ahol tartózkodunk,
ahol emberek megfordulnak. ,

Hogy mekkora jelentősége van a sportnak az egyén életében, azt
minden sportszerető embernek tudnia kelL Hogy mekkora jelentősége
van a nemzet.ek életében, erre a ma háborúja fényes példákat szol-
gáltat. Elegendő csak két ország példájára rámutatnom. Az egyik
Németország, melynek sportszerető ifjúsága már hosszú hónapok óta
megállás nélkül harcban áll, a másik Franciaország, a legyőzött
Franciaország, mely most féltő aggodalommal nyúl fiatalsága félé,
melyre jövőjét szeretné felépíteni s amikor fiatalságát a nagy építő-
munkára előkészíti, első programmpontnak a testnevelést nevezi meg.

A testnevelés nem új keletű. Már a régiek felismerték fontossá-
gát és a századok folyamán azok a nemzetek, amelyek magukévá tet-
ték, biztos alapot nyertek benne. Valaha a sport a mindennapi élet
rendszeres tevékenysége volt. A régiek azt tartották, hogy csak az
egészséges testben lakozhatik egészséges lélek.. És kipróbált bö1csessé-
güket a századok fényesen beigazolták. Ki ne hallott volna a spártaiak
sportszeretetéről? Még a görög tudósok is elsősorban sportokat aján-o
lanak férfiaknak, nőknek egyaránt. Az olympusi fáklya fénye messze
századokat beragyog és lángja még ma is ég, világit. Akkoriban Görög-
országban nem volt szokatlan dolog, ha az ember lépten-nyomon
olympiai bajnokokba botlott, hiszéri a szép, kisportolt forma, a lelki.
frissesség a harcosok sajátosságai közé tartozott, nem is szólva arról,
hogy a férfiak már akkor is hiúak voltak és szívesen bámultattak
atlétatermetüket, remek, kidolgozott izmaikat. Akkor az olympiai
babérkoszorú kevesek homlokáról hiányzott. Szívesen sportoltak. mert
szerették a sportot, hozzátartozott mindennapi éleükhöz.



A haladás, a technika f'ejlődése, de különösen az utolsó évek foko-
zott gépesítési törekvése elhomályosította a sport lényegét. Az embe-
1eket más célok lelkesítették, nem sok gondot fordítottak testük ész-
szerű felépítésére s így a sport elvesztette szemükben rendeltetését,
hogy most azután beigazolódjon, hogya legfinomabb géphez is ember
kell, mégpedig bátor, edzett, erős és gyors.

.Nagy hibát követtek el abban, hogy az ifjúságot csak kultúrált-
nak akarták nevelni és a test! nevelést majdnem egészen elhanyagol-
ták. Annyira a szellemi nevelésen volt a hangsúly, hogy észrevétlenül
túl erőltették az ifjúságot, mely aztán döntő pillanatokban nem tudott
olyan eredményeket produkálni, mint amilyet elvártak tőle.

Akadtak azonban egyének, társadalmi rétegek, nemzetek, ame-
lyek felismerték ennek az irányzatnak káros voltát s ezek mindent
elkövettek, hogy az ifjúságot, de minden embert visszavezessenek oda,
ahol a régiek elkezdték, a testgyakorláshoz. -A jószándék meg volt
bennük, csak éppen rosszul fogtak hozzá. Megfeledkeztek arról, hogy.
örömmel, jószántából csak az az ember fog sportolni, aki szeréti a
sportot, nem pedig az, akit valamilyen módon kényszerítenek rá.

És ami t;l.Z egyéneknél megtörtént, ugyanaz volt az eset a nemze-
tek életében. Azok a nemzetek, amelyeket kényszeritettek a sportra,
nem tudtak olyan eredményt produkálni, mint azok, amelyek önként
hódoltak néki.

A nemzetek között a testgyakorlás kérdését legjobban Német-
ország fogta meg. Abból az álláspontból indult ki, hogy az ernber
földi ténykedésének eszköze· a test. Tehát ezt' a testet olyanná kell
tenni, hogy teljes mértékben megfeleljen a földi élet követelményei-
nek, sőt még ennél is tovább mentek, megmutatták, hogy mire képes
a testgyakorlás által megedzett, egészséges nemzet.

A németek elterjesztették a testgyakorlást először az egyének
körében, az egyénekről átvitték az egész nemzetre. És ebben első
helyen állnak egész' Európában. De hogyan volt ez megvalósítható?

lVIindenekelőtt ki kell küszöbölni minden egyéni érvényesülési
törekvést a sportból és ezenfelül minden olyan törekvést, amely nem
pusztán a sport rendeltetését célozza, mert minden, ami nem a sport
érdekeit szolgálja, ártalmára van. A sportot egyféleképpen lehet űzni:
szivből, sportszeretetből és egy nemzet fiaiként.

Meg kell kedvelterni a sportot. Szívesen, örömmel sportoljunk.
Gondoljunk csak arra, mennyivel másképpen végezzük azt a munkát,
amit önszántunkból teszünk, mint azt, amit parancsszóra. Igy van ez
a sportnal is. Ha a kényszer hatására sportolunk, már nem leljük
annyira örömünket benne, lelohasztja lelkesedésünket, ez a sport
pedig úgy az egyén, mint a nemzet kárára van.

Ahhoz, hogy megszeressük és az ifjúsággal is megszerettessük a
sportot. olyan vezetőkre van szükségünk, akik maguk is sportolnak
és szeretik a sportot, ott vannak az ifjúsággal, vele dolgoznak, vele
örülnek, önként' vállalkoznak arra, hogy az ifjúságot tanítsák. Milyen
más, amikor a fiatalok érzik vezetőjükben az embert, azt az embert,
aki szereti őket, akinek vezényszava az ifjúságet szerető szíve.

De ahhoz, hogy az ifjúság annyira megszeresse a sportot, hogy
vérévé váljék, hogy, ne is tudjon tőle szabadulni, hogy mérséklettel
még idősebb korában is- űzhesse, ebben nagy szerepe van az államnak
és pedig sportpályák, tornaszerek, sportcsarnokok létesítésével;" az
iskolai testgyakorló órák megsokszorosításával. De ebből a munkából
az egész társadalomnak ki kell vennie a részét. Minden emberben vál-
jék tudatossá a sport szükségessége, melyet már a gyermekkorban kell
.elkezdeni És ebben a kiképzésben a család, az orvos és a sportvezető
együttes munkájára van szükség. Ennek a hármas összmunkanak egy
célt kell, szolgálnia: testileg-lelkileg edzett, életerős embereket nevelni
a jövő számára. _

Tehát már a gyermekkorban kell megkezdeni a testgyakorlást.
Az iskolás évek testgyakorlata az iskola kezében van. A nehezebb'
gyakorlatok és komolyabb sportágakba csak a későbbi korban kap-
csolódjék be az ifjúság, lassan, lépésről-lépésre, nem hirtelen, át-
menet nélkül, mert ez a sport már nagyobb feladatokat ró a sportolóra.
A versenyzés csak a fejlettebb korban kezdődjék, mert a versenyzés
a sportolótói 'önbizalmat, elhatározóképességet, bátorságot és nagyobb
erőt követel. A versenyzés, bár szükséges, de mégis sok hátránya van.
A legtöbben a versenyzési lázban túlfeszítik idegeiket, túlméretezik

az elméletnek vagy a pólitikának a
dolga. Átalakulások korát éljük. Ilyen-
kor fontos, hogy az államnak, az állam
megjelenítőinek,' a felsőbbségnek mi-
benlétét, az egyesnek hozzá való viszo-
nyát, iránta való feladatát tisztán lás-
suk. Ezt a tisztánlátást minden keresz-
tyén ernbernek :a Szentírásból kell meg-
tanulnia. Senkit ne tévesszen meg az,
hogy az Ujszövetségben aránylag kevés
megnyilatkozás található az államra
vonatkozólag. "Az Újszövetség gondol-
kodása általában nem irányul földi élet-
viszonylatokra, hanem azokon túlmutat."
Mégis minden kérdésünk re megadja az
Újszövetség a helyes feleletet. Keresz-
tyénségnek és államnak, egyházi és pol-
gári felsőbbségnek találkozniuk kell,
inert csak így teljesithetik feladataikat
és így tölthetik be hivatásukat.

Karrier Károly könyvét melegen· ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. Ára: 1.- P.
Megrendelhető. a Keresztyén Igazság
kiadóhivatalában: Sopron, Arany János-
u. 9. szám. P. P.

Veöreös Imre:
A falu és jövője.

A _Harangszó kiadásában jelent meg
néhány héttel ezelőtt többezres példány-
számhan ez a kis "füzet. Az egyetemes
magyarság gondolatvilágában és hang-
ján szól azokhoz, akiknek a lelkében a
keresztyén magyarság gondolata nem
üres szó csupán s feleletet ad arra a
kérdésre, hogy miért van szükség ke-
resztyén népfőiskolára ? Feltétlenül el
kell olvasnia mindazoknak, akik a ma-
gyar falu jövőjéért aggódnak sennek
kialakításában tisztán akarják látni' a
népfőiskolák jelentőségét. Nagyon alkal-
mas tömeges terjesztésre. Ára 10 fillér
és 4 fillér portó. Tömeges terjesztésnél
külön portóköltséget nem számítanak.

P. P.

HíREK
Egyetemes felügyelőnk gyásza. Ma-

gyarorszagi evang. egyházunk őszinte
részvéttel értesült arról a nagy gyász-
ról, mely D. báró' Radvánszky Albert
egyetemes egyházi felügyelőnket érte
édesanyja: özv. báró Radvánszky Já-
nosné sz. Radvánszky Sarolta elhunytá-
val. A legtisztább szeretet füzte a nagy
család minden egyes tagját hozzá és a
leghálásabb, gyöngéd szeretettel vette
őt körül mindenki, kiváltképpen szere-
tett fia részéről, kinek kőzéleti, egyházi
legmagasabb méltóságaíban és munkái-
ban az édesanyai szívnek oly sok öröme
volt. A Mindenható hosszú és szép élet-
tel áldotta meg s amikor most hosszú
betegség után 89 éves korában elhagyta;
szeretteit, nemcsak felejthetetlen emlé-
ket hagy maga után, hanem egy szép és
nemes élet példáját is. Radványi és
sajókazai özv. báró Radvánszky János-
nész. radványi és sajókazai Radvánszky
Sarolta, az édesanya, a nagyanya és ön-
feláldozó magyar asszony gondokban és
örömökben gazdag élet után tért pihe-
nőre. Holttestét ideiglenesen a Farkas-
réti temetőben helyezték nyugalomra, a
temetést dr.' Ravasz László református
püspök végezte. Az elhunytban dr. báró
Radvánszky Antal, az Országos Luther
Szövetség alelnöke nagyanyját gyá-
szolja.
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Szlovakíában - mint a Református
Életben olvassuk - a német evangéli-
kusok elszakadtak a szlovák evangéli-
kus egyháztól. A német egyháznak 40
ezer tagja van és szervezetét már az
is elismerte. A szlovák evangélikus egy-
ház tagjainak száma 350 ezer, de egye-
lőre a régi alkotmány kereteiben mű-
k ödik, mert új szervezetét az állam még
nem ismerte el. Mind a két egyházban
nagy a lelkészhiány.

Bekéscsaba. A város két országos-
hírű festőművésze: Vidovszky Béla és
Gyoroky Pál szép emlékekkel gazdagí-
totta a gyűlekezetet. Megfestették a
csabai egyházközség elhunyt lelkészei-
nek: Koren Pálnak, dr. Szeberényi Lajos

-, Zsigmondnak, Csepregi Györgynek, Lin-
der Károlynak, dr. Szeberényi Gusztáv-
nak és Jakabffy Györgynek arcképeit. A
művészi festményeket a presbiteri terem-
ben helyezték el. -=-- Az Újvidék melletti
palánkai gyülekezet Kotyinszky Károly
békéscsabai s.-lelkészt választotta - meg
rendes lelkészévé. - - A erzsébethelyi
Leányegylet február 21-én nagyszabású
Kodály-estet rendez.

A Luther-féle BibIiát Bázelben a nagy
bibliahiányra való tekintettel újra nyom-
ják, még pedig stuttgarti revízió -szerint.
30 ezer példányt szándékoznak nyomatni
belőle. .

Budapesti ifjúsági nap. A budapesti
evangélikus egyházközségek ifjúsági
egyesületei március 7-én egész napot
betöltö programmal ifj úsági Napot tar-
tal\?k, me ly délelött fél 10 órakor kez-
dődik a fasori templomban tartandó ifjú-
sági istentisztelettel. Utána közös ifjú-
sá.gi gyűlés lesz a fasori gimnázium
dísztermében, melyen az ifj úság részéről
szólni fog Stiasny Éva: Kik vagyunk?
Muntágh Andor: Mit akarunk? és Mol-
nár Gyula: Mi a feladatunk? címmel.
Előadást fog tartani az európai ifjúság
kérdéseiről gróf Zay Imre és a magyar
ifjúság kérdéseiről báró Radvánszky An-
tal. A délelőtti ülés eredményeit össze-
foglalja Sztehló Gábor. Délután fél 3-
kor külön fiúknak és külön leányoknak
ifjúsági parlament kezdődik, amelyet
Horváth László, illetve Kaiser Ilona ve-
zet. Mind a két tanácskozás tárgya az
lesz, hogy mit tehet az ifjúság a rever-
zális ellen? Foglalkozni fognak továbbá
a falu és a város találkozásának kér-
désévél.

A Magyal' Nemzeti Bank elnökévé a
kormányzó úr dr. Pósch Gyulát, a Pénz-
intézeti Központ eddigi elnökét nevezte
ki. Dr. Pósch Gyula hosszú idő óta
presbitere a pesti evangélikus egyház-
nak.

Gyermekruha-bolt. Evangélikus tulaj-
donosok a hittestvérek figyelmébe ajánl-
ják jól felszerelt gyermekruha-boltjukat:
IV., Fehérhajó-u, 8-:;.-10.

Oltárkép. A pesti evangélikus egyház
az angyalföldi templom 'részére oltár-
kép készítésére adott megbízást Rak-
ssányi Dezső ny. képzőművészeti fő-
iskolai tanár. festőművésznek. Az oltár-
kép tárgya: Jézus az emmausi tanítvá-
nyokkal. .

Kitüntetés. Jamrí ch Béla csurgói 'gim-
náziumi tanárnak, a gyékénye si egyház-
község és.a csurgói fiókegyház felügye-
lőjének a vallás- és közoktatásügyi mi-
miszter az igazgatói cimet' adományozta.

Halálozás. Simon József ny. iharosi
tanító 86 esztendős korában elhunvt. 44
esztendőn keresztül tanította filiája 'gyer-
mekeit s nyugalmi éveiben is hűséggel
szolgálta egyházát. Nagy részvét mellett
temették el.
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erejüket, sőt, előfordul az . is, hogy ártalmára van egészségünknek.
Márpedig a túlhajtott sport a szervezetet kimeríti és így nem is okoz-
hat örömet. Itt is gondos vezetőkézre van szükség. Persze, a rendsze-
res, észszerü sportoláshoz szokott egyének nagyobb sportteljesítményét
nem szabad túlhajtottnak neveznünk. .

Éppen mivel nem áll rnindenkinek. médjában a különböző sport-
eszközök beszerzése, mikor általánosan sportról beszélek, elsősorban
a testgyakorlásra gondolok. A rendszerestestgyakorlásra, mely min-
den leülönösebb fáradság nélkül és minden költség nélkül mindenki-

, nek rendelkezesére áll. Megkérdezhetné azonban valaki: ha sportol
az ember, miért nem elegendő csak egy sportágban tökéletesítenie, ,
magát?

Hogy valaki egy sportágban tökéletesíthesse magát, ahhoz az is
szükséges, hogy a többi sportágak segítségével testalkatát előkészítse
erre az elhatározására, hogy kidolgozott izmokat kitartást, bátorságot
szerézzen. Ezt pedig nem szerezheti meg onnan, amiben éppen töké-
letesíteni szeretné magát.

Mivel azonban a sportoló, ember nagyobb százaléka sportember
és nem úszócsoda, vagy birkozóbajnok, s mivel a cél végeredményben
az, hogy minden emberben felébresszük a sportszeretetet, tehát sok-
kal fontosabb, hogy a sport minden ágával megismerkedjünk, mind-
egyikhez értsünk annyira, hogy gyakorlása élvezetet, örömet jelent-
sen számunkra, hogy szükséges pillanatban tudásunkat felhasznál-
hassuk. '

A ma emberének azonban mindent észszerü oleokkal kell bebizo-
nyítani. A ma embere nem elégszik meg a sport örömének boldogító
érzésével, a tegnap emlőin növekedett ma emberét nehéz régi, meg-
szokott kerékvágásából kizökkenteni. De ha észszerűség kell, a sport
adhat azt is. És ha nem elégszenek meg a sportadta örömmel, meg-
mondhatjuk aztIs, hogy mit ad nekünk a sport.

Először is egészséges idegzet et. Mert erre van a legnagyobb szük-
ségünk. Jó idegzet mellett jobb ,lesz a közérzetünk és nem tesszük
tönkre másokét sem. Növeli ellenállóerőnket. Megtanít bennünket
arra, hogy a nélkülözéseket, az időjárás szeszélyeit, a fájdalmakat
könnyebben viseljük. Megsokszorozza ,tettrekészségünket, akaraterőn-
ket, kezdeményező kedvünket, á'lkotóerőnket. Csak nézzünk bele köze-
lebbr ől a sportoló nemzetek életébe. Amit a sport segítségével meg-
edzett népek most produkálnak, az világosabban beszél minden meg-
győző érvnél.

Nehéz összesüríteni néhány mondatban mindazt, amit a sport
mindnyájunknak jelent, de talán mégsem felesleges. Hadd emlékez-
zem. meg- még arról az országról, amely túlkultúráltságában meg-
feledkezett ifjúságát az elkövetkezett nehéz idők számára megedzeni
és most kétségbeesetten nyújtja kr kezét azután a fiatalság után,
amelynek segítségével legyőzött hazáját szeretné talpraállítani.

Egy őszhajú. tapaszbilatokban gazdag marsall kérő szavával na-
ponként szólt az ifjúsághoz. "a modern jfjúságnak mulhatatlanul szűk-
sége van a testgyakorlásra, a szabadban való mozgásra, egészsége meg-
alapozására, amely előkészítő az élet harcaira" és aggodó szeretettel
fűzte hozzá "és mi őrködni fogunk felettetek". Más alkalommal: "min-
den ifjúsági mozgalmat támogatásban részesitünk... a test tökélete-
sítése által tökéletesítitek lelketeket is... a sport nem kellemetlen
feladat, kényszer, hanem, mindennapos szokás,.. ami ezután követ-
kezik, az a vezető és az orvos együttes munkája lesz, mely mellől
azonban sohasem hiányozhatik a lelki tanítás, a lélek tornája ... A
gyermekkor sport ja akaratot, bátorságot, biztonságot, erkölcsi fegyel-
met ad, a későbbi korban felelősségérzetet, engedelmességet, lovagias-
ságot, elhatározóképességet, tisztánlátást, mely egy tekintett el fel
tudja mérni az előtte lévő akadályt és nem retten meg tőle, mert
nincs előtte lehetetlen".

Ha az ember valamit nagyon igazán, nagyon őszintén akar,' azt
meg tudja valósítani. Es nem hiszem, hogy- akadna magyar ember,
aki -ne akarná minden :erejével, mihden munkájával, minden hitével
azt, ami mindnyájunk közös vágya. De ehhez meg kell indulni min-
denkinek, kivétel nélkül. Elől az ifjúságnak és mögötte egyemberként
az egész nemzet[lek.

Gyarmathy hén.

••



~átlió, ~ramofon, zon~ora~illent~üs ~armoni~a
-és az összes hang- M·ARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep -
Budapest, VilI. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok. Kossuth-tér 1.

ler!l~!lt·Győngvös, Kossuth-utca 3. szám.
uftu • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

.
KISS FERENC

OTVOSTANÁR
BUDAPEST

HARIS~AZÁR-KÖZ 3.
TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

, "

B E lY E C Z ~ K
zománctáblé.k,: . Budapest, V., Deák F.-tér 4.
v~s~sek, jelv~nye,k, Telefon: 181-175. ~~~~~~~~xovxcs LAJOS néviegvek, címkék .

--- 1 .••.•.•.•••.••.••..••• AlLAa •••••.••.••••••.••.•.•••
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327 ,,_ .•• _v.~ .._•....•_ ,

I '
I Bundék,
I bolerók,

Pianínót, lon~orát, vagy ~armóniumot venné~
Mendölné

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kammermayer-Kéroly-u, 8.

Telefon: 185-462.

.••••••• .et•••••• te4•••••

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

ért kaphatók.

Bárhol hirdetett kőnyv kapható:

5choltz tBstUÉrBh
könyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 330-618. •
P thö L· gyümőlcs-, zöldség- ése O aj os teilermékek kereskedése

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

R· o kOO o L 11egi oOZls-:ryeh; 'W' S'fll,·.·,'·',me9b,zha~o· ~1'" II ".' .
.::. " 1tUT.'~staIOO' budapes~
'" p. ,stÖrrn n, krist6f ter 6

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Varsányi

ezüstrókák. nerzek nagy választékbanc~_..·Átalakítás eredeti c:::::::J~.t,. !<.~!:'''',•.
model szerint. . .

Laíos-nál IV., Múzeum-körút 7.

AgJába, rBkBmiÉbB

rogiis MATRDCDT
kérie kárpitosálól az EPEDA-üzem
eredeti i ó t á ! l á s i nyilatkozatá



Miért tá~ogassuk az Evangélikus Egyház•..
, kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma. 24.500,
Fennállása óta 1413 'alkalommal 229,516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az:

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

uamá.ra pótOHlaW,!aU VeS;/;te-
Mg, ha - k§I6nÖ8en a nau
nyári meletr~ - munl;akedve
ellankad, ismal elernyednek
éli kimeciiltllége meggátolja
munkájának elvégzésében,

Ha karizmainkll.t, fejünket,
nyakunkat, homlokuukat a hű-
sítő, frl!!sftö

Diana sóshorszesszel
kene~6tjük, verejtékező tes-
tiink lehűl, petyhüdt izmaink
megfeezülnek, vérkeringésünk
felélénkül, luunkabírásunk
megduplázédik.

Egéezségét 'féltő ember soha-
lIenl megy munkába -Diana~
IlÓ!lborszesz nélkül.

PróbllPalaek •• 64 fmér
Kis palaek '" 1.10 pengő
Közép palaek • 3.28 pengő

') Nau palaek • 5." peng(í
Mind_ilU bPhatól

,I'IfmRl::2>;InTIII
~.*un;a.

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

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

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

...._---~!'•••••••••••••••••••••••••
A LUTHER TÁRSASÁG könyvesboltiában igen olcsó áron beszerezhetők a

köyetkező régebbi kiadványok:
Dr. Luther Márton művei. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.
Weitbrecht: Mária és Már ta. Ford.: Prőhle Hen- századbeli magyar fordítás eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. 4,- " módon.) FŰzv,e. " 1.50 "
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr,e: Apoloqia. Fuzv:e, . . 1.50 "

DK' S· d P tá 'k É 'k Dr. MasznYlk Endre: EvangelIkus dogmatika.
. ov~cs, an or:. ro~es ans este. rte es Fűzve -.90 "

eloadas~~ gyuJtemeny~ hatal:nas, 688 ol- R. Pfennigsdorf: Krisztus a modern szellemi
dalas kotetben. Ill. kotet. Fuzve 3.50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ...

Győry Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 ol- Dr. Szelényi Ödön: A vallás helyzete a jelenkor
dal. Fűzve .1.- " szellemi életében. Fűzve .. , .

Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nemzet.ség Fűzve
acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve ._ 5.- " Dr. Wiczián Dezső: Luther mint ptoiesezot,
Kevés példány van. Fűzve

D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- Kapi Gyula: Magyar éneklő kar. (90 vallásos
rázatos.) Fűzve 1.- " 'ének férfikarra.) Fűzve .. -.90 "

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vallásügyi törvény Paulik János: lsten felé. (Prédikációk.) 510 oldal
története. Fűzve " 1.- " Fűzve 1.- "
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csakkjs számban áll rendelkezésünkre!

Budapest, VIlI., UlIói-út 24.

-.60 "
P

-.60 "

1.80 "

1.50 "

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

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

Elöfizetéseket elfogad minden lelkészi. hivatal. Előfizetések és CÍmváltozások akiadóhivatalba küldendök.
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztő ség a' kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412:
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TARTALOM

Munka á hiányzókért

Mit kíván Isten tőlünk a háborúban?

Református laikus. rend'

Hol élnek evangélikusok?

Új korálkönvv

Kevesen tudják ...

Furcsa kis dolog

"Mintegy 170 pengő"
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BlJdapesti istentiszteletek sorrendje
1943. február 28.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d, e. 1/4 9 Dr. H. Gaudy Lászrö
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 0.10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Lehel László
Deák-tér 4. d. u. 6 Kaposvári Vilmos
Fasor, Vilma kírályné-út 19. d. e. y~lO Ruttkay Elemér
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor • d. u. 4 Harmati György'
Fasor (német nyelven). d. u. 45 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. d. e. sldO Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Gyáli-út 17. [h. ő. kórház) d. e, 10 Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Boros Károly
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u, 5 Harmati György
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/2ÍO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. II Kemény Péter
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Falvay Jenő
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Johnson Gisle ~
Angel-u. 25". ' - d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Abonyi-utca.21. d.e. 11 Balikó Lajos
Gömbös Gy,--:út25. (h. ő. k.) d. e. 10 - - - -
'Fóti-út 22. . d. e. 11 Révész István
Fóti-út 22. d. u. 5 Rimár Jenő
Tomory-úti . leányiskola d. e. 9, - - - -
Szent László-út 61. ' d. e. 9 Lamnek Vilmos
Torockó-téri ref templom d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Danhauser Lász16
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. 1/412D. Kapi Béla
Böszőrményi-út 22. d. e. 10 Glatz József
L, Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (német) d, e. 9 - - - -
Óbuda (ifjÚsági) d. e. 10 Gádor András

"Obuda, Selmecí-utca 1. d. e. II Gádor András
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Muncz Frigyes

Kelenföld (ifjúsági) d. e. ,9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. ' 5 Botta István
Érdi-úton d. e 10 - - - -
Báthory Lászlö-u. 7. d. e. '/z11 - - - -
Rákcsfalva d. e. 1/112 - - - -



az utcákra, a házakba és a vis-
kókba és még tovább: a szívek
'keresztútjaira, hogy átadják a
hivó szót. Sőt még ezzel sem
szabad megelégednie, hanem
minden módon meg kell pró-
bálnia kényszeríteni az embe-
reket, hogy tudjanak a kegye-
lem elkészített asztaláról és
odavaló meghívásukról. Nyil-
vánvaló ebből, hogy amint ez
áll az egész Jceresztyénsegre,
úgy áll minden gyülekezetre,
lelkipásztorra, felügyelőkre,
presbiterekre, családapákra és
testvérekre is: Isten nem a
tele templomok szerint, hanem
a templomnélküliek közötti
munka szerint ítéli meg a gyü-
lekezetet, annak vezetőit. Ha
tehát Sodomanak megengedett
volna tíz igazért, megengedhet
a családi otthonoknak egy-egy
buzgó és hivő szívért, de azért
megmarad ennek az egy szív-
nek felelőssége a többiért ép-
penúgy, mint a templomba-
járóknak a templomba nem
járókért.

Munkát kell indítani a hiány-
zókért. Nem azért, hogy las-
sanként be-beszerénykedjenek
a templomba,' hanem azért,
hogy megnyilatkozzanak sze-
meik Krisztus meglátására,
megnyilatkozzanak füleik az
ige hallására és megnyilatkoz-
zék a szívük annak az igazság-
nak az éhezésére és szomjúho-
zására, amely nélkül nyomo-
rult marad az életük és félel-
metes-rnarad a haláluk.

Munka a hiányzókért
számára, hanem mindíg min-
denki számára. Nem csupán a
tékozló fiú vagy az elveszett.
juh példázatát, hanem azt a
példázatnélküli nyilt evangé-
liumot, amelyik sokféleképpen
ugyan, de mindíg azt az egyet
hirdeti: "Úgy szerette Isten a
világot, hogy az ő Egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hisz .Ő-
benne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen". Ha nem ezt
prédikáljak; ha nem' erről tesz-
nek minduntalan bizonyságot'
a világ előtt, ha nem mindenki-
nek, hanem csak némelyeknek
kínáltatik ez a legszükségesebb
ismeret az igaz keresztyén hi t-
hez, akkor baj van a keresztyén
egyházzal.

A templomokat megtöltö és
Isten- igéjét kereső szíveknek
hálálkodó és bűnbánó érzései
csak hadd figyeljenek minden
alkalommal az evangéli um
minden szavára. De jaj, kit fog-
nak vádolni azok, akiknek szí-
véből - elkapja a magot az ör-
dög, mielőtt gyökeret verhet-
nének vagy elfojtják 'az élet
tövises gondjai-bajai, mielőtt
termést hozhatnának. Kit fog-
nak vádolni azok, akikhez nem
jutott el a hívogatás? Akik áll-
nak az élet piacán és senki sem
hívja őket az Úr házába és az
Úr szőllejébe. A keresztyén
egyháznak nemcsak hirdetni
kell Isten igéjét, mert nem be-
szédben áll az Isten országa,
hanem cselekedni is kell azt.
Kell tehát kimennie a sövények
és a kerítések alá, az utakra és

Egyik világhírű külföldf Író
könyvében olvastuk az Író ön-
vallomását az evangéliumról.
Aztírja, hogy ha ő nagyon, gaz-
dag ember volna, a főváros
minden kerületében építene
egy-egy házat. Ezek a házak
egy-egy nagy teremből állaná-
nak. Ajtajuk éjjel-nappal nyit-
va volna. A terem közepén egy
asztalnál egymást váltanák
időnként a felolvasók, akik

. mindíg ugyanegy fejezetet 01-
vasnának fel' az evangélium-
ból: Lukács evangéliumának
15. fejezetét, hogy aki ide bár-
mikor belép, -meghallhassa a té-
kozló fiú történetét. Arra volna
ugyanis szüksége minden em-
bernek ezen a földi világon,
hogy megismerje és megértse a
tékozló fiú történetéből Isten
kegyelmes szeretetét. Nem vol-
na szabad úgy élni embernek a
földön és esetleg eltávozni
majd a földről anélkül, hogy
ezt a csodálatos evangéliumot
ne ismerte volna -.

Úgy érezzük, hogy ez a ke-
gyes óhajtás a keresztyén egy-
házakra nézve igen kornoly és
felelősség telj es kötelezettség.
A keresztyén egyházaknak ki-
csiny falvakban és nagy váro-
sok kerületeiben mindenütt fel
kell építeniük azokat a templo-
mokat, ahol a kegyelmes Isten-
nek beszédét, drága igéjét szü-
net nélkül hirdetik. Nem vé-
letlenül betévedő embereknek,
hanem az atyai szó után szom-
júhozó szíveknek. Nem egy-
szer-kétszer' egy-egy ember·
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Esztergomban, a Bencés-gimnázium
disztermében február 7-én népmüvelési
előadás keretében a Turárii Társasac
ismertette egész országra kiterjedő mü~
ködését. és céljait. A város po lgármas-
tere tartott megnyitó beszédet, majd a
Turáni Társaság egyik igazgatója szó lt
a turáni eszme nagy jelentőségéről. Ki-
fejtette, hogy a Turáni Társaság nem
pogány eszméket szolgál, hanem keresz-
tyén és nemzeti alapon áll, a rokonné-
peket kutatja és a magyarságot be
akarja kapcsoIni a rokonnépek .közössé-
gébe. Finn és japán költemények és éne-
kek után vetítettképes előadás volt Finn-
.országról. Ennyi volt a programm, De
ekkor történt valami egészen furcsa do-
log. Az Esztergomban megjelenő Ma-
gyar Sion c. katolikus lap f. évi 7. szá-
mában a fenti programm bővebb ismer-
tetése után a következőket írja:

"Ha a néprokonsági est itt véget ért'
volna, akkor a közönség egy jólsike;rült
ünnepség emlékével térhetett volna haza.

Hogy hogyan. és miért, azt nem tud-
juk, de befejezésül még egy müsoron ki-
vüli szám volt: dr. Petlies László ny. fő-
ispán előadása a turáni népek történeté-
ről. Dr. Pethes László előadását, .••áltudo-
mányos, ezerszer megcáfolt és elavult
jelszavakra támaszkodó állításait kár
volna ismertetni; most csupán néhány
gondolatára szeretnénk kitérni.

1, Kifogásolta, hogy gyermekeinknek 6
éves kortól kezdve tanítjuk a Szentírást,
a turáni őstörténetet pedig egyáltalán
nem ismerik még' a magyar gyermekek.
A· Szentírást el kellene hagyniés. he-
Jyette _a turáni őstörténetet kellene taní-
tani gyermekeinknek.,

2: A Szentírás első könyvei nem Mó-
zestől erednek, hanem a turáni ősmitosz-

.bó l valók. .
3. A Szentírás alapján azt valljuk.

hogy Isten vezette be népét az Igéret
földjére; a valóság ezzel "szembers, az,
hogya zsidó nép már akkor elpusztította
egy nagy turáni nép birodalmát beszi-
várgása által.
. 4. Befejezésül az iIIusztris előadó fel-
kiáltott: ha Hadúr velünk, kicsoda elle-
uünk, majd két ujját köszöntésre emelve
mondta: dicsőség Hadúrnak, győz elem
nekünk."

!Teljesen egyetértünk' a Magyar Sion
cikkének ezekhez a "keresztyén és
nemzeti" (1) ötletekhez fűzött megjegy-
zéseivel. Feleslegesnek tartjuk a vitatko-
zást ezekkel a nagyon, enyhén és" na-
gyon udvariasan furcsaságoknak neve-
zett állításokkal, de mindenesetre "cso-
dálkozva állapítjuk meg katolíkus lap-
társunk híradása nyomán, hogy a nyu-
galmazott főispán' úr előadása után a Tu-
nini Társaság vezetősége részéről mai
napig sem helyreigazítás, sem vissza-
utasítás nem hangzott el" ami semmi-
esetre sem használ a Turáni Társaság-.
nak.

Az Evangélikus Nőegyletek Országos
Súiveís{ge f. évi március 2-án, kedden
d. 'u, 6 órakor a Deák-téri leánygimná-
zium disztermében nemzetpolitikai elő-
adást tart. Fe lszó la ln ak: dr. Pesthy Pál
ill. kir. titkos tanácsos, ny. iga"ságügy-
miniszter, Alföldi Lajos, a nemzetpoliti-
kai szolgálat igazgatója és dr. Keken
András lelkész.
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·Mitkíván Isten tőlünk a háborúban?
(A háború állandóan sok asodó küzdelmei közőtt anyaszentegyházunk őrállásra
kőtelezett püspökei szük'ségesnek látták, hogy pásztorlevelet intézzenek evan-
I,~ériku>; népünkhöz. E'Zt",a'"körlevelet az elmult vasárnapon minden .ternp lornban

felolvasták. Szövegét alább közöljük.)

Kegyelem néktek és békesség Istentől, az Atyától és a mi: Urunk
Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy megszaba-
dítson rniruket a jelenvaló gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak
akarata szerint, akinek dicsőség Örökkön örökké. "Amen.

Evangélikus anyaszentegyházunk püspöki szelgálatra rendelt szol-
gáí, a világháború lelketpróbáló idejében az Úr evangéliumával szól-
nak evangélikus anyaszentegyházunk népéhez, hogy mindenki figyel-
mét az Udvözitő Krisztusra írányítsák, kinek beszéde lélek és élet.
. Vajjon mit követel tőlünk a Mindenható lsten a világháború for-
gatagában? -' ",' .

Kétségtelen, hogy minden rettenetesség. pusztulás, halál, fájdalom
és szenvedés az emberiség bűnössége miatt szakad reánk. "Az Úr az
ördög hatalma alá vetett minket", ezért van minden nyomorúágunk.
Lássátok meg ezt Emberek, népek, egyházak és tartsatok bűnbánatot í

Megvizsgálja Isten, hogy vajjon tiszta lelkiismerettel' vállalhat-
tuk-e a reánk kényszerített háborút.

, Az evangelium szerint a kardot lsten a gonoszok büntetésére, a jók
védelmezésere s a béke biztosítására rendelte. Luther azt tanítja, hogy
a háború 'az igazságtalanság és gonoszság megtorlására, a békesség és'
engedelmesség biztosítására van, A kard védelme nélkül minden földi
érték elpusztulna a, békételenség és a gonoszság által. Ideig tartó harc-
cal védekezünk az örökös veszedelem ellen. Kis csapással nagynak
álljuk útját, mert a "háborúnál nagyobb csapás az általa elhárított
veszedelem. .

A rnostani rettenetes háborúban nyugodt lehet lelkiismeretünk.
Nem akartuk a háborút. -"Igaz, alapos, igazságos okunk van a hada-
kozásra!" Földünket, családi tűzhelyünket, templomainkat, keresztyén
hitünket, gyermekeink és' unokáink jövendőjét védelmezzük. Ezért
küzdenek hős honvédeink, ezért viaskodik egész nemzetünk!

Megvizsgálja a szent Isten azt is, hogy milyen erőkkel küzdűnk a
háborúban. '

Végsőig kitartó erőfeszítéssel és Isten kegyelmét kereső alázattal
kell küzdenünk.' Odakünn és itthon mindenkire szüksóg van. Minden
fej, kéz, agy, izom, vagyon, tudás közvetve, vagy kőzvetlen nemzetün-
ket szolgálja. De éreznünk kell, hogy végsőkig fokozott erőnk magá-
ban korántsem elegendő. a győzelemhez. Luther szavával mondjuk: ha
igaz, alapos, rgazságcs okunk van a hadakozásra, azért még nincsen
Istentől pecsétes levelünk a győzelem biztosítására. Ne magunkban.cne
is igazságos ügyünkben bízzunk tehát, hanem Isten kegyelmében és
irgalmasságában. Tépjük ,ki szívünkből az elbizakodottságot és a gőgös
büszkeséget.. Segedelmet váró alázattal álljunk Isten színe elé ezzel
az 'imádsággal: Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk.
Bizodalmunk egyedül csak az, hogy velünk küzd a hős vezér, kit Isten
rendelt mellénk! / '

Erőtök növelését ti is Istentől kérjétek. Magatokban elestek, Isten-
nel megálltok. A hitben kaptok erőt a munkára, az áldozatra, a le- .
mondásra, a kereszt hordozásra. Hitben teljesedjék szjvetek.. legyen
látóvá lelketek és élővé bennetek a lelkiismeret. Bitben közeledjetek
egymáshoz ti közellevők és távollevők. Különbség, ellentét, sérelem és
önérdek felett találkozzatok egymással, mint akik a haza és a keresz-
tyénség védelmében ugyanazon szelgálatra kaptatok elmivást.

Szükségetek van Isten irgalmas kegyelmére és hívő lelkek ere-
jére. A háború állandóan nagy áldozatokat követel. A végső győzelem-
hez vezető út emberek szívével van kikövezve. Imádságos szívvel gon-
dolunk a gyászbaborult, bizonytalanságban vergődő, fájdalmak alatt
roskadó családokra, a hősi halottakra, az orosz harcmezőkön' harco-
lókra, a sebesültekre, a foglyokra. Ne álltassuk magunkat azzal, hogy
a megpróbáltatás mértéke már betelt. Még sok és nehéz áldozatot kell
vállalnunk. hazánk és keresztyénségünk jövendőjéért, Azért intünk
mindn~ájotokat:. áHjatok meg a hitben, legyetek erősek! Bármit -hoz- '



zon a jövendő, vállaljátok és hordozzátok a rátok mért keresztet hittel
és alázatal.

Mit követel tehát tőlünk a szent Isten a világháboru forgatagá-
ban? A szent Isten azt követeli, hogy bűnbánattal, lelkiismeret-pró-
bával, alázattal' és kemény elhatározással megálljunk a háború rette-
rietességei és változásai között, tudva azt, hogy örök nagy értékért, a
hazáért, a keresztyénségért, a családi tűzhelyért, gyermekeink és uno-
káink biztos sorsáért folyik a küzdelem s a győzelem életet, az elbukás
halált jelent számunkra!

Nehéz megpróbáltatások között Isten szerit igéj érlel megáldunk és
Isten kegyelmébe ajánlunk mrndnyájotokat és szeretettel intünk, hogy
egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk J ézus
Krisztusnak Atyját, aki töltsön be titeket minden örömmel és békés-
séggel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek
ereje által.

Áldás és békesség legyen tiveletek!
1943. évi február hó 8-án.

D. Kapi Béla s. k.
a dunántúli egyházkerület püspöke,

Túróczy Zoltán s. k.
a tiszai egyházkerület püspöke,

D. Raffay Sándor s. k.
a bányai egyházkerü let püspöke,

Kardos Gyula s. k.
a dunáninneni egyházkerület püspöke.

Református laikus rend
Meghökkentő a cím. Amikor, mint külföldi hír, magyar protes-

tánsok szeme elé került a jelentés, sokan dörzsölgették a szeműket:
lehetséges ez? Sokan nem hitték, sokan félreértették, sokan szégyeltek
beszélni vagy írni róla s mi is vártunk néhány hétig nem csak a sajtó
etika kedvéért, hanem azért is, hogy ezt a jelentést más adja elő-
ször, de most már nem halogatjuk a vele való foglalkozást.

Egy emberöltővel ezelőtt sokan épen úgy csodálkoztak azon .is,
hogy az evangélikus egyházban majdnem katolíkus liturgikus törek-
vések láttak napvilágot. Nyugateurópában voltak evangélikus lelké-
szek, akik naponként épen úgy breviáriumoztak, mint katolikus kol-
légáik. Kitalálta valaki azt a szót: evangéliumi katolicitás s hamaro-
san isk 0'1a és tábor alakult a jelszó mellett. Ezek mint jelölő kifeje-
zések a megbeszélhető jelenségekre emlékeztetnek, voltak annak idején
elfogadhatatlanabb badarságole is: laikusok beavatkozása az istentisz-
teleti szolgálatba; gyertyahordozok különleges istentiszteleteken, stb.

Egy világháború emberi lelkeket és idegrendszereket megrendítő
borzalma nemcsak oda vezeti a .hinni akaró embereket az Isten szent
színe elé, hanem a gyönge emberi kifejező erő egész sereg érthetetlen
jelenség megvalósítását is kitermeli, amit azután a háború okozta za-
varok eltünte idején kertársak és kritikusok természetesen elfelejtenek
és megbocsátanak.

A református _laikus rend Franciaországban alakult meg két évvel
ezelőtt. Lelőhelye az új mozgalomnak Cluny. Egészen tőszomszédsá-
gában született a mozgalom annak a római katolikus szerzetesi ideál
kialakító helyének, melyre katolikus testvéreink közül sokan olyan
büszkeséggel tudnak hivatkozni.

A református szerzetes rend ideáljait református intellektuellek
próbálják megfogalmazni. és életforrnákba önteni. Programmjuk: imád-
ságban és közösségben élni s ezzel önmagukat megelégíttetni a hit-
beli éhség csillapítása céljából. Egyetemi hallgatók. es diákok a tanul-
mányi felügyelő vezetése alatt és lelki. irányítása mellett csoportokban
foglalkoznak lelki kérdésekkel. A diákság korátql távolálló és önálló
foglalkozásban tevékenykedő tagok szintén a közösség érdekében fára-
doznak. A rend tagjai kéthavonként találkoznak. Ezeken a találkozá-
sokon az ima és a munka jelentősége domboredik ki. Az összejövetele-
ken' elhangzó előadásokat meghallgatják a nem tagok is.

A nyilvánosság számára hozzáférhető nagy közösségen kívül van
egy kisebb, úgynevezett reguláris közösség. Ez a szervezet majdnem
olyan, mint egy római katolikus rend. S bár ebben a tömörülésben leg-
nagyobb mértékben kihangsúlyozzák nemcsak a közösségi ideált, ha-
nem annak törvényeit is, ebben az egyesülésben mégis nagy szerepet

Mintegy 170"pengö
CÍmű cikkünkre Svájcból (Laussane-ból)

az alábbi érdekes választ kaptuk.

Nem akarok a szerzőval vitába bo-
csájtkozní, hiszen neki a hazai viszo-
nyok mérlegelésénél teljesen igaza van,
csak összehasonlításként akarom meg-
említeni, no gy itt Svájcban csak az igen
jómódú és nagyjövedelmű családok tart-
hatnak "háztartási alkalmazottat", aki-
nek fizetése, tudása szerint, havi 60 és
140 svájci írank közölt mozog. Magától
értetődőleg az itteni háztartási alkalma-
zott külön, tiszta és rendes szobára (köz-
ponti fütéssel és folyó hideg-meleg víz-
zel) tart igényt a szekésos rendes ellá-
táson kívül. Hetenként 2 délutánon (va-
sárnap és egy hétköznapon) jár neki ki.-
menő és nagymosást nem mindíg vállal.

E magas igények folytán nemcsak a
családok alig egy tizedrészének van
háztartási alkalmazottja, hanem még az
elég jómódú, illetöleg jól fizetett hiva-
talnok, kereskedö és iparos felesége is
egyedül végz, el a háztartási munk át és
már fényüzésszámba megy, ha a hölgy
napi 2-3 órára takarítónöt tart. Egy
ilyen takarítónö ot obére : 88-90 centi-
mes, de a takarítónő persze vasár- és
ünnepnapokon nem jön. Olyan háztar-
tást, ahol 2 vagy több cseléd van, egy-
általában nem ismerek, csak hallom,
hogy néhány mil licrnos enged meg ma-
gának ilyen fényűzést. Persze a leányok
vasárnap délelölI elmennek istentiszte-
letre a templomba, amihez az asszony
köteles neki megfelelö szabadidőt adni.

Kalaúznök itt is vannak (bár kevesen).
de ez nem nagyon kedvelt, mert meg-
lehetősen megerőltető foglalkozás, vi-
szont azonban 'a kalaúz, illetőleg ka-
laúznő fizetése 30C-500 svájci frank ha-
vonként. Ez a fizetés teljesen arányban
áll az egyéb foglalkozási ágakban szok á-

sos fizetéssel, amelyekben a minimális
órabér kb. 1 frank, de képzett szakmun-
kás ennek többszörösét is megkeresi.

Nem csoda tehát, hogya svájci mun-
kás megelégedett és hogy itt ci bolseviz-
musnak semmiféle talaja nincsen.

Meg kelJ még emlitenem, hogy a mo-
dern lakások (és itt ma mindenki mo-
dern lakásban akar lakni) minden lehető
kényelemmel fel vannak szerel ve, neve-
zetesen villanyos konyha és porszívógép,
villanyos jégszekrény, szép fürdőszoba
hideg és meleg vízzel, szemétJeöntö (úgy,
hogy a szemetet nem kell lehordani) és
persze központi fütés. Acsorgás itt isme-
retlen, mert ami a jegyre jár, azt min-
denki pontosan a házban vagy a leg-
közelebbi utcasarkon lévő fűszerkeres-
kedönél, mészárosnál és péknél meg-
kapja. Igy tehát a háztartási munka
aránylag gyorsan elvégezhető és az sen-
kinek sem derogál, hogy este és reggel
a háztartási munkák n ál segédkezzék, sőt
az, aki ráér, még bevásárolni is elmegy.
Különben a kereskedők lelefoni rende-
lésnél sz ívesen küldenek mindent ház-
hoz. - Azt hiszem, hogy ezek. az ada-
tok érdekel ni fogják az olvasókat.

Teleki Andor
a pécsi evangélikus gyülekezet

tiszteletbeli presbitere.~-...-."..~, .

Új egyházfelügyelő. A Budapest-lII.
ker. egyházközség Trauschenfels Frigyes
bankigazgatót választotta meg új másod-
felügyelőjévé.
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~ANG~lI~U~~lIT-
A OTBA

új szolgáltatásai
Egyházegvetemünk lelkészei, hitokta-

tói, helyettes- és segédllelkészei, nyug-
díjasai és lelkészözvegyei, valamint ezek-
nek 24-ik életévüket még be nem töltött
családtagjai 1943 január t-től kezdődően
tagjai az Országos Tisztviselő Betegsegé-
lyezési Alapnak. A tagkönyvecskék ki-.
állítása és szétküldése folyamatban van.
Legtöbben már meg is kapták. Ezzel kap-
csolatban felhívjuk a figyelmet a követ-
kezőkre:

1. A m. kir. minisztérium 600/1943. ME.
sz. rendelete, amely a Budapesti Köz-
löny 1943. II. 14-iki számában jelent
meg, szabályozza az OTBA szolgáltatá-
sait s az eddiginél nagyobb kedvezmé-
nyeket biztosít. (Szüiési segély, teme-
tési segély.) A kedvezményekről az
OTBA-or'vosok részletes . felvilágosítást
adnak azoknak, akik a Budapesti Köz-
lönyben megjelent rendelethez esetleg
nem tudnak hozzáférni.

2. OTBA-igényjogosult lehet az alkal-
mazottnak a 60-ik életévét betöltött,
vagy teljesen munka- és keresetképte-
len édesapja, édesanyja az esetben is,
ha a családfő nem részesül utána csa-
ládi pótlékban, de minden más támoga-
tás nélkül kizárólag és állandóan ő

tartja el s mind Ő, mind felesége, mind
pedig a szülő teljesen vagyontalan s az
alkalmazottnak magának a hivatali já-
randóságon felül, úgyszintén szüleinek
nincsen külön jövedelme, vagy kere-
sete s ez utóbbi nyugdíjban, kegydíjban,
vagy bármilyen címen ellátásban nem ré-
szesül, A szülőknek teljes munka- és
kéresetképtelenségét . közhatósági orvosi
bizonyítvánnyal, az egyéb feltételeket
pedig helyhatósági (községi előljárósági)
bizonyítvánnyal kell igazolni. Aki a
törzslapok kiállításakor a fenti keretbe
eső szülőjének OTBÁ-ba való felvételét
nem kérte, a VKM-hez intézett kérvé.
nyét a fenti igazolásokkal felszerelve az
illetékes püspöki hivatalhoz mielőbb ter-
jessze fel.

3. Ha az alkalmazott tanulmányait foly-
tató igényjogosult gyermeke hosszabb
ideig más helyen tartózkodik, az ideig-
lenes tartózkodási helyére illetékes kör-
zeti orvos útján házi orvosi ellátásban
részesül. Az ilyen igényjogosult család-
tag számára igazolványt kell kérnL Az
.igényjogosultsági igazolványt a családfő
iIletményeit számfejtő hivatal állítja ki.

4. A gyermekágyi és temetési segély
iránti kérelmek a segélyezésre okul szol-
gáló körülmény beálltát követő 30 na-
pon belül - az esperességi hivatal út-
ján - a miniszteri számvevőségnek kül-
dendők, az igényjogosult nevének, pon-
tos lakcímének és az igényjogosult csa-
ládfő igényjogosultsági igazolványa szá-
mának feltüntetésével.

5. A fizetendő járulékokat ki-ki köny-
nyen kiszámíthatja. Az igényjogosultsági
igazolvány első oldalának 2. rovatában
benne van a járulék levonásának alap-
jául szolgáló járandóság egy havi ősz-
szege. Ennek 1-1.50/o-a a fizetendő havi
járulék aszerint, ahogyan azt az igény-
jogosultsági igazolvány feltünteti.

6. A járulékokat államsegélyes lelké-
szeknél az áUamsegélyből fogják le-
vonni, nem államsegélyeseknél helyi já-
randóságukból kell a kifizető pénztárnak
levonni s anyagi felelősség terhe mallett
az illetmény kifizetését követő 8 nap
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biztosítanak a Szentlélek szabad hatásainak is. A tagok írott rendel-
kezések nélkül is szűzességi és szegénységi fogadalomban élnek. Ha
Isten azonban úgy rendelkezik velük, szakítanak ilyen irányú fogadal-
maikkal. Nőtlenségi és szegénységi életprogrammjukkal zárt egység-'
ben élnek a maguk .vezetésére rendelt és választott rektor irányító
felügyelete alatt. Magukat az Isten. és az egyház szolgálatában állók-
nak tudják és vallják, Vagyonukat vagy a réndnek adják, vagy azzal
kezeltetik. A rendházban lelki elmélyedés, imádság és munka alkalmai
és tevékenységei váltogatják egymást. A rendház' a mozgalom magja s
működése az egyház munkáját -támogatja.

A napirend a református Cluny rendházban a következő: Reggel-
a rend szabályaiban való elmélyedés. Reggeli liturgiai istentisztelet.
Bibliatanulmány. A munkaprogramm szerint minden évben: az Újszö-
vetség könyve, vagy könyvei vétetnek -rendszeresen tanulmány alá.
Azután következik az egyéni munka. Délelőtt 10 órakor ismét össze-
gyűlik a közösség s hálaadó dicsérettel végződik. Az étkezést hang-
talanul végzik. Negy óráig szabad idő. Azután munka. Hat órakor ima-
összejövetel és imaközösség, .szabad imádkozással. Este kötelezettség
nélküli együttlét olvasással és beszélgetésseI, zenével. Lefekvés előtt
esti ima.

A rend négy törvénye:
Imádkozzál és dolgozzál, hogy Ö uralkodjék.
A mindennapi munkában és pihenésben Isten igéjének hatása ér-

vényesíttessék.
Minden viszonylatban megőrzendő a benső békesség a Krisztus-

ban való megmaradhatásért. .
Engedd magadra hatni a boldogság, az öröm, az irgalmasság s az

egyszeruség törvényeit., .
"'"A tagok .legfőbb tanulmánya a Heidelbergi káté. A reformátorok

szelleméhez igazodó s egyházukat szolgálni akaró szándék vezeti őket.
Emellett szolgálni akarják az ökumenikus. mozgalmakat is. Reményük
van arra, hogy mozgalrnukhoz nemcsak intellektuellek, hanem a többi
társadalmi csoportok tagjai is fognak csatlakozni. '" .

(Az adatokat és a jelentést a Kirchenblatt für die reformierte
Schweiz 1943 január 21-00 .számában lehetett olvasni.)

Valószínűleg vagy cikkünk nyomán, vagy attól függetlenül is az
Egység Útja c. egységesítő szándékú lap is foglalkozni fog e mozga-
lommal. (Meg kell jegyeznúnk a lap szerkesztőjének egyik tévedését.
Az Egység Útja nem az első la~ a maga nemében, mely azzal a cél-
kitűzéssel indult, hogy a keresztyén felekezetek közötti békét szol-
gálja. Ilyen volt a Stockholm címen megjelent és három nyelven szer-
késztett teljesen protestáns jellegű negyedévi folyóirat, melynek meg-
jelent példányszámait tanulmányozásra melegen ajánljuk az Egység
Útja szerkesztőségének.) Akármit is fog mondani e folyóirat szerkesz-
tősége, mi a magunk részéről a következőket állapít juk meg:

Ismét a keresztyénség előtt áll egy mozgalom, amely ereditiségre
és sajátesságra törekszik minden egyéni invenció nélkül. Korunk pro-
testántizmusának .szomorú kerképe ez, hogy annak személyei, moz-
galmai, tiszteletreméltó kivételek elismerésével, nélkülöznek minden
eredetiséget, szellemi és lelki önállóságot. Valamikor a tudóskodó pro-
testáns teologusokat azzal rvádolták, hogy húsz könyv elolvasása után
írtak egy huszonegyediket, amelyben rengeteg adat volt, de semmi
önállóság és semmi érdekes eredeti közlés. Most úgy látszik, mozgal-
mainkban kisért a multnak ez az utórezgése. Íróink. és bölcselőink
magán beszélgetésekben, sőt előadásaik zárt rendszerében is hang-
súlyozzák azt, hogy a protestantizmus nagyobb része nagy mértékben
szellemi kölcsönáltételek gyakorlatában él. Amíg ilyen mozgalmak ele-
venednek fel a protestáns közösségekben, addig a fenti kritikai megál-
'lapítás sok részben igaznak fog látszani.

Nem szeretjük azt sem, ha a látszólag egyház mellett élni akaró
egyesületek nagyon hangsúlyozzák azt, hogy az egyház érdekeit min-
denek felett figyelmükre métatják. Nincs ma teológus, aki az. egye-

. sületesdire sok jó szót találna. Még a látszólag leghűségesebb embe-
rekből álló egyesületek is úgy érzik magukat, mint amelyek az egyház
mellett élnek s nem helyezik magukat az egyház ítélete és rendje alá.

A mozgalom első etappjainak története azt mutatja, hogy ez kívál-,
képen is egyetemi polgárok és intellektuellek szemével nézi a keresz-



tyénség fontos és belső ügyeit. Tudomásunk szerint az egyház min-
denha tekintettel akart lenni másokra, munkásokra, polgárokra kato-
nákra. Mennyivel gyakorlatiasabb az angol keresztyénség. Amikor ez
a cluny református rend alakulgat, ugyanabban a hónapban az angol
keresztyénség gyári, üzemi lelkész állásokat szervez. Ez a munkásság
látható jó eredménnyel folyik. (Aki ezt az angol mozgalmat megszar-
vezte, bizonyosan másképen gondolt a szovjettel való együttműködésre,
mint a politikusok.)

Végül kisebbségi mozgalom ez a javából. Az alig egy milliónyi
francia protestántizmusban, amelynek tömbjei Elzász-Lotharingiában
élnek, i gen kicsiny lehet a református egyetemi hallgató polgárok
száma. Valóban ketten-hárman gyülhetnek össze helyenként s épen
ezért tömegmozgalommá nagyon nehezen fejlődhetik ez a· különben
talán jószándékú kezdeményezés.

Ha evangélikus területen született volna meg ez a mozgalom, akkor
is ugyanilyen formában mondottuk volna meg véleményünket. Még ha
olyan sikerei is lesznek, mint az oxfordi mozgalomnak voltak közel
'egy évtizeden át (ma már alig beszélnek róla), akkor is azt gondoljuk,
hogy néhány boldog emberen kívül, mert a rendi élet lehet nagyon
kedves, tiszavirág életű lesz ez a mozgalom is. G. L.

Hol élnek evangélikusok?

NÓGRÁD'HONT- f>ÁR)\ WnOR[
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Valamikor a Felvidék nyugati része tartozott a Dunáninneni egy-
házkerülethez, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Turóc, Liptó és Arva vár-
mégyék, ezenkívül Moson vármegye a Dunántúlról. Az egyházkerü-
let központja legtöbbször Pozsony volt. 1894-ben, az egyházkerület ek
ú. n. arányosításakor más egyházkerület ekhez csatoltak Árva, Liptó és
Turóc vármegyét, viszont a Dunáninneni egyházkerület megkapta Ko-
márom és Fejér megyéket, Esztergom, Bars, Hont és Nógrád megyéket.

A trianoni békeparancs Csehszlovákiához csatolta az egyházkerü-
let legnagyobb részét, így az egyházkerület elvesztette területének és
híveinek túlnyomó többséget. A veszteségen a magyarlakta felvidéki

. '

alatt az OTBA l85.088, szám ú csekkszérii-
lájára befizetni. Nyugdljasok járulékait
az egyetemes nyugdíjintézet fizeti.

7, A központí. nyilvántartás hel yesbi-
tése céljából az időközi változásokat
(lakhely-változás, névváltozás, elhalálo-
zás lemondás, stb.}, továbbá az OTBA

. szolgáltatásra igényjogosult családtagok
tekintetében bekövetkezett változásokat
(halálozás, gyermekeknél a 24, életév
betöltése, születés stb.) az igényjogosult,
vagy volt igényjogosult családfő nevé-
nek, állásának, lakhelyének, valamint az .
OTBA igényjogosultsági igazo)ványa szá-.
mának feltüntetésével az. illetékes espe-
resi hivatal útján a miniszteri sz árnvevő-
séggel a változás napját követő 15 na-
pon belül közö lnj tartozik.

A' bejelenteti változásnak az igény-
jogosultsági . igazolványba való beveze-
tésére az esperesi hivatal illetékes, a
lakásváltoztatást pedig az OTBA ellen-
őrző orvosa a szolgáltatások igénybe-
vételeker jegyzi be. A családfő igény-
jogosultságának megszűnése esetén az
igényjogosultsági igazolvány az esperesi
hivatalhoz küldendő be, amely azt a mi-

. niszteri számvevőséghez továbbítja, A
számvevőség - ha az elhalt igényjogo-
sult után özvegy, vagy árva nem ma-
radt --:- az igazolvány megsemmisítéséről
gondoskodik, egyébként pedig azt az öz-
vegy vagy árva nevére átírja. .

~~~.

- Láttuk
Két festőmüvész pasztell-képeinek ki-

állítása nyilt meg a mult héten, A kettő
közül a "Műterem"-ben kiállító Fried Pál
a könnyebb fajsúlyú, Látszik ugyan már
az az igyekezete, hogy kiszabaduljon a
műkereskedők' által rákényszerített édes
kés stílusból, de egyelőre nem koronázza
siker fáradozását. Ezen il kiállításán már
nem a régen egész Budapestet elárasztó
női félaktjaival szerepel s talán ez
késztette egyes bírálóit arra, hogy meg-
újulását rünnepeljék. Képeinek fajsúlya
azonban még mindíg nagyon könnyű.
Témái a tömegízlésnek, nevezetesen el
belvárosi proccoknak vonalán mozognak,
cowboyok, táncosnők, dívatkalapos 'női
fejek, giccsbehajló kikötők vitorlasokkal
Ha itt-ott hangulatilag jók is, művészi-
leg még nagyon messze vannak attól,
amit pedig látható tudásával nyujtant
tudna, ha elmélyedve keresné témáit.
Sokkal komolyabb, szinte egyszerre nem
is említhető a "Műbarát"-nál kiállító
Ruzicskay György. Kornoly, jól meg-
fogott témái, erőteljes, elmélyedő, kif'e-
jező stílusa nem~csak egy-egy irányba
viszik, hanem az élet minden . terül etén
otthon ,snak mutatják. Elsősorban vallási
jellegi. képei érdemelnek említést. A
Mátyás templom belseje (pompás inte-
rieur). a Karácsony, Szent Sebestyéri,
valamennyi nagyon érdekes, művészi al-
kotás. De tájai, a Tavaszodó fák, Ébredő
tavasz, Virágos rét, valamint egyéb tár-
gyú képei: az Esztergapad, Épülő ház,-
Délibáb-utca, mind eredeti alkotások.
Látszik határozott vonalvezetésén és ki-
fejezésén, hogy kiforrott, határozott mű-
vészlélek. aki azonban nem akar egyol-
dalú lenni és nem köti le magát egy
témakörhöz. - A vele együtt kiállító
Pándi Kiss János szobrászművész, el-
hunyt mesterének, Lux Eleknek, műv ó-

szeti irányát követi, anélkül, hogy az
, epigonok közé lenne számítható. ci is
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önálló, kiforrott művész, komoly művészi
mondanivalókkal. Elektra, Cassandra és
Táncosnö című kisebb szobrai, kereszt
nélküli megfeszített Krísztusa, kíváló al-
kotások.

A Budapestet újabban elárasztó fran-
cia eredetű filmek és színdarabok, szo-
kásukhoz híven erkölcsi téren csaknem
kivétel nélkül kifogás alá esnek. Bár
művészi tekintetben kétségen kívül sok
mondanivalóval rendelkeznek, a mű-
vészt m.ondanivalók mögött veszélyes
életböJcseletet csöpögtetnek a lelkekbe.
Nálunk egyelőre nem olyan természetes,
mint a francia filmek és darabok nyo-
mán Franciaországban a- házasságon kí-
vűli nemi kapcsolat és a házasságihá-
romszög. Éppen ezért külőnösen érzi,ma-
gát minden keresztyén szív, még ha nem
is esik az erénycsősz fogalma alá, .ezek-
nek láttán. A franciákban kétségen kívül
negvan a tehetség aohhoz, hogy ezeknek
az illegitim kapcsolatoknak humoros 01-
da lát feltárva mulattassanak, de meg-
van az a tehetség is, hogy ezeket ter-
mészetesnek tüntessék fel. Igy a Bolero
című komédiában is, amelyik állandóan
zsúíolt házak mellett megy a Kamara-
színházban. Az ötletek szipork ázása el-
képeszti és mulattatja a nézőt és közben
nem veszi észre, milyen erkölcsi fe'lfo-
gást csöpögtet belé a darab. Az Úszó
város címü film is teljesen ebbe a kate-

! góriába esik. Különös helyzetek, pazar
alakok, sok nevetség és mulatság, de
közben olyan 'úrinő, aki megegyezik fér-
jének szeretőjével, hogy inkább ő ma-
radjon, mint valami ismeretlen jöjjön. A
többi életfilozófiát. talán ne is említsük.
- Mind a két darabot mondanívalójá-
nak sekélyessége és csak szór akozásre
való alkalmassága miatt "ponyvának"
bélyegezzük. lep,

HíREK
Köszönetnyilvánítás. Radváhszkv Al-

bert báró koronaőr, a felsőház alelnöke,
egyházunk egyetemes felügyelője az
édesanyja elhunyta felett nagyszámban
érkezett részvétnyilvánításokat . ezúton
is hálásan köszöni mindazoknak, akik
vele szemben jóleső együttérzésüket ki-
fejezték.

Evang'élfzáciő. Február hónapban Nyír-
egyházán' Iolyt ifjúsági, Ivándárdán, .
Csúcsomon, Acsán, Galgagután és Do-
monvban felnőtt evangélizáció vi:téz Sré-
ter Ferenc, Csepregi Béla, Foltin Brunó
és . Győri János lelkészek szolgálatával.
- A bőjti időszakban előreláthatólag
sorra jönnek: Sajógömör, Tiszafőldvár,
Nagybánya, Mogyoród és Hevízgvörk.:

A tiszai egyházkerület hírei. Elhunyt
Járossy Mihály ny. balogpádári lelkész.
Túróczy Zoltán püspök segédlelkészí
szolgálattételre Ormóspusztára küldötte
Belopotoczky Lajost. Uj tanárok lettek a
rozsnyói ker. iskoláriál: Hursan Pál,
Markó Edit, Vietőrisz Ilona, a polg. ísko-
lánál: dr. Ottlyk Ernőné. -. Az orosz
harctéren hősi halált halt Benkei István
IIyí regyházi tanító, tart. zászlós.

A testvéregyház köréből. Dr. Győry
Elemért, .az új dunántúli püspököt a pá-
pai egyházközség egyhangúlag- meghívta
lelkipásztorának s így az egyházkerület
püspöki székhelye továbbra is Pápa ma-
rad. - A Dunántúli Protestáns Lap fő-
szerkesztő] tisztét dr. Győry Elemér püs-
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területek visszacsatolása enyhített egy keveset, amikor több gyüleke-
zet tért vissza a régi egyházkerületi közösségbe. Ma az egyházkerület-
nek négy egyházmegyéje van, ezek a következők:
1. Fejérkomáromi egyházmegye 15 anyagyülekezettel, 13.419 lelekkel
2. Mosoni egyházmegye (csonka) . 4 4.577 "
3. Nógrád-Hont-Barsi egyelőre

egyesített egyházmegye 27 " 28.786"
4. Pozsonyi egyházmegye (csonka) 4 "5.413,,

(Az egyházkerületben levő 4 missziói egyházközséget is az anya-
gyülekezetek közé számitottuk.) . .

A csonka egyházkerületben a gyülekezetek többsége magyar, ne-
met gyülekezetek főként Mosonban, tótok Nógrádban vannak.

IgyaDunáninneni Egyházkerületben van összesen:
51 anyagyülekezet(ebből 4 missziói egyházközség)
18 leányegyházközség
29 fiókegyházközség és 271 szórvány
56 elemi iskola 84 tanítóval

5124 gyermek jár evangélikus iskolába, 2489 nem evangélikusba
70 rendes lelkész, vallastanító és. segédlelkész.

(Az 1940. évi Névtar alapján.)

A Dunáninneni Egyházkerület püspöke Kardos Gyula (Balassa-
gyarmat), felügyelője Laszkáry Gyula földbirtokos (Romhány).
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Hasonlóan :a többi egyházkerületekhez, a 18. század közepén ala-
kult ki. végső formájában. Magában foglalja a Felvidék középső és
keleti részeit és az Alföld északi részét, Erdélyben egészen a 19. szá-
zad végéig, csak az Ú. n. Szász Országos Egyház keretébe tartoztak az
evangélikus gyülekezetek. 18_86-bana brassómegyei, csangó-magyar
evangélikus egyházközségek kiváltak a szász evangélikus egyházból és
csatlakoztak a Tiszai egyházkerülethez. 1894-ben a liptói és árvai egy-
házmegyét is hozzácsatolták, így összesen .10 egyházmegyéje 'volt a
kerületnek. A kerület központja akkor a felvidéki városokban volt.
A trianoni békeszerződés után a 10 egyházmegyéből csak kettő maradt
meg: Hegyaljai és Tisza idéki. Az országgyarapodások következté-
ben ma négy egyházmegyéje van. (Az Erdélyi egyházmegyében a szá-
szoktól: elszakadt egyházközségek tömörültek.) A kerület állandó szék-
helye: Nyíregyháza. Püspöke: Túróczy Zoltán. Felügyelője: Hornrogdí ,
Lichtenstein László.

A Tiszai Egyházkerületben '47 egyházközség van (ebből 5 missziói).
75 lelkész szolgál a kerületben, 57 elemi iskolája van a kerületnek 103
tanítóval.

Az egyházkerület híveinek száma körülbelül 6'2.000, ezek nagy-
része magyar anyanyelvű.



Erdély visszatért részein az átkerült szász evangélikus egyház ré-
szei "Német Evangélikus Vezéresperesség Magyarország erdélyi or-
szágrészeiben" elnevezésű .egyházban tömörültek, amelynek semmi-
féle kapcsolata nincs a mai magyar evangélikus egyházunkkal.

(A felhintetett számok az 1940. évi adatokat nyujtják, kiegészítve az erdélyi
adatokkal.) Közli: Pósfay György.~ IIII~---.~~~,.",...,....,~_,

Új korálkönyv
Két éve annak, hogy megjelent Zalánfy Aladárnak, a Deák-téri

templom főorgonásának és a Zeneműveszett Főiskola tanárának "Luther
vallásos költeményeinek dallamai" című munkája. Most olyan remek-
művel ajándékozta meg evangélikus: egyházunkat, amely előrelátha-v,
tólag új korszakot jelent egyházzenei életünkben. Megszerkesztette
az új korálkönyvet és pedig a legkorszerűbb, németországi egyházak-
ban most kialakulóban levő theória alapján. ,Az egyetemes énekűgyi
bizottságnak kell' afelett .döntenie, hogy a kéziratban levő korálkönyvet
az egyetemes egyháznak elfogadásra és bevezetésre ajánlja-e s ha
sikerül Zalánfy Aladárnak és az énekügyi bizottságnak közös megál-
lapodásra jutniok, európai vonatkozásban a magyar evangélikus egy-
háznak lesz a "legmodernebb" és legértékesebb korálkönyve.

Mindenekelőtt egy kérdés felől 'kell a mű iránt érdeklődőket meg-
nyugtatnunk: szabad-é új korálkönyvet kiadnunk, mielőtt az' egyete-
mes énekeskönyv megjelenne? A korálkönyv dallamanyaga adja meg
erre a. feleletet, Zalánfy Aladár úgy állította össze a korálkönyvet,
hogy abba.n bőséges anyaget találunk a dunántúli, szarvasi. békés-
csabai énekesköqyvek, a Tranoseius számára; deéppen olyan bőséges
anyaget találunk benne akkor 'is, ha valamikor megvalósul az egye-

- temes énekeskönyv. Ha azonban arra a megállapodásra jutnánk, hogy
a korálkőnywet az egyetemes énekeskönyv megjelenése előtt kiadni
nem lehet, 'a legsúlyosabb probléma elé állít juk azokat a gyülekezete-
ket, melyekriek kántorai ma már semmnemű korálkönyvhöz nem
bírnak hozzájutni.

Nem tartjuk még időszerűnek, hogy a kezirates korálkőnyvet rész-
letesen ismertessük, csupán néhány körülményre utalunk.

A legnagyobb elismerés illeti meg a szerkesztőt, hogy az énekek
kiválasztásában orgonaművész létcre. az esztétikai szempontot másod-
rendű kérdésse tette a theológíaí, illetve liturgikus követelményekkel
szemben. Zalánfy az énekek értékelésének .egyetlenegy kritériumát
ismeri el: az evangelium szellemet. "Az ének - úgymond -- szolgája
Isten igéjének"; Mihelyt valamely ének híjával van az evangelium
szellemének, a maga nemében. nem lehet művész.i érték. Egy olyan
liturgikus énekrend eszménye lebeg a szeme előtt, zamely .magában
foglalná nemcsak az oltári szolgálattal kapcsolatos én~keket, de a fő-
énekeket is és ezzel elérnénk azt, hogy minden ünnepnapon .az ország
valamennyi gyülekezetében ugyanazt az éneket ugyanarra a dallarrira
énekelnék. Ily módon sorra vette az ó- és új perikópa evangéliumi
textusait. hogy egy liturgikus énekrend összeállítása esetén n:e legyen
olyan vasárnapi textus, melyhez megfelelő éneket ne találnánk.

E sarok Írója huzamosabb időn át volt segitségére a .korálkönyv
szerkesztőjének az énekek perikópás kiválogatásában. s volt alkalma
megfigyelnie azt a példás lelkiismeretességet, mellyel Zalánfy ezen
munkáját végezte. Legelőször is J.ánossy Lajos dr. theológiai tanár,
továbbá Peskó Zoltán, Kapí Králik Jenő, Gárdonyi Zoltán dr., Sulyok
Imre orgonaművészek segitségével hordta össze a szükséges anyagot,
evangélikus énekköltészetünknek színe-javát. Az énekek megválasz-
tását biztos ítélőképessége mellett is sohasem bízta a maga egyéni
izléséro, de a történelem folyamán kialakult zenekritikára. Igy járt el
az énekek-liturgikus szemszögből való megitélésénél is. Forrásmunkák
alapján kikutatta az illető énekek Iiturgikus alkalmazását és csak azu-
tán illesztette be a megfelelő helyre, mint az építőművész a téglát az
épület falába. Az ő szemében a művészi érték ezen a területen rela-
tív fogalom, mert az ének megfelelő cs'szolgatása és az istentiszteleti
rendbe való beépítése után nyeri el igazi művészi értékét.

.Bizonyára lesznek olyanok, akik tartózkodással veszik munkáját..

pök vette áto - Sörös Béla nemrég el-
hunyt - felvidéki püspök emlékére hálás
tanítványai és barátai aDarányi Kál-
mán-Diákházban 5. ezer pengős költség-
gel Sörös Béla-emlékszobát létesítenek.

Statisztika. A soproni gyülekezet nép-
mozgalmi adatai az elmult évről a kö-

. vetkezök. Kereszteltek száma: 203. (106
fiú és 97 leány) Konfirmáltatott: 173.
(88 fiú és 85 Ieánv.) Ur va csórával élt:
:156'1 fi és 2100 nő. Egyházi áldásban ré-
szesült 80 pár. (44 tiszta evangélikus és
36 vegyes vallású.) Eltemettetett: 129.
(65 férfi és 64 nő.) Egyházunkba áttért:
7, egvházunkbóí kitérés nem fordult elő.
- A pécsi/gyülekezet népmozga lrní ada-
tai. Kereszteltetett: 60. (29 fi és 31 nő.)
Konfirmáltatott: 45. (23 Ií és 22 nő.]
Egyházi áldásban részesült: 19. pár. (4
tiszta evangélikus és 15 vegyes vallású.)
Eltemettetett: 48. Urvacsorát vett 1623.
Betért egyházunkba: 7, kitért egyházunk-
ból: 10. .

Családi pótlék és korpótlék. A VKM.
72.343/II./1942. sz. a. 1942. október 1-től
kezdve utalja a 8 pengős .családípótlék-
különbözetet. Az új családipótlék az első
és az első két gyermek után egyenkén.t
havi 48 pengő, a harmadik gvermek után
havi 58, a negyedik gyermek után 68,
az ötödik és min den további gyermek
után havi 78 pengő. Most van kiutalás
alatt a-korp6tlék felemelése következté-
ben előállott különbözet is. Folyó évi
január l-től kezdődik a magasabb kOT-
pótlék, ,mely 50%-os emelést jelent. Pl.
<IZ I. korpótlék jan 1-től 22 pengő 67 f.
helyett 34 pengő havonta.

Templomalapkű-Ietétel. f( váci egy-
házközséghez tartozó sződligeti fiókegy-
ház templomának alapkövét február hó
28-án d. u. 3 órakor istentisztelet kere-
tében áldja meg Kemény.Lajos esperes.

Hírek az Egyetemi Luther-Szövetség
köréből. Március 1-én este fél 8 órakor
vetítettképes művészi est lesz, melyen
Vásárhelyi Z. Emil, a Pásztortűz szer-
kesztője tart előadást: Magyarok, romá-
nok, szászok Erdély népművészeteben
címen. Márc. 8-án teológiai szabadegye-
temi előadás: Krisztus az egyházban cí-
men (Gömöry Jözsef). Minden csütörtö-.
kön este fél 7 órakor bibliaóra. Minden
csütörtökön délben 12 órakor Dezsérv
László egyetemi lelkész dogmatikai elő-
adása a Pázmány Péter Tudományégye".
tem bölcsészeti karán.

Rákoskeresztúr evangélikus, 6 tan-
erős népiskolájában 1914 óta működő
egyik kántortanítója, Késmárszky Gyula

• beadta nyugdíjazás iránti kérvényét. -
Ugyanitt az újonnan szervezett VII. sz.
tanítói állás is - a Néptanítók Lapja
febr. 15. sz.-ban megjelent pályázat alap-
ján ---; most .kerül betöllésre. A VIlI. sz.
állás szervezés alatt áll. Az egyház ve-
zetősége é1s az iskola igazgatósága k án-
toriakban is jól képzett, abelmissziói
munka minden ágában gyakorlott taní-
tók: pályézetét várja. A gyülekezet Buda-
pest közvetlen szomszédságában fekszik.

A kiskőrösi egyház népmozgalmi
adatai 1942-ről. (Zárójelben az 1941. évi
adatok.) Keresztelés: 194 (217). .Konf'ír-

~álás: 157 (240). .Esketés: 76 pár (62). Te-
metés: 142 (11'4). Urvacsorázók száma:
3480 (4680). Betérők _30 (7). Kitér.ők ; 5
(7). Istentísztéletek száma: 545· (522).
Bibliaórák száma: 196 (210). Imaórák
száma: 105 (145). Ifjúsági összejövetelek

. száma: 320 (166). Vallásos ünnepélyek'
száma: 14 (9). Meglátogatott családok
száma: 739 (1059).
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Eljegyzés. Dr. Gyalog Dezső' mimsz-

teri s. titkár eljegyezte Hegedűs Mária
gyógypedagógiai tanárt. (Minden kűlön
értesítés he lyett.] - Ifj. Bachát István
kötcsei s.-lelkész eljegyezte mesterházi
Mestqrh ázy Ida polg. isk. tanítónöt Vas-

.•várról.
Orgonazene. Budapest 1. .műsoran febr.

25-én este 20 óra 50-töl 21 óra 10 percig
a rádió orgonazenét közvetített a fasori
templomból. Peskó Zoltán orgonált. Mű-
során Bach Esz-dur Praeludium és fuga
.szerepelt. A közvetítésről hangfelvétel
készült észak- és délamerikai rövidhul-
lámú közvetítésre. - Március 2-án d. u.
17 órától 17, óra 25-ig a Budapesti Pro-
testáns Énekkar énekel. -Vezényel Ádám
Jenő, orgonán kísérí Peskó Zoltán.

Tis2Itújító közgyűlés. A celldömölkí
evangélikus Nőegylet február 14-é~ tar-
totta tisztújító közgyülését. Az új tiszti-
kar névsora a következö. Elnök: dr.
Hetthéssy Jenőné. Ugyvezető elnök:
Szabó Jenöné. Alelnökök: özv. Nagy
Andrásné és dr. Maráczy Jenőné. Jegyző:
Egyed Irma. Pénztáros: Szabó .Józsefné.

t~uItúrest. A Budapest-X. ker. lelkészi
k őr febr. 20-án, a Simor-utcai templom-
ban jól sikerűlt k u ltúrastet rendezett.
Dr. Ihász Jenő egyet.. m. tanár, polgári-
ísko laí igazgató tartott előadást szemé-
lyes élményei alapján a háborús Finn-
országról, A müvészí részben Bálint Gá-

- bcrné és Kéry Mária szerepeltek.
Felhívás. Keressük' Szedre sy Béla se-

lyemgyári tisztv. és Geduly Anna házas-
sági esetének, bejegyzését. Nevezettek
1876-1881. között kötöttek házasságot
valamelyik evangélikus gyülekezetben.
Kérjük a lelkészeket, nézzenek utána
anyakönyveikben s ha rátalálnak, érte-
sítsék közvetlenűl Szedre sy Andor ny.
községí főjegyzőt, Nagyvárad, Vörös-
marty-u. 145.
. Leánytelttábor. A KIE Iharosberény-
ben a somogyi egyházmegye leányai ré-
szére télitábort rendezett. 12 gyülekezet-
ből mintegy 60 résztvevő hallgatta figye-
lemmel a tartalmas előadásokat. A tá-
bort Horváth Lajos esperes nyitotta meg.
Előadók voltak: Fuchs Pál, Horváth Ol i-
vér és Teke Zsigmond lelkészek, Hanif-
fel Márta tanítónő és a tábor állandó
vezetői. A tábort itt is templomi ünnep-
ség és úrvacsoravétel zárta.

Gvei mekruha-boít. Evangélikus tulaj-
donosok a hittestvérek figyelmébe ajánl-
ják jól felszerelt gyermekruha-boltjukat:
IV., Fehérhajó-u. 8-10.

Halálozás. Gindly János volt keme,
nesszentmártoni tanító 69 éves korában,
hosszas szenvedés után elhunyt. -r-r- Szó-
rácly Dénesné sz. Kovacsics Julianna ny.
igazgató-tanító hitvese 67 éves korában
hosszas szenvedés után halt meg.

Hit és élet címmel Kiss Samu nagv-
baráti lelkész népies hitmélyítő és erő-'
sítő írásait kiadta. Az 52 oldalas füzet
áru 1.20 P. Terjesztésre is igen alkal-
mas. Megrendelhető: Evangélikus lel-
készi hivatal, Nagybarát, Győr megye.

Pályázat. Csanádapáca 'evangélikus
iskolaszéke pályázatot hirdet az újon~n
rnegszervezett II. sorszámú tanítói állásra.
Fizetése 20D/o helyi ja vadalom (kész-
pénz). 80% államsegély, Lakbért az egy-
házközség ad. Vasút helyben. Az állást
azonnal el kell foglalni. Tanítónők is pá-.
lyázhatnak. A tanítóválasztási szabály-
1endelet 21. §-a szerint felszerelt kérvé- I
nyek Evangélikus Lelkészi Hivatal, Csa- I
nadupáca címre küldhetök.

8

mert Zalánfy Aladárt úgy ismerik, mint aki nem szívesen veszi má-
soknak a kritikáját, hozzászólását. Igaz, hogy aki éveken át belemerült
ebbe a stúdiumba aaki órák hosszat képes elvitázni egy-egy éneknek
liturgikus beosztása felett, az türelmetlenségig menő érzékenységet
árul el akkor, ha felületes, ötletszerű megjegyzésekkel intézik el lelki
problémáit. Bizonyos azonban, 'hogy Zalánfy tud hajlékony lenni,
például amikor megváltoztatta nézetet a ritmikus éneklés kérdésében.
Egyet azonban mindenkinek el kell ismernie. Egyházunkban nincs
bátrabb harcosa az ősrégi zenei tradíciók megvédésének, mint ő. Egy-
egy oratórium-estén, ha a karnagy több dinamikai színezést kíván
orgonásától, mint amennyit egy' Bach-korabelí zenemű megengedhet, .
képes felállni az orgonapadról, de megalkuvást nem ismer. Senki any-
nyira nem tudja megvédeni dallamkőltészetünknek tisztaságát a be-
szivárgó racionalista, elvilágiasodott elemekkel szemben, mnt Zalánfy
Aladár. Dallamanyagában egyetlen egy konkolyt .sem tűr meg s ha a
körülmények úgy hozzák magával, inkább papirkosárba dobja mun-
káját, de meggyőzödéséből nem enged.

A mai időszak alkalmatlannak látszik egy új korálkönyrz , kiadá-
. sára, bizonyos tekintetben azonban a legalkalmasabb. Evangélikus
egyházunknak jelenleg olyan szerenesés összetételű az egyetemes
énekűgyi bizottsága, amellyel a multban talán még soha sem dieseked-
hetett. Hogy csak a zeneértő tagokról szóljunk, benne van Gárdonyi
Zoltán dr., Kapi Králik Jenő elismert zeneköltők, Peskó Zoltán or-
gonaművész, Sulyok Imre a magyar énekköltészet kiváló ismerője, Becht
József zenetanár, Gaudy László dr., Schulek Tibor dr., élükön Kapi
Béla püspökkel, az énekköltészet kiváló ismerőjével. aki tudomásunk
szerint fiatal éveiben kiváló zongorajátékos hírében állott. Minden
reményünk megvan arra, hogya bizottság megértéssel veszi Zalánfy-
nak a munkáját és új határkövet állít fel a magy.ar templomi ének-
költészet történetében. ' Linder László.

Kevesen tudják ...
A reformáció elterjedésének első évtizedeiben sok magyar város-

ban közösen használták.a templomokat római katolikusok és protes-
tánsok. Feljegyzésekből tudjuk, hogy pl. Kecskeméten 1564-ben egyes-
séget kötnek "a pápista hiten lévők" a "Luther-keTesztyének-"kel. Az
egyesség szeránt az evangelium hívei átengedik a régi kőternplomot
a római katolikusoknak, az előbbiek pedig a régi kőtemplom mellett
lévő sekrestyét használják istentiszteleti célokra. 1568-ban' a protes-
tánsok a régi templom mellé fatemplomot építenek s a közös kerítéssel
egymás mellett álló két templomban tartja mindkét fél istentisztele-
teit egészen az 1678. évi tűzvészig. Akkor leég mind a két templom.
- Virágzó egyház alakult a reformáció hiveiből Pécsett s hívei eleinte
'a ma is fennálló Mindszentek templomába jöttek össze Isten dicsére-
tére a római katolikusekkal. A templom nagyobb felében a protestán-
sok, kisebb felében a katolikusok tartották Istentiszteleteiket. Meg-
osztoztak a templomon a nagykőrősiek is,' úgy, hogy egy-egy vasárna-
pon előbb ,a katolikusok, utóbb pedig a protestánsok hirdették az igét.
1668-ban azonban "a protestántizmus és a templom durva megsértése
miatt" s a békesség kedvéért a római katolikusok kiköltöztek Nagykő-
rösről s a templom egyedüli urai a protestánsok maradtak.

Nagykőrös városát 1708. szeptemherében megtámadták a rácok
s a város lakossága a templomba vitte minden '1agyonát s a torony
felett J<:éttarackból lőtték a rácokat. Meg is menekültek minden na-
gyobb bántalmazástól.

Az alsódabasi református templom falában üveg alatt őrzi a kegye-
let azt a koszorút, melyet Kossuth Lajos küldött édesanyja sírján,
mert maga a temetésre nem érkezhetett meg Olaszországból. A koszorú
igen szép, időtálló anyagból készült rózsakoszorú.
_ A pestmegyei Szentendrén már a xvl. században. virágzó evangé-

likus és református egyház volt. Mindkét egyház az L Lipót alatti ül-
dözések idején pusztult el. A reformátusok sok szervedés után 1822-
ben szervezkedni kezdtek, az evangélikusok azonban csak a legutóbbi
időkben alakítottak missziói egyházközséget. Közli: Pásztor Pál.
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:;e~:~T!;~f:s~bab:"~MA~NITZ~.,'j~~szer-IScholtz tBstvBrBk
Budapest, Vili. kerület, József-körüt 37. szam. : k" . k k dé 'b '

Vidéki t· 'k Sik K th t' 1 ' onyv eres e ese en,lellla : za no, ossu - er . ! , .

ler!l~!lt·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám. I Budapest, JX., Ferenc krt., 19/21.
unu . Mohács, Szent-istván-utca 49. sz. "
. Evangélikusuknak arengedmény I Alapítva.: 1906. Tel ~ 330-6i8.

! P th " L· gyümölcs-, zöldség- ésleo ajos tejtermékek kereskedése

\ BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.
I
1,~~~~~~~~I----------------Pianínól, zon~orál, va~y' ~armóniumot Yenné~ 1·

Mendölné ,
I
I
I

Bezerédi-u. to. - Tel.: 140-352. I

~~~~~~~~~~i• '" I ~_~~---
BRAUN JENOni~him~ő és pliss~speci- i
. alista bermunka uzeme, I

VIIL, Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczi-út sarok), I O··· d ö .hM' t r
• . Tel e fon: 344 - 637. I r O g a y a s

Azsúr, plissé. hirnzések. gombáthúzás •. .
• -és minden e szakmába-vág ó munkák - órásmester- . preciziós órák és ékszerek

szakszerű készítése. raktára.

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

nászajándékok.

KISS fERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARIS~AZÁR-KÖZ 3.

TEL: 384-447. •

( ~~;Z~~~B~
~ EK5ZER-EZUST-ARANY

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

tt IRÉ NI' !.ül6külÖnlegessége
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

t8UDAPEST(Belváros), IV., feh_rhaló.ulca 8-10.·sa.
Telefon: 186-177. - Készít mindennemű tánco.
sport- és gyógvlűzőket a legújabb szabás szerin\.

VÁRIPÉTER
női szabómester
BllDAPEST

IV., Dalmady Győző-u, ll. sz.

•
Evangélikus gimnázium épületében,

Budapest, V., Deák F.-tér 4.
I Telefon: 181-175. ~~~~~~~~

1 ~'~~ • ..#I"~-:.ft
. 1'-11I!* ti .•.

Bundak, I

bolerók. ezüstrókák. rierzek nagy választékban

I

Átalakítás eredeti
model szerint, .

Varsányí Laios-nál IV., Múzeum-körút 7.

férfi. 'női, műrost mentes kötött··
árúk. fej- és vállkendők. zseb-
kendők, törülközök, stb.
" A RAN Y TEX" texlilüzlet.

BUDAPEST, IX, Horthy István kőrút ll.
(volt Vámház krt.) Tel: 185-309.
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.. kenegetjük, verejtékezö tes-
tilnk lehül, petyhüdt izznaink
megfeuülnek, vérkeringésünk
felélénkül, mnnka bírásunk
megd uplázSdik.

Egészségét féltő em ber soha-
8eDl- w&gy munkáha Diana-
.6sborsz68z nélkül.

Próbapalack '.' 64 mili!"
Kis palaek ••. 1.10 pen~
K6z6p _ palaek • UO pengő

o N_a P&I~ . 5." Pengő
YJnd_iltt kapható I

•

DOLlozí EMBER

e\ 1"'" .. ~
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az.á.w.L .•..l"a pol.Ol.llv: I..'-lI -'-d.u V-.;S:Gte-
&é!r, ha - k1U6nÖAD a nau
nyári JIUIlecO- - munl~akedve
ellankad, i:lmal elernyednek
Ile limN'filtBép meggátolja
munkájának elvépésében.

~a karizmainkat, fejunket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
sWl, frlesín

Diana sósborSZe5:~lel

~iért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasitási, tanulmányi, neveitetesi segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

. Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz •.
betörés, 'baleset és szavatossági biztosításainkal
előnyös drjtételekkel köthetjük meg s - az" 'egyház~
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkek
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és - tájékoztatással szolgál az:

egyesület központja: 'Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,.
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és- foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.
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Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknekárengedmény

Tele!on: 38-20-87. .

A LUTHER TÁRSASÁG könyvesboltíában igen olcsó áron beszerezhetők a
'. . következő régebbi kiadványok:

Dr. Luther Márton művei. I-VL kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.
Weitbrecht: Mária és Márta. Ford.: Prőhle Hen- szézedbelí magyar, fordítás eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. ,4.- " . módon.) FŰzv,e. .. 1.50 "
'Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apoloqia. Fuzv:.e.. . 1.50 "

DK' S' d P t té t 'k E 'k Dr.' MasznYlk Endre: Evangellkus dogmatika.. ovacs an or: ro es ans es e. rte es F" . -.90 "
előadás~.k gyűjteménye. hatal~as, 688 01- R. Pfe~!r:sdOrf: Krisztus a' modem szellemi
dalas kotetben. Ill. kotet. Fuzve 3.50 " ' .életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ., -.60 "

Győry Vilmos: Ft ankliii Benjámin élete. 170 ol- Dr. Szelényi Ödön: A vallás helyze~ a jelenkor P
dal, Fűzve 1.- " szellemi életében, Fűzve .. . . -.60 " '

Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nemzetség Fűzve 1.80 "
acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve. . 5.- " Dr. Wiczián Dezső: Luther mint professzor.
Kevés példány van. Fűzve 1.50 ••

D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- Kapi' Gyula: Magyar éneklő kar, (90vallásos
rázatos.) Fűzve ' 1.- " . ének férfikarra.) Fűzve .. . . . . .. -.90"

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vallásügyi töÍvény Paulik János: lsten felé. (Prédikációk.) 510 oldal
története. Fűzve . .1.- " Fűzve. . . . ..' .. . " . . . . . . 1.-"
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésünkre!

Budapest, VIlI., Ullói-út 24.

Garab József könyvnyomdája, eeg léd, Arpád-tér ·S., Evangélikus bazár.


