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J? télévvel ezelőtt Iapunk-
nak ezen a vezető hasábjain ir-
'tunk arról a Ielkészről, .aki köz-
ismertté vált arról. hogy vasár-
nap déltől kezdve a következő

"hét napjain rnindenkitől, akivel
találkozott, vagy akit felkere-
sett, megkérdezte: "Voltál-e
templomban 1" Amikor most
arról 'akarunk szólni, hogy
a keresztyén anyaszentegyház
minden munkás ának nagyon
mély és nagyon komoly felelős-
séget kell éreznie mindazokért,
akik hiányoznak a templomból
(ebben az esetben ezalatt azt
értjük, hogy az Ő, életükből
hiányzik a keresztyén szív), ezt
a kérdező módszert nem tart-o
juk ugyan helytelennek,· de
nem is tartjuk elegendőnek a
hiányzókért való munka szem-
pontjából. Lényegében nem ar-

. ról van szó, hogy aki nem jár
templomba, ezután jöjjön el,
hanem arról van szó, hogy akí
már elkezdte kifelejteni az

, életéből Istent-es talán ezt már
meg is szokta és aki élet alatt
csak földi életet ért és mindíg
kevesebbet vagy semmit nem
törődik örök életével, azt éb~
resszük életük veszedelmessé-
gére. A lelkekért való felelős-
ségnek a munkája ez és ezt a 1

munkát nem lehet elvégezni
azzal, hogyha bármilyen ki-
tartással és··buzgósággal akár
-mindennap is megkérdezzük
hozzátartozóinkat, ismerősein-
ket: Voltál-e templomban?,

Ez a munka ébresztő munka.

Életmentés
Világossággyújtásta való igye-
kezet mindazoknál, akik elfe-
lejtkeztek Jézus szaváról: "Vi-
gyázz, hogy a benned lévő vilá-
gosság sötétséggé ne változ-
zék!" A hitreszomjazást kell
felkeíteni. Bizony nem a temp-
lomlátogatásért, ami. majd az-
után magától érthetődőleg
emelkedik, hanem a lelkekért.
való felelősségért. Iste~ azért
küldte az Ő Egyszülöttjét, hogy
aki benne hiszen, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Ne-
künk egészen komolyan meg-
győződötteknek kell lennünk
arról, hogy a vízbefúló ember
kisebb veszedelemben van,
minta hitetlen ember. Kisebb
veszedelem fenyegeti. azokat,
akiket az első -halál, mint azo-
kat" akiket il második halál .fe-
nyeget. Még csak elgondolni is
félelmetes, hogy emberek ezer
és százezerszámra élnek egy-
más mellett anélkül, hogy
egyetlen' egy szót vagy egyet-
len egy .mozdulatot megkísérel-
nének a másik lelkének a meg-
mentésére. A hiányzókért való
munka -tehát abban áll, hogy
szándékosan, világosan és kész-
ségesen segíteni akarunk' azo-
kon, akiket a hitetlenség kö-
vetkezményei fenyegetnek.

Legyen mindenki tisztában
azzal, hogy a hivő ember bi-
zonyságtétele . sohasem hiába-
való, M~g akik szemtől-szembe
vagy hát mögött gúnyolódnak
is - ~gy-egy bizonyság tévő em-
beren, csak a maguk védelme

céljából gúnyolódnak: szívük
-mélyén rejtőzködik valami
tiszteletféle és irigykedésféle
érzés W'.hivők iránt. Azt ko-
moly keresztyén ember' soha
nem is várja, hogy az ő első
szavára, figyelmeztetésére vagy'
korholására varamelyik temp-
lomkerülő vagy éppen hitetlen-
lenségbe elmerült ember meg-
változzék. Komoly .keresztyén
ember önmagáról tudja ~'azt,
hogya hitnek is és a 'megtérés-
nek is nemcsak nehéz, de sok-
szor hosszú útja van. Az ellen-
tétes, erők is meg fognak nyil-
vánulni. A világ részéről is és
az ember maga szívében is. El-
sősorban tehát kitartás kell eh-
hez a munkához. Türelem és
szeretet. Csendes makacsság,
amelyik eltűri még a' gúnyoló-
dást is. Érdemes, bizony érde-
mes, mert ha egyetlen szívnek
segíthetünk abban, hogy szí-
vét megnyissa Isten kegyelme
előtt, abban segítettük, amit
csak hivő szív tud megérteni:
az újjászületésben.

Lehet, hogy némelyiknél
csak a templomra kell mutatni,
oda kell hívogatni. Lehet, hogy
másiknál egy-egy krisztusi
szóra való figyelmeztetés in-
dítja el az ébredést. Némelyi-

. ket megingatja a saját megtéré-
sünk őszinte története. De ezek
csak eszközök. A hitet majd
Isten adja. Kegyelmi ajándék-
nak 'adja mindazoknak, akiket
visszafogad gyermekeivé a
Krisztus -Jézusban való váltság
által.
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A család és az iskola -
Akinek módja volt arra, hogy. több-

éven át különféle iskolák gyermeksere-
gét figyelhette, rendszerint megdöbbenve

- számol be arról az elszomorító tényről,
hogy minden egységesítő törekvés da-
cára is ifjúságunk életében éles elvá-
lasztó vonalak bontakoznak ki. Minden
figyelő tekintet előtt megmutatkozik ez'
a különválás. Soha még annyit .nem pa-
naszkodtak a pedagógusok, mint nap-
jainkban, az egyre "gyengébb" gyermek
anyagról. Arról, hogy van pár egészen.
"kiugró" ,gyermekük, de a .többi siral-
masan gyenge tehetség. Soha nem be:
széltünk még annyit az ifjúság között
mutatkozó különbségekről, mint éppen
ezekben az időkben. Ugyanazon egye-
sületnek a tagjai közül az egyik 18 éves
korában megszokta a pálinkaivást, a
másik bibliát olvas. Az egyik a legször-
nyűbb szavakkal tud káromkodni, a má-,
sik Istent keresi. Az egyik elkerüli a
terpplornot, a másik buzgón látogatja. Az
elveszni látszókkal külön keressük a
kapcsolatot, tusakodunk értük, imádko-
zunk értük, korholjuk, vagy szelíd szó-
val intjük őket és hiábavaló minden fá-
radságunk. , '

Van, azután egy egészen tekintélyes
csoport, malynek tagjai a legszörnyűbb
módon mímelik előttünk a jobb, kűlönb,
hivöbb életet. A farizeusi sínek re téved-
tek nappal buzgó tagok, éjjel a legve-
szedelmesebb bűnöket kergetik.

Elért hozzájuk a felnőttek kaszt szel-
leme; kűlön látás, kűlön világnézet van
bennűk kialakulóban. ' A megbolygatott
ú. n. faji szemléletből is inkább azt lát-
ják meg, ami szétválaszt és nem, azt,
ami összekapcsol.

Szántszándékkal hangsúlyozom ki ezt
a pár "sötétebb" vonást. Jobban és vilá-
gosabban látjuk így annak a szüksé-
gességét, hogy, úgy' az iskolai,mint az
ifjúsági munkában az eddiginél foko-
zottabb mértékben kell igénybe venni a
család segítségét. Ez természetesen je-
lenti azt is, hogy magával a családdal
is kell foglalkozni. A .család adja az is-
kolának a gyermeket, az ifjúsági egye-
sületnek az ifjút. Azt pedig nerlf kell
külön bizonyítani; hogy sokszor az is-
kola, vagy az ifjúsági egyesület évi mun-
káját órák alatt teszik tönkre, a szülők.:
vagy megfordítva az iskola és- az ifjú-
sági egyesület gyarlóságait teszik jóvá'.
Az utóbbi ritkábban fordul elő, mint az

'előbbi.
Egészen megdöbbentő az a megfigye-

lés - csak, közbevetőleg akarom meg-
. említeni -, hogy több elemi iskola pad-

jaiban láttak lelkileg beteg kis ember-
roncsokat, remegő kézzel, verítékező
homlokkal, elrévedező tekintettel, kik
egyetlen mondatot nem tudtak alkotni
gátlás nélkül.

A ,felfokozott, küzdelmes - idegélet, a
kiszámíthatatlan apák és anyák, a millió
és millió rossz és jó hír, a rádiók és
gramafonok, a fekete piac izgalmai és a
csend hiánya, az örökös panaszkodások
és rágalomhadjáratok és minden, ami-
ben élünk, és vagyunk: nyomot hagynak
a gyermek életében, melytől soha nem
tudnak, megszabadulni. Nem is gondol-
nánk, hogy hány kis apróság lesz áldo-
zata ennek a mai életnek.
, Mindezt így előrebocsátva látjuk meg,
hogy szülőnck, iskolának, általában _az
ifjúsággal foglalkozó egyesületeknek
össze kell fogniuk, míg nem késő. Ennek
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Az' · ·rgazi II> •europal , ' • II>passio
..Élelmes színházigazgatók már most adják előzetes hirdetéseiket.

Plakátokori és jól fizetett ujsághírekben közlik azt, hogy ez év utolsó
bőjti napjaiban és nagyhetében az igazi magyar passiót hozzák színre.
Nagyvonalúság tekintetében bizonyosan nem maradnak mögöttünk a
küiországok szakemberei sem. Hosszú volt az út, amig az iskoladrámák-
tól idáig érkeztünk,de az ut megtétele még sem volt hiábavaló, hiszen
a passiojátékok iránti érdeklődés mindig erős volt a keresztyén hall-
gatóságban. Amikor Obermergau, vágy hazai vonatkozásban Budaörs

,ilyen irányú tevékenysége még mint gondolat sem vetődött fel, az
erdélyi, foképpen. a brassómegyei magyar evangélikus gyülekezetek-
ben is szokásos volt ehhez hasonló szent játék. Nagyapámtói tudom
azt, hogy ami evangélikus templomunkban két emberöltővel ezelőtt,
magában a templomban, tisztes evangélikus férfiak,', lehetőleg presbi-
terek Bibliával a kezükben olvasták fel a szentírás kijelölt versei sze-
rint azt a népies .Ízű passiót, amelynek meghallgatására a többezer
lelkes gyülekezet a nagyhét több napján összegyűlt. Nagyapám még
szerepelt ezekben az előadásokban s hitéletének nem ártott ez a temp-
lomi vállalkozása, mert kortársaival együtt nagyon bibliás és éneklő
hivő maradt halála napjáig. ' ,

A világháború általában ártani szokott a passiójátékoknak. A kö-
zönség képek látása nélkül is benne él abban a nagy kálváriában, ame-
lyet sorstársak nem bibliai alapon, hanem vállalt és rendelt sorsuk
megharcolása közben hordoznak el.

Ha majd egyszer vége lesz ennek a világháborúnak, s nagyon rá-
érő ernberek minden_ történt és elmult eseményről megírhat6 statisz-
tikát adnak, akkor döbben majd rá az emberiség arra, hogy milyen
nagy volt az európai passió. Európában és Európán kívül pl. napon-

'ként hány ember veszti el életét azért, mert emberi magatartásában
és humánum szerinti meggyőződéseiben összeütközött a tételes és
fennálló renddel? Még olyan országokban is, ahol az emberiség egye-
temes eszméje eltöröltette a halálbüntetést, ma naponkent több ember

, életét kénytelen' elvenni az állam..
Valamí érhetetlen borzalom fut .át a gondolkodó emberen, ami-

kor csendes és- békés magányában azon töpreng, nagy egy 2000, vagy
egy 4000 kilós repülőgépre szerelt bomba milyen romboló hatást tud
elérni. Ha hallom, vagy olvasom ezt a hírt, örök. kíváncsiskodó értel-
mem gyorsan túlsiklik a közlés tárgyán, de ha tudok számolni fizikai
ismereteim alapján s végigondolom azt, hogy a kölni kórházakra
dobott nagysúlyú bombák milyen pusztítást végezhettek, akkor érzem
szívem dobogását s látom, mert hallanom nem lenet azoknak szenve-
dését, akik a pillanatnak leírhatatlan és megmérhetetlen részéig tom-
pult idegzettel bár, de a legborzalmasabb élménnyel szakíttatnak ki e
világból.

S· a modern háború modern fegyverei új találmányaikkal a harc-
terek férfiait is erőteljes megpróbáltatások elé állitják, Éppen abban
van a hősiesség és bátorság-nagy erénye, hogy az idegrendszert kikezdő
fegyverzaj fölé tud kerülni immár nem annyira jó idegállapotával,
hanem hitével, amely még a halál árnyékának völgyében sem fél
semmitől sem. A több, mint 5000 kílométeres európai front. minden
katonája naponként megszámlálhatatlan élményen esik át s mind-
egyik élmény azon fordul, hogy ember hogy bírja ezt az óriási szen-
vedést. .

, Természetes, hogy a negyedik háborús év bőjtje előtt sok igehir-
dető a szenvedésről kezd sorozatos prédikációkat. Azt is természetes-
nek tartjuk, hogy a rnost kiadandó bőjti előadássorozatok legtöbbje
főtémának éppen a szenvédést fogja! választani, hiszen Európának ez
a ma legkorszerűbb témája. •

Milyen szomorúan érdekes az, akár teljesen keresztyénnek vesz-
szük Európát, akár részben hitetlennek, hogy ez ellen a szenvedő föld-

i rész ellen támad az az Amerika, amelyik létét, népességét, kultúráját

I és keresztyénségét köszönheti az óhazának s az az Ázsia akarja meg-
.' semmisíteni, amelyik évszázadokon keresztül mindíg irígyelte a leg-
I öregebb földrészt, amely mint civilizáltabb, részvéttel volt az elmara-
I dott K~lettel szemben s orvo~ságát és orvosait nagylelkűen küldte a
I beteg Azsia gyógyítására: Történészek szerint talán Európa is vétett

"



az idők folyamán Ázsia és Amerika ellen, de ahogy most Amerika és az összefogásnak azért kell megszületnie,
Azsia szeretn é Európát egészen átalakíta ni, több lenne, mint esetle- mert a gyermekről,erről a drágá, Isten-

től származó ajándékról és a gyermek
ges évszázados kölcsönök visszafizet~se., . :jövendőjéről van szó.

Szenvedés, félelem, borzalom; aszkézis, teljes háborús beállított- Iskola és család szö vetséges : volt a
ság szelleme jellemzi ma világunkat' s ebben az állapotban a lét és multban is, de ezt a szövetséget régen
nem lét Iehetőségei között a' Patakokban ömlő -emberi vér sem tudja csak íratlan törvények szabályozták,

, most azonban arra 'van szükség, hogy
elfelejtetni velünk .és bennünk azt, hogy a most kiomló vér mennyi- apákat és anyákat intézményesen, terv-.
ségileg több, mint Krisztus érettünk kiontott yére, de mínősége ennek szerűen kapcsoljunk .be az iskola és az
a vérnek nem megváltó hatásu. A ma elfolyó vér elénk állítja a világ- ifjúsági egyesületek munkájába. ,

1, 1 bb wé 'ld ' . l' ,,' . h A család készíti elö a gyermeket aztörténelem ta án egnagyo b vera ozatat s va ószerűsiti azt, 10gyez iskolai munkára. Felássa, porhanyítja a
a vér is új világot ad, de Európának .ebben a legnagyobb passiójában gyermek lelkében a talajt, melyre az
nem kizárólagos hatású ez a kiomlott emberi vér' , iskolának épitente- kell; vagy ha úgy

Ebben az értékelésben következik be az 'összeütközés az egyház és .tetszik, ebbe/o a ta1ajba magot kell hin-
a világ között. A világ azt hiszi, hogy a most szenvedett em,bei-í fájdal- tenie. Mikor pedig az elkészített talafon

a vetés )Únő, at iskola a gyermeket
mak iránt nem eléggé fogékony az egyház. Az egyház pedig majdnem visszaadja a szülőnek. Gondozza a ve-
ugyanolyan' félreértő szándékkal abban a hiedelemben él, hogy 'a leg- test kalászérésig a szülő és az ifjúsági
nagyobb áldozatot megadott lelkek önmaguk áldozathozatalát feljebb' egyesület együttes, egymást segítő és
becsülik annál a nagy cselekedetnél. amelyet. a Megválto végezett el. tá~~g~!~o~u~~á:al~salád nem lehetnek

Hogyan. várja ma azt a lelki ember, hogy egyességrelépjen azzal, _sem, ellenségek, semidegen'ek egymás-
a szenvedésekben vergődő emberi .lélekke], amelyik egy félévtized óta hoz. Közös, vállvetett munkára van
mind mélyebbre sűlyed a veszedelmekben? Ez il mai európai ember szükség,
óriási szenvedései miatt méltó volna arra, 'hogy teljes elégtételt kap- Olaszország már régen ráébredt arra,

I hogy az iskola és a család együttesen
ion! Lehetseges-e az, hogy a hihetetlenül megpróbált európai lélek mennyivel nagyobb munkát tudnak vé-
kárpótoltassékazért, amit még kiáll s amit már edélig átélt? gezm. Nagy iskolai törvényükben a

Ép~er: az~rt, mert sein az á~lam, sem a ner:n~~t,nem ~udja e,léggp"r Carta ,della Ssu,ola VII, ci~k~?e,n, az is-
meghalalm mindazt a nagy szolgálatot, amelyet ifjúságunk adott es ad,," kO,la es a csalad ko1TaboraclOJ,arol van.

a, rá~k köv~tkező bőjt c~ak, azt áll~tha~ja el~nk t~nítask~~pe? és Igaz- . sZ~'rre -az együttes munk ára szükség
sagkeppen IS, -hogy ígazí rvígasztalást es téljes kiegyenlítődést csak a van a nevelés miatt is. Ebben az ország-
kereszt adhat ennek a mai szenvedő' kernak is. ban mindcnkínek tisztelettel és elisme-

Nem volna rossz színdarabtéma ezt a látszólagos hiábavalóságot résset ,ke!} kalapot erilelnie, a ,Je;rente:
, . de ' , tls l' tt '1 . d b" T ' hi d 't' ,,' 'd munk a elott. A leventemunkat értékelni,n:egIr~l, , e megira anu :s? e mm ~n ?J 1 ,Ige ~~,e es :,s lma, - támogatni, segíteni' kell. A levente-

sag melyen. Csak azt a pótlást kellene Igazan es kozerthetoen ala- intézmény a maga jól átgondolt munka-
húzni, hogy az emberi okoskodás sok kiegyenlíthetetlensége az idő, niódszerével, fegyelmező erejével acél-
mérésében van A négyéves háborút időtartam szerint is mérik kor- abroncsként fogja össze, ifjúságunkat.
tá . k k bő ití l« 1 dő idő kn: k' t t 1 '1" Iáth tc Ezt a munkát mélyítsék' ki az ifjúságiarsam , enne, a OJ1 oze e o 1 os~a, na , lIIl:aa;- a m,a e ore a a 0-', egyésületek á maguk hitbuzgalmi törek-
lag ez, lesz: elegeld meg Isten az eddigi emberi verontast ! véseível 'és a fegyelmező munk.amód-

Ez az igazi nagy európai passió, .melynek sulya alatt össze lehet szeren túl nyújtsanak alapot' a neve-
roppanni Voronyezsnél éppenúgy, mint belső frontunk bármelyik lé,Sl:~. Hiszen. ~ ,nevelés ~~kor, é~,i el ~,

tá d' tt 'll ásh lvé E " '1 té k "It 'h" . célját.vha az ífjú nem a buntetestol valomeg ama o a ?mas e yen .. , gy, :gyasz]e_en es ' eru, n~ any n~PJa télés miatt, hanem' önmagától, a saját
kezembe. Egy banatos anya jelenti, hogy ebben a haboruban mar a maga belátásából keresi a hivőbb, a tisz-
harmadik fia halt hősi halált. Ennek a magyar anyának Iáidalmas tább élet evangéliumi törvényeit és_azok
tekintete hogyan' veszi majd kőrül Krisztus kereszt jet s a fáidalrnak .szerint akar is élni.

b h' f ",. ...J" ,? M t bb" - Erre az együttes munkára szükségeem ~re ,agyan ,og ranezm ~ szenv;~o asszonyra, er. a an var. /van a mi édes hazánknak is. Család és
csupan vígasztalás, hogy Krisztus látja av ma gyermekemek szenve- iskola, család i és levente-intézmény, csa-
dését. Európa ,igazi passióját érzi Európa, egyszer megsiratja Amerika lád és ifjúsági 'munka közös fáradozása
és Azsia is de látja Jézus Krisztus. ./ G. L. segíti, támogatja és előre viszi orszá,

, • , ' gunk minden fontos ügyét, mert az igaz-
~ ,co ••• ~~~ ság az, ha különösnek tetszik; is, hogy

még mindíg kevés iskolánk van," felsőbb
oktatásunk pedig elég drága.

Emlékezzünk a kolozsvári püspök sza-
vaira: Megtartott bennünket a templom
es az iskola. Akkor hangzottak el ezek
a szavak, amikor Erdély egy része visz-
szatért. •
. Család' és iskola külön-külön egy-egy
fényforrás. Tegyük szorosan egymás-'
mellé a két fényforrást és erősebb lesz a',
sugárzás. Füíöp Dezső,~~-

Az' egyház,' és a Diákszövetség
- Elhangzott a Pro 'Christo Diákszövetség budapesti téli, konferenciáján,

az evangélikus osztály közgyülésén. _...::'

Előadásom cí~ét mindjárt helyesbitenern is kell: a Diákszövetség
az egyházban. Az egyház és a Diákszövetség ugyanis nem két egymás-
sal szemben, vagy egymás mellett álló valami. Az 'egyház fogalmában
a diákszövetség - keresztyén diákok szövetségéről lévén szó - im-

Iplicite benne van. Benne kell legyen az 'egyház valóságában is. A preb-
)léma ott kezdődik, hogy hoguan van benne? Ez az a pont, ahol a diák-
szövetség fs ,az egyház látszólag szembekerül egymással, .konfrontálódik
s beszélgetni kezd. Erről a pontról nézve adódnak ilyenféle témák,
mint: "mit üzen az egyház a diákszövetségnek" és "viszont "mit üzen a
diákszövetség az egyháznak." Ezek az üzenetváltások azután - eddigi
tapasztalataim szerint - legtöbbször kínos monológokká várnak.
Hogyne,' hiszen a beszélgetők voltaképpen .azonosak.
. A kérdést bonyolítja aZ,hogy tisztárnunk kell: ,mit értiuú« egyhá-

zon? Egyház elvileg csak egy van: az una sancta catholica ecclesia, az
.egyetemes keresztyén anyaszentegyház. A keresztség szentsége által

Egyháztörténeti folyóirat. A. magyar
protestáns tudományosság és az egye-
temes 'magyar történettudomány régóta
é,rzett hiányát kívánja pótolni a most
meginduló "Egyháztörténet" c, folyóirat,
melyet Esze Tamás és Harsányi IAndrás
református lelkészek szerkesztenek dr.
Révész Imre ref. püspök közrernűködésé-
vel. '

Eljegyzés, Csepregi Béla eg yházkerü- '
leti m.-Ielkész eljegyezte Medgyaszay
Piroska népfőiskolai vezetőt.'
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.A bártfai evang' élikus mindnyájan ennek tagjai vagyunk. Nem vitás, hogy egyháztagságunk
előbbi keletű, mint diákszövetségi .tagságunk. Mint keresztyén lettemegyház multiából diákká s így diákok szövetségének tagjáva. Diákvoltom- rnegszüntével

\ - diákszövetségből való kilépésemmel - keresztyén voltom továbbra.
1538-bantelepedett meg Bártfán, mint" is megmarad. Az más kérdés, hogy keresztyén módon élek-e. Megke-

iskolaigazgató,a bártfai származásStöckl resztelt voltom letőrölhetetlen jelleget ad - üdvösségre vagy kárho-
Lénárd, Luther és Melanchton barátja. zatra szóló elrendeltetést. '

" Az eislebeni iskolát hagyja ott, melynek
vezetésével Luther bízta meg. Melanch- Az egyetemes ker. anyaszentegyház azonban .itt 'eföldi időben
ton marasztalta, de a honvágy erősebb csak a felekezetek rész~gyhá'zaiban aktualizálódik számomra. N'em le-o
volt. Bártfán olyan iskolát alapít; mely- hetek általában "keresztyén". Hanem vagy katholikus, vagy reformá-nek országos híre támad. Verancsics

, egri érsek-unokaöccsét.járatja ide. Prae-. tus, vagy evangélikus , vagy más egyéb "egyházhoz" tartozó vagyok.
ceptor Hungariae superiorisnak nevez- Egy pillanatra sem. szába~ ugyan elfelejteném, hogy katolikus, refor-
ték (Felsö-Magyarország. iskolamesteré- mátus, evangélikus egyház csak, annyiban van, amennyiben része az
ne~l~áló orgonás is volt és egyházi éne- egyetemes szerit egyháznak.' Ha erről elfeledkezném, az hitetlenség
kekct szerzett. Enekkar vezetése köiben volna. Azonban arról isem szabad egy' pillanatig sem elfeledkeznem.
esik össze s, rá néhány,hétre, Nagypén- hogy az egy .anyaszentegyház. nekem csak, mint katolikus, vagy re~or-
teken hal meg. Halálos ágyán-türelmet- mátus, 'vagy evangélikus egyház adatott. Ha erről feledkezném el, az
lenül várja Melanchton levelét; egy ., 1 t '. . tb" k . t .hozzá intézett kérdés megválaszolását A rajongás vo na, Mert "mos resz szenn van ennunx az Ismere es
levél nem érkezhetik meg, mert Me- tükör által homályosan látunk."
lanchton megelőzte a halálban. Ennek Mármost az a kérdés: hogyan viszonyul a diákszövetség ezekhez a
hírét azonban nem merik vele közölni. részegyházakhoz, az egy egyetemes szeritegyház 'e földi időkben valóA csúcsíves, tornyos épület, Stöckl .
iskolája még' áll, de lebontásra .ítélték. megvalósulásaíhoa? Nyilvánvaló, hogy a diákszövetség ezekben az ,egy-
Még jártam bolthajtásos,termeit és ültem házakban is benne. vall s nem kívülök vagy. rnellettök, Hiszen tagjai
il szúette padokban. Mellette a dórn, mind kivétel nélkül. nemcsak megkereszteltek, tehát keresztyének; ha-.
mely 1529-től,mikor is eg.ész Bártfa a nem reformátusnak, evangélakusnak, stb. neveltettek, egyik vagy -má-magisztrátussal együtt evangélikus lett, J'
másfélszáz,évig az evangélikusoké lett. sik egyház tagjai. A diákszövetség a maga tagjaiban nem állhat szem-
A dóm Arpad-kort oltárait, a középkor ben' az evangélikus vagy református egyházzal sem, .mert, akkor ezek
emlékeit nem bántották. 'Bártfán nYílik.a tagok önmagukkalkerülnek szemb é: hiszen ők - mindenesetre ők
meg az ország első könyvnyomdája; .ítt ,is _ a.z evangélikus, v,agy református egyház. .nyomják Verbőczy tripartitumát.

A bártfai evangélikus egyház történe- A nehézség éppen, ebben van: hogy t. i. a diákszövetség tagjai több
tének ré.szletezése ~esszire v~zetne. ; részegyház. tagjai egyidejűleg. Másszóval: hogya· diákszővetség v..jele-
Époszszerű sok-sok fejezete. Egészben k tk" z c tá • F 1· k tkö közö t' tá ." . t . t"bbpedig nemzeti történelmünk s a szabad- . eze OZt ar~asag. e. e ~ze OZ,l,,,. ozos pr? ~s ans. l~ ezmeny~ o
ságlvrrcok keresztmetszete.Az öt szabad' IS van a hazai protestántizrnusnak: IrodalmI' es karrtatív egyesületek,
királyi város (Bártfa,Eperjes,Kassa,Kis- folyóiratok; stb. A diákszövetség külön problémája abban van, hogy /
Szeben, Lőcse] esperességének Bá~tfa' neki egyéb protestáns, illetőleg külön felekezeti ifjúsági egyesületekkel
volt a feje, szellemi iranyítója, Itt szer- ben I lni k ll' . dk' th' fl' ". 'll' l 't" k'kesztették a ConfessioPentapolitánát, az ,szem, e?- l?.aZ,Oma •e - mm, e. eg? a~ e '~.~ onao., e e~e ' J?go-
öt v:~roshi,tvallá~át..,Utol,Só,felügy~lőjeI sultsagat es ert;lmet. Mer~.S'em:m szukseg .nmcse:n a ?lakszove~segre
diCSOemlekezetu nagybatyam,,Bartfa akkor ha csupan eggyel tobb nev akar lenni a protestáns egyesületek
utolsó "főbíréja (pallos joggal rendelke- soráb~n . , -
-zett)..Henszelmann Sámuel volt (1813- '. .". . . '
1874),aki gazdag könyvtárát az egy- A diákszövetség életében - éppen ha komolyan akarjuk .flíákszö-

. I ~ázra ha?yta s, ~z ep~rjesi col,légiumifŐJ vetséges voltunkat venni - mindíg újra fel kell vetnünk a rét vagy
ls~ol~ l?a;tf()g~javolt. Feher, oszl0p'c . nemlet kérdését, ·Permanens existenciális krizisben kell élnie a diák-
marvanysukovere az esperesseg a kö- övetsé k ,f '. • . kű k . k k' . .', ".,
vetkezőket vésette: Die Erde ;mag wie szove ~egne . - va!SylS ~e' u~ ~agun na, mint ,~l,,:ks,zo~etsegne~. •
todtes ErzveraJ.ten, "der liebe Hauch, Csak ugy vállalhatjuk diákszővetséges voltunk felelősségét es kocka-
der dich._bes~elt,wird nie, vergehn. ~s zatát, ha annak létértelméről mindíg újra mfeggyőződünk. Másokat is,
mogen ~ich die.Sonnen.umgestalten, die csak így tudunk meggyőzni. A diákszövetségnek magának kell a maga sa'Lutherkirche, der du dientest, wird>be- .. ." ' '. v. _ , • ,

stehn ... [Elöregedhetföldünk, mint holt, masok sz.amara megmutatnia, hogy van-e s hol vé;mhelye az egyhazban.
érc,,ke~v;s lelked, inely élj~tett, nem ,,1: A di~ksz~.vetség létjog~sultságát es értelmét az egyházban elő-
enyesz el so}1a. Felborulhatnak a nap- szor IS abban látom, hogy dzákok szövetsége. Diákok életformáj és
rendszerek, a Luther-templom,melyet .. . ,. . k lk ID"k . 'l'k'k ." ." . a ,

1 'It'l 'l'l' f ) rmsszioi mun aa a ma. 'W "ok el eretel között a 'maguk keresztyénszoga a,am og.... 'lt"t diákok 'd" . ' .Megható és kortörténeti , jelentőségű e ee, la o mo jara. Diáknak az egyházban "diákszövetséges" mó-
olvas~ány az egyház so~éYszázados do:n-formán kell keresztyénkednie. Ha ugyan igazi diák. Felnőttekhez.
~nYSJ.konyve,.melybe a' lelk~szek ol.d~l- s Iskolástanulókhoz .képest annyiban más a keresztyénsége hogy d' ik-
Jegyzeteket utak, 166,6-bantöbb-rezer al- f A di 'k'l' f . k "" ' , -': ta•dozatot szed az akkor Európaszerte dü-. orma .. ,. la e et orrn.a eresztyénségről sokat lehetne beszélnic Most
höngő pestisjárvány. A pap nem győzi :sak ket Ismérvét említem: kutatá és szabad. Diákember keresztyén
a tömegtemetést: a küszöbök begyepe- eletformájának egyik . legjellemzőbb megnyilvánulása: az eszmecsere.
s~dve, .,udvarok,k~ta~ el~anyagolva,:a Többen közösségbcn keresünk S együtt- többre meg.yünk. Nerri ' ri-
hazak üresek,... Nehany ures oldal ko- '. l nk .~ k ' " ' ", .para
vetkezik az anyakönyvben. A pap meg- cso u egymas~a, de segítünk - ha tudunk- egymason. Vala-
halt. Utódja jegyzi be, hogy kartársát is' hogyan már az is segítség, hogy együtt lehetünk. Hi:szena diákélet
elvitte, a pest~s. ,. ~ .... döntő élménye: a, barátság. Mindezt a diákszövetségben éli meg a ke-.

,A n~met ~artfa 1830-tolmínden ~ul&"o resztyén diák - ha igazán diák s ha igazán diákok ig -. " t 'gkényszer nelkul magyarul vezeti az ...,,'. .. ' . ' , .' aZl sz?."e se e a
anyakönyvet. Új könyvet fektet fel, _d~akszovetseg Ez esetben az. o termetere szabott életformája. Olyan
melynek címlapján a következő kronosz- f'ormán.. mint az iskolásoké a cserkészet. . •
ti~onnal.öröK~timeg'a-korsza~alkotó.ese· 2. Minderra esetleg azt lehetne mondani, hogy van a protestáns
menyt (a szazadok szabadsághareaiban . kő 1 bb"l . Tk diáksá k -, "1 t tá 1'· . M'mindíg'a kuruc oldalon verekedott a fa- -s oze e . O az ~yan?e 1 ~s la sagna mas. egyesu e e, a~:su·as~ JS,' 1 >

lakkal. bástyákkal megerősített Bártfa): értelme van a diákszövetségnek ezek meilett? Az, hogy szovetseg. Nem

4



egyesület, hanern szövetség, vagyis kötetlen társulás. Nem a keret a
fontos .benne, hanem a tartalom. Szabad társulás. A legtöbb szabad ú. n.
egyházi diákegyesület valamiképpen felülről 'inaugurált, egyházható-
ságilag támogatott, irányított ,társulás. Ez nem baj. Az egyházhatóság
csak az ifjúság iránt érzett felelősségből cselekszik, mikor kezébe veszi
az egyház ifjúságát. Ehhez joga van, sőt ez kötelessége, hiszen az egy-
házhatóság' is egyház! Csak azt nem szabad mondani, bogy az egyház-
hatóság az egyház, vagy éppen csak ő az egyház. Az egyház: tagjainak
összessége. Igazi élet, lüktető mozgalom. Az egyháztörténet tanúsága
szerint legtöbbször az egyház tagjainak spontán, kezdeményezéséből in-"
dul ki, A diákszövetség letjogát az adja meg többek közt, hogy önkén-
tes mozgalom. Vessünk számot magunkkal: igazán diákok vagyunk-e,
diákul éljük-e keresztyénségünket s csak a tiszta lelkesedés tart a diák-
szövetségben, vagy a puszta megszokás? Mert fanyalgó, savanyúképű,
korafáradt áldiákok társulásaként a diákszövetség már is megírihatja
epitáfiumát. - (Folytatjuk.) GroÓ. Gyula.

Adatok. Pákh' Mihály~'életrajzához
A rozsnyói evangélikus egyház történetének kiemelkedő nagyjai

sorában is megkülönböztetett hely 'illeti Pákh Mihályt, Pákh Albert-
nek, a Vasárnapi Ujság alapítójának, irodalomtörténetünk halhat at-
lanjának édesapj at. Életrajzát korban harmadik fia: .Károly, az iglói
ev. főgimnázium tanára s később igazgatója írta meg 1882 őszén,
Czékus István superintendensűnk hivatalos felszólítására s az élet-
rajz kéziratát ,melynek egyik példánya, a Rozsnyó ,városi
Múzeum levéltárában van - saját rájegyzése szerint át is küldte neki
a kerületi levéltár számára. Innen kivette és kinvomatta Hörk József
theol. tanár, "Az ev. Tiszakerület püspökei" (Kas"sal 1888) című -mun-
kájában, Pákh Károly szerint "itt-ott.. ügyetlen 'kqzbeszúrásokkal és-
egy toldalékkal bővítve".

MIvel múzeumunk levéltárában Pákh Mihály személyi okmányai-
ból értékes darabok fekszenek, különös érdekkel bírt volna ezek alap-
ján a Pákh Károly által kedvezőtlenül elbírált részleteket kikeresni és
helyesbbíteni. Sajnos, Hörk József művét nem tudtam megszerezni,
de úgy hiszem, a hiteles eredeti okmányok közlése enélkül is érdemes'

. lesz; mert közelebbről megvilágir néhány részletet e kiváló egyházi
férfiúnk életéből.

Életrajza lélekemelő olvasmány, a 'hivatásszeretet, kötelességtel-
jesítés, önfeláldozó .magyar hazafiság és a legnemesebb emberi erények
nyilvánulásainak megkapó összessége. 'Valóban Istentől elhivatott'
lélek volt Pákh Mihály, aki küldetéssel jött erre a földre s küldetését
utolsó lehelletéig híven és teljesen betöltötte. Szép volna újra végig-
olvasni fordulataiban is rendkivüli, szinte regény tárgynak kínálkozó
élettörténetét, de Hörk József munkáját ismertnek kell feltételeznem
s ezért az életrajzi adatokból csak annyit érintek, amennyi a közlendő
eredeti dokumentumok folyamatos összekapcsolásához mulhatatlanul
szükséges. - ,

. Első okmányunk egy 1820 június 15-én, Dobsinán, latin nyelven'
kiállított keresztlevele, mely megerősíti életrajzában is közölt születési
adatait. Erdekessége.. hogy a születésnap 1795 október 20-ra vim be--
vezetve és ezt az adatot Pákh Károly javította ki 18-ra. Bajosan kép-
zelhetjük, hogyakeresztlevelet kiállító dobsinai lelkész: Ruff'ini
Gottfried (aki a dobsinai jégbarlang egyik felfedezőjének. Ruffiny Jenő=
nek nagyapja volt) az eredeti anyakönyvből október 18 helyett 20-at
másolt volna ki, inkább azt a különös esetet kell feltételezni, hogy a
születés napja: valamiképpen téves dátumra volt bevezetve és Pákh
Károly, mint a bizonnyal sokszor megünnepelt napra jól emlékező fiú;
helyésbbítette. Az igazat csak a dobsinai anyakönvvekbe betekintés-
sei állapithatnánk meg s erre most nincs mód. - Érdekes az is, hogy
a család neve e keresztlevélben még' Pack-nak van írva. A fiúk már
mind Pákhnak írták magukat. Pákh lVIihálynak későbbi okmányaiban
azonban már az ő neve is kh-val és nem ck-val szerepel.

Nem közölt adatokat tartalmaz s ezért már ismertetés re érdemes
Pákh Mihály rozsnyói gimnazista bizonyítványa, mely 1814 augusztus

,6-án 'kelt Farkas András rektor aláírásával és címer es pecsétjével.
Az egyes rovatokban a következőket olvassuk: "Nomen, Aetas, Reli-

nA bártfai ágostai evangélikus hitval-
lású Anyaegyháznak Anyaköny·ve. Meg-
kezdetett Teöreök Arvay János helybeli
lelkész s' megyei táb labíró úr által azon
esztendőben, melyben: "Stőckl után ne,
gyedik s szebb század tűnt fel előtted
Jézus híve, s e kőnyv nyelve k iví va
honi". Ekkori: Egyházfelügyelő! Tekinte-

, tes nemes és nemzetes Ganzaugh Zsig-
mond táblabíró úr. alfelügyelő! Nemze-
zetes Tirscher Pál gyógyszerész s válasz-
lott polgár úr, Jegyző! Tekintetes Hen-
szelmann Sámuel városi főügyész úri s
Gondviselők! Mende Sámuel és Witten-
berg József urak 'hivatelkodésuk alatt".

Áldassék emlékezetük.
Henszelnuinn AÚ'clár

orvos, egyetemi magántanár.

levél a ma~~aríró~~oz
"Meghaltál-e, avagy kezedet görcs

bántja? .. "
(Petőfi levele Aran y'hoz)

(A "MClgyClr Ú t" c. lap f. é. 8. számából
- vesszü.k ál Erdélyi József, CI liiváló kől/ü

Iíi/ünő v ersét.

Meghaltatok?' Vagy mi van veletek?
Ébredjetek, nyiljék a -szemetek ,
kiket akármi átok fogva tart -
lássátok meg a népet, a magvart!
Lássátok meg a magyar nemzetet,
a hazára kornorló végzetet,
míg nem késő, míg Isten van velünk,
amig velünk van és nem ellenünk!

Bocsássatok meg most mindenkinek,
ki vétkezett, testvér, ellenetek;
fogjatok őssze, erdő legyetek, .

'hogya viharban el ne tőrjetek!

I
Fogjatok össze mi~ van rá idő,
mig el nem nyel a nemzettemető, -
s fogjátok össze ezt a nemzetet,
ne idézzétek rá a végzetet! ,

Magyar költök. irók! Itt a kezem
s itt a lelkem! A Történet üzen:
itt az idő fogjunk kezet hamar,
mig él e nép, e nemzet, a magyar;
most vagy soha! ... Énbennem nincs harag,
de zúgok, zengek, mint egy vészharang:
ébredjetek és fogjatok kezet,
ha illet még a magyar nevezet! •

Legyünk egy mágnes, mely minden ma-
mint egyacélhegyláncot összetart, [gyart,
nún megtörik a pokol kapuja,
legyen bármennyi tankja-ágyúja! -
Mirajtunk múlik! .-- Künn, a haremezón.
küzd a magyar nép, a honvéd dicsőn.
de hazulról, de tőlünk vár hitet. -
S- ezt a hitet ti nem hirdetitek?

Ti másban hisztek? Nem abban ami
ezt a hazát meg tudja tartani,
mert megtartotta ezer éven át? -
Magyar irók! Ne érjen ez a vád!
Ne higyjetek az Istenén kívü l
senkiben sem, mert ki sem könyörül
rajtunk, ha 'nem csak .ö és mima.gunk.
Sorsunk kovácsa egyedül vagyunk!.

Meghaltatok? Vagy mi van' veletek?
Ha alusztok, nosza ébredjetek,
magyar irók, keresztyén magyarok;
mert veszélyben, végveszélyben forog
minden keresztyén és minden magyar:.
elsepri egy istentelen vihar
mindazt, amit megőrzött ezer év,
s nem lesz magyar, eltűnik ez a név.

\
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A mult é lesz meg a gyalázaté,
s nem "lesz e föld a magyar nemzeté,
a magyar népé, csak arabbiJincs,
a kárhozat, aminek vége nincs';
hiába: minden leírt szavatok, '.-'-
elpusztultok, ti istentagadók -
s elpusztul minden büszke müvetek ...
Isten velünk, velem és veletek! ...

Erdély j József. •

Láttuk
A mozikba sokat járó ember kétféle

hibába eshet a filmekkel kapcsolatban.
Vagy .egészen elveszíti krilikai érzékét,
vagy túlzottan igényes lesz. A- nagyobbik
baj nem az, amikor az ember többet kő-
veteI "a filmektöl, mert ezzel a tömeg
ízlését ellenőrzi és véleményének ked-
vező hatása "lehet. De a mási.k eset
bizony 'baj és átlagos mozilátogató kő-

. zönségünk éppen ebben a hibában szen-
ved. Újabban minden filmet "be lehet
adni" (jó pestiesen szólva) a közönség-
nek, mínden filmnek meg van a közön-
sége és egyik sem bukik meg. Ez az oka
annak, hogy újabban annyi selejtes fil-
met rnernek kihozni. E hét filmjei közül
a leggyengébb a Barátnőm című német
film volt. Vígjátéknak indu ló film" be-
vált és megszekett fordulatokkal,szinte
minden ujság nélkül. Annyira sablonos,
hogy sokszor egyenesen unalmas és csak
azt szórakoztatja, aki eleve elhatározta,
ho~y akár törik, akár szakad, én bizony
szórakozni - fogok, Nem sokkal különb
a hét francia filmje, a Rét asszony sem.
Néha hosszú' perceken keresztul az az
érzésünk, hogy színházban ülünk. ahol
a fő hangsúly a beszédep van, amelyik
valószinűleg szellemes és szórakoztató,
de hát nem mindenki tud franciául, vagy
legalább is nem tud annyira, hogy meg-
értene mindent. Igy "aztán korno lyan el
~ell határoznia magát az embernek, hogy
odafigyeljen a különben színészileg
pompás játékra. A cselekmény a szokott
francia háromszög, ilJetvenégyszög
ujabb feldolgozása, kivételesen erkölcsi-
leg is -elíogadható véggel, a sok termé-
szetesnek játszott' erkölcstelenség után.
A legtisztább fUm akár erkölcsi, akár
más szempontból is az olasz Fények az
éjszakában, Jólfényképezett, jól ját-
szott film, pompás lélekábréze.lás. Van
egy-két egészen izgalmasan megjátszott
jelenete, ahol nem maga az esemény az
izgalmas, hanem a lélek önmagában való
történése, Ez az a Iilrn a három közül
amelyet a filÍnszerüség rovására tett
egy-két engedménye etlenére; megte-
kintésre ajánlhatunk, - A kísérő mű-
sorban a mult héten még -szereplő és ra
Déda-Szeretfalva :vasutról szó ló kultúr-
film és az. eheti Zöldkeresztes - kis--
film igen jó hatású, ügyes alkotások,
Ezen a területen azonban még sok min
dent kellene pótolni, hogy 'a jövendő
évek • számára eleven dokumentumul
szolgáljanak. Még -több ilyén kisfilmet
szeretnénk látni, föleg 'hazánk egyes

. vidékeiről, azok életéről. különleges ma-,'
gyar Ioglalkozásokró l. Szükség' volna
rájuk, kp,

. Születés, Sághy Jenő balatonszárszói
m.vlelkészt és feleségét, Szűcs Irént Isten
fiúgyermekkel áldotta meg.
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gíó" .alatt: "Pack Michael, Annor. 18} Aug. Conf.," "Patria" alatt:
.Dobscha, Gömöriensis, Germanus." (Erdekes Dobsina akkori nérriet
neve, a "Dobschau" elődje, - a "Germanus" a Pátria rovatban elég
különösen .fest!) ,~Pater ejusque Conditio: Michael, Civis." - .Dotes
animi et diligentia: Singulares, nequé frustra ci natura largitae" - te-
hát már akkor kitűnt jeles lelki adományaival, melyekkel a természet
bőven megáldotta. - "Classis, 'quam, tempus et modus, quo illam
Irequentavit" 'rovatban:' Annis duobus (P. K. föléje írta: 1808/9 et
1809/10) in Syntaxi totidem in Rhetorica Studia Humanitatis, ultimo in
Classe Loqica Auctorum Cuiseicum. Lectionem -curn fructú et emoli-
mento continuavit, praeterea audivit Anthropologiam, Psych'ologiam,
Logicam, Geometriaeet Physicae Eiemerita." - "Profectus in Studiist
eminens, in omnibus", - "In Moribus: Humanitate et morum Cottiitate
gratus." - Egy finom lelkületű, megnyerő modorú, tehetséges ifjú
mindén minősítését megtaláljuk e rovatoleban. De talán a legkedvesebb
az utolsó; "Observationes" alatt: "Hunga7'us oonus", - Már akkor
megmutatkozott a kis Pákh Mihály égő magyar lelke, ha ezt-Farkas
András rektor külön említésre méltónak találta.

Mivel következő okmányunk a rozsnyói hivány 1822-hől, az addig
terjedő időszakot hidaljuk át a lényegesebbek közlésével: .

A rozsnyói gimnáziumi évek után 13 hónapig Tornalján nevelős-
· ködott Tornallyay Márton földbirtokos két fia mellett, hogy az így
.szerzett pénzen. további -tanulmányi _költségeit. fedézhesse. Elethiva-
tásául a theológiai pályát választva, 1814-ben beiratkozott a pozsonyi

· ev. líceumba, két éven át itt is óraadással tartotta fénn magát .. 1816/7-
ben Debrecenben jogot hallgatott, hogy ismerétkőrét gyarapítsa s mint
leendő lelkész, híveinek ügyes-bajos dolgaibarr is minél hathatósabb
segítségére lehessen. (Í817-ből való egy kézírásos 22 nagy nyolcadrét
oldalas füzetkéje, melyben tréfás rigmusokban megénekelte Dehre-
cenbe utazását "Meine Reise von Dobschau nach Debreczin, 1817." cím-
meL Sajnos, terünk nem engedi, hogyafüzetkét ismertessük, de talán
nyílik rá egy későbbi alkalom.) Debrecenben Genesi Lajos táblabíró
házánál volt nevelő. Időközben édesatyja és nevelőatyja is elhalt, -
mindkét özvegy nagy szegénységben maradt. E válságos sorsfordulón
Pákh Mihályt a dobsinai ev. egyház megválasztotta iskolája tanító-
-conrectorául s ez állásában a legszerényebb javadalmazás mellett 2
évig (1817-19) működött teljes megelégedésre. Kevés szabad idejé-
ben a francia és angol nyelvben képezte magát.

. 1819-ben theologiai tanulmányait folytatandó, lemondott, Po-
.zsonyba ment, hol ismét mint nevelő biztosította megélhetését és ta,
-nulmányí költségeit. Kitűnő eredménnyel végzett 1820-ban s tovább-
képzés icéljából német egyetemre készült, de- kijutnia nem sikerült.
Még ebben az évben a felsőausztriai Neu-Kemmaten ev. egyháza hívta
meg lelkészéüL Thielisch felsőausztriai superintendens avatta lelkésszé
1820 október 15-én, így kezdte meg áldásos lelkészi pályafutását. 1821-
ban hazautazott szülőföldjére s akkor lépett oltár elé választottjával.
Remenyik Máriával, kiről a további adatok ismeretében itt megern-
Iitjük, hogy nagy költőnkinek: Reményik Sándornak dédanyja volt.

· Ifjú hitveséveI visszautaztában egy napot Rozsnyón töltött s az éppen
heteg rozsnyói lelkész helyettesítésére felkéretvén, magyar és német
nyelvű istentiszteleteket tartott, _nagy hatású igéhirdetésekkel Csodá-
latosképpen ez a véletlen játszott közre abban, hogy mikor 1_822-ben
az egyik rozsnyói lelkészi állás megürült. az egyház a kitűnő benyomá-
sokat hátrahagyott fiatal lelkészt hívta meg. '

Neu-Kemmateni tartózkodásának egyetlen dokumentuma els§-
szülött kisleányának: Vilmának német nyelvű keresztlevele, melyből
elég annyit közölnünk, hogy Pákh Vilma 1821 nov'. 17:"én született,
l8-.án keresztelte Brandstetter Tamás lelkész, a keresztelés alkalmá-
val? lelkész neje, Terézia is jelerr volt s ők képviselték a távollevő
keresztszülőket: Lanzafeld Berriát . dobsinai kereskedőt és Rüffini
Gottfried dobsinai lelkész-leányát.' .
, Neu-Kemmatenből Rozsrivóra utaztában a rnagviar határhoz közel

történt a gonviselésszerű csodálatos véletlen, melyet az életrajz meg-
említ, mikor egy .rozoga híd beszakadt szekerük alatt s majdnem az
egész kis család odapusztult. De megmenekültek, mert az isteni Gond-
viselésnek nagy céljai voltak még a küldetett férfiúval.

(Foly tat [uk.) Nyíresi-Tichy Kálmán.
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1
A négy -egyházkerület ismertetésével - úgy érzem - nem teljes

még -a magyar Lutheránia ismertetése. Hiányzik még a. jelképes "ötö-
dik" egyházkerület, vagy talán helyesebben megnevezve. a magyar
evangélikus világszórvány. Szórványegyház vagyunk 1(1ár itthon is,
sokszorosan áll ez a külföldi magyar evangélikusságra; a 120-~50 tagú
gyülekezet itt már mammutgyülekezetnek számít. Annál elismerésre-
méltóbb egyházhűségük és áldozatkészségük. mellyeI egyházaikat
fenntartják

Európában hazánkon kívül Bukarestben van szervezett magyar
evangélikus egyházközség, főleg a Brassó vidékéről bevándorolt csán-.
gókból. Templomépítésükről annak idején hazai egyházi lapjaink is
megemlékeztek. Ezenkívül Bécsben is tartottak időnként a közeli hazai
lelkészek magyar istentiszteletet az ottani magyar evangélikusok
részére.

Amerikában 1907 óta beszélhetünk magyar Lutherániáról. .Ekkor
tartottak Clevelandban először magyar evangélikus istentiszteletet. A
következő években, a többi magyar felekezetek nemes példáját követve,
a keleti bánya- és iparvidék azon helyein, ahol nagyobb számban éltek
magyarok, köztük egy-egy maroknyi evangélikus is, ők is szervezked-
nek, önálló egyházat alapítanak. Az1910~·es években az USA-pan
Ruzsa István és Becker Jakab, majd az 1920-30-as években Kanadá-
ban Rúzsa Jenő és Papp János voltak a legtevékenyebb' gyülekezet-
alapító lelkészek. • . ,

Rendszerint az angol,' nemet, tót evangélikus egyházközségek test-
véri készségéből azok templomát használták, illetve használják most is,
mérsékelt bért-fizetve. Ahol aztán többen voltak, a gazdasági virágzás

HíREK
Evangélizáció. Acsán február 15~21.

napjain volt evaugélizáció Győry János
szolgálatával. E~ a gyülekezet- harmadik
evangéli'zációja. Az első' óta megszakí-'
tás nélkül van imaóra. - Domonyban
február 21-28. napjain folyt nagy ér-
deklődés és állandóan kitartó látogatott- .
ság mellett az evangélizáció. A temp-
lom minden este. egészen megtelt. A
környékről is voltak szorgalmas látoga-
tók .. - Galgagután ugyancsak február
21-28. napjain .volt evangélizáció vitéz
Sréter Ferenc szolgálatával. Ebben a
gyülekezetben ez volt az első. Különö-
sen az esti előadások voltak látogatot-
tak. " A legközelebbi evangélizáció
Sajógömörön lesz. Most kezdődnek az
evangélizációk a visszatért Felvidéken is.

Harangok bejelentése. A magyar kir.
minisztérium 106011943. M. E. sz.· rende-
lettel a 25 c~. külső ·álmérőnél nagyobb,
bronzból és vörösrézfémből készített ha-
rangok igénybevételét rendelte el. A

j
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harangokat átvételig -tovább lehet hasz-
nálni. Az igériybevett h~rangokat az
államkincstár a háború megszűnésétől
számított 5 év alatt megtéríti, amennyi-
ben ugyanolyan súlyú és minőségű fé-
met szolgáltat ki, amilyenből a harang
készült és megtérítj a harang öntés ének
és szállításának költségeit is: E rendelet-

'tel. egyűtt jelent meg az m. kir. ipar-
ügyi miniszter 12,000/1943. M. E. sz, ren-
delete, mely kötelezí a lelkészeket, hogy
az egyházközségek tulajdonában lévö
harangokat jelentsék be annak feltűn-

, tetésével, hogy rnerínyí a külső átmérője
és súlya. A bejelentést a m, kír. ipari
anyaghivatalnak (Bpest, II" Fő-u.' 68.)
kell közvetlenül megküldeni. A rendelet
a Hivatalos Közlöny február 25-iki szá-
mában jelent meg: A harangok átvétele
későbbi időben fog megtörténni.

,A pesti evangélikus egyházközség
képviselőtestülats a Deák-téri díszterem-
ben február 2,5-én tartotta számadást
tárgyaló ülését. Az évi jelentést Keruény
Lajos igazgató-lelkész. terjesztette. elő,
melynek adatai sokágú munk áró l rés vőr-
vendetes fejlődésről számoltak be. 'A
gyülekezetben 6 rendes, 8 segédlelkész,
14 val1ástanító-Ielkész és 2 hitoktatónő
müködik. Szegénygondozásra '38 ézer
pengőt fordítottak. Különböző adomá-
'nyok címén 29 ezer pengő folyt be. Úr-
vacsorázók száma' 21.30~, ami a gyüleke-
zet lélekszámának 600f0-a. Az egyházköz-
ség számadását és költségvetését Wei-'
szer Samu gondnok terjesztette elő.' A
mult évi számadás 600.153 pengő bevé-
tellel és 583.961 pengő kiadással zárult'.
A költségvetés bevételi és kiadási oldala
561.110 pengőt mutat. A képviselőtestü-

. let az egyházi adó multévi kulcsához
lOoh rendkívüli pótlékot vetett ki: Dr.
Konkoly Elemér másodfelügyelö gyó-
gyulást kívánó jó szavakkal emlékezett
meg D: Raffay Sá;),dor püspökről, aki ez
évben tölti' be ebben a gyülekezetben
való lelkjp észtorkodásándk 35, eszten-
dejét.

Cimadományozás. D. Kapi Béla dunán-
túli püspök Butí Sándor vásárosfalui ta-
nítót, a, soproni alsó egyház~~gye Taní-
tóegyesületének elnökét egyházi, iskolai
és társadalmi téren kifejtetett buzgó és
eredményes munkásságáért az igazgatói
címmel tüntette ki.

Kormányfötanácsosi .kínevezés. A kor-
mányzó úr Uray Tívadart, a Nemzeti

, "Színház. 'kíváló művészét, a pesti egyház-
község -presbíterét kormányf'őtanácsossé
nevezte ki., ' .

Templomalapkő. A váci egyházköz-
séghez tartozó sződligeti fiókegyházban
febr. 2~-án volt a templomalapkő-Ietétel.
Az, új templom alapkövét Kemény Lajos
esperes áldotta meg. A kicsiny fiókegy-
ház lelkes és, buzgó tagjai Sándy Gyula
műegyetemí tanár tervei szerint építik

8

idején maguk is építettek templomot; így Wíndsorban, Acronban,
Detroitban. Vagy' pedig a szintén maroknyi vend evangélikusokkal
testvéri. közösségben tartják fenn egyházukat; 'így van Allentownban,
Perth Amboyban. Ilyen magyar-vend egyházközség van Dél-Ameri-
kában Buenos-Aires két külvárosában, Avellanédábanés Belgranoban
is. Lelkészük havonként egyszer rnég váthajózik Montevidéoba is. A
magyarul is szolgáló ev. lelkészek száma, a Magyárok Világszövetségé-
nek nyilvántartása szerint, tizennégy.

A magyar evangélikus öntudat fejlesztésére, a hithűség megerő-
'sítésére nagyon áldásosan hatott D. Raffay Sándor püspökünknek az
első világháborút megelőző időben, majd D. Kapi Béla püspöknek a
világháborút.követö időben tett amerikai látogatás.~. ., " H

Közli: Vankos Jeno."

\

a templomot, aiknek ez lesz a 3? temp-
loma. A falak már rövidesen a tetőig

.fognak emelkedni, ekkor azonban való-
színüleg meg ~ell állni, mert az eddig
gyűjtött összeg tovább nem futja. A fiók ..
egyház~özség vezetősége. ezúton is kéri'
a szétküldött gyűjtőívekröl és tégla-
jegyekről szóló elszámolást, valamint a
hittestvérek segítő szeretetét.

Sajtóh~ba; Lapunk február' 13-án meg-
jelent számában, a Kévesen tudják c.

',cikkben sorfelcserélés mtatt két érte:
lemzavaró sajtóhiba került. Helyesen ez
a két mondat a k övetkezöképpen szól:
"Czékus Gyula azonban rövid néhány
hónap mulva már távozott is, majd több,
személyi vá'ltozás után az igazi szervező
munka Materny Lajos hivatalbalépésé-
veI indult meg". - .Bauhofer- egész éle-
tébenkedves embere' maradt M-ária
Dorottyának s a nádorné egyházi mun-
káját, jetlemét legfőképpen az ő n~pló---'
jának teljegy~éseiből ismerhetjük meg."

'Salgőtar.ián. A KIE ifjúsága a hadba-
vonultak családtagjainak megsegítése
céljára színműelőadást rendezett, amely
majdnem 400 pengő tiszta bevétellel zá-
rult. Kiváloalakítassal műk ödtek közre
Takács Andor tüzérönkéntes. Csiky'
Panni, Szvircsek Ferenc, Mauler- Károly,
Csákváry László, Zsámbok István, farkas
Gyula, Nyári József, --Szli vka ' Károly,
Bajesik Ferenc,' Lászlo Géza, ,'Mat1ári
Erzsi, Hajesik István, Sturrnan Jenő é~
Elischer . Edit. A rendezés munkájá.t
Márczy Lehel O'I'I-üsztvíselö végezte
Polóny Zoltán segédlelkész segítségével

Nagyl,ároly. A tiszavidéki egyház-
megye lelkészegye~ülete. márc. 2-án,
Nagykárolyban tartotta gyülését. Ez al-
kalommal gyülekezeti est volt a hely-.
beli evangélikus templomban a követ-
kezö müsorral: 1. Közének. 2. Megnyitót
moridott Túrmezei Sándor csperes. 3;
Szavalt Új. Rimé.n Jenőné. 4. Unnepi
előadást tartott _ Turóczy Zoltán tisza-
k~rületi püspök. 5. Énekelt Megver La~
josné, 'orgonán kísérte Zöld Zoltán igaz-
gató: 6. "Mindeddig megsegített minket
az Úr" c. előadást 'tartott Mar gócsy Emil
c. tanker. Iöigazgató. 7. Zárszót mondott

ifj. Rimár Jenő helyi lelkész. 8. Befejező
ének. Hímnusz. .

A Magyar Kir!Í-Iyi Erzsébet Tudo-
mányegyetem Evangélikus Hittudományi'
Karáll hirdetett Iogalmazó-gyakornokí ál-
lásra a pályázati határidőt március- lO-ig
hosszabbították 'meg. A pályázati kérvé-
nyeket az egyetem rektori hivatalban
(Pécs) kell benyújtani,

E:-csedy Aladárnak két új könyve je-
lent meg a napokban. "A tékozló fiú
útján" c. ifjak számára írott 5 rajzokkal
illusztrált könyv (ára 2 pengő) és "Ha-
zám" c. színdarabos kötet,_ ámelyben ha-
zafias, háborús jelenetek és. színdarabok
vannak. Március l5-re különösen alkal-
mas. Ára, előadási joggal, együtt, 5 P.
A. könyvek megrendelhetők: Tahitótfalu.
Pest megye címen és kaphatok az egy-
hazi könyvkereskedésekben is.' ,

Uj 'imakönyv jelenik meg a Reforrná-
tus Jövő kiadásában a honvédek hozzá-
tartozói részére. Címe: Tartassanak kö-
nyörgések. ITta: Benke 'Kálmán, Darányi
Lajos, Kocsis János, Magó Ferenc. Mind-
a~ok sok -'áldással forgathatják, akíknek
-vaíakij'e a frcinton harcol.

I
Felhívás. Március elején megjelenik a

"M'egtörteknek szabadulást ... " .címü mű_
Szerb Anna fordításában. E könyv sze-
mélyes bizonyságtételek gyűjteménye.
Két részből áll. Ai' első rész fordítás,
amelyben megszólalnak Istennek nérriet.
francia, svájci, angol, amerikai stb. gyer-
mekei, akik már megharcolták a "hit"
harcát. A II. rész teljesen magyar vonat-
kozású, eredeti munka. Ebben a fordító
- példákkal illusztrálva - saját tapasz-
talatatról számol be. Amellett néhány
magyar testvér személyes bízonyságté-
telét is közli. 'A nagy papírhiányra .való
tekintettel a könyv megjelenése után a
kiadó valószinűleg csak egészen kis-
számú megrendelést vehet majd figye-
lembe. Aki tehát meg akarja szerezni e

I rnüvet, ,áz' rendelje meg most.· Kedvez-
ményes ára a megrendelés azonnali be-
küldése és az összeg befizetése esetén
füzve: .5.- P, kötve: 7.4Ö P. Megrendel-,
Íletö Szerb Anna író, Siófok, vagy a
44.940, 'sz.ámú (Sz. A., Budapest)' csekk-
lapqn.



lVANG~U~U~~LIT..
'á~ió, ~ramofon, zon~ora~illentyüs ~a[monita_ Bárhol hirdetett kőnyv k~ható:,

-és az, összes ?ang- MARNITZ hangszer- ~rhDltz t"sfv"r"k-szerek legolcsobban . telep - Uu II II II
Budapest, VilI. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

ler!lIJ!lt· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
ollu • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

é l' !l!~?ö!': ~Ő~diV!!1I!~~!.IItIHl •• IltM••• IHHI•• IHIHI••
és kicsinyben. , . 1 ••

Budapest, IV., S~tő-u. 1.10 r dö gh Mát Y á s6.............................. o °t··o o ok o ok k, ••••..•.••••••••••••••••••• ' orasmes er preciziós ora es eszere
, I raktára.

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

. Telefon: 185=-462 .

.ft [' lY [-C'~ZnK· z~)l~ánc:tá~lák" Bundllk\O'"ók. ·"ü",ókák.nerzék negy vélesztékbanU vesesek, ielvények, ~~ i:;:'~_,
K O vs: C S L A J~O'S ' névjegyek, címkék . Átalakítás ~redeti o ,.;;::.! ::J~fii·:'~J·~~C=··!!:r""''''''-·___ model szerint, _ _ ,F~ ~

VII., KÁROLY KIRÁLY.ÚT 7. "sz. Tel: 423-327. Varaányí Laios-nál IV., Múzeum-körút 7.

,KIS! FERENC
ÖTVÖSTA.NÁR

BUDAPEST
iH ARI S2 A ZÁ R-Kö'Z 3,

TEL. : '384-447.

kegyszerek, ez ü sttá lak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kan csók,
csattok, - hamutálak,

nászajándékok.

'ianínól, lon~orát,' Ya~y ~Hrmóniumot .Yenné~
Mendölné

Bezerédi-u.JO. - Tel.: 140~352.

~gyábB, rskumiébo

-

'rug'ós MATH~tDT
kérje kárpilosától az EPED A-üzem
eredeti jót áll á s i nyilatkozatát

könvvkereskedésében: '
Budapest, IX:, Ferenc krt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 330-648. •

.
Petho" 'LaJ-OS gyürnőlcs-, zöldség- és

teltermékek kereskedése

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

,

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

Har i s n y- á k,
férfi, női, műrost mentes kÖtött-
árúk, fej- és vállkendők. zseb-
kendők, törülközők, stb ..
" A RAN Y TEX" lex!ilüzlel.

BUDAPEST, IX., Horthy István kőrút u..
(volt Vámház krt.J Tel: 185-309.

••••
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DOLlozá EMBER

~,~u'a pót.CJii. •...!.L ra n Yi:S:l.1.e-
~-g, la - i.ül(inüsen & nagy
nyári molecben - munl::akedve
"'''ank.ad, Ismaí elernyednek

. 65 IUmernllJié::e meggátolja
IDnnkAj1n~,k elvégzésében.

Ha k3.rizmainkat, kjünket,
nya1rullkut, homlokunka t a hü-
"ítő. fri88ft Ő -

Diana sóshorszesszel
keliee •...•j~k, verejtékező tes-
tünk lehűl, pe tyb üdt Izrua ink
megfeszüJnok, vérkeringésünk
felélénkül, munkabírásunk
megd uplázódik. .

Egésza~gét féltő ember soha-
scm lli0gY munkába Diána-
S(~bon;~;eiiz nélkül.

Próh-;!pa1~.d. .. G-! fillér
Kis llalac\ '" 1.18 pengő
Klhep PIIIat;l!: • 3.20 pengő

o :'ia.lfY palaek • li.90 penglí
M1ndMllltt kapható I

••••••••••
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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 szavatessági biztosításainkat.
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkek
a szórványokban végzett rnentő munkát segítjük elő..

Az .egyesület taglétszáma: 24'.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te--

metkezési segélyt fizetett ki. .
Felvilágosítással' . és tájékoztatással szolgál azi

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-o
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóani
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket..

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

----

Ajándékok, ó r ak ü l ö n l e-
gességek és ó ra iav í té s o k.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sításí Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon; 38-20-87.

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

Dr. Luther Márton művei, I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.
Weitbre'cht: Mária és Márta. Ford.: Prőhle Hen- sz?zadbeli ~agyar fordítás eredeti írás-

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

_ _ .. _. Dr. MasznYlk Endre: EvangelJkus dogmatika.
D. Kov~cs. Sandor: .. Pro~estans estek. Ertekes . Fűzve -.90 "

eloadas<?k gyu]temeny: hatal~as, 68.8 01- R. Pfennigsdorf: Krisztus a modern szellemi ,
dalas kotetben. Ill. kotet. Fuzve 3.50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve .. -.60 "

Győry Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 01- Or. Szelényi Ödön: A vallás helyzete 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-nemzet.ség Fűzve . . . ' .. , . . . . ..... .. 1.80"
acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve. . 5.-" Dr. Wiczián Dezső: LutIler mint profe~szor.
Kevés példány van. . _ . Fűzve 1.59 "

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

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vallásiigyi törvény Paulik János: Isten fe-lé. (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 Józs-ef könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTARSADALMl, KULTURÁLIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

. .Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.
. I .-" ~ •••.

)-
Budapesti istentiszteletek sorrendje

1943. március 14.
Deák-tér 4. (ifjúsági)· d. e. 1/4 9 Kemény Péter
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 G'Uttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Dr. Keken András
'Deák-tér 4. d. u. 6 Kaposvári Vilmos
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. y~10 Süle Károly
Fasor d, e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál

.Fasor (ném et nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7.. d. e. 1t,.10 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14, d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Gyáli-út 17. (h. ő.r kórház] d. e. 10 Göndöcz László
Simor-utca 35.' d. e. 11 Majba Vilmos
Rákóczt-út 57. (szlovák) d. e. io Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Pásztor Pál
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. IMO Dezséry László
üllői-út 24. d. -e. II Pásztor Pál
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e: 10 Schelz Lászl6
Angol-u. '25. d. e. 11 Lamnek Vilmos
Abonyi-utca 21. d.c, II Eötyös Ferenc
Gömbös Gy.-út 25. [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 Lászlo-út 61. d. e. .9 Pap Ferenc
Torockó-téri ref templom d. e. 9 Danhauser 'László
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Hüttl Ármin
Bécsikapu-tér d. e. 11 Bagár Iván
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
I., Váralja-u. 14. d. e. 10 -- -- -- ~
Óbuda (német)· d. e. 9 '- -- - --
Óbuda (ifjúsági) d. e. 10 Gádor András
Óbuda, Seimeci-utca 1. d. e. 11 Gádor András
Öbuda, Selméci-utca 1. d. u. 4 Muncz Frigyes'

Kelenföld (ifjúsági) e. e. 9 Wolf Lajos
. Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos

Kelenföld d. u. 5 Botta István
Erdi-úton d. e 10 -- -- -- --
Báthory Lászlö-u. 7. d. e. '/.11 -- -- -- --
Rákcsfalva ci. e. 1/112 -- -- -- -'-

Minden templ9ft\ban úrvaeaoraoszcés.

Megjelenik, minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba kÜldend6k.
, Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.'

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.
A .szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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Kopott lépcsők
Bőjt idején elkomolyodik a Tesztyénsége van az emberiség-

keresztyén ember élete. Még nek, mennyire csak olykor-
rendes, nyugodt és békességes olykor gondol rá és mennyire
időben is megérzi a keresztyén nélküle telnek el napjai, hetei,
szívabőjtnek komolyság ra talán esztendői is. .
intő levegőjét. Mennyivel in- Egy ilyen csendes negyed-
kább kell érezni a most ránk órában gondoltunk arra, hogy
köszöntő bőjtnek a kezdetén, mi lenne, ha ebben a percben
hogy minden oka megvan a ke- odakint az utcán egyszerre égi
resztyén embernek arra.. hogy világosság támadna, először-
bűnről, bűnhődésről,· szenve- megnyitná az emberek szemeit,
désről, ítéletről, keresztről és azután látni engedné őket a
kegyelemről gondolkozzék. . körül zajgó életben, azután

Észre kell ezt venni a' bőjti magukba fordítaná a tekintetű-
templomon is. Mintha a bőjti ket és akkor azt mondaná,
templomban még nagyobb ezeknek a megdöbbentett szí-
volna a csendesség; mint más- veknek: keress hamar egy
kor. Mintha a bőjti templom- templomot, siess, bűnvallást
ban felhangzó Isten-igéje még tégy és fogódzkodjál meg a ,ke-
nagyobb magasságokból érkez- gyelemben. Vajjon mi kárt
nék és még nag;obb mélysé- -s~envedne a külsőéle~, hla :n0 st
gekbe szállna le, mint máskor. hirtelen emberek tódulnának
Akik a bőjti istentiszteleteken be a templomba, suttogott és
templomunkban ülnek, maguk sóhajtott imádságok kevered-
szívében, maguk életépen is nének egybe és mindazok az
mélyebb és hűvösebb forráso- emberek, akik a Lélek által be-
katéreznek megnyílni. kényszerültek, egy óra hosszat

De mi van azokkal akik nem tudnának egyebet a világ-
.bőjtben is hiányoznak ~ temp- . ról, csak annyit, h?gy ők ab-
lomból? Minden egyes üres ban I.~te10nek.megvaltott gyer-
hely azt kérdezi: hát nincsen me~eI -' . . .
több bűnös ember? Hát nin- Alom, álom ... Kint tovább
csen már senki többnek szük- zúg az élet, futnak, loholnak
sége kegyelemre? És ha olyan- az emberek- Kergetik bűneiket
kor találnál belépni egy temp- és kergetik őket bűneik. Mi-
lomunkba bőjtnek az idején, féle számadás várhat rájuk?
amikor egészen üres és ott ma- Rájuk alkalmazva kell elmon-
gadban, egyedül gondolkoznál dani ,a bő)tién;k sza.vát: Kér-
a Krisztus érettünk való szen- lek, halalod ara rajtunk ne
vedésében és engesztelő ,ke- menjen kárba!
resztfájában adott kegyelem Érthetetlennek tartjuk, 'de
felől, arra kellene- gondolnod, érthetőnek mondjuk, hogy a
hogy íme, milyen sekély ke- gyatra. kereszlyénségű ember

I

máskor is keveset jár temp-
lomba, bőjtben se megy el
többször. Nem akarja tudni,
hogy életveszélyben van. In-
kább kárt vall a lelkében,
mintsem, hogy meg ne nyerj en
valamit, amit megnyerhet a
világtól. Mulandó kis földi éle-
tét bezzeg tudja félteni, képes
az óvóhelyre úgy lerohanni,
hogy elsodor másokat, de a
lelke épségevel jóformán sem-
mit se törődik, öröklött és szer-
zett betegségeit hordozgatja
gyógyulás keresése nélkül.
Számára a templom csak ün-
nepi hely és nem otthon, ahová
mindíg hazatér. Aki a bűnös
életben van .otthon, nagyon
idegenkedik a templomtól. Jól
mondja róla a magyar példa-
beszéd: nem sokat koptatta a
templom küszöbét.

Jó volna, hogyha minden
komoly keresztyén, aki aláza-
tos és hálálkodó szívvel fo-
gadja az érkező bőjt alkalmait
és áldásait, megnézné temp-
loma lépcsőit. Kopottnak, kop-
tatottnak kellene lennie min-
den templom lépcsőinek. Nem-
csak a mi lépésünktől, hanern
mindazokétól is, akikért mi va-
gyunk felelősek. Nélkülük fo-
gyatékos marad a mi templom-
járásunk is. Velünk kell jön-
niök nekik is. Bőjtben alkalom
nyílik újra a haza felé fordu-
lásra. Megtérésre és a meg-
térésben való segítségre. Ne-
hogy ami üdvösségünk útját
elzárja az ő elkárhozásuk ...
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Új evangélikus
korálkönyv

sorsáról kell döntenie az egyetemes
énekügyi bizottságnak, elfogadásra s
bevezetésre ajánlania az egyetemes köz-
gyűlésnek - mint olvasom lapunk leg- /
utóbbi számában.'

Tisztán tárgy; szempontból foglalko-
zom a kérdéssel. Időszerűtlennek tartom
új korálkönyv megjelenését addig, míg
az egyetemes énekeskönyv kérdése,
anyaga, kritikai feldolgozása (teológiai,
filológiai, történeti, esztétikai, zenei)
nincs meg. Korálkönyv és énekeskönyv
egymást kiegészíti, "összenő egymással
s az egyik a másikba sugározza át a
maga értékeit" - mondj.a a ref. ének-
ügyi bizottság hasonló tárgyú jelentése
(Theol. Szemle, 1942, 3. sz.). Egyszerre
jelenhet meg a' kettő csak, Alig Úz hó-
nap választotta el az egyetemes korál-
könyv és a Dunántúli Énekeskönyv meg-
jelenését annakidején (i911. II" 1912,
IV,). mégis 24 korálnak nincs +szövege
az énekeskönyvben; nyolcét pótolta a
Nyíregyházi Toldalék (1924,). kettőnek a
szövege megtalálható a ref. énekesköny-
vekben (1922, 197., 1928, erdélyi, 9,), egy-
nek a versmértéke nem egyező (A pün-
kösdnek jeles napján. Német dallamra
gyúrva az eredeti 16, századi magyar
szöveg).

A németországi egyházakban most ki-
alakulóban lévő teória alapján nem mer-
nék hazai háromnyelvű egyházunk ko-
rálkönyvén ily sürgetően gyorsan dönteni.
Egyetemes korálkönyvünk s a Dunántúli
énekeskönyv születését 20-25 éves
alapvető munka előzte meg (Próbaéne-
keskönyvek}, hírlapi hozzészólások, pro
és kontra, a' dallamanyag tanítási lehe-
tőségének szempontjai; végül e szem-
pontok összeegyeztetése után került sor
csak az énekeskönyv s a korálkönyv
megszerkesztésére, A németországi teó-
ria lehet alapja talán -,bár még ott se
alakult ki véglegesen - az .itthoni ma-
gyar gyakorlatban élő német korálok
használatára nézve,' arra a többi németre,
amit a Tranoszciusz gyakorlata ültetett át
a szlovák egyházi gyakorlatba, de nem
irányadó a szlovák, cseh származású, se
a 16-17, század magyar származású dal-
lamaira. Tudtommal tavaly 600 össze-
gyűjtött magyar dallam nem volt elég a
kiválogatásra s ma vajjon elég?

Máról-holnapra ének- és korálanyagot
összegyűjteni, kritikailag feldolgozni nem
lehet. Még a liturgikus énekesrend. az
ó- és új-períkópák textusaí és a főéne-
kek szerinti összeállítás is problematíkus
csak anémet és szlovák korálok szem-
pontjából is. De hol vannak a 16-17,
század magyar koráljai! E liturgikus éne-
kesrendbe nagyon belei llenek azok a ma-
gyar korálok, mik le nem 'kótázva éltek
addig, míg 1651-től a Cantus' Catholicik
gyűjteményeibe lekótázva örökíttettek
meg, mint .kutatásaim bizonyítják, Csak
le kell vak ami e dallamokról az ellen-
reformáció énekszövegeit 'S ott a régi
magyar dallarnunk. Sokat mond erre vo-
natkozólag a ma elzárt 1574-es Huszár
Gál énekeskönyve (Eperjes), Geleji Grá-
duálja (1636), Bartalus munkája: A 16-
17, század egyházainak szertartásos
énekei.

A magyar dallamok végleges megálla-
pításánál feltétlenül ki kelL kérni Ko-
dály Zoltán szakvéleményét, a szlovák
dallamokra ped;g Bartók Bóláét, aki
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Az egység útja
Napi lapjaink is írtak már arról a mozgalomról, melyet a hazai

Ferenc-rend szerzetesei indítottak meg abból a célból; hogya katolikus
és protestáns hívek találják meg ait a lehetőségeit, ahogyan egymáshoz
közeledhetnek. Havi folyóiratukban a sajtót is felhasználják, hogy a
közeledés gondolatát és az egység útját egyengessék. Az, Új Magyarság
pedig interjút hozott a folyóirat szerkesztőjével folytatott beszélgetés-
ről, Ujságot olvasó hiveink szelében-hosszában tudomást vettek erről
a mozgalomról. Ravasz László, Révész Imre ref. püspökök hozzászó-
lása és D. Kapi Béla nyilatkozata után protestánsok és katolikusok a
vidéken is megbeszélés tárgyává teszik az "egység útját".

Van abban valami, jellemző tünet, hogy bizonyos időszakokban
.Ielbukkan vallásos síkon is az egységre való törekvés. Nemcsak abban
a formában, hogy aSzentírás alapján prédikáljunk a hívőknek: "Legye-
tek egyek a Krisztusban", hanem úgy is, hogy keresték és keresik azt
a támpontot, ami körül kivétel nélkül mindnyájan egyesülhessének.

A történet folyamán tanúságos példáit láthatjuk az egységre való
törekvésnek.

-Az első pünkösdi gyülekezet egy volt az imádságban és az akart
lenni abban is, hogy mindenük közös legyen. A pünkösdi lélek helyébe
azonban lassan a forma, a hitvallás, a hivatalos egyház lépett. Az egy-
háztörténet tanúsága szerint az első hat század a keresztyén egyházban

- a dogma fejlődés ideje, A görög szellemjmegalkotta a kiríyilatkoz-
tatás alapján a Szentháromság és a Krisztus istensége dogmáját s

,'ezzel gondolta megteremteni az a köteléket, mely a Krisztus követőit
egységbe foglalja. Erről azonban Harnack, a nagy dogrnatörténész
megállapítottá, hogy nem volt az az egységesítő erő, mely a keresz-
tyénségetakár a 3" 4., 5. vagy 6. században összefogta volna. A római

"katolikus egyház a középkorban és napjainkban is a pápaságban. a
hierarchiában hirdeti egységesítő erejét, melyet a laikusok az egész
világon egyformáll végzett istentiszteletben, a latin nyelvű misében,
az azonos liturgikus imádságokban és formákban éreznek. '

lf>17-ben a nyugati keresztyénségben rést ütött a reformáció. Már
Luther életében, de később is voltak egységesítő tárgyalások az evan-
gélikusok és római katolikusok között, Azt hitték, hogy _azért, mert
az evangélikusok elfogadták az első hat század dogmáit, nem csak
testvéri kezet nyujthatnak egymásnak, hanem teljesen egymásba is
olvadhatnak. Mindezekből a törekvésekből persze nem lett semmi,

, A protestánsok érezni kezdték az egységesítő erő szükséges vol-
tát. A "reine Lehre", a tiszta tan, csak ideig-óráig bizonyult ennek.
A különböző irányzatok, a szekták mind nagyobb számmal bontottak
meg az egységet. Azt gondolták, hogy az a kötelék, mely az egész
keresztyénséget egybefoglalná, a Bibliában található meg. De ép a
Biblia lett az elválasztó tényező. Luther és Zwingli Marburgban a
Biblia alapján szakadtak el. A 'szekták a Biblia alapján vitatják
igazukat. Aminek a nagy összetartó erőnek kellene lenni, ép az elkülö-
nülés alapja lett.

Magyarhoni egyházainkbán is felütötték fejüket olyan törekvések,
melyek azt célozzák, hogy nemcsak a protestánsok közt, hanem a római
katolikusokkal is az unióhoz, vezessenek. ' ,

Meg kell állapítanunk, hogy a történetileg kialakult egyházak nem
voltak egységesíthetők. Az agyagcserép a tűzben megkeményedik és
ha megtöltjük, hasznát vehetjük. De két agyagcserepet eggyé alkotni,
hogy a bennük külön-külön lerző tartalom együtt legyen, mégis csak
lehetetlen feladat. A történetileg kialakult egyházak is évszázadok tűz
és vérkeresztségen kialakult, kiégetett' agyagcserepek, melyek hitünk
tartaimát hordják magukban. A cserépedény szétmá1hatik, de két cse-
répedényből egyet alkotni lehetetlen dolog.

A történet, az élet megvalósíthatatlannak látja az egyesülést, az
'egységet, S mégis! Jönnek idők, amikor elemi erővel érezteti hatalmát
az "egység útja". Mikor az érdekek, az önzés hatalma szétbontotta,
szembeállította, harcba vitte az egész világot, érvényesülni kezd az
a másik tényező, mely gyűjt, összefog, egységbe hoz. Az érdekek oszt-
ják meg a világot, az eszmék, az ideálok, a magasabb szempontok dik-
tálják az egységét. Menriél nehezebb 'időket élünk, annál jobban ér-



vényesül, lesz tudatossá az a vágy, hogy voltakáp egy nyáj vagyunk,
melynek egy a pásztora. Minden nyomorúságnak az az oka, hogy a
magasabb egység felé nem dívergál az életünk. Úgy vagyunk, mint
a piramis, ami csúcs nélkül inem piramis. Széles alapja, erős funda-
mentuma a csúcs kedvéért van, azt hordozza, afelé futnak oldalélei.
míg végül abban az egy pontban egyesülnek.

Amikor az egység útjáról beszélünk, nem szabad elfeledkeznünk,
hogy rajta hová juthatunk el. Mert kétféle egység van. Az egyik a
számbeli, a numerikus sa másik az organikus egység.

A számbeli egységet hatalmi. szóval, erőszakkal akarjuk megvaló-
sítani. Arra kényszerítenek mindenkit, hogy egy akolban egy legyen.
Cage intrare. Az egy akol, az egy pásztor azt jelenti, hogy a látható,

. a megfogható dolgokban legyen azonosság. Hogy a lélek mélyén sza-
kadékok, ellentétek vannak, azzal nem törődik. De az egység megvan
a látható dolgokban. S ez minden a számára.

Az organikus egység egészen más valami. Amint a szervezetünk
különféleséget mutat, de öntudatunk az ellentéteket kiegyenlítí és min-
den szervünk megnyilatkozása egyetlen énünk, akaratunk folyománya
úgy az egyházban, mint a társadalomban, az ellentétek nem lehetnek
akadályai a magasabb egységnek, ha azt eszmék, ideálok irányítják.
. Azt kérdezhete valaki, hogy mi haszna van gyakorlati szempont-

ból ilyen egységre való törekvésnek? Mindenek előtt az, hogy a mi
minket megoszt: nyelvi, nemzetiségi, hitvallási ellentétek mind keve-
sebb és kevesebb surlódási felületet jelentenek. Nem szegezzük azt
egymás mellének, hanem egynek kezdjük magunkat érezni a közös
problémák megoldásában. Aki az egység útját járja, az emelkedett
szempontból nézi a világot, van bátorsága, hogy felébressze a világ:
szunnyadó lelkiismeretét és jobban észreveszi azt .a nyorrior~s~got,
mit az elemi erők, háborús szerencsétlenségek zúdítottak erre a világra.

De több munkára is képesít, hisz minden ellentét kiegyenlítődik az
igaz keresztyén szeretetben és megértésben. Mert az egység útja nem
azt jelenti, hogy hagyjuk ott azt a munkamezőt, egyházat, egyesületet,
ahol eddig tevékenykedtünk, hanem azt, hogy az a lelkület legyen
bennünk, ami volt az Úr Jézusban. A házunk, a várunk marad az egy-
ház, a hitvallás. Ezt pedig kisebb va:gy nagyobb kert veszi körül, ami
ott terül el a népek, a nemzetek, az emberiség nagy mezején. Itt közös
munka várakozik ránk, mert hiszen mindnyájunk érdeke, hogy véde-
kezzünk a futó homok ellen, ami igen könnyen eltemethet. A materia-
lizmus, a mamonizmus uralma ellen csak közös erővel diadalmasked-
hatunk. A szociális munka végzésében is össze kell fognunk. .

A fegyverek zaja még nem némult el. De a jövendőnek gazdagon
igérgetnek mindenfelől. A demokráciák, a szocializmusok, a kommuniz-
mus licitálnak az emberre. Hogy az övéké legyen, hogy nekik adja ma-
gát oda. A Jézus asztaláról lehullott morzsákat méreggel 'összedagasz-
tották s azt nyujtják, kínálják fényes ígéretekkel a világnak.

Mi mit kínálunk, mit akarunk adni az embernek? Az "egy akol"
örömeit, a sok beszédet, az egész világot, azt a békességet, amit a hamis
próféták hirdettek? ,

Nekünk nem csak ígérnünk, hanem valójában is többet kell ad-
nunk az embereknek, mint bárki ezen a világon. Az emberek lellkéért
való egység útját kell járnunk, hol vannak és lesznek is nehézségek,
akadályok, ellentétek, de .legyőzhetjük őket, mert kiegyenlítődünk a
szerétetben. Abban a szeretetben, amit az Úr Jézus hozott e földre s
aminek az oltárán az Ö életét áldozta érettünk is, Lic. fizély Űdön.

Halálozás. Dr. Mészáros Gyula Pest
vármegye tiszti főügyésze,' rövid beteg-
ség után 62 éves korában váratlanul el-
hunyt. Halálát mélyen fájlalja a bányai
egyházkerület is, melynek hosszú időn
át kiváló tudású és ítélőképességű,
buzgó ügyésze volt.

Bőjti esték. Böjt minden keddjén este
6 órakor a Bécsikapu-téri templomban,
szerdán este 6 órakor a fasori és az
angyalföldi templomban, valamint a
zuglói lelkészi kör tanácstermében (XIV.,
Szugló-u. 49. 1. em.); csütörtökjén 'este 6

órakor a kőbáriyai és a Simor-utcai
templomban (felváltva). valamint a ke-
lenföldi templomban, . pénteken este 6
órakor a Böszörményi-úti iskolában, az
óbudai templomban és a Deák-téri leány-
gimnázium dísztermében lesznek soroza-
tos igehirdetések és bőjti előadások. -
Minden bőjti vasárnapon délután fél
5 órakor a: Fébé Diakonissza Egye-
sűlet (VIlI., Üllői-út '24 szám alatt),
5 órakor pedig a IX. kerületi lel-
készi kör (a Szvetenay-utcai iskolában)
rendez bőjti ünnepélyt.

egyedül ismerője a hazai szomszéd né-
pek népi és egyházi dallamanyagának.

Végezzék el az illetékesek és a szak-
emberek a korálkön yv megszerkesZtése
előtt e munkálatoka.t s akkor lehet szó
új korál- és új énekeskönyvről.

Elefánty Sánd.or.

Nemi erkölcs
és magyar jövő

címen a Magyar Katolikus Orvosok
Szerit Lukács Egyesülete és a Magyar
Evangéliumi Orvos-Szövetség mareius
1-3-ig a budapesti központi egyetemi
épület legnagyobb, ú. n. kupolatermében
előadássorozatot tartott nemi erkölcstani
kérdésekről. Az előadásokat az egye-
temi és főiskolai épületekben, egyesü-
letekben, internátusokban és az utcai
hirdetőoszlopokon és táblákon kiraga sz-
tott falragaszokon kívül igen nagyszámú
szétosztott meghívó is az ifiúság figvel-
mébe ajánlotta. Naponta 800-900 diák
töltötte meg zsúfolásig a kupole termet
és százak távoztak csalódással, mert a
nyitott ajtókon kívül már olyan messze
állottak, ahova érthetően az előadások
nem hangzottak el. A hat előadó és a
tizenkét hozzászóló az- orvostársadalom
minden rétegéből tevődött össze - az
orvoskari dékánon kívül egyetemi ma-
gántanárok, igazgatófőorvosok, kiváló
szakorvosok, iskolaorvosok és a néppel
sokat érintkező községi orvosok tartot-
tak előadást, mindnyájan egybehangzóan
a krisztusi erkölcs határozott szellemé-
ben. Az ifjúság nemcsak megjelenésé-
nek óriási számával hozott örvendetes
meglepetést, hanem egész magatartásá-
val is. Az előadások közben szent ko-
molyság és tomboló lelkesedés 'váltogat-
ták egymást, mikor pedig az utolsó elő-
adás után elhangzott nyilatkozatra ke-
rült a sor, melyben a két rendező egye-
sület nagyszabású gyakorlati munkater-
véhez kérte az ifjúság- hozzájárulását,
szinte mondatról mondatra megismétlő-'
dött a viharzó helyeslés. Különös lelke-
sültsézet váltott ki minden olyan elő-
adói. kijelentés. melv hangsúlvozta, hogy
ezekben a kérdésekben a katolikusok és
a protestánsok egyek, egymás kezét meg-
találták és most már nem is fogják el-
ereszteni. Ez úgy katolikus, mint pro-
testáns részről erőtel lesen kifeiezésre
nitott. A másik rendkívül vízasztaló je-
lenség az volt, hogy pa az ifiúság élete
sok tekintetben oket ad is "Súlvos kifo-
g!Í-sokra, a tisztaság utáni vévv ni'lgy erő-
vel él lelkében, ez a vácvakozás svíve
mélvéből jön és a segítő kezet hálásan
ragadta meg. Az előadássorozat köz-
kívánatra könvvalakban is megjelenik
és országosan kapható lesz. Követelte az
ifjúság az előadások sűrű megismétlését
és más körök is hasonló előadások tar-
tását kérték. A zárónyí latkozat szöve-
gét közölní fogjuk.

A Deák-téri Luther-Szövetség "Embe-
berek a kereszt körül" közös címen tartja
ezddei bőjti előadássorozatát. Az előadá-
sok minden pénteken este 6 órakor kez-
dődnek a Deák-téri leánygimnázium

. disztermében. Előadók: Csaba László,
Grünvalszky .Károly, Hernády Nándor,
dr. Szilády Jenő.
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Egyházi levéltáraink
rendezése

A bányai evang. egyházkerület elnök-
ségének az egyházmegyei elaökségskkal
f. é. febr. 3-án együtt tartott értekezletén
egyházi lev élt áraink rendezésének kér-
dése is felmerült. A megoldás felette
hasznos dolog lenne, főleg három szem-
pontból. Először is iratanyagunk meg-
őrzésének biztosítását jelentené; a cím-
tárak rögzítik a gyűjtemények egyes da-
rabjait.Másodszor, a rendezett levéltár
gyakorlatias segítőtárs a mai ügyvitel-
ben, de az egyúttal - harmadszor -
a múlttal foglalkozó kutató számára is.

A rendezésnél és az ahhoz tartozó
címtározásnál ennek a hármas gyakor-
lati szempontnak kell érvényesülnie. -

A könyvtárak, levéltárak szakszerű
rendezése tekintetében szabály, alkal-
mazkodni a meglévő anyagkészlethez,
esetleg rendszerhez is. Az Országos Le-
véltár túlnyomó részét például a régi
m. kir. helytartótanács, a kamara, a
kancellária s a régi legfőbb bíróságok
anyaga szolgáltatja, vagyis az, azt mond-
hatnánk nem egyéb, mint ezen több kü-
lőnálló levéltár egyesítése, ahol azok
eredeti berendezése megmaradt. Ez
persze nehézzé teszi a kutatást, mert a
kutatónak a levéltáros segítségülvétele
mellett esetleg egész haditervet kell ké-
szítenie avégből, hogy a keresett tárgyra
a különböző csoportokban ráakadhasson.

A mi esetünk, az evang. egyházak le-
véltárainak kérdése sokkal egyszerűbb,
az egészen más természetű. Itt nagyjá-
ból egyforma anyagcsoportokról van szó,
következéskép ezek egységes rendszerű
szakcsoportositása keresztülvihető. Min-
denki tudja, kinek egyházi levéltáraink-
kal dolga akadt, hogy azokban nagyjá-
ból ugyanazon tárgykörök ismétlődnek
meg: négy főcsoportba tartozó jegyző-
könyvek, egyházak és iskolák állapotai-
ról szóló jelentések, egyházlátogatási-,
törvénykezési iratok, stb. Vagyis, szem-
ben a könyv- és levéltári rendszerezés
azon szabály ával, hogyaszakrendszer,
kivált lefelé, igazodjék a meglévő anyag-
hoz, itt az egységes beosztás keresztül-
vihető. És ha keresztülvihelő, akkor ke-
resztül is viendő, mert megvalósulása
óriási előnyt jelenthet.

Az egységesen való berendezésnél
mindössze egy nehézség merülhet fel,
de az sem legyőzhetetlen. Szóbanforgó
levéltárainkat rendezettség tekintetében
három csoportba oszthatjuk. Az elsőbe
a teljesen, vagyis a mai napig rende-
zett, azaz szakrendszerű, címtározott le-
véltárak tartoznak, 'a másodikba az egy-
ideig szakrendszerezettek, a harmadikba
az elejétöl fogva rendezetlenek. Ez utób-

'biak közé sorozom azokat is,. melyek
címtározva vannak ugyan, de csak idő-
rendi egymásutánban foglalták címtárba
egyes darabjait. .

Magától értetődően az első csoportba
tartozó levéltár ak meglévő szakrendsze-
réhez lehetőleg ne 'nyúljunk hozzá, azok
ezután kezdődő címtár.ozása a régihez
igazodjék, akkor is, ha az nem egészen
helyes; már csak az átcsoportosítással
járó rongálás (jeIzetek kivakarása, stb.)
elkerülése miatt is folytassuk ezek
rendszerét.

A második csoportba tartozóknál a
szerint, hogy nagyobb vagy kisebb a
rendezett rész, vagy meghagy juk azt,
vagy átdolgozzuk az új-ra. Ha meghagy-
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A~ egyház ,
es a Diákszövetség

- Elhangzott a Pro Christo Diákszövetség budapesti téli konferenciáján,
az evangélikus osztály közgyűlésén. (Folytatás.)

3. A diákszövetség létjogát s értelmét a multban önmaga igazolta.
Ha ma széjjelnézünk a református s az evangélikus egyház munka-
mezőin, elfogultság nélkül meg kell állapítanunk, hogy e két egyház
legértékesebb munkásai a cliákszövetségből·nőttek fel. Nagyon megsze-
gényednék e két protestáns egyház lelki arca, ha letörülnénk róla
azokat a vonásokat, amiket éppen a diákszövetségben kialakult kegyes-
ség rajzolt oda. Ha a diákszövetség hányzott volna a magyar protes-
tantizmus multjából,: hívő nemzedékek hiányoznának a mai protestan-
tizmus életéből s mindaz, amit ezek a .nemzedékek a munkában, misz-
sziói lendületben, életáldozásban. színben és ízben az egyháznak jelen-
.tenek. Annak az ébredésnek a hullámverése, amely napjainkban moz-
gatja a hazi protestáns vizeket, nem utolsó sorban a diákszövetségből
indult el.

4. Ezzel el is érkeztünk mondanivalónk velej éhez. Amint a mult-
ban, úgy a jelenben is, csak munkájával igazolhatja magát saját .lelki-
ismerete és az. egyház ítélőszéke előtt. Csak akkor van helye. az egy-
házban>,ha olyan munkát -végez, amit helyette az egyháznak más része
nem végez. el s úgy végzi, ahogy mások nem tudják csinálni. Ez a spe-
ciális diákszövetség munka: diákok diákmódon vezetése a Krisztushoz.
A keresztyénség diákul élése: szabad társulásban, becsületes keresés-
sel. Ha hiányzik belőle a keresztyén életnek s munkának sajátos s épen
ebben a sajátosságban értékes, kritikát kibiró, élő valósága, akkor sze-
-repét betöltette s nincs helye az egyházban többé. Nincs értelme a
diákszövetséget mesterséges táplálással elevenre éltetni, mint a tál hús-
levesben biológiai bűvészkedéssei életben tartott. csirkeszivet.

A diákszövetség munkáját 'az egyházhan s az egyház számára
végzi. Ezt tulajdonképpen fölösleges is mondani. Hiszen az egyházban
- lehet-e az' egyház ellen dolgozni? Szükséges azonban azt a félre-
értést eloszlatni, mintha a diákszövetség talán a maga ügyét képví-
selné. A diákszövetség nem a diákszövetségbe, hanem az egyházba hi-
vogat. Az egyház tanítását hirdeti s az egyház ügyéért ég - vagy
pedig nem diákokszövetsége az egyházban. Akkor azonban nem is Pro
Christo diákszövetség! A diákszövetség keresztyén életforma és ke-
resztyén munkamódszer, de nem egyházpótlék. A diákszövetség fele-
kezetközisége csak nagyszerű r-r-r- s kiváltképpen diákoknak 'Való -
alkalom a részegyházak közötti termékeny eszmecserére. Különböző
felekezetű diákok közössége, bizonyságtevő dokumentálása és demonst-
rálása az una sancta utáni vágynak, aminek ott kell élnie minden ép-
érzésű keresztyén ember szívében. Szó sincs azoban valami egyházak
feletti új felekezetről. A diákszövetség a diákság felé hivogatóan ki-
tárt szélesebb kapu, amelynek azonban szükségképpen valamelyik
részegyház szűkebb ajtajába kell torkollania. A diákszövetségben csak
azért s csak annyiban talál otthont a lélek.imert ott is valamelyik egy-
ház fedele alatt érzi magát. Nincsen "diákszövetséges vallás ", mert a
diákszövetség nem egyház, hanem keresztyén élet és munka az egy-
házban. Eleven és meggyőző példa erre az a néhány római katolikus,
aki az idők folyamán a diákszövetség hatáskörébe került. Egyházunk
hamarosan - ha formálisan nem is, de gyakorlatilag - kirekesztette
őket. Ök pedig lassacskán betértek reformátusnak vagy evangélikusnak.
Nem tudtak maradni csupán "cliákszövetséges:'-nek, mert Ilyen nirí-
csen. Egyház van s egyház nélkül nem lehet keresztyén életet élni!

Alkalmazzuk most már mindezt a diákszövetség evangélikus osz-
tályára.

A diákszövetség evangélikus osztályának letjoga és értelme abban
lehet, hogy evangélikus diákok élvén 'evangélikus keresztyénségüket,
diákokat hívnak Krisztushoz. Ezekkel a diákokkal a diákszövetségben
találkoznak, de evangélius egyházban találtatnak velük lelki otthonra.
Ezt nem kell úgy érteni, hogy az Üllői-útról a Deák-téri templomba
vezetik őket. Mert nem a templom az egyház. Hanem ez úgy értendő,
hogy bár diákul, de sajátosan evangélikus módra élik keresztyénségü-
ket. Hogy ez mit jelent, arról sokat lehetne beszélni. Hadd emlr tsek,
itt csak két dolgot: evangélikus módra élni, azt jelenti: tisztára kegye-



lemből, hit által élni. S azután:áIlandó úrvacsorai közösségbe~ élni.
Nem a diákszövetségbe hívunk tehát diákokat, hanem a diákszö-

vetség által az egyházban igyekszünk meggyökereztetni azokat, akik a
keresztyénség által oda már belé palántáltattak. E tekintetben a diák-
szövetség hasonlít az iskolához. Nem az iskolának, hanem az életnek
tanulunk. Iskolába járunk azért, hogy mentől hamarább kijárjuk az
iskolát. A diákszövetséget ki kell nőni, mint ahogyadiákélettel a diák-
életformát is levetkőzzük magunkról. Vannak ugyan kivételek: diák-
lelkű öregdiákok. Ök azonban csak a szabályt erősítik. A diákszövetség
megmaradását az biztosítja,~ ami a jó iskoláét: érdemes beléje járni.
A diákok cserélődnek, de az iskola marad s mindaddig fennáll és pó-
tolhatatlan szelgálatot teljesü, ameddig nem önmagának, hanem: az
életnek nevel. Régi diákjai azután sem feledkeznek meg róla, hogy ka-
puján kiléptek s nyilvánvalóan mással cserélték fel a diákéletformát.
Padjaiközé visszajár a hálás emlékezet s az öreg diákok egy-egy
érettségi találkozón felelevenítik a diákok élményét. Sokunknak rész-
ben ilyenforma alkalom is egy-egy ilyen konferencia. Csak annyival
több a puszta emlékezésnél, hogy bizonyságtétel arról, amit amit itt.
kaptunk. Arról emlékezünk meg; hogyadiákszövetségben az egyház"
bár nem hivatalosan, de nagyon is valóságosan, kinyujtotta kezét felénk
s mi a «íiákszővetség hívásában az örők édesanya szavára ismertünk.
Addig fog állni a diákszövetség, amíg lesznek emberek, akiknek szá-
mára az élő Krisztus szerszáma lehet, akiknek életében a diákkor hor-
dozó és irányító kö.zösségévé válik s akik hívó szavában az 'anyaszent-
egyház igényét ismerik fel és követik. Groó ,Gyula.
~'~J..~

Adatok Pákh Mihálv életrajzához
(Folytatás)

Így érkeztünk ,tehát a rozsnyói hiványhoz, melyben a meghívás
lelki előzményeit is újra fél találjuk, érdekes betekintést kapunk a
kívánt funkciókba, az akkor még szükséges három nyelvű igemagya-
rázat elosztásába; megismerjük az egyház által felajánlott javadalma-
zás részleteit s a külön is érdekes megerősítő záradékokat. A külzeten
Pákh Károly kékceruzás dáturnjelzése ,,1822 jan. 28" alatt ezt olvas-
suk: "Tiszteletes Pak (sic!) Mihály úrnak most Kemmatenben lévő
Evángélikus prédikátornak szólló meg-hívó-Levél". Belül a lap tetején
a megszólítás: .

"Tellyes Bizodalommal .való Drága' Tiszteletes. Ur!"
A szöveg:

"Az Augusztai Evangélica Vallást követő Honyi Eklésiának egyik Papi-
széke meg-üressedvén, annak Bé-töltése iránt az alábbIrtt Eszten-.
dőben és Napon, a' Tekintetes és Tisztelendő Gömör Vármegyei
Esperestségbéli Biztosságnak Elő-ülése alatt közönséges Gyüllés
tartattatott, valamint is tekintvén a' Halgatóknak Sokaságát, ezen
Ürességnek minden Idő-hallasztás nélkül leendő Ki-pótolása, 's
Be-töltése el-határoztatott. .

. Melynek alkalmatosságával fontolóra vévén azt, hogy a' Vál-
Iasztandó' Papi Személynek a' Szent-Irásba és egyébb Erkölcsi
Tudományokba jártasnak, sőtt azon felül Erkölcseinek, Életének
és Viseletének is fedhetetlennek és példásnak kelletik lenni, 's
arról meg-lévén győzetettve: hogya' Tiszteletes Ur Személyébe
mindazokat, mellyek Idvezítőnk és Apostolai Tanításai szerint ezen
díszes Hivatalhoz meg-kívántattnak, bőven fel-találtattnak, -
minek utánna ezen Nemes Eklésiába multt Nyáron Német és Ma-
gyar Nyelven mondott két Prédikácziójának Elő-adásai' és Taní-
tásai bennünk a' Meg-elégedést szerzették, 's Bizodalmunkat Tisz-
teletes Ur iránt egészben fel-gerjesztették, 's így azt Próba Prédi-
káczió gyanánt el-fogadtuk vólna: a' Mindenhatóhoz bocsátván
Elő-menetelünkneksikereszte.ttése és czélunknak El-nyerése
iránt való Fohászkodásunkat, Köz akarattal Jövendőbéli Lelki
Tanítónknak és Prédikátorunknak meg-hívni meg-állapítottuk, 's
meg-határoztuk.

Valamint is ezen Bízodalomtól lelkesítettvén, arról tökélletes-
sen meg-vagyunkgyőzetettve, hogy el-fogadván .ezen üres Papi

tuk, akkor két eset lehetséges; a feldol-
gozandó anyagnak a régihez igazodó
rendezése, és az új szakrendszerre való
áttérés. Ez esetben levéltárunk két kü-
lön rendszer szerint lesz címtározve.

Főleg a harmadik csoportba tartozó,
tehát levóltáraínk túlnyomó része eseté-
ben jut az a szép feladat, hogy egységes
szakrendszerrel egészen új berendezést
készítsünk.

Milyerr legyen mar most ez az egysé-
ges szakrendszer? Orökérvényű elv:
legyen gyakorlati. Könnyen rá lehessen
akadni a 'keresett tárgyakra. Példaké-
pen hadd álljon itt egy ilyennek elkép-
zelt szakrendszer.

1. (Föszakcsoport.] Jegyzőkönyvek. (Al-
osztáLyai:) 1. Egyetemes. 2. Kerületi. 3.
Egyj{ázmégyei. 4.. Egyházközségi. 5. Ca-
nop.ica visitatio (utalás, .hogy ezt lásd
az egyházlátogatási iratok között): 6.
Egyéb. II. Jelentések. 1. Egyházak álla-
potáról szólók (statisztikai, népmozga-
lom, évi események, stb.). 2. Iskolai álla-

.potokról szólók. 3. Küldöttségek jelen-
tései (pénztárvizsgálaTról, stb.). 4. Püs-
pöki, .stb. jelentések. 5. Szavazatszedői,
lásd a szavazatok között. 6. Egyéb. IIf.
Egyházlátogatási iratok. IV. Rendeletek,
leiratok, körlevelek, utasítások. 1. Egye-
temes egyház" kihez, mi tárgyban? 2.
Egyházkerület. .. 3. Egyházmegye... 4.
A korrnányzat. 5. A világi hatóságok.
6: Egyéb. V. Levelek. 1. Egyetemes egy-
házhoz, ki? 2. A kerülethez, ~i? 3. Az
egyházmegyéhez, ki? 4. Egyéb. 5. Meg-
hívólevelek. lásd a Meghívólevelek Iő-
csoportjában). VI. Javaslatok, emlékira-
tok, vélemények, indítv;ányok.· VlI. Fo-
lyamodványok (esetleg alosztályozható).
VIll. Oklevelek. (Alapítványok, kötelez-
vények, szerződések, stb.) IX. Meghívó-
levelek (Litterae vocatoriales). X. Bizo-
nyítványok, tanúsítványok. Xl. Nyugta- /
tok, Xll. Szám'adások. Xlll. Névjegyzé-
kek. XIV. Egyházi törvénykezés, pana-
szok, fegyelmiek, ítéletek: (Mindíg az al-
peres neve szerint, '"'egy' szám alatt, pél-
dául: "N. N. fegyelmi ügyiratai.) XV.
Beszédek. XVL Vegyesek.

Természetesen nem kötött a főosztá-
.lyoknak ez a tizenhat száma, még ke-
vésbbé a példaképpen felvett néhány
alosztályé. A megadott kereten belül is,
kívül is Iehet mozogni, de azért a keret
mé'gis megmarad. Egy túllépést már is
javasolnánk: a ritk a, becses darabokat
az illető szakcsoporton kívül még egy
ilyescíműben is szerepeltetném: Ertélses
régiségek. Úgy, amint azt a könyvtárak-
ban a kéziratokkal, vagy a Régi Ma-
gyar Könyvtár kötetei vel szokták tenni.
Ez t. i. a levéltárat nem kutatás céljából
megtekintők kedvéért célszerű.

Az egyes iratok címének leírásánál az
volna ideális, ha e cím tömören imagá-
ban foglalná a tartalmat; pl. "XIV. 327.
Raffay püspök a levéltárak rendezését
sürgeti". - Nagyon fontos elv, amire
nézve. mutattam is be példát, hogy bizo-
nyos darabokat több szakban is szere-
peltessünk, utalással.vúgy, mint a könyv-
tári katalógusokban előírásos.

Fontos a selejtezések kérdése; a se-
lejtezendők jegyzékét előbb okvetlenül
be kellene mutatní: az illető levéltár köz-
vetlen felettes hatóságénak. .

Nagy gond fordítandó az iratok el-
helyezésénél arra, hogy egy-egy szak-
csoportnál szaporodásra annyi helyet
biztosítsunk, amennyire a tárgy termé-
szetéből kővetkeztetve szükség lehet.
Ha a' régi címjegyzék helyébe újat ké-
szítünk, a régit okvetlenül meg kell tar-
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tani, mert az ellenőrzése az új teljessé-
gének.
. És végül: kik végezhetnék el legjob-

ban a rendezés és a címtározás nagy
munkáját?· A felelet egyszerű: lehetőleg
egyházunk tisztviselői, a lelkészek, a
tanítók, a tanárok. Egyedül, vagy töb- I I
ben; utóbbi esetben. alapos. részletes
megbeszélés előzné meg a munk át, hogy
az egyes darabok élbírálásánál egyönte-
tűség legyen . '

A munka nagy, de nem kell tőle meg-
ijedni, csak olyan embereket kell ki-
szernelnj végzésére, kikben érzék van
arra, hogy mindent szeressenek, ami
régi; ezek számára élvezet lesz.

Dr. Nádor Jenő.
~"" ~M~

Láttuk
A felvidéki és kárpáta,ljai művészek

kiállításán, a Nemzeti Szalonban első--
sorban Harmos Károly képei érde:rftelnek
említést. Ez a leginkább vízfestmények-
kel szereplő művész a kiállítók közül a
legérdekesebb. Vizionárius jellegű képei. I
a való és az átszellemítés közőtt mozog-
nak, ilyen jellegű képek között meg- I
lepő~n sok tisztasággal és mondanivaló-I
val. A Kár-kár és a Menekülők címü
képei egészen kiváló alkotások, a Tiszta I
levegő, vagy a "Minden külön értesítés
helyett" is szépek. A többiek közülLen- ,
hardt György: Sziget vége c. olajfest- ~
ményét, Ruttkay György Világ-terem- I

tése c. sorozatát, / és Löff!er Béla két I
szobrát, a Paraszt .fej-et és a Gimnazis- I
tát említhetjük. Ezeken kívül azonban a i

nagy átlag a cseh korszakból ismert és
a csehek alatt kultivált irányokból kerti!
ki, itt-ott vad színekkel népleskedve.
vagy kubista jellegű képekkel közelítve
meg az Entartete Kunst fogalmát. A sok I
díszítő jelzőből és jelszóból. amikkel a I
sajtó illette őket, a legtöbb nem méltá- I
nyos, ha az élő magyar művészettel ha- I
sonlítjuk össze őket. .

Oedípus és Oedípus Kolonosban, So-
phokles két drámája, Babits Míhály pom- .,
pás fordításában került színre a Nem-
zeti Szlnházban. Ez a két vérbeli dráma II

még ma is eleven hatású, ha a. közön-
ség már el is szokott tőle és ha a ren- I
dezés sok hibát követett is el színre-
hozatalában. Azoknak lesz igazuk, akik
szerint inkább kellett volna egy drámát I

adni, de teljesen, mint kettőt, rövidítve .. I
Igy nem kapjuk a teljes -Sophoklest és I
hogy ezzel mit vesztünk, azt csak a meg-
maradt részekből látjuk. A véres tra-
gédia ismerős vonásai és a csendes meg-
békélés Kolonosban, nagy hatással van-
nak a hallgatókra. Sophokles költői
ereje, a fordító congeniális átültetése
néhol' egészen lélegzetvisszafojtó áhíta-
tot parancsolnak és a teljes meghódo-
lást a szép és a költészet előtt. Kár,
hogy a színészek játéka éppúgy, mint
a karé, nem stílusos. A kar pl. néhol
énekkar, néhol mozdulatrnűvészetj kórus,
de sehol sem az, aminek lennie kel-
lene: a szavalókórushoz hasonlóan reci-
táló, aláfestő tömeg, a közvélemény és
az igazságok kinyilatkoztatója. kp,

Felhívás! Keressük Hajdok János (ref.)
és Polon Mária (evang.) házasságlevelét.
Nevezettek 1860 körül kötöttek házassá-
got Tolna megyében. Értesítést kiadó-
hivatalunkba kérünk.
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széket, az Istennek Szerit Igéjét Vasárnapnak Reggeli Óráiba Ma-
gyar és Német Nyelven, délután pedig egyikén a' Kettők és az
arra rendelt Napokon Tót nyelven is, a' Helybéli 's Tiszteletes Ur
elott külömben is esméretes Mód és Szokás szerint, a' mostani
Tiszteletes Urral együtt hirdetni, az Úrnak Szent Vacsoráját Va-
sárnaponként a' Jésus Krisztus Tudománya szerint ki-szolgál-
tattni, köz Napokon a' Szent Irásnak Magyarázása mellett a' kö-
nyörgéseket véghez vinni, az Iffjúságnak Katechsimusbéli Okta-
tás ait, Betegeknek Látogatásait, az el-holtaknak, mind itt mind az
ide tartozó Filiákba való Temetéseit meg-tenni' és szorgalmatos
Munkásággal ezen Eklésiának Bóldogságát előmenetelesiteni fogja.

Mi is le-kötelezzük magunkat: hogy ezen teendő Szolgálatt-
jáért Tiszteletes Úrnak .Esztendőnkint 400. Rforintokat, 8. kila
Búzát, 8. kila Rost, 12 öll Tüzi fát, es a' Más Tiszteletes Urral kö-
zösen veendő két Offertóriumot, alkalmatos Szállásúl a' Berzéti-
úczában fekvő Házunkat minden Épülettjeivel együtt, a' Gyón-
tató pénzt, és az előbbeni Tiszteletes Urak által a' Meg-határozás
szerint szedni szokott Stolaris Fizetéseket, híven meg-adjuk, 's

.meg-fizetjük, ígérvén e' mellett, hogy Tiszteletes Úrnak fárado-
zása;it, Hűségét és munkás Szeretetét, Tisztelet-adással, Megbe-
becsüléssei és viszszont Szeretettel pótolni fogjuk. Erinél fogva
tehát, a' midőn tellyes Bizodalommal lennénk, hogy ezen Meg-
hívásunkat el-fogadni méltóztatik, a' szerenesés és békességes
Kebelünkbe való Meg-maradásnak Kívánása mellett,. egész tisz-
telettel maradtunk Rosnyón az. 1822-dik Esztendő' Januáriusnak
28-dik Napján tartatott Eklésiai Gyülésünkben. > •

Tellyes Bizodalommal való Drága Tiszteletes úrnak Kész Köteles-
ségű .Jóakaró Szolgái Az ágostai Evangelika valláson lévő Rosnyai
nemes Eklésiának Irispectora Roszty Jósef mp. Azon Eklésia Ma-
gyar felekezetének Curatora Fialka Sámuel mp. Azon Eklesia
Nérriet felekezetének Curatora Hoffmann János mp." P. H.
Az aláírásek alatt egyházunk 1783-as évszámú pecsétje, mely az

1793 nov. 14-iki közgyűlés határozatából' készült s háromágú rózsát
tartó, sugarakkal övezett fejű nőalakot ábrázil. A megerősítő záradé-
kok közbe vannak szúrva ilyenformán:

" "idősbb Szontagh Adám Esperességének Inspectora jóvá hagya
mp." " És: "Vocatiohem hane legitimam auctorítate 1. N. Senioratus
Gömör. confirmat Paullus Wallassky Senlor mp."

I A két megerősítő záradék közt középen fekete pecsét e körirat-
tal: "SIGIL. PASTROL. FRATERN. GOEMERIEN. 1600.", ami tehát
a "Gömöri Fraternitás" pecsét je. (Középen hullámos. tengeren haladó
hajó, amelyen Jézus alakja áll felemelt jobbal.) A "Gömöri fraterni-
tás" - más néven Murányi fraterrritás - 1565-ben létesült s Murány-
tól Dobsináig egyesítette az. ev. egyházakat. Jogi szerves a seniora-
tus volt, supermtendentiális jogkörrel. Történetét gondos levéltári ku-
tatások alapján Mikulik József, a "Magyar kisvárosi élet" nagynevű
szerzője írta meg, kinek felesége Brecz Gizella, Pákh Mihálynak egyik
unokája volt.

A hitványban szereplő "Berzéti úczában fekvő HazUILk" --:- a
mai főesperesi lak és egyházi iroda épülete s így megdől az a korábbi
felfogás, mely szerint Pákh Míhály első fiúgyermekének: Albertnek, a
Vasárnapi Ujság alapítójának szülőháza egyházunk főtéri háza lett
volna. A Vasárnapi Ujság 50 éves jubileumi számában néhai Baum-
garten Boldizsár rajzáról reprodukálva ugyancsak a főtéri ház szerepel,
mint Pákh Albert szülőháza. Smid István főesperesünk közlése sze-
rint további ,egyházi jegyzőkönyvi adatok bizonyítják, hogy Pákh Mi-
hály 1823-ban, tehát Albert születési évében a a Bezeréti utcai házban
lakott. Igy ez a kérdés vitán felül éldönthető és lezárható.

(Folytat juk.) Nyíresi-Tichy Kálmán.
r

""~ -~~
BŐjti esték Kelenföldön. A' kelenföldi

egyházközség ezévi bőjti· igehirdetés-
sorozatának .közös címe: Onvizsgálat
Isten előtt. Az egyes előadások cimei:
Vizsgáld meg magadat!Vallod-e maga-
dat Isten előtt bűnösnek? Bánod-e szí-
ved szerint minden bűneidet? Igyekezel-e

Isten akaraja szerint élni? Megbocsá-
tasz-e az ellened vétkezőknek? Hiszed-e,
hogy Isten Krisztus érdeméért minden
büneidet megbocsátja? Előadók: Wolf
Lajos, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József,
Botyánszky János és Zászkaliczky Pál.



Férfiak az élet sodrában
"

IV.
Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a mostani háború totális há-

ború, mindenkit érint a csecsemőktől az öregekig. Mégis be kell valla-
nunk, hogy ennek a totális háborúnak a súlya a férfiakra nehezedik.
Az élet sodrának a legnagyobb örvénye a háború. Joggal kérdezhetjük,
hogy az örvény közepébe küzdő férfiakra m+nő vallási hatást gyako-
rol? Az előző' tanulmányban arra a következtetésre jutottunk, hogy a
ma embere vallási szempontból közönyös. Ennek a -közönynek a tu-
lsjdonsága, hogy befolyásolható jó 'és rossz irányba. Vajjon a háború'
megmozdíthatja-e-a férfiakat? A mult világháború elején a vallási
irányba való eltolódást túlozták. Bár még sokan élünk, akik láttukés
résztv:ettek benne, mégis emlékeink felfrissítésére jól fog esni, ha az
akkori megállapítások közül egyet a maga egész terjedelmében idé-
zünk A Leipziger' Neueste Nachrichten így ír: "Határozottan megálla-
píthatjuk, h~~ ez a há~~,rú' fel~breszt~ a népber; ,a ~zu~yadó erők:~,
s nem durvava, hanem járnborrá teszi azt. Megállapithatjuk, hogy uj
erőteljes- vallásos élet jelentkezik. Minden tábori levél, a harctérről I
küldött minden futólagos értesítés is ezt bizonyítja. Az emberek szive
'Istenhez fordul s sokan, akik ifjúságuk óta nem voltak templomban,
most arra kérik hozzátartozóikat, hogy menjenek oda s imádkozzanak
'a küzdő ~érjért vagyapáért. A csatadalokban Isten szavát hallják s ér-
zik közellétét. Rég elhalt hangok törnek ki belőlük s azok az ajkak,
amelyek azelőtt inkább csak káromkodtak, most imát rebegnek. Igazuk
van a német püspököknek, hogy a háború a német nép iskolája. Ugya- '
nis a halál komolysága, mely ott ül sok hazatért harcos homlokán, nem
vékony máz rétege, hanem a legbensőbb élmény: Es a háború új neve-
léss: erősebb lesz, mint a felületesség iskolájának hatalma. - A harc
hevében s . fegyverek ropogása közben írta Körner: "Aueh du
hast noch nicht ausgeflammt, du heilige Religion! Was v~n der ewigen
Liébe stammt, ist zétlich nicht entflohn.í?" A vallás a kedélytkimé-
~yíti a végtelenbe, De hol állunk a véghez és az örökkévalósághoz
oly közel, mint most, mikor az élet hömpölygő folyama átszakad .az
örökkévalóságba? !" Ehhez a "megfigyeléshez kétség nem fér. .A nagy
bajok és szenvedések, amint János jeleneseinek könyve és a világtör-
ténelem mutatja, azért alkalmasak a vallásosság ébresztésére, mert
általuk öntudatára jutunk azoknak az ertékeknek, melyek kellenek lel-
künknek de a kultúra nem tudja nyujtani azokat. Mégis az idézett
cikk csak időleges és egyes esetekre vonatkoztatva helyes, azt is rriond-
hatnánk, hogy kallemes riport, de a háborúk hatását nem tartalrr;::,zza~
Nincs szükség arra, hogy elméletileg boncolgassuk, mert ke~eru ta-
pasztalátunk van arról, hogy az egyetemes hatás a kellemes :lportnak
az ellenkezőjét mutatta. A mult kemény tapasztalata arra tanított meg
bennünket, hogy az egyetemes valóság szemléletétől ne távolodjunk el
egyes igen megható és értékes vallási megnyilvánulások miatt.

Ugyanis ilyen világrengés, mint a háború, a legváltozatosabb tar-
kaságban mutatja be az embernek komplrkált lelkivilágát. Vannak
emberek, akik nehéz, ko'mor időkhenmagukhoz térnek és bensősége-
sebbek lesznek, akik az "alkalmatos időt" látják a háborúban. Ezek
a sötétségben történő villanások, azonban láthatóvá teszik a sötétség
tömörségét és területi nagyságát. Sokan vannak ugyanis, akik hitük- ,
ben megzavarodnak és elsötétülnek. A világorkárrkíszakitja őket esz-
ményi kapcsolataikból, talajt, egyensúlyt veszítenek. Sötét öntudattal
keresnek értelmet az élet számára. Mindezek kínos revizió alá veszik
'Istenről, emberről és kultúráról szőtt emberes ideologiájukat. Közvet-
len. megtapasztalják hitéletüknek. egész belső lelkiviláguknak erejét,
illetve gyengeségét.: Sok embernek sötétül el Ielkivílága, mert képte-
lenségekbe fektette le életének céljait. Soknak teljesen összetörik
vallásos élete, megsemmisül Istenbe vetett bizalma, mert a hitnek és
az isteni gondviselésnek világát olyan' érdekekkel kapcsolta egybe,
melyek egymással úgy, rnnt ő gondolta s remélte, kapcsolatba nem
hozhatók! Ha a mi Istenünk túlságosan _emberi ábrázatú s ha a világ
és lét végtelen távlatait az emberi léttel azonosítjuk, akkor természe-
tesen törik-szakad minden; míg ellenben, ha az ember világát kicsi-
nek nézzük, a gondviselést ped' g nem ötleteinknek. evilági érdeke-

, Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére

vonatk.ozó igénybejelentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesí-
tett "Protestáns Tanítói Internátusok
Alapjából" való segélyezésre evangélikus
egyházunk nevében pályázatot hirdetek
olyan, gyermekeiket 1942143-ban tanít-
tató tanítók gyermekneveltetésének cél-
jaira, akik falvakon, tanyákon teljesíte-
nek szelgálatot- és ennélfogva gyerme-
keik továbbneveltetésérői a maguk ere-
jéből gondoskodni nem tudnak, Kivéte·
lesen s különösen indokolt esetben ezen /
kategórián kívüleső tanítók segélykér-
vénye is elbírálás alá kerül. Figyelem-
mel az alap rendeltetésére és a minisz-
ter úr intenciójára, különös figyelemben
részesülnek azok a folyamodók, akik
gyermekeiket evangélikus internátusban
helyezték el. A kérvényben feltűnte-
tendő: a tanító neve, életkora,' hivatali
minősége, működásí helye, családi ví-
szonyai, teljesített hadiszolgálata, házon
~ívül taníttatott gyermekeinek neve,
eletkora, iskoláztatási (melyik iskolába,
jár) és elhelyezési _ adatai (internátus,
magánház, rokonság). tanulmányi elő-
menetele, Továbbá a tanítói javadalom
pontos adatai tételenként s végösszeg-
ben aranypengő érték szerint. Feltűnte-
teridő tehát a fizetési osztály és fok, a
helyi javadalom (értékegység, kezdő fi-
zetés százaléka, 'föld, termény, tüzelőfa,
készpénz, fizetéskiegészítő. államsegély,
esetleg más, bármilyen természetű java-
dalmí tétel) s végül a magánvagyon.
Folyamodási ívet megkeresésre az illeté-
kes püspöki hivatal bocsát a folyamodó
rendelkezésére, Tekintettel az egységes
eljárás szükségére, a segélykérés ezen
folyamodási íven nyújtandó be. Az ille-
tékes püspök úrhoz intézendő, bélyeg-
mentes kérvény ,az illetékes esperes úr-
hoz fo)yó évi április hó 10·ig nyújtandó
be, onnan pedig április hó ' IS-ig az ille-
tékes püspök. úrhoz terjesztendő fel,
hogy április 20-lg kezeim között lehes-'
sen.

Budapest, 1943 március 5,

D. báró Radvánszky Albert s. k.
.. egyetemes felügyelő.

HíREK
Március 15.-i istentiszteletek sor-

rendje. A Deák-téri templomban d. e.
1/49-kor Lehel. László ,(ifjúsági), ll-kor
dr. Keken András. A Iasori ' templomban
8-korPásztor Pál (ifjúsági), l l-kor Pász-
tOT Pál. Kőbányán 10-kor Boros Károly.
Simor-u. 35. sz. Ll-k or Majba Vilmos.
Ullői-út 24. sz. alatt 8-kor Falvay Jenő,
Szvetenay-utcai iskola l O-kor Kaposvári
Vilmos. Gyarmat-u. 14, sz. 8-kor Szu-
chovszky Gyula. Angol-u .. 25. sz. 8-kor
Ruttkay Elemér. Fóthy-út 22. sz. B-kor
Révész István. Bécsikapu-téren t t.tö-kor
D. Kapi Béla (rádiós). Kelenföldön l l-kor
Botta I-stván, Obudán 8 órakor Gádor
András, prédikál. ,

Kossuth-emlékistentisztelet. Március
20"án, Kossuth Lajos halálának- évíordu-
Ujján d. e. 10 órai kezdettel emlékisten-
tisztelet lesz a Deák-téri templomban,

Evangétizáeíő a férfiintelligencia szá-
mára. Az' Örszágos Luther-Szövetség a
nagyhet első felében, idén is megtartja
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Férfiak az élet sodrában
IV.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a mostani háború totális há-
ború, mindenkit érint a csecsemőktől az öregekig. Mégis be kell valla-
nunk, hogy ennek a totális háborúnak a súlya a férfiakra nehezedik.
Az élet sodrának a legnagyobb örvénye a háború. Joggal kérdezhetjük,
hogy az örvény közepébe küzdő férfiakra minő vallási hatást gyako-
rol? Az előző tanulmányban arra a következtetésre jutottunk, hogy a
ma embere vallási szempontból közönyös, Ennek a -közönynek a tu-
lajdonsága, hagy befolyásolható jó 'és rossz irányba. Vajjon a háború -
megmozdíthatja-e-a férfiakat? A mult világháború elején a vallási
irányba való eltolódást túlozták. Bár még sokan élünk, akik láttukés
résztvettek benne, mégis emlékeink felfrissítésére jól fog esni, ba az
akkori megállapítások közül egyet a maga egész terjedelmében idé-
zünk. A Leipziger' Neueste Nachrichten így ir: "Határozottan megálla-
píthatjuk, hogy ez a háború- felébreszti a hé~ben .a szunnyadó erőket.
s nem durvává, hanem jámborrá teszi azt. Megállapíthatjuk, hogy új
erőteljes vallásos élet jelentkezik. Minden tábori levél, a harctérről I
küldött minden futólagos értesítés is ezt bizonyítja. Az emberek szíve
'Istenhez fordul s sokan, akik ifjúságuk óta nem voltak templomban,
most arra kérik hozzátartozóikat, hogy menjenek oda s imádkozzanak
'a küzdő ~érjért vagyapáért. A csatadalokban Isten szavát hallják s ér-
zik közellétét. Rég elhalt hangok törnek ki belőlük s azok az ajkak,
amelyek azelőtt inkább csak káromkodtak, most imát rebegnek. Igazuk
van a német püspököknek, hogy a háború a német nép iskolája. Ugya- -
nis a halál komolysága, mely ott ül sok hazatért harcos homlokán, nem
vékony máz rétege, hanem a legbensőbb élmény: Es a háború új neve-
lése' erősebb lesz, mint a felületesség iskolájának hatalma. - A harc:
hevében s . fegyverek ropogása közben írta Körner: "Auch du
hast noch nicht ausgeflammt, du heilige Religion! Was von der ewigen
Liébe stammt, ist zeftlich nicht entflohn!?" A vallás a kedélyt 'kimé-
Qyíti a végtelenbe. De hol állunk a véghez és az. örökkévalósághoz
oly közel, mint most, mikor az élet hömpölygő folyama átszakad .az
örökkévalóságba? !" Ehhez a 'megfigyeléshez kétség nem fér .. A nagy
bajok és szenvedések, amint János jeleneseinek könyve és a világtör-
ténelem mutatja, azért alkalmasak a vallásosság ébresztésére, mert
általuk öntudatára jutunk azoknak az értékeknek, melyek kellenek lel-
künknek, de a kultúra nem tudja nyujtani azokat. Mégis az idézett
cikk csak időleges és egyes esetekre vonatkoztatva helyes, azt is rríond-
hatnánk, hogy kellémcs riport, de a háborúk hatását nem tartal~~zza.
Nincs szükség arra, hogy elméletileg boncolgassuk, mert ke~eru ta'>
passtalatunk van arról, hogy az egyetemes hatás a kellemes :;lportnak
az ellenkezőjét mutatta. A mult kemény tapasztalata arra tarutott meg
bennünket, hogy az egyetemes valóság szemléletétől ne távolodjunk el
egyes igen megható é" értékes vallási megnyilvánulások miatt.

Ugyanis ilyen világrengés, mint a háború, a legváltozatosabb tar-
kaságban mutatja be a<>;embernek komplrkált lelkivilágát. Vannak
emberek, akik nehéz, koinor időkben magukhoz térnek és bensősége-
sebbek lesznek, akik az "alkalmatos időt" látják a háborúban. Ezek
a sötétségben történő villanások. azonban láthatóvá teszik a sötétség
tömörségét és területi nagyságát. Sokan vannak ugyanis, akik hitük- ,
ben megzavarodnak és elsötétülnek. A világorkárrkíszakitja őket esz-
ményi kapcsolataikból, talajt, egyensúlyt veszítenek. Sötét öntudattal
keresnek értelmet az élet számára, Mindezek kínos revízió alá veszik
'Istenről, emberről és kultúráról szőtt emberves ideologiájukat. Közvet-
len megtapasztalják hitéletüknek. egész belső lelkiviláguknak erejét,
illetve gyengeséget. -Sok embernek sötétül el lelkivilága, mert képte-
lenségekbe fektette le életének céljait. Soknak teljesen összetörik
vallásos élete, megsemmisül Istenbe vetett bizalma, mert a hitnek és
az isteni gondviselésnek világát olyan érdekekkel kapcsolta egybe,
melyek egymással úgy, mnt ő gondolta s remélte, kapcsolatba nem
hozhatók! Ha a mi Istenünk túlságosan _emberi ábrázatú s ha a világ
és lét végtelen távlatait az emberi léttel azonosítjuk, akkor természe-
tesen törik-szakad minden; míg ellenben, ha az ember világát kicsi-
nek nézzük, a gondviselést pedi g nem ötleteinknek, evilági érdeke-

Felhívás
tanítók gyermekneveItetési segélyére

vonatkozó igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesí-

tett "Protestáns Tanítói Internátusok
Alapjából" való segélyezésre evangélikus
egyházunk nevében pályázatot hirdetek
olyan, gyermekeiket 1942/43-ban tanít-
tató tanítók gyermekneveltetésének cél-
jaira, akik falvakon, tanyákon teljesíte-
nek szolgálatot - és ennélfogva gyerme-
keik továbbneveltetésérői a maguk ere-
jéből gondoskodni nem tudnak. Kivéte-
lesen s különösen indokolt esettien ezen /
kategórián kívüleső tanítók segélykér-
vénye is elbírálás alá kerül. Figyelem-
mel az alap rendeltetésére és a minisz-
ter úr intenciójára, különös figyelemben
részesülnek azok a folyamodók, akik
gyermekeiket evangélikus internátusban
helyezték el. A kérvényben feltűnte-
tendő: a tanító neve, életkora, -hivatali
minősége, működési helye, családi vi-
szonyai, teljesített hadiszolgálata, házon
kívül taníttatott gyermekein'ek neve,
életkora, iskoláztatási (melyik iskolába.
jár) és elhelyezési ,adatai (internátus,
magánház, rokonság), tanulmányi elő-
menetele. Továbbá ·a tanítói javadalom
pontos adatai tételenként s végösszeg-
ben aranypengő érték szerint. Feltűnte-
teridő tehát a fizetési osztály és fok, a
helyi javadalom (értékegység, kezdő Ií-.
zetés százaléka, 'föld, termény, tüzelőfa,

. készpénz, fizetéskiegészttő, államsegély,
esetleg más, bármilyen természetű java-
dalmi tétel) s végül a magénvagyon.
Folyamodási ívet megkeresésre az illeté-
kes püspöki hivatal bocsát a folyamodó
rendelkezésére. Tekintettel az egységes
eljárás szükségére, a segélykérés ezen
folyamodási íven nyújtandó be. Az ille-
tékes püspök úrhoz intézendő, bélyeg-
mentes kérvény az illetékes esperes úr-
hoz fo)yó évi áprilís hó la-ig nyújtandó
be, onnan pedig április hó ' IS-ig az ille-
tékes püspök úrhoz terjesztendő fel,
hogy április 20-1g kezeim között lehes-'
sen. .

Budapest, 1943 március 5.

D. báró Radvánszky Albert s. k.
. egyetemes felügyelő.

HíREK
Március 15.-i istentiszteletek sor-

rendje. A Deák-téri templomban d. e.
'/49-kor Lehel. László (ifjúsági). 11-kor
dr. Keken András. A 'fasori -templomban
8-kor Pásztor Pál (ifjúsági). Ll-ker Pász-
tor Pál. Kőbányán 10-kor Boros Károly.
Simor-u, 35. sz. 11-kor Majba Vilmos.
Úllői-út 24. sz, alatt 8-kor Falvay Jenő.
Szvetenay-utcai iskola l O-kor Kaposvári
Vilmos. Gyarmat-u. 14. sz. 8-kor Szu-
chovszky Gyula. Angol-u .. 25. 'sz. 8·kor
Ruttkay Elemér. Fóthy-út 22. sz. 8-kat
Révész István. Bécsikapu-téren l1.15-kM
D. Kapi Béla (rádiós). Kelenföldön l l-kor
Botta István. Obudán 8 órakor. Gádor
András prédikál. .

Kossuth -emlékístentísztelet. Márci us
20-án, Kossuth Lajos halálának' évfordu-
lóján d. e, 10 órai kezdettel einlékisten-
tisztelet lesz a Deák-téri templomban.

Evangélfzácíö a férfiintelligencia szá-
mára. Az' Országos Luther-Szövetség a
nagyhét első felében, idén is megtartja
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csendes napjait férfiintelJigenciánk szá- inknek érvényesítésére, hanem isteni világtervek keresztülvitelére
mára Máriabesnyőn ápr. 17. estétől ápr. vonatkoztat juk, akkor _a lélek a maga világfölényes fajsúlyának és
20. estéig: A részletesebb tudnivalókat
közölní fogjuk -, Jelentkezés, felvilágosí- isteni erejének birtokában föléje kerülhet minden bajnak és .szenve-
tás: O. L. Sz. konferenciai bizottsága désnek. Először szokott a háborúban a kultúrkétségbeesés bekövet-
~~:.st, I., yerbőczy-u. 28. Telefon: 160- kezni s utána logikusan a legtöbb neh ézséget az isteni gondviselés

, 'okozza. Sokan megbotránkoznak s kérdik, hogyan lehetséges' mindez?
A Magyar Protestáns .Irodalmi Tár- S valóban, ha az Istent kisdedovó vezetőjének és az emberi kultúrát

saság március 17-én d. u. fél 7 órakor a
református Theologia könyvtártermében pedig pihenő kerevetnek és puhán bélelt fészeknek tartjuk, akkor a
(IX., Ráda y-u, 28.) választmányi ülést és gondviselést oly eferner érdekkörökbe állít juk bele, melyek termé-
közgyülést tart, melynek keretében He- szetüknél fogva mulandók és ezt a körülményt nem gyerékes gondol-
gedüs Lórántról, a Társaság egyik elnö- kodásúaknak, hanem a 'gondviselés hibájának tulajdonítjuk. Már pe-
kéről emlékbeszédet mond dr. Demel
Aladár .a Magyar Földhitelintézet vezér- • dig az isteni gondviselésről nem lehet az a fogalmunk, hogy az meg-
igazgatója. , óv 'minden baj tói és szenvedéstől, hanem csak az; hogy minden baj és

Házigazdát keresünk. Czika Sámuel szenvedés ellenére .is érvényesíti irgalmas megváltó és üdvöz.ítő tervét.
21 éves székely fiú, aki két évvel ezelőtt ,A gondviselés örök célok s nem embereknek - bőrét .és pénzecskéjét
Erdély vissza nem tért részéből átszö- 1 b 1 akk: k
kot] és " a magyar hadseregbe állt, féltő - izga mai szerint van eállítva. A gondvíse és or lenne ari-
katonai szolgálata alatt megbetegedett, I katúra, ha, az ember ízlése és kedvtelése szerint igazodnék. Ha óvna
most Jelgyógyulva, négy heti szabadsá- 'minden küzdelemtől s minden imánkra minden esetben rá mondaná az
got Jog kapni. Senki rokona, ismerőse áment. Nagyon találóan jellemzi a gondviselést meg nem értő embert
nincsen, Keresünk olyan evangélikus A d
töldbirtokost, gazdálkodót, .aki erre az goston:" Ha járatlan ember betéve egy mühelybe, ott sok szerszá-
időre meghívná ma'gához vendégnek. - inat lát, melyeknek nem ismecr rendeltetését; ha pedig nagyon buta,
Lehetőleg dunántúli olvasóinkat kérjük, fölöslegesnek is ítéli azokat. Sőt, ha megégeti, avagy éles szerszám-
hogy szei ezzenek vagy adjanak néki mal megsebzi magát, még. károsnak is tartja. A mester azonban ismeri

.otthont erre az időre, mert így kisebb
költségbe kerülne az utazása. Aki ezen rendeltetésüket, megmosolyogja abalgát és ügyet sem vet oktalan
a komoly és hivő evangélikus honvéden megjegyzéseire hanem rendületlenül folytatja munkáját. S lám, ilyen
segíteni akar, forduljon közvetlenül ostobák az emberek: Mesterembereknél nem igen merik gáncsolni azt,
hozzá. Címe:' Balatonfiired, 524. sz. hon- amihez nem értenek, hanem amit műhelyben látnak arról, azt gon-
védkórház, 1'. emelet.

Nemzetpolitikai 'előadást tartott márc. dolják, hogy mmden úgy van rendjéri és mind való valamire. A világ
2-án a Deák-téri díszteremben az Evan- művével szemben azonban, melynek alkotója - kormányzójaként
gélikus Nőegyesületek Országos Szövet- Istent hirdetjük, van merszünk sok olyant gáncsolni, aminek értelmét
sége. Megnyitót mondott dr. Pesthy Pál nem látják: '8. rnindenható mester műveit és szerszámait illetőleg adják
ny. igazságügyminiszter, egyházkerületi, 7'- ' r ik d' k' , ki b l"l"k t d tI ,,,
felügyelő. A nemzetpolitikai kérdésről a hozzáértőt. 'amI or pe ',g csa ugy ri e o ua, u a ansag.
érdekes en beszélt Alföldi Alajos s meleg- (August. Gen. c. Manich, 1. 16. 25.)
hangú zárószavakat mondott dr. Keken ~. Aki hisz Istenben, az hiszi azt is, hogy neki a vilázi erők zeneboná-
András lelkész. b~

'jában is van szava, .még pedig szava' az Istenhez és hiszi, hogy az
agyagedényben - saját törékeny testében - lelket s az, igazi élet re-
ményét s értékét hordozza. Ez az ember nem törik össze. Hiszi azt,
hogy az isteni gondviselés legyőzhetetlen hatalma a vi1ágégések hamu-:
jából is' kiemeli a hivő lelket, s mint gyöngyöt az ő isteni szerétetének
aranyáb a foglalja. Azt mondanunk sem kell, hogy ezek a gyöngysze-
mek nem a háborúban teremnek, csak a háború szenvedésében tündö-
kölnek csodálatot keltő bizonyságtevésükkeL Van belőlük, dc-nem sok,
elegendő azonban ahhoz, hogy senki se kételkedjék az Isten jóságá-
nak és szeretetének világot legyőzö hatalmában.

A vallásilag közönyös, blazirt ember a háborúban csak romot, tö-
rést és szakítást, lát, még az áldozatban is csak veszteséget érez. Az
ilyen ember nem veszi figyelembe a nagy valóság-többi oldalait, főleg
a .szellem felelőségét. Ebből a typusból nagy tömeg áll a férfiak életé-
-nek legveszedelmesebb örvényében, a háborúban. Ezektől hiába vár
bárki is a iháborúbam, vagy a háború után hivő bizonyságtevést, még
akkor sem, ha egy-egy gránáttölcsér mellett végső kétségbeesésében
Isten hívó sóhajok törnek ki megijedt ajkai közül.

A háború minden jogi megállapítás mellett is az ököl kate-
góriájába tartozik. Ez eligazít bennünket abban a tekintetben, hogy
mit várhatunk vallási szempontból a háborútól? A vallásos, hivő em-
berek az Isten igéje által teremtődnek és születnek, nem pedig az
ágyúk mellett. Dr. Halász Kálmán.

n.-,

Ifjúsági konferenciát tartottak a - bu-
dapesti Ev. Ifj. Egyesületek már. 7-én.
A megnyitó istentiszteletet Kemény La-
jos esperes végezte a Iasori : templom-
.ban, majd a konferencián az ifjúság ré-
széről Stiasny Éva, Muntág Andor és
Molnár Gyula szóltak az ifjúság fel-
adatairól, szolgálatai ról pedig báró Rad-
vánszky Antal tartott előadást, míg
Krisztus szolgálatáról Emma testvér és
Sztehló Gábor szólottak. A délutáni ifjú-
sági parlament érdekes és eleven for-
mában tárgyalta a reverzális-kérdést.
Az ifjúsági napon nemcsak a budapesti,
hanem a környékbeli ifjúsági egyesüle-

, tek kiküldöttei is szép számmal vettek
részt.

A szenvedés átka és áldása címmel
a budai egyházközség budavári és buda-
hegyvidéki lelkészi köre a bőjti időszak

,minden keddjén és péntekjén sorozatos
előadásokat tart. Előadók: Dr. H Gaudy
László, Kemény Lajos, Mohr Hen-
rik, Galát György, dr. Mólnár Gyula,
Wolf Lajos. dr. Mády Zoltán, Jávor Pál,
Scholz Lászlo, dr. Reök Iván.

A lélek halhatatlansága című könyv,
Harmati Béla ősagárdi lelkész munkája,
megje1ent. Az adventi sta és millenista
szekták voltak azok, amelyek világgá
kűrtölték a lélek haláláról szóló keresz-
tyénellenes tanítást. Ezt a tévtant most
fenti könyv dönthetetlen szentírásj érvek-
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kel, Luher, ,Melanchton, Kálvin és más
nagy keresztyének Irásaiból vett bizo-
nyítékokkal megcáfolja. Kimutatja egy-
szersmind azt is, hogy napjainkban, a
lélekről vallott felfogás dolgában, a: vi-
lági tudomány az újszövetségi kijelen-
téssel egyvonalban halad. Ez a nagy fel-

készültség gel és szakalapossággal meg-
írt könyv, kitűnö fegyvert ad egyfelől
a hitetlenek, másfelől a tévtanítók elleni
küzdelemben. Ára: 2.50 P és 20 fillér
portó. Megrendelhető: Evangélikus Lel-
készi Hivatal, Ösagárd, up. Keszeg,
Nógrád m. címen. .
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A LUTHER TÁRSASÁG kőnyvesboltlában igen ~olcsó áron beszerezhetők a

következő régebbi kiadványok:
- Dr. Luther Márton' müveí. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P I Dr. Mas~nyik ~ndre: Egyess~g. könyve .. XVI.

Weitbrecht: Mária és Már ta. Ford.: Prőhle Hen- szazadbeh magyar fordítás eredeti Írás-
rik. Fűzve 2.50 P. kötve .. 4.- •• módon.) Fűzve
Alkalmas karácsonyi ,ajándék! Mayer Endr.e: Apológia. Fűzv.e..":

D. Kovács Sándor: Protestáns esték. Értékes Dr. M;.~Znyik Endre: EvangelIkus dogmatika:
előadások gyűjteménye hatalmas, 688 01- Pf uz:,e .'. . -.90 ••
d 1 köt tb III kőt t F" 3 50 R. ennígsdorr: KTlsztus a modern szellemI

_ a .as o e en... . .~.e.. .u:ve .•• életben. Ford: 'Hajts Bálint. Fűzve ..
Gyory VIlmo~.: FranklIn Benjámin elete. 170 01- Dr. Szelényi Ödön: A vallás helyzete a j~lenkor

. dal. Fuzve . . 1.-.. szellemi életében. Fűzve ..
Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.

történeti emlékek a Pronav-nemzetséq Fűzve
acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve.. . .5.-.. ,Dr. Wiczián Dezső: Luther, mint proiesszot,s:
Kevés példány van. Fűzve

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

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vaIJásügyi törvény Paulik János: Isten lelé. (Prédikációk.) 510 oldal·
története. Fűzve .. 1.- " Fűzve 1.- "
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésünkrel
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Á·levegö "es az
, , -. 1

Igazán nem láttuk előre és I nálatlan időért, az Istenhez
nem is gondoltunk rá, amikor I vissza nem tért lelkekért, az
'négy héttel ezelőtt írni k~.zd':'-1 ebben .elmulasztott .hivatásért.
tünk a templomból hiányzök- Bőjt első vasáruapja éppen
ról, .hogya római pápa lapja, I mo~t figyelmeztetett arra, hogy
az Osservatore Romano nagy I az ördög ma is ugyanúgy ki-
feltűnést keltő cikkében ugyan- sérti a világot Krisztusért, mint
olyan világosan és felelősség- ahogy egykor a Krisztust ki-
teljesen fog Írni erről a kérdés- sértette a világban: való ural-
ről, mint ahogy mi is igyek- máért. Vesd alá magadat a
szünk szólani róla, A mind sű- 'f templom tetejéről,. - . mon-
rűbben megismétlődő temp-,j dotta Krisztusnak. Ugyanezt
lompusztításokkal kapcsolatban teszi ma is a világgal: Isten-
fájdalmasan szól az elvaduló . nélküli életre csábítja. Rá
légi háborúról, melynek olyan akarja venni az embereket,
feltűnően sok esik áldozatul a hogy bízzanak csupán a maguk
templomok közül is. Vele erejében, az emberi szellem
együtt fájlaljuk mi is Némét- dicsőségében és az ördög értel-
ország és Olaszország híres mezése szerint uralkodjanak
szép templomainak pusztulá- 1. földön is, vízen is, levegőben
sát, - mi is csodáltuk és a ke- is. Minek ehhez -templom? Ülj
resztyén hitélet ékes, és drága fel a repülőgépre. repül] fel'
értékeinek tartottuk, - de mi tízezer méter magasságba és ha
is ugyanazt kérdeztük minden még mindíg ugyanolyan mesz-
elpusztult és minden megma- sze vagy az égtől", mint itt lenn
radt· keresztyén templomra vo- a földön voltál, dobd le bát-
natkozóan, hogy teljesítették-e ran a bombákat, hadd hullj a-
ezek a templomok hivatásukat? nak templomokra, k6rházakra,
Mert ez a lényeges kérdés. Ha -gyermekekre, alvó emberekre.
'a templomot nem töltik meg íme, ~Z az. ördög ugyanaz, aki
hivő, bűnbánó" könyörgő szÍ- Krisztus mellett állt, - ma is
vek, ha nem él benne Isten azt akarja, hogy az ember füg-
'igéje és az emberi szívek imád- getlenítse magát Is1entől és
sága, akkor csak emberek háza mitsem törődjék semmiféle 'tör-

, marad és bármilyen szép vagy vénnyel, élettel, lélekkel, üd-
bármilyen egyszerű, bármilyen vösséggel. Bárhogyan dúlj on a
hatalmas vagy bármilyen ki- háború" bármilyen szívet szo-
csiny, nem tudott megnő ni rító szörnyűségek történjenek
Isten házává. Kár a megürese- akár másokkal, akár velünk,
dett templomok ért is, mert hi- pusztító és romokba döntő rob-
szen ha időt kaptak volna, még banások között Krisztusnak is
talán eljött volna zsúfolásig ugyanaz a csendes és szelíd
való megtelésüknek az ideje is. szava hallatszik: Ne kísértsd a
De még nagyobb kár a felhasz- te Uradat, Istenedet! Itt a földi

ég:
életben is és majd a földi élet
után is ítélkezni fog feletted,
majd meglátod, hogy Ö van,
törvényei élnek és aki Benne
bízik, meg nem szégyenül ...
Intenünk kell azért a keresz-
tyéneket, hogy ne zavarják
össze az eget és a levegőt, mert
az ember csak fl levegőbe re-
pülhet fel és Isten igéje meg-
mondotta: Senki nem hághat
fel a mennybe, csak aki onnan
szállt alá.

Világosan tudjuk, hogy azért
hullhatnak felülről bombák a
templomokra és azért vannak
olyan nagy számban a temp-
lomból konokul hiányzó embe-
rek, mert az ördög makacsul
és mindíg' erőteljesebben foly-
tatja azt a munkáját a földi vi-
lágban, hogy függetlenítse az
embert Istentől. Ez a kettő az-
után össze fog tartozni: temp-
lomok üressége és templomok

. rombolása. Egészen E;gyétér-
tünk tehát a római keresztyén-
ség legfőbb lapjának azzal a
tételévei is, hogya rombadőlt
lelkeket ken újjáépíteni. Kell
hogy ez a kettő nemcsak a rom-
bolás, hanem az építés idején
is összetartozzék. Hiába fogunk
kétszer ,vagy tízszer annyi
új templomot építeni, mint
amennyi elpusztult,ha azok is,
üresek -maradnak. De a ke-
resztyén hit által újjáépített ,
szívek nemcsak felépíteni, ha- .
nem' megtölteni is fogják a
templomokat, hogy az Isten
házává lehessen számukra.
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Az édesanyai szív
Az élet szinte minden .pillanatban eli-

bénk állít- egy-egy édesanyát, kinek
egész élete, minden- perce és minden pil-
lanata a gyermekeiért való örökös. szol-
gálatban . es önfeláldozásban múlik eJ.

. Azimádkozó, örökké dolgozó, a gyer-
mekeiért szakadatlanul munkálkodó
édesanyák előtt mélyen meghajolva és
kalaplevéve kellene megállanunk. Ök
azok, akik minden 'tiszteletet megérde-
melnek és akiknek, a v illamosoktól el-
kezdve, -mindenütt a legefső helyet kel-
lene biztosítani. .

Senki sem bírja': csak az édesanyák,
hogy gyermekeik betegágya mellett na-
pokon át vigyázzanak és éjszakákon át
virrasszanak. Szemüket le. nem véve fi-
gyelik a beteg gyermek lélegzetvételét,
minden szavát, minden pillantását és

. minden mozdulatát. Hol a takarót igazít-
ják, hol a vánkost simítják. A lázpir qs
ajkakr-a szinte rácsókolják a gyógyulás
melegét s mikor a gyermek a fájdalmak-
tól kimerülve elalszik, kezükbe veszik
a mindíg kéznél lévő ímakönvvet : és
buzgó imájuk, mint rehérszárnyú galamb .
repül Isten trónusa elé. Amikor pedig
meggyógyul a gyermek és visszajön az
életkedve, szemérő l eltűnik, a láz fel-
hője, szíve úgy dobog, .mint régen, sz.ava
úgy cseng, mint az előtt, akkor ők a vilá-
gon a legboldogabbak. Nem cserélnének

. a királlyal .és senkivel, aki a földön él:
Ilyenek az édesanyák, akár ezüst

gyertyatartós, velencei csillároktóI dí-
szített paloták szobáihan ápolj ák gyer-
mekeiket, akár petróleumlámpás kuny-
hókban hajolnak a gyermek fölé. Mélyen
meghajolva es kalápunkat tisztelettel le-
véve álljunk meg az' ilyen édes anyák
előtt. \

Ugyanilyen tisztelettel és hódolattal
álljunk meg azok előtt az önkéntes ápo-
lónők előtt is, kik minden beteg. magyar
kafonában a gyermeküket, vagy az édes-
testvérüket látják. Ök azok.vkik a női
szív találékonyságával fedezik fel és
találják meg azt az eszközt, mellyel a
legsúlyosabb sebesültet a leggondosabb
ápolás mellett mosolyra bírják. Ha vége
a terhes .és nehéz szolgálatnak, nem
arra gondolnak, hova menjenek, hol
keressenek üdülést és szórakozást, ha-
nem levélpapírt vesznek elő és írnak
valamelyik dunántúli, vagy alföldi faluba
egy-egy őszhajú édesanyának,' vagy
édesapának. hogy a Feri, a Pista, vagy
a Kálmán jól vannak, mindenük megvan.
Ne nyugtalankodjanak,a seb szépen gyó-
gyul és nemsokára hazaérkezik az, akit
úgy várnak. Sőt írnak a szőkehajú, vagy
barnaszemű kislánynak is, ki minden
este vő legérryéért: imádkozva,' hajtja
álomra fejét. Ök azok, kik kitalálják,
hogy mire van szüksége a beteg magyar
hősnek, ki a Don mellett, vagy valahol
Charkov táján bukott véres tagokkal a
fagyott göröngyökre.

Mindezt el kellatt mondanom a nyil-
vánosság előtt, mert a napokban -kap-
tam levelet egy, a katonák' között
szolgáló papnétóJ. A -levél elmondja,
110gy azén sebesült Pető Pista hívern
jól van,' ötször kap napjában igen ki-
tűnő ételt, egyik lábán a sebek máregé-
szen begyógyultak, a másik lába is rö-
vid idő mulva meggyógyul, semmiben '
sincs hiánya. A levél írójától kapott a
napokban gyümöJcsízt, fogkeíét, fogmosó
poharat, sőt még egy társasjátékot is,
hogy a ragyogó tiszta kórteremben ne
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Petőfi Szarvason.. ...árvaja
Inkább a nevelés, mint az irodalomtörténet szomorÚ kis epizódját

jelzi ez a név: Petőfi Zoltán. Fájdalmasan szemleltető. esetpéldáját
annak, mint nehezedhetik valakire átoksúlyként a 'dicső származás,
hogyan predesztinálhatja fej lődését végzetes irányba a legszebb örök-
ség, Ismeretes, hogy Petőfi Sándor -árvájának válla gyenge volt apja
hirnevének hordozására. Megtört, leroskadt alatta s az édesapa nevé-
nek fénye szomorú vősi napsugárként vetődött időelőtt hervadásnak
indult alakjára. -"

A Petőfi Könyvtár XV. kötetében DMi· Gyula szakavatott tolla
festi meg 'ezt a végzet-tragédiát. Petőfi Zoltán élete eseményei után
azzal az odaadással kutatott, mit felfogásá szerint, az apa nagysága
parancsolóan előírt. Mint valami szomorú film pereg le könyve olvasá-
sakor ez a korán végetért pálya. Látjuk, mint taszítja a lejtőre hősét
az, apátói drága örökségképpen reászállott név. A társadalom dédelge-
tettje; előkelő körök szíves figyelmének, tanítói, jóakaró elnézésének;
a nép egyszerű' fiai kiemelő érdeklődésének tárgya. Minden rendű és"
korú embertársai készséges örömmel mérik meglevő előnyeit egy-két
fokkal magasabbra, sőt felruházzák őt meg nem lévőkkel. Lehetséges-e
a környezet ilyen dédelgetését, ezt a miliő-neveltetést szilárd gerinc-
cel, józan megítéléssel végigviselni ? Hiszen vannak, nem is kevesen,
kiknek életirányát hasonló helyzetek fejfelé lendítik. Déri Gyula ada-
taiból fájdalmasan állapít juk meg, hogy Petőfi Zoltánnak nem ez az
esete.' .,

. Ez alkalommal a jeles munkának egyetlen; a szerző előtt talán
jelentéktelen,nekLÍ:nk evangélikusoknak nem jelentéktelen megjegy-
zésére kívánok visszatérni. Petőfi Zoltán középiskolai tanulói pályá-
ján az 1865. évben érkezett el il szarvasi evang. gimnáziumba, rnint a

,hetE:dik osztályba beírt nyi Ivá nos tanuló, Itt összesen hét és fél' hó-
napot töltött, feltartóztathatatlanul haladva lefelé a lejtőn, hová nagy
öröksége sodorta, egész addig,mígnerri az 1866.. esztendő április 21-én-
egy megállítását célzó tanarikari ultimátumra válaszul dacból elhagyta
az iskolát. Ennél a diákténynél a tudós szerző megáll' egy percre, s a
következő megállapítást teszi: '"Ha idegenek bántak volna így vele,
akkor sem viselte volna el talán szó nélkül; de hogy apjának jóbarátjai,
egykori személyes ismerősei kicsapással fenyegessék meg Petőfi Sán--
dor fiát, ezt nem bírta elviselni". ~. >'

- Nagyon jól tudjuk, hogy a szerzőnek eszeágában sem volt annak
idején a kitétellel megbántani ősi evang. iskolánk akkori jeles tanárait,
hogy közlése pusztán Petőfi Zoltán gondolatainak tükröztetése akart
lenni. Mégis jól esik lelkünknek,. hogy esetleges félremagyarázások
eloszlatása végett is, részben újonnan ,felkutatott adatokkal reávilá-
gítsunk Petőfi Zoltán és evangélikus tanárai viszonyára.

Az 1864. évben Tatay István szarvasi gímn, igazgatónál megjelent
Petőfi István, a csákói Geiszt-uradalom gazdatisztje. 'Lát'Ügatása cél-
jául előadta; hogy unokaöccsét, ki a budapesti, gimnáziumban a hato-
dik osztályt elégtelen bizonyítvánnyal végezte" ismétlő-tanulónak
szeretn é felvételni. Úgy gondolja; mondotta, hogy a Jónevű evangé-
likus iskola, hol 'I'atay István, Petőfi Sándor egykori barátja, az igaz-
gató,s hol a tanárok között ott van Koren István, Petőfi egykori
tanára, a maga szívügyének, fogja tekinteni Petőfi árvája megmenté-
sét. Tatay egy percre sem zárkózott el a kérés teljesítése elől, bár
pedagógiai szeme tisztán és mélyen látott a közeljövőbe. Ezért a kér-
dést úgy oldotta meg, hogy m a g á n-tanulónak írta oe Petőfi Zoltánt,
ki ilyenformán továbbra is.' Csákón, nagybátyja állandó felügyelete
alatt' maradhatott. Nemsokkal ezután a szarvasi tanárikarmeghozta
első nagy áldozatát: Petőfi Zoltánt, ki Budapesten elégtelen bizonyít-
ványt kapott, ugyanazon osztályban, mint isrnétlőt, minden tantárgy-
ból kitűnőnek osztályozták. '

, Az igazi tanári dilemma, a kegyeletes kötelességek harca a tanári
felelősséggel csak ezután kezdődött. Petőfi 'Zoltánt es hozzátartozóit
elszédítette .éz a páratlanul nagy (jóakarat, s ezért az 1865-66,·-i tan-
évre nyilvánostanulónak íratták be a hetedik osztályba.
, Szeptember "első napjaiban tehát csinosarcú fiúcska jelent meg

Szarvas utcáin. Amerre elhaladt, utánanézteka városr asszonyai és
leányai, öregei és ifjai. És hallhatta maga mögött, tótul és magyarul,

- ,
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unos-untalan: De szép fiatalember! Vagy, ami ennél is értékesebb
lehetett számára: ez a Petőfi_fia! Egyik osztálytársának, Kiaska Mór
későbbi ügyvédnek naplójegyzeteiből és szóbeli közléseiből értesülünk
arról, micsoda kényeztetésben \ volt része Szarvas lakóitól.. Különösen
megkapó és örvendetes ennek. a kivételes megtiszteltetésnek ez az
utóbbi oka: "ez a Petőfi fia!" A szarvasi nép, mely máig is az ország
legderekabb népei egyike, Petőfi Zoltán hatodéves gimnázistában
Petőfi Sándor fiát dédelgette páratlan szeretetével, kitüntető figyel-
mével. Nem volt jobb parasztház, hol büszkén ne emlegették volna,
hol kitüntető szívességgel ne fogadták volna, amikor, egyre gyakrab-
ban látogatást tett. (Folytatjuk.j D~. Nádor Jenő.

A •nemi erkölcs érdekében
A Magyar Evangéliumi Orvos-Szövetség és a Magyar Katolikus Orvosok Szent
Lukács Egyesülete által rendezett sexualetikai előadássorozat befejező közös

nyilatkozata.

A Magyar Evangéliu.mi Orvos-Szövetség és a Magyar Katoliku-
kus Orvosok Szerit Lukács Egyesülete az egyetemek és főiskolák if-
júságától, céltudatos szervezkedést es kitartó rendszeres tevékenysé-
gét várva, a következő megállapításaihoz kér .hozzájárulást és követ-
kező törekvéseihez támogatást:

1. A nemzetünk életében .rnegnyílvánuló romlás és erőtlenség
oka igen nagy részben a nemi erkölcs szabadossága, ami legfőképpen
a következőkben mutatkozik: a nemi élet korai megkezdése, a késői
vagy elmaradó házasodás, a házassági hűtlenség, a· könnyelmű válás,
a nemi életnek a' fajfenntartás szolgála:tából való kivétele és öncéllá
emelése, a nemi betegségek elterjedése, a születések számának vég-
zetes zuhanása, erkölcstelen szórakozások és divatok, hiányos és
lagymatag hatósági ellenőrzés. .

Eppen ezért a nemzet jobb ésszebb jövője érdekében semmi sem
látszik fontosabbnak és sürgősebbnek, min1Jhogya kormányzat, a tör-
vényhozás, a társadal?m és az egyházak az erkölcsileg fertőzött köz=
vélemény ellenére is mindent elkövessenek annak érdekében, hogy a'
nemi élet minden vonatkozásában a krisztusi erkölcs jusson uralomra.

2. Az orvostudomány hosszú évtizedek óta változatlanul elfoglalt
álláspontja szarint nincsen semmi olyan betegség, amely abból kelet-
kezhetnék, hogy valaki őszintéri és fenntartás nélkül_ az önmegtartóz-
tatás alapján akar megállani, akár azért, mert .a teljes fejlettség és
így a családalapítás ideje számára még nem érkezett el, akár azért,'
mert valamely okból érett. korban sem tud még megházasodni, akár
azért, mert valamely okból házastársával nem tud nemi életet .élni.

Ellenkezőleg minden tapasztalat arra mutat, hogy egyedül az ön-
megtartóztató élet az, ami a testi és szellemi erő teljes kifejtését és
hasznosítását lehetövé- teszi, mint azt egyebek között a testedzésben
az "olympiai falu" felállításának szükségessége is bizonyítja. A kor-
szerű orvostudomány és a kialakult testedzesi elvek teljes mértékben
a keresztény erkölcsi álláspontot igazolják és erősítik meg tehát.

Elítélünk minden olyan felfogást, mely akár óvszerek 'ajánlásá-
val 'Vianegybekötve, akár a nélkül, a házasság elötti vagy a házasságon
kivüli nemi érintkezést. egészségi okokból ajánlja, vagy akár csak
mgengedhetőnek is tartja. Ha orvosok működnének ilyen irányban,
még inkább elítéljük és működésüket erkölcstelennek és tudomány-
talannak nyilvánítjuk.

Szükségesnek tartjuk, hogy a középiskolaí egészségtantanítás, a
cserkészek és a leverrtek nevelése, a békebeli és a háborús katonai
szolgálat keretében a nemi önmegtartóztatás, mint a nemi betegsé-·
gektől 'való óvakodás legbiztosabb és egyedüli keresztény útja és mint
nagy erkölcsi és testi erőforrás szünet nélkül újra és újra-hangsúlyoz-
tassék. Szükségesnek tartjuk az. ifjúság erőteljes testgyakorlásának
űzését, a leventéképzés keretén kí~ül is.

Tiltakozunk a kettős nemi erkölcs, vagyis a férfinem 'nagyobb
, nemi szabadsága ellen, mert ha van bukott nő, ép úgy van bukott
férfi is, de meg élesebben tiltakozunk az ellen, hogy a képmutató
kettős erkölcs kérdését a női nem ú.n. felszabadításával oldják meg.

unatkozzanak, hanem gyorsabban múl-
janak az órák és jöjjön minél gyorsab-

• ban az a perc, mikor haza indulhat a
falujába, ahol öreg édesatyja és testvé-
rei olyan nagyon várják. De nem utolsó
sorban kapott kis bibliát, imakönyvet
és minden szombaton megkapja a Ha-
rangszót, vagy az Üzenetet. Üzenem,
hogya levelet odaadtam Pető László
bácsinak, a Pista atyjának, ki nikkel-
keretes szemüvegén át betűzte ki a so-
rökat és mindegyik betűre ráhull atta az
örömnek és a vátásnak könnyeit.

Vegyük le kalapunkat azok előtt, kik
hősies (önfeláldozással magyar katonákat
ápolnak, , Fülöp Dezső...",-~~ ..~

I I

A Szent István Tár~ulat kiadásában és
báró' Vécsey Gábor fordításában jelent
meg KarJ Adam: A katholí cízmus lényege
'címü könyve. Ez a könyv figyelmet érc
demel -protestáns részről is, mert abban
egy arra hivatott író avatja be az olva-
sót a katholicizmus lényegébe.

Nem célom a könyvet bírálat tár-
gyává tenni, arra vonatkozólag, ami a
katholicizmus lényegét illeti. Meggyőző'
désem ugyanis, hogy a katholicizmus lé-
nyegét megerteni és megmagyarázni az
hivatott, aki abban él. Éppen ezért saj-
nálom, hogy KarJ Adam vállalkozott e
könyvben a protestantizmus lényege
megmagyarázásár.a is, jóllehet, ő a pro-
testantizmuson kívül él. Nem lehet két-
séges, hogy ez a "magyarázat" túl egy-
oldalú, sőt téves.

Figyeljük csak meg Karl Adamnak a
Bevezetésben írt eme mondatát: "A ka-
tholicizmus ft.1talánosan positiv vallás,
már 'eleve -is igenJés, levonásnélküli és
teljes értelemben vett. őstétel. Ezzel
szemben valamennyi nem-katolikus val-
lás már eredetében is ellentétet, viasko-
dást, ellentmondást, .mern't-et jelent. Mi-
vel pedig a "nem" lényegileg terméket-
len, ígyegyiküknek sem lehetnek .te-
remtő, bizonyító, eredeti tulajdonaik,
legalább is oly mértékben nem, ahogy
a katholicizmus azokat évszázadokon át
megőrizte". Karl Adam itt tehát nyiltan
"megmagyarázza" az .evangélikusság. lé-
nyegét, persze a saját beállítása szerint.
Bár nem mondja ki a protestáns szót
és nem beszél külön az evangélikusság-
ról, .de mivel a nem-et isméteJten idéző-
jelben használja, tisztában lehetünk azzal,
hogyalatta azokat érti, akik annakidején
protestáltak. 1529-ben pedig az evangé-
likus .rendek protestáltak. tehát Karl
Adam elsősorban minket . (,magyaráz"
Bevezetésében. .

Nem tartjuk valószínűnek, hogy Karl
Adam ne ismerné a protestáns szó ere-
detét. Ö is és mínden evangélikus em-
ber tudhatja, hogy 1529-ben, a Speier-
ben tartott birodalmi gyülésen a katoli-
kus rendek azt kő vetelték, hogy a
wormsi' rendeletet Jéptessék életbe af
evangélikusokkal szemben. A wormsi
rendelet lényege pedig az volt, hogy a
császár, V. Károly Wormsban, 1521 ápr.
lB-án .a birodalmi gyűlésen Luthert es
az őt követőket a -blrodalomból kiközö-
sítette. Hogy ez lényegileg hatálytalan
maradt, ennek oka a politikai fordulat
volt. Speierben, tehát nyolc évvel ké-
később a birodalmi katolikus rendek ezt
a ,határozatot akarták érvényre juttatni.
J>;.zevangélikus rendek viszont eme ha-
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tározat ellen tiltakoztak; azaz intéztek
protestációt a császárhoz. E protestáció
után nevezték el protestánsoknak az
evangélikusok at. Speierben tehát az
evangélikusok "Nem"-et mondottak .az
ellen, hogya legszentebb ügyet, a lelki-
ismereti szabadságot (mi márciusi ma- '
gyarok tudjuk, mit jelent ez!) hatalom-
mal és hatalmi többséggel meg lehessen
vonni. '

Szükséges azonban azt is tudni, hogy
az evangélikusság lényege nem fejez-
hető ki ezzel: "nem". Luther célja igenis
posítiv igen lés volt! Határozott igenlés
volt; amikor a Szent Bibliát elhelyezte
az evangélikus otthonok asztalán. Igerflés
volt, amikor megírta Kis és Nagy Ká-
téját, mely kátékat a tárgyilagos kato-
likus bíráló is a maga nemében párat-
lannak tarthat és igenlés volt az, ami-
kor Lutherral együtt a többi vezetők
megírták az azóta hitvallási iratainkká
lett könyvünket, mely könyvek a hit
igazságait és tételeit foglalják magukba
s amelyek egyuttal "megkötik" az evan-
gélikus bibliaolvasót abban, hogy a bíb-
liát "úgy magyarázza, ahogy akarja".
Igenlés volt Isten szent akarata mellett
Luthernak azon cselekedete is, amikor
a Deutsche Messeben nem-et mondott a
katolikus istentisztelet nem bibliai ere-
detű részeiről és megtisztítván azt ezek-
tőlaz ' elemektől, lefektel'te a bibliai
alapú evangélikus istentisztelet rendjét.

A reformáció egyháza mindent iqenelt,
ami bibliai eredetű vagy a biblia lénye-
gével megegyezett. Az evangélikusság
lényege igenis positív: szolgálni és épí-
teni az evangéliummal mindenütt ott.
ahol azt az Úristen ,tőle várta, Szolgálat
volt Franeke Hermann Ágoston, Raikes
Róbert, Wichern János Henrik, Fliedner
Tódor, Bodelschwing Frigyes és a többi
névtelen belmisszió hőseinek élete, akik

.egyedül csak az Igéből vették utasítá-
sukat és kaptak erőt annak véghezvite-
lére. A reformáció egyháza e szolgálat-
ról nem mond le soha! Ahol pedig szol-
gálat van, ott semmi sem lehet .mem",
és "lényegileg terméketlen".

Mi jól tudjuk, hogy a mai katholiciz-
mus nem az, ami volt a reformáció előtt
és alatt. Tudjuk azt is, hogy a katholi-
cizmus végrehajtotta magán az 1517-ben
még üldözött reformációt nagy mérték-
ben és ezzel sokkal közelebb került a
katholicizmus és protestantizmus egy-
máshoz. De ugyanakkor tudnia kell a
katholicizmusnak éppen ennek alapján
azt, hogy az evangélikusság ma és 1517-
ben nem volt a "nem" népe, hanem
akkor is és ma is positiv igenlés adta
meg lényegét:· felszínre hozni és. kitar-
tóan igene.lni azon. keresztyén értékeket,
melyeknek elhomályosításáért és fele-
désbemenéséért az ak kor i kathoJizic-
mus volt a felelős. Ruttkay Elemér.

,-

Gyóni Géza-emlékest. A pécsi Egye-
temi Luther-Szövetség március hó 13-án
Gyóni Géza-emlékestet. rendezett, melyen
megnyitót dr. Tóth Zsigmond egyet. ta-
nár, zárószavakat Takó István lelkész
mondott. Gyóni Géza életéről és költ é-
szetéről dr. Kolta Ferenc tartott előadást.
Közrernűködött 'még Lőczy Márta, Or-
szágh Margit, Erdélyi Márta, Lenkei Nán-
dor, Káldy Zoltán. Tucsni László, dr. Sző-
rényi István. Az ünnepség végén offer-
tóriumot tartottak a hadiárvák segélye-
zésére.
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_3. Sürgősen szükségesnek tartjuk, hogy a kormányzat és a tör-
vényhozás gondoskodjék annak a kérdésnek gyakorlatias megoldásá-
ról, hogy milyen eszközökkel lehetne a nemileg érett Ifjúság házaso-
dását elősegíteni, ennek akadályait kiküszöbölni s azt a magyar faj
számbeli és erőbeli gyarapodásának szempontjaból annyira' fontos
körülményt lehetövé tenni, hogy a fiatal szülők sok gyermeket ad-
hassanak a hazának. Követeljük, hogy a törvényhozásban és a vezető
állásokbari leh.etőleg sokgyermekes családatyák foglaljanak helyet,
inert csak ezektől várható a nemileg érett ifjúság mostoha helyzeté-
nek jobbrafordulása és a közéleti tisztaság megszilárdulása, '

Megütközéssel látjuk, hogy az ú.n. egyke leküzdésében a sirán-
kozáson alig jutottunk túl. E téren törvényhozásilág és társadalrm-'
lag a nagy veszedelemhez viszonyítva nagyon, kevés történt és <l: né-
pesség széles rétegei szabadon folytathatják nemzetgyilkos gyakor-
latukat. Az egyke elleni. küzdelem minden erre alkalmas eszközzel a
legerőteljesebben folytatandó, az öröklési törvények még akkor is
megváltoztatandók, ha ebből 'igazságtalanságok is származhatnának.
vagy nem volna minden szabály teljesen keresztülvihető.

Követeljük a magzatűzés erélyes üldözését, a nemzetgyilkos
orvosok, gyógyszerészek" bábák és kuruzslók azonnali letartóztatását,
reájuk az előre megfontolt szándékes .emberölés törvényszakaszának ,
alkalmazását. A fogamzást gátló szerek gyártását és terjedését eré-
lyesen üldözendőnek tartjuk.

4. Szomorúan látjuk, hogyaházasságkötéseknél az érzékiség, a
tepti külső vagy az anyagiasság játssza a legna-gyobb szerepet, nem
pedig Isten akaratának keresése, a jellerntulajdonságok megbecsülése.

Szükségesnek tartjuk az ifjúságnak a házas életre -való nevelését,
a házassági eskü szemségének hangsúlyozását, elítéljük a körmyelmű
válásokat és újraházasodásokat, tiltakozunk a társadalmi vezető kö-
rök rossz példája ellen és sürgetjuk a házasság tekintetében komoly
társadalmi formák kialakulását, az ez ellen vétők társadalmi megbé-

. lyegzését. Az agglegények, gyermektelenek súlyos adóval segitsek elő
mások gyermekeinek nevelését, szociálís érzést követelő állásokát ne
foglalhassanak el.

. 5. Megdöbbenéssel vesszük tudomásul, hogy a visszacsatolt" terü-
letek megszállása és a háborús megszállások alkalmával a fegyveres

. hatalom körében a nemi betegségek nagy mértékben elterjedtek, ami
nemcsak. erkölcsi szempontból ítélendő el élesen, főleg házas emberek-
nél, hanem a véderő harcképessége és a családi otthon egészségének
védelme szempontjából is. Bp úgy elítéljük a honvédek otthonmaradt
feleségének házasságtöréset is.

6. Elítéljük' és erősen megrendszabályozandónak tartjuk az eT~-
kölcstelen szórakozásokat,az érzéki táncokat, az előkelő· táncmulatsá-
gokon a félrnéztelen öltözködést, a. magyar nőkhöz méltatlan kendő-.
zést, a férfiak közömbösségét vagy éppen bűnpártolását a női divat-
szeszély őrületével szemben, a· fövényfürdőkben a nemek közös tar-
tózkodását; a .kirakatokban az érzékiséget izgató divatmodelek ki-
állítását, terjesztését és előadását. A bírálatra illetékes hatósági szer-
vek éberebb és erélyesebb. eljárását sürgetjü.k.

7. Keresztény államban /tűrhetetlennek tartjuk azt, hogy nők a
kéjelgés űzésére igazolványt kapjanak, hogy az orvostudományi szem-
pontból a dolog természeténel fogva gyenge értékű orvosi vizsgálatok
jelentőségének túlzásával a férfivilág hatóságslag félrevezettessék.
Elítéljük a kéjnőtelepek, találkahelyek engedélyezését vagymegtűré-
sét. A nemi betegségek terjedésének meggátlására követeljük a
mindkét nembeli gyanús elemek egyenlő és erélyes ellenőrzését, az
utcák és kávéházak megtisztitását. Szükségesnek tartjuk, hogy jól
ismert homosexuális .üzelmekkel szemben hatóságaínk erőteljesebben
lépjenek fel, a fiatal korúak elcsábításával és megrontásával szemben
éberebb legyen az ellenőrzés és erélyesebb a megtorlas. '

8. Károsnak tartjuk, hogy az úgynevezett elvezeti mérgeket az
állam' által támogatott szervek részben félrevezető hírveréssel ter-
jesszék. A szeszesitalokról kétségtelenül megállapítható, hogy az érzé-
kiséget felkorbácsolják, a józan ész, az undorérzet, az erkölcsi gátlások
bénításával a nemi betegségek terjedését óriási mértékben elősegítik,
ezenkívül is' súlyos egészségi ártalmak, óriás számú bűntény, nagy
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szociális nyomor okozóí ES' az öröklés reven hagy faj rombolást okoz-.
nak. A dohányzás az újabb kutatások szerint a női szervek zavarai
révén a szaporodásra kedvezőtlenül hat.

Faj egészségügyi szempontból nagyfontosságúnak tartjuk, hogy
minden eszközzel azt mozdítsák elő, hogy a gyümölcsöket és főleg a

.szöiöt a termelők nyersen és aszalva való fogyasztásra, ízek, alkohol-
mentes gyümö1csnedvek stb, előállítására használják fel és hozzák for-
galomba, - hogy erőteljes rendelkezésekkel biztosítsák az 'ifjúság
olyan irányú nevelését, hogy az élvezeti mérgeknek a fogyasz-
tására közegészségügyi, ,közerkölcsfségi, népjóléti és' fajvédelmi ér-
dekből rá se szokjék. '

9. Tiltakozunk oly orvosok működése ellen, akik a nemi ideg-
gyengeség állapotának túlzott irodalmi kiszínezésével képzelődővé, a
házasságtól vonakedóvá teszik betegeiket, hogy aztán ezek hosszas
gyógykezelése által maguknak nagy jövedelmet biztosítsanak.

• (, ~ , - '1

Tiltakozunk egyes "lélekelemző" orvosok oly-Irányú, erkölcstelen-
nek vagy tudatlannak minősithető működése ellen, hogy' a betegesen
fokozott nemi ösztön és a keresztyén erkölcsi törvények összeütközé-
sének eseteiben a gyógyítást úgy gyakorolják, hogy a keresztény nemi -
~rkölcs alól betegeiket felmentik, gátlásaik alól őket Ielszabaditják,
bűntudatnkat elcsitítjákahelyett, hogy arra adnának indítást" hogy' az
illetők vallási téren Istennel való kibékülésüle és összhangba jutásuk .
által találják meg 'nyugalmukat és egészségüket: . , -

10. Végül hangsúlyozottan kijelentjük, hogy a nemi önuralom
elsősorban nem a nemi felvilágosítás, hanern az akarat 'kérdése. Az
akaraterő nevelésének, edzésének vannak t-ermészetes és .természet-
fölötti eszközei. Természetes eszközök: az önmagunk iránti' szigorú-
ság, józan, okos életmód, a rendszeres +~stgyakorlás és az ernyedet-
len munka. Természetfölötti erőforrás a gyakorlati vallásosság, a lélek
állandó telítése Krisztus eleven, erejével.

Adatok Pákh Míhálv életrajzához
Legközelebbi levéltári adatunk 1846-ból való,' ezért ismét sokat

kell átlapoznunk Pákh Mihály élettörténetéből. 12 évi .rozsnyói műkö-
dése, kiváló szónoklatai, az akkori római kath. püspökkel: Szcitovszky
Jánossal szemben reverzálís ügyben tanúsított kemény magatartása
nagy hírnevet szereztek neki s már 1830-ban a szarv asi egyház hívta
meg igen előnyös feléttelek mellett. Rozsnyói gyülekezetét azonban,
- mely ragaszkodásáról s megbecsüléséről többszörösen tanúságot
tett, - pusztán a jobb kilátásokért nem hagyta el. De már 1834-'ben,
mikor a XVI. szepesi város feje: Igló evangélikus gyülekezete 'hívta
meg lelkészéül, időközben felnövekedett családjának nagyobb gondja
s a mindennapival való küzködés is kényszerítette arra, hogy e meg-
hívást elfogadja. Rozsnyó hívei a város határán túl kísérték szeretett
lelki'pásztorukat, (kb. két km-re a Betléri úton), Iglón pedig az egy-
házi élet valósággal újra éledt az ő hivatalba lépé'Sé~ől fogva. Műkö-
dése már egyre szélesebb körökben. nyer elismerést. 1841-ben a Rozs-

,_ nyón tartott kerületi gyűlés kerületi. jegyzővé választja. 1842-ben a
XIII. városi esperesség alesperesévé lesz, Itt iktathatjuk közbe 1846-05,
augusztus 4-ről kelt kis emlékünket, mely saját kézírásával ennyit
mond: "Más nap, úgymint'Augusztus 4-k,ént Ts Szepes Várniegye Táb-
labírájának rendeltettem s az esküt is letettem." A kis lap láthatóan
egy nagyobb iratról van levágva, a vágás helyén megcsonkított sor
betűmaradványai. Alul ceruzával van rávezetve az évszám: 1846,'
Pákh Károly betűivel, aki a levéltári hagyatékunkban lévő összes csa-
ládi iratokat revideálta, széljegyzetekkel, ja'vításokkal és magyaráza-
tokkal látta el. CAtáblabirói tisztségről a Hörk-féle életrajz nem tesz
említést?) Pályája közéleti és egyházi téren egyaránt emelkedett.
1847-ben a XIII. városi esperesség főesperese, 1848-ban pedig igen
nagy szótöbbséggel a tiszai evangélikus vegyházkerület szuperinten-
densévé választották meg sIiivatalába Eperjesen, július 19-éTIiktatták
be ünnepélyesen.

A ragyogó pályafutásban most következtek a nagy megpróbálta-

!Láttuk
A Fővárosi Múzeum a Károlyi-palo-

tában mutatta be utóbbi években vásá-
rolt képeit. A kiállítás elsősorban azért
érdekes, mert képet kaphatunk arról a
művész] mértékről, amelyik a jelen kép-
zőművészet alkotásai között a jövendő
számára választ ki jelenünkre jellemző
alkotásokat. Éppen ezért nem, is lehet
magánszempontból az egyéni' tetszés
vagy nem ~etszés szempontjából bírálni
a <kiállított anyagot, hanem csak abból
a szempontból: jellernző-e korunkra és
valóban' értékes-é, ami kiváiasztatott. A
kiállított képek' erre a kérdésre a követ-
kező választ adják: 1. Miután vala-
mennyi jellegzetes rnűvészünk szerepel

,egy-egy alkotással, a jövő számára vá-
lasztott anyag kor unkr a valóban jel-
lemző. 2. Az egyes művek §zonban a
kiállító művésznek nem mindíg legjel-
lemzőbb aloktásaíból valók, Néhol még
a laikus műbarát is megállapíthatja,
h~gy nem a legértékeseb bb és legérde-
kesebb anyaggal szerepel a kiállító. 3,
Egy~egy nagyobb méretű képen' látszik
az "előremegfontolt szándék", hogy ezt
a képet képtár számára Testem, ezért
nem egészen őszinte: 4. ,Az új képek és
a régiek között azonban meg van az
összhang, Itt' a vásárló vezetőség két~
ségen kívül Iínom érzékkel látta meg a
fejlődés vonalát és mutatja- be 'azt.

Bartók Béla régen, hallott _Cantata;
Profana-ja hangzott el' a, Zeneakadémián,
Az előadás maga sok lelkesedéssel igye:
kezett felcsillogtatní e nagyon nehéz mű
szépségeit. Hogy ez nem sikerült mara-
déktalanul, az elsősorban azzal' .magya-
rázható, ez a mű eddig csak háromszor
került előadásra és a járt úttól még
messze áll az előadó, amikor müsorra
tűzi,' Mindenesetre jó lenne, ha nagyobb
együtteseink is vállalkoznának. ilyen jel-
legű magyar vművek bemutatásére. nem
pedig csak a régi .• bevált programmok-
ban csillogtatnák ' képességeiket. Meg-
említésre érdemes, hogy a közönség leg-
nagyobbrészt a fiatalságból került ki,
jelezve, hogy hozzájuk közelebb áll a
mai "magyar muzsika, mint a régiek
iránt elfogult állandó hangversenyláto-
gatókhoz.

Szerelmcs asszonyok, újra férfi sze-
replő nélküli francia film, Az otthonmara-
dottak sorsát, "az egyedülmaradt asszo-
nyok életét akarja bemutatni, azzal az
irónikus alaphanggal, hogy csináljanak
bármit is' az asszonyok, mégis csak min-
dent a férfiakért tesznek, Ebben' az iró-
niában és az érdekes nöi jellemek
összegyűjtésében remekelő fi Im, termé-
szetesen nem tagadja' meg francia er-
kölcsi felfogását sem, a törvénytelen sze-
relemnek egyenlő jogokat követelve a
törvényes házassággal. Mint játék, azon-
ban kétségen kívül pompás szatíra, az
elején nem is hinné senki, hogy mit le-
het ebből a sovány témából alkotni: -
A négyarcú asszony círnű másik francia
film azonban sokkal érdekesebb és meg-
ragadöbb. Tárgyválasztása ennek is kü-
lönleges és' a kidolgozás sem marad el
mögötte. A jó' színészr játék itt is a
film egyik fő ereje. '
, Láp virága címmel Herceg Ferenc re-
gényét Iilmesitették : meg, Érzelgős tör-
tenet, kiagyalt fói-gatókönyv, unalmas
és vontatott tálalás, néhol egészen elemi
hibákkal. A magyar filmek sorában nem
nyereséget, hanem visszaesést jelent.'

kp.



. Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére

vonatkozó igénybejelentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel léte-
sített "Pro te stans Tanítói Interriátusok
Alapjából" való segélyezésré evangélikus
egyházunk .nevében pályáw.tot hirdetek
olyan, gyermekeiket 1942/43-ban tanít-
tató tpnítókgyermekneveltetésének cél-
jaira, akik falvakon, tanyákon teljesíte-
nek szolgálatot és ennélfogva gyerme-
kélk továbbneveltetéséről a maguk ere-o
jéből gondoskodni nem tudnak. Kívéte-
lesen s különösen indokolt esetben ezen
kategórián kívüleső tanítók segélykér-
vénye is elbírálás alá kerül. Figyelem-
mel ai alap rendeltetésére és a mimsz-
ter úr intenciójára, különös figyelemben
részesülnek azok a folyamodók, akik
gyermekeiket evangélikus internátusban
helyezték eJ. A kérvényben feltünte-
tendő: a tanító neve, életkora, hivatali
minősége, működési he-lye, családi ví-
szonyai, teljesített hadiszolgála ta, házon
kívül tanittatott gyermek;einek neve,
életkora, iskoláztatás! .(melyik iskolába
jár) és elhelyezést adatai (internátus,
magánház, rokonság), tanulmányi elő-
menetele. Továbbá a tanítói javadalom
pontos adatai tételenként s végösszeg-o
ben aranypengő érték szerint. Feltűnte-
tendő tehát a fizetési osztály és fok, a
belyi javadalom (értékegység, kezdő fi-
zetés százaléka, föld, termény, tüzelőfa,
készpénz, fizetéskiegészítő államsegély,
esetleg más, bármilyen természetű java-
dalmi tétel) s· végül a magánvagyon.
Polvamodásí ivet megkeresésreaz illeté-
kes püspöki hivatal bocsát a folyamodó
rendelkezésére, Tekintettel az egysége';
eljárás szükségére, a segélykérés ezen
folyamodási íven nyújtandó be. Az Ille-
tékes püspök úrhoz intézendő, bélyeg-
mentes kérvény az illetékes esperes úr-
hoz folyó évi április hó 10-ig nyújtandó
be, onnan pedig április 'hó t5-ig az ille-
tékes püspök. úrhoz terjesztendő fel,
hogy április 20-ig kezeim között lehes-
sen. - Budapest, 1943 március 5.

D. báró Radványszky Albert S. k.
egyetemes felügyelő ...

,-HíREK
Hadiárvákért. Kállay Miklósné. minisz-

terelnök felesége igen érdekes és min-
den támogatásra méltó mozgalmat indi-
tott a hadiárvákról való gondoskodás ér-
dekében. A tervezet szerint Budapesten
a nagyobb bérházak és tulajdonosaik,
e~etleg egy-két kisebb hái együttesen
válIalná egy-egy hadiárva nevelését és
gondozását Számítani lehet arra, hogy
így ez a nemzeti kötelesség arányosan
oszli.k me'E" mindenki résztvehet benne
es a szep célt is me'E,lehet valósítani.

Március 15-ét egyházunk minden temp-
lomában és mindén iskolájában, nem kű-
lönben egyesületei ben méltó módon ün-
nepelték meg. Úgy a templomi igehirde-
tésekben ésimádságokban, valamint az
ünnepélyeken elhangzott beszédekben
mindenütt megszólalt az idők komolysá-
gát átérző és minden emberi áldozaton
felül Istenben bízó keresztyén érzés. Az
ünneplés komoly volt és a bizalom
csüggedetlen

tások évei. A legválságosabb időkben vette' át a főpásztori hivatal ter-
hét s vállalta annak minden kockázatát js. 1849-ben.Vogel osztrák tá-
bornok Iglón átvonuló csapatai túszként, többedmagával elhurcoltak
Rozsnyóra s a kezesek élete hajszálon függött. (Pákh Károly az élet-
rajz kézírásos példányaba utólag ,bevezette, - tehát a Hörk féle köz- '
lésben alighanem hiányzik, - hogy a túszként elhurcolása 1849 áp-
rilis 30-án, a Szepességen operáló Cornides-féle guerilla csapatok ne-
tárJ. fegyvertényei ellen történt, közli továbbá a kezesek névsorát is:
Bobori Antal, Olósz János, Klein János Sámuel, Krsensigl (?-)András,
Melczer Sámuel, Pákh Mihály, Prihradny Ernő, Smínenszky János,
Solcz János, és Trangous J ózsef.,Szerencsére a -Cornides-csapat ope-
rációi hamarosan, véget értek, a császáriak közül senkit nem sebesi-
tettek meg, így Vogel a kezeseket tekintélyes rozsnyói polgárok köz-
benjárására hazabocsátotta. ' .

1850 májusában a betegeskedő Iőcsei lelkész helyett Pákh hir-
dette ki a függetlenségi nyilatkozatot a lőcsei .evangélíkus templom-
ban, egy nagyhatású, hazafiasságtói lángoló beszéd kíséretében. Már
ezzel súlyos terhet vett magára a hatalommal szemben. J'úliusban tör-
tént az iglói incidens, amikor egy portyázó csapatátél elmaradt éserő-
szakoskodó kozák tisztet a nekihevült iglói magyarok megöltek. Pákh
helyzete' egyre fenyegetőbbé vált, s hívei unszolására családjával
együtt Dobsinára menekült. Rövidre rá bekövetkezett a világosi ka-

.tasztrófa .s egymást követték a megtorlás tényei. Dobsinán ahurbanis-·
ták éjnek-évadjan keresték Pákh Mihályt, de csak két fiát, Lajost és
Károly tudták elfogni, őmaga ekkoriban Hollópatakán és Oláhpata-
kon, Felsősaj6n és Rédován tartózkodott. Végül is nehogy a hurbanis-
ták kezére kerüljön, inkább. minden kockázatot vállalva visszatért
Iglóra s ott személyesen jelntkezett 'a megyefőnök Máriássy Adámnál.
Ekkor nem esett bántódása, de az 1850-es Haynau-féle rendelet foly-

. tán tovább nem hivataloskedhatott. Annyit még kiharcolt egyház-
kerülete érdekeit önfeláldozóan védő magatartással. hogy a hivatalos
irattárat nem a kinevezett szuperintendesi adminisztrátornak adta át,

hanem a XIII. városi esperességtől egy bizottság kiküldését kérte s
ennek az autonóm evangélikus közegnek azután 1851-ebn a levéltárt
és a régi pecsétet átadta.

úgylátszott, vége a nehéz időszaknak. Váratlanul 1852-ben sza-
kadt rá a legnagyobb megpróbáltatás, midőn február 2-án családja
köréből osztrák zsandárok hurcolták el s a:kassai"K. U. k. haditörvény-
szék a forradalomban való' részvétele' miatt kötél általi -halálra ítélte.
Az ítéletet csak a legfelsőbb kegyelem változtatta .négy évi várfog-
ságra. A császári auditor szadista gyönyörűséggel előbb a halálos íté-
letet olvasta fel előtte, majd nagyobb szünetet tartott. és.csak azután
közölte a legfelsőbb kegyelmet.

Pákh Károly utólagos bejegyzé.sei szerint Pákh Mihály felesége
1852 augusztus 9-én, mikor 1. Ferenc József Kassán volt, személyesen
nyújtotta át ~ királynak a kegyelmi kérvényt; de akkor eredmény-
telenül. A kegyelmi tény pár nappal későbbi eredetű, mért az ítélet-
hirdetés augusztus 12-én volt. Pákh Károly még megjegyzi, .hogy
Reisz Sámuel, a tiszai ev. kerület adminisztrátor a hivatalosan tudatta
az ítéletet az iglói egyházzal, (1852 szept. 10) felszólitva, hogy más
lelkészről gondoskodjék. Pákh Mihály pedig megindult a nehéz fog-
ságba. Károly fiának jegyzetei leírják az útirányt és az időtartamot is.
Ezek szerint 1852. szeptember 27-én hajnali 3-kor indultak Kassáról
Rozsnyóra, 28-án Rirnaszombatban voltak, 29-é.n Szakál(?), 30-án Rét-
ság, október l-én délelőtt Vár került sorra, innen vasúton Pozsony-
Genserndorf-Brünn-Pardubitz - és Kőniggratzen át ' október 3-án
délben é.rKeztek:Josei&tadtba, Klein "Ernő felkai é.s·Rumann Márton
késmárki lelkészekkel együtt.

Alig egy hónapos josefstadti fogoly volt, mikor leírta egy kis pa-
pírlapra azt az idézetet, mely most előttem fekszik:

"Allor che il ciel s' imbruna,
Non 'manchi la speranza
'Fra I'ire del destin. MetastdSió.

Josefstadban Nov. 15'-kén 1852. Packh Mihály s. k. Iglói evang.
lelkész." )



(Az aláírásban a Packh-ot megint Károly javította ki olyképen,
hogy a c-t kikapárta s helyére k-t írt.)

Megható ezt a' kis lapot olvasni, melyből egy próbára tett lélek
sóhajt fel a nagy olasz költő, VI. Károly udvari költőjének szavai-
val s keresi a vígasztalástri.Az ég ha elborul is, - A zord felhők mö-
gött már - Ott int a jóreménység" ...
. 1854 április 24. kelettel iktathatjuk ide a sorban következő -ere-
deti okmányt, mely a· josefstadtí fogoly szabadulását jelenti. Az
1. Ferenc József házassága alkalmával hirdetett amnestia nyitotta meg
előtte a börtön ajtaját. A josefstadti erődparancsnokság pecsétjével el-
látott német nyelvű okmány, ("certificat") személyi adatainak részle-
tes közlése mellett bizonyítja, hogy felségárulásban bűnösnek talált és

, négy évi várfogságra ítélt fogoly Ö császári és királyí apostoli Fel-
ségétől kegyelmet kapott s így szabadon hazautazhatik Prágán és
Pesten át Iglóra. Utasítja a katonai és .polgári hatóságokat, hogy út-
közben a szükséges támogatásban részesítsék. Az aláírás: "Graf
Spannacchi mpia", de fölötte nem kevesebb, rnínt 12 sűrű sorban
vannak felsorolva a· jeles erődparancsnok különböző 'magas címeí és
kitüntetései. A teljes ívre írt okmány második oldalát, Stromfold erőd-
kommisszárus látta el igazoló' és elbocsátó záradékkal. BbF,ől megtud-
juk, hogy a börtönből szabadult fogoly, 6 forint útravalót is kapott
("mit einern Vivaticum von 6 Gulden versehen"), Egy -további záradék
a josefstadti polgármesteri hivataltól való és a fogolynak illetőségi
helyére való irányítását tartalmazza »Ó, Egy utolsó láttamozás a "KK.
Polizeidirektíon Ofen-Pest" pecsétjével ellátva így szól: .Passierte
Pesth am 3. Juni. 854,'" Ez az okmány tehát egyúttal· útlevélül
is szolgált. Hiányoznak azonban közelebbi adatok arra nézve, hogy a
hazautazás miért vett igénybe ilyen nagy időt: április 24-től június
3-ig? (Nincs kizárva, hogy pénzszüke miatt alkalmi szekérfuvarokat
kellett igénybevennie.) ,

Hősünk már- éghetett a türelrnetlenségtől és vágytól, hogy végül
otthon lehessen és szeretteit ölelhesse. Pedig hazatérésének boldog-
ságát megkeseritette a hatalmi rendelkezés, mely lelkészi müködés~t?l
eltiltotta. S bár egyháza összes lelkészi jövedelmeit 1856-ig tolyósí-
totta részére az önérzetes és munkaszerető férfiú hagy on szenvedett
a kényszerű 'tétlenség; az "ingyenélés" nyomasztó tudata alatt. Ezt az
állapotot a rimaszornbati egyház. 1855 nov. 6-iki választása szünte~t~
meg, hol ugyan csak 8 hónappal később kezdhétte el. működését, t. l.

eddig tartott, míg Albrecht főherceg főkorrnányzó rendelete. megen-
. gedte neki, hogy állását elfoglalja, . Nyíresi-Tichy Kálmán.

, (Foly tat juk)

A' Kis Káté magyar kiadásai
Az evangélikus hitvallási _iratok magyar gyüjteményét szerkesztő

bizottság megbízott, hogy készítsem el hitvallási irataink magyar
nyelvű kiadásainak könyvészeti jegyzékét. Ezért megkíséreltem, ?o~y
Luther Márton Kis Kátéjénak magyar fordításait és ezeknek kiadá-
sait összeírjam. De mindeddig nem siker ült megnyugtató eredményre
jutnom, jóllehet az evangélikus hittudományi kar hallgatóinak egyi,k
buzgó csoportja hathatósan támogatott. Az összeszedett adatok ugyanis
részben maguk is fogyatékosak, részben pedig arra mutatnak, hogy
még más kiadások is voltak. Egyik-másik fordításnak például nem
ismerjük az első, ill. valamennyi kiadását.

Ezért bizalommal kérem m í n d a z ok a t.. akik bármilyen
módon hoz zá tud na k jár u Ini a z alá b b i· jeg y zék tel jes ség é-
hez és javításához, szíveskedjenek k ö z ö l n i velem észrevé-
teleiket és új adataikat..E .címre sziveskedjenek küldeni támogató
értesítésüket: Sopron, Eva ng élikus hittud ományi kar, Kár
volna abból, ha az evangélikus 'hitvallási iratok magyar gyüjteménye
hibás és hiányos jegyzéket közölne hitvallásaink magyar kiadásairól.
A kár egész egyházunkat érné. És ebben a megkárosításban részük
lenne' mindazoknak, akik elmulasztják jdejében közölni a birtokukban-
levő adatokat., . . \

Az évszám után a fordító, ill. magyarázó, esetleg sajtó alá készítő
neve áll, azután a megjelenés helye. és néhol a kiadó, ill. nyomda,

Az evangélikus népfóiskolák javára
Budapest evangélikus tanulóifjúsága kö-
zött gyüjtés folyik. A városi ifjuság sze-
retettel és megértéssel buzgólkodik azon,
hogyanépfőiskolák céljainak elősegí-
tésére minél nagyobb összeget ajánljon
fel. A gyüjtés eredménye igen szépnek
ígérkezik.
. A Magyar Jogászegylet egyházi szak-

osztálya március 16-án, a budapesti Ugy-
védi Kamara előadótermében tartott ülé-
sén dr. Bruckner Győző . jogakadémiai
dékán, egyet. m. tanár igén érdekes elő-
adást tartott: A lelkészi becsületszék és
a Spruchkollégium az evangélikus egy-
ház jogtükrében címmel. Az_ ülésen dr.
VI adár Gábor kúriaí tanács elnök, a bu-
dapesti egyházmegye felügyelŐje elnö-
költ.

Evangélfzáció. Most fejeződött be az
evangéhz.áció .Gerendáson, melynek ke-:
retében gyülekezeti nap is 'volt. A sajó-
gömöri evangélizáció .márc. 7-,14-ig tar-

,tott, A szolgálatot vitéz, Srétar Ferenc-

I
végezte. A legközelebbt evapgélizáció
Tiszaföldváron és Komádiban lesz.

A diakonissza szolgálat megbecsü-
lése. Báró Bánffy Dániel Iöldmivelésügyi
miniszter kisfiaszü}etése alkalmából
2000 pengős alapítványt tett a kolozsvári
diakonisszaintézet javára, ezzel is <bi-
zonyságát adva' a díakonísszamunka iránt
érzett megbecsülésének. '

Leánytélttábor. A dunántúl! egyház-
kerület leányifjúsága téli tábort tartdtt
Bábonymegyeren, melynek vezetője Ma-
laga Elza diakonissza testvér volt.

Evangélizáció a férfiintelligencia szá-
mára. Az .Országos Luther-Szövetség a
nagyhét első felében, idén is megtartja
csendes napjait férfííntelligencí ánk szá-
mára Máriabesnyőn ápr. 17. estétől ápr.
20. estéig. A 'részletesebb tudnivalókat
közölni fogjuk. Jelentkezés, felvilágosí-
tás: O. L. Sz. konferenciai bizottsága
Bpest, L, Verbőczy-u, 28. Tel.: 160-468.

Házigazdát keresünk. Czika Sámuel
2t éves s~ékely fiú, gki két évvel ez-
előtt Erdély vissza nem tért részéből át-
szökött és 'a magyar hadseregbe állt,
katonai szolgálata alatt, megbetegedett,
most felgyógyulva, négy heti szabadsá-
gat fog' kapni. Senki rokona, ismerőse
nincsen. Keresünk olyan evangélikus
földbirtokost, gazdálkodó/, aki erre az
időre ,meghívná magához vendégnek.
Lehetőleg dunántúli olvasóinkat kérjük,
hogy szerezzenek vagy adjanak' néki
otthont erre az időre, mert így kevesebb
költségbe kerülne az utazása. Aki ezen
a komoly és hivő evangélikus honvéd en
segíteni akar, forduljon közvetlenüi
hozzá. Címe: Balatonfüred, 524. sz. hon-
véd kórház, 1. emelet.
- Bőjti esték. A lJudapest-fasori Luther
Szövetség és Nőegylet bőjt minden szer-
dáján este sorozatos igehirdetéseket ren-
dez "Bőjt a bűn és bünhődés idején" cí-
men. Az egyes előadások címei: A temp-
lom bőjtje a hiányzók miatt, Az egyház
bőjtje a felekezetek miatt, A család
bőjtje az önzés míatt, A nemzet bőjtje
az igazságtalanság rniatt és A világ
bőjtje a háború míatt. Előadók: Kemény
Lajos, Dezsér-v László., -Süle Károly, Ke-
mény Péter és dr. H. Gaudy László. -
A kőbán ya] lelkészi kör bőjti estéi min-
den hét csütörtökjén - lesznek felváltva
a köbányar és·a Simor-utcaí templomban.
Előadók: Majba Vilmos, dr. H. Gaudy
László, Kemény Péter, Pásztor Pál, Süle
Károly és Szabó Aladár.

Az Evangélikus Nőegyesületek Orszá-
gos Szövetsége március 8-án, a Gellért-

7
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szállóban vidám műsor os teát rendezett,
mélynek jövedelme felerészt az ENOSz
szociális céljaira, felerészt a honvéd-
családok támogatására szolgált. Műsoron
a főváros művésztársadalmának szine-
java szerepelt. A tea szép anyagi és er-
kölcsi sikerrel zárult.

A Magyar Bibliatársulat missziói lel-
készét, Borsay Lászlót március 21-én ik-
tatja, tisztébe a fasori református temp-
lomban Szabó Imre budapesti esperes.
. A Salgótarjáni Keresztyén Ifjúsági
Egylet márc. 7-én az evangélikus kultúr-
házban zsúfolt nézőtér előtt háromfelvo-
násos színműelőadást rendezett, amely
nagy sikert aratott. Szereplők voltak:
Gajdos Kató, Takács Andor, Olbri cht
Manci, Fábri Ilona, Sári Valéria, Kovács
Mária, Harai Anna, Lász ló' Géza, Zsám-
bok István, Farkas Gyula, Ciglán Fr i-

',gyes, Laza Károly, Mauler Károly, stur-
man Jenő, Az előadás előtt dr. Csengődy
Lajos mondott megnyitót és Polonyi Zol-
fán zongorakísérete mellett Matlár] Er-
zsébet adott elő magyar dalokat. A ze-
nekíséretet zongorán Harmat Árpád
,zeneművész szolgáltatta,

Nagykároly. A nagykárolyi gyüleke-
zet bőjt péntek estéln bőjti igehirdetése-
ket kezdett, melyen Nikodémusz János,
Matos Pál, Joób Olivér, Túrmezei Sán-
dor és Rőzse István lelkészek végzik a
szolgálatot. _

Szarvas, A gyülekezetben a téli hóna-
pok alatt népfőiskolai tanfolyam volt,
mely március 7-én -tartotta záróünnepé-
Iyét az Árvaház disztermében.

Kérelem. Kérjük a lelkészeket, néz-
zenek utána anyakönyveikben Czi1kár
Károly keresztelési vagy esketési be-
jegyzésének. Aki nevezett 'születésének,
esketésének adatait megtalálja, vagy
bármit tud róla, közölje egy lapon Ko-
vács Gézánéval. Címe: Salgótarján, Fő-
utca 182, sz.

A lélek halhatatlansága cimű könyv,
Harmati Béla ősagárdí lelkész munkája,
megjelent.' Az adventista és millenista
szekták yoltak azok, amelyek világgá
kürtölték a lélek haláláról szóló keresz-
tyénellenes tanítást. Ezt a tévtant most
fenti könyv dönthetetlen szentírésj ' ér-
vekkel, Luther, Melanchtcn, Kálvin és
más' nagy keresztyének írásaibólvett
bizonyítékokkal megcáfolja, Kimutatja
egyszersmind azt is, hogy napjainkban,
a lélekről vallott felfogás dolgában a vi-
lági tudomány az újszövetségi kijelen-
téssel egyvonalban halad. Eza nagy fel-
készültséggel és szakalapossággal meg-
írt könyv, kitűnő fegyvert ad .egyfelől
a hitetlenek, másfelől a tévtanítók elleni
küzdelemben. Ára: 2.50 P és 20 fillér

_ _ portó, Megrendelhető: Evangélikus Lel-
készi Hivatal, Ösagárd, up. Keszeg,
Nógrád m. címen,

Cikkek
Beszédek

Előadások

Kapható:

Üzenet
kiedóhivatalénél

Kecskemét
6·60 P-ért.\
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közben a kiadás száma.: A. zárójel vagy- arra utal, , hogy az az adat
bizonytalan, legalább is magából a nyomtatványból nem tűnik ki,
vagy más jellemző, adatot fog közre, Ua = Ugyanabban az évben,
A * pedig ait jelzi, hogy a könyvre vonatkozó adatok hiányosak.

1550~(Heltai Gáspár), Kolozsvár. - 1629: Madarász Márton, Lőcse.
-- 1667: (latin-magyar szöveg), Lőcse. - 1671: Kassa. - 1684: (latin-

I
m. sz.), Lőcse. - 1703: (latin-m. sz.), Lőcse. - 1709: (a győri luth.
iskola részére), Halle, ~ 1718: Brassó, - 1724:'Lipcse: - 1729: (győri),

I
-hely riélkűl. -- 1735: Nürnberg, - 1747: *Szabó János, ?<- 1748: Szeli
József, Brassó, - 1750: *(győri), h. n. Ua: Bárány György (1735-i nürn-
bergi k. új kiadása), Lauban. - 1751: (győri), J éna. - 1770: *(győri) , ?
- 1783: Pozsony. - 1785: (győri), ? Ua: *Egy másik k., szintén h. n...'t :

1804: Pozsony. -' 1815: Herder-Kis János, Pest.' - 1832: Buda:
- 1833: Herder-Kis János,' 2, k., Pest. - 1834: Pest. - 1837: Kis
János; Pest. - 1842; Edvi Illés Pál, Pest, - 18440:Herder-Kis .János,
Pest, - 1853: Kis János, 5,k., Pest, - 1856: (győri), Magyarovár. -
1859: Wendel Henrik-Pálfy József, Sopron, Ua: Soproni evang, iskola-
tanító-képezde; Sopron,' - 1860: Herder-Kis János, 6. k., Pest. Ua:
Soproni evang. iskolatanító-képezde, Sopron, - 1862: Wendel-Pálfy,
2, jav. k. Sopron. - 1864:, Pest. - 1865: Molnár Viktor, 2, k.,
Brassó, - 1866: Soproni evang, iskolatanitó-képezde. - 1871: Wen-
del-P~lfy, 3, jav, k., Sopron, -, 1879: "Losonc, -' 188~: Bognár
Endre; 5, le, Pápa. Ua: Györi Vilmos, Bp., Kókai Lajos. Ua: ugyanaz,
Bp" 2. k., Neumayer Ede ? - 1886: Soproni ev. isk. tanító-képezde,

1. Sopron, Ua: Bp., Hornyánszky Viktor, - 1889: Bp., Hornyánszky Vik-
tor, -,1892: Klaar Fülöp, Bp. - 1893: Győry Vilmos, 3. k., Bp" Kókai.
-1894: Bp" Hornyánszky. - 1896: Győry Vilmos, 4, k., Bp, - 1898:
Klaar Fülöp, 2, jav: k. Bp" Kókai, - 1899: Bp" Horriyánszky.c--e-

I 1900: Győry Vilmos magyarázatával, Adorján Ferenc, 5. k.,. Bp.,

lKókai, Ua: ford. Adorján Ferenc, 2, k., Bp -e Kókai? Neumayer? Ua:
';Majba J, Vilmos, )3p. '

1901: Kis János-Kaczián János, Bp. - 1903: Soproni evang. "
, iskola-tanítóképeide, Sopron, - 1905: Bognár Endre, 12, k. Sopron.

- 1906: Klaar Fülöp, 3, jav, k., Bp. Ua: Klaar Fülöp, csak szöveg, Bp,
- 1908: 1. része, A tíz parancsolat, Győ!", - 1909: .Koren Pál, 5, k",
Békéscsaba. ~ 1911: Győry Vilmos, 7, k., Bp, Ua: Handel Vilmos, Sel-
mecbánya. -=- H112: Majba J. V., 6, k., é, n., Bp" Hornyánszky,
1913: Klaár Fülöp, szöveg, 2. k" Bp, Ua: Majba J, V, 7, k. é. n.,
Bp" Hornyánszky. - 1915: Majba J. V., 8,/ k" Bp., Hornyánszky. -
1916: Prőhle Henrik, 2, k., Pozsony, - 1917: Májba J. V" 9, k" Bp"
Hornyánszky. - 1918: Majba J. V" 10, k.,' é, n. Bp.jHomyánszky. --
1920: Majba ,J, V" ll. k., é, n. Bp., Hornyánszky.

1921: Májba J, V" 12., k., Bp" Hornyánszky, - 1922: Májba J,
IV" 13. k., Bp" Kókai. ~ 1925: Majba J. V., 14, k., Bp" Hornyánszky.

~ 1926: Győry Vilmos-s-Marcsek János, 9. k., Bp" Kókai. - 1928:
Majba J, V" 15. k., Bp" Kókai, - 1929: Fizély Ödön, 2. k.,Pozsony,
Ua: Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház,' jubileumi, Bp.,
Ua: é. n. ?, Mezőberény. - 1930: Majba J, V" 16, k., Bp" Kókai.
Ua: Luther Társaság. - 1931: Luther Társaság, Bp, - 1934: Sokoray
Miklós, Szombathely. - 1935: é, n. ?, Békéscsaba. Ua: Majba J. V"
18, k. Bp" Kókai. - 1936: Kovács Sándor, Bp" Luther Társaság. -,
1937: Sokoray Miklós, 2. k., Szombathely, Ua: Májba J, V"19. k., Bp.,
Kókaí. - 1938: Klaár Fülöp, Bp, ~ 1940: Keresztyén Igazság, Győr,
é, n. Ua: Ugyanaz, 2, bőv, k., Győr. Ua: Ugyanaz, 3. k., Győr. Ua: Sop-
roni evang. iskolatanító-képezde, Sopron,' é. n. régi szöveg,

1941: Majba J, V., Bp" Kókai. Ua: Keresztyén Igazság (4, k.),
Győr. - 1942: Keresztyén Igazság, 5. k., Győr.

Évszám jelzése nélküli, ismeretlen időből való kiadá-
sok: *Koren Pál. ...:.,"Losonc. - *Kármán Zs" 5, k., Losonc. - *Kár-
mán Zs., újabb k., Losonc. - Májba J. Vilmos, 2-5., 17. k.

Sólyom Jenő.
. ;" ,~~~~.,...... ~

Lesone. Az egyházközség minden bőjti
szerda estén müvészi számokk.al gazda-
gon - ellátott bőjti estéket rendez. Az
egyes előadásokat Smid István, Smid
Lehel, Baltazár János, Marcsek János és
Marcsek Jánosné tartják,

I
Légrád. A légrádi evangélikus ifjúság

február 28-án előadta a Tékozló Fiú
című színdarabot. A ,jólsikerült előadás

.jövedelmét a szegénysorsú evangélikus
iskolásgyermekek tankönyvekkel és tan- ,
szerekkel való ellátására fordították: -
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ftá~ió, gramofon, zon~ora~illentyüs ~armoni~a; Bárhol hi'rde,tett könyv ka:ható:

:;e~:kt=:só\"b:~MARNITZ ~cl:izer- 5choltz tBstvBrBh
Budapest. VilI. kerület, ,József-körút 37. szám. : k" I 1 dé 'b '

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. 1 onyvxeres {e ese en, - -

ler.aL!lf' GyÖ~gyös. Kossuth-utca 3. szám. . Budapest," IX., Ferenc kr+, 19/21. •
loKu • Mohács, Szent-istvan-utca 49. sz. ;1 .

-, Evangélikusoknak árengedmény Alapítva: 1906. Tel: 330.,.648.- .i _

/

"l SS FE R'E N 6' kegyszerek. ezüst tálak Pethő Laios g~ümöl:s~_ zöldség- ,és
ft "" lk', teltermékek kereskedese

OTVÖSTANAR gyűrűk, serege, .
BUD A PES T_ ékszerek, kancsók. BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.

fl ARI S BA ZÁ R-K.ÖZ 3_ csattok. hamutálak. i' '

TEL 3-84 447 ' ., d 'k k I Evangélikus gimnázium épülelében.. : - , naszaJan eo. _

Bezerédl-u. 10.,- Tel.: 140-352.~~~~~~~~~~I-••••---,--~-----------
Ördögh

fianínót, zon~orát, vagv ~arrnóniurnot Yenné~I

Men dő lné :

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

Teleíon : 185-462.

AaJába, rBkBmiíba

.ugós IIT80&OT
kérje kérpitosától az EPED A-üzem
eredeti jót á II ti s i nyilatkozatát

ft t lY [C· 1ííK zo~á'nctáhlák,L LU, vésések, jelvények,
K OVÁCS LA J OS· névjegyek, _ címkék

VII .• KÁROLY KlRÁLY.ÚT 7. 8,Z. .ra. 423-327.

Mátyás,
~ órásmester preciziós órák és ékszerek
, raktára.

Budapes-t, V., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175-.'E:-~-?-~~~~~~

ft~Aft~~~·~~·~~~~~~~ft~~.., ••.•. wo: ~., .•••• W'.w~_
«. as &1;

Varsányi
/

tr

Harjsnyák
férfi, női. műrost 'mentés kötött-
árúk, fej- és vállkendők. zseb-
kendők, 'törülközők, stb.
" A RAN Y TEX" I~xlilüllel.

\

BUDAPEST, IX., Horthy István körút ll.
(volt Vámház krt.J Tel: 185-309.
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-.,mara p.J1."iJIaLauau V~-6",Le-
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:aYlÍ.n u>é1etrlMri - urunkak edvs
eUl.lnk"d. Izmai elernyednek
éli kiU\6rtíltsé/l'6 meg/!,:itolja
mnnkAjlin"l ,,1 v.sg?éSÍ>llClI.

lJ~ ~ ,r+lltJ'iinkal fc~ünkett -,
nyl\l.u~.".,t. homlolcnnkat 1.1 h ű-

dt6~ frlg~ ílo

Diana sósborszesszel
kenezetjük, verejtPkáő tes-
t1lllk Iehül, petyhüdt izmaink
m6l'feaülnek, vérkeringésünk
tel61&nkül. mun knbírásunk
.,,,::d up!lÍ:i;ódik.

EgéfJ,.~·'~6t !éltó en, ber soha-
!lelJ) magy mnnkába Diana-
.&.borszP.tt,. nAIk'iil.

Próbapahtell .. 64 fillér
KIs pal ae.. ... üa penge'
KlJúp . palulI: • S.28ven!\"1l

(,Nau )laJadi: • 5." Pengő
MtndeDtit kaphatóI

••••••••

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház~
kerületek Jóléti Egy,esületét?. .

..

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

Kíházasitási, tanulmányi, neveltetési segélye'
révén gondoskodhatunk gyermekeinkrő1.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki. . .
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál at

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 toglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Aj én d é ko k, óra k ülö n 1e-
ge s s é ge k és óraja vtt á so k.

Létesült a .•Nemzeti Önálló-
sítási Alap" 1ámogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

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

r», Luther Márton műveí. 1-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.'
Weiibrecht: Mária és Márta. Ford.: Pröhle Hen- századbeli magyar fordítás eredeti Írás-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. ,.. 4.- •• módon.) FŰzv,e. . .. 1.50 ••
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apoíoqi«. Fuz".e. . . . 1.50 ••

D K - Sá d . P t tá t 'k É t 'k Dr. Masznyik Endre: EvangelIkus dogmatIka.. ovacs n or: ro es ans es e. -r e es ~ Fűzve - " -.90 ••
, elöadás~.k gyűjtemény: hatal:;nas, 688 01- R. Pfennigsdorf: Krisztus. a modern szellemi
.. dalas kotetben .. Ill. k~:et: Fűzve 3.50 •• ,életbén. Ford: Hajts Bálint. Fűzve .,

Gyory Vilmo~: Franklm BenJamm elete. 17001- Dr. Szelényi Ödön: A vallás helyzete a-jelenkor
daL Fuzve 1.- •• szellemi életében. Fűzve ..

Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Pr6nay-nemzet.ség Fűzve 1.80 ••
acsai levéltáróból. 686 oldal. Fűzve.. 5.-... Dr.' Wiczián Dezső: Luther min~ protesszor.
Kevés példány van. . Fűzve 1.50·••
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A .figyelmetlen templomjáró
Ha már' beszéltünk eddig meknek pedig máson jár az esze mi gondolataink is szétfutottak

arról, hogy mekkora felelős- és azt sem tudja, hogy mit Isten ígéjének hallgatása köz-
sége van az egyháznak a temp- mondanak neki, - ki a hibás? ben, sőt még imádságok közben
lomból híányzók érdekében Ha gazdagon megterítjük az is. Figyelmeztetni kell ezeket,
szükséges munka tekintetében asztalt és a verideg -nem akar I még pedig nagyon sok szeretet-
és úgy vesszük észre, hogy en- enni semmiből" hanem' elmegy tel. Beszélgetni kell velük az
nek a felelősségérzetnek több- anélkül, hogy jóformán meg -! ígehirdetés szavaíról.. Milyen
felől vísszhangja támad - ak- sem nézi, mí van az asztalon- I bölcsek voltak elődeink, akik
.kor most .beszéljünkennek a ne kárhoztassa a házigazdát. I odahaza a családi asztalnál ki-
kérdésnek egy másik oldaláról .Mindazáltal .ebből nem azt I kérdezték a meghallgatott íge..
is. Nemcsak a templomból akarjuk következtetni, hogy lj hirdetést vagy pedig a délutáni
h'ányzók, a világí gondokban mínnen ilyen templomban lévő' órákban katechizációt tartottak

. és dolgokban elmerülök, az üd- és Isten igéjével nem törődö I a templomban és maguk is so...
vösség kérdésével nem törődö szív maga mar:ad felelős azért, I kat tanultak abból, hogy mit
emberek felé kell figyelemmel . ha üres kézzel távozik, .hanem I értettek meg, .hogyan értették
fordulnunk, hanem figyelnünk inkább arra akarjuk felhívni a 'meg és mit tartottak, meg az .
kell ugyancsak az üdvösség figyelmet, hogy ezzel a tipus- .ígehirdetésből. Fel kellene ele-
szempontjaból azokra i$,' akik sal is. foglalkozni kell; törődni venfteni ezt a [ó szokást és tá-
ott vannak a templomban és kell, sőt számításba kell venni I mogatni kellene mindenkinek
mégis a hiányzók közé soralha- 'őket <Isten ígéje hirdetéseker. I az egyházat ebben a munkájá-
tók. Nincsenek ott. egész. lel- i Isten igéje ezekhez' is kö- I ban.. .
kükkel.. Ha mi, lelkipásztorok, zel van. Uk nincsenek közel Ezzel a kérdéssel komolyan
magunk meglátjuk arcukon, hozzá. De lehet olyan em- kell foglalkozni elsősorban me-
hogy gondolataik másfelé ka- ber, akinek nincsen szük- gint csak a felelősség szempont-
landoznak, Isten igéjének sza"! sége Isten szerető szavára? [ából, amellyel mindnyájan
val felettük szállnak el, bi- Lehet ember, akinek szá-tartozunk egymás lelkéért. De
zonnyal azok közé tartoznak, mára nem volnasemmí mon- figyelni kell rá azért is, .ne-
akikről Jézus azt mondotta.: danivalója a keresztnek, az, hogy könnyelműen a templom-
hogy ajtajuk előtt áll és zör- evangéliumnak, a szentségnek? ban megjelenők és a templom-
get, de csak azokhoz megy be Mi tudjuk, "hogy eljön az ö ide- ból' híányzók száma szerint osz-
és azoknál marad, -akik meg- [ük .ís, amikor megtörik a fari- tályozzuk ai errvházi és a lelki-
nyitják az ajtót Ezek szívének zeusi gőg, amelyik azt gondolja, oásztorí munkát és annak ered-
ajtaja zárva van. Talán csak pi- . hogy a figyelmeztetések á ményét. 'ruununk kell azt is,
henni jöttek a templomba, ta- szomszédjainak szólanak és hogy legsikeresebb templomba

'!án csak az istentisztelet vége nem neki. Isten igéje majd va- . hívogató munka után újra 'a
felé fognak a maguk óhajtásaik- lami egészen közönséges szóval templomhoz forduló szívek 'kö-
kal belekapcso16dni ,a gyüleke- szíven 'találhatja őket. Ez az zött kezdetben majdnem csupa
zetíímádságba, egyébként nyu- Isten igéjének a titka. De a mi ilyen _ szívet fogunk találni.
godtan a hiányzók kőzé lehet dolgunk, akik templomba [á- Azért nemcsak be kell hívni
szánútani őket. Írhatjuk-e ezt runk, igét hallgatunk, .világos- őket, hanem ott is kell tartani
az Isten igéjének a rovására? ságot keresünk, magunk is bot- őket, még pedig az. Isten igéjé"
Semmiképpen. Ha a gyermek ladozunk és lelkünk útjai fe- nek .erejeáltal, hogy azok közé
édesatyja elé áll és ez az édes- lett aggodalmaskodunk; segí- aboldogok közé tartozhassanak,
atya jóságosan,. komolyan ' és . teni ezeken a testvéreken. Hi- akik Isten igéjét hallgatják és
szeretettel beszél hozzá,a gyer- szen mi is voltunk ugyanígy, a megtartják. .
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Nyilt levél a Rádió
igazgatóságához

-s-

O, tu felix Amerika •••
"Minden elmúlik egyszer"c. dal csendül fel egy hazánkkal rszom_

A magyar keresztyén közönség mín- szédságban levő rádióból minden este. Hazánkban is nagy népszerű-
dig hálás a Rádió vezetősége iránt a kü- ségnek örvend a dal. S a :közönség, amely nem zeneművészeti főiskolai
lönbözö templomokból történő istentisz- kritikával mérí a kor hangulatából megszületett énekeket, elmereng-
teletek közvetítéséért. Biztos tudomá-
sunk van arról, hogy a rádióelőfizetők az ének egyszerű szépségein. Egy= kics-kát saját esetleges elmúlására
jelentős része azért -tart rádiót, hogyese- is gondol s egy kicsikét abban is reménykedik, hogy talán 'majdnem
tenként hallgathassa. istentiszteletköz- mindnyájan megérjük még azt, hogy a mai háború és annak minden
vetitéseket is. Egyedülálló az az eset l'k 1. li '
európai viszonylatban, hogy' a magyar em e e, is elmúlik egyszer.
keresztyén közönség egyházi hovatarto- A jelek az ellenkezőjét mutatják 'ennek a mindig felcsillanó em-
zandóságára való tekintet nélkül állan- 'beri reménykedesnek. A háborút a legnehezebb kőrűlmények között
dóan és rendszeresen hallgatja a külön- harcoló Európa naponként meghozza óriási személyí és anyagi áldo-
böző templomokból törtértő isten tiszte- . h h hl' k dé ' , , ..'
letí 'kőzveHtése'ket. Az természetes, hogy 'zatrots' ol araggal, Q remenye éssel néz a napjainkban is sze-
néjgy megpróbáltatások -és főként a renesés és boldog helyzetben élőc Arnerika felé, ' -; , ' ,
mostani nagy vüágháború jdején. ,külö· , ,A, magyarikönyvpiac egyik rejtettikönyvét olvassák napjainkban '
nősképpen vágyódik minden keresztyén sokan. Upton Sinelaírt Letünt világ c. kőnyve valóbanmeg is' érdemli
ember Isten" igéjének hallgatása, után:' ezt a, llO"\7elrhet.Az első vilázháborúról írt" könyvek között érték.b'en sA rádiós istentiszteleteken tungáló lel- bJ '~

készek legnagyobb része tudatában is őszinteség' tekintetében az elsők, között van: 'Senki még olyan bátran
van' munkája óriási fontosságának.' Saj- s biztos ,ismeretek .birtokában nem, merte megírni' azt, hogy Amefíka.;
nos, egy szomorú esetet Judorpá,sára kell mint .Európa fegyverazállítója, milyen ügy esen választott iQqszakban:
hoznunk a Rádió igen ttsztelt-Igazgatósá- 1,' + h háb ' 'b A kö főhő B dd lád fgtíii.ak.,194;:),március 14-én a domonkosok Iépett... e ja ' 01,'\1 a. ,onyv ..o s~ a, u :-csa . ,Az- .öreg egy-
templomában 1'."Szunyogh Xaver beszélt vergyáros. aki a fegyvergyártási üzem vezetője,' methodista bibliaórá- "
s 'igehirdetésének főtémája ez volt: Ki kat tartó.vküísöleg jiurítán lélek, a maga lényegében: pedig hadíszál-"
a Júdás! Azt-é llította, .Júdés az, .akí pro'-" litó 'és nagy nyere séggel dolgozó-amerikai Zaharoft, Ennek-a család-
testáns főnöke előtt nem domborítja ki' , .'
katolikus vvoltát. Beszéde további részé- .nak rközelében rél-.egy majdnem -,prostituált számba rnenő.véstPárisba
b.en azt mondóHa:' A családnak "is van szakadt, szép hölgy, akit. csak .Szép-nek .nevez a-regényíró, természete-:,.
Júdása. ..Az ,é<ksanyá,a való hívatkozés- sen' ő is papi család. sarja, parázna élete ellenére, ' '_:, "',' '
sal volt' egy ilyen -rnondata: "Gyerme-" , ' .. ,A "D,as'Jntf.OreS,SD..I;te,Blatt sjiéhány svájci ujság figyelmeztet. arra,..

-kern.i-ínkább 'lássalak -kiterítve a' 'rava- " , - -,
taion,mjnt másva lIá,Sú tem.Plómba~OL"1 h(jgy, az, amerikai. regény1t~k témáika treurópai t;:lIlyl,th~ny'utakon ,sze~:

:'Nem -tudjuk, 'kik és .hányarr nyugodtak zik, és' jobbára amerikai szemszögből' látott európi eseményeket tár-',
meg ennek a mondatnak a hatása' .alatt? gyalnak műveikben,' Mi':is figy.eljükezeket li', kis vagy sokat érő'
Reméljl!k,hogy a Rádió igazgatósága' regényeket, vagy tudományos -körrtösbe.öltöztetett könyveket samikor.
nem örü] annak, hogy ilyen' mondatokat, ,
közY'etít'arriagyarpriJtestán~;kere$ztyén- azt .látjuk, hogy nincs amerikai, írás, amelyben az egyháziasság egy-'
ség, rádióhallgetói .szémára. A Rádíó. két' arculütéstme. kapna .az íróktól, azt viszont, örömmel látjuk" hogy ,
igazgatósága előtt éppen-úgy nem titok, a paráznaság bűriesetei, iv1igy it tisztességtelen ~~.álszerrt kapitalizmus
mint előttünk sem, qogy március 16cán_ bűvkörébe esett egyházi emberek majdnem kivétel nélkül az amerikai ,
este a Keresztény Rádió címen sugárzó '
külföldi vállalkozás már hivatkozik erre' talajon-kivirágaott egyháziasság emberei- kösülvalók: methó(1istavagy';
a, beszédre és a protestánsok védelmére baptista cprédikátorokról szélnak .általában ' az amerikai 'regények Ie-;
kel. Tudjuk, hogy ~z a 14-i megnyilatko- leplező írásai. De Upton Sinclaír épenúgy.vmint=Henry ,Luce;, v~gy~~:
zás némtemplom.bajáró keresztyén em- felesége, aki' ugyancsak ünnepeltTrónő odaát,európai problémák és'
bernek volb a -szave. s ahogy-ez a' közlés ' .,
védelmébe vette' a 'protéstántrzmust,' történelmi témák írásba :öntésén kívül bizonyos politikai célokért:' is •
ugyanúgy 'néhárry héttel ezelott a: kata- l' küzdenek. Irásaik elárulják, hogy aiCszeretnkk, akár Wilkie,vágy
Iicízmust vvette védelmébe, egy, olyan, akár Roosevelt közelében élhetnének s már készülneké második nagy'
hazánkban történt kinevezés miaJt,' ami- " al 1 'd" Ih tt. dkk ikből f ak
kor egy díszes közjogi álláS'ra protestáns' béketárgyalásra, ame yen 'maJéj.z o ,-e, angso .' cl el UO~ .rognas
fé;rIiút neveztek: ki. ' " 'idézni s döntcni.Európa vagy Európa egyes, országainak ;soi's.áróLAm~l~t

Biwnyosakvagyunk abban,' nQgy ~lInint, ebből' az, álmukból .valóSág lehet, .addíg az, amerikai légügyi államtit-, ,
a~ 'evangé1,ikus », ~efo~m,át~~ lelkészi 'kár, is kiad', ,fnégegYRár', rettenetes !1:0.l~tkoz~~9t seriIle~.nyomáI1
~lvat~l~k .es,egyhazl' uJs~gJ~mk: ~z~r-. néhány kátasztrófáhsrcsapás fogja majd' érni az európát városokat-s '_~:~~~~~~:~eS:~r?~~p~:;:~t l~~;~:~nf~~ 'a' LiBrá:tórók úgynevezett' BéZitksbombáikk<il'kerületekét fógria"kel~j
v~I~~et_, és tel~f?!1~igy'elmeztetések~t;, a söpörni-a nagyvárosokból. ~; "
Rádió iTgezgatóságénak , IS , "t~,do~asara, ,Ma valóban harcol Amer,ikaEurópa 'ellen,', S a .Játszat ellenére
hozta a 'magyar keresztyén közönség -sok ',.;' ' '; '.~' ,':' " ", ,,",", .,'
tagja, ugyanezeket a ,d9Igokat.' ,l1)..~,glS,ug~ .érezzük, hogy, ,e~-~?z,ak~rat..~s az ..~ I?aga~art~s,.t\menkana~:,

Reméljük, hogy ez a kellemetlep 'ki- csak egyik, arculata, Amerikának van egy, másik arca, is, ',' , , . '
síktás az egységtörekvésekTdején való- - Adolf Keller ariapokbán fejezte be már itthon az Amerikai leve- "
ban a legeslegutolso volt. " leit egy összefoglalt cikkben, .Irásaíban elŐttünk {{. örvend, derül és :

l)r,Gaudy LJl.szlo, mosolyóg a :ga2qag 'és .irígyelt ~jólétben 'élő ,A.merika.A komoly ésmeg-'
~~~"'-........,. bízható, szerző szerint semmiben sincs hiány, sőt a böségazarur szi...'
, " , ' , ' nültig vannak minden -főldi ,jóval., Az amerikai 'ember soha nem-volt.
Zenés áhitat. A Ferencvárosí Ifjúsági ilyen iboldog ésflyén fölényes. Hiábaihirdette azelnök, hogy~f.Ow:-",

Egyesület és . Énekkar március 28·án, d. < . kotí f' th ti II " t' dá 't li hi t '
U., Hl. 6 órai. kezdettel zenésáhitatot ren-. yOT o' IS enyege El' le ensegel'; ,,~m,a as,magaa rH~p te Jes,' ~z onsag
dei a-Szvetenay-utcai-elemí- iskola torna>' állapotában él,';amerikái viszonyok szerint is túlzott hedoniz1l?-usban.~
termében. 'Bánkúti Dezső. dr; lanügyi re- 8,ebben a jólétben, teljes ranyagi kielégítettségben .mégís felcsendült
tanácsós tart előadást "Eva_ng~li,\{.l!.szene-, Mott J ános szava revangelízální kell ...ifjú, nemzedékűnket,S a hiv a-
szerzök" címen. -Énekel- Tóth.': VáTétia kk' ', k ... ..... ' "'''h'· ,- kke talos, történelmi egyházi vezérekkíadtá a, jelszót: a eresztyen n~m-.ene muyesznoes az' egz aZl~Ife ~r, Ű
Veperdí Ernő karnagY"vezeté~$yet, __:_,_ .zetí ,evaJ:l,gelizációt soha .nem látott mértékben ..megkell,kezdeni<" gy.
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érzik egyházi emberek, hogy ez az,. amire Amerikának is napjainkban .. \., 'Z· ..•. ". , :,":: '.'.'.: }. : .~
legnagyobb szüksége van. Az a 'protestáns jell-egű 'Világrész, 'mely a .~.•' :aróünn~péy '~'..'.
mult század első évtizedei után 4-5. nagy ébresztő hadjáratot élt . Bensőséges " Ünnepélye' 'volt mareius
végig, a második. világháború utolsó évében" vagy hónapjaiban az . '!'4-én .a nagytarcsal 'népfőiskolának:' a
-öSszes eddigieket felülmúló evangelizációs- 'hadjárafba "akar' kezdeni; növendékek számot adtak;' hqgy mílven
mert ,a keveset-politizáló, 'deo függetlenségben élő amerikai' lelkészek . munkát végeztek a népfőiskolai tanto-
fél' k ". '1' '1' . ." lyam alatt. Szép -napsugaras időben 'az·ketnets·.'a mostal?, j~,e,ttó é~ joggal .. félt~k- ettől ,?1:eggazdagodott -.hívei- :ünnepélyt -az iskola .udverán tertették.

Öszíritén-elmondotta az egyik' ifjú, hO'gy
.. Nem tudhat juk itt 'aZ öreg Európában, hogY' 'a"ter-v 'riem ~a:tád~e . milyen érzésekkel. jött annak 'idején a

·csupán' terv, de messzíről is' megértjük ameríkaíkollégáínkat. IrliY~hk .népfőískolára rs .milyen egészen más' er:
. . . k .• zéssel megy vissza kicsiny' falujába.az európai eresztyénséget, aJegsúlyosabb kereszt alatt szenvedő }l:e-MQst már 'látja',. hogy mit kell lennie,

resztyénséget.: A vezérlő németevangélikus .pÜ;spök. néhány' héttel Ifjúságunk lelki bajait" vizsgálta' a' kö-
előbb írta híressé ,vá!9 cikkénekélére: halott katonáink élrtek,.S majd- vétkező ifjú. s boldogab. tett bizonyságot,
nem' úgy. és azté rzí egész európai keresztyénségünk: halott] ai.hk,. nvo- .hogy .egészen más az életé azóta,.·hogy

- népfőiskolás létt, . .'."
morultjaink, bénáínk, halál'g megkísértett=európai testvéreink .mind ~'Egy' kis jelenet bemutatta., nogy mit
élriek s 'az Ő' emberfeletti . áldozatuk és kereszfhordózásuk újélet. esi- . tanulnak avnépfőiskolén vós' milyen n.e-
ráit hordozza' . " , " hé:i:ségek .várják a falujukba visszatérő

. Két egyházi _hírt kell rnérlegre te~i ezzel. kapcsolatban.' A~: egyik .fiÚk1lt,Ö~ ennek .teljes tudatában vannak
k . ·és vállalják a .nehézségeket, hiszen ők

hír ez: a kanadai eresztvénség az ~hé?:ősör9gnépnek 'a legveszélye- útrörök- 5 az első munkások számára bár-
· sebb tengeri. utat vá1.a~itva),. több "hajó, 'rakőrnányt ,.indított. útnak, :mEinnyinehézség van; a következő nern-

A másik' hír az, hogy az angol Telkészek 'irnádkoznák ~ 'velük ellen-zedélc útja már. könnyebb lesz:
sé . b 1 " , t 1 lk' ké t ,.. :,Hogyan, telnek, napjaik .a 'reggeli: éb-ges viszony an. evo neme e ,esze rj. . resztőtől 'az esti .elcsendesedésig, ezt me-

Mi úgy érezzük, hogya második hír tartalma súlyosabb és a jövő sélte -el a következö. népfőiskolés, .derűs
szempontjából. többet je~~n.tő." A, második világháború .hip.etetlenül. ~l- .mosolyt . váltott ki. elbeszélése. míkor
fajult harcrnedora ellenére is él'az ökumenicitás 'gondolatavS -ha volt' egy-egy tréfás élm.én.yüket,elmondotta.
polit'kum abban, hogy ..január 14-én,' Niemöller- születésnapján- ft can- Igen érdekes beszámoló harigzottelezen,a, -címen: "Abkről .mi tanultunk", ebben

· terbury érsek erről. a német-Ielkészről tartott előadást, az is valóság' elmondotta az előadó: ho'~y 8" magyar
és politikamentes=tény, hogy a be.két minderikiriél jobban az ·eur6pp.inépi irókkal .miért, foglalkcyztak5flyan
keresztyénség s főként annak lelkészei kívánják, . ','.' .. sokat, mert azok anlieip.k,mon.dott(l, a

N· beri f'l 1 ből h ..··li- .. 't" tá lát k kából mi ivéreink, a mi sorsunkat írják meg,em em .en ee em o, anem evange Um1..lSZ na asui 0_ a O. hiszen ők- is azt élik. Tanáraikat 'ismer-
·Ugyanezt értik 'az amerikai lelkészek is "ésvezért beszélnek 6kis tette 'a követI ező ifjú, elmondotta, hogy
amerikaiievangelízáciős '-sz~ksé.gesség'rő1. 'Ezérfátnagiüartisért nem kik és rrrilyen taÍltárgyat tanítottak, majd
vagyunk összehasonlíthatók az egykorí inazarérrusokkal.. akik egysze- köszönetet mondott tanáraiknak áldoza-
rű dták f h '1 t t h ztié ük' t·' tos és hű-séges munkájukért.en megtaga a. a egyver aszna ato " anem. a. erezzi es ·a4. IS Isten igéje is megcsendült az egyik
valljuk, hogy minden -keresztyének, jeleitbennagy boldogságban élő ifjú ajkán, amikor a tékozló fiú torté-,
amerikai keresztyének s rpillanatnyflag nehéz jelenben vajúdó európai rretével .kapcsolatosan-folrnácsolta. ennek
keresztyének várják is a próbáltatás végét -és 'készülnek is rá.: , . ,az: igének. mcndanívetóü. Mindrryájan

J6" . • . il" . t ,. '1 tb l' lelki örömmel hallgattuk .a nyílt tekin-azt észrevenni 'Ugy az am er eai, mín az europate e en, nogy tetű ..parasztifjú bátorhangú . bizonyság-
'vannak rriindenütt férfiak, akik oda akarnak. állani .az .újulní .Jcívánó : tételét'.· Voltak nehézségeiri.k,'mo~dotta.
,é!etelé:' annyi. összetörettetés ellenére' hadd építsük, fel mégegyszer, 'az e~yik .népfőiskolás, nekem személye-
· remélhetőleg Immár=utoljára, afélig-rombadőlt világot. London, 'vagy ..~en i~ voltak, ~e az~s~'3láJ.lök,is, his~:n
y" . h -' . setlegbármely magy..ar város porig rombolható. De ez . Isk~la~k vez~to.:lelk.e~z:t: az ev_e~e)en.'J.unc e!l,. vagy ~. ..... :. . ... , . . . .. , I ,behlvt~k katon.anak,~ne~ls. ,megoldóáutt
a pusztítás ~e!Ll{~bens~m k,elt.h~:l ~Z~. a remenyt: hogy .a varos l~lke, a .~ehez..helyzet.s ~l~rkezet~ ez a nap,
egy darab re~2l a ·nemzet téstéből.c örökre elpusztíthato volna. . , amikor o~'\lendezo!elekI:el al~Juk !st~n
.. . : Nyugtalan lelkiismeretű és vérző szívvel gondolkodó 'lelkek tettr.e- 'I·nii,gyo?evet. s. IlIPlOn9-h..atJu,k.:~m:de..zideig
.ké· '11 ak M' a amiko a katona töltött fezvverét.Jövésrevké- megse~tett minket ,?Z úr. Vegullgen ko-. szen a.n r: as z'. , r .• . .. .. " .' ..~:J •• '. m()!y es alapos élőadást hallottunk ezen
· szen tar~Ja; m~s az, ~IDJk~r tfun~d~ r~IH.tlogep,p,l.ótáJa gepene~ bo~ba- I a 'címen:··az.evan,gélikus népfőiskola sze,
· terhét kíoldani akarja; mas az, amikor orvos a.súlyosan sebzett katona repe a .magyar ' életben, . .,.. ,.
testéből eltávolítja il halál vasdarabját s más az 'is, amikor a .rneghalt -llefejezésül.aziskola 'igazgatója üdvö-
katona felett -katonalelkész áldóés könyörgő imádságot mond el, .de zö!te .>amegjeleI)-t~~et",akik k9~ö~t'ott

. d ík l k d th' tt ' b .. tt keri g .' 'g' del t""h g' kár voltak Bárdosay László volt miníszter-mm eg~fl , cse e ee., a, ~re .en? ': e;.~n az a ~n .o.a , . o y a. '. .elnök, dr. .Kiss. Ferenc, orvosprofesszor
az európai, akár az, amenkal keresztyenségnek meg sok elmondani- Kovács J. István ref. teológiai tanár,
valója van minden világrész ernbere számára! .. .. . .., . G. L. püspökhelyettes. Biró Gyötgy mín, ta-

. " ., nácsos,.. a KIE rnozgalmí .bizottságének
....,..~."...~V'1~ elnöke, Rimár Jenő rés Danhauser László

,. .', . - .' .
evarraélíkus lelkészek á Misszióegyesület
nevében, Sztehló Gábor ker. misszíói lel-
.kész és még sokan mások

Az ünnepség befejezése után, Bárdosay
Lásztószólt a népfőiskolás ifjakhoz és az

. egybegyültekhez, "Szimbolikusnaklá-

. 'tom, hogy' itt, 'a kis harang alatt' tart-,
játok beszámolótokat. -'Kell, hogy ez. fi-
gyelmeztessen,benneteketerra, hogy mi-
ként a harang hangja szerte száll a le-
'vegőben s.híyja 'vagy: f,igyelinezteti az
-ískola lakóit valamilyen kötelességeinek
teljesitésére; .legyetek ti is -'-ott, a'-hová
visszament('!k, hij.rangszó,_·figyelmeztetés.
Ti is emeljétek. Isten felé miIldig ,sze-
meiteket; tanitsalok' erré ·íilásokéi.tál1an-

Balassagyarmat .. Az ~gyliázközség az,
összes kebelében működő egyesületek'

'bevon:ásával·szerda esténként. zerreszá-
mokkal és szavalatokkal kiegészített
böjti estélyeket rendez. .Előadók; vi1é~
Sréter Ferenc, Kovács'Gyula, Wolf Lajos;'
dr. 'Csengődy Lajos, TúróCzyZoJtAn és'

· Kardos Gyula. ..,; .,
. Halálozás. Pósch Zsigmond "ny. pol->
gári iskolai tanár, a keszthelyi gyüleke-
zet nagy lótevője és felügyelője, életé-
nek 83, évében:,'márci~s 15-én elhúnyt:
Porr.észeitőla gyülekezet március 17-én
a templomban tartott g.yászistentisztele-
ten vett búcsút,

_ Templomi hangverseny 'Komárom ban.
A komáromí egyház templomában a hí-
vek . szépszámúrészvételevel' legutóbb
művészr hangverseny volt. Előadásra ke-
rültek Bach, Grieg.::;.több neves szerzők
művein kívütBethlendy Sándor és Nagy

.Sándor aiYb.ázi kántorok szerzeményei
saját előadásában, illetve orgonakíséret-
tel. A magán- és kettős' énekszámokat
Hajóssy Mária. Radnóti Kár~ly és Szöl-
lősy Sándor .adták elő.. A bevezető be-
szédet; valamint az egyes 'számok közt
az összekötő szöveget Szakáts László. S.

lelkész inondott(l, :

,/ '-'3'-



dóan s akkor ne~m4rad el al a szebb
jövő, amelynek megvalósításán ma m:Íl-
den becsületes magyar fáradozik.... Igen
nagy.~tszé8sel fogadták úgy . a fíúk,
.mínt ez egybegyültek a volt mlníszter-
elnök őszinte, szívből jövő szavait.

Az iskola igazgatója végigvezette a
vendégeket a népfőiskolán. ismertette az
egész Tessedík-falva létrejöttét, majd I!
vendégek eltávoztak es a fiúk közül is
igen sokan még aznap este elindultak
vissza otthonukba. Bizony könnyesek let-
tek a szemek, amikor búcsúztak egymás-
tól, fogadkozások hangzottak el, hogy
egymásnak hűségesen írnak és nem fe-
ledkeznek el egymásról Míndnyájan ott
álltunk a népfőiskola kapujában, éne-
kelve és búcsúkendőt integetve.

Elmúlt az' első ot esztendő, ötödik lz-
ben - engedjük ki fiainkat az életbe. Ma
már három úépfőiskolánk van, de remél-
jük, hogy rövidesen még több lesz. Sok
tervünk van a jövőre, hogy ezeket meg-
valósíthassuk. szükségűnk van lmédkozó

. és értünk felelősséget érző lelkekre és
áldozatot- hozni tudó szívékre. 'Hivunk
mindenkit, aki felelősséget érez a ma-
gyar evangélikus parasztság 'ügye iránt.
De Tessedikfalva a nyáron sem lesz üres:
pesti gyerekek jönnek nyaralni, li nép-·
főiskola ílyenmódon is szolgálni akarja
a város ügyét. Szerl?+n6n1<. D'I rn''1d''''''i
éppen úgy meggyőződéssel érezné, mint
a záróünnepély résztvevői,' hogy a nep-
főiskola ügye igazán magyar ügy,-
minden magver .ügye..

, Dortuti Ferenc
népfőískolaí lelkész:

Láttuk
&zakiak címmel Madetojá finn nem-

216tl operáját mutatta be Operaházunk.
A mű szövega ismerős, pár évvel ezelőtt
a Nemzeti Színház mutatta be prózában.
Mint opera azonban kétségtelenül leg-
alább olyan hatásos és felemelő, mint
szlndarebként, ,Az önkénnyel· szembe-
BzáiJó hazafiság, a rendíthetetlen kítar-
tás, az északi népekre jellemző nyugodt
és méltóségteljes magatartás mínd meg-
látszik' ebben a darabban. A zene is
igyekszik kifejezni ezeket az elemeket

- és ez nagyrészben sikerül ls. Mint zene-
mű nem, tartozik II legkönnyebbek közé,
mert komoly és igényes. mondanívaló-
val rendelkezik. Igazán' azonban csak
azok tudják majd élvezni, akik ismerik
/lZ északíek .életét és magatartását. Má-
soknak talán vontatott lesz, mert nem
fogják megérteni, mennyi erő és nyugodt
szépség van az ugrándozás ée szavalás
nélküli, szinte egészen természetes maga-
tartásban. Az Északiak nagy nyeresége
lesz Qperahézunk repertoárjának és méltó
társa, feljebb mutató, igényesebb rokona
nemzeti operáinknak.

AZ éjszaka Ieánya érdekes magyar
film. Problémája: lehet-e szabadulni a bű-
nös inúlttól? A kérdésre orvosilag igyek-
szik választ adni és egy pszichológus
kezelésétől remél! elérni az igenlő vá-
laszt. Nem tudjuk azonban, hog.y csak a
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Petőfi árvála Szarvasen.
. .

(Folytatás)
A szeprember 4-én megnvitott iskolaév márHyen "auspiciumok-

kal" vette kezdetét. A hetedik osztálynak 48 tanulója között ott ült,
egyre halványabb arccal, egyre szórakozottabb, fáradtabb tekintettel
a neve által a negyvennyolcas idők minden emlékének felidézője, Tr..:"
náraí az első napoktél kezdve kíolvastak azokból a réveteg nézésű sze-
mekből egy egész sorstragédiát. Erélyesen. fellépni, könyörtelen szí-
gorral félretenni a világhírű apa Iránti kegyeletes érzéseket: talán
hasznosabb lett volna:' áro ilyen hűvös tárgyilagosságra nemcsak' a
hetedikesek aranyszívű osztály tanára, Lányi' Gusztáv volt képtelen,
de egyetlen őt oktató tanár sem. Azon' idők szenvedélyesen hazafi a!';
szelleme magyarázza a szarvasi evangélikus gimnázium masratartását.
Az izzó hazafiság levegője .iárta át a tanári szobát és a tantenneket.
Tatav István jf{az~ató, ki Zoltánt a bölcsészetre tanitotta, hogy csak
egyet említsünk róla, az 1859-1.pátens elleni küzdelem egyík országos
vezére volt. Tanárai közül Szendi György mint tüzér harcolt a szabad.
sázharcban: a történelemre pedig Zsilinszky Mihály, később nagvnevű
történetírónk oktatta. (Benka Gyula nem tanította; az tévesen került
Dési könyvébe.) . " - .

Az· utca, a lakosság kényeztetéséhez társult tehát tanáraíé is. Oda-
adó jóakarattal Iesték minden meznvilatkozását. Egyúttal azonban fáj-
dalommal látták egyre inkább kiütköző ífjúl elöregedését. .

Az ;1865/66-1 ískolaév eseményeíről fennmaradt 'írások; jegyző-
könyvek tele 'vannak.panaszokkal atanul6k soha nem tapasztalt SÚI.-

. badságai miatt. ltrdekes, és tárgyunk szempontfából felette tanulságos-
figyelni ezeket a tanári "tanácskozmányokat". Mlnden hivatalos-meg-
szólalás. burkoltan kifejezett. gyanusítást tartalmazott. s ezért .egy-ezy
kicsi pedagógiai botlás volt; egyúttal azonban éles cáfolat 'arta:vajJon , -
széttépték-e a kegyelet kötelékét PetőfiSándor egykori barátjai?

A panaszok ,e~e szaporodtak, amint őszbe-télbe. fordult az idő.
Október eletén számos feljelentés alaután az izazgató megállapította,
hogy .Jcülönösenídegen helyekről idejött tanulók" .botrányos éjielezé-
seket visznek ·véghez. November elején V. L. tanulót "tizenkét vessző-
csapásra" itélik dorbézolásat míatt: vallatása adataiból csak annyit írtak
[ezvzőkönvvbe. hogy kívált ,.Pestről iött nagyobb tanulők látoáat+ák
a bűnbarlangokat". Néhány héttel utóbb azonban nem tudták tovább·
takargatni, s megjelent a Petőfi Zoltán neve. A tanárt. karönmagával .
mezhasonulva nyult hozzá ehhez a keserű kérdéshez. Mi legyen most
PetŐfi .Zoltánnal, azon V.L. társával. kit már előzőleg is, ezen úíabb. /

kihágás előtt tizenkét botütésre ítéltek? A következetesség és a'1 igaz-
ság legalább is hasonló szígorú elbánást kővetelt vele szemben. Oh. de
erre nemcsak a lágvszívű Lányi osztálvtanár, dé a szíaort képviselő
kemény igazgató sem volf képes. Benka Gyula festette le előttem"
mikor erre a tanári értekezletre tereltem a szót, micsoda nehéz meg-
vítatások, az akkori hazafiúi érzés mílven pedagógiát arculcsapó 'meg-
nvílvánulásaí előzték meg állásfozlalásukat, Arról. .hozv .van itt a
faluban bizonyos Gebauer nevű hentes. kinek üzletében -botránvos
mulatozások folynak, s hogy őhozzá járonat vacsora vürügve alatt
Zoltán is, s ott ídőzései a késő éjszakába nyúlnak. A kívételező elnézés
megtermette rossz gyümölcsét, a nagybácsinak a karácsonví szünet

1

alatt tett rendszabálvat nem vezettek célhoz, s a januári tanári pne-
.keztetek megint, Petőfi Zoltán elleni panaszokkal voltak te1e. Végso
tanácstalansápában a tanári kar. és hogv megossza a- felelősséget, az
iskolatanács elé utalta az egyébként a saját hatáskörébe tartozó ügyet.
A február 7-énHaviár Dániel esceres elnöklete mellett tartott ta-
nácsülés szigorú rendszabályok alkalmazására hatalmazta fel a tanári
kart. Am az áprils 19-én tartott tanári értekezlet.nem tudott, nem volt
képes Iesui+ani, csak ultimátumot adott, mert a régen megindokolt
s a tanács által eleve Jóváhagyott kirekesztést Petőfi Sándor árváiával
'szemben nem volt szíve alkalmazni! Harmadnapra Zoltán "engedelem
nélkül iskolánkból tovább állott". .' .

Könyörtelen, ridegen eljáró volt-e a szarvasi evangélikus gímná-
zium Petőfi Zoltánnal szemben? Az elmondottakori kívül állion még itt
erre válaszu! utolsó' bízonyítványa azon .tanév el.sq feléTőL. melynek



fan6rdkon kívüli eseményeit ttt ismertett1lk. Petőfi Zoltán utolsó
-ssarvasí gImnáziumi anyakönyvi lapja igy szól: ,

"Folyószám 26. Tanév -1865/66. Születési éve: 1848, helye: Deb-
reeen, Vallása: rém. kathol. .Lakóhelye: Csákó. Atyja: néhai Petőfi
Sándor. Gyámja: Petőfi István. Az első félévben: erkölcsi viselete:
többnyire törvényszerű. Figyelme: .Ieszűlt, Szorgalma: kellő. Vallás:
dicséretes. Latin: kielégitő. Hellén: dícséretes. Magyar irod. történet:
kítűnő, Irály: dícséretes. Német: kitűnő: Földrajz és történet: kitűnő.
Mennyiségtan: kielégitő. Logika: dicséretes. Irományá: rendes. Általá-
nos bizonyítvány jegye: dicséretes." . D'/'. Nádor Jenő.

Adatok Pákh Mihály életralzahoz
AliR töltött két hónapot Rimaszem batban, boldog, serény és áldá-

sos munkásságban, márís újabb nagy öröm érte: a tiszai kerület leg-
tekintélyesebb gyülekezete: Nyíregyháza, 185G. okt. 19-én megválasz-
totta egyik megüresedett papi székébe. Es - még át sem költözött
Bímaozombatból, míkor 1857 januárjában váratlanul Dobs'na hívta
meg lelkészül sekkor vívta legnagyobb belső harcát. A nyíregyháziak
olyan áradö szerétettel és gazdag örömmel várták, ami mélyen meg-
hatotta, viszont a szülőföld hívó szava a honvágyat .oly lebírhatatlan
mértékben élesztette fel öregedő s hazasóhajtó szívében, hogy végül
is nem birt ezzel a vággyal s megkérte a nyíregyházai gyülekezetet:
mentsék feligérete alól, hogy igy a dobsinai állást foglalhassa el.

A nyíregyháztak lelkiállapotát illusztrálja az az igen becses leve-
lünk, melyet Szénfy Gusztáv iskolafelügyelő, egyházi jegyző, nyir-
egyházai ügyvéd irt Pákh Albertnek, ki már ekkor a Vasárnapi Ujság
országszerte szeretett és nagyrabecsült szerkesztője volt. A levél így

. szól:' 'v' •

"Kedves Barátom!
Folyó h6 7-ről kelt leveleden anny'ra megütköztern, hogy olvasá-

sakor még saját szemeimnek sem hittem, - s így jártak ezzel mind-
azok, kikkel a ránk nézve leverő, s megszomorító hírt köz öltem. Nem
hínnéd, hogy mínd a'mellett, miszerint igen derék lelkészeink vannak
's mínden tek'ntetben megfelelnek magas hivatásuknak, - nem
hírméd azt, hogy milyen üdvös lett volna egyházurikra - kor 's 5Z-2n-
vadések által úgy sz6lván újólag fölezentelt -=- oly lelki pásztor, minőt
kedves atyádban reméltünk tisztélhetni. Nem hitted, minő reménye-
ket zondolt egyházunk valósitani az által, hogy hazaszérte tisztelt
atyádat, a protestánt'zmus veterán érdemdús bajnokát, lelkészének
merválasztá Js fölkéré. Nem hiheted, hogy várva-várt új lelkipászto-
runk, édes apád, eljövetelén egyházunk valamennyi tagja mily ősziri-
tén, mondhatnám gyermekileg örvendettek. De ki tudná azt híven
tolmácsolní, mít kedves apád, jövendő lelkipásztorunk idejövetelétől
vártunk, reméltünk 's hittünk?

Képzeld már most azon hatást, melyet iratod egyházunk elöljárói-
's jobbjaira zyakcrolt, midőn az izazán lelkesült 's valóban egynang»
választás (milyenre alig emlékeznek) egyszerre - mintha vrllám suj-
tott volna közibünk, - semmivé tétetett. Csak édesapád halálának
váratlan hire dermeszthette volna meg anny':ra a kedélyeket, mint
'baljóslatú leveled,

Az igaz, hogy a gondvíselés útjai kifürkészhetetlenek; az is igaz,
hogy azok az okok, melyeket irodalmilag el'smert ügyesseged oly élén-
ken elősorola. - győzők: s bár az is igaz; hogy egyházunk sajgó csa-
pások közt ls magát férfiasan viselni erölködik: - azonban az igazat
megvaUva, kimondhatatlanul sajnosan veszi, hogy édespád lelkipász-
torául megnyerni nem lehetett szerencsés. .

Megírhatod tehát bizton az általunk határtalanul tisztelt 's szere-
tett édesapádnak - mint kivánád -, hogy egyházunk őtdeköszönésc
vételével minden világi, törvényes kötelezettség alul föl fogja menteni
's a' dobsinai lelkészi állomás elfogadásában legkisebb akadályt nem
gördítend elibe: - de azt 's írd meg egy úttal, hogy azon szellemi. köte-o
lék, mely közte 's egyházunk közt már eddig is szövődött hitünkben, -
soha, .de soha sem fog fölbomlani. Ird meg, hogy egyházunk örül, vég-
hetetlenül örül azon versenynek, melyet egyházaink érdem dús .sze-

.dráma! történet tovább bonyolltásának
kedvéért, . vagy pedig mert csakugyan
érzi, h-ogy ez a kérdés igy meg nem
-oldható, végül mégis csak az emberből
magából. Igyekszík eredményt kícsíholní.
Mi tudjuk, hogy. erre a kérdésre csak'
egy válasz lehet, a megtérés és a kegye-
lem, amely "onnan felülről száll alá ''.·
Ezt azonban nem lehet filmen ábrázolni,
legfeljebb elglccselnl. - A film ettől el-
tekintve érdekes, sőt egyike mozgalmas-
ság szempontjából az utóbbi Idők jobb
magyar Illmjeínek. A műhibákról pedig
inkább ne beszéljünk, kp.

Sághy Jenő:
Szétszórt juhok között,

Fébé kiadás, 72. o.
Rokonszenves' kís irás, üzen et a "vé-

gekröl". Az olvasó, akinek- van szíve,
legalább is, mig a könyv hatását a mín-
dennap gondja ki nem füstölögtetí be-
lőle, imádkozni fog il szórványokért. De
külön a szórvérry-papokért is. Akinek
pedig nincs szívej abban ez a kisírAs
mégis 'blzsergető melegséget fog índítaní
a szív helyén azok iránt a testvérek
iránt, akik szétszóródtak a nyájMl.s
azok iránt, akik ezeket. a szétszórtakat
pásztoroljék. Sághy Jenő az bk közé a fia-
tal lelkészek közé tartozik, akik végte-
lenül komolyan veszik a dolgukat, akiket
a szolgálat lelke hevít, 6 főleg, akik
őszinték és emberségesek anélkül, hogy
gusztustalan kitárulkozók tés humanisták
lennének. SághyJenő magyar emberr' és
amennyire' egy lelkész az lehet, .•... ú.gy
látszik, jó keresztyén, Ezt a kts könyvet
ajánljuk mindazoknak, akik egyházunk-
ban minden olyan tollvonást izgatottan
lesnek, ami felelősséget érző, lelkes fia-
tal magyar keresztyének kezétől szárma-
zik. Csak talán annyit a "birá'latból",
hogy még jobb lenne, ha Sághy egészen
az elbeszélés mellett döntött volna, 6 még
az' írmagját is kiirtotta volna 'a "tanul-
mánynak". dy1, .

Tartassanak könyörgésekl clmen
Benke Kálmán, Darányl Lajos, Kocsís
Ferenc és Magó Ferenc református .Iel-
készek csinos kiállítású imádságos köny-
vet írtak. A közvetlenhangú imakönyv-
ben hadbavonult családtagok imádságai
vannak fronton küzdő szeretteikért, A
szülő imádsága' gyermekéért,feleség
imádsága férjéért, gyermek imádsága
édesapjáért, menyasszony ímédsága vö-
Iegényéért., stb. Nagyon alkalmas mín-
dennapi használatra. A "Református
Jövő" adta ki s 1 pengős áron kapható
az egyház! jel1egü könyvkereskedések-
ben. P. P.



~·HJREK
FérfiiriteIligenciánk csendesnapjai: Az

Országos Luther-Szövetség ez évben .ís
'.a .nagyhét első -három napján rendezi
meg férfiintélligenciánk evangélizáló

"csendesnapjatt. A "csendesnapok Mária-
'. besnyőn .(Cödöllőmellett), a Besnyő-
"penzióban április 1-7-én, szombaton este

.-kezdődnek és 20-áli., k~dden este végzöd-

~nek".EIc3adók: Túróczy Zoltán püspök,
dr. 'Mády Zoltán c. igazgató, tudomány-
egyetem! előadó, dr. Reök Iván sebész-
főorvos és Szab6 József lelkész. - A
kényelmeselhelye~és és jó -. ellátás a
megfelelően felszerelt penzióban testi pi"
henést is jelent. Teljes ellátás kiszolgá- .
lással, csomaghordárral, stb. elhelyezés
szerint ~6; 32, ".~8~ pengőbe , és 2 P
Jelentkezési-rendezési díjba kerül. Fiités
kfvánságra külön -,'i P.. Élelmiszerjegye-
ket váltóiégyekben .kell hozni, .:...-Alig

· képzelhető 'el, "'hogy' különösen egyház-
Ielüzvelölnk. egyházi tisztviselőink s az

· intélligenciáhóz tartozo presbitereink kö- I

· réből bárki is melIőzhessé az ilyen cseh-
· .desnapokat, . aki saját lelki életét és

ezze! 'egvházi szolgálatát komolv~n veszi.
:Ai :értieklődés' és részvétel évről-é';re fo-
"kozódik js, úzvhozvajénlatos a mielőbbí
jelentkezés, Résil~teS programrnot küld,
Ielvilázosítást ád az Országos Luther-
Szővetség konferenciaí bizottsága Bllda-

·pest. 1.,' Verbőczy-u. 28. (T.: 160-468.).
:. ..NépflFskolai .záróilnrtepélyek. PI. Du-

.. néntúli Evangélikus .Fíúnépfőtskola már-
· tius 25-éh Cvenesdiéson.: az Evangélikus
Missziói Otthonban (Kapernaum) tartotta

":~vzáró ünnepélvét. IQét hirdetett D'- Kapi
Béla :püspök. A népfőiskolás 'fíúk beszá-
moltak a' végzett munkáról. énekeket,
népdaloket és szavalatokat adtak elő. ,-=.
A,Fébé Bvanzélikus Diakonissza Egve-
sület léánvnépfőiskolája 'sztntén március

, 2,s:éiI tartottá záróünnepélvét az egyete-
m~s égyház .U1l5i-úti im~termében, Záró-

.~.beszédet Kémény Lajos budapesti espe-
, res mondott,. ' \

,Bék€sc~aba. Az árad-békési, békési és
a' csanád-csongrádi egyházmegye lelké-

· szel, tanárai és tanítói március 25-én kon-
;' ferenclát' tartották ci gyülekezetben. Elő-
·adók, voltak: Bánkúti Dezső dr. tanüzví

,fŐtanáCcsos, Wolf Laios egyházkeitileti
lelkészezvesületí ' elnök és Lehóczky
Egye'ct mískolcí tanítóképzőintézeti tanár:
A konferencia több fontos kérdést beszélt

· -.
meg.

Új fiókegyház Nagyszalontán. A nagy-
váradi anyáegyhazhoz tartozó nagysza-
lontai evangélikusok nemrég fióke.gyhá-

· zat alapítottak, Alakuló közgyülésük feb-
ruá~ 28~án volt. A kb. 100 lelket számláló
fiókegyház els'ő gondnokává dr. Kuch
Béla nagyszalontai orvost választotta
meg. Istentiszteletek egyelőre havon;

:6

mélys körül tanusítnak: azonban sajnos látni kénytelen, -rníkép
, más nyeri el előle a' babérkoszorút. Irjál, a' mit akarsz egyházunkról.
- mert ez igazán szeréti apádat, 's kész érette minden áldozatot meg-
.hozni, melyet csak kívánhat tőle! Egyházunk azonban rriíndenkoron
büszkélkedni fog azzal, hogy édes apád meghívásunkat elfogadta, -:- 's
ezen elfogadásnak egyedül oly okokból, - melyek a'legnagyobb mérw-
ban elismerendők 's méltánylók valának, - ránk névve felette sajnosan
hem lehetett teljesíten-e. . '.' _ . ,.' " , ...,

Egyházunk hangulatát,· ecsetelve. barátságodba zárt maradok
őszinte barátod:' " ; .

Nyíregyházán, 1857-ki január 26-án. Szénfy Gusztáv:' "
A nyíregyházai gyülekezet hangulatat megkapóan s bensőségesen

tolmácsoló levélhez fölösleges minden kommentár.Éz az egy -dokumen-
tum maga telj-esen elegendő ahhoz, hogy kiolvassuk belőle:' milyen tisz- .
'telet és nagyrabecsülés yette~örül országszerte Pákh Mth~ly .nemes
alakjátli. , .' .."' . '.' ..... "

r , Egy érdekes részletre mégvisszakővetkeztethetünk a.SaénfyIeve-
léből s ez az, hogy Pákh M'hály nyilván Alberffiát, anagy tehetség-
gel megáldott. írót kérte feli hogya súlyos feladatot könnvítsejneg

',számára s elöszörő írja meg Nyíregyházára, hogy míért mondle az oly
sok szeretettelés örömmel -f~laján~ott, állásról? Alhert".-:- arnint Szénfy
soraiban olvassuk, -' "irodalmJlq.gelisrn.ert ügyességet" teljesen Iatba-
, vetette a Hiób-hír .közlésénél. "Nyf,r:.esi-Ti~hy ,Kálmán.,

" (FolytatjuJ~.). ' .>

Rendelet érettségiról ':.:.
:. /' . :, .

az
1.

' •.. _t_~

A kőzépískolára vonatkozó 1934. évi. XI. törvény Cikk,óta>új tan-
terv, új utasítások szerint és· jórészt-új tankönyveksegítségévelfolyik
a gmnáziumí tanítás. Az emlitett. törvénycikk előttí : reálgimnázium
utolsó évfolyama tavaly. érettségizett le. Most készülnek. ~elős?:ö-raz
érettségi vizsgára olyan diákok, akik. már az első osztály tól fogva az
új tahtervű·· gimnáziumban tanultak. Elsősorban őket és o tanáraikat
érinti, de tartalmával m'nden iművelt magyar embert érdekelhet az
a miniszterí rendelet,amefy a Budapesti Közlöny február 23d' szá-
mában jelent meg. (8.400/1943. V.K. M. si. rend.)
:' .' Kőztudomású, hogy. az új tanterv alapján álló .érettségi utasítás
még nem készült el, ezért ez a legutóbbi rendelet az "1933-ban kiadott
érettségi vizsgálati utasítást hagyja érvényben. Az új rendelet' álta-
lános módosításai lényegtelenek, . a, hozzátartozó: malléklet pedig az
érettségi vizsga tárgyai' közül kettőt említ: a' latint vés a magyart.
A latin érettségi módosítását kétsoros mondat intézi eJ (A vizsgálat
tárgya lehet bármely klasszikus mű.), de a magyarral egész kis érte-
kezés foglalkozik, egyike a legjobbaknak, .amikét a: magyar nyelv és
irodalom védelmében irtak. Többek között ezeket olvassuk a rende-
létben: "A magyar nyelv és irodalomiköréből- vett. kérdések- tárgyi
tekintetben kiemelkedő anyagrészletekre vonatkozzanak és- legyenek
alkalmasak arra, hogy a jelölt megmutathassa a .magyar irodalomban
1,laló tájékozottságát. Nem egyes irodalomtörténeti méitatások: 'elmon-
dásá't, aprólékos és az irodalmi műoe! alig össz.efüggő életrajzi vagy
egyéb adatok felsorolását, hanern a nevezetesebb írók egy vagy több
maradandó értékűolvasott művének beható tárgyalását, az irodalom
fejlődésével összefüggő kérdések "fejtegetését és va.nyelvi .ismeretek
lényeges része-ben való, tájékozottságot kell a jelöltektől megkivánni.
Az irodalmi tételek többsége a XIX. század irodalmára és részben-az

'újabb irodalomra vonatkozzék. Az előbbi korok irodalmának alaku-
lását inkább. csak-nagy vonásokbarrés a kiemelkedő egyéniségekköré
csoportosuló általános összefogások a1akjábankell megkívánnívJvep-

, jamk Í'róinak és irodalmi iró'nyzatainak, valamint a nepkö-ltészet€7:te-
kes darab,1ainak ismeretét is meg kell kívánni. A súlyt a jelölt oioasott-
ságáncik és iTodalmi müveltségének megítélésére kell vetni." "'- Bizo-
nyos, hogy a magyar irodatőm tanítására vonatkozó részletes utasítá-
sok már régen egyengetik ennek a rendeletnek es-ennek az érettségi-
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nekn útját. Demégsem alaptalan az. az általános észrevétel, hogy ként egyszer, hittan6rák hetenként egy.
arendelet külőnös nyomatékkal hangsúlyozza a "kdrszerű irodalom- szer lesznek. A kis M)kegyház hő vágya.
ismeret követelrnényét", (A rendelet kifejezése.) A szarvak mögött ott az, hogy jníelöbb saját imaházában dí- .
érezzük. a szellemet, a meggyőződést irodalmunk' nemzetforrnáló ere- csérhesse az Urat.
jé,rőlr . amelyet nem szabad elzárni .és megútáltatni száraz irodalom- Nagybánya .. Az egyházközségbÉm f.
történeti méltatásoknak és túlterhelést okozó adathalmaznak az erő-' hó 14-én és 15-én Evangélikus Napok
szakelásával. Eppen ebben fedezhető .fel a rendelet alapján az egyik voltak, melyen az Országos Luther-Szö:'
nagy különbség a régiiés az új érettségi, a régi és az új megkivánt vetség elöadói: Ágóston Sándor" Gyi-
írodalomtanítás ' kőzött. Szemléltető hasonlat kedvéért képzeljük el, mesy Károly dr. és báró Radvánszky.
hogy meg kell vizsgálni valakinek a Szentirásban való jártasságát. Antal' szolgáltak. Az ünnepélyeken a'
Hogyha a jelöltnek előzőleg a kezébe adunk egy 'kötetnyi prédikáelót gyülekezet komoly érdeklödéssel vett
az egyházi esztendő perikópáiról s aztán a v'zsgárr azt mondjuk neki részt. <"

pl., hogy itt van a "Szerrthárornság utáni. 13. vasárnapszentleckéje, . Elet-halálharcom címen tartja a. Fébé .
Lukács evangéliuma 10. részének 23-37. verse, mondja el az idevágó Evangélikus Diakónissza Egyesület böjti ..
prédikációt: ez lesz a vizsgáztatás egyik "rnódja. Nem va!ószínű,. hogyelőadássorozatát. Az egy·eseh'íadásqkd.'·
ilyen vizsgáztatás mellett .meg lehetne állapítani .a Bibliában való jár- rneír Harcom Isten ellen; Harcom öIÍ,'
tasságot, Hiszen ilyen kérdezés mellett a vizsgán, való helytálláshoz magam ellen, Harcom -testvéreim 'ellen, '.
a Szentírást.nem is nagyon kell~l1e elolvasni, elég volna a róla szóló Vereségem,Fogságom, Béke. :Az ÖSSZe"
beszédek megtanulása. ami' persze jóval nagyobb mégterhelése az em- jövetelek az egyetemes egyház ímaterme-:
lékezetnék. Hogyha azonban a vizsgán magát a Szeritirást adjuk a ben (VIlI., Ullői-út 24.; II. emelet) vannak .
jelölt kezébe es. különböző helyeken kinyitva mgkérdezzük tőle,. hogy vasárnaponként d. u. fél 5 órai.kezdettal.. '
mit jelent (esetleg éppen az ő vélemény ei alapján) az az ige, hol van Györ.: Az Evangélikus Diákszövetség
hozzá hasonló rész, milyen más' részek világítják meg ezt vagy azt a' március l ó-én hazafias ünnepélyt rendé-
széntírásí .helyet, akkor már sokkal biztosabban állapíthatjuk meg a.' zett, melyen művészí számok' keretében.
Bibliában' való jártassaget és valószínű, hogy aki ilyen vizsgára készül, Balikó Zoltán' tábori lelkész tartott elő-
az' gyakrabban fog "alázatos- nagy gonddal' ráhajolni "a kijelentés. adást ra Hétköznapok forradalma címen.,'
6s -betűire"; Minden hasonlat sántít egy. kicsit,ez talán nagyon is.. Fodor Kálmán orgonajétékában, vála- :
de ki' ne érezné ~a'párhuzamot az első eljárás és -a között az érettségi .! mint az egyhází ivegyeskar és gyermek"-
között, amelyerr-megkaptuk- a tételt:- Kemény Zsigmond, és aztán el kar előa:dásábán Hamar Gyula több műve :
kellett mondani .azt, amit a tankönyvből és esetleg a- magyarázatból került bemutatásra. Vezériyelt PcdorKál- .
Keményről tanultunk. Amikor -az új érettségi elgondolás és a mai, íro- mán kamagy. Szavalt ~Záhbny Alice"
dalomtanítás is, inkább .a irnásik, az olvasmányélményeken alapuló, Doma Sándor. és Gosztöla:~JÓzsef._Fel- .
míntegy az írodalomról való személyes bizonyosságtételt hangsúlyozta, olvasott.Rátz Sándor..
akkor .szükségszerűen közeledni Jog az emlékezetbe zsúfolt rnondatok I Szarvas. A~ egyhÁzkoz'iégbeIÍrendsze-':'
slrecitáltatásától }izQlvasQtt művekről váló beszélgetéshez. Ilyesmire, résen megindult' á tanyai hi~ek iondo~
k~egít9kérdések Jorm,.ájában,· ed91;g is s9r került, de többnyire csak zása. A lelkészek beos~tás szerínt vasár-
akkor, mikor a felelő.emlékezőtehetsége Ielmondta a .szolgálatot. Persze, napról-va~árnaprakisiállIÍak a távolabbi
ez nem jelenti az-emlékezetneka nyugdíjazását, csak 'hasznosabb, élet- helyekre is saz' egyha~i iskoiákbán j'9"
szerűbb 'eselményszerub15 -dolgokkal való megtöitését. A rendszeres' teritisztel~teketés~úr~ácsora~sztásolfat
gondolkozás és ~áz-összefüggő, szabatos előadás készséget is meg kell tartanak. 2- Március 28cá'naz evangé-:
vízgálni, merf ennek teljes' kikapcsolása éppen olyan tévedos volna, likus Ieveritéknsk közös- csendesnapjuk.
mint az ellenkező véglet volt.' t , ,. majd úrvacsoravételük lesz' az ó-temp-

Az említett 840ü'j1943. - V. K. M. sz. rendelet .másik feltűnő gon-' lomban. Rendszeresen' folyik közöttüká .'
dolata az, hogy. ,;napjaink íróinak és irodalmi .iráhyzatainak, valamint lelkészi munka. A gyülekezetnek több, •.
a. népköltészet értékes' darabjainak- ismeretét is meg kell kívánni". Ez· mint '600leventéje van.v-s- MárciusHcé~ '.'
jelenti -a rendelet -Teghatározottabb. lépését a nemzeti élettel össze- - a ProtestánsNŐszövet~égjói siketült tea-
függő irodalomtanítás ·felé. Igaz,hogy .már az érvényben -lévő Részletes estét tartott, melynek műsorán neves mü-
UtasításokJs előírtákia nyolcadik osztályban újább írók műveinek vészek' szerepeltek.'
olvasását . is, de az _ott felsorolt _irók .(Ady, Babits, Tóth Arpád, Harmincéves jubileum. A somorjai'
Kösztolányi, Móricz .Zsigmo_nd) közül már=egy sincs életben, tehát Protestáns Nöegylet ez. éví Yendes köz-.
amikor ez a rendelet "napjaink" íróira és irodalmi irányzataira tereli gyűlésén ünnepelte fenné llásának .30.'év-_
a figyelmet;' akkor az Utasításoknál jóval tovább megy, a tényleges fordulóját.yAz egyesület 1912-benalakult •
gyakorlatot pedig eddig jobbára ismeretlen feladatokkal toldja meg. meg boldogult dr. Halmí. Béla .lelkési.' .
Ami eddig csak lehetőség volt az önképzőkörben, vagy a fogékonyabb kezdeményezésérs. sok lot tett szegény ~
diákok számára intézményesített olvasókörben, ,az mostkötelesség lesz. ís~olásgYermekekkel,'betegek~e!. Közel
Megkedveltetui napjaink sokat vitatott irodalmát, olvasmányok (köny- 20 ezer pengöt áldozott a szerétet oltá-
vek, folyóiratok) megbeszélése alapján megsejtetni világnézeti, társa- rén. Elnőkriője megalakulásától kezdve ,
dalmí és. művészeti kérdéseit, írói tömörülések és szembenállások dr..Rőck Ernőné, sz. N~me~sáriyrAranka,
índitékait, lehetőleg az irodalmi olvasmányok.' élményei alapján, szak- akit a március 7-í azéretetvendégség ~l:
tudással, de il tanári szaktekintéllyel . való visszaélés nélkül: mindez kalmából a Nőegylet, :m~leg ünneplésben
mostmárriem 'pusztán lelkiismereti, hanemhivatalbeli kötelessége lesz részesitett. A jubileum emlékére müv~szi
a'magyarnyelv 'és irodalom tanárának. Nehéz kötelesség. l~sz "ez, kívitelű emléklapot adott ki_az' evangé- .
amelynek síkeres teljesitésenem lehet általános mindaddígvamíg egye- likus, református egyházak ésa község
temí .oktatásunk olyan merev óvatossággal zárkózik el az újabb íro- hálája jeléűl. ' ,. . .
dalom ismertetése elol. Az élményszerű irodalomismeret és a legújabb - A kőszegi evangélíkus leányneveiő-
irodalomban való tájékoztatást ennek a rendeletnek ri. szellemében' intézet igazgatósága felhívja az érdek~r~
teljességében csak az a szerencsésebb -tanárnemzedék lesz képes még- tekftgyelmét arre, hogy .a jÖVŐ&Y( fel- ,

. • .- • ,_. .::.. -Ó,Ó: ~ " .



véteielU'esz6l6 folyamodásokat raíelöbb
nyujtsák be,_ mert az intézet a nagy, ér-
deklődés és a rendkivüli viszonyok nilatt
afelvételeket már most elintézi.

Halálozás. Virányi Lajos ny. bonyhádi
ev. igazgat6tanit6 hosszas szenvedés után
68 éves korában. elhúnyt. Benne Virányi
Lajos szentesí lelkész, Virányi Károly
községí főjegyző és Bajorné- Vi rányi Te-
réz edesatyjukat gyászolják.
'NagYböjti- áhítat. A Lutheránia Ve-

gyeskar március 20-án, szombaton, a
Deák-téri templomban nagyböjti' áhítatot
rendezett. Közreműködtek: Kristofcsák
Ernő:' Tóth Valéria, Keresztesi-Kreutz
Hedvig (ének). Weltler Jenő (orgona) és
FilÓ J6zsef (orgonakíséret). valamint a
LutheráníaVegyesker WeJtJer Jenő kar-
nagy vezetésével. Dr. Keken András lel-
k-ész "Gyógyító sebek" címen előadást

, tartott. Az áhitat szép anyagi és -erkOlcsl
sikert hozott. '

Salgótarján_ Az Evangélikus Nőegylet
március l3-án teaestélyt rendezett, rnely-
nek középpontjában Horváth Győrgyi
elöadása. állott. Medzihradszky Márta
birtanításában bájos gyermekszínmű ke-
rült bemutatásra. -Polény Zoltán segédlel-
kész zongorekísérete mellett Cziglán Frl-.
gy~s 'hegedűsz616ja, majd Donovál Ma-
rika énekszáma következett, -:- A müsor
keretében ünnepelte 'a Nőegylet dr ..
CSengődy Lajos 'lelkészét esperessé
v~lasztásá val' kapcsolatosan. - Tea u~án
szavalóverseny következett. Tíz résztvevő
közül Csiky Panni és Tak~cs Andor nyer- '
ték az .elsö díjakat.

Bzeretetvendégség honvédeínknek. A
somorjaí ,'Protestáns Leányegyesület a
helyberr vállomásozó protestáns katonák-
nak.. ötven honvédnek. szeretetvendég-
séget rendezett. Líc. Fizély Odön lelkész
üdvözlő- beszéde után az ifjúság vallásos,.
hazafias és .vldám tárgyú színdarabokkal
is. szórakoztatta az ország minden részé-
bő:} Somcrján állomásozó honvédeket.
_ Házassagkötés:- Dr. Székács IStván

Iöldbírtókoa, egyb.ázfelügyelő és Richter
Emma március ,24-éIl' tartotta esküvőjet
a Deák-téri templomban. "'
, ,Má.ria.- Dorqttya-:ewlékünneVélY. ABu-
'daJ . .,E'loangélikus Mária "Dorottya Jóté-
kony Nőegy:Je,t március 27,éo, d. u. 4.15
perces kezdettel a Bécsikapu-téri temp-
lo.wpan-.-Jó.Zsef kir. 'herceg, Auguszta kir.
hercegnö, József .Ferenc. kir, herceg,
Alma' .kír, _hercegnő legfőbb védnöksége
alett felejthetetlen egyházalapitója em-
lékéra-.szegényeí, ezeretetotthona és az

'építendő. uj hegyvidéki. templom ja-
vára . emlékünnepélyt rendez, Közre-
működnek: Basilides Mária, az Operaház
örökös tagj fl, Kerpely Jenő, a Zenemüvé-
szet] Főiskola. tanára, Peskó Zoltán or-
g~qam.üvész"' és .a Budapesti Protestáns

, Énekkar. Kísér: Mtkus-Csák István zene-
szerző.
',lIázassagkötes. 'Endreffy Zoltán új-

vi4~i'evani:élikus, ~e1kénésLukács Má- ,

adni, amely ,képesitését Karácsony Sándor' és "Németh László-féle
egyetemi tanárok előtt fogja' megszerezni. De : van a rendelet igazi
végrehajtásának egy másik akadálya is. Napjaink irodalma sok gimná •.,
ziumnak nemcsak az ifjúsági, de még a tanari könyvtárából is hiányzik.
ft. budapestvidéki tankerület gimnáziumai a rendelet megjelenésével'
körülbelül egyidőben kapták meg az érettségi szóbeli tételek előirány-
zott jegyzékét, amelynek használata nem kötelező ugyan, de-imégls
rávilágít arra, hogy az irányadó hivatalos tényezők rnit 'tartanak nap.
jaink ircdalmának. Ebben a főigazgat6i tételjegyzékben. a napjaink íro-

I dalmára vonatkozó tételekben, a következő ma élő irók nevei szere-I pelnek: Herezeg. Szab6 'Dezső, Áprily, Mé-cs, Németh Lászl6. Cs. Szabó
.László, Veres Péter, Erdélyi .JÓzsef, Sinka, Márai, Harsányi, Sík, Nyíró,
Tamási, Gulácsy, Kodolányi, Zilahy, Illyés, Szabó Lőrinc. Ezek közül
az irók, közül egy-két régebben népszerű írónak (Herczeg, .Nyírő,
Gulácsy) a műveiből a legtöbb iskolában megtalálhatónéhány jellemző,
darab, -s b'zcnyos, hogy nincs is feltétlenül szükség mindegyíknék mín-
den munkájára. De sajnos, sok iskolából teljesen hiányoznak még a
legsúlyosabb ak, Szabó Dezső, Tamási, Kodolányi, Illyés és Németh
László fontos <könyveí is. Ez - a ténymegállapítás természetesen' nem
lehet szemrehányás egy iskolával szemben sem olyan mulasztásokért,
amelykért nem személyek felelősek, hanem a kor, amelyben "az iskola
közörnbösen hallgatott az élet aktuális gondjairól s igy az élet ís. egyre
inkább közörnbössé vált a középískolával s annak szükségleteível szem-
ben". (Dékány 1.: Társadalmi ismeretek tanítása a középískolában.
Orsz.: köiépisk. Tanáregy. közl. 1943: január.) Az egyoldalúságok
kiegyenlítéseés a hiányok pótlása azonban a [elek szerinf itt is, ott is
folyamatban van, Igaz, hogy evangélikus gírnnázíumaink könyvtárai-
nak a -kíegészítése egyszeribe nem vihető keresztül abban a mértékben,
ahogy az irodalom tanításárá vonatkozó legújabb törvényes rendel-
kezések és utasítások szelleme kívánja, de az anyagi _nehézségeket
lényegesen csökkentheti egy kis ügyesség és buzgóság. A könyvnapok
kiváló alkalmat nyujthatnak. Az idevonatkozó beiügymíníszterí rende--
let szerint ugyanis kulturális egyesületek, olvasókőrök és diákegyesü-
letek, vallásos, társadalmi egyesületek kulturáis osztáyai -ís rendez •.
hetnek könyvnapokat. Tehát bármeyik gimnáziumunknak a diákjai,
megfelelő, hozzáértő tanári vezetéssel, kölcsönkérhetnek valahonnan
p. o. a cserkészcsapattól, egy sátorponyvát és a polgármesteri vagy
tőszolgabíróí engedély törvényes megszerzése után valamelyik egyesü':' ,
let nevében megrendezhetik ~' könyvnapokat. A legtöbb könyvkiadó
örömest ad bizományba könyveket, s a legtöbb könyvnél két példány
eladásával a harmadikat már m nt ,,~zizal.:kQt", msg is keresték ad.áxok
a ginmázium könyvtára számára. Egy kis utánajárással meg lehet,
szerezní és el lehet adni akár tömegesen is azokat a könyveket és ölcsó,
de tartalmas olvasmányokat (Magyar Elet füzetek, a Nemzeti könyv-
tár válogatott füzetei, Filléres kiasszikusok), amelyeket az ernberek.
szívesen olvasnak, s amelyeknek a terjesztéséért egy evangélikus ma-
gyar kultúríntézménynek sem kell szégyelnie magát.

(Folytatjuk) $zíJas . P4t.

rla március 29-én tartják esküvőjüket az Gyülekezeti nap. A gödöllŐi, egyház-
újvidéki' templomban.' Az esketést . Sos-, község március 2l-én az egyháitagok 41-
tarecz Ferenc szabadkai lelkész végzi. land6 érdeklődése mellett gyülekezeti

Születés, Lukács István györi diako- I napot. tartott, melynek igehirdetői és élő-
nisszaintézeti igazgatót és feleségét, Győ- r adói Erőss Sándor, Blatniczky Jenő, Győrt
rig ViJmát, Isten leánygyetmekkel aján- I János és Kemény Lajos voltak.
dékozta ,meg, aki a szentkeresztségben Testnek feltámadását dmmel' jelent'
Anikó Etelka Vilma nevet kapott. meg Dezséry Lászlo egyetemi lelkész

Halálozás: ld. dr. Oravecz Pál ny. hivő irásmagyarázata 1. Kor, 15." alapján, '
székesfővárosi tanácsos, a pesti evan- A csinos kiálJítású füzet ára 70 f:llér S

.gélíkus egyházközség hosszú időn át kapható egyházi könyvkereskedéseink,-"
buzgó és fáradhatatlan nyilvántartója, 73 ben. .~ ,
éves keréban elhunyt. •..-' - -, - >

/
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'·Rá~ió,.~ramofon, zon~ora~illenWüs'· ~armonita
és az -összes hang- MARNITZ hangszer-

.szerek legolcsóbban telep
Budapest, vm. kerület, JÓlI:sef.körút37. szám. .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér L
lera~!lt·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.

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

'KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
Ji ARI S l3A ZÁ R-KÖZ 3,

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,

- ékszerek, kancsók.
csattok. hamutálak.

nászajándékok.

fianínól, lon~orát, va~y ~armóniumol Yenné~·
Mendölné

Bárhol hirdetett könyv kapható:

5choltz tBstVÉrBk
könyvkereskedésében,

. Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 330-648. -
Pethő LaiO~ gyümölcs-'"zöldség- és

tejtermékek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker., SütŐ-utca l. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 140-352.
I
I

_____ •• __ ****__ !II;gg•• _1I!4E&IlIlI_IIIII_ID~ I ----~--------------.

----------.%---, Budapest, V.,' Deák F...tér4~
IRÉN" 'üzókÜlönlegességelC Telefon.: 181-175. ~"~~~~~~.t ~~ __ ~ _

Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ
:BUDAPEST(Belváros), IV., Fehérhajó·utca 8-10, sa.

Telefon: 186-177. - Készít rnindennernű tánc-,
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.
I

VÁ'RI PÉTER
női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Gyöző-u. 11. sz.

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

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

BRA·UN J·ENŰm?him~ő és plisséspecí-
ahsta bermunka uzerne,

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

Azsúr, plissé, himzések. gombáthúzás •
oéa minden e szekrnébe.végö munkák a

szakszerű készítése, =============::::::~

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek'
raktára. I

Bundék,
, bolerök. ezüstrókák. nerzek nagy választekban

- J~rf:--"'~~
Átalakítás eredeti C fr ~.~::~...~."'.
model szermt. __ '- ~

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

3

H . ,u r r en u.c k
.léríí, női, műrost mentes kötött-
árúk, fej- és vállkendők. zseb-
kendők, törülközők.: stb.
" A RAN Y T É X" textilüzlet.

BUDAPEST, IX., Horthy István körút ll.
(volt Vámház krt.J Tel: 185-309.
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Miért támogassul~ az Evangélikus Egyház~

" kerü~etekJóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanúlmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma. 24.500._
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te'·

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az,

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-'-863-32e
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,

Cvurátz ferenc Evöng.leánvnevelöintézet és leáfly~irnnáliua1
/ Kőszeg.

Magas színvonalú nevelőintézet, rnely
a 1O~18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén ~ minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés:

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös ga'ndot fordít az intézet ~z,
egészséges testi fejlődésre, amit Köszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, ten isz-
pályák. - Saját _gazdaság révén (tehe-
nészet l) elsőrendű élelmezés,

feltételek folya-
az Igazgatóság

Az. 1943-44. eVI

matban. Felvilágosítást
, nyujt.

I
I
I

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

Létesült a ••Nemzeti Önálló,
sítási Alap" tárnogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20·87.

A lUTHER 'TÁRSASÁG könyvesboltj&b~n igen olcsó áron beszerezhetők a
következő régebbi kiadványok:

Dr. Luther Márton művei. I-'vI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVL
Weitbrecht: Mária és Már ta. Ford.: Prőhle Hen- századbeli magyar fordítás, eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. 4.- " módon.) Fűiv,e, •
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apctcqia. Fuzv,e, .,

DK' S' d P t té / t 'k É t 'k Dr. MasznYlk Endre: EvangelIkus dogmatika.
. ov~cs, an or:, ro ,es ans es ex. r e es Fűzve . . , . -.90 "

eloadasok gyuJtemeny~ hatal:nas, 688 ol- R.Pfennigsdorf: Krisztus a modern szellemi
dalas kotetben. Ill. kotet. Fűzve " 3.50 t t életben. Ford:' Hajts Bálint. Fűzve ,. . .

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

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

D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- K,api Gyula: Magyar éneklő kar. (90 vallásos
{ázatos.) Fűzve 1,- " ének Iérfikarra.) Fűzve .. . . . . ' -.90 ,;

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

Budapest, VIlI., Ullői·út 24.
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Garab József könyvnyomdája, Ceg léd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.


