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Mintha si-ra,lomh'ázbanolvasnád
A mostani könyvnapok al- Gondold meg, hogy csak .az

kalmából újból megjelentek ember olvas!"
Budapest és a nagyobb városok Bölcs szavak ezek. Méltók
utcáin a könyvsátrak és benne arra, hogy jól megtanulják a
mindazok azujdonságok, ame- könyvkiadók is és jól megta-
lyeket könyvkiadók erre a né- nulják mindazok, akik olvas-
hány év óta bevezetett és ered- nak, olvasni szoktak és a jövő-
ményesnek mutatkozó könyv- ben is olvasni akarnak. Nem
propagandára való tekintettel azért, mert most ez az idézett
ebben az évben kiadtak. Talál- hasonlat olyan nagyon idősze-
kozunk közöttük régi és elfe- rűnek látszik és könnyen le-
lejtett Írások felelevenítésévei hetne azt mondani, hogy az em-
éppen úgy, mint egészen friss ,1 bériség a háború cellájában ül
írásokkal és még ismeretlen ne- I és mint siralomházi elitélt 01-
vekkel. E könyvsátrak között vassa a könyvet, melyet ka-o
kitűnt tökéletességével az Egye- pott. Nem azért tehát, hogy
temi Luther-Szövetség könyv- arra intsük az embereket, hogy
sátora, amelyik a szó szoros ma úgy vegyenek a kezükbe
értelmében ponyvát is terített minden könyvet, mintha az
a sátor homlokzata elé és azon volna az utolsó könyv, amit
ügyesen megválogatott, olcsó még ebben a földi életben el
és nemes tartalmú füzetkék he- lehet olvasni, vagy éppen a
vernek úgy odahelyezve, mint még hátralévő drága percek
egykor a vásárokon, amikor ráfordításával is valamiképpen
csakugyan ilyen ponyvákon el kell olvasni, mint utolsó
árulták reformációkorabeli elő- ajándékát a tünő életnek. Ha-
deink a maguk istenes írásait. I nem azért, hogy megértsük az

Örülünk ennek a bátorság- olvasás roppant jelentőségét.
nak és mozgékonyságnak: És Oda kellene valahogyan e1-
ennek .a sátornak a megtekin- jutni és jó volna, ha ez lenne
tése csak megerősített abban az a könyv napoknak igazi célja,
érzésben amellvel a többi hogy az emberek valóban az
könyvsátort is sz~mléltük. Má- életre. vál,asszan~k ma.guk~.ak
rai Sándor Füves Könyve című ~lvasmvalokat., IVlenn~lt ku~-
könyvnapi művében találunk denek az egyházak ~z~rt! ~~l-

h -t"'t ' e lyen lelkendezve kínálgatjákasznos anacsaa.o arranezv, , .. - ,
h h k II 1 ., az ernbereknek kicsiny kortology ogyan e o vasm es a , d " .. d 1
t ' k Jcözö t t 1T k t Kez ve egeszen a nyugo a-
anacso., .ozot a a J~l ez_ a mas öregségig azokat a köny-

megkapo fl?yel~neztetes~: "Ugy I veket, melyek igazán az életre
k~ll olvasni, ml1;tha a slralom~ szólnak. Jól tudják) hogy egy-
hazban olvasnad az utolso egy ilyen könyvesbolt olyan,
könyvet, melyet még beadott mint a bibliai néldázatnak a_ L

celládba a porkoláb. Eletre- termőföldje: össze van keve-
halálra olvasni, mert ez a leg- redve benne a buza és a kon-
nagyobb, az emberi ajándék. I koly. A jó magot a csűrbe kell

/

takarítani, a konkolyt pedig
meg kell égetni olthatatlan tűz-
zeL Jól tudják, hogy a hangos
Sátán ismeri a könyvnek az
erejét és sokat beszél és ügye-
sen fecseg a könyvekben, hogy
hintse a konkolyt. Ám az idők
ros tája néha gyorsan, az első
őszkor, néha lassan, csak szá-
zad vagy félszázad mulva, ki-
rostálja az értéktelenjét. De
az igazi emberélet szerény
könyvei, csendes szavai meg-
maradnak és továbbélnek.

Hogyne néztük volna tehát
a könyvnapon szorongó szívvel,
hogy milyen könyveket· vásá-
rolnak az emberek! Vajjon
érzik-e, hogy minden könyvet
csakugyan úgy kellene olvasni
az embernek, mint az utolsó
olvasnivalót, vagyis olyan éles
figyelemmel, mely minden rej-
tett és gonosz szándékot észre-
vesz és olyan áhítatos tisztelet-
tel, mely minden jót és szépet
hálásan becsül. Megvalljuk,
hogyakönyvnapon nagyon
hiányzott nekünk valami. Az,
hogy minden könyvsátor ele-
jére, minden könyvcsomó kö-
zepére oda kellett volna tenni
egy szétnyitott Bibliát. Nem
azért, hogy megvegyék
a Biblia megvételéhez nincs
szükség könyvnapra -, hanem
azért, hogy ezzel minden szó és
magyarázat nélkül megmutas-
sák a világ minden olvasni
akará emberének, hogy ez az
első és utolsó könyv: mindíg
úgy kell olvasni, mint a világ
legelső könyvét és mint földi
életünk mind a sírig utolsó 01-
vasnivalóját. K. L.
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"Halálos ~ünt ~övct el
Nincs nagyobb és lesújtóbb ítélet em-

ber számára, mintha az a vád éri, hogy
halálos bűnt követ el. Mi keresztyének
nagyon jól tudjuk, hogy végeredmény-
ben 'minden bűn halálos. Az egyház
immár kétezer évóta hirdeti, hogy a
bűn zsoldja a halál.

Nem is lenne semmi ellenvetésünk az
idézett mondat ellen, ha nem lenne olyan
folytatása, amit csak az az ember olvas-
hat, aki a legújabb magyar film ("Sze-
relmi láz") izelítőjét látta. Ennek az elő-
zetes hírverése során tolakodik hatalmas
betűkkel az ember szeme elé ez a "ki-
jelentés": "Halálos bűnt követ el, ha
nem nézi meg a legjobb magyar filmet".

Kétségtelen dolog, hogy az ilyen
"óriási" hirdetések teljesen anyagi érdek-
ből táplálkoznak. Pénzt, minél több pénzt
szerezni! De kétségtelen az is, hogy aki
ezt a meggondolatlan és zabolátlan mon-'
datot kiagyalta és a nagyközönség elé
hozta, az maga sem tudta, hogv mit akar
ezzel mondani. Ilyesmit nem állíthat
- és itt a meggondolatlanság nem ment-
ség - sem magyar ember, sem keresz-
tyén ember. Ma, amikor minden magyar
pengőre égető szükség van és minden
percünk tényleg kincset ér, senki sem
követ el bűnt, ha sem pénzt, sem időt
nem áldoz valamelyik "legjobb" film
megtekintésére.

Tiltakoznunk kell az ilyen meggondo-
latlan kifejezések ellen. A filmezés sen-
kit sem mentett meg még ~a bűntől -
sőt, valljuk meg őszintén, a rossz film
nagyon sok embernek rontotta meg az
életét. A keresztyén magyar embernek
ma éppen nincs szüksége ilyen szédítő
mondatokra. Inkább a templomok be-
járata felett látnánk ilyen figyelmezte-
téseket a templomlátogatást illetőleg!
Inkább a családi tűzhelyek homlokzatán
látnánk ilyen felhívásokat a hitvesi hű-
séget illetőleg. Inkább az utcasarkokon
látnánk ilyen vádoló mondatokat a tiszta
erkölcsöt illetőleg!... H. Gy.

~ ..,...-
Kovács Sándor

püspök síremléke
Május 30-án avatták fel a mult ta-

vasszal elhunyt dunáninneni evangélikus
püspök, D. Kovács Sándor, a neves egy-
háztörténész és himnológus Kerepesi-
temetőben lévő sírjára állított márvány-
emléket. A sírjel fekete oszlop, rávésve
Kovács püspök híres énekverse: "Áldlak
Jézus, hív barátom, Ki síromig elkísérsz",
Tisztelők, tanítványok számosan eljöt-
tek a kegyeletes ünnepre. Kovács Sán-
dor egyik énekével vette kezdetét a
sírkőavatási szertartás, majd Kiss Jenő
dr. egyetemi professzor mondotta a fel-
avatóbeszédet, Pál apostol Zsidókhoz írt
levele 13:7. alapján.

Meleg és emelkedett hangú beszédé-
ben elevenítette fel az elhúnyt püspök
rendkívül értékes és sokoldalú munk ás-
ságát. . Gyökeresen magyar jellemnek
ismertük meg őt - mondotta. - Bizony-
ságtevő a- katedrán s a püspöki szék-
ben és amit írásb a foglalt, mintájául
szolgálhatott a nemes és mély, ízes ma-
gyar szónak. Amikor a magyar reformá-
torokróI, vagy a jelenkor küzdelmeiről
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" Isten nem engedi ...
Bizonyosan van a magyar állami életnek olyan szerve, amely a

mostani háborúban elhangzott minden szót feljegyez. A Nemzeti
Múzeum Széchenyi-könyvtárában minden hazánkban megjelenő -napi
vagy heti lapból elhelyeznek egy-egy példányt. hosszú idő óta s a
mult után érdeklődő kíváncsi lélek sok mindent megtalál, ami után
érdeklődni kíván. Valószínűnek látszik, hogya kűlföldi rádiókban fel-
olvasott magyar hírek /anyagát épúgy feldolgozzák, mint a' hazánk-
ban elhangzott híranyagot, vagy a nyilvánosság előtt elmondott és fel-
jegyzésre érdemes beszédeket is. De mert ezeken a személy, vagy
hely miatt fontos beszédeken és írásokon kívül sok egyéb is elhangzik
a háború nyugtalanító és idegesítő perceiben, s főként olyan dolgok,
amelyek az egyház embereit érdeklik legközelebbről, ezeket is érde-
mes feljegyezni. A feljegyzés eredeti oka nemcsak az elhangzás ténye-
ben keresendő, hanem abban. is, hogya magyar keresztyén egyhá-
zak igehirdetésének és vallástanításának korszerű és messzerezgő hatá-
sai is észrevehetők lesznek benne. -

Jelen év első hónapjaiban, amikor a háború kilátásai megsokszo-
rozódottan veszélyeseknek látszottak, mindenre, ami európai, egy
napon belűl a nagyváros három különböző pontján, inkább egyházlat-
lan, de keresztyénségükre mégis rátarti férfiak mondták majdnem
ugyanazon szöveggel ezt a mondatot: Isten nem engedi meg azt, hogy
a hitetlenség legyőzhesse Európát.

Sietve meg lehetett volna jegyezni mindhárom férfiúról, hogy az
a szélső politikai párt, melynek ők hűséges tagjai, magatartásával és
mondanivalóival nem símul ennyire közelre a keresztyénséghez s egy
kissé szokatlan, hogy az elesettség lehetősége váltotta éppen ki ezt az
érzést valamennyiűkből. .

Igehirdetésünk és vallastanításunk felekezetközi vonatkozásban
erőteljesen hangsúlyozza több, mint két évtizede az Istenre való ha-
gyatkozás fontosságát. Olyan teocentrikus teológiai gondolkodást vél
a teológiailag kellően nem iskolázott lélek ebből kiolvasni, amelynek
hatásaképpen az ember úgy hitéletében, mint keresztyén és politikai
magatartásában az előbb feljegyzett megszólalások természetszerűen
szólalhattak meg.

Érdekes a helyzet további megfigyelése szempontjaból az, hogy
ez a félig-meddig keresztyén magatartásnak minősíthető álláspont
nemcsak a magyar keresztyén közösségekben található meg. Ugyan-
ilyen megfigyelésekről számolnak be a holland és a norvég protestáns
körökben és a francia és olasz katolicizmus tagjaiban is. Azok a lap-
jelentések és levelek, amelyek napvilágra kerülhetnek a rövidített egy-
házi lapokban s a jól megcenzurázott híranyagban, majdnem azonos
szöveggel ugyanazt mondják, mint, amit a magyar keresztyének han-
goztattak januárban.

Nagy teológusaink nem szűnnek meg kárhoztatni főként a norvég
és holland protestántizmust ezekért akijelentésekért és véleményekért
és nyíltan meg is írják ezek a (nem német) teológusok azt, hogy bizonyára
az Istenre való hagyatkozás egy kicsikét az angol teológiában és poli-
tikában való reménykedéssel történik.

Egyik esztétánk, aki napjainkban a legszívesebben olvasott polihisz-
tor adattömegeit bocsátja a magyar olvasóközönség mohó érdeklődé-
sének kielégítésére, megmagyarázza a modern ember hitetlenségén ek és
ebből következő en bukásának okait. A modern embernek tért leigázó te-
vékenysége, amellyel önmagát tette a világ központjává, azért bukott el,
mert ez súlyos gondolati eltévelyedés volt. S az időben való elmélye-
dése, amikor a történelembe merül el korunk gyermeke sannak ada-
taiból analógiák szerint akar kivezetőt találni, azért végzetes, mert a
történelemben, ha annak Isten a befolyásolója, analógia csak egy sík-
ban gondol ható el. Ez a férfiú keresztyénségünk alapos ismerőjének
látszik, ismeri a teológiai iskolák' minden tanítását és szer.epét, de
mégsem látja oly-an súlyosnak az egyház teológiai csoportjainak bű-
neit, mint azt mi magunk hangoztat juk s szerintünk is helyes az a
véleménye, hogy az eltévelyedés kizárólagos oka maga az ember.
Arról sem ő, sem mi nem beszélhetünk ez alkalommal, hogy az egy-
házaknak eddig igenis meg volt az alkalmuk arra, hogy a könnyen
tévedésbe eshető emberi lelkeket inkább az igehirdetés, előzőleg pedig



megalapozásszerűen a vallástanításban készíthették volna 'fel mind-
arra, amivel ma küzdeniök kell az embereknek.

Az elmélet emberei azonban akármint vitatják és latolgatják is
a kérdést, kezd elhatalmasodni s mindinkább szélesedik az az önmagá-
ban is veszedelmes tanítás és vélekedés, hogy Isten ellen harcol a ma
szembenálló két világ közül az egyik. Minden háborúban van és volt
ennek bizonyos ilyenfajta népi elgondolása és egyházilag is vélelme-
zett sugalmazása, de úgylátszik, korunkban mindkét fél politikai be-,
folyásolásától függetlenül is kezd kialakulni úgy az egyik, mint a
másik félről az, hogy vállalkozása kimondottan Isten elleni harc,
helyesebben, Isten maga fogja ezt a hadcsoportot egyszer eltiporni.
Az egyházi sajtónak, sőt még a szószéknek sincs annyira mcsszeható
sugara s az egyházi embereknek nincs annyi bátorságuk, akár védett,
vagy akár veszélyes helyen élnek, hogy ez ellen a beállítás ellen ellen-
állhatatlan módon tiltakozzanak. Kevesen hallgatnának pont erre a
mondatra s a háborús vallásosság úgy fogadja ezeket a hamis tanítá-
sokat, mint a száraz májusi föld az áhítozott esőt.

Leibnitz óta, aki, az unde málum szavaival tápanyagot adott az
okoskodó lelkeknek, mindenki beleártja magát abba kérdésbe, hogy
a "nagyszerűen megteremtett világban" miért van bűn és rossz, de
a megoldások eddig mindíg igen rövid életűek voltak.

De ebben a világháborúban, mely veszedelmes en elmérgesedik s
nagyon hosszúra nyúlik, s amelyben a jeruzsálemi rabbitól kezdve, aki
a civilizált Európa bombázását éppenúgy helyesnek tartja, mint sok
vezérkari tiszt azt, hogya kultúrált Európa embereivel és alkotásai-
val együtt eltűnjék, egy kissé veszedelmes most már azt hangoztatni,
hogy Isten csak Európában van s Ázsiában és Amerikában nincs.

Igy lassan odajutunk, hogy amikor minden pusztulóban van, túl-
zott képzelődésünkben magunkkal együtt el akarjuk pusztítani az élő
Istent is. Ez az európai keresztyén magatartás teljesen- rokon az
amerikai, főként római katolikus keresztyénség elgondolásával, amely
XII. Piust állítólag rá akarta venni arra, hogy legalább a háború tar-
tamára tegye át székhelyét Portugáliába vagy -.-:Dél-Ameri'kába.

A térben és időben eltévelyedett és a hitében hamis ideológiák
után futkosó ember, kortársunk vagy testvérünk lelki arca sokban
hasonlít 1943-ban az előbb feljegyzett sorokban észrevehető gondol-
kodáshoz. IS ha lesznek, akik megérik ennek a világháborúnak a végét
s kitűzí minden állam újjáépítő programmját, amellyel a romok
helyén új életet akar elővarázsolni, úgy látszik, a keresztyénségnek is
lesz még rengeteg dolga. Előtte is új célkitűzések s CI. multban elhasz-
nált teológiai kifejezésmódok új meglátásai kell megjelenjenek s meg
kell alkossa újabb teológiai nemzedékünk is az ismét újabb teológiát,
amely éppenúgy anatémával illeti a mait, mint a mai tette a teg-
napival s jól van az, hogy háborús, politikai és egyházi vonatkozá-
sokban Isten mindezeket megengedi. G. L.~-
"Dilettáns, mániákus, rosszakaratú

magyarok"
Május sajtója ismét Szekfű Gyula nevétől volt hangos. Vele fog-

lalkozott a Magyar .Szemle és a 8 Órai Ujság, a Magyar Nemzet és az
nj. Magyarság, ismét a Magyar Szemle és a Kis Ujság, Az Ország Útja
és így tovább. Kicsinyek és nagyok egyaránt fontosnak tartották,
hogy Szekfű Gyulával foglalkozzanak. Ne higyjük azonban, hogy egy
új Magyar Történet vagy valami ehhez hasonló nagy történeti munka
keverte fel a port neve körül. Szó sincs róla. Ellenben az történt, hogy
neki ítélték oda ujságcikkei és folyóiratokban megjelent cikkei alap-
ján a Tudományos Akadémia idei nagydíját s most májusban töltötte
be a hatvanadik életévét. Ez a két esemény elég volt arra, hogy elv-
barátai babérkoszorúval övezzék homlokát. Az előbb felsorolt sajtó-
orgánumok közül egyedül az Új Magyarság volt "ünneprontó", mert
lehetetlennek minősítette, hogy valaki ujságokban és folyóiratokban
megjelent cikkeiért kapja meg az Akadémia történelmi nagydíját. De
az Üj', Magyarság' se tudott a dolgok mélyére látni. Neki ugyanis csak

irt, nem a fotografus külsőségeket figyelő
lencsejével dolgozott, hanem a lélek-
búvár vésőjével. Hazafiság dolgában kér-
lelhetetlen, talán mert maga is átszen-
vedte a cseh internálás-üldöztetés kín-
jait. De misszionáriusa is a sz étszó rt ki-
csiny és nagyobb gyülekezeteknek. Nem-
zeti szempontból is hitte, hogy álmai
végig me~valósulnak. A bölcs tanár,
szerető professzor, jó kartárs, gondos
családfő, igaz egyháztag és hű magyar
sírja előtt köszönte meg Istennek, hogy
őt nekünk, magyar nemzedékeknek adta.
Imájában azért is fohászkodott Kiss Jenő
professzor, óvja meg a Mindenható or-
szágunkat nagyobb megpróbáltatásoktól.
Újabb gyászének után a mcuiv urot száoi
evangélikus egyházegyetem babér- és
pálmakoszorúját tette le- Radvánszky
Albert báró egyetemes felügyelő meg-
bízásából - a síremlék re Rásó Lajos dr;
egyetemes főügyész, kormányfőtanácsos.

Magyar Értesítő ..

Pedagógus
. evangélizáció

Az ötödik pedagógus evangélizáció
Debrecenben 1943 június 23-tóI július
2-ig lesz.

Az evangéJizáció tárgya: a reggeli
istentiszteleteknél: Péter, végzi: dr. Pass'
László debreceni lelkész; a b ibli akörök-
ben: Krisztus nélkül nincs üdvősség; a
délelőtti előadásokban: Wichem, mint
az evangélium pedagógusa s vele kap-
csolatban az evangélikus pedagógia elvi
jelentőségű kérdései: A bűn és a neve-
lés, A kegyelem és a nevelés, Az evan-
gélíűm és a nemzeti nevelés. Tartja: D'~
br. Podmaniczky Pál egyetemi tanár; -
a délutáni megbeszéléseken: Az egyházi
iskoláinktól kívánt evangélikus többlet
gyakorlati megbeszélése, vezeti: dr.
Mády Zoltán egyetemi előadó. - a dél-
utáni előadásokon: A misszió nevelő
munkája, tartja: D. br. Podmaniczkv PáJ
egyetemi tanár, - az esti áhítatokon:
Az egyház, tartja: Turóczy Zoltán püs-
pök.

Tudnivalók: 1. Az evangélizációra je-
lentkezni az evangélikus lelkészi híva-
talnál (Debrecen, Miklós-utca 3.) kell,
Jelentkezési határidő június 15. Elkéset(
jelentkezők számára a rendezőség szál-
lást és ellátást biztositani nem tud.

2. Jelentkezési díj, me ly a jelentke-
zéssel egyűtt küldendő be és amely az
evangélizáció költségeire szolgál 1.- P.

3. Az étkezés jún. 29·én reggelivel
kezdődik és júl. 2-án vacsorával végző-
dik. A jún. 28-iki vacsoráról mindenki
maga gondoskodik. Reggelire csak üres
teát tud a rendezőség adni, cukrot és
hozzávalót ki-ki hozzon magával. A
többi étkezéshez a kenyér-, tészta- és
zsírváltójegyét mindenki hozza magával
vagy természetben hozza. Az étkezésre
a jelentkezés alkalmával jelentkezni kell
s ez vissza nem vonható. Az étkezés
díja az egész időtartamra 20 P. Egy napi
étkezés 6 P.

4. Az elszállásolási kéreimeket a je-
lentkezésekkel együtt kell beküldeni.
Külön szállást csak nagyon keveset le-
het biztositani, ily irányú kérelmek is
jún. lS-ig jelentendők be a lelkészi hi-
vatalnál. A külön szállás díját a lelkészi
hivatal fogja közölni. Akik nem kérnek
külön szállást, azok lepedőt, talwrót és

3



vánkos! hozzanak magukkal, mert a
máskülönben kényelmesen berendezett
közös. szállásokon ágyneműt nem tudnak
a mai körűlmények között biztositani.

Külmissziói napok
Május 22. és 23-án országos konferen-

ciát rendezett a Misszióegyesűlet Nyír-
egyházán fiókegyesületének bevonásá-
val. A gazdag műsor felölelte a gyüle-
kezet minden rétegét és a 12 vidéki elő-
adó több mint 30 előadást tartott a vá-
rosban, tanyán, ifjúságnak és felnőttek-
nek. Különöscn felejthetetlen a halmcs-
bokori nagy szeretetvendégség es az azt
követő külmissz ió i ünnepély a szabad ég
alatt. A nagy finn k özösségí kenteren-
ciákra emlékeztetett ez az összejövetel,
melyre kb. 1000 ember vonult fel a szél-
rózsa minden irányából, gyalog, lócás
kocsikkal, emberekkel megrakott teher-
autókkal és hintókkal. De va lamennvi
összejövetel többszáz hallgató, gvüjtött
egybe, nem is szólva a templomi ünne-
pélyekről és istentiszte letekrő l, hol 2000-
3000 lélek szorongott.

Az esti külmissziói ünnepélyen dr.
MargóCsy Emil ny. c. kir. fő;gazgat-J
űdvözlő szavai és dr. Molnár Gyula köz-
igazgatási bíró, a M. E. világi elnökének
köszönő szavai után dr. br. Podmaniczky
--FáI egyetemi tanár tartott előadást "A
misszió az egyház rnunkája' címmel, "A
misszió az én munkám" címmel Győry
János nagytarcsai lelkész; "A misszió az
Isten munkája" címmel Güttler Vilmos
budapesti lelkész tartott irásmagyaráza-
tot. Közremüködtek szavaIattaI Ober-
Hinder Erzsébet és Máczav Lajos taná-
rok, Megyer Lajosné énekszámmal.

A vasárnapi istentiszteleteket Csepregi
Béla, Danhauser László, Győry János,
Podmaniczky Pál, dr. Mády Zoltán vé-
gezték tanyákon és a v~-I-osban. Ugyan-
akkor a városi ifjúságnak vasámapi is-
kolákat és külmíssztóí előadásokat tar-
tottak Németh Gyula, Güttler Vilmos,
Jávor Pál, Enyedy Irma és a győri dia-
konisszatestvérek.

Délután vetítettképes elaődást· tartott
br. Podmaniczky Pál, majd utána temp-
lomi ünnepély következett, melyen "Kül-
mísszió és a háború" címmel Danhauser
László budai lelkész, "A m~gyar külde-
tésrő l" br. Podmaniczky Pál tartott elő-
adást, dr. Molnár Gyula elnök pedig a'
külmisszió napiparancsáról tartott ZflIÓ-
áhitatot. A helyi lelkészek ímádságain és ~
oltári szolgálataín kívül közreműködött a

. kamarakórus, a Bethánia-egyesület ének-
együttese, Ági Gézáné és Krecsák László
karnagy. Az ünnepélyt Túrójjzv Zoltán
püspök oltári szolgálata zárta be.

Sajtókonferencia. Az evangélikus saj-
tószervek május 20-án, Budapesten kő-
zös konferencrát tartottak,' melyen .a
fontosabb evangélikus sajtókérdéseket
tárgyalták meg.

Leventeistentisztelet a Hősök terén
Június 6-án, d. e. 9 órakor protestáns
levente-istentisztelet lesz a Hősök terén,
melyen a szent szolgálatot D. Kapi Béla
dunántúli püspök látja el. Az istentisz-
teletet rádió is közvetíti. Ugyanebben az
időben az ország összes városában és
községében tartanak protestáns' istentisz-
teletet a leventék részére,
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az fájt, hogy a nagydíj at nem a jobboldali Hóman Bálint kapta meg a
Hóman-c-Szekfű-féle Magyar Történet általa írt első két kötetéért.
Holott ebben az ügyben nem is az akadémiai nagydíj kérdése a döntő,
hanem valami egészen más. De beszéljenek- helyettünk az ünnepi és az
ünneplő cikkek s tanulmányok.

A Magyar Szemlében Eckhardt Sándor ezt írja: " ... Féltudósok,
mániákusok, közéleti paraziták újra meg újra anatémát szórnak rá".
Az "Ország Útja" viszont így nyilatkozik róla: "Arcátlanság lenne most
méltatnunk tudományos munkásságát, elismerni nemzetnevelői szere-
pét, felvillantani a nagy államférfi arcélét, most, mikor az elemi
iskola tintájától mocskos -ujjak hánynak fittyet felé s rosszhiszemű,
pályatévesztett dilettánsok köszörülik rajta félmüveltségüket". Nem
újak ezek a vádak. Évek óta folyik az átlátszó játék. Aki Szekfű Gyula
munkáit a kritika bonckése alá merte helyezni s más eredményre mert
jutni, mint ő, az rendszerint ilyen jelzőket kapott válasz helyett. Nem
kornoly, tudományos alapokon nyugvó érvelést. És nem is magától
Szekfű Gyulától. Hanem a hűséges baráti és tanítványi kórus zengte
a kritikusok felé a dilettantizmus, a félműveltség, a megszállottság, az
elemi iskola tintájától mocskos ujjak, stb. vádját. Bátran elmondhat-
juk, hogy pillanatnyilag így állunk: aki a történelem terén ma mást
ir és mást mond, mint Szekfű Gyula, arról baráti és tanítványi köre
világgá kürtöli, hogy dilettáns, rosszakaratú, félművelt, stb. De aki
hűségesen ismételgeti Szekfű Gyula történelmi igéit: az tudós, még
akkor is, ha minden történelmi műveltsége csak a Hóman=Szekfü-féle
Magyar Történet hat kötetének elolvasásából áll is. (De itt is fontosabb
a második négy kötet, mert az első kettőt Hóman írta.)

Nézzük hát meg, hogy kiket illet személy szerint az előbb fel-
sorolt becsmérlő jelzők tömege? "Az elemi iskola tintájától mocskos
ujjak" egy becsületes magyar munkást jelentenek. Szekfű Gyula u. i.
egyik, a Népszavában írt cikkében azt állítja, hogy a magyar munkás-
ság öntudatos magyar kultúrmunkája a szakszervezetekben indult
meg. Erre ez az egyszerű magyar munkásember a Magyar :Otban egy
nagyon is tiszteletteljes hangú nyilt levélben írta meg Szekfűnek.
hogyaszakszervezetek idegen, zsidó vezetősége az öntudatos magyar
munkásság öntudatos magyar kultúrmunkáját nemhogyelősegítette
volna, hanem inkább, minden elképzelhető módon gátolta s ők maguk
is csak a legnagyobb nehézségek árán jutottak el a Bánk bán előadá-
sáig. Ezért a tiszteletteljes helyreigazításért kapta meg szegény "az
elemi iskola tintájától rnocskos ujjak" jelzőjét.

A további rosszakaratú, dilettáns, félművelt jelzőket azután nyu-
godtan magára veheti szellemi életünk vezetői közül akár Szabó Dezső,
akár Mályusz Elemér, akár Németh László. Mert hogy a mai magyar
gondolkozók és írók között pl. Szabó Dezső egészen másképpen (talán
"mániákusan") gondolkozik a magyar múltról, jelenről és jövőről, fő-
képpen a szeritistváni gondolatról, mint Szekfű Gyu1a, annak számos
írásában adta tanújelét. És ahogy az önmagára talált, művelt magyar
fiatalság a maga sajátos magyar lelki alkatának megfelelően Szabó Dezső
_után indult, azért nem Szabó Dezsőt, hanem legfeljebb magyar fajtánkat
és magyar gusztusunkat kell megróni.

De hogyan sorozható be a már többször idézett leértékelt seregbe
pl. Mályusz Elemér? Hiszen ő maga is történész, még pedig a javából.
Egyetemi előadásai, cikkei, tanulmányai, "A türelmi rendelet"-e,
"Magyar történettudomány" című rnunkája mind azt mutatják, hogy
benne végre megszületett az az új magyar történést, aki munkatársí
körével együtt megírja az igazi Magyar Történetet. S mert munkája
közben kritika tárgyává tette Szekfű műveit és módszereit, ő is olyan
kioktatásban részesült a 'Szekfű-hivő Deér Józseftől az Egyedül Va-
gyunk hasábjain, mintha nem is tudós,' és nem is- egyetemi tanár, de
még csak nem is dilettáns, hanem csak egy kis szigorló bölcsész lenne.

Szándékosan hagytuk a végére Németh Lászlót. Mert, hogy a
gyalázkodó jelzők nagyrésze személyesen neki szól, az bizonyos. T. i.
volt olyan bátor (vagy talán botor?), hogy egy külön és alapos tanul':'
mányt írt Székfűről. (Minden olvasónk figyelmébe ajánljuk ezt a
könyvet.) Tanulmányának lényege az, hogy Szekfű Gyula -- bár ha-
talmas történeti tudással rendelkezik - elsősorban politikus és poli-
tikai meggyőződése szolgálatába állítja történelemtudományát. Poli-
tikai meggyőződésének alappillérét a "Der Staat Ungarn"-ban fekteti le
s döntő állítása az, hogy a magyarság egész kultúráját a katolikus



germán kultúrából vette. Politikai magatartásának végső célja a
Habsburg restauráció. S mert a valóság ellen vajmi nehéz érvekkel
argumentálni, azért kapta meg ő is és mindenki, aki másként látja
a magyar múlt at s jövőt, mint Szekfűék, a dilettáns, félművelt, stb.
nevet.

A vita tehát, amiben Szekfű tanítványi köre benne éli elsősorban
nem tudományos, hanem politikai vita. S most lássuk meg, hogy esz-
közeik is valóban és korszerűen politikai eszközök. Mert a dilettáns,
acsarkodó, félművelt, rosszakaratú, megszállott, az elemi iskola tintá-
tájától mocskos ujjak kifejezések alapjában véve a szélsőjobboldal
politikai szótárából kölcsönvett szakkifejezések. És argumentumnak
jók akkor is, ha nem szélsőjobboldali, hanem valami egészen más
politikai célt akarnak vele elérni. S ennek a politikai szemléletnek
legnagyobb államférfiává Szekfű Gyulát Szekfű köre nevezte ki s úgy
látszik, a jövőben majd aktív hatalmat is igényelnek számára. Ezt így
fogalmazta meg Almásy József a Magyar Nemzet mult vasárnapi szá-
mában: "Ha van valakinek joga a politikai vezetéshez, a döntő szavak
és a milliók jövőjét formáló ítéletek és értékelések kimondásához,
akkor a történetírónak van elsősorban" . '

Ez magyarán annyit jelent, hogy 'Szekfű köre a politikai vezetést
alkalomadtán vezére kezébe akarja letenni. Hogy így lesz-e vagy nem,
az más kérdés. De a tételnek ilyen nyílt 'és egyenes megfogalmazása
becsületes kiállás és érdemben egészen más elbírálást érdemel, mint
az a másik magatartás, mely a magyarság legértelmesebb és szellemi
vezetőrétegét dobálja meg sárral és piszokkal. Mórocz Sándor.

A az iskolapapság ,es
Evangélikus egyházunk és papságunk hitéletének az iskolára gya-

korolt hatása az evangélium szelleméből folyik. Az.....a hivatáskör,
amelyet a vallás és az iskola felölel, egyazon életcél két hajtása. Miz
az egyik hitismeretet közöl, mellyel Isten lényegét megismerjük,
addig a másik az Isten teremtette világ megismerésére és megismerte-
tésére törekszik. E közös cél elérését hittel megtölteni a papság és az.
egyház hivatása.

A tiszta evangélium követése azonban apostolkodás. Aktívitás
annak tudatában, hogy a keresztyénség. bár milliókat keresztel, száz-
ezrekre hat, d'e csak pár ezren vannak azok, akik Krisztusban élnek.
Nem elég tehát lelki jgényeket támalsztani,' hanem azokat ki is kell
elégíteni, különben a hit és a tudás elszakad egymástól és kataszrófá-
kat idéz elő. Mert sohasern lehet tudni, hogy az életigények felfoko-
zása a lelki éhségtől vagy éppen a tudás vágyától származik-e?

Az evangéliumi papság ezekben a feladatokban nem lehet' közöm-
bős. Mert ha az iskolát nemcsak az életpályákra vala képesítesnek.
hanem alkotásban élő hivatásnak tekintjük, akkor azt lelkiséggel meg-
tölteni a papságnak, mint a hit megszállottjainak a hivatása. Nincs
ugyanis borzasztóbb, m.intha az élet tartalmatlan vagy céltalan. Az
egyház papságának és az iskolának az életfeladatok megoldásában való
találkozása a legnagyobb öröm, mert ez. a Krisztusban vaíló életkö-
zösség. E testaréri életközösséget az a tapasztalat teszi állandóvá, hogy
az Isten megismerése öntudatos keresztyénné, az Istenben vetett hit
pedig bűnbánó emberré tesz.

Közegyházunknak az evangelium szelleméből folyó egyik alap-
vető jelképe, hogy tanító egyház. Követi Krisztus ama mezhazvását:
"Elmenvén széles e világra, tanítsatok meg minden néoeket!" Tanító
egyház vagyunk nemcsak annak pedagógiai, hanern abban a maga-
sabb lelki értelemben is, hogy ez istenismeret és a hitismeret közlése :
mellett, a lelket az anyagi világ fölé is akarjuk emelni.

Eszempont kíhanzsúlyozására nemcsak az apostoli kerban avagy
a reformáció elindításakor .volt múlhatatlaru szükséz, hanem mai is
égető és eleven Iétf'eltétel, sőt egyenesen exisztenciális feladat. Mert
a teremtett világ evilági ismerete, Istenről alkotott életfelfozása tel-
jessé, e földi élete boldoggá csak akkor lehet, ha minden munkáját Iel-
kessé az az érzület teszi, hogy ő a tudás eszközévé. ezvik láncszeméve
lehet Isten munkaterv ének és az emberiség boldogságának. Igaz tehát
az a mondás: "Minden kultúra lelke a léleknek kultúrája."

Láttuk
Rodelinda, Handel operája Operahá-

zunk repertoárjának nagy nyeresége-
ként könyvelhető el. Az oratórium-
irodalom gyöngyszemeit alkotó zene-
szerző most már állandóan müsoron
tartható müve új hangokat hoz Opera-
házunkba. Szinte úgy érezzük, hogy nem
is színházban, hanem valamelyik temp-
lomban vagyunk, olyan tiszta és igazi
zeneköltészet Héridel minden hangja.
Nem tagadja meg magát itt sem, az egész
mű inkább {gy profán és színrehozott
oratóriumlak, mi;ll operának hat. A
rendezés' igyekezett is megadni ezt a
környezetet, pompás, igazán stílusos,
keretes beállításban. Az énekesek közül
valamennyinek hálás a szerepe, szebb-
nél-szebb áriák sor ozata az egész mű,
szinte mindent áriában mondanak eJ. De
a müvészek is kitesznek . magukért, a
legtisztább oratórium-stílusban éneklik
fZj'!repüket, bár itt is' kitünik, hogy aki
rendszeresen oratóriumot szokott éne-
kelni, annak nagyobb a stílusbiztonsága.
Mindent egybevetve, meg kell dícsér-

. nünk Opera házunkat azért, hogy ezt az
egész Európában sehol sem szereplő
darabot színrehozta és hogy igy hozta
színre, A közönségnel elért siker bizo-
nyítja, hogy jól cselekedett.

Julius Caesar, Shakespeare tragédiája
a Nemzeti Színházban került színre. Ez
a tragédi."! a szerző embergyülölö.. kor-
szakából származik. Az egész darabban
mindenütt ez érződik. Szinte nincs is
egészen és maradéktalanul tiszta jel-
lem benne egy sem, még azok mögött
is, akik rokonszenvesek, egyre ott buj-
kál az ellenszenv árnyéka. De éppen
ezek a tényezők azok, amelyek létre-
hozzák az összecsapást, víszont mivel
egyformán megvannak mindenkinél, kö-
zömbösítik is. A tragédia fordulópont ja
kétségen kívül Antonius híres gyász-
beszéde, mely a darab legragyogóbb je-
lenete. Oriási pszichológiai tudást árul
el a szerző részéről beállítása és meg-
szerkesztése. Sajnos, a szerep lők nem
mindenütt megfelelők, sőt több helyen
egészen hibásan vannak kiválasztva. A
hibás választás az oka aztán annak, hogy
nem képesek elég feszülő erővel meg-
tölteni a szárnyaló szavakat, melyeket
Shakespeare különösen kedvel. Igy sok-
szor elvész a meggyőző erö és a bizo
nyosság. Legjobb mértéke ennek a kö-
zönség viselkedése, amely egészen hideg
az első felvonás után, ez a legszürkébb,
vastapsokig eljut a második után, de
indokolatlanul gyorsan távozik a húzódó
és elnagyoltan játszott harmadik fel-
v~nás után. Más szereposztásban . a sze-
replők bizonyára többet tudtak volna
kihozni ebből él régi, de értékes darab-
ból. kp.
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K Ö N Y Y ISM E ft T ET É S
Dezséry László:

. .. Testnek feltámadását ...
(I. Kor. 15. hivő magyarázata.) Budapest,

1943. FÉBÉ. kiadás, ára 70 fillér.

Negyven lapos, kicsi, ízléses kiállí-
tású füzet. Az első Korinthusi levél 15.
fejezetét veszi végig kilenc szakaszban,
rendkivüli egyszerűséggel és közvetlen-
séggel. Nem áll meg a részleteknél. A
nehéz fejezet minden fontosabb mon-
danivalóját mégis megszólaltatja. Úgy
ragaszkodik a Biblia szövegéhez, hogy
közben az olvasójától sem szakad el
soha. Nem vitatkozik és nem bizonyít-
gat, de azért biztosan látjuk a határ-
vonalat halhatatlanság-hít, lélekvándor-
lás, spiritizmus és mindenféle halálböl-
cseség felé. Beváltja azt, amit az elő-
szóban óhajt: "Szeretnélek kézenfogni.
Betessékelni belső szobámba, ahol har-
coló fivéremért. és minden veszélyben
élő magyar keresztyén testvéremért szok-
tam imádkozni s ahol a halál utáni éjet
Evangéliumának szemkápráztató fényes-
ségéhez szokt.atgaltam sötétséget szokott,
földre tapadt szememet... -Az ablakot
elsötétítjük, meggyújtjuk a lámpát, fől-
nyit juk aBibliát s megpróbálunk mi
magunk egészen elhallgatni, hogy Isten
beszélhessen Maga". Aki elolvassa a
füzetet, egész biztosan sokkal nagyobb
öntudattal fogja a gyülekezettel vasár-
naponként vallani: Hiszem ... testnek
feltámadását. .. A hitvallás ősi .veretű
szavait nem fogja régi, középkorból itt-
maradt bástyafalhoz hasonlítani, melyet
a kegyelet megőrzött, noha a fejlődést
és a forgalmat akadályozza, hanem olyan
fedezéknek, amelyet különösen ma nem
lehet megbosszulatlanul elhagyni. - Na-
gyon alkalmas ez a füzet arra. hogy te-
metés alkalmával az egyház minden
gyászoló család asztalára letegye úgy,
mint esketéskor a Bibliát. Nevelő hatású.
Megtanít istenesen élni és halni,

Benczúr László.

HíREK
A Hittudományi Kar új dékánja. A

M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Evap-
gélikus Hittudományi Kara az 1943-44.
tanévre Sólyom Jenő dr. nyilvános ren-
des tanárt választotia dékánjává.

Evangélikus Templomok. Hírt adtunk
már arról, hogy az Országos Luther-Szö-
vetség kiadásában nagyarányú díszrnü
összeállítása indult meg, me ly az evan-
gélikus templomi életet és az evan-
gélikus templomra vonatkozó sok érde-
kes kérdést tárgyaló cikkeket fog tartal-
mazni. A részletekre vonatkozó kérdő-
ívek adatgyűjtés érdekében pár héttel
ezelőtt szétmentek, azok most egymás
után érkeznek be a szerkesztőséghez. Ez-
úton is kérjük míndazokat, akik a kérdő-
íveket még nem töltötték ki, hogy azo-
kat mielőbb kűldjék be, hogy így a
szak cikkek írói a teljes anyag ot minél
előbb megkaphassák. A kötetet többszáz
kép fogja díszíteni és előreláthatólag ez
a munka a lehetőség szerint fontos és
kimerítő képet nyújt : majd evangélikus
templomainak küzdelmes történetéről,
művészeti, művelödési és egyházi érté-
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A hívő léleknek eme törekvéseiben minden korban más és más
ténybeli akadályokat kellett leküzdenie. .

Ha az apostoli korban a helytelen pogány istenismerettel szemben
kellett küzdenie, a reformáció korában az evangéliummal ellenkező
kultikus cselekmények és a totális hierarchia uralma állott a lelkiség
útjában, úgy ma a tiszta evangelium birtokában. a természeti vilás
sok-sok titkának az ismeretében sátáni gondolat az a törekvés, hogy
azt az Istent, akitől az értelmet kaptuk e teremtett világ megismeré-
sére, éppen ezt az Istent akarja a ma embere tagadni.

Tökéletlen ezért az a megjegyzés, amely ;,A mi nundennapi ke-
nyerünket add meg minékünk ma" kérésére hangzott el, mondván:
megkeressük mi magunk is a mindennapi kenyerünket, tehát Istenre
nincs szükség!

Ezzel szemben a világ keletkezése és ismeretlen vége s a kettő
között lefolyó emberi élet örök titok, amelyet boldoggá csak az a tu-
dat tehet, hogy én a Teremtővel, a lélek láthatatlan szálaival elszakít-
hatatlanul össze vagyok kapcsolva. Vagyis Isten gyermeke vagyok,
akinek egyetlen hívatás.a Krisztus tanítása szerint: "Annak akaratát

-teljesíteni, aki elküldött engem!"
A papság tehát ielsősorban helyes és teljes keresztyéni világnéze-

tet adhat az iskolának.
A ma háborúját lehet elbírálni történelem szempontjából úgy.

hogy ez az ezeréves Magyarország fennmaradásáért folyik. Lehet nem-
zeti szempontból megítélni úgy,' hogy ez a nemzet függetlenségéért
vívott harc. Lehet faji szempontból úgy nézni, hogy ez a magyarsás
létharca. Lehet családi szempontból nézni úgy, hogy ez az erkölcs
harca az erkölcstelenség ellen. Lehet a tudomány, a gazdasági élet, s
szociális berendezkedés, avagy egyéb szempontból nézni. Hit szem-
pontjából azonban kétségtelen, hogy ez az istentelenség elleni harc.

De bármiképen nézzük, mindenképen önvédelmi harc. Védelme
annak a lelki közösségnek,. amelyre kirsztusi hitünk szerint lsten ren-
delt. Ö teremtette az ország határokat, a különféle faj okat, hogy a táj
és az életkörülményeken keresztül a lelkiség gazdaggá és színessé
tegye az általa teremtett világot, amint a Föld földrajzi képe: hegyei
és völgyei, folyói és tengerei egyazon isteni lényegnek a kisugárzása
és dícsérete. Ennek tudata nélkül <a mi életünk csak az anyagi világ
szűk keretei között mozog, amely éppen oly véges, mint a róla alkotott
ismeretünk. Pedig a mi lelkünk arra való, hogy a teremtett világot
önmagán tükröztesse és önmagában! egyesítse. Térből és időből kiemel-
kedjék s lelkiségünket az istenség felé ragadja, 'hogy annak szemléle-
tében elmerülve, életünk építő munkáját élvezetessé tegye. Az isme-
ret szerezhet ugyanis tudományos oklevelet, lehet műveltségi fokmérő,
de nem' útlevél az örökkiévalóság felé, mert annak útjára egyedül a
hit vezet el.

A krisztusi hit a második· tényező, amit az evangéliumi papság
adhat az iskolának.

A hit lényege nem az ismeret v.agy a tudás, hanern a szeretet.
Nem az az Isten igazi gyermeke, aki sokat tud az Istenről, hanem aki
szeréti az Istent. E nemben a hit és a tudás nem fedik egymást, lévén
rész szerint bennünk az ismeret. '

Mi mindnyájan beleszűlettünk egy korszak kultúrájába, történel-
mébe, egy nemzet adottságaiba, egy faj tulajdonságaiba, egy család
hagyományaiba. De nemzetünk történelmi ismerete, fajtánk tulajdon':
ságai, családunk tradiciói csak akkor lesznek az élet építő erőive, ha
hisszük, hogy Isten állított e közösségbe, ahol az öröklött adottságokat
áttüzesíti a lélek, ami azt jelenti, hogy származásom és fajtám adott-
ságai között vállalom a reám eső munkát és élettevékenységet Istenbe
vetett hittel. "A hit reménylett dolgok valósága és a nem látott dol-
gokról való meggyőződés!" .

Hit nélkül lehet használni tárgyakat és szükségleti cikkeket készí-
teni az emberi kényelem fokozására; szellemi munkát végezni az érte-
lem fejlesztésére, a kultúra művészi emelésére, de semmi esetre sem
lehet tisztán intellektuális úton az élet értelmét megmagyarázni és az
Istenhez vezető útat megtalálni. A világ léte nem tudományos ered-
mény; meg nem fejti semmi, csak a hitnek a tekintetével szemlélhetí
azt.

A világnak, amelyet mi tudományosnak nevezünk/ mi csak külső



eredményeit és megnyilánulásait látjuk, de nem látjuk a vágyak és
gondolatok belső folyamatát, mint amely isteni eredetű tartalmat ad a
vallás, a tudomány, a művészet, a boldogság és egyéb emberi fogai-
maknak. Mindezek megvalósulása bár az emberen dől el, de alkotó
tartalmat mégis az a hit ad, hogy egyetemes isteni célok szolgálatában
fejtem ki emberi tevékenységemet.

Ez a hit szabja meg, tartja ébren az ember evangéliumi hivatás-
tudatát. Ez a harmadik tényező; amit a papság adhat az iskolának.

Az ember boldogtalansága ott kezdődött, amikor tudásvágyának
engedve, a megismerés tudományát kereste és amikor a birtokába
jutott, az életet egészen a magáénak vallotta. Azt hitte ugyanis, hogy
most már ura az Isten teremtette világ és az Istentől kapott életnek.
A sok-sok gyötrelem és szenvedésben elméletet-elméletre halmozott,
amíg az élet értelmének a zűrzavarába jutott. Vajjon ki tudja, hogy a
má-nak. világa merre halad? Talán a tudós, a közgazdász, a szocíológus
vagy a pedagógus? Egyedül az Istenben hívő, aki rábízza magát Isten
kegyelmére és végzi a maga hivatását ott és abban a körben, ahová
Isten állította,

Ezekben látjuk az evangéliumi papság küldetését és az iskolára
való ráhatását. A pedagógiai módszertannak vanrnak kipróbált tanítási
elvei, amelyekkel tudományos, erkölcsi és jellemnevelési elveit közli.
Munkásságának alkotó eredményt azonban mégis csak az az evan-

-géliumi lelkiség ad, amelynek hitbeli meggyőződése Pál apostol vallo-.
másában sarkallik: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!"

Dr. Szuchovszky Lajos.

Jó- munka
(A Miskolci Jogászélet Könyvtára. Új sorozat. A Miskolcí Evangélikus Jogakadémia

Egyházjogi Szemináriumának Kiadványai. Vezető tanár: Dr. Bruckner Győző.)

Jó néha seregszemlét tartani arról a munkáról, amelyet a magyar
történetirodalom terén fejt ki egyházunk. Ezen a téren ma és a közel-
multban kétségkívül legtöbbet köszönhetünk a miskolci jogakadémia
dékánj ának, dr. Bruckner Győzőnek. Történetírói tevékenysége ered-
ményekben, alkotásokban oly gazdag, hogy ezzel csak a Zsilinszky
Mihály vagy a Payr Sándor munkássága mérhető össze. Tanulmányai-
nak tárgyát leginkább a régi Felvidék, így különösen a Szepesség evan-
gélikus életének és művelődésének páratlanul értékes multjából meríti.
Van érzéke ahhoz, hogy a multat közelebb hozza a jelenhez. Igy az
Ágostai Hitvallás keletkezésének évfordulóját igazán méltó an ünne-
pelte meg _a miskolci jogakadémia. Bruckner ezt az alkalmat felhasz-
nálta az Ágostai Hitvallás magyar hatásának feldolgozására. És bizony
az Öt szabad Királyi Hitvallás újra megjelentetésével, különösen
annak magyar variációjával hitet, erőt és kitartást kölcsönzött nekünk
is, akik az ősi öt város földjén Trianon után vállalkoztunk önszán-
tunkból a magyar evangélikusság mentésére, védelmezésére. Bruck-
ner újabban írói munkásságát művelődéstörténelmi tanulmányokra
fordítja. E nemben. elsőrangú '"A késmárki céhek jog- és művelődés- .
történeti jelentősége" c. műve. E vaskos kötet azonban végeredményé-
ben szintén egyházunk mult jára vet világot. A céheknek u. i. meg volt
az egyházi jelentőségük is. Bruckner ezt nem hagyja figyelmen kívül.
Sőt itt olvasom azt az eddig seholsem hallott eredeti megállapítást,
hogy mivel a céhek a mesterlegényektől megkövetelték a vándorlást,
sőt egyes céhekhez tartozók csakis külföldön vállalhattak munkát,
ezek a vándorlegények megismerkedhettek a művelt nyugat mozgal-
maival, így aztán pl. a reformációnak gyors elterjedése városainkban
az eddíg ebből a szempontból figyelemre nem méltatott vándorlegény
intézményében, a céhek nemzetközi kapcsolataiban leli egyik magya-
rázatát. Bruckner 33 késmárkí céhnek céhlevelét kőzli. Ezek a céhek

kérő!. Már most felhívjuk rá olvasóink
figye!mét ~zzal a kérelemmel, hogy min-
denkí, akinek alkalma és módja van
h?z~á, .. támogassa és segítse ezt a jó
celu ugyet, mert hiszen az Országos
Luther-Szövetség a könyv jövedelmét a
székelyföldi evangélikus misszió templo-·n:ának építése javára fordítja, hogy így
~ .templomok segítsenek új : templomot
építeni. Mmdenkinek figyelmébe ajánl-
juk a s.zép kiállítású, képes tájékoztatót,
mely reszletesen felsorolja a kőnyv tar-
talmát s méltán kelti fel az érdeklődést.
Tájékoztatóért dr. Gyímesy Károlyhoz,
a Luther-Szövetség lelkészéhez kell for-
dulni. Címe: IV., Bástya-u. 12. Az elő-
jegyzési és megrendelő ívek is a közel-
jövőben eljutnak az egyháztagokhoz.
Kérjük, szíveskedjenek azokat figyelme-
sen átolvasni és a munkát megrendelni.

Kitüntetés. Dr. Felkay Ferenc székes-
fővárosi tanácsnok, a pesti egyházközség
presbitere, magas kitüntetésben részesü It.
Hitler Adolf, a német birodalom kancel-
lárja szolgálatai elismeréséül anémet
sasrend elsőosztályú keresztjével tün-
tette ki.

Kovács Sándor emlékpályázat. Hit-
tudományi karunk pályatételt írt ki Ko-
vács Sándor' püspök, egyetemi tanár em-
lékére .Kovács Sándor egyházi énekei
és Kis Énekeskönyve" címme!. Két pálya-
munka érkezett be. A bírálók megállapí-
.tották, hogy mindkét dolgozat értékes
munk a, de a "Te vagy reményem szikla-
szála" jeligéjü pályamunka jóval felül
haladja az "Emlékezzetek meg a ti elől-
járóítokró! ... " jeligéjű pályamunkát
mind szempontjaiban, mind tárgyának
széles területű kutatásában, alkalmasabb
arra, hogy Kovács Sándor énekköltésze-
tét s ennek, valamint hymnologiai rnun-
kásságának a magyar evangélikus egy-
háztörténetben való jelentőségét meg-

.ismertesse. A bírálók javaslata alapján
a kar a 200 P-s pályadíjat teljes egészé-
ben a "Te vagy. reményem szikla-
szála ... " jeligéjű pályamunkának ítélte,
a másikat pedig, bár szerzője ismeretlen ,
marad, dícséretben részesítette. ~ pálya-
nyertes munka szerzője Leskó Béla Ill.
éves hallgató. A pályázat eredményét a
kar a tanévzáró ünnepen hirdette ki az
ótestámentomi tlleologia köréből kiirt
pályatételre beérkezett munka bírálatá-
val együtt. uA theologia naturalis pro-
blémája a tóra theologiájában" címü
pályamunka 80 P-vel jutalmazott szerzője
vitéz Molnár János szigorló.

A gyenesdiási balatoni evangélizáló
csendeshetekről lapunk legutóbbi szá-
mában téves hír jelent meg. Leányoknak
június 15. és július 1. este kezdődnek a
csendeshetek, asszonyok-édesanyáknak
pedig június 22. és július 9. este. A
balatoni kedyezménnyel júniusban in-
gyen lehet hazautazni, júliusban pedig
igen csekély összegért. Jó elhelvezés-
seI és bő ellátással leányoknak 30' P-be,
asszonyoknak 32 P-be kerül egy hét,
valamint a liszt-, zsír- és cukoradagokba.
Használjuk ki ezt a rendkivüli alkalmat,
amely testi pihenőül is szinte ajándék.
Férfiak és Iiúk számára augusztus II. fe-
lében lesznek csendeshetek. Az első
leánycsendeshétre azonnal jelentkezzünk.
Részletes programm minden lelkészi hi-
vatalban van, Jelentkezés: Evangélikus
Testvéri Szolgálat, Budapest. 1.,. Ver-
bőczy-u. 28. Telefon: 160-468.

Püspöki egyházlátogatás. Túróczy
Zoltán tiszakerületi püspök május 29-től
június 7-ig az erdélyi egyházmegyében
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püspöki egyházlátogatást végez. Megláto-
gatja a következő gyülekezeteket es szór-
ványhelyeket: Nagybánya, Felsőbánya,
Zilah, Zsibó, Kolozsvár, Zselyk, Sepsi-
szentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót, Cs0-

makörös, 'KováSzna.
Az országos protestáns nöszövetség

gyermek segítő ünnepe. A Magyar Pro-
testáns Nők Országos Szövetsége meg-
bízásából . Horusitzky Henrikné főtitkár
május 28-án ünnepet rendezett gyermek-
nyaraltató terveik javára, a Deák-téri
díszteremben. Az előadóesten református,
evangélikus és unitárius lelkészek együtt
végeztek - szolgálatot. Keken András dr.
deáktéri lelkész bevezetőjében idézte is
a Rákóczi-érem századokon áttündöklö
üzenetét: "Ime összejöttek, hogy táplál-
ják ci. közös oltár' tüzét" . " Haypál Béla
Szilágyi Dezső-téri református lelkipász-
tok hangoztatta: "a mai világnak a régi,·
fajta nőre van szüksége, aki vérével is
új életet sarjaszt. A háborúkat a harc-
téren vívják, de a családi tüzhelyek mel-
lett nyerik meg, vagy vesztik el. Akkor
gyógyul meg a társadalom, ha a nö is-
mét - nö lesz. A protestáns nőszövetség
a krisztusi szeretet csodáival kívánja
csillapítani a sebek fájdalmát. A kő ltő
Csanády György, a Rádió rendezője ver-
seiből olvasott, a Lutheránia-vegyeskar
Weltler Jenő vezénylés éveI Mikus-Csák
István nagyobbterjedelmű, érdekes ma-
gyar zsoltárát énekelte. Keresztessy K.
Hedvig Bach-árját szólaltatott meg, Szerit-
Iványi Sándor, az új budapesti unitárius
lelkész zárószavában arról szólt, hogy
reménységünk a gyermek.

Lelkészválasztó közgyűlés. A pesti
evangélikus egyház az újonnan szervezett
kórházi lelkészi állás betöltése céljából
június 8-án, kedden d. u. fél 7 órakor/
közgyűlést tart. A presbitérium egyhan-
gúlag meghívásra ajánlja Vargha Sándor'
volt rozsnyói alesperest. Az egyház-
község elnöksége a közgyűlésre a cse-
lekvényestagokat ezúton is meghívja.

Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti
egyházmegye évi rendes közgyűlését jú-
nius 24-én, d. u. 5 órakor tartja a Deák-
téri leány gimnázium- dísztermében. Az
egyházmegyei presbitérium előző napon
d. u. 5 órai kezdettel ülésezik.

Születés. Fest Miklós kiszácsi áll. hit-
oktató-lelkész es felesége, .Ianurík Anna
házasságát Isten 'fiúgyermékkel áldotta
meg, aki a szent keresztségben a Miklós,
Ottó nevet kapta.

Anyakönyvi kutatás. Nyíregyházi
lakos Pozsonyi György keresztlevelét
keresem 1765 körül és szüleinek, Po-
zsonyi Mihálynak Galik Évávai való há-
zasságlevelét 1765, előtt Felvidékről.
Megj{üldőjének tiszteletdíjat juttatok.
Jankó Gyula 'gyógyszerész, Zsáka, Bihar
megye.

Megjelent dr. Zoványi Jenő új tanui-
mánykötete: Akadémikus, céhbeli és di-
lettáns egyháztörténetírók. Ára 5 pengő.
Megrende1hető utánvéttel vagy a pénz
előzetes beküldésével: Balás László
könyvkereskedés, Budapest, XI.. Kani-
zsai-u, 24. Postacsekk: 37.280.
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különösen gondot fordítottak a céh-tagok erkölcseire, elsősorban val-
lásosságára. Bevételeik tetemes részét vallásos és egyházi célokra for-
dították. Minden életmegnyilvánulásuk a legszorosabb kapcsplatban
volt az egyházzal. Igy az egész polgárság jellemére döntő befolyással
voltak. A XVI. század közepétől másfél évszázadon át az evangélikus
szellem uralkodott a céh-szabályokban, mivel Késmárk egész 'lakos-
sága ebben az időben teljesen evangélikus volt: Miként az egész Fel-
vidéknek, úgy Késmárknak virágkora egybeesik az evangélikus val-
lás virágkorával: Nem lehet közönyös tehát reánk nézve minden olyan
müvelődéstörténetimunka, amely ezzel a kerszakkal foglalkozik.

, /

. Sajnos, ,olyan korban élünk, amikor híveinkben a mult iránt való
érdeklődés hanyatlóban van, Legalább erré vall, hogy az utóbbi évek-
ben történetírásunk is pang. Schulek Tibor Bornemisza Péterén kívül
alig van számbavehető történeti rnű, amely ~vangélikus multunkkal
foglalkoznék. Bruckner munkássága természetesen kivétel.' Be szinte

, ~I.óegyedülálló ~n"" az a szemináriumi munka amelyet Bruck-
ner hallgatóival együtt végez. Ennek a rnunkásság ak gyümölcse az
a 22 kiadvány, amelyekkel bármely főiskola, még a külföldieket sem
véve ki, joggal ·büszkélkedhetnék. Szimbólikus egyházkerület és egy-
házmegye tisztviselőinek munkái ezek a kiadványok. A sok jeles
tanulmány szerzője mögött ott érezzük Bruckner irányító kezét, sok-
oldalú tudásának hatását. Ime e szemináriumi munka nevel az egyház-
nak buzgó ~vezetőket és bizonyosan akad több olyan hallgató, aki' a
mult feltárásában méltó utódja lesz mesterének. De hivatásának
magaslatán áll maga a miskolci jogakadémia tanári kara is. A j~g-
tudománynak e professzorok nemcsak müvelői, de írói is. Jogtudo-
mányi műveik egy része a "Miskolci Jogászélet Könyvtárá"-ban jelen-
nek meg. Eddig 71 művet adtak ·ki. Tudományos működésükkel a jog-
akadémia régi' jó hírnevét fokozták, az evangélikus tanügynek széles
körben barátokat szereztek. Ennek a tudományos szellemnek lelke két-
ségkívül maga a dékán.

Sokan kérdezhetik, miért hozom fel mindezeket? Ha könyvismer-
tétesekkel kapcsolatban hangsúlyozern is a miskolci jogakadémia tudo-
mányos munkásságának nagy jelentőségét, nern . teszem céltalanul.
Időszerűnek tartom ezekről éppen a mai időkben megemlékezni, ami-
kor a Luther-Társaság új korszak előtt áll. Nekünk multunk at nem
szabad véka alá rejtenünk. történet irodalmunk felvirágzás a legyen
szent kötelességünk. Amit a Brucknerek saját kezdeményezésükre,
éjt-napot egybetéve munkával, áldozatos egyház- és hazaszeretettel
végeztek, ezt a feladatot kell, hogya Luther-Társaság vegye áto Adjon
alkalmat, hozzon áldozatot arra, hogy a jövőben kiadásában komoly
történelmi munkák kiváló szerzőktől napvilágot lássanak. Ne engedje
meg, hogy a jövőben olyan munka, mint Schulek Tibor Bornemissza
Pétere, a sze/ző áldozatkészsége révén jelenhessen csak meg. Ne nézze
közönyösen, hogy a legutóbbi időben másvallásúak. reformátusok és
katolikusok is többet tesznek a mi evangélikus _multunk feltárása
érdekében, mint jó magunk. A Luther-Társaság csak így töltheti be
nagy és magasztos misszióját. Létének biztosítéka az általa végzendő
egyházmentő munka sikerétől függ. Ám mi bízunk benne, hogya
Luther-Társaság renesszansz~ előtt áll. Gömöry János.

A 'Iosoncí lelkésel hívataf" keresi
Hrdlicska János (1818-1830), Homyán-
szky Róza (1820-1835) keresztleveleit,
ekettőnek házasságlevelét 1852. előtt,
továbbá Czekovszky János (1820. körül)

keresztlevelét és házasságlevelét 1852.
előtt. Az adatok a pesti felső vagy nóg-
rádi egyházmegye területén fekvő egy-
házk0zségek anyakönyveibe vannak be-
jegyezve.
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MOST JELENT MEG:

Az apostoli hitvallás híttartalma
és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallásfilozófiai megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengödy Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő.

Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.



Iványi 6s Thuro
selyem, szövet és női divatáruk nagyben
és kicsinyben.

Budapest, IV.,. Sütő-u. 1.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
k~rületekJóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyerrnekeínkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál ali.

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

• t ~'. - • ~ ~ r- _ ., \. .1, ' •
, . "',~v _.__ _ •.

A Luther-Társaság könyvesbolt ja
a lelkészi hivetaloknak, szülöknek s keresztszülőknek konfirmációi ajándékozásra

ajánlja D. R a f f a y S á n dor püspök

Ára vászonkötésben 4.- P. mübörkölésben 14.- P, puha bőrkötésben 22.- P,
kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott bőrkötésben 24.- P.

K O n f i r m á C i ó i a j á n d:é k k ö n y v ek:.
D.- Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht: Mária és Márta.

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P Fűzve 2.50 P, kötve. . 4.- P
Paulik János: Konfirmációi Emlék- Vitéz Virág Jenő: Útravaló.

könyv. Fűzve 2.-'- P, kötve. 4.- P Fűzve 60 fillér, kötve . 90 filL
A Luther-Társaság közismerten szép ötszínű mélynyornásos karton konfirmációi emlék-

lapja három nyelven, magyar, német és szlovák nyelven kapható. Ara. darabonként 1.- P.
Szlovák nyelven kisebb méretü színes ernléklapunk is van. Ara darabonként 30 fillér.

Mindenféle könyv megrendelhető I Pontos postai szállítás!
Bud a pes t V 111., Üllő i-Ú t 2 4. s zárn

Gvurátz ferenc Evang. Leánvnevelöintézet és Leánygimnázium
~Köszeg.

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10-18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtól áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, ten isz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az
malban.
nyujt.

1943-44. évi feltételek folya-
Felvilágosítást az Igazgatóság

lilla k

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

Létesült a "Nemzeti Önálló·
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

••
O

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy Lászlé,
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.

Megjelenik minden szombaton

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM
A befejezetlen templom

Bizonvságtevók kerestetnek

Franco egyházpolitikája

Egyházunk a könyvsálorból nézve

Elvesztett' esztendők

Kevesen tudják

Az emberek védelmében

Levente ifjúságunk ünnepe

Felvétel a Hittudományi Karra

Láttuk

Hírek

1111111111

Budapesti' istentiszteletek sorrendje
1943. június 13.

Deák-tér 4. (ifjúsálgi) d. e. 1/. 9 - - -
Deák-tér 4. (ném et nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. (rádíós.) d. e. 1/412 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 8 Gádor András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 010 Pásztor Pál
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. d. e. 1/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos,
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Gyáli-ut 17. (h. ő, kórház) d. e. 10 Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Süle Károly
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Kaposvári Vilmos
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. lMO Dezséry Lászl6
üllői-út 24. d. e. 11 Lehel László
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 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. 11 Scholz László
Abonyi-utca 21. d.e.. II Dr. Soltész Elemér
Gömbös Gy.-út 25. (h. ő. k.) d. e. 10 Horváth György
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 5 Révész István
Tomory-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
Szent László-út 61. d. e. 9 Révész István
Torock6-téri ref templom d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
I., Váralja-u. 14. d. e. ,10 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 - - - -
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik
Öbuda, Selmecí-utea 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. u. 4, Muncz Frigyes

. Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 - - - -
Kelenföld d. e: 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Botta István
Erdi-úton d. e 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. '/111 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1M2 - - - -

Minden templomban úrvacsoraesecás.



A befejezetlen templom
Akinek a földi emberek vi- a te imádságaidat és minden

lágában van valami kívánni és embernek az imádságát, a te
várnivalója akár a maga .ke- bibliaolvasásodat és keresztyén
resztyénségétől, akár az egész életedet mindenki másnak a
világ keresztyénségétől, az pün- keresztyén életével együtt ~n-
kösd ünnepén a felbuzdító és nek a templomnak 'az építésé-
tettre indító Szentléleknek tüze hez használja fel. Éltető erő ez,
és ereje után vágyakozik. Mint építő erő, amelyik nek nem kő-
az első pünkösdkor a tanítvá- zömbös, hogy mindazoknak az
nyok, úgy érzi ma is minden élete, akik ma itt hányattat-
gondolkodó keresztyén ember, nak ebben a kerszakban és
hogy valaminek történnie. kell, I ezekben a földi esztendőkben,
az emberi erő önmagában elég- milyen, kövekké faragtatnak és
telen, az élet dolgai és felada- hogyan illeszthetők be ebbe az
tai összezavarodtak.. népek és épülö templomba. Nem közöm-
országok nem azt teszik, amit bös neki, hogy élő kövekké tu-
akarnak, hanem sok olyat cse-' dunk-e lenni, vagy pedig olyan
lekesznek, amit nem akarnak, holt kövek vagyunk csupán,
- ma is szüksége van tehát melyet letettek valahová, ott
ennek a világnak, ha rendbe maradunk pár évtizeden át s
szeretn é hozni az életét, az I akkor szétporladunk nyom nél-
igazság, a vigasztalás és a sze- t kül. Az anyaszentegyház élő
retet ama lelkére, melyet Jézus \ templom, élő kövekből épített
ígért. l élő templom. Záróköve, az a

Az igazságnak, a vigasztalás·-I titokzatos pontja az egész nagy
nak és a szeretetnek lelke a '1 épületne~, ahov~ összef~tnak
Szentlélek által jön a ~eresz- a terhelesek, amm nyugszik az
tyén egyházba és a keresztyén egésznek a láthatatlan szerke-
emberhez. Azért jön, hogy egy zete, ez 'a titokzatos pontja
egész épület nevekedjék szép maga is örökké élő kő: Jé-
rendben az Isten hajlékává. zus Krisztus, akiben az egész
Olyan templom épüléséről van épület nevekedik szent temp-
szó, amelynek alapköveit Isten lommá.
a próféták és az apostolok által Isten Lelke minket az Isten
adott Igazságokra helyezte, templomába beépíthető élő kö-
amelynek szegeletkövévé tette vekké akar .forrnálni. Még-
Krisztust, amelynek építőjévé pedig nem egyes kiválasztott
adta és küldötte a Szentlelket. embereket, hanem együtt min-
Bármilyen távol is van Játszó- denkit, vagyis magát az em-
lag a világnak az életétől nem- bert, a teremtett és megváltott
csak háborúban, de még béké- embert' akarja felhasználni,'
ben is az élő és munkálkodó hogy belőlük felépíttessék az
Szentlélek, bizony valóságos - Isten temploma. Nem lehan-
és munkálkodó erő ez, amelyik goló és csüggesztő, hanem in-

kább vigasztaló és bátorító ta-
nítása minden pünkösdnek az,
hogy az anyaszentegyház nem
kész keresztyénekből áll, ha-
nem folyton épülő, növekvő,
fejlődő keresztyénekből. A hit-
ben nincsen olyan magas fok,
ahol meg lehetne állni. A sze-
retet gyakorlásában nem lehet
azt mondani, hogy most már
elég. Sem az igazságról, sem a
vigasztalásról nem beszélhe-
tünk úgy, hogy többé nincsen
rá szükségünk. Ez a szent
templom, melyet a Lélek épít
a Krisztus ban itt a földön az
emberekből, nyilvánvalóan be-
fejezetlen templom, egy folyton
növekvő szent templom. Épí-
tésre alkalmas köveit Isten
kegyelme a Lélek által foly-
ton forgatja és csiszolja. Így
kell tekinteni pünkösdkor az
anyaszentegyházra és benne a
Lélek munkájára.

A háború még mindíg nem
szűnik. Inkább folyton félel-
metesebben zúg. Borzalmas ta-
lálmányok versenyeznek a győ-
zelemért. Füst,' vér, romok és
jajszavak fedik a csatatereket.
Mi azonban min den megrette-
nés nélkül és teljes bizonyos-
sággal tudjuk azt, hogy Isten
hajléka mégis épül. Rombadön-
tött templomfalak között is tud
építeni lelkeket Isten Lelke.
Nincs semmi más pünkösdi ké-
résünk, csak a változatlan régi
kérés: Jövel Szentlélek Úr-
isten, Töltsd be szíveinket bő-
ven ...

/
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Az em~ere~Yé~elmé~en
Valahányszor arról beszélnek, hogy

az emberekből kihalt manapság minden
jóérzés, szeretet, megértés, - mindíg
védelmembe veszem őket. Ne higyjétek,
-- mondom. Az a szikra, .amelyet Isten
helyezett belénk, nem pusztul el olyan
könnyen. Senkisem lehet annyira fá-
sulttá, hogy ne jöjjön el az a pilla-
nat, amely kizökkenti ebből az állapo-
tából.

Igy védem az embereket, bár néha
talán bizonytalanná lesz a hangom, de
aztán a hitem új erőre kap, a hitem
minden tisztább magasabbrendüben az
életet mindíg széppé tevő apró örömök-
ben, egy jobb, igazabb, emberibb világ
eljövetelében. Hiszek benne, mert ha
nem hinnék, kétségbe kellene esnem a
rohanó, törtető, lökdösődő emberek kö-
zött, az önzés, szeretetlenség, türelmet-
lenség világában.

De óh nem, mindez nem igaz, nem
ilyen az ember, - mondom magamnak
ilyenkor. Nem ilyen az ember, talán
csak a háború tette ilyenné. De meg
fog változni, hiszem, biztosan tudom,
hogy meg fog változni. És az élet annyi-
szor igazol!

Székely fiúk részére rendezett tan-
folyam záróvizsgáján voltam egyik nap.
TizenhattóI húszéves fiúk álltak a vizs-
gáztató bizottság előtt. Valamennyi a
felszabadult részekról. Román iskolába
jártak, nagyobb részük nem tudta le-
tenni az érettségit. Hogy miért, vala-
mennyien tudjuk. Most remegő diákok-
ként itt állnak a bizottság előtt. Van k ö-

zöttük jómagaviseletű, van haszontalan,
van gazdag, van szegény, van ügyvéd,
orvos fia, van egyszerű favágóé, fuva-
rosé. Vizsgáznak. A vizsgáztatók magas-
rangú, komoly, állami poziciókat betöltő
urak, nagy vállalatok vezérigazgatói,
szakemberei, iskolák tanárai, akik a
hosszantartó vizsgától és napi munkájuk-
tóI fáradtan és kissé fásultan ülnek a
lélekzetektől nehéz levegőjü teremben.
De a vizsga is csak végetér. Elmondjuk
a Hiszekegyet, az előadók indulnak, de
a fiúk csak állnak, feszes vigyázzban,
mozdulatlanul és egyszerre elkezdik éne-
kelni 11 Székely Himnuszt. Harminchárom
fiú énekel.

"Ki tudja merre, merre visz a végzet
borongós úton, sötét éjjelen ...

néz jövője felé harminchárom székely
fiú. Aztán kérve folytatódik a dal:
Vezesd még egyszer gyözelemre néped
Csaba királyfi csillagösvényen ...

Valami elszorítja a torkomat, ahogy ezt
a maroknyi csoportot, ezt a húsz évet
átvészelt kis csoportot nézem.
Maroknyi székely, porlik mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén ...

éneklik, nekem meg kicsordul a köny-
nyem. Egyedül vagyok nő az egész
teremben, hátrahúzódo.m, nehogy meg-
lássák, hogy sírok, de a fiúk dala utá-
nam. jön.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, -
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk".

A Hímnusz elhal. Felnézek. S a hosszú
zöld asztalnál mindenki sír. Miniszteri
osztály tanácsos, vezérigazgató, tanár ...
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Bizonyságlevök .kereslelnek !
A háború természetes következménye, hogy a még néhány évvel

ezelőtt agyonemlegetett munkanélküliség helyét minden vonalon a
munkáshiány foglalta el. Míg azelőtt a napilapok, valamint az egyházi
lapok hirdetési rovata is tele volt diplomás embereknek szerény állá-
sok után való vágyakozásával. addig most nagyszerű állásokr:a, jó jöve-
delem igéretévei keresnek megfelelő munkaerőt. Bármilyen sokféle
lehetőség is kínálkozik az állást kereső embereknek, a címben foglalt
felhívással még bizonyára nem találkozott az olvasóm. Éppen ezért
tartottam szükségesnek közzétenni ezt a felhívást. Abban a remény-
ben írtam le, hogy talán akadnak, akik e sorok elolvasása után jelent-
keznek és vállalják is majd a szolgálatot.

A mísszióegyesület nyíregyházai konferenciáján jutottam arra a
gondolatra, hogy ilyen felhívást kellene közzé tenni. A délelőtti isten-
tisztelet után, amikor a hatalmas templomi gyülekezet már ellepte a
templom környékét és megindult a szélrózsa minden irányába, hogy
mielőbb otthonába térjen, egy nagyobb csoport a lelkészi hivatal előtt
gyülekezett és onnan szekereken indult az egyik "bokor"-ba (tanya-
központba). Több, mint egy órás szekerezés után érte el a célját a gyü-
lekezetnek ez a rész s ott a bokorbeliek jóvoltából szeretetvendégségen
vettünk részt. Ezalatt összegyűlt a közeli tanyák népe is és közel ezer
ember jelenlétében folyt le a tanyaudvaron az ünnepély. Ezen az ünne-
pélyen győződtem meg arról, hogyegyházunknak bizonyságtevőkre
van szüksége,

Az ünnepélyerr elhangzott nyolc felszólalás közül kettő volt lel-
készé, kettő egyházfeügyelőé s a többi négyen három földműves és egy
iparos osztozott. Szórványgyülekezetben élő ernber számára felejthe-
tetlen élmény hatalmas templom zsúfolásig megtöltött padsorain tekin-
teni végig, ezreket számláló gyülekezetben borulni le Isten imádására,
de ennél is nagyobb élmény volt számomra a tanyaudvaron egybe-
sereglett nép előtt kérgestenyerű földmívesek bizonyságtételét hall-
gatni, többszáz kilométert utazott ember iratterjesztői buzgóságát
látni. Egyszerre megvilágosodott előttem, hogy miért nem találok egyes
szórványhelyeken evangélíkusokat, ahol pedig, az írások szerint, két
emberöltővel ezelőtt még sok evangélikus volt. Evangélikus egyhá-
zunkból hiányoztak az utóbbi évtizedekben a bizonyságtevők, akik
nemcsak az életükkel, hanem ha kellett, őszinte beszédükkel is feltár-
ták volna társaik, szomszédaik, családtagjaik előtt a Krisztushoz való
ragaszkodás örömét, az evangéliummal való foglalkozás boldogságát.

Bizonyságtevők kerestetnekl Földművesek és iparosok, tisztviselők
és tanárok, ügyvédek és orvosok s minden rendű és rangú evangélikus
ember, aki nem szégyenli a Krisztus evangéliumát, hanem mer beszélni
arról, valamint arról a többlétről is, amit az életében az evangelium-
rmal való foglalkozás jelent. Nemcsak ezért van szükségünk ezekre a
bizonyságtevőkre, mert mostanában kevesebb a lelkészi szelgálatra
jelentkező ifjak száma s így a l<-özeljövőbenlelkészhiánnyal számolha-
tunk, hanem azért is, mert az evangéliumnak el kell jutni a nép min-
den rétegébe, A templomkerülők, az emberi méltóságukat elveszítők, a
hit kérdéseiről fölényesen nyilatkozók s a többi ezekhez hasonló cso-
portokba sorolható emberek állig begombolkoznak, ha lelkész. kerül a
közelükbe, de feltárják életük minden nyomorúságát a munkatársuk,
az ismerősük előtt. Ha a munaktárs, az ismerős beszélni tud az ilyen-
nek a Krisztusról, az imádság erejéről, a Szentlélek tüzéről, legköze-
lebb már meghallgatja az egyház hivatalos képviselőit is, felébred
benne a vágy, hogy Istenhez kőzelebb kerüljön, belekapcsolódik az
egyházi életbe, imádkozni fog és elfogadja az Isten ajándékát, a hitet.

Bizonyságtevők kerestetnek! A szolgálat elvállalásához nem kell
semmiféle előképzettség, semmiféle okmány, vagy anyakönyvi kivonat,
csupán őszinte imádság: "Jövel Szeritlélek Úristen, töltsd be szíveinket
bőven ... " A szolgálatí hely a magunk környezete, ismeretségi köre,
gyülekezete. A szolgálati idő kezdete, amikor megtapasztalja az ember
az Ige áldását és a Szentlélek arra kényszeríti, hogy ezt az áldását má-
soknak is megmutassa tovább adja. Igy lettek bizonyságtevők az apos-
tolok, így tesznek a misszionáriusok, de így kell tenni minden keresz-



'n embernek is. Ahol nincs' bizonyságtevés, ott nincs Szentlélek,
ol nincs Szentlélek, ott nincs keresztyénség.

Bizonyságtevők kerestetnek! Bár lennének sokan, akik erre vállal-
oznak, akik kitárják a lelküket, a Szentlélek tüze előtt s vállalkoznak

a, hogy ezt a tüzet tovább is adják, közelieknek és távoliaknak. Bár
úlladna ki ez a tűz minden magyar tanyán és a gyárak zakatoló gép-

riásai között, aktaszagú hivatali helységekben és családi otthonokban,
végig népünk minden rétegében, hűséges bizonyságtevők szolgálata
által. Téged is vár az Isten a bizonyságtevők, az igazi keresztyének, a
hűséges evangélikusok közé. Téged is küldeni akar a Szentlélek bizony-
sá.gtevő szolgálatra. Neked is szól a felhívás: Bizonyságtevők
kerestetnek. Jávor Pál.

Franco egyházpolitikája
A második világháború óta különösképpen megszekta a világ, hogy

államfői tisztségek hordozói katonák lettek. Vagy ha politikai szereplő
tölti be ezt a tisztséget, a háború kényszerítő nyomása alatt polgári jel-
legét a közösség vagy ő maga katonai jellegűvé minősítette át.

A katonák mindíg szerosabban símultakaz egyházhoz, mint a poli-
tikusok. Mannerheim hű evanélikussága éppenúgy közísmert, mint
Mackensen bizonyságtevő keresztyénsége. Érthető, hogya hivatalból
államfői vagy vezető politikai tevékenységet betöltő nagy katonák
állami intézkedéseikben melegen érdeklődnek az egyház tervel iránt es
szívesen erősítik az egyházakat munkaprogrammjuk megvalósításában.

Kicsit oldalt esik Európától Spanyolország földrajzilag is és lelki-
leg is. Az utolsó evangélikus világkoruferencián, melyet 1931-ben, a
világ fővárosában, Párisban tartottak, szegény jó, Istenben boldogult
Fliedner János madridi evangélikus lelkész hiába kapacitálta akár az
amerikai, akár a skandináv, akár a Délkeleteurópából való lelkésztest-
véreket egy Párisból valóban nagyon olcsó madridi átruccanásra, min-
denki udvariasan elutasította a szíves meghívást. (Azóta de sokan bán-
juk azt, hogy az akkor még ép, gyönyörű spanyol városokat nem néz-
hettük meg.) Az elutasítás ténye után: mindenki önmagának is és tár-
sainak is azt a magyarázatot adta, hogy a nagyon katolikus Spanyol-
ország csak másod vagy harmadsorban érdekli az evangélikus keresz-
tyéneket. .

Századunk eleje óta úgy az amerikai protestántizmus, mint az
európai anglikán egyház vagy anémet evangélikusok, sőt a kicsiny
francia egyház is szívesen adta nem kis összegű adományait a spanyol
bibliaterjesztésre, evangéliumi iratok terjesztésére s a Spanyolország-
ban történő protestáns iskoláztatásra, stb., stb. Egyháztörténelmünk
hálásan jegyezte fel az adokozók neveit, de az adornánygyűjtők és az-
adakozók akkor is és ma is nagyon jól tudták azt, hogy sok időnek kell
eltelni, amig Spanyolországban az evangéliumot szabadon hirdetní
fogják.

A bölcseleti tudományok iránt érdeklődő hazai közönség épen olyan
érdeklődéssei fogadta Unamuno irásait és értekezéseit, mint amilyen
nagy sikere volt ennek a professzornak Nyugateurópában. Napjaink-
ban Ortega írásaiban gyönyörködünk és sokan reméljük azt, hogy az
ő szelleme nyomán talán évtizedek mulva érettebb lesz a szellemi lég-
kör a protestántizmus értékeinek felismerésére. Pillanatnyilag azon-
ban a jelek és hírek sz.erinterre nagyon kevés kilátás van.

Az első világháború utáni Spanyolország Primo de Rivera vezér-
kedése után, akinek alakja és munkája sokban hasonlított ·GÖmbÖs
Gyula politikai tevékenységéhez, a hatalom olyan katona kezébe került
Franco személyében, aki megérezte, hogy Isten neki hosszabb időre
kiszabott felelős állami tevékenységet rendelt. Intézkedéseit, politikai.
elhatározásait és államépítő tevékenységét ez a felismerés különös-
képpen befolyásolja.

Mi Délkeleteurópában úgy láttuk, hogy Franco különös hálát érez
Hitler és Mussolini iránt, akik katonai erők rendelkezésre bocsátásával
győzelemhez segítették. Viszont Spanyolországnak az kelet, ami nekünk
nyugat s ha Spanyolország nyugatra néz, akkor mindíg délnyugatra,

mind. .. mind. Igazán, együttén:őn, szív-
ből ...

Miért? Azért, mert harminchárom fiú
elénekelte a Székely Himnuszt?

Igen, azért. Ezért az egyszerű tényért
és azért, mert hála Isten, még olyan sok
a jóérzésű és a tiszta örömökre reagáló
lelkű ember. Gyarmathy Irén.

levente ifjúságunt ünnepe
Június első vasárnapján tartották mez

a protestáns leventék a Hősök Napját
szerte az ország minden városában és
községében. Mindenűtt a hősök emlék-
köve előtt gyűltek egybe Isten .írnédá-
sára, elmondták a hősi fohászt és a
leventecsapat koszorút tett az emlék-
műre.

A budapesti református, evangélikus
és unitárius lev etiték. közös istentisztelete
a Pesti Vigadóban volt. Az ünnepi szer-
tartást végző D, Kapi Béla püspök BaJikó
Lajos tábori főesperessel és Kuthy Dezső
egyetemes-egyházi főtitkárral érkezett.
Az istentisztelet kezdetén egy ifjú itt is
elmondta a fohászt a magyar hősök ért,
majd a gyülekezet a leventezenekar
kiséretével a "Mint a szép híves pa-
takra ... " kezdetű zsoltárt 5 a püspök
igeolvasása után a gályarabok énekét,
a "Térj magadhoz, drága Sion"-t éne-
kelte.

Kapi Béla püspök az Apostolok Csele-
kedeteiről írott könyv második részének
17, verséröl prédikált.

- Onmagatokat, - mondotta többi
közt - csak akkor ismeritek meg iga-
zán, ha meglátjátok a Lélek világánál,
hogyan állít be titeket Isten a nemzet
közösségébe. A nemzet, a haza, Isten
drága ajándéka s ezt a nemzetet a tör-
ténelem neked adta, magyar ifjú! Nem
tudsz elszakadni e nemzettől, amely
álmaival védett, kezével vezetett, meg-
nyitotta a szemedet a látásra, lelkesedni,
hinni s arra tanított, hogy "a nagyvilá-
gon e kívül nincsen számodra hely ... "
Nincs más szó, amely vágyaidat és gon-
dolataidat tökéletesebb en kifejezhetné,
mint ez: édesanyám, és nemzeted a te
édesanyád. Azonban nem elég, ha csak
szereted a hazát, ez idői mérték, - ki
kell mondanod: én a Tiéd vagyok sitt
vagyok, szolgálatodra állok! A nemzet-
nek gondolkodó emberekre és izmos
karokra van szüksége, talentumaid tehát
nem a magadé, hanem a közösségé.
A magyar nemzet azt várja tőled, le-
venteifjú, hogy tiszta legyen a jellemed,
a becsületed ép s legyen lelkiismereted
és legyen hited a nemzet jövendőjében!
A nemzetnek frontot kell építenie kint
a harcmezón, hogy védje az oltárt, a
keresztyén családok tűzhelyét s mindazt,
amit magyarságnak és keresztyén ségnek
nevezünk, Reád tekint nemzeted és azt
mondja: Nekem embertestekből épített
sáncfalra van szükségem s akkor mondd:
Az életem sem drága nékem, mert a Tied
vagyok. De bent is állandó frontépítés-
röl van szó, amely az .eqvséqet szem
előtt tartja, elfojtja agyiílölködés tüzét
és imádkozva hívni tudja a .keresztyén
összetartás szellemét. Ezt kéveteli a
Lélek tőled, mert tavaszod is csak akkor
van, ifjú, ha Isten kitölti lelkét reád.
"Prófétálj" ennek a nemzetnek, hogy
Isten akarata szerint van jövendője. a
világnak, hogy a magyar nemzetnek van
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létjoga, mert van történelmi hivatása
'(an joga az élethez, mert van kűldetése!
p'rófétáld az egész emberiségnek és -
on~~gadI?-ak viharban, éjszakában, meg-
probaltatasban, küzdelmek között, hogy
az a nép, amely történelmi szolgálatát
hittel, bátorsággal vállalja, vérrel, köny-
nyel és verítékkel megpecsételi, nem
pusztultuu el a föld szinéről: a lélekben
újjászületett nemzetet Isten a kezén viszi
jövendő történelmének bércormai felé ...

Kapi püspök végül elmondta azt az
im9t, amelyet egységesen már régóta
lIl:~dkoznak minden magyarországi evan-
gélíkus templomban s a Miatvánk után
megáldotta a közel- és távollevö igehall-
gatókat. A Himnusszal vózzödött az
istentisztelet, amely után I:vente-dísz-
szakasz vonult el J. vezetők előtt.

felvétel a Hittu~om3n~iKarra
A hittudományi kar dékánja tájékoz-

!atóul a következőket közli az evangé-
likus lelkészi pályára készülőkkel: Az
evangélikus lelkészi pályára való készü-
lés a magyar királv! Erzsóbat Tudo-
mányegyetem evangéÍikus hi ttudományi
karán Sopronban történik. A felvételért
folyamodni kell, s a felvételi kérvényt
a m. .,Jöl'. Erzsébet Tudományegyetem
evangélikus hittudományi karahoz CÍ-
mezve augusztus 3i-ig' kell beküldeni
(Sopron, Deák-iér 80.). A kérvény iJle-
t~kköteles, 50 filléres bélyeg ragasztandó
Ic:, (Szegénységi bizonyítvány alapján
belyegmentes.) Mellékelni kell hozzá a
következő eredeti okmányokat: 1. Szü-
Ietésí anyakönyvi kivonat. 2. Gimná-
ziumi érettségi bizonyitváriy (ha van,
gorQg kiegészítő érettségi bizonyítvány,
azt is). 3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány
- annál, aki közvetlenül a gímnézium-
ból jön az egyetemre, a gimnázium igaz-
gatójától, annál, aki tanulmányait meg-
szakította, a rendőrkapitányságtói, illetve
kÖ,zségi előljáróságtól, annál pedig, aki
m,as egyetemről .lép át, erkölcsi bizonyít-
vany helyett távozási bizonyítvány csa-
tolandó. 4. Közhatósági bizonyítvány a
szülők (gyám) foglalkozásáról (különös
figyelemmel a lelkészi pályára való al-
kalmasságra, az eseteges fogyatékosság
pontos megjelölésével. 6. Hatósági iga-
zolás a folyamodó atyjának katonai vi-
szonyairól (hadiárva, Károly-csapat-
kereszt stb.). 7. A szülők születési és
názassági bizonyítványai. 8. Rövid ön-
életrajz. Ebben különösen a lelkészi
pálya választásának indítékaira kívána-
.<JS rámutatni. 8. A kérvény benyujtásá-
'·••al egyidőben . beküldendő az illetékes
lelkész vagy vallésfanár ajánlása, zárt.
uorltékban, közvetlenül a karhoz küldve.
Aki más egyetemről lép át, kérjen aján-
lást attól a lelkésztől is, akinek a lelki
gondozása alatt legutóbb állott.

A felvételről a kar szeptember első
napjaiban dönt és kivánságra irásban
értesíti a folyamodót.

A rendes hallgatók félévenként 128
i' tan- és 96 P mel!ékdíjat fizetnek.
A kar negyed-, fél-, háromnegyed- vagy
teljes kedvezményt adhat, ezenfelül rész-
letfizetési -kedvezményt ig. engedélyez-
het. (Aki teljes kedvezményben részesül,
csupán 32 P mellékdijat fizet.) A fel-
vételért folyamodók, ha tandíj kedvez-
ményt kérnek, felvételi kérvényükkel
egyidejűen nyujtsák be ezirányú - bé-
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főképpen Nyugateurópára gondol s azt oa tradicionális élményt újít ja
1 állan~óan fel: nagy csak a spanyol katolikus hon lehet.

Közvetlen szomszédjai Francot különösen befoly ásolták, Nincs
Európában olyan római katolikus színezetű napilap vagy egyházi ujság,
amely évenként legalább ötvenszer ne foglalkoznék Salazár katolikus
állami rriunkásság ával, Petain mennyire katona hajlott korában is.
katonai tanácsadói mellett legszívesebben tanácskozik azokkal a kiváló
francia katolikus püspökökkel, kiket a Vatikán is különösképpen érté-
kel. Franco nem folytathat sem angol, sem Amerika-ellenes politikát,
de a saját személyében sohasem felejtheti el azt, hogy a spanyol vörös-
front rendkívül sok fegyvert kapott éppen az angol szakszervezeteken
keresztül. Eddig a spanyol katolicizmus volt az, amely a legnagyobb
anyagi és személyi áldozatot hozta. Franco azzal igyekezett honorálni,
hogy pl. 1941-ben huszonhat elpusztított templomot restauráltatott és
tizenegy kolostort építtetett fel újra. De egyéb intézkedéseket is adott
ki. A vatikáni s a szociális megújulást hirdető encyklikákat annak ide-

'jén Szeípelék is meg akarták valósítani. Franco politikájának kizáró-
lagos alapokmányává tette ezeket .. A.zegész spanyol mozgóképszinház-
ügyet a katolikus egyház legszigorúbb ellenőrzése alá helyezte. A
leány- és asszonykereskedelmet a legszigorúbb' törvényekkel sújtja.
Beszédeiben, amikor Spanyolország újjáépítéséről nyilatkozik és az
ifjúság jövendő hivatásáról beszél, az ifjúság nevelését másképpen nem
tudja elgondolni, mint a legerősebb egyházi megalapozással falytatandó
katolikus nevelésen keresztül. Az egyháznak az állam életében teljha-
talmat biztosít. Ezzel az intézkedéssei és különleges előnyhöz yaló
juttatással ki nem mondotta ugyan" de emberi értelemben azt a gon-
dolatot kodifikálta, hogy Spanyolországban az eretnehégnek helye és
tere nem lehet.

Nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni annak igazolására, hogy
Franec uralkodása óta hány protestáns templom szüntette be működé-
sét és hány evangéliumi munka kénytelen szünetelni, hanem állít juk,
hogy a spanyol protestántizmus munkája és munkájának hatósugara a
legkisebb körre zsugorodott össze.
, Európában és a protestáns keresztyénség körein belül az egvete-
mes keresztyénség szempontjából senki sem kicsinyli le Franco elgon-
dolásait. Komolyan hisszük, hogy a hazája existenciájáért aggódó
államfő-katona a jövő bizonyságát a katolicizmus uralkodóvá tételében
látja. Talán a múltban élt spanyol nemzet nem is volt másnak elgondol-
ható, csak katolikusnak. Lehetséges, hogy a jelen kilátásai mellett is
csak a vezérlő gondolat valószínűsíthető. De Spanyolország jövendője
szempontjaból nem mondhat le egy államfő annak a lehetőségéről,
hogy a vallásszabadság emberi szabadságjogait senki ne korlátozza.
Miután tudomásunk szerint több évtized óta az urbánus spanyol szellem
felfrissülésére eddig is jótékonyari hatottak a protestáns iskolák ottant
tevékenységei, úgy érezzük, hogya jövendőben Spanyolország is és
Franco is mindinkább meg kell érezze a tiszta evangélium tüzének
szükségét is.

Mikor ezek a sorok olvasóközönségünk kezébe kerülnek, ismertté
vált Franec újabb humánus indítványa, hogy a légibomázásoktól men-
tesített helyek is legyenek, de ugyanekkor széles e világon a Szentlélek
tüzéről ír, prédikál és tesz bizonyságot a hétszázmilliós keresztyénség-
nek sok-sok millió buzgó hívője és a Szentlélek tüze azt a reményt
kelti, hogy ez az olthatatlan tűz és láng, mely felülről és szünet nél-
kül táplálta tik, az evangélium mécsét minél több házacskában, ima-
házban és nagy templomban meg fogja gyújtani. Fliedner Jánosék egy
kis kovácsműhelyből építették meg első imaházukat és széles területen
megmutatkozó eredményeket értek el a spanyol nép között. Lesz olyan
pünkösd is bizonyosan, amikor Spanyolországban is sok gyülekezet hir-
deti majd, hogya Szeritlélek tüze ott is lángra gyújtotta az evangelium
után vágyódó lelkeket. G. L.

Tanárválasztás. A Deák-téri testvér- I

_ egyházak közös képviselőtestülete a fa-.
sori gimnáziumban megüresedett termé-
szetrajz-földrajz tanszékre június ll-én
tartott üléseben dr. Lipták Pált válasz-
totta meg.

A Magyar Biblia.társulat új ·elnöke.
Kolozsvárt, a Társulatnak az elmúlt va-
sárnapon megtartott közgyűlése válasz-
totta meg az új elnököt Benkó Ferenc
dr. ny. pénzügyi államtitkár, ref. egyház-
megyei gondnok személyében.



Egyházunk a könyvsátorból nézve
Eddig mindíg a könyvsátrat néztem az egyházból. A sátor mase

volt, másoké s úgy néztem rá, amivel szemben követelni valóm van.
Emlékszem egy könyvnapra, amelynek az volt a jelszava: "Minden
kézbe könyvet"! S azokkal szemben, akik a jelszót úgy akarták értel-
mezni, hogy el kell adni minden könyvet, visszafordítottam a jelszót:
"Minden kézbe könyvet"!. Könyvet! Nem akármit! Könyvet! De sokáig
volt üzlet a könyv! Ma is sokaknak az. De most egyszer úgy ültem a
könyvnapon, hogy én voltam a sátorban s az egyház a sátor előtt.
S most úgy éreztem, hogy nem csak az egyház áll ott igényesen a
sátor előtt s követeli tőle az elfogadhatót. De a sátor is ott áll az egy-

ház előtt s a sátor is Igenyes az egyházzal szemben. az, értelmíség, az
iskola egyházában keresi a barátait, pártfogóit, sőt mecénásait. Az
Egyetemi Luther Szövetség sátrának egyik felére ezt írtuk: "A könyv-
nap nem csak vásár, 'de az örök magyar szellem és a mai magyar ember
találkozója". Valóban. Nemcsak vásáro Nekünk legalább nemcsak az
volt. Eleinte csak figyeltem, hogy az egyetemisták lesznek-e elég élel-
mesek ahhoz, hogy kínálják az "árút"? s mind inkább azt hallottam,
hogya sátor négy sarkában is egyszerre négyféle könyvről is folyik
irodalmi tájékoztató. Ezek a fiúk nem kínálnak de tanácsolnak. Azon

.vettük észre magunkat, hogy bölcsészek, jogászok, orvosok, mérriőkök
mind egyszerre jó "segédek" lettek a "boltban", mert nem "árút árul-
tunk", hanem ismerőseinket mutogattuk be egymásnak. A mai magyar
'embernek bemutogattuk az örök szellem magyar képviselőit. Ezek a
fiúk könyvárusítás közben magyar politikát csináltak, magyar ízlést
terjesztettek, tanácstalan olvasóknak irányt szabtak, azokkal pedig,
akik ugyanazt, keresték, amit mi akartunk szolgálni, t. i. az örök
magyar szellemet, nagyszerűen megértették egymást. Szóval nemcsak
vásár volt ez. De mégis vásáro És a sátorból nézve is szép volt az egy-
ház arca. Az értelmiség, a kultúra, az iskola vonásai csillogtak rajta

A sátor másik felére meg azt írtuk, hogy "A magyar könyvnap
nemzeti ünnep. Szenteld meg azzal, hogy magyar könyvet vásárolsz."
Valóban ünnep volt, En könyvtárban is mindíg ünnepinek érzem a
levegőt. A könyv, a szellem csendet áraszt, tiszteletet ébreszt. A köny-
vek csendet teremtettek az utcán. Három nap alatt alig vettem észre,
hogy a forgalom körülöttünk zakatol. A diákok arcán öntudat és ünnepi
komolyság ragyogott. Mintha igét hirdettek volna. S munkások, kate-
nák, diákok úgy tették le a pénzüket a könyvért, mint az offertóriumct.
Egy diák négyszer jött vissza a sátorhoz, míg kiválasztotta a könyvét.

lyegtelen - külön kérvénvüket is, és
mellékeljék hozzá szegénységi, ill. va-
gyontalansági bizonyítványukat.

Az evangélikus lelkészi pályára készü-
lők számára a Magyarországi Evangé-
likus Egyház rendelkezése folytán köte-
lező a bentlakás az Evangélikus Theelo-
gusok Otthonában. Ezért 'oda felvétel ért
külön nem kell folyamodni. De nyilván-
tartás végett jelentkezniök kell ír ásbun
az Otthon igazgatójánál (Sopron, Fel-
kelő-út 42.) augusztus 1-ig, Jelentkeze-
sük után értesítést kapnak az ellátási
díjakról és a magukkal viendő holmik-
ról. Aki kedvezményt kér, ugyancsak
augusztus l-ig adja be kérvénvét az Ott-
hon igazgatóságához.

Akik görög kiegészítő érettségi nélkü 1
iratkoznak be a hittudományi karra, kő-
telesek a tanulmányi rendben megszabolt
ideig azt pótlólag megszerezni .

További felviiágosíl:ásokat il kar dó-
káni hivatala, ill. az Otthon igazgató··
sága ad.

A lelkészi ajánlást adó lelkészeket és
valléstanéroket arra kérj ük, hogy ajánló
iratukat teljes felelősségtudattal és le-
hetőleg bővebb indok ol ással adják, s
közvetlenü 1 il hittudománvi ka,' dék áni
'hivatalának küldjék. A v~lóban kornolv
,."óndékú, szorgalmas és lehetséges ifja-
kat pedig buzdítsák, hogy esetleges
ilnyéigi nehézségek ne tartsák vissza őket
a lelkészi hivatásra való e lők észüléstő l.

Láttuk
dr. Jörn svéd orvosfilm. melynek

tárgya és feldolgozása érdemel elisme-
rést. A magzatelhajtás problémájával
foglalkozik, svéd szempontból. Magyar
oldalról a film beállítása nem elég érde-
kes, mert nálunk törvény tiltja és bün-
teti a magzatelhajtást. Svéd vonatkozá-
sából azonban kiemeli maga a probléma.
melynek megoldása: életet elvenni nem
szabad. Ez mindenűtt követendö szabály.
A sok szenvedés, melynek hősnői válo-
gatott típusok: a négygyermekes család-
anya, aki már nem meri vállalni az
ötödiket, a női zenekar vezetője, a sza-
bad felfogású egyetemi hallgatónő, a
munkásleány és a többi. Minden tipus
kérdésére ugyanaz a válasz: meg kell
találni a megoldást. A film megmutatja
azt is, hogy orvosi szempontból is milyen
veszedelem a tiitott műtét és milyen
veszedelmes később is, amikor már sze-
retne gyermekáldást az asszony. Egy
nagy hibája van azonban a filmnek: a
házasságon kivüli és előtti nemi életet
egyáltalán nem ostorozza, hanem mint
meglévő tényt könyveli el. Nem mutat
arra, hogy a dolog rákfenéje itt van és
nem akkor kezdődik a baj, amikor je-
lentkezik a törvénytelen gyermek. -
Bátor hangja miatt, - bár maga a mese
vontatott, - a j ó és komoly filmek közé
sorolhatjuk, a fentemlített fenntartással.

, 'kp.

Orgonazene a rádióban. Június lB-áu,
pénteken este az óbudai templomból
evangélikus orgonazenét közvetít a rá-
dió. Walther, Pachelbel, Bach és Brahms
korálelőjátékait és orgonaműveit játssza
Kapí-Králík Jenő orgonaművész, a kelen-
földi templom karnagya. A közvetítésre
felhívjuk olvasóink figyelmét.
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lVANGQI~US~L~

HíREK
Püspöki egyházlátogatás. D. Kapt Béla

dunántúli püspök, aki évekkel ezelőtt
végiglátogatta egyházkerületének minden
anya- és· leán ygyülekozetét, újból egy-
házlátogatásokat végzett ez év tavaszán.
Május 12-16. napjain meglátoga.tta a
sárvári, uraiújfalui, répcelak-csénigí és
nemeskoltai anya- és a rábabogyoszlói,
hegyfalui , ják,fai, vasegerszegi, zséden yi
és püspök tamási leánygyülekezeteket. A
gyülekezetekben mindenütt buzgó és
eredményes lelki munkát talált. A püs-
pököt körútján végigkísérte Rónay B.
Gyula, az egyházmegye esperese és
László Miklós püspöki titkár.

Két püspök együttes látogatása. Tú-
rócz y Zoltán tiszakerületi püspök május
29-én és 30-án canonica visitátiót tartott
a nagybányai anya- és a felsőbányai
leányegyházban. Ugyanebben az időben
Révész Imre tiszántúli református püspök
is hasonló egyházlátogatáson volt a két
gyülekezetben. A két püspök egy vonat-
tal érkezett. Az állomás on a távollévő
polgármester helyett il város nevében
Rózsa Gyula tanácsnok fogadta a püspö-
köket. Az evangélikus gyülekezet a
templom előtt várta püspökét. Deák Odön
lelkész üdvözlő szavai után a püspök
rámutatott a gyülekezet történeti érté-
kére. Amivel kevés egyházközség dicse-
kedhetik, azt Nagybánya elmondhatja
magáról, hogy eredetet a reformációig
tudja visszavezetni. Ez a múlt kötelez.
Ezután a gyülekezet Túró czv püspökkel
az élén bevonult a templomba .. Május
30-án, az ünnepi istentisztelet után meg-
tartott közgyűlésen a püspök fogadta a
tisztelgőket, majd a református és az
evangélikus gyülekezet presbitériumai
püspökeikkel kőzös étkezésen vettek
részt. Délután Túróczy Zoltán püspök a
felsőbányai református templomban tar-
.tott igehirdetést.

Kardos Gyula püspök a komáromi
evangélikusok kettős ünnepén. A komá-
romi evangélikusok új felügyelőjét, vi-
téz Hunyady László dr. vármegyei fő-
jegyzőt június 6-án iktatta be tisztébe
Kardos Gyula püspök. Az ünnepségen
megjelent Laszkáry Gyuia egyházkerü-
leti felügyelö is. Istentisztelet és köz-
gyülés után a püspök felavatta az egy-
házközség új kultúrtermét és azt a már-
ványtáblát, melyen az egyházközség
vezetőinek nevét örökítették meg, a
trianoni évtizedekben nemzetükért és
hittestvéreikért végzett hősi munka hálás
elismeréseképpen.

D. Raffay Sándor püspök június hó-
napot orvosai tanácsára egyik gyógy-
fürdőben tölti.

Budapesti istentiszteletek pünkösd ll.
ünnepén. Deák-téri ternplombna d. e. fél
lO-kor (német nyelven) Güttler Vilmos
(úrv.). ll-kor dr. Keken András (úrv.),
d. u. 6-kor Lehel László (úrv.). -
A fasori templomban d. e. fél l Ovkor
Harmati György, l l-k or Pásztor Pál
(úrv.), d. u. 4-kor Pásztor Pál. - Aréna-
út 7. sz. alatt d. e 3í.lO-kor Kemény
Lajos. - A kőbányai templomban d. e.
10-kor Boros Károly (úrv.), d. u. 4-kor
Boros Károly. - A Simor-u. templomban
d. e. ll-kor Szabó Aladár (úrv.). -
A Rákóczi-úti templomban d. e. lO-kor
(szlovák nyelven) dr. Szilády Jenő, d. u.
5-kor Harmati György. - Ullőí-út 24.
szám alatt d. e. ll-kor Lehel László
(úrv.). - A Szvetenay-u. elemi ískolá-
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Egy másik háromszor, hogy láthassa Veres Pétert. Egy munkás kilenc-
ven pengő ára kőnyvet vásárolt. Egy katona frontra indulás előtt hat-
van pengőnyit. Egyelemista jött s kétfilléresekben rakta ki a könyve
árát. Jöttek gyermekek a két iskolánkból s áldoztak a kultúrának. Egy
cselédleány kórházból jövet orvosság helyett vette meg a könyv~t.
Volt, aki hosszú tízperceken keresztül böngészett, míg megvett valaml~.
Volt olyan is, aki határozottan tudta, előre kijelölte magának, amit
vesz. De akárhogyan is csinálta, majd mindenkin érzett valami a könyv
ünnepéből. Mikor magam voltam vásárló, sohasem figyeltem meg ezt.
Itt a sátorban láttam, milyen egyetemes, milyen égető, milyen nagy-
szerű közös emberi élmény a vágyakozás a műveltség, a szépség után,
milyen nagy szenvedély a Könyv!

A sátorban valósággal éreztük a Templomot s az Iskolát. A Deák-
tér innen a sátorból igazán "Deák térré" lett számunkra. Veres- Péter
így magyarázta Asztalos Istvánnak, aki közönségünk összetétele felől
érdeklődött. "Ide biztosan elsősorban az evangélikusok járnak, mert a
Deák tér olyan nekik, mint nekünk a Kálvin tér." A sátorunk Huszár
Gál emlékezetének szólt. Ö volt a XVI. sz.-ben egyike s valószínűleg
elsője azoknak, akik a maguk könyveit maguk árusították ponyván,
vásárokon a népnek. A sátorral emlékeztetni akartuk a magyarságet is
arra, hogy volt idő, amikor a magyar népnek szánt olvasmányokat, a
klasszikus "ponyvát" a keresztyénség szolgálta fel népünknek. A pro-
testántizmus. Nem is tudom, hogy tudtunk ennyi könyvnapot megérni
eddig evangélikus, de sőt protestáns könyvsátor, sok-sok könyvsátor
nélkül? ! Most éreztem, mikor mgérkeztek a mi sátorunk vevői, akik
közül csaknem mindenkit arcról, vagy személyesen ismertem a temp-
lomból, hogy milyen kézenfekvő, milyen természetes szelgálatunk ez.
Az egyik budapesti lelkész ezt írta az. emlékkönyvünkbe: "Majd ha
evangélikus könyvkíadónk is lesz!" Meg kell találnunk önmagunkat.
így volt ez teljes: a Templom, az Iskola és a ... Sátor! A Templomból
nézve azt jelenti ez: Egyház, amelyik az ifjúság és a nép felé fordul.
Ez a legmodernebb célkitűzés! Az iskolából nézve azt jelenti ez: Kul-
túra, mely az Isten és a nép közé ver hidat! Valami ilyet jelentene a
"keresztyén Magyarország!" És a Sátorból nézve azt jelenti ez: Nép-
misszió, amely hitet és kultúrát áraszt. Ez az igazi protestáns kettős-
vágány! A protestántizmus ezen a kettős vágányon lett azzá, ami hős-
korában volt. Mind jobban látom, hogyezutáni pályafutásunk is ilyen
pályán igéretes. Dezséry László .

Elvesztett esztendők
Minden ember életében vannak olyan esztendők, melyeknek mul-

tán, ha visszatekint, nem tud magának semmi eredményről számot
adni. Nem mintha nem dolgozott volna ezekben az esztendőkben, sőt
talán éjt nappá téve munkálkodott, .de fáradozása nem munkálta a
jövendőt, hanem .csak fenntartotta a jelent és vitte a napok terhét.
Bizony keserű szívvel kell megállania ilyenkor és az eredménytelen
esztendők láttán megkérdeznie önmagától: ugyan hol volt a hiba?
Keserű szívvel azért, mert ha nyitott szemmel néz, a hibát önmagában
fogja meglátni. Abban a kényelmességben, amelyik megelégedett a
napi munkákkal, de nem épített semmit. Meg tudja majd állapítani,
hogy elhasználta erőit és nem pótolhatja azokat csak akkor, ha meglevő
munkamenetéből kiszakít ja magát és erőszakosan felborítva a rendet:
neki fog, hogy' új erőt szerezzen.

Főleg háborús időkben feledkezünk meg új erők megszerzéséről.
Mert a háborús idők által reánk rótt kötelességek, sokszor többlet mun-
kák alakjában, azt a látszatot ébresztik bennünk, hogy míndent elvé-
geztünk. Holott a jövőre nem gondoltunk. Kitartásunk azonban csak
addig marad meg, amig erőink futják. Mihelyt a tartalékok kimerül-
nek rögtön beáll az összeroppanás. Ennek oka pedig nem más, mint az
egyén, aki annyira belevetette magát a napi munkák rohanásába, hogy
nem tudott belőlük kiemelkedni, nem tudott kultúrával, tudománnyal
táplálkozni, hanem megelégedett a sekélyes szórakozásokkal és most
csődbe jutott. Most csődbe jut mindenki, aki nem nyúlik vissza a



szellem ősi erőforrásaira, nem merít belőlük, nem újul meg, nem készül
így a harc utáni építésre.

Minden nép életéhen is előfordulnak olyan esztendők, amelyek
multán azt a vallomást kénytelen tenni: elvesztek a számomra. Mert a
népek élete is kísértetiesen hasonlít az 'egyének életéhe~,("különösen
szellemi tekintetben. Néha telve van nagy kezdeményezésekkel, új meg
új szellemi irányok támadnak, új utakat keresnek vagy a modern
idők számára új formákat, hogy kifejezhessék velök az örökérvényű
igazságokat: mai nyelven. Máskor meg csend van, halotti csend, ame-
lyet nem indokol meg semmi, legfeljebb az, hogy háború van és a
szólás-mondás szerint: inter arma silent musae. De a hallgató nemze-
tek haldokló nemzetek, mert ha állják is a jelen harcait, nincs meg
bennük a jövőre készülő nagy "akarás, nincs meg a feszítő erejük, csak
addig birják, ameddig erőtartalékaik ki nem merülnek. Ezért kell
éppen akkor, amikor a legbizonytalanabb a helyzet: a legnagyobb hit-
tel és fantáziával készülni a jövőre. Új útak, új hídak, új épületek, új
intézmények, új vállakozások, új kultúrtörekvések képe kell, hogy
lebegjen a nemzet szeme előtt, amelyért érezze, hogy érdemes harcolni,
mert általuk szép lesz a jövő. Akkor majd elkezdődhetik a nagy építés
a háború végeaetével. áthidalva az átmeneti idők nehézségeit, boldog
hittel és reménységgel. Akkor majd megtalálják a helyüket azok is, >

akik fegyverrel a kezükben védték a haza határait és fegyver helyett
szerszámmal a kézben folytatják azt, amit régebbern kezdtek el.

Minden egyház életében is vannak elveszett esztendők. Olyan évek
ezek, amelyben megtartotta ugyan azokat, akik megvoltak, de nem
ment utána azoknak akik elvesztek. A béresek esztendei ezek, és nem
a pásztorokéi: akik legyintettek az elvesztett századik juh láttán és
nem mentek utána, hogy megkeressék azt. Holott ez lett volna a köte-
lességük. A háború esztendei ezek az egyházak számára, amikor meg-
kevesbedett a pásztorok száma, mert másra hívattak el és amelyben
valami hamis kegyeskedésből nem cselekedték meg azt, amire pedig
unszolta őket az idő. Nagy mulasztások évei ezek, amelyekben észre
kellett volna venni a belső hibákat és kiküszöbölni őket, de amelyek-
ben ráértünk mentegetni magunkat a háborúval és a nehéz időkkel.
Hogy a templomok, amelyeket elkezdtünk volt, nem épülhetnek tovább
egyelőre, nem olyan nagy baj, mint az, hogy nem épülnek össze jobban
a szívek, pedig igazán ideje lenne már. És ebben mi vagyuk a hibá-
sak, mindazok, akik az egyházba tartozunk. Egyenként, mint egyének,
valamennyien, akik azt hisszük, hogy háborús kötelességeinknek ele-
get téve, eleget tettünk Istennek is.

Elvesztett esztendők kísértenek minden felőL. A sok-sok elvégzett
munka mögül hiányzanak a jövendőre való készülés munkái. A tanu-
lás, a tervezés, a reménység művei, amelyek számára pedig csak az idő-
nek kellene eljönnie, hogy valóra váljanak. De jaj annak az embernek,
akire eljő egyszer a béke napja és nem tud mit kezdeni vele, mert.
nem készül reá és mert azt hiszi, hogy az lesz minden, ha majd meg-
kísérel újra úgy élni, mint a háború előtt. És jaj annak a nemzetnek
is, amelyik a béke éveiben ugyanabban a tempóban akarja élni életét,
mint a háború előtt. Jaj neki, mert lemarad azok mögött, akiket össze-
tört ugyan az Úr, de akik nem szűntek meg álmodozni és tervezgetní.
Jaj lesz az egyháznak is, ha eljő a csendnek napja amikor elhallgat
a fegyverek zaja: és újra langyos szóval akarja táplálni azokat, akik
a zajból jöttek és az igazi csendre áhitanak. Istenre. Jaj lesz, ha nem
tudja megmutatni nekik és nem tud majd munkálkodni a békén azzal,
hogy megtanít mindeneket Isten igazságára.

Azt hiszem, sokan érezzük, hogy súlyos elvesztett esztendők van-
nak mögöttünk. Mind a három síkon. Keressük meg hibáinkat, hogy
el ne vesszünk éppen akkor, amikor meg kell majd maradni.

Kemény Péter.

Halálozás. Ozv. Kesztler Árpádné, sz./
Krajcsovics Margit hosszú szenvedés
után Budapesten elhúnyt. Az elhúnytban
Kesztler László, a pesti egyházközség I
főpénztárosa édesanyját gyászolja. -
Ozv. Peschkó Lászlóné, sz. Krempaszky I
Anna, 63 'éves korában Kassán elhúnyt. ,

Evangélikus ifjúsági vezetöi tábor lesz
július 5-ll-ig il Fonyód-bélatelepi KIE-
táborban, melyre lelkészeket, tanítókat,
iparos', kereskedő és földmíves ifjakat
Evangélikus KIE Budapest, VIrI. Ho-
várnak. Jelentkezni június 25-ig kell:.,
ránszky-u. 26. címen.

han d. e. í O-kor dr. Halász Kálmán. _
Gyarmat-u. 14. sz. alatti norvég imaház-
ban d. e. í/211-kor (német nyelven) John-
son Gisle. - Angol-u. 25. sz. alatt d. e.
ll-kor Ruttkay Elemér. - A Fóthy-úti
templomban d. e. ll-kor Révész István
(úrv.). d. u. 5-kor Rimár Jenő. - A To-
mori-úti leányiskolában d. e. 9-kor Rimár
Jenő. - A Bécsikapu-téri templomban
d. e. ll-kor Danhauser László (úrv.). _
A Toroczkó-téri ref. templomban d. e.
9-kor Bagár István. - Böszörményi-út
22. sz. alatt d. e. 10-kor vitéz Sréter
Ferenc. - Az óbudai templomban d. e.
ll-kor Muncz Frigyes (úrv.). - A kelen-
földi templomban d. e. ll-kor (konfirmá-
ció) Wolf Lajos (úrv.). d. u. 5-kor Botta
István. - A -r ákosfe lvaí ref. templomban
d. e. 1/2l2-kor Scholz László. - Korona-
őrségen d. e. 10-kor Borbás Antal
prédikál.

Bencs Zoltánné halála. Nagy gyász
érte dr. Bencs Zoltán orsz. gyül. képvise-
lőt, az Országos Luther-Szövetség elnö-
két. Hitvese, Ottlyk Pálma hosszú szen-
vedés után elhúnyt. Leánynevén már
ifjúkora óta ismerte őt az olvasóközön-
ség. Belső munkatársa volt a Budapesti
Hírlapnak, élvezetes, érdekes cikkei és
feltünéstkeltő zeneesztétikai tanulmányai
sűrűn jelentek meg. Temetése igen nagy
részvét mellett június 2-án volt il Kere-
pesi-temetőben.

Bűnbánati hét. A püspöki kar a mai
idők komo lvságára való tekintettel úgy
rendelkezett, hogy az egyházközségek-O
ben a pünkösdöt megelőző héten bűn-
bánati összejöveteleket tartsanak és eze-
ken az egyházhíveket komoly magukba-
szállásra és a próbáratevő időkhöz illő
magatartásra buzdítsák.

Lelkészválasztás. A pesti egyházköz-
ség kórházi lelkészt állást szervezett a
Budapest-balparti közkórházak evangé-
likus vallású ápoltjainak lelki gondozása
érdekében. A június 8-án tartott közgyű-
lésen az egyházközség erre a lelkészi
állásra egyhangúlag meghívta Vargha
Sándor volt rozsnyói alesperest, aki ezt
a munkakört megbízás alapján. már két
év óta látta el.

Eljegyzés. Koch Olgát, dr. Koch Ist-
ván fasorí gimnázi umi igazgató leányát
eljegyezte Lám Sándor budapesti gyógy-
szerész.

A Glosius ösztöndíjpályázat eredmé-
nye. A Glosius alapítványi bizottság
1943. június l-én tartott ülésében il 2400
pengős külföldi tanulmányi ösztöndíjat
1943/44. évre Tolnay János ez idő szerint
Rómában járt japáni filológiai tanulmá-
nyokat folytató bölcsészettanhallgatönak
ítélte oda. .- Az iparosok részére kiirt
600-600 pengős külföldi tanulmányi
ösztöndíj pályázó hiányában kiadható
nem volt.

Szembathelv. Az Evangélikus Ifjúsági
Egyesület május l6-án szepen sikerült
irodalmi estet rendezett. Az est gazdag
műsorából kiemelkedett Erdélyi József-
nek, az országoshírü költőnek a szerep-
lése, aki biblikus tárgyú költeményeit
mutatta be. Bárdosi Németh János tanul-
mányában ismertette Erd'élyi József
útját és szerepét a magyar irodalomban.
Dr. Mészáros Hugó szombathelyi polgár-
mester költeményeiből szavalt. Záró sza-
vakat Kutas Kálmán lelkész mondott. Az
estélyen megjelent D. Kapi Béla püs-
pök is.

Evangélikus Nap 'Nagykárolyban. A
tiszakerületi Luther-Szövetsé.g június 6-án
Evangélikus Napot rendezett Nagykároly-
ban. Reggel ifj. istentiszteleten ifj Rimár
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Jenő helyi lelkész szolgált. D. e. 10 óra-
kor a gyülekezet felnőtt tagjai részére
tartott istentiszteleten Túrmezei Sándor
csperes hirdette az Igét. Utána külön
előadás volt nőknek és férfiaknak. Előb-
bin Túrmezei Sándor esperes, utóbbin
dr. Vácz Elemér üLSz. igazgató tartott
előadást. D. u. vallásos ünnepély volt
a templomban. Gazdag müsor keretében
Túrmezei Sándor esperes, dr., Vácz Ele-
mér főlevéltáros és ifj. Rimár Jenő helyi
lelkész szolgáltak.

Házasságkötés. Székács Sámuel nagy-
szénási vallástanító-lelkész és Janurík
Erzsébet június l l-én tartotta esküvőjét
il szarva si ó-templomban.

Cserkészleányok táborozása. Az evan-
géliumi cserkészleány csapatok első k ö-
zös tábora lesz Tahiban a Pro Christo
Diákszövetség táborhelyén. augusztus 9-
23-ig. A programm rendkívül gazdag,
változatos és értékes lesz. Részletes tá-
jékoztatást és útmutatót ad és jelent-
kezéseket elfogad (június 25-ig) Adám
Vilma vezető. Címe: Budapest, V., Sza-
badság-tér 10., 1. em. - Úgy protestáns
cserkészleány-csapatok, mint egyes cser-
kész leányok jelentkezését szeretettel
várja a tábor vezetősége.

Halálozás. Gáspár László sárvári lel-
kész 42 éves korában tragikus kö rülrué-
nyek között elhúnyt. 11 éven át szolgált
Sárvárott. Temetése is ott folyt le május
25-én. Koporsója mellett a vigasztalás
evangéliumát Kovács Béla alesperes hir-
dette.

A testvéregyház köréből. Vass Vince
kecskeméti lelkipásztor, volt teológiai
tanár, 54 éves korában Kecskeméten
elhúnyt. Vele a református egyházi és
tudományos élet egyik nagy értéke szállt
'sírba. Kiváló szónok, szervező és vallás-
bölcseleti' tudós volt. Temetése június
7-én folyt le, igen nagy részvét mellett
Kecskeméten.

Leánykör-vezetök részére június 15-
22-ig tanfolyamot rendez a bányakerület.
Célja hitmélyítésseI és a leánymunka
lényegének, kérdéseinek, gyakorlatának
megvilágosításával felkészíteni a vezető-
ket felelősségteijes munkájukra, A tan-
folyamon résit vesznek a pestmegyei
felső, egyházmegye papnéi, tanítónél.
tanítónői és más leányvezetői. Amennyi-
ben a létszám megengedi, jelentkezni
lehet a kerület más egyházmegyéjéből
is június lD-ig a fóti esperesi hivatalnáJ.
Ott a tanfolyamról részletes felvilágosí-
tást adnak.

Az új konfirmandusok fogadása. A
pesti egyházközség egyes lelkészköreí-
ben régi szokás szarint ez évben is
áldozócsütörtökön folyt le a konfirmá-
ció, Mintegy 300 ifjút konfirmáltak. -
Délután az ifjúsági egyesületek sze-
retetvendégségeken fogadták s ünnepé-
lyesen iktatták tagjaik sorába az új
tagokat. A Deák-téri Konfirmáltak Köre
konfirrnandus konferenciát rendezett
Bonnyai Sándor, Sztehló Gábor és dr.
Keken András lelkészek előadásaival. -
A Fasori Ifjúsági Luther Márton Kör
műsoros szeretetvendégségén Kemény
Lajos esperes, Pásztor Pál s. lelkész és
Szalay Károly egyet. hallgató szólottak
az új tagokhoz. Minden konfirmált fiú
és leány értékes könyvjutalomban része-
sült. Az ünnepélyes fogadást több, mint
kétórás műsor követte, melynek számait
nagyrészt az új tagok adták. Szülők és
érdeklődök zsúfolásig megtöltötték a fa-
sori gimnázium dísztermét. Többszáz
pengő jött össze önkéntes adományokból
az ifjúság nyári táborozására.
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Kevesen tudják ....
Megemlékeztünk már ebben a rovatban Petenyi János Salamon-

ról, a m~yar ornithológia megalapítójáról, a volt cinkotaí lelkészről.
Fel kell,,~azonban még jegyeznünk róla lapunk hasábjain is 8-
következőket:

Élete munkáját, a majdnem teljesen kész magyar ornithografiát,
mely Magyarország akkori madárvilágának hű képét örökítette volna
meg a későbbi kutatás számára és a további fejlődés biztos alapját szol-
gálhatta volna, nem adhatta ki, megakadályozta benne túlkorán bekö-
vetkezett halála. Kéziratait a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta,
de ezeknek csak egy része maradt meg, a nagyobb rész a magyar
madártani kutatás pótolhatatlan veszteségére most már ki nem derít-
hető úton-módon elkallódott. A Herman Ottó által felkutatott s meg-
mentett kéziratok Csörgey Titusz mesteri feldolgozásában közkincsévé
lettek a rnadártannak, de már csak 1904-ben, amikor a viszonyok ked-
vező alakulása és Herman Otto, Chernel István, Madarász Gyula és
mások működése következtében szinte példátlanul gyors fejlődésnek
indult a magyar ornithológia. '

Élete sorsa tragikus volt. Mint a nógráclmegyei Abelfalva ev. lel-
készének fia, ő is a lelkészi pályára készült, annak ellenére, hogy __o

mint búcsúbeszédében maga mondja - már a bölcsőtől kezdve ellen-
állhatatlan erővel vonzotta őt a természet megismerésének és kutatá-
sának vágya.

Nem is sietett elfoglalni a többízben fölajánlott lelkészi állásokat,
de amikor Földváry Miklós közbenjárása révén 1826-ban meghívást
kapott a főváros, - illetőleg Perényi gondolatvilágának megfelelően
- a Nemzeti Múzeum közelében levő cinkotai egyháztól, elfogadta ezt
az állást, amely elég jövedelmet nyújtott s így anyagi gondoktól
mentesítette.

Önkéntelenül is rá kell gondolnunk, hogy mennyi drága időt,
mennyi még drágább energiát pazar olt arra, hogy az ideiglenes hiva-
tása betöltéséhez szükséges tudást elsajátíthassa s hogy ezentúl is
mennyi idejét vette igénybe lelkészi hivatásának lelkiismeretes betöl-
tése. Ha valóban lelkipásztora akart lenni népes gyülekezetének, akkor
bizony kevés idő maradt a természetvizsgáló számára. Hét évig birta
ezt a küzdelmet a két hivatás között s 1833-ban váratlanul lemondott
a lelkészi állásról, hogy ezentúl teljesen igazi hivatásának, a természet
kutatásának élhessen.

Ez a lemondása annak idején nagy feltűnést keltett barátai és
ismerősei körében s régebbi életrajzírói, Hermann Ottó szerint, nem is
tudták, vagy tán nem is akarták kellően megmagyarázni ezt a lépését,
amelynek kővetkezménye az volt, hogy a biztos jólét helyett újra a
megélhetés gondjait kellett vállalnia.

*Egyik régi, somogymegyei artikuláris gyülekeztünknek múltjával
foglalkozva figyelmes lettem Perlaky György lelkész nevére, akinek
ároni családja sok lelkészt és püspököt adott egyházunknak s dunán-
túli gyülekezeteink történetében majdnem mindenütt vezetőszerepet
vittek Surdon is virágzó élet volt Perlaky idejében. Egyébként ez a
falu, mint artikuláris gyülekezet, hatalmas vidéknek központjává és
rnentsvárává lett. Lelkészei elmentek Babócsáig és Zalaistvándig isten-
tiszteletet tartani. Ünnepnapokon a vend nyelvű evangélikusok talál-
kozóhelye lett Surd. Sokszor napokon keresztül itt tartózkodtak,

Legemlegetettebb lelkésze ma is Kuzmics István, a bibliafordító.'
1755-79-ig szolgált ebben a gyülekezetben. A fáradhatatlan buzgóságú
és Krisztus evangéliumáról nem egyszer a legnehezebb körülmények
között is bizonyságot tevő lelki pásztor szomorúan tapasztalta, hogy a
magyarországi vend evangélikusok kezében nincsen megfelelő vend
Biblia. Ezért elhatározta, hogy az Újszövetséget lefordít ja vend nyelvre.
Munkáját siker koronázta. Ma is sok áldással használják azt. Kiváló
nyelvészcink a legnagyobb elismerés hangján szólnak róla. Legutóbb
tudományos alapon nyugvó részletes ismertetést közölt róla dr. Melich
János egyetemi tanár "A magyarországi vend nép bibliográfiája" c.
munkájában.

Közli: Pásztor Pál.
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A Luther-Társaság közismerten szép ötszínű mélynyomásos karton konfirmációi emlék-

lapja három nyelven, magyar, német és szlovák nyelven kapható. Ára darabonként 1.- P.
Szlovák nyelven kisebb méretű színes emléklapunk is van. Ára darabonként 30 fillér.
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Iványi 6s Thuro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-ú. 1.

Miért támogassuk az Evangélikus Egybáz-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kíházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

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

Cyurátz ferenc Evang.leányncvelöintézet és leányoimnázium

Kőszeg.
Magas színvonalú nevelőintézet, mely

a 10-18 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 gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az 1943-44. évi feltételek folya-
matban .. Felvilágosítást az Igazgatóság
nyujt.

k

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásávaL

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.
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Garab József könyvnyomdája, eeg léd,Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Kormányos a viharban
Mikor 1919 nyarán a hirtelen I Akik a fővárosba való be-

jött vörös zivatar hirtelen el- vonulásakor ott szorongtunk a
tisztult a magyar égről és az parlament előtti téren és re-
igazán honszerető .szívekben ménykedő szívvel tekintettünk
aggodalmasan szólalt meg az a arra a szinte csak maroknyi ma-
kérdés, hogy rnost mi lesz, ki gyal' hadseregre, amelyik őt a
veszi kezébe az ország sorsának parlament elé kísérte, már
intézését és a zűrzavaros bo- akkor szívünkben az ország
nyodalmakból ki tudja kive- atyjának fogadtuk és ahogy a
zetni a nemzetet valamilyen ki- sűrű esőben feléje tekintettünk,
bontakozás felé, - mindenütt szívünkben. ott bujkált annak a
az ország fővárosában, de való- .magyar dalnak a két sora, ame-
színűleg sokfelé az ország többi ly et egykor a haza atyjáról éne-
részében is nagy plakátok je- keltek: "Amennyi csepp esik
lent ek meg, amelyek korrnány- rája, annyi áldás szálljon rája!"
kereket ábrázoltak és két kezet, Isten meghallgatta ezeket az

\ amelyik erősen fogta a kor- áldó fohászokat. Az ország kor-
mánykereket. Senki nem tudta mányzóját bölcseséggel, erővel,
akkor, hogy kié lesz ez a két mértéklettel, kitartással és
kéz, kit jelent, milyen emberé eredményekkel áldotta meg.
lesz, ez a még ismeretlen k~t Ma még nagyon közel vannak

,kéz merre fogja fordítani az bozzánk ezek az elmúlt eszten-
ország megtépett hajóját. dők és talcin későbbi nemzedé-

Ma már tudjuk, hogy ez a két kek világosabban. és élesebben
kéz már akkor Horthy Miklóst fogják látni ezt az időt, de
jelentette, aki az ország akkori annyit már ma is látunk és tu-
szélén szervezte a nemzeti had- dunk, hogy emberfeletti felada-
sereget, gyűjtötte zászlója alá a tokkal küzdött meg,félelrnete-
csüggedni és magukat megadni sen nehéz helyzeteken át,' kö-
semmiképpen nem akaró fér- röskörül való viharzások kö~e-
fiakat. Mint egykor a tatárjárás pette két kezével fogta a kor-
idején, Dunántúl felől érkezett mánykereket, erősen és csügge-
vissza az elpusztított országba detlenül és a kerék csak annyit
az országot újjáépítő magyar mozdult, amennyire ő akarta és
király,-úgy jött most Szegedről a célról nem mozdult el, mert
kiindulva Dunántúlon át az or- nem engedte. \
szág szíve felé fehér lován a Tudjuk, hogy Istertnek tar-
nemzeti hadsereg élén, egyelőre tozunk érette hálaadással. Bölcs
még csak fővezérnek az a fér- vezért és erős kormányost
fill, akit Isten már akkor e adott benne. De tudja ő is, hogy
viharvert ország kormányosá- minden jó adomány és tökéle-
nak küldött. I tes ajándék onnan felülről való,

a világosság atyjától, akiben
nincs változás, sem változásnak
árnyéka. Evangéliumi keresz-
tyén hitében alázatosan bízik az
Úrban és az Úrnak erejében.
Bibliaolvasó, templombajáró,
úrvacsorához járuló keresztyén.
Bírhatta volna-e másképpen az
emésztő munkát, a szakadatlan
küzdelmet, a családi gyászt és
azt az áldozatot, melyet mint
az ország kormányzója, .éppen
olyan fájdalmasan, de ugyan-
olyan engedelmesen adott a
haza jövendőjéért, rnint a nem-
zet akármelyik más tagja.

Hálát adunk tehát Istennek,
hogy amikor a legnagyobb bi-
zonytalanság időibe jutottunk,
megmutatta gondviselő hatal-
mát és az ország kormányzó-
jává arra kiválasztott vezért
küldött .. Hálát adunk Istennek,
hogy hosszú élettel áldotta meg
és közöttünk tartotta minden-
kinek bizodalmára. Aszívekben
szerete~ van iránta, amelyet
nem kell' éleszteni, nem kell
táplálgatni, magától való, ön-
kéntelen és odaadó szeretet ez.
Hetvenötödik születésnapján
ezzel az állandó, nagyon mély és
minden magyar szívet átható
szeretettel fordulunk országunk
kormányzója felé és mert a ra-
gaszkodásnak minden külső
megnyilatkozását elhárítani kí-
vánja, annál buzgóbban imád-
kozunk temlomainkban és ott-
honainkban Istenbek őt meg-'
tartó kegyelméért és annak
áldásaiért. K. L.

1



A tanulmányi
verseny győztese

Közel húsz év óta folyik az ország
középiskolái között a~ évenként egyszer
ismétlődő középiskolai tanulmán-yi ver-
seny, melyen minden tantárgyból minden
középiskola csak egy-egy nyolcadik osz-
tályú növendéket küidhet versenyre.
A tanulmányi verseny feltételei szígo-
rúak, a tételek rendszerint, igen nehezek
és azokat jól megoldani rendszerint csak
a középiskolai ismereteket meghaladó
tudással ~s műveltséggel lehet. Ebben a
a nemes szellemi versenyben az eszten-
dők hosszú folyamán állandóan dicsősé-
get szerzett, egyházunknak a Budapest-
tasot i evangélikus gimniízium. Sokszor
nyerte az évenkinti verseny első helyét
és ha egyik-másik esztendőben át is kel-'
lett engednie az első helyet más iskolá-
nak, az összesített eredményekben állan-
dóan tartotta az első helyet 'időnként
olyan magas pontelőnnyel, hogy az színte
behozhatatlannak látszott. Így az 19't2.
évben tartott tanulmányi verseny befeje-
zése után az ország összes iskolái között
első helyen a fasori gimnázium állt 233
ponttal, második helyen a budapesti ke-
gyesrendi gimnázium 189 ponttal, har-
madik helyen pedig a budapesti refor-
mátus gimnázium 146 ponttal. '.

Ez, az eredmény kétségtelenül sokkal
többet mutatott. mint az évenkinti ver-
senyek külön-külön eredményei. Mu-
tatta ugyanis az általános színvonalat,
tehát azt, hogy állandóan milyen tanítás,
milyen irányítás, a középiskolai nevelés-
nek és kiképzésnek milyen fokozata van
abban az iskolában, amelyik csaknem két
évtizeden át ki tudta érdemelni a rang-
sor első helyét. { Még ha nem rólunk
volna szó, akkor is azt mondanánk, hogy
egy ilyen eredmény elérése mögött
csakugyan állandó, rendszeres és inga-
dozásnélküli nevelésnek, magas szín-
vonalú tanári karnak kell állnia. Igaz-
ságtalannak érezzük .tehát, -- a magunk
érdekeltségétől eltekintve is - hogy az
ez évi középiskolai tanulmányi verseny
előtt közhírré tették, hogy az eddigi ősz-
szesítést megszüntetik és azt a jövőben
újból fogják kezdeni, mert ezzel alkal-
mat akarnak adni a visszatért területek
középiskoláínak, hogy hátrány nélkül ve-
hessenek részt a tanulmányi versenyben.

Miután ezen az elhatározáson változ-
tatni nem tudunk, kénytele!lek vagyunk

-belenyugodní és mindössze' annyit tehe-
tünk, hogy ezt a szorgos és komoly
munkával kiérdemelt becsületes ered-
ményt 'megörö).dtjük az utókor számára
és megállapít juk, hogy a majdnem két,
évtizedes eddigi verseny nagy' pont-
előnyű győztese az evangélikus egyház
fasori gimnáziuma volt.

Annál fölényesebben tehetjük meg,
mert az új 'rend szerint kezdődő mostani
első tanulmányi versenyen ismét a fa-
sot l gimniízium nyerte el az első helyet.
19 pontot szerzett, két első" egy második
és egy ötödik helyet 'ért el a nyolc tan:
tárgy közül. Második a budapesti ke-
gyesrendi gimnázium lett 14 ponttal,
harmadik pedig' a 'budapesti Berzsenyi
Dániel állami gimnázium 9 ponttal. A fa-
sorí 'diákok közül magyar irodalomból
Sárkány Zuárd Istvan az ötödik helyet,
(szaktanára dr. vitéz Réz Henrik) törté-
nelemből Gyapay Gábor második helyet,
lszaktanára dr. Jánossy István) földrajz-
ból Irányi Béla első helyet, (szaktanára
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Szentháromság
vasárnapja azért olyan mostohán ünnepelt ünnepünk, mert gyüleke-
zeteink tele vannak hivekkel. akik nem ismerik jól a keresztyénség
Szentháromságról való tanítását, vagy éppen kételkednek benne.

Közkeletű például az, a felfogás, hogy a szentháromság-tan la
Szentírás világos és egyszerű tanításának elferdítése, valamilyen theo-
logus-rontás azon, amit a biblia tanít Istenről.' Mintha ez a tanítás
csak 'valamilyen elméleti konstrukció volna, amit ráérő theolognsok
eszeltek ki, hogy a hittant komplikáltabbá tehessék, talán éppen azért,
hogy az a laikus tömegtől elzárt, s egyedül a, beavatott kevesek intim
ügye lehessen. Igaz, hogy a theologia sokszor nagyon ügyetlenül és
szárazon fejtegette ezt a felséges tanítást.vanélkül, hogy annak bibliai
és hitbeli alapjait szépen feltárta volna. E'~a dogmatikus elzárkózottság
és a tanítás "megértésének" ezernyi nehézsége eléggé ijesztette mindig
a híveinket. De higyje el a mai evangélikus ember, hogy az egyháznak
épen elég kellemetlenségébe, harcába, vérébe és fáradságába került
eddig, hogy ezt a tanítást csaknem kétezer esztendőn keresztül megvé-
delmezze mindenf'éle emberi oktalanság, vagy. éppen bölcseség, min-
denesetre mindenféle emberi okvetetlenkedés ellen. Nem erőszakolta
volna tehát, s nem hordozta volna nehéz teherként a vállán ezt a "dog-
mát", ha nem lett volna kénytelen vele. Ha nem tudta volna, hogy ha
mi Isten igéjének hinni akarunk, vagyis ha el akarjuk fogadni Istent
olyannak, amilyennek ő magát kinyilatkoztatta, akkor nekünk taní-
tanunk keU a Szentháromság-tant! I /

A "Szentháromság" szó valóban nincs benne a bibliában. De a
Szentháromság-tan igazsága nem a biblia betűjében, hanem a Szent-
írás Igéjében van benne! Kálvin szepen figyelmeztet arra a szerit-
háromság-ellenes Servet-tel szemben, hogy: "Minő istentelenség hely-
teleniteni szavakat, melyek csak azt magyarázzák meg, amit a Szerit- /
írás bizonyít és kijelent"! Az biztos, hogy amikor az őskeresztyénség
valahogyan is ki akarta fejezni azt, amit ő hitt,' akkor nem tudott más-
ként beszélni, minthogy a Szentháromságról tett bizonyságot. Olvassuk
csak el legalább a következő igehelyeket: Mt. 28:19, II. Kor:"13:13, 1.
Kor. '12:4-6. Ef. 1:3-14, 2:20-22, 4:4-7, 5:18--20, II. Thess.
2:13--:-14,1. Ján. 5:6-9. stb. , ,

A keresetyén hit pedig csak igazat ad ennek a bibliai kifejezésnek.
A keresztyén hit szerint Isten Szentháromság. Az ő:skeresztyénség óta
olyan, közvetlen, olyan félreérthetetlen Krisztus-ímádásban élünk, s a
Szeritlélek felől olyan döntő élményünk van, hogy kezdettől fogva
tudjuk, hogy Istenünk az Atya, de Istenünk a Fiú és a Szeritlélek is,
mégsincs három Istenünk, hanem csak egy Istenünk. Vagy is Krisztus
és a Szentlélek ismerete és imádata kivitt bennünket a merev pogány
monotheizrnus Istenről vallott "fogalmai" közül, s mégis biztosan
őrzött meg az egyistenhivésben. Azt kell mondanunk , tehát, hogy
bennünket Isten kinyilatkoztatása és az annak alapján élő hitünk

, kényszerít, hogy Isten felől ezt tasaitsuk. Ezt a fenséges, felfoghatatlan,
ti-tokzatos ,tanítást. A Szentháromság-tanban nem csak tant kell lát-
nunk, hanem a hozzánk közel jött, megmutatkozott, amiáltalunk meg-

'ismert Istennek kifejezését. A mí " a számunkra' ő Szentháromság-
Isten. Az egyház hamarabb ismerte az Istent így, mínthogy ezt kife-
jezte volna. A tan csak az ismeret es az ismeretalapján kifejlődött hit
kifejezése. . . , '

A valóságos Istenről mi mindenesetre csak az ő kiny.ilatkoztatása
alapján beszélhetünk. Máshonnan. enélkül, mit sem tudhatnánk Isten
felől, A kinyilatkoztatás pedig világosan magával hozza az Ő Három-
ságát. Higyje el a mai eva~gélikus ember, hogy aki valami olyant vall,
hogy ismeri Istent, de nem hiszi a Szentháromságot, az egyszerűerr
hazudik. Mert Istent mi így ismertük meg; Krisztusban a Szeritlélek
által.

De hogy lett a kinyilatkoztatásból és az abban bízó hitből Szerit-
háromság-tan? .

A keresztyénséget a misszió kényszerítette, hogy a híveiben ele-
ven' formában élő szentháromsághitet tan formájában rögzítse. Világos
lett, hogy a Krisztus imádás hirdetése mellett tisztázni kellett a keresz-
tyénség tanítását Isten felől. Vagyis kettős szükség előtt állt a keresz-
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tyén theologia: Ki kellett fejezni Jézus Krisztus megváltói személyének
valóságát, igazságát, "abszolútságát" s ugyanakkor meg kellett őrizni
az egyistenhivés alapelvét. Ilyenmódon az volt a theologiai probléma.
hogymilyen viszonyban áll Jézus Krisztus, mint a keresztyénség Istene
az Istennel, mint Atyával? A keresztyén theologia először azzal a taní-
tással oldotta meg ezt a problémát, hogy az Atyában, Fiúban és -Szent-
lélek egy és ugyanazon Istennek egymást időrendben felváltó formáit
szemléljük.Ennek a felfogásnak a gyöngéje azonban abban volt, hogv a
mai keresztyén ember számára akkor csak a Szentlélek Isten birna
realitással, az előbbi kettő ehhez képest már meghaladott, elavult
fázisát jelentené Isten valóságának.

Ekkor derült ki, hogy még mielőtt a szentháromság-tant ki akar-
juk fejteni, tisztáztui kell a Krisztusról való tanítást! Igy alakultak ki
a .Krisztológíaí viták". Ezekből a "vitákból" (többek közt az "iáta-
vita") főként két tanítás került ki győztesen.v l. Krisztus praeexisten-
ciájának tanítása, vagyis az, hogy Krisztus születése előtt öröktől fogva
van, s 2. "Krisztusnak az Atyával való lényegegységének tanítása.
Ezeknek a ~tanításoknak a birtokában fogott hozzá aztán a keresztyén-
ség ahhoz, hogy megfogalmazza az előbb említett theologiai probléma
megoldását, A megoldás egyik formulája az Isten lényegegységét az
P,tyára koncentrálta. Ö az a fons deitátis,. az Istenség forrása, akitől a
Fiú és a Szeritlélek származik. Ez a felfogás elsősorban a keleti keresz-
tyénség tanítása 'lett, s enneÍ{ alapján válik el a nyugátikereszténység-
től. Azt ugyanis tagadja, hogy a Szeritlélek a Fiútól is származik
(filique!), amihez a nyugati keresztyénség ragaszkodott hivatkozva az
Irás azon szavaira, amely szerint a Szeritlélek az Atyának lelke, s a
Fiúnak lelke.

A nyugati keresztyénség Isten egységét a lényegegységben ismerte
fel, s Augusztinusz vezetésével az Athanáziuszi hitvallásban fogalmazta
meg a Szentháromságról vallott keresztyén hittudatot. Ennek lényege
az, hogy egy Istent tisztelünk a háromságban, s háromságot az egység-
ben. Isten lényegében egy, személyében három.

Ebből a nagyon változatos dogma-történeti emlékeztetőből jól lát-
ható mégis, hogy a Szentháromság-tan nem valami fölösleges teher,
a keresztyén hit nyakában, hanem ez az egyetlen formula ahhoz, hogy
egyáltalában hangot adhassunk hitünknek. A keresztyén ember, aki
Krisztust imád, mert erre a Szentlélek vette rá, nem is mondhat mást,
Istenről, minthogy ő Szentháromság.

Nyugodtan megkérdezhetjük tehát magunktól hagyományos kér-
déssel azt: mi tehát a hasznod abban, hogy a Szentháromság-hitet
vallod?

. Bátran mondjuk erre a kérdésre: ~ szerütháromság-tan nem teszi
nehezebbé Isten megismerését és.hivő elfogadását, de éppen egyetlen
módon teszi lehetövé azt.

A Szentháromságtan ó" meg bennünket a "sokistenhivéstől", ami
Jézus Krisztus imádásával kapcsolatban a keresztyenséget kísértő lehe-
tőség. Ez óv meg attól is, hogy Isten felől élettelen spekulációban él-
jünk. Csak a Szentháromság-taru alapján lehet Krisztust Isten-ember-
nek tartanunk, s csak ennek alapján lehet a Szeritlélek Istent igazán
megismerni. A Szentháromság-tan a váltság művének, a kegyelem tel-
jességének megismerése. Nem kevesebbet jelent, mint azt az. egyetlen
kegyelmet, hogy lismerhetjük az Istent! Nélküle mit sem tudhatnánk
felőle. Azért vedd komolyan az Athanáziuszí hitvallás utolsó mondatát:
"Azért aki Idvezailni akar, így értse a Szentháromságot!"

Vagyis így ünnepelje Szentháromság vasárnapját!
Dezséry László.

./

Személyí változások a tiszai egyház-
kerületben. A lelkészi karban: Ammin-
ger Ferenc rimaszombati segédlel-
.készt a VKM által engedélyezett rima-
szombati önálló hit okt. állásra nevezték
ki. Dr. Ottlyk Ernő s-Ielkész német-
országi tanulmányútjáról hazaérkezett.
Szolgálattételre június l-tő l Rozsnyóra
kapott beosztást. - A Ielü cvelői karban:
az abaújszántói egyházközség Raisz
Arpád György takarékpénztári igazgatót
választotta felügyelőjévé. - A tanári
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karban: a ,Kormányzó úr Zsolnai Vilmos
nyíregyházi gimn. igazgatót a középisüo-
lai oktatás szolgálatában szerzett érde-
meiért nyugalomba vonulása alkalmával
a tanügyi főtanácsosi címmel tüntette
ki. A minisztérium a jövő tanévre nyug-
díjazott minőségben való további szol-
gálatát engedélyezte.

Házasságkötés. Rónay Zoltán püspöki
másodI eIk ész és Csetneki Magda pünkösd
hétfőjén tartotta esküvőjét a losoncí
evangélikus templomban.

dr. Bogscha Sándor). természetrajzból Lin-
denmayer Arisztid első helyet (szak-
tanára dr. Bogscha Sándor) szerzett.

A versenyen részt vettek a leány-
középiskolák is és ha a leányiskolák
eredményét külön vizsgáljuk, azt látjuk,
hogy közülük legtöbb pontot a Deák-téri
leánygimnázium szerezte, Ozorai Mária
természetrajzi másodík helyével és
Schnierer Erzsébet földrajzi második
helyével. Pontot szerzett Pataky Lajos,
a békéscsabai evangélikus gimnáziumnak
mennyiségtan harmadik helyével. Végül
megemlítjük, hogy leányiskoJák által
nyert egyetlen első helyet MiskoJczy
Margit, a budapesti 1 állami Erzsébet nő-
iskola leánygimnáziumának evangélikus
vallású növendéke nyerte el. '

[~~~ázitit~ársá~o~szervezése'-
A Ielk éaznek egyházi feladatköréri

kívül eső s az államigazgatás minden
ágazatával érintkező ol}" feladatokkai is
kell foglalkoznia, melyeknek eredményes
elintézés éhez elegendő alapismerettel
nem rendelkezik. E feladatok évről-évre
szaporodnak s már most is igen kemény
próbára teszik a lelkészt és sokoldalú
felkészültséget követelnek. A ma már
szükséges felkészültség csak úgy' volna
biztosítható, ha a lelkészképzés ideje egy
évvel megtoldódnék s ezen évben sze-
rezné meg azokat az általános állam-
igazgatási, gazdasági és számvitell alap- ,
Ismereteket, melvek ma már nélkülözhe-
tetlenek a lelkészi hivatás teljes betöltése
érdekében. E megoldás azonban több
oknál fogva kivihetetlen, hiszen úgyis
lelkészhiány van s a meghosszabbított
lelkészképzés a hiányt csak fokozná.
Nem is beszélünk arról, hogy az ehhez
szükséges anyagi és egyéb eszközök elő-
teremtése hosszú időt igényeIne, vagy
teljesens akadúlyokba üdköznék, már pe-
dig a helyzet azonnali és sürgős segít-
séget követel.

Ez a kérdés jól s ami a legfontosabb:
gyorsan csak egyházi titkárságok szerve-

zésévei oldható meg. Nézzük meg tehát
közelebbről, hogy mi volna az egyházi
titkár feladata s kikkel volna ezen új
tisztség betölthető?

Kisebb egyházaknál az egyházi titkár
• tiszteletbeli állást töltene be tiszteletdíj
nélkül s az egyházi közgyűlés választaná
megszabott időre. Ez állásra elsősorban
nyugdíjas közigazgatási tisztviselők al-
kalmasak. Feladata abban állana az egy-
házi titkárnak, hogy hetenként egyszer
vagy kétszer megjelenik előre megsza-
bott időben a lelkészi hivatalban s ott a
Telkész rendelkezésére - áll mindazon
ügyek megbeszélésében vagy elintézésé-
ben, melyekre nézve közigazgatási fel-
készültségét a lelkész hasznosan igénybe
tudja venni. Segítségével a ielkész az
egyházi adminisztrációban is gyakorlati
tanácsot és útmutatást kaphat. A titkár
a közhivatalokban is eljár és elintézi az
egyháznak különbőző ügyeit s így mű-"
ködésével számottevő tehermentesítést
nyújt a lelkésznek, kinek így szorosan
vett lelkészi feladataira több ideje ma-
radna. Sok nyugdíjas köztisztviselőnek
közigazgatási és egyéb széleskörü ta-
pasztalata ezzel nem fog parlagon he-
verni, hanem az egyház javára hasznosan
kamatozni, egyben képes új tartalommal
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megtelteni 'egy-egy unalommal telített
életet.

Na2Y és népes egyházaknál az egy-
háti titkár tiszteletdíjjal járó tisztet tölt
be s elsősorban nyugdíjas közigazgatási
tisztviselők sorából kerül ki. Ez a meg-
oldás fontos feladatoknak szerény anyagi
eszközök ellenében való teljes és jó meg-
oldását teszi lehetövé. A titkár állandó
műkődése a több segédlelkésszel bíró
egyházaknál feltétlenül egy segédlelkész
alkalmazását teszi nélkülözhetövé s ezzel,
már a lelkészhiányon is segít. - Az
emlitett két kategórián kívül eső többi
egyházaknál pedig a2\ egyhází titkár a
feladatok nagyságához képest hetenként
egy, két, vagy több napon működik,
vagy pedig napenta e~y, két vagy több
órán át teljesít szolgálatot sehhez iga-
zodik a tiszteletdíj, ha arra igényt tart.

Amikor pedig vége lesz a háborúnak
1) ismét az ifjúság elhelyezése válik
problémává, egy sereg fiatal ember állít-
ható munk ába. Az állás betöltéséhez az
állandó alkalmazást jelentő helyeken
érettségi s iegalább e2T évi rendes köz-
igazgatási gyakorlat volna szükséges,
melynek befejezésével előírt vizsga-
anyagból vizsgázni kellene. A vizsga
anyaga általános közigazgatási alapisme-
ret, általános gazdasági és számviteli
anyagból állana. A vizsgaanyag felölelné
mindazt, amire ol. szóbanforgó állásban
leginkább szükség van. A vizsga anyag
összeállítása, tankönyv megírása stb.,
mindez oly feladat és munkaterület,
melyen nyugdíjas s í9:Y ráérő közigaz-
gatási tisztviselők szíve sen fognak közre-
működní.

Ily egyházi titkárságok szervezése egy-
házi életünk kimélyítése terén ma még
beláthatatlan perspektivát nyit. Nagyon
sok az olyan hivő, aki nem lelkészi
pályán működik, de lelke mélyén egy-
házi munkára vágyik s ennél jobb al-
kalmat még elképzelni sem lehet.
A lelkész működésében jelentős segítsé-
get kap, s az egyház nem lelkészi fel-
adatai szakszerű elintézésben részesülnek.
Az egyház gazdasági és számviteli fel-
adatai ligy sokkal intenzivebb kezelésben
részesülnek s a titkár helyes .és meg-
felelő működése oly előnyöket biztosít
az egyháznak, hogy javadalma végered-
ményben megtérül s még új kiadá-st sem
jelent. - Ha helyesen szervezzük meg
ez állást, akkor ma el sem tudjuk kép-
zelni, mennyire megosztja az eddigi
megterheléseket s mennyivel szorosabb
kapcsolat létesíthető ezáltal az eayház
és hívei között. Lelki szemeink előtt már
felvonul az egyház és Istenúj munká-
sainak serege.

Fenti terv az első vázlat, melynek ke-
rete - különösen hozzászólások után -
még részletesebb kifejtésre vár.

Wolf Béla,~."."..",..-
"

új egyházmegye! felügyelő. A vasi-
közép egyházmegye a szentmártoni Radó
Lajos elhúnytával megüresedett felügye-
lői tisztséget egyhangú választással dr.
Bertha Benő sárvári járásbírósági elnök-
kel töltötte be, aki az egyházi munkában
eddig is buzgó tevékenységet fejtett ki.
. Lelkészértekezlet. A budapesti egyház-
megye lelkészei június l O-én értekezletet
tartottak, melyen a MELE által tá~ya-
lásra kitűzött pontokat beszélték meg
vitéz Virág Jenő, Dezséry László, Pász-
tor Pál és Süle Károly előterjesztései
nyomán.
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"Ünneptele~ félév"
Újabban sokat hadakozunk az egyházi esztendő rnost következő

időszakának ilyen elnevezése ellen. A tapasztalat azonban azt mutatja,
hogy hiába. Még mindíg csak annyit mondanak tankönyveink az egy-
házi esztendőről, hogy két részre osz1ik: egy ünnepes és egy ünnep te-
len félévre. Azután felsorolják ünnepeinket, melyek a szentháromság
napjával lezárulnak s megállapítják, hogy az ünneptelen félévben csak
egy ünnepünk van: a reformáció napja. Nem csoda tehát, ha híveinknek
képzetében egészen más fogalma van az ünnepnek, mint amit a Szerit-
írás és a józan keresztyén elgondolás alapján vallanunk kell.

Ez a még mindíg meglévő tanítás szüli azt a képzetet. hogy vannak
nagyünnepek. Ezek mögött az egyszerű vasárnapok szinte eltörpülnek.
Azokon illik minden valamire való embernek elmenni az Úr -házába,
ezeken nem olyan fontos. Kikelünk a nagyünnepi keresztyének ellen
sajtóban is, szószéken is. Hirdetjük, hogy furcsa gondolkodás az, hogy
ilyenkor illik elmenni a templomba- mintegy megmutatnia magát
kinek-kinek Isten előtt - egyébként ügyet sem vetni az Úr dolgaira.
Meg kell azonban keresnünk ennek a gondolkozásnak a gyökerét. Ta-
lán nem állítok merészet, ha CIlzt mondom, nagyban elősegitette ezt a
gonldolkozási módot az ünneptelen félévnek hangoztatása. Valami sok-
kal barátságosabb nevet kellene adnunk ae; egyházi esztendő ezen
időszakának. .

Az ünneptelen félév elnevez'ése emellett ~intha elismerőleg meg-
veregetné a féléven át templomba járó, Isten igéjét hallgató, úrvacso-
rázó keresztyén embernek a vállát. Azt rriondja neki: ezek után meg
Iefiet pihenned. Elég volt. a templombajárásból, a kegy ességi életből
egy időre. Most jön a nyár s következik a testnek kultusza. Nem
követsz el semmi különösebb hibát, ha most megfordítod a sorrrendet
és a testet helyezéd előtérbe.

Az "ünnept.elen félév" küszőbén állva lássuk csak, mit kell hang-
súlyoznunk ehelyett a tanítás helyett! Tisztázzuk önmagunk előtt, mit
értünk mi ünnep alatt? Ünnepnek evangéliumi értelmezés szerint azt
a napot nevezhetjük, amelyen az örökkévaló Istennek üdvösségünkre
szolgáló munkájáról kiváltképpen megemlékezünk. Hangsúlyozzuk:
csak ez a megemlékezés teheti ünneppé az ünnepet, A megemlékezés
pedig akár "egyszerű" vasárnapon történik CIlZ, akár "jelesebb" ünnep-
napokon, egyformán mgszenteli azt a napot. Tudjuk, hogy amint a
Szentírásnak minden szava az Istenről, a bűnös emberről s a bűnös
ember magatartásáért murikálkodó kegyelemről beszél, úgy minden
keresztyén ünnepnap is erről való alázatos és háládatos megemléke-
zéssé kell legyen. Az Ú. n. nagy ünnepek csak konkretizálják az Ige
tanítását s különösképpen figyelmeztetnek Krisztus Urunk születésére.
halálára, feltámadására, mennybemenetelére és a Szeritlélek
kitöltetésére.

Nem szabad azután még két dolgot elfeledni. Mínden vasárnap
tulajdonképpen husvét, Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe. A
keresztyériség akkor kezdett merőben külön életet élni, amikor fel-
ismerve a feltámadás óriási jelerrtőségét, merész elhatározással az
eddig megtartott "sabbath" helyett heti állandó űnriepűl va vasárnapot
jelölte ki. Mennyivel több lenne a kereszténységben: a hivő bizony-
ságtétel, a vígasztalást adó erő és minden koporsó mellett hatalmasan
megszólaló diadalmas hit, ha valóban megemlékeznénk minden vasár-
napon Krisztus feltámadásáról s úgy köszőntenénk egymást ezeken é}

napokon, amint az első keresztyének köszöntötték egymást: "Feltáma-
dott az Úr minden bizonnyal!" Sajnos, még az Ú. n. ünnepszentelési
énekeikbe is csak egy helyütt bukkanunk erre a tanításra. (A Keresz-
tyén énekeskönyv 280. énekében, ahol egyedül olvashatjuk a vasárnap-
ról, mint a feltámadás ünnepéről szóló bizonyságtételt: "A nagy Isten
maga. szentelte Az üdv napjává e napot, Midőn az élet fejedelme A·
halálból feltámadott.") Másrészt minden pünkösd után következő
vasárnapnak azt a nevet kellene viselnie, hogy pünkösd utáni 1., 2., 3.,
stb.: vasárnap. így dokumentálnánk azt, hogy Isten Szeritlelke az első
pünkösd óta állandóa:n munkálkodó Lélek, aki az egész keresztyénsé-
get, - mint Luther mondja ~ hívja, gyűjti, megvilágosítja' és az igas
hitben megtartja és megezenteli. A pünkösdi Lélek. kimondhatatlan



fohászkodásokkal esedezik érettünk -- mint Pál apostol hirdeti. HiT-'
desse minden pünkösd utáni vasárnap hogy ezt a Lelket kell mind-
azoknak befogadniok, akik hit által gyŐzedelmeskedni akarnak a világ
felett.

Tiltakozzunk tehát az egyházi esztendő bármilyen szétszakítása
ellen. Egységes, teljes kör az, mely ádvent első vasárnapjától a követ-
kező ádventig mindarra figyelmezteti a keresztyén embert, ami örök-
életre vezetheti Isten kegyelméből. Pásztor Pál.

A külmisszió háborús helyzete
A misszionárius élete és munkája békében sem olyan egyszerű,

mínt akár a legizgalmasabb itthoni fordulatú élet. Ritka esemény és
lázba hoz mindenkit, ha szabadságra hazajön valaki a mieink közül és
szavában, történeteiben, képeiben egy számunkra idegen'; világ titok-
zatosságát, veszedelmeit hozza. Ha valamelyik misszionáríus riportok-
ban hajlandó lenne beszámolni utazásairól, munkájáról, világlapok kap-
kodnának utána. Könyveink így is, minden hírverés nélkül, sok kiadás-
ban jelennek meg.

De mi van ma a külmisszióval?
Erre akartunk feleletet adni olvasóinknak, amikor felkerestük

Draskóczy László csepeli református lelkipásztort. Azért őt, mert
azok közé tartozik, akik a külmisszió Lelkes harcosai, állandó párt-
.fogói és nem utolsó sorban szakértői. Diákkorában Pécsett, az akkori
áldott lelkű és munkájú Nyári Pál lelkipásztor Indította el benne az
érdeklődést, majd nagy hatást gyakorolt rá Szabó Aladár "Külmissziói
kalauz" c. könyve. Mint theologus csatlakozott az akkor még közös
protestáns Missziói Szövetséghez, amelynek / első elnöke, báró
Podmaniczky Pál, most soproni teologiai tanár volt. Hamarosan titkád
munkakört bíztak reá, társszerkesztője lett a "Hajnal" c. református
külmissióí folyóiratnak s 1939-óta felelős szerkesztője, ( A Hajnal nem
más, mint a mai magyar református külmissziói gondolkodás fényképe.
Tartalmas, eleven, sok-sok érdekes kép van benne, a lehetőségek sze-
rint j6 a híranyaga s bizony a Szerkesztő úrnak legalább 12 állandó
munkatársa van. Havonta jelenik meg 12 oldalnyi terjedelemben, de
volt idő, amikor 24 oldalas volt s mostB pengős évi előfizetési dij
mellett, közel: 10.000 példányhan jelenik meg ... l Első szerkesztője
Podmaniczky Pál volt, második vitéz dr. Csia Sándor' főorvos, most
Draskóczy László.)

Könyvtárában megtalálhatunk minden a külmisszió kérdéseivel
foglalkozó magyar nyelven megjelent könyvet, de a szakirodalom jele-
sebb kiadványait is. Többek között az evangélikus misszió sajtóorgá-
numa a "Külmisszió", illetve "Missziói Lapok" (1906-tól). bekötött
számai 1898-tól! (Kevés evangélikus dicsekedhetik ezzei.]. Székács
József evangélikus püspök első külmisszióval foglalkozó .könyve.
"A protestáns térites rövid vázlata" 1855-bőI. S az első külmíssziói
tárgyú énekek a Szőnyi Benjámin által összeállított "Szentek hege-
dője" c. énekeskönyv 1830-ból

Draskóczy László maga is szorgalmas munkával segítette elő a kül-
misszió irodalmának erősítését. A Református Külmissziói Szemlének is
szerkesztője s benne sok értekezése, ismertetése jelent meg. "Moszlim
személy Budán" címmel közölte ezek egyikét a Zwemer bostoni pro-
fesszor által szerkesztett The Moslem World. A "Magyar keresztyén
kűlmisszió szolgálata" című könyve, amelyben külön foglalkozik az
evangélikus külmissziói munkássággal is magyar vonatkozásban, igen
közkedvelt s szinte kompendium számba megy. Ez évben jelent meg
"Hősök és vértanuk" missziói története-k sok olyan új adattal, arnelv
előttünk ismeretlen volt. A "Missziói füzetek" 20 filléres számai mindíg
kelendők voltak s egyikben helyettünk írta meg: "Magyar(misszionárius
-a Kilirnandzsáró tövében" címmel Róth Henrik missziónáriusunk
munkásságát.

A külrnisszió evangélikus vezetőivel-meleg barátságot tart fenn
Testvéri egyetértésben beszélik meg a közösen fontos kérdéseket. .

'"1 Draskóczy Lászlóról és tevékenységéről való beszámolómat azért
vettem ilyen részletesen. hogy hozzátehessem megjegyzésemet: ő csak

Láttuk
Az olasz művészek háborús ldállítása

ci Műcsarnokban nyílt meg. Ez a kiállítás
is, éppúgy, mint anémet és a magyar
hadikiállítások, sok érdekességet rejt
magában. Elsősorban az az érdekes,
hogy az olasz művészek mennyire más
kifejezésekkel dolgQznak, mint a néme-
tek vagy a. magyarok. Nagyon hiányzik
belőlük pl. az a sokszínűség, ami ezek-
ben megvolt. Inkább egyhangúak, egy
tónusúak ezek a képek. Másodszor pedig
nincsen annyiféle egyéniség köztük, mint
a németek között. Úgy látszik, olasz föl-
dön már inkább kialakult egy bizonyos
kifejezési forma, amelytől eltérni nem
nagyon illő. Meglehetősen egyhangú a
tárgyválasztás is. A német kiállítás
észrevette a természetet is és amint
annak idején említettük, megmutatta,
hogy milyen hatással van arra a háború.
Az olasz művészet inkább csak az embert
és a gépet figyeli meg, de a keret, a
történés helye kívül marad szemleletén.
Végül nagyon sok a rajz, a kréta és
kevés a szín. Alapjában ugyan érthető,
és a tudósításnak, amit a kép el akar
érni, bizonyos hitelességet is ad, (mert
a csatazajban csak nem ülhet oda egy-
egy festő palettájával, és nem keverheti
nyugodtan a szí.neket), de a kiállítás szem-
pontjából nem jó. Nagyon szürke és egy-
hangú így ez a kiállítás, hiányzik belőle
az az erő; aminek pedig sugároznia kel-
lene olyan képekből, amelyeken férfiak
szerepe lnek. harc folyik és élet forog
kockán, - Ezeken a művészi kifogásokon
kívül, amit 'kétségtelenül a rendezés hi-
bájának kell felrónunk, maga a kiállítás
sok érdekes bepillantást nyújt a háború
lelkiségébe és ezért érdemes megtekin-
teni. De azért a pár i'~azán pompás kisebb
szoborért is, amelyek üdítő hatásukkal
emelik a kiállítás nivóját.

Ragaszkodom a szerelemhez, régi Bó-
kay-színdarab filmen. A vásznon meg-
tartotta színpadi vígjáték formáját. Az
őregedő férfi útja ez, a fiatalságtól,
amelyhez görcsösen ragaszkodik, a meg-
békélésre törekvésig, amelyre kora utalja.
Erkölcsi szempontból ügyes felfogásban,
gúnyos mosollyal mutatja be a szerző
dt a típust. és a jó fényképezés, gondos
kidolgozás csak hangsúlyozza a szerep-
lők jp játékát. Mindenesetre, ha már víg-
játék, hát legalább ilyen legyen, inkább
ilyen, mint a legújabban szok.ásqs bo-
londságok. Sajnos, ezek rontó hatása már
annyira kezd érvényesülni, hogy a kö-

zzönség az ilyen kamara-jellegü darabban
már nem leli kedvét annyira, mint az-
előtt. Igy sü llyedünk aztán le egészen.
A komoly drámától a társadalmi törté-
netig, attól a társadalmi vígjátékig, s
attól a burleszkig. Vajjon mi következ-
het "még ezután? kp.

/

Tordas. A szövetkezetí mozgalom ál-
dozatk észségéből leventeotthont létesítet-
tek s azt a magyar gazdák papjáról, Tes- ,
sedik Sámuelről nevezték el. A levente-
otthont a közelmúltban adták át rendei-
tetésének. Felépítésében fáradhatatlan
tévékenységet fejtett ki Podhradszky
János esperes, torda si lelkész. .

A fábiánsebestyéni fiókegyház jókar-
ban lévő harrnóniumot venne. Ajánlatot
részletes leírással Evangélikus fiókegy-
ház, Fábiánsebestyén, .Csongr ád me gye
címre kérnek.
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Dr. Kerekes György:

Bethlen Gábor fejedelem Kassán.
Kassa, Wiko kiadása, 408 1.

Valódi eseményszámba vehető a kiváló
művelödéstörténetíró e munkája, amely-
ben egykorú, eddig nem ismert források
feltárásával, okmányok, városi jegyző-
könyvak, . levelezések, feljegyzések köz-
lésével mutatja be a legnagyobb erdélyi
fejedelem kassai tartózkodásának mer-
hetetlen nagy jelentőségét művelödés-
történeti szempontból. Kassa Bethlen
Gábornak második székhelye volt, hol
örömmel tartózkodott, lakóit szerette,
hozzája való törhetetlen hűségüket meg-
becsülte. Tíz esztendőn ét (1619-1629),
uralkodásának egész ideje alatt valósá-
gos otthona volt Kassa. Idehozta \ egész
udvartartásával szeretett hitvesét, Ká-
rolyi Zsuzsannát, itt tartotta menyegző-
jét fényes külsőségek között második
nejével, Brandenburgi Katalinnal. Fel-
vidéki hadműveleteinek kiindulópontja
Kassa volt, ahová örömmel tért haza
hadjárataiból - megpihenni. Thurzó Im-
rének írja Kassáról: "Itt mi Istennek
hála, békességben vagyunk" Magyar
Bródból, Morvaoi szágb ól írja . 1621-ben:
"Karácsony napjára talán Isten meg-
engedi, hogy Kassát megközelíthetem.
Várjatok vígan, jó készűlettel". Közvet-
lenül halála előtt írja Alvinczy Péternek:
"Úgy vigyázzanak (a kassaiak) szabadsá-
gukra, mint életükre és pedig ne csak
a külsők ellen, hanem maguk között levö
szakadásokra és pártütésekre. Mmket
Kegyelmed mindenről tudósitson - ha
kívántatik, magunk is éjjel-nappal sie-
tünk fel Kassára". Alvinczy Péter a kas-
sai magyar evangélikus pap volt talán
a legkedvesebb embere, akivel családi
ügyeit is megbeszéli, prédikációit pedig
még a táborban is áhítja és ezért jön
többek között szívesen Kassára.

Mi evangélikusok különösképen kell,
hogy nagyra értékeljük Kerekes munká-
ját. A 'kassai polgárok, akiket Bethlen
olyannyira megbecsül, evangélikusok és
mint ilyenek, nagy többségben magyárok.
E munka elolvasásása után beigazoltnak
látjuk azt az igazságot, hogya mi elő-
deink hazaszeretetben, magyar művelt-
ségben példátmutatóan előljártak ebben
a korban, akik nélkül Bethlen nagy-
szabású politikai és hadászati terveit
nem igen tudta volna megvalósítani. 'Es
itt nemcsak Thurzó Imrére és a többi
felvidéki evangélikus főúrra, de első sor-
ban a felvidéki polgárságra gondolunk.
Kassai hívei közül többel mutat be Ke-
rek es. 19y a tíz év alatt működő négy
városbírót, a német Lang Jánost. a ma-
gyar Varannay Andrást, Tánczos Pált,
Almássy Istvánt. (Ez utóbbinak életraj-
zát is megírta Kerekes: Nemes Almássy
István kassai kereskedő és bíró üzleti-,
köz- és családi élete 1573-1635. Buda-
pest. A "Magyar Gazdaságtörténelmi
Szemle" kiadása 1902. 108 1.)

Bethlen Gábor nagyságát mi sem b i-
zonyítja jobban, mint hogy felismerte azt
a nagy értéket, amely a XVL és XVII.
,századbeli kassai polgárság európai szín-
vonalú műveltségében, iparában és ke-
reskedelmében kétségkívül meg volt s
hogy mindezt a maga céljai szolgálatába
állította. Kassát ma Rákóczi Ferenc vá-
rosának nevezzük, de talán I még több
joggal Bethlen Gábor városának nevez-

6

egy a sok közőtt református vonalon. Rajta keresztül csak egy kis résep
látunk be a mozgalmas, eredményes rnunkásságba. -Lássurüc meg min-
dent és tanuljunk. . . ./

Beszélgetésünk közben adja felvilágosítását a református egyhas
külmissziói iskolájáról, amely első hazánkban a maga' nemében.

"Az iskolát - mondotta többek között - két évesre terveztük, de
előreláthatólag 3 évre is terjed. Két férfi és három nő hallgatója volt
az elmult évben, közöttük lelkész és diakonissza is van. Az új jelent-
kezők számára új évfolyam ot szervezünk az ősszel. Az általános kikép-
zésen kívül, amelyhez az angol és' a német nyelv tanulása is tartozik
különleges kiképzésre itt nem, csak az új munkahelyükön kerül sor-
Általános ismereteik természetesen a kiszemelt munkamezőkhöz iga-
zodnak és itt elsősorban a kínai, a rnohamedán és a~1oroszországi terű-
Ietekre gondolunk. Az iskola kiadásait egyrészt a Református Kül-
missziói Szövetség, másrészt egy áldozatkész baráti társaság fedezik."

"J elenleg folytatta két misszionáriusunk áll külföldi
munkában. Molnár Mária Manus szigetén, amely japán fennhatóság
alá került. Hírt már régen nem kaptunk tőle, legutóbb is a Lebenzelli
Misszió útján. A budapesti japán l{onzulátus igéretet tett, hogy róla
minden tekintetben gondoskodnak. Anyagi hozzájárulásunk egy japán
bankhoz jut el s időnkéntátutalnak Molnár Máriának. Babos Sándor
lelkész feleségével és két kisfiával Mandzsuria fővárosában, Mukden-
ben tartózkodik. Január 21-én keltezett levelezőlapját. amelyet a Baseli
Misszión át küldőtt dr. Imre Lajos kolozsvári teológiai tanárnak
nemrégiben kaptuk 'meg. Eszerint az ottani teologián a görög és német
nyelvelőadója. Az evangélikus misszionárius Kunos Jenővel sokszor
találkoznak odakünn. (Nagyobbik Ha már tudja a magyar abc-t.)

Másokról is jönnek' hírek. Fortsmeyer Anna nérriet származású
misszionáriusnőt és Kong ELIa benszülött kínai .tanítónőt a magyar
református vasárnapi iskolások tartják el filléres adományaikból. Kong
Elláról, akit gyermekeink a "Kis Drágakő" néven ismernek, már 3~
éve gondoskodnak. Kuns Irén találta meg és vette pártfogásába kicsiriv
korától kezdve. Ez a vak tanítónő fogalom lett már a vasárnapi isko-
lákban. Most a Lebenzelli Misszió pártfogolja mindkettőjüket. p,.
szegedi egyházközség bibliaórájának résztvevői' és a főiskolások
bibliaköre Mabunda ÁöeI és Tuketán János benszülött lelkészeket
támogatják afrikai szolgálatokban. De a világ mánden táján vannak
magyarjaink, akik más missziói egyesület vezetése alatt működnek
de akiket mindíg,' mint magunkéit számontartjuk. Pasitea Erzsébet as
Üdvhadsereg tagja s a keletindiai szigeteken bélpoklosok között lett
áldás a bennszülötteknél. Dr. Horváth Gabriella volt debreceni orvos
feleségül ment dr. Dietzel F'rigyeshez, a Jáva seigetéri lévő misszióí
állomás és kórház igazgatójához. Kunos és Babos misszionáriusok fedez-
ték fel nem is régen, hogy Mongóliában hittérítő Stejáni Mária, aki
Göncön ,született és Amerikába hajózván, onnan nyert megbízatást.
Afrikában, Lambarénában, Schweitzer Antal orvos (aki világhírü ma-
gyarázója Bach művészi munkáinak s maga is kiváló' orgonaművész.
Budapesten is hangversenyezett) kórházában van jeLenleg is magyar
orvos, de- nevét sajnos nem tudjuk. Régebben dr. Győrkovács Lászu»
is mellette tevékenykedett. (Schweitzer könyve: Zwischen Wasser und
Urwald magyar nyelven is megjelent és valósággal szétkapkodták.)

HeIyzetképet kértem Draskóczy LászL6tóL a viLágmisszió áLlásáról
"Elsősorban előttünk áll az oroszországi rokon népek misszioná-

Iása. Ezen a téren máris tapasztalhatók érdekes jelenségek. Régi párt-
tagok, elsősorban Ukrajnában, tömegesen térnek vissza Istenhez s a
gyülekezeteket nagy nehézségek elé állitják, mert a keflő gondozást
nem tudják biztosítani. Ukrajnában 25. gyülekezetre négy pásztor vi-
gyáz s egész Volhiniában csak két református lelkész hirdeti az Igét.

Világviszonylatban lehetetlen helyzetképet adni. Angol és ameri-
kai részéről semmi hírünk nincsen; de annál több szomorúság ért ben-
nünket a német misszió áldozatai miatt. Ezidőszerint 1144 német
misszionáriust tartanak számon. Eeek közül 437 otthon is 'Volt külön-
böző okok miatt, kétszázkettőt az állomásaról hazaküldtek,174 szabad-
ságon volt éppen s a háború kitörése miatt maradtak otthon, 339
misszionáriust internáltak, főleg Indiában és pedig szöges drótok mö-
gött. Tizenöt meghalt az internálás ideje alatt éhinség és járványo1c

, következtében"16 betegség következtében, 138 működését betiltották



de helyükön maradhattak, 83 helyén maradhatott, de korlátozott módon
végezheti szolgálatát. Vagyís 1144 misszionárius közül csak 527 mű-
ködhet szabadon, óriási kárára a külmisszaó ügyének. Ennél többet new
tudunk ... "

"Mi igaz - kérdeztem - a japán misszió nagy fordulatáról?
"Mondhatni - válaszolta -, szenzációs fordulat a japán keresz-

tyénség elhatározása. 1940-ben "JaI'án Keresztyén Testvériség Egy-
háza" elnevezéssel harminchat' evangéliumi felekezet egységre lépett!
Ez azt jelenti, hogy 1922 gyülekezet mintegy 1770 japán lelkész
közel 10UOdiakónus és evangélista mozdult Q}eg. Közös hitvallási for-
mulát szöyegeztek és nem mentek vissza az apostoli hitvaUáshoz azzal
a megokolással, hogy az "nyugati hitvallás", amely bizonyos nyugati
jellegű harcok szülöttje s keleten, ha szellemi harcra kerül sor, a7
amúgy is teljesen; más jellegű lesz. Igy szól a hitvallás: ,,1. Mi hiszünk-
a Szeniirás kijelentése alapján a Szentháromságos egy Istenben. Atyá-
ban, Fiúban és Szentlélekoen, aki a vHág mequáiuisára a Jézus haiá-
lának és feltámadásának kiengesztelő ereje által a bűnöket megbocsátja.
megigazulást, megszenteLődést és örök életet ad. 2. Az egyház a hivők
közössége, akik kegyelemből eüvcoottak, rendszeresen istentiszteletet
tartanak, szent cseLekvényeket végeznek, az evangéLiomot hirdetikés
Uruk visszajövetelét várják". Meg kell jegyeznem. hogy ettől függet-
lenül az egyes gyülekezetek elfogadhatják az apostoli hitvallást".

Japán keresztyénei megköszönték a nyugat felől jött misszioná-
riusok áldozatos úttörését,' kijelentették, hogy készek. tanácsaikat to-
vábbra is elíogadní és értékesíteni, de munkalehetőséget csak az egye-
sített egyház keretén és módszerei mellett engednek. Szabad munka-
mezőt nem engednek át nyugatiaknaK:. Számukra végetért tehát GC
missziói korszak, beléptek a történelmi egyházak közé. A misszió
történetéből árjutottak az egyháztörténetbe. Ezzel pedig saját maga is
új .missziói feladatokat vállalt és azt teljesíti is, már most is a kelet-
indiai megszállott szigeteken. '.,."

A jövő terveiről kértünk még felvilágosítást.
"A magyar református külmisszió három irányban nyert elhívást

Istentől: a kínai, mohamedán és az orosz rokonnépek rnisezunuiuistira.
Erre készülünk és várjuk a háború végét, hogy munkánkat megkezd-
hessük. Új korszak következett el, új lehetőség, amely azonban az
eddigi missziói munka módszerét teljesen megváLtoztatja. A régiek el-
múltak .. , Én magam pedig Molnár Mária testvérünk levelezését dol-

. gozom fel 1936-tól kezdve. (Addig Iványos Lajos állította össze.)
Valószínűleg őszre kerül sajtó alá, természetesen ismét eredeti képek-
kel és ismertetés sel ... "

Amikor Draskóczy László református leLkipásztor felvilágosításait
itt közrebocsátjuk, kívánjuk, hogy az a nagy _feladat, amely minden
keresztyénre vonatkozik, buzdítson mindnyájunkat az Istén nevében
való tusakodásra, küzdelmekre, áldozathozatalra, hogy evangéliumi
szolgálatunkban mi is hűségesnek találtassunk. V árady Lajos.

Kevesen tudják ...
A magyar protestánsoknak minden valószínűség szerint első, így

legrégibb énekeskönyvét Szegedi Gergely szerkesztette. 1569-ben
jelent meg Debrecenben. Belőle, mint alapból fejlesztették aztán ki
ugy nálunk, mint református testvéreinknél az újabb énekeskönyve-
ket. Címe a következő: "Énekeskönyv, melyből szoktanak az Úrnak
dícséretet m~ndani az anyaszentegyházban és a keresztyének gyüle-
kezetiben, mostan igazabban egyben szedögettetött, imegöregbíttetött,
Szegedi Gergely által megémendáltatott, 1569. Debrecen." 139 éneket
tartalmaz. Ebből 40 magyar zsoltár, a többi dícséret. írói: Batizi '
András, Batthyány Orbán, Dávid Ferenc, Dévai Bíró Mátyás, Mélius
Péter, Szegedi Kiss István, 'Sylvester János, Szkárosi Horváth András,.
Sztáray Mihály, stb. Mind-mind magyar reformátor is.

'Szkárosi Horváth Andrásról, egyik legszebb énekünk: "Semmit ne
bánkódjál .. .',1 szerzőjéről tudnunk kell, hogya zemplénmegyei Tállyá-
nak volt prédikátora. Irodalmi téren is működött 1542-49. között.
Énekén eredetileg 12 versből áll s dallama eredeti dallam - meg-

hetnők Senki annyit nem tett e városért,
mint ő: minden előrehaladásában támo-
gatta és pedig hitbeli meggyőződésének
és politikai kiváltságainak tiszteletben
tartásával. Viszont il kassai polgárok egy
fejedelmükhöz sem voltak oly hívek,
mint Bethlen Gáborhoz. Nincsen sehol
még csak nyoma sem annak, hogy e
város hűsége nagy fejedelme iránt meg-
ingott volna. Elismeri ezt Bethlen maga
is több ízben. Ezt írta többek között AI-
vinczynak: "A kegyelmet ek és Kassa vá-
rosának mi hozzánk és nemzetünkhöz
való tökéletes hüségéről el nem felejt-
kezem minden időben, hanem minden
atyai kegyelmességünket akarjuk meg-
mutatni, valamire a jó Isten elégségest
ad". Mindazoknak, akik magyar múltunk
iránt érdeklődnek, ajánlom Kerekes e
munkáját. Nyomdai kiállítása,' ilíusztrá·
ciói dícsérik a kassai Wikót. r

Gömöry János,

~~~

-HíREK
Kormányzó urunk 75. születésnapja

alkalmából minden templomunkban hála-
adó istentiszteleteket tartottunk. Orszá-
[OS egyházunk hivatalos istentisztelete
a Deák-téri templomban volt az ország-
gyűlés két házának, a kormánynak és
a közhatóságoknak, valamint a hadsereg
képviselőinek jelenlétében.

D. Raffay Sándor püspök június 12-én,
pünkösd szombatján töltötte be életének
77. évét. Az utóbbi esztendőben beteges-
kedése miatt külső szolgálatot vállalni
ugyan nem tudott, de nagy türelemmel
és lelki erővel hordozott betegsége dde-
jén is állandóan foglalkozott egyházkor-
mányzati ügyek intézés ével, valamint az
újszövetség revíziójával. Egyházkerülele,
hívei és tisztelői az évforduló alkalmából
igaz szeretettel gondolnak reá és kérik
Istent, hogy egészségét adja vissza és
munkáiban áldja meg jó sikerrel.

Új honvédelmi miníszterré - vitéz
nagybaeoru Nagy Vilmos eddigi minisz-

, ter saját kérelmére történt felmentése
után - a Kormányzó úr csatai Csatay
Lajos vezérezredest nevezte ki. Az ú]"
honvédelmi miniszter evangélikus val-
lású.

Püspöki egyházlátogatás Bátaszéken
és Mohácson. D. Kapi Béla püspök, Fá-
bián Imre főesperes és Koritsánszky
Ottó egyházmegyei II. felügyelő kísére-
tében május utolsó napjaiban, egyház-
látogató kőrútja során, a mohácsi misz-
sziói kör két szórványközpontját: Bata-
széket és Mohácsot is meglátogatta.
Mindkét helyen lelkes. ünneplő hivek
fogadták a püspököt s az' ünnep hangu-
latában a másvallásúak is nagy számmal
osztozkodtak. Az egyházlátogatás ki-
magasló mozzanatait mégis a' mindkét
helyen tartott istentisztelet és a mohácsi
városháza zsúfolásig megtelt közgyűlési
termében tartott kultúrest képezték.
Utóbbin a megnyitó beszédet Ihrig Dénes,
a missziói kör felügyelője mondotta, majd
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér
szavalt saját költeményeibőt, igen nagy
hatást és érdeklődést váltva ki a más-
vallású hallgatóság lelkéből is. D. Kapi
Béla püspök szólt ezután és az állam,
nemzet és haza hármas fogalmát boncol-
gatva, kitért a keresztyén egységmozgal-
mak evangéliumi fejtegetésére is. Szavai
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rendkívüli hatást váltottak ki a 'hallgató-
ság lelkében. A kísérő műsort dr. Szekér
Jenőné és Zoltán Vilmos ének- és zene-
számai szolgáltatták, míg a befejező sza-
vakat Gaál Endre gimn. tanár mondotta.
A püspöki egyházlátogatás a missziói kőr
.belső és külső megerősödése szempont-
jából emlékezetes marad a gyülekezet
tőrténetében.

Egyházlátogatás Siklóson. Június 6-án
nagy öröm érte a siklósi missziói gyüle-
kezetet. Meglátogatta D. Kapí Béla du-
nántúli püspök, Fábián Imre főesperes és
Koritsánszky Ottó egyházmegyei másod-
felügyelő kíséretében. Ez volt az első
alkalom, hogyareformált vallású Peré-
nyiek emlékét hirdető ősi siklósi vár alá,
a Sztáray Mihály magyar reformátor
apostoli munkájától megszentelt földre
evangélikus püspök lépett. A járás fő-
szolgabírája, az evangélikus h. lelkész,
az egyházak, hatóságok és egyesületek
részéről történt üdvözlések után a püspök
istentiszteletet és közgyűlést tartott. Este ,
kultúrestet rendezett a gyülekekezet a
siklós! és környékbeli térsadalom nagy
érdeklődése mellett. Koritsánszky Ottó
felügyelő bibliai megalapözású megnvitó
beszédét követte a püspök "Az Isten előtt
álló magyar nemzet"-ről tartott, il hall-
gatóságot mindvégig lebilincselő . elő-
adása. Arról szólt, hogy a virágok, fák
sokféleségében gyönyörködő IsIen aka-
rata bizonyára igenli a külön történelmi
utakon haladó egyházakat. Az egység a
messze jövő reménye, melyért a hivők
buzgón imádkoznak. Azonban minden

. egyháznak Istentől adott rendeltetése,
hogy sajátos értékeivel a nemzet össze-
ségét gyarapítsa, erősítse. - Az est si-
keréhez még hozzájárult. KuJifay Mar-
git zeneakadémiai hallgató művészi ének-
számaival, Bán János pécsi zeneiskolai
tanár zongorajátékával és Lenkey Nán-
dor előadóművész Gyóni- és Reményik-
költemények előadásával. Az est tiszta
bevétele, 1000 pengő, a gyülekezeti
templomalapot gyarapítja; de azóta +s
érkeznek a nemes célra ·adományok. az
53.738. sz. csekkszámlán.

A gyenesdiási II. leány- (július 1-8-ig)
és asszony- (július 9-16-ig) balatoni
csendes hétre még lehet jelentkezni!

~ Használjuk ki a rendkívül kedvező al-
kalmat, mely 30-32 pengőért egész heti
testi-lelki pihenést' és áldást jelent. Fel-
világosításért forduljunk, jelentkezése-
kedt küldjönk: Gyenesdiás, Evangélikus
Ház címre.

Halálozás. Súlyos gyász érte dr. Mik-
ler Károlyt, a kiváló egyházjogászt, a
pesti egyházmegye. volt felügyelőjét, az
eperjesi evangélikus jogakadémia egy-
kori dékánját, Felesége: DiIlnberger Her-
mín, akivel közel 50 éven át élt boldog
családi életben, balatonfüredi otthonuk-
ban több hétig tartó súlyos betegség
után elhúnyt. Temetése június ll-én volt
Balatonfüreden. A búcsúzó beszédet a
koporsónál Jónás Lajos zalai esperes
mondotta, a sírnál pedig Kemény Lajos
budapesti esperes mondott imádságot és
megáldást. A gyászoló családot sokan
keresték fel részvétnyilatkozatokkal. kö-
zöttük elsőnek D.' báró Radvánszky Al-
bert, egyetemes egyházunk felügyelője.
- Dr. Ponyiczky Zoltán, a szarvasi
gimnázium. 31 éven keresztül volt
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érzik az akkori kifosztott szegény magyár nép minden szenvedése, mit
földesurai kapzsiságától, a reformáció magyar ellenségeitől és a török-
től szenvedett. Keserű hangú vigasztalást 1. Péter 2:9-10. verséből
merít. Ez a vigasztalás századokon keresztül anyaszentegyházunk
háborúságában reménységünk maradt. Őseink mindenkor hittek az
ének igéjének. Ha letiport és elesett nép is, valójaban kir á 1y i n ~m-
zet, akit Isten szerét és megtart.

"... nem hágy' szégyenoe Krisztus Őfelsége."
Isten nem hagyja el a "kicsiny sereget", mely szent Igejen neve-

lődik, Krisztus sebeivel vigasztalódik. Kinek "Krisztus egy reménység".
Kodály Zoltán ezt a tizenkét verses Szkárosi-éneket hatalmas

erejű kórussá dolgozta fel a nagykőrösi református tanítóképző fenn-
állásának 100 éves 'jubileumára. I Azóta rádióban is sokszor hallhatjuk.

/A különben siralmas éneket Kodály diadalmas zenéje felemelő, diadal-
énekké változtatta s míg a kórus zengi gyönyörűséges melódiáját, szinte
hallani véljük "Krisztus Őfelségének" a szavát, mely áttör minden
fájdaimon és reménységet ad minden félelmek között. Erő van ebben
a históriás énekben. Benne zeng apáink lelke és fájdalmakban meg-
erősödő bizonyságtétele. -

Énekeskönyvünk 27. sz. éneke, a "Miatyánk, ki vagy mennyek-
ben ... " az "Erős vár ... " mellett Luthernek legértékesebb költői
alkotása. Az Ú. n. öt kátéének közül való. Mintaképe annak, hogy
miképpen egyesült Luther énekköltészetében az objektív és a szub-
jektív elem. Luther objektív énekköltő volt. Nem a maga személyes
örömeit, fájdalmait, küzdelmeit, csalódásait tolmácsolja, hanem az
egyház küzdelmét, illetve az Isten igéjének örvendő közösség érzel-
meit. Minden éneke azonban sajátos lutheri. Ez az ének a refomáció
hősének imája Krisztus egyháza diadaláért. Különösen is ki-
tetszik ez a 2. versnek ebben a két sorában: "Tévelygéstől
óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad". Mintha csak
azért fohászkodnék, hogy őrizze meg az Úr a népet minden hamis taní-
tástól, hogy visszatérjen és éljen a megtévesztett nép.

Az ének dallama 1539-ben jelent meg. Abban az időben az ének-
költők azzal is megmutatták alázatosságukat, hogy nem tartották fon-
tosnak nevük jelzését. Ezt a dallamot Bach János Sebestyén jegyezte
be örök időkre a zenetörténelembe, mert János-passiójában fel-
használta.

A mult századnak egyik legkiválóbb monográfusa és himnoló-
gusa Haan Lajos békéscsabai lelkész volt. 1818-1892-ig élt. O adta
ki először a Békéscsabaí énekeskönyvet 1847-ben. Azt az énekes-
könyvet, mely egy gyülekezet énekeskönyveként indult, de nem is
egészen egy évszázad alatt 16 kiadást (és mindenkor erős átdolgozást)
elérve, népünk egyik legkedveltebb énekeskönyvévé vált. A magya-
rosodásnak is jó elősegítője volt.

Kevesen tudják, hogy egyik legismertebb és legkedveltebb éne-
I künk, a "Krisztus, ártatlan bárány ... " keleti eredetü ének s latin
fordításban Nagy Gergely ültette át a nyugati egyházba. A VII. szá-
zadban egyik zsinat betiltotta az éneklést, mert Krisztust nem volt
szabad bárány képében ábrázolni. Később is, sokáig 'csak a kórus
énekelhette. A reformáció idejében nyerte azután vissza gyülekezeti
jellegét. P. P.

tanára, életének 58-ile évében hosszú
és súlyos szenvedés után elhúnyt. Teme-
tése Szarvasori volt. Koporsójánál a vi-
gasztalás evangéliumát Szelényi János és
Kello Gusztáv lelkészek hirdették. Tanár-
társai nevében Pálos György mondott
búcsúszavakat. Az elhunytban dr. Nádor
Jenő, a szarvasi gimnázium igazgatója
sógorát gyászolja.

Nyári táborozás. Az Egyetemi Luther-
Szövetség június lS-án kezdette meg

'egyetemi és főiskolai hallgatók számára
rendezett nyári tá borozását Tahiban, a
Pro Christo táborhelyén. Előadók: De-

. zséry László, Mórocz Sán-dor, Danhauser

László, Güttler Vilmos, Karácsony Sán-
dor dr., Kiss Ferenc dr. és Révész István.

A rozsnyói evangélikus kereskedelmi
középiskola fiú-. és leánytagozatába a
felvétel az'" 1943-44. tanévre az 1., II.,
IH., IV. osztályba jún. 26. és 28-án lesz.
A felvétel az áJlami anyakönyvi kivonat,
a tanulmányt értesítő és az igazgatónál
kapható felvételi nyilatkozat alapján
történik. Az intézet Luther Márton fiú- és
Papp Váry Elemérné leányinternátusába
felvételért június 30-ig lehet folyamodni
az iskola ígazgatójánál. A kérvényhez
mellékelendő orvosi bizonyítvány arról,
hogya folyamodó egészséges. Ellátási díj
a tanévre 1000 P. Evang. tanítók és lel-
készek gyermekei 900 P-t, evang. papi

"és tanítói teljes árvák 800 Prt fi'zetnek.



·és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIlI. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

tt IRÉ NU !..Ozökülönlegességek - Vidéki Iiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
Tulaidonos : FEJÉR NANDORNÉ lera~!lt·Gyöngvös, Kossuth-utca 3. szám.nU • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

BUDAPEST (Belváros), IV.,FehérhaJó·utca 8-10. SlIO\ Evangélikusoknak árengedmény
Te le! o n : 186-177. - Készít mindennemű tánc-,
sport- és gyógylűzőket fl legújabb szabás szerint. •,I MŰVirág, disatoll, eredeti kUlönleges-I 5égek 9vártása, eladása

Yenne'~I GROSZ,8pest, IV., Sütö-utca 1.
ft TELEFON: 180-213.

ICISS FERENC
OrvOSTANÁR

BUDAPEST
ti A RI S 2 A ZÁ R-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

fYANG~lI~U~~l[
- ~

(~~;Z~~~8~'\
@) . EK5ZER-EZUST-ARANY . @)

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

Pianínót, zon~orát, Ya~y ~armóniumot
vidékről is

Mendölné
Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

Ördögh Mátyas
órásmester preciziós órák és ékszerek I
raktára. I

Bu da p e st, V., Deák F.-tér 4.'j
Telefon: 181-175. ~~~~~~~ I
MOST JELENT MEG:

Az apostoli hitvallás hittart alma
és az evangélikus keresztyénség szent-
irási és vallásíllozóflai megvilágításban
lsmerteti: dr. Csengödy Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Vennék zongorát v~~~~~lin~:;
.Budapest, V; Pozsonyi-út 1. Virágüzlet:

Telefon: 11-59-34.~~~

Csaby Lajos
aran,éremmel kltUntetett szab6mester

készíti a ióízlésű úri közönség ruháit.
Elsőrendű szövetek nagy választékban.
Szelíd árak. Pontos kiszolgálás.
IV., Molnár-u. 12. Telefon: 380-442.

Rá~ió, ~ramofon, zon~ora~illentyüs ~armOniKa

BRAUN JENO"m~him~ő és plisséspeci-
alista bermunka uzerne,

VIlI., Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczl-út sarok),
Tel efa n: 344 637.

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás II
és minden e szakmába vágó munkák _.

szakszerű készítése,

KERESZTeNY 'cso !
Stíngl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsóbban! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Re is s m ann'! mr é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-096.= Fi· MJi

R~91~özlsr:nert "ll1ST1y
megbizhato NI:' 'ly II '

T1'UT ~s~aIOt'l budapesl
p. s~örl'l'l IV IUIst6f ter 6

Peth " L· gyümölcs-, zöldség- éso a]os teltermékek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.
I

Evangélikus gimnázium épületében.
~~ _ _ ~.,..•., ,.~~~..,....••



Miért támogassuk az Evcmgé1ikusEgyház•.
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kíházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, bal~set és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) <Telefon: 3-863-32~
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-

" vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
. hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan

felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Iványi és Thuro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütő-u. 1.

Gyurálz ferenc Evang. Leánynevelóinlézel és (eánygimnázium

Kőszeg.
Magas színvonalú nevelőintézet, mely

a 10-18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén minden igényt kielégít. \

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanitás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

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

Létesült a "Nemzeti ÖnálIó-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény
Az 1943-44. évi feltételek folya-

matban. Felvilágosítást az Igazgatóság
nyujt. Telefon: 38-20-87.

A Luther-Társaság könyvesboltja
a lelkészi hivataloknak, szülőknek s keresztszülőknek konfirmációi ajándékozásra

ajánlja D.· R a f f a y S á n dor püspök

1 k ,
e t.••

Oant nyv
Ára vászonkötésben 4.- P, műbörkölésben 14.- P, puha börkötésben 22.- P,

kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott bőrkötésben 24.- P.

K O n f i r m á C i ó i a j á n d:é k.k ö n y v ek:
D. Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht : Mária és Márta.I

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P. Fűzve 2.50 P, kötve. 4.- P
Paulik János: Konfirmációi Emlék- Vitéz Virág Jenő: Útravaló.

könyv. Fűzve 2.- P, kötve. 4.- P Fűzve 60 fillér, kötve 90 fill.
A Luther-Társaság közismerten szép ötszínü mélynyomásos karton konfirmációi emlék-

lapja három nyelven, magyar, német és szlovák nyelven kapható. Ara, darabonként 1.- P.
Szlovák nyelven kisebb méretű színes ernléklapunk is van. Ara darabonként 30 fillér.

Mindenféle könyv megrendelhető ! Pontos postai szállítás!
Bud a pes t V 111.. Üllő i-Ú t 2 4. s zárn

Garab József könyvnyomdája, eeg léd, Arpá~-tér 5., Evangélikus bazár.



A lapot küldi : . .

Cím: _

. Tábori posta száma : _
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lYANG~lI~U~~u;r
1943. JÚNIUS HO 26.

EGYHÁZTARSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztö-bízcttság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lászl6, dr. Gaudy Lász16,
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.

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-89:>
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz Lász16. /"

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiad6hivatalba 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 szérkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

/

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. június 27.

TARTALOM

Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor' (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, KáRoka-u. 14.
Kőbánya
Gyáli-út 17. (h. ő. kórház)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)

. Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Ullői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.

'Aborryi-trtca 21.
Gömbös Gy.-út 25. (h. ő. k.)
Fóti-út 22.
Fótí-út 22.
Tomory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
Torockó-téri ref. templom
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-tér
Böszötményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (nérnet)
Óbuda, Selmecí-utca 1.-
Obuda,Selmeci-u. 1.
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld -
Kelenföld
Erdi-úton

, Báthory Lászlö-u. T.
Rákcsfalva

Deák-tér 4. (ifjúsá,gi) d. e. 1/4 9 - - - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e.YzlO Güttler Vilmos

d. e. 11 Kaposvári Vilmos
d. u. 6 Lehel László
d. e.Yz10 -:- -- -
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Pásztor Pál
d.u. '5 - - --
d. e. 1/410Pásztor Pál
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Boros Károly
d. e. 10 Gö döcz László
d. e. 11 Boros Károly
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor Pál
d. e. lMO - - - -
d. e. 11 Falvay Jenő
d. e. 10 Falvay Jenő
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Szuchovszky Gyula
d. e. 11 Scholz László
d.e. 11 - - - -
d. e. 10 Horváth György
d. e, 11 Révész István
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 9 -'-
d. e. 9 Rimár Jenő
d. e. 9 Bagár Iván
d.e. IQ - - --
d':'e. 11 Danhauser László
d. e. 10 Hüttl Armin
d.e. 10 - - --
d.e. 8 - - --
d.e. 9.- - ---
d. e. 11 Muncz Frigyes
d. u. 4 Muncz Frigyes
d.e. 9 - - ---
d. e. 11 Botta István
d. u. 5 Botta István.
d.e. 10 - - --
d. e. i/t11 - - --
d.e.11212 - - --

Stoppolt cipő "

Ha elfogyatkozik is ...

Egy kis kultúrmérleg

Laikus munkások

Szúett~ padokban

Leszerelés 1943-ban

"Szemeid legyenek a mezőn"

Láttuk

Könyvismertetés

Hírek



Stoppoltcipő
Fővárosunkban a huszas évek

első óráiban bizalm as beszélge-
tésekben, humorba átcsapó ke-
délyességgel súgta meg min-
denki legjobb barátjának azt,
hogyaDunaparton egy csuda
suszter művészkedik. Amikor a
lakcím birtokába jutott boldog
halandó belépett a műhely aj-
taján, maga előtt látott egy
teljesen Tolsztoj-kűlsejű férfiút
s orrát facsargatta egyben rög-
tön az a sok vegyi illat, amely
a helyiségben terjengett.

Meghatottan bámulta az új
munkáltató a művészformájú
és valóban tolsztoji lelkületű
emberbarát cipészmcstert. Saj-
nálta a szorosabb és mélyebb
ismeretség után, hogy opera-
íróink nem ismerhették meg ezt
a derék férfiút, mert munkájá-
nak középosztályunk szempont-
jából akkor nagyon is nélkülöz-
hetetlen s eléggé fel nem be-
csülhető tevékenysége alkalmas
lett volna arra, hogy kerkép-
szerűen megörökítsék ennek a
feltaláló férfiúnak zseniálitását.

Arról van ugyanis szó, hogy
ez a derék cipészmester a leg-
elhanyagoltabb állapotban levő
cipőtalpat is' ismét használható
állapotba helyezte s nem volt
cipőnkön olyan tátongó űr,
amelyet ő kémiai szereivel úgy
össze nem foltozott volna, hogy
azt nagyítóval sem fedezhette
fel senki.

Olyan volt ebbena tudomá-
nyában, mint a füves emberek
a maguk' őrökölt. találékonysá-

. gukkal, hogy azt a titkot, mely-
nek birtokába jutottak, csak a
hozzájuk legközelebb állókkal

közlik. Ez a nagy ember is úgy
élt, hogy titkát magának tar-
totta fenn, de minden arra
méltó ernber cipőjét megjaví-
totta.

Látogatóit mindíg alapos
külső vizsgálatnak vetette alá.
Nem mindenkitől fogadott el
munkát. Azt mernénk mondani
egy emberöltő távlatából, hogy
a városi középosztályembereit
szerette legjobban. Azokat, akik
abban az időben is kerültéka
tőzsde környékét s nem vezet-
tek deputációkat a pénzügy-
miniszter elé, hogy siralmas
fizetésük felemelését kérjék.
Ezt a bibliai lelkületű ember
Blickdiagnózissal felein rögtön
megállapította s nekünk, sze-
gény emberkéknek, az agyon-
hordott, kiszakadt talpú és az
esőt nem bíró cipőinket való-
sággal megújította.

Sok ember áldotta ezt a de-
rék embert.

Nem tudjuk, hogya közélel-
mezési miniszter hallott-e va-
laha erről a férfiúról. De akár
ismerte, akár sohasem hallott
róla, az a felhívása, hogy mi,
városi emberek, szokjuk meg a
stoppolt cipőt, fülünknek nem
szokatlan s magatartásunkban
nyugtalanságot nem fog elő-
idézni. A városi közönségnek
az a része, mely a legnagyobb
terhet mindíg a legnagyobb
hallgatással tudta hordozni, szí-
vesen figyelt fel a miniszteri
intelemre. Reméljük, hogy azok
is megértik ezt a figyelmezte-
tést, akiknek saját kijelentéseik
szerint kötelességük az előkelő
külsőben való tevékenykedés.

Hisszük, hogy mindenki meg--
érti, tudomásul 'veszi s zokszó
nélkül követi a miniszter ne-
velő szándékú mondásait.

Hiszen már hosszabb idő óta
akaratlanul is ezt tesszük. Egy
vidéki gazdag városban tapasz-
taltam alig egy hónappal ez-
előtt, hogy a pedagógusok szá-
raz időben lyukas talpú cipő-
ben járnak, s egészséges láb-
belijüket az esős időre tarto-
gatjak. Ruhájuk még valódi
textilből készült, de a bírák
ruhája épenúgy rojtos, mint
amilyen foltos volt a plébános
reverendája s a kétkezű mun-
kából élő iparos emberek is,
őszinte beszélgetés közben azt
hangoztatták, hogy csak mun-
káltatnak, de .keresetük a ma-
guk számára alig marad.

Örömmel válaszoljuk a mi-
niszter úrnak: íme, a magyar
középrétegek emberei a nyilat-
kozat előtt már ezt az életfor-
mát élik. Bírni is fogják ezt az
életet, hiszen a: szellem és a lé-
lek emberei inkább lelki életet
akarnak élni, mint a több pén-
zűek, s nem zúgolódnak, mert
tudják, hogy boldogok azok,
akik az igát magukra vállalják.
Mégis úgy érezzük, hogy rájuk
is kellene már egyszer moso-
lyogni. Nem kell elfogadni az
ő természetes és hallgatag alá-
zatukat, hanem kézzel fogha-
tóan meg kellene egyszer már
jutalmazni őket, mert azok,
akik majdnem mindíg zokszó
nélkül hordják a stoppolt cipő-
ket, mél tók az állam elismeré-
sére és jutalmaira is.

G.L.
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Leszerelés 1943-ban
A cím nem valami parancs. Parancsnak

nevetséges lenne, amikor a közelmúlt-
ban olyan sokszor hangzott el hiába és
amikor a történelem folyamán oly sok-
szor hazudtak e jelszóval az ernberek.
Nem is kívánság ez. Hiszen ennél hiába-
válóbb, bár benső kívánságot még embe-
rek nem hordoztak a szívükben. Nem is
jövendülés. Jövendölésnek őrültség,
mikor inkább a még lázasabb fegyver-
kezést és újabb nekigyűrkőzést látjuk
a frontokon. Mi hát?

Szól ez arról a kís, de nagyjelentőségű
eseményről, mely a bűnbánati hét elején
történt egy falusi paróchián. Ketten
beszélgetnek a hivatalban, az esperes és
a káplán. A halk beszélgetésbe szinte
beledörög egy erőteljes kopogás és
nemsokára felhangzik egy kérés. A ki-
vonatokat kérő hangokhoz mostanában
nagyon hozzászoktunk, de csalódunk.
A kérés ez: "Nagytiszteletű Esperes úr,
alázatosan kérem, szíveskedjék nekünk
az úrvacsorát kiszolgáltatni. Most jöt-
tűnk haza a frontról, leszereltünk. Még
kint többen, akik a falunkból egy helyen
voltunk, megfogadtuk, hogy ha a jóságos
Isten hazasegít bennünket, első utunk a
templomba visz és felvesszük az Úr
szent vacsoráját. Családtagjaink is ve-
lünk együtt szeretnének az oltárhoz tér-
delní." ürömmel feleleli a pásztor: "Szí-
vesen fiam és Isten itánti nagy hála-
adással szolgáltatom ki pünkösd ünne-
pén nektek, leszereJteknek külön." Még
megmondja az időpontot s köszönés után
bezárul a leszerelt katona után az ajtó.

Egymásra nézünk ketten e kérés után
közöttünk maradt templomi csendben, s
mindkettőnk szemében könnyek csillog-
nak. A hála és az öröm könnyei, hogy
Isten az ő Lelkét a háború viharaiban is
osztogatja minden hivőnek s csudát tett
sok olyan keményszívű harcossal, akik
azelőtt nem jöttek templomba s az úr-
vacsorával csak a konfirmációkor éltek.
Mindketten egyre gondoltunk. Az ősz
lelkipásztor előtt minden szomorúságá-
val újraéledt az 1918. évi hazatérés és
leszerelés, bennem meg minden meg-
elevenedett, amit akkor gyermekfejjel
láttam s ami később apám és a többiek
elbeszélésből értelmet nyert bennem.
Igen. Akkor leszerelés volt. Kezdődött
kint a front on az őrhelyek és a vonalak
önkéntes elhagyásával, folytatódott a
puska és más fegyver elhajításával s
végződött a templom, Krisztus, Isten és
minden szent eszme megtagadásával.
Teljes leszerelés volt ez úgy, hogy még
ma, több, mint húsz év után is, nyögünk
bele s fájdalmasan emlékezünk reá.

Milyen más ez a mostani! Otthagyták
parancsra a frontot. Leadták ruházatukat
-és felszerelésük et. Leszereltek és haza-
jöttek. Es mégis ... mégis nem jöttek
haza fegyvertelenül. A legerősebb, aki-
nek hatásosságát, erejét és védelmét
kint megtapasztalták, velük jött haza.
Velük egészen addig a templomig, ahol
annyit találkozhattak már Vele. Krisztus,
a halált legyőző Vitéz. A mi diadalmunk.
Győzelmünk záloga.

Ez a mi mostani 1943-as leszerelésünk.
És csakis ez és ilyen lehet. De ez egy-
úttal felfegyverkezés! Ha ilyen lélekkel
jönnek haza katonáink a véres csata-
terekről és így szerelnek le a pokol
előszobáját látott testvéreink, nem kelj
félni a jövendőtől. Nem partraszállástóI,
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Ha elfogyatkozik •IS. ••
Annak növekednie kell, nekem pedig,
alábbszállnom. János Ill. 20.

Az éjszaka sötétsége a maga titokzatosságával mindíg élénkebben
foglalkoztatta az embert, mint a nappal világossága. A homály vagy
a koromsötétség egyformán alkalmas volt arra, hogy megrezegtessé lel-
kében a félelem 'húrjait. A félelem pedig megindította a képzelet
működését és megjelentek a sötétség hatalmasságai: Démonok, gonosz
szellemek, melyek nyomában járt a gond, baj, betegség és a halál.

A sötétség hatalmát azonban fokozatosan megtörik a hosszabbodó
nappalok, melyek nyár elején, június végén olyan hosszúak, hogy az
éjszakára alig jut valami. János napján pedig, június 26-án azeszten-
dőben 11leghosszabb a nappal és legrövidebb az, éjszaka. Ezen a napon
a régi időben - Itt-ott még ma napjáig is szokásban van - nagy'
máglyákat és tüzeket gyújtottak. Azt akarták ezzel kifejezésre juttatni,
hogy ha máglyák' és nagy tüzék lobogásának világossága mellett
folyik egybe az egyik nap a másikkal, akkor nem lesz éjszaka s így
a sötétség egy pillanatra se adhat" helyet a gonosz szellemek uralmá-
nak s azok menekülve rohannak majd el a világosság előL

De a nappalok ereje megtörik és hamarosan rövidebb lesz a nap-
nak útja. Hasztalan hordanának össze felhőkig érő máglyákat, azok
se tudnák bevilágítani a hosszú éjszakákat. S amint van az. esztendő-
nek egy olyan napja, mikor legrövidebb az éjszaka és leghosszabb a
nappal, úgy december vége felé eljutunk ahhoz az időponthoz. mikor
leghosszabb lesz az éjszaka és legrövidebb a narwal. Hosszúk az éjsza-
kák s alig van valami napfény s a sötét felhők a nappalt is homályos
.éjszakává változtatják.

Ki gyújt ebbe az éjszakába világosságot? Támad-e napfény, mely
elűzi a borút és a sötétséget?

Mi tudjuk. hogy Isten hatalmának. és szeretetének a napja hatal-
masabb a sötétség erejénél. Isten az éjszakát vílágossággá változtatta.
Nem csak a pásztorok láttak megnyilatkozott eget és mennyei fényes-
séget, de Isten az egész világnak osztályrészül juttatja igazságának
világosságát, jóságának gazdagságát.

Az ember gyöngesége, gyarlósága folytán a leghosszabb nappal ok
közt lévő rövid sötétséget sem- képes áthidalni. Isten azonban a legsö-
tétebb éjszakát is világosságra váltoatatja.

Életünk tavaszán és nyarán azt hisszük, hogy mint aJ nappálok
növekednek, mi is annak megfelelőerr majd erősödünk, gyarapodunk,
hogy a magunk erejével kiküszöbölhetjük életünk háztartásából azo-
kat a kellemetlen elemeket, amiket gyarlóságnak. bajnak, bűnnek
szoktak nevezni. Azt gondoljuk, hogy életünkben tudunk olyan lehe-
tőségeket teremteni, melyek számunkra biztosítják az örökös derűt,
a kék eget, az állandó napfényt. Egyszer azonban csak megtörik az
erőnk. A fény helyébe árny, homály tolakszik .. Nem növekedünk,
hanem alább szállunk. Hiába gondoljuk, hogy mienk az élet, erősek
vagyunk. A valóság az, hogy nem a mienk az élet és gyöngék, mulan-
dók vagyunk.

És mégis mienk lesz az élet, ha annak engedünk növekedést, ki
maga az élet. Ha megüresítjük magunkat, hogy 'az gazdagítson, aki
romolhatatlan javakkal gazdagíthat. Ha keresztül húzzuk a mi énün-
ket, hogy Ö legyen a mienk. Homály borulhat a lelkünkre, de Lsten
lelke ebbe a nagy sötétségbe is világosságot gyújt. Amikor el magunk
világosságával már semmit sem kezdhetünk, akkor fényt derít ránk
az Isten kegyelme és szeretete, mely örökre megmarad.

Lehangoló érzés vesz rajtunk erőt, mikor nyár elején megtörik a
nappalok fénye s arra gondolunk, hogy életünk is kezd elfogyatkozní.
De a szomorúságból öröm lesz, ha megbizonyosodunk arról: "Ha elfo-
gyatkozik is testem és szivem, szívemnek kősziklája és az én öröksé-
gem te vágy óh .Isten mindörökké". (73 zsoltár 26 v.)

Lic. Fizé.ly Ödön,.

Lelkészszentelés. Turóczy Zoltán tisza-I telte kerületének végzett teológusait: ifj.
kerületi püspök június 20-án, a nyír- Abaffy Gyulát, Gáll Sándort, Jurányi
egyházi templomban lelkészekké szen- Istvánt és vitáz Molnár Jánost.



Egy kis kultúrmérleg
A művelt ember sohasem tud elszakadni kultúrájától. Még amikor

szórakozni megy is, bizonyosan állandóan figyel egyes szempontokra.
Egészenegyszerűen: igényes. Nem hajlandó mindenrt fenntartás nélkül
elfogadni,úgy mint a nagy' tömeg, amelyiknek minden mindegy: csak
szórakozás legyen. Az elmult esztendőben lapunk "Láttuk" rovatában
a művelt ember szemével igyekeztünk számot adni az egymás után
következő szórakozási lehetőségekről: mint kultúrjelenségekről, Min-
den téren, mind a film, mind a színház, mind a művészet, mind a zene
terűletén kikerestüle azokat a jelenségeket, amelyek a kultúrember
érdeklődésére számot tarthatnak. Ha néha mégis kénytelenek voltunk
olyan jelenségekről számot adni, a legsúlyosabb elítélés hangján, ame-
lyek erre az érdeklődésre okot nem szolgáltattak, az akkor csak két
okból történhetett: vagy azért, mert senki sem tévedhetetlen -várako-
zásában és "előzetes-megítélésében", vagy pedig mert jónak láttuk
néha az ellenkező póluson is megmutatni a kultúrember hangját és
igényét, hogy így tisztább legyen az, amit jónak, elfogadhatónak és
követendőnek ítéltünk.

A film
terűlete volt a legvígasztalanabb. Alig volt olyan film, amelyet mara-
déktalanul dicsérnünk lehetett. Az is inkább a külföldí filmek között
akadt, míg a magyar filmek közül csak az "Emperek a .havason" ~s a
"Negyedíziglen" érdemett komoly dicséretet. Erdekes, hogy aránylag
ezek érték el a legkisebb "közönségsikert". A giccses, átlagszín-
vonalú, vagy még azalatti vígjátékok annál nagyobb port vertek fel,.
volt olyan, amelyikhez jegyet sem Iehetett kapni hosszú heteken át.
úgy látszik, hogy a film férkőzött a Legközelebb a nagy tömegekhez,
ez a legkönnyebben elérhető, a napi három előadás míatt. A háború
következtében pedig csaknem külföldi vetélYrárs nélkül maradva, tel-
jesen a legalacsonyabb seinvonalig esett.

A színház

termetén sok komoly és értékes jelenségről számolhatunk be. Irodalmi
és értékes darabokat kaptunk, igaz, hogy inkább felújitásokban, a
"klasszikusok" köréből, mint a mai és magyar irodalom alkotásai
közül. De ezek a felújítások visszavarázsolták azt a régi időt, amikor
az emberek még lelkesedni tudtak azon, ami komoly és értékes és lel-
kileg gazdagabban tértek vissza a színházból. Shakespeare, Moliere,
Schiller, Hauptmann, Sophokles nevei jelzik ezt az utat, amelynek
minden egyes estéje értékes lelki Indíttatásokat adott. Sajnos
a "közönségsiker" eZeknek a neveknek sem nagyon kedvezett; a fel-
soroltak között egydül csak Moliere volt "sorozat", a többi nem. Sőt
a Henschel fuvaros, (igaz, hogy korunkhoz már egy kissé megörege-
dett, úgy látszik nem elég "időál1ó") rövid 12 előadás alatt befejezte
pályáját. Molieret viszont inkább a Lipótváros és a Király-utca kapta
fel, körükben "sikk" volt megnézni, az előadást, miattuk aLakították
helyenként bohózatossá, - jól számítva. Egyébként sivár próbálkozá-
sok jellemezték a színházakat, alig egy két említésre méltó próbalko-
zással, viszont sokkal több sorozatos vígjátékkal. Közben egy csendes'
kis jubileum is volt: Toldi elérte a Bábszínházban 600-ik előadását.

A művészet

területe meglehetősen mozgékony volt ezen a télen. Kiállítás kiállítást
ért, némelyik a multtal szemben hatalmas javulást mutatva, Messze
kiemelkedett azonban valamennyi közül a "Magyar művészetért"
kiállítás. -Mellette a háborús képkiállítások jelentettek új színeket és
élményeket. Ezek közül értéksorrendben első a német kiállítás volt,
de nem sokkal maradt mögötte a jóval kisebb és egyhangúbb anyágú
magyar kiállítás sem. Az egyes művészek műterem-kiállításai és
önálló kezdeményezései arról tettek bizonyságot, hogy sok értékes és
kítűnő művészünk van még azok között, akikről nem tudunk.

A zene
területe a multhoz képes nem sokkal gazdagodott. Altalában ugyan-
azok, a pesti közönség által különös előszeretettel hallgatott művek
kerültek előadásra. Egy új nagyszabású programm, elfelejtett, vagy

sem légitámadásoktól, mert a hit fegy-
vere erősebb mínden . sátánt politikánál
és erőssé tesz a fronton is és itthon is
mindenkit a győzelefnre!

Maróti János.

,,~zcmci~ ff~Vfne~ a mezön'
amelyet aratnak, és járj utánuk!" Ezzel
a biztatással indította el Boáz, a jó-
kedvű földesúr a "bibliai egyszeríí moá-
bita Ruthot, aki az ótestámentom tör-
vénye /szerint megengedett tarlózgatást
és kéveszedegetést forró nyári napon,
elkezdette úgy a maga, mint anyósa,
Naómi kenyerének biztosítására. Már
ebből a néhány szép szeból is véleményt
alkothatunk magunknak róla. Megtud-
hatjuk. hogy nem tartozott azoknak a
táborába, akik kényszerre, vngy külső
nyomásra engedelmeskedtek az ország
törvényeinek, tették meg a felülről jött
perenesckat. Aki Ruth könyvének a
második részét figyelmesen elolvassa,
kialakíthatja önmaga előtt Boáz képén
keresztül az igazi, Isten lelke szerint való
gazdag embernek vonzó egyéniségét.
Mert ez a Boáz nemcsak a leírt néhány
szóval bocsátotta el kéveszedő útjára
a szegény Ruthot, hanem - mint olvas-
suk - meghagyta a szolgáinak, hogy ne
bántsák őt. Ha megszomjúhozik, menjen
az edényekhez és igyék abból, amit a
szolgák merítenek. .Engedjék, hogy a
kévék .között is hadd szedegessen, sőt
huzogassanak ki néki a kévékböl is,
hogy azokat is szedje fel magának.
Evésnek idején pedig újra szólította őt:
"Jer ide és egyél a kenyérből és mártsd
a te falatodat az ecetes lébe". Nem,
csak ezzel a szegény nővel érez-
tette jóságát. Vigan és szeretettel kö-
szöntötte aratómunkásait is, amikor ki-
ment ,mezejére s végigtekintett rajtukl
"Az Ur legyen veletek!" - így szólt
hozzájuk. Orömmel tette le egész életü-
ket Isten kezébe. ajánlotta egész mun-
kájuket az Úr megsegítő oltalmába.

Ruthnak a szemei csakugyan a mezöre
néztek. Nem tekintett se jobbra, se
balra. Kora reggeltől késő estig alig-alig
adott magának egy pár percnyi pihenőt.
A kalászszedegetés, a tarlózgatás egy-
szerű mesterségét olyan komolyan, szinte
istentiszteletszerűen végezte, mintha va-
lami szertartást végzett volna, melynek
szabályait előre meghatározták és elő-
írták. Emellett milyen hálás lehetett
minden egyes .kalészért. Tudta, hogy nem
fizetség, hanem jutalom ez. Nem érdem
szerint kapja, hanem szeretetből. Nem
is ember nyujtja szép, szelid szavak
kíséretében, hanem maga a kegyelmes
és jóságos Isten, aki idegenben is meg-
tartotta, aki nyomorúságában is segí-
tette.

Nyári nagy dologidőben, aratás-, hor-
dás-, cséplés", betakaritáskor valahogyan
úgy érezzük, mínden embernek legalább
az egyik szemét a mezőkön kellene
megpihentetnie. Azokon a mezőkön, me-
lyeken 1943-ban aratnak. Közvetve bár,
de minden magyar ember jelene és
jövője függ ma valamiképpen attól, ami'
kint a határokban történik. Talán még
sohasern volt olyan életbevágóan fontos
a mezőgazdasági munka eredménye,
mint ebben az esztendőben, amikor
Európa és a nagyvilág óriási csataterein
míllíó]; harcolnak. Ma azért is ott kell
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tartanunk szemeinket a mezőkőn, hogy
semmi el ne vesszen. Ma minden egyes
búzakalászra szükség van s minden
egyes búzaszemnek meg van a maga
helye és rendeltetése a nemzet vér-
keringésében. Akiknek a .mezején elhull.
kévéiből kiesik vagy a mesgyéjén ma-
rad, bizonyára tudják nélkülözni, nem
is számoltak vele, de a keveset is meg-
becsülő Ruthok, a szegénységükben
mindíg megelégedett emberek számot
tartanak erre is. Ök is élni akarnak,
nekik is joguk van ra. "Szedjétek össze
a maradékot, hogy semmi el ne vesz-
szen" - mondotta Udvözítőnk a kenyér-
csoda napján, Vonatkozik ez most az
aratás alatt álló magyar mezőkre is.
Ne veszen el b-előle semmi, ne rejtsenek.
el belőle semmit, mert ami ott terem, az
mindnyájunké. A munkáskezű föld-
míveseké, a munkás értelmű szellemi ré-
tegé, a dolgos iparosoké, a harcoló ka-
tonáké, a szegériy özvegyeké és árváké,
- az egész országé. Megélhetés és
jövendő kenyere ez. Jutni kell belőle
mindenkinek. Fogadiuk el és várjuk
Istennek hálálkodó szívvel.

Pásztor Pál.

Láttuk
Az erénycsősz. Magyar eredetiből ké-

szült német film, magyar eredeti címén:
"Rád bízom a feleségem". Annak idején
nagy sikerrel futott Pesten, most is nagy
sikerre számít. Várható sikerének okai:
a nagyon ügyes rendezés, amelyik pom-
pásan elleplezi a valóságot és a bűnt
szinte erénynek tünteti fel. Mókás és
tréfáló jelenetek között a szemünk lát-
tára bomlik fel egy családi élet, ide-
genednek el egymástól a házasfelek és
a vígjáték narkótikuma olyan hatásos.
hogy csak külön figyelmeztetésre vesz-'
szük ezt észre. Pedig komoly és szomorú
valóság és sokszor ismétlődik hasonló
könnyedséggel napjainkban. Hányan fog-
nak majd gondolatban, vagy felfogás-
ban az ilyert és hasonló vígjátékok
alapján hasonlóan viselkedni? Tulajdon-
képpen talán furcsa is, éppen vígjáték
kapcsán szóvá tenni ezeket, de bizony
éppen a vígjátékok azok, amelyekben, a
legtöbb komoly lépés nevetséges keretek
között, hamis beállításban történik, az
ember úgy véli, mulattatására van, pedig
rossz vége lehet, mert tovább zülleszti
észrevétlenül a társadalom amúgy is
elég laza erkölcsi felfogását és nevet-
ségessé teszi azt, ami tulajdonképpen
siratni való. ' , kp,

K Ö NlY ISM ( ft T(T ( S
Dr. Kerekes György:

Polgári társadalmunk a XVII.
században.

Kassa. Wiko kiadása. 283. 1.
A régi Kassa kőzgazdasági és műve-

.Tődési viszonyainak feltárása terén so-
kat, csaknem mindent köszönhetünk dr.
Kerekes György eredményes, eredeti
forrásokon alapuló tanulmányainak. Ez
a könyve is nagy nyeresége a 'magyar
művelődés irodalmának. A XVII. század-
beli Kassát, annak elsősorban gazdasági
életét mutatja itt be. Teszi ezt eredeti,
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ismeretlen értékek felújításár.a, bemutatására, bizony nagyon időszerű
lenne. Az, Operaház dalművei között Handel Rodelindája volt az igazi,
egész Európában egyedül nálunk hallható remekmű, előadásban,
beállításban egyaránt. A Csodahegedű inkább érdekes és modern, mint
értékes. Saját zenei kultúránkról a Kodály hangversenyek tanúskod-
tak, de egyben bizonyságot tettek arról a hallatlan könnyelműségről
is, amellyel nemzeti kíncseinket egykedvűen külföldnek pazaroljuk,
itthon nem értéikeljük.

Összefoglalva
'"elmondhatjuk azt, hogy bár az elmult évben sok jogos bírálatot han-
goztattunk, a szórakozás területén elegendő kultúrát lehetett :(elfedez-
zünk. Igaz, hogy ez a felfedezés a Iegtöbbször elég nehéz és körülmé-
nyes volt, de maga az a tény, hogy voltak felfedezésre alkalmas jelen-
ségek, biztató és reményt ad, hogy eljön az az idő, amikor a keresz-
tyén es magyar közőnség maga: fogja látogatásával vagy pedig elmara-
dásával irányítani a szórakozások megszervezőit, nem pedig engedni,
hogy azt tálaljanak eléje, amit akarnak, úgy ahogy most is történt.

Kemény Péter.

Laikus munkások kiképzése
és munkába állítása

f

Egyre több hang ad számot arról, hogy egyházunkban ébredés,
rnegújhodás, új tavasz van kialakulóban. Annyi a megmozdulás, az
összejövetel, a konferencia, a különféle tanfolyamok száma, hogy vak
az, aki nem veszi észre a zsendülésnek ezer jelét és nem hallja az
egyházi tavaszhírnökeinek ujjongó hangját.

Annyi a beszámoló, az évkönyv, a jegyzőkönyv, melyek kivétel
nélkül dícséretes eredményekről adnak hírt, hogy egyházunk minden
egyes tagjának boldogan kell tudomásul vennie az ébredés és meg-
újhodás hirdetett tényét. Ha pedig még a meglévő és ezután alakítandó
egyesületekre gondolunk és elképzeljük, hogy ezekben az egyesületek-
ben mennyi munka fog folyni és milyen sokirányú lesz ez a tevékenység,
azt kell gondolnunk, hogy .egyházunkban minden igen jól van.

Sőt az ébredések, tavasznak, megújhodásnak pár idevetett és
önmagát mutató jelét még a statisztika hideg számaival is kőnnyen alá
lehet támasztani. A Magyar Statisztikai Szemle egyik régebbi száma
az 1919-1938 évek közötti áttérési számokkal foglalkozva megállapítja,
hogyegyházunkból a két határév közötti időben kitértek 13.322-en és
betértek 14.471-en. A nyereség tehát majdnem pontosan az én kis
gyülekezetem lélekszámának felel meg. Arra persze nem érünk rá
gondolni, hogy a betértek közül "csak" 4015 zsidó volt. Ha az utóbbi
időben nem "gondolnak" annyit a zsidókra, ú. n. nyereségszámlánk
egészen biztosan veszteségszámla lett volna.

Ha a sokra tartott jelek mögé nézünk, igen sok bűnbánatot kell
I tartanunk.

Ahogyan egyházunkban szeretik egyik oldalon kiszínezni és sokat
hangoztatni a pozitív előjelű tényeket. úgy a másik oldalon állandóan
a negativ előjelű hiányokat hangoztatják anélkül azonban, hogy a
hiányokat megszüntetni akaró egészséges segíteni-akarást megpróbál-
nák,- vagy megpróbálnánk gyakorlatilag megvalósítani.

Segíteni akar és hiányokat akar megszüntetni az a törekvés, hogy
laikus munkásokat képezzünk- ki és állítsuk őket a gyülekezeti. mun-
kások sorába.

Allapítsuk meg, hogy a laikus gyülekezeti munkások képzésének
és munkábaállításának kérdése fontos problémánk, de nem szabad
arra gondolnunk, hogy vele megoldottunk mindent. Mert nem oldjuk
meg vele a lelkészhiány egyre égetőbb kérdését! A lelkészt segítheti,
támogathatja a laikus munkás, mint ahogyan ilyen céllal állították be
az összes külföldi protestáns egyházak a laikus munkásokat a különféle
munkaterületekre; a lelkész válláról könnyebb, nehezebb terheket vehet
le a laikus munkás, de teljességgel nem pótolhatja a jól képzett és
szolgálatában hivatást teljesítő lelkészt. Ennek a megállapításnak
korántsem mond ellent aZ a tény, hogy akadnak néha a lelkésznél



űségesebben szolgáló laikusok, vagy akadnak leülönösen külföldön ' az
angélizációs munkát eredményesebben ellátók, (ha szabad ezt a

lfejezést használnunk).
Ugyancsak előre és elvileg akarok rámutatni arra, hogya beállí-

tandó laikus munkásoknak kellene felváltaniok azokat a lelkészeket.
'akik általában nem gyülekezeti szolgálatban állanak, hogy a majd
későbben egyre jobban mutatkozó Ielkészutánpótlási hiány áthidalható
Uegyen.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni az egész kérdés anyagi hát-
terét sem, mert arra még gondolni sem szabad, hogy mondjuk a
segédlelkészek mostani fizetéséért százával kapjuk a laikus munkáso-
kat. Arra pedig szintén nem alapozhatjuk az egész probléma meg-
oldását, hogy csak önkéntes és díjazás nélkül szolgálni akarókra
gondolunk.

Egyébként is közegyházunk adórendszerének egységesitése és
közpénztárak felállítása nélkül anyagi ügyeink állandó rosszabbodására
és nem javulására kell gondolnunk. Gondoljuk csak el, hogy micsoda
evangéliumellenes állapot az, hogy minden további nélkül eltűrjük
és elnézzük apró kis gyülekezetek lélekszakító anyagi tehervállalását,
melyet azzal hordoznak, hogy ragaszkodnak ú. n. törpeiskolájukhoz.
Hallunk olyan megjegyzést, hogy ilyen kis gyülekezetek ne, tartsanak
fenn iskolát, ennek az elvnek a hirdetése nagyon veszedelmes lehet.
Az egymás terhét hordozzátok elve azt parancsolja, hogy mindnyájan
viseljük az iskolai terheket.

Az eddig elmondottak egy pillanatig sem akartak arra utalni, hogy
nincs szükség a laikusok szolgálatára, sőt igenis nagy szükség van arra,
hogy az ige és a szentségek szolgálatára hívott pásztorokan kívül
laikusok is munkába lépjenek. Az a kérdés azonban, hogy jelen adott-
ságainkban gyakorlatilag mit tehetünk.

Jelenlegi viszonyaink azt teszik lehetővé, hogy a laikus munkások
képzésénél gondoljunk az ő ipari, vagy más képzésükre is, melynek
segítségével a később munkába állítandó legalább' kenyerének egy
részét megkeresi.

Csak utalni akarok 'arra, hogyalelkészeknél sem volna előnytelen
a teljes anyagi függetlenség, goridoljunk Pál apostolra. _

A képzés helyéül a népfőiskolákat tudom legjobban elképzelni.
Vagy úgy, hogy a leendő laikus munkások a népfőiskolákon marad-
nának három éven át és ott velük külön is történnék foglalkozás,
vagy úgy hogy valamelyik népfőiskolánkat teljesen átalakitanánk erre
a munkára. A képzés legfontosabb tárgyai lennének: bibliaismeret,
hitvallási iratok és egyháztörténet. A képzettek közül a legjobbakat,
a legkiválóbbakat önálló munkakörbe kellene beosztani, mig a többiek
szétoszthatók lennének a gyülekezetekbe. A tanult mesterséggel bírók
eloszthatók lennének a mutatkozó szükség szerint.

Az önálló munkabeosztást nyertek ellátnák a nem gyülekezeti
szolgálatot teljesítő lelkészek munkáját (nem gondolok egyelőre 3.
hitoktató lelkészekre), de ők végeznék a szórványmunkát is, legalább
is annak egy részét.

A gyülekezeti szolgálatra beosztottak pedig a lelkészt igen sok
munkában segítenék. Hiszen még most is az a helyzet nagyon sok
gyülekezetben, hogyabeteglátogatástól az adószedésig mindent a
lelkész végez el.

Ök végeznék gyülekezeteinkben ---::előzetes szakoktatás után -- a
gyermekmunkát. El tudom képzelni későbbi időkben mutatkozó áldását
annak, ha a laikus munkás egész vasárnap a gyermekekkel-van és
azokkal foglalkozik.

Ök végeznék az ifjúsági munka nagy részét. Ifjúsági munkánk
sokat várhatna ettől! Egyre jobban fáradó lelkészek és tanítók helyett
friss lendületet vehetne a gyülekezeti ifjúsági munka.

Ök végeznék a szeretetszolgálat munkájának egy részét. Sőt, a
lelkészt betegsége idején még helyettesíthetnék is.

A személyek kiválasztása tekintetében azt gondolom, hogy ezen
a téren a gyülekezetekben szolgáló lelkészek tudnának segítséget
nyújtani. A kiválasztás munkáját ők tudnák a legjobban elvégezni,
de segítség:ül hívhatnánk az ifjúsági konferenciákat, gyülekezeti bel-
missziót, stb.

Az egész világon mutatkozó jelenség, hogy egyre kevesebb lesz
a gyülekezeti munkások száma; idejében meg kell tehát tenni mindent,

az érdeklődest felkeltő módon. Egy kas-
sai nagykereskedő, Schirmer Károly e
korbeJi üzleti könyvének ismertetése
alapján. Kassa és környéke Schirmer
üzletében vásárolj a be házi, gazdasági
szükségleteit. A nagykereskedő pontosan
vezetett üzleti könyve, amely becses
azért is, mert a kereskedői könyvvezetés
egyik legrégibb emléke, képet nyújt e
szükségletek révén a társadalom művelt-
ségi fokáról. Nagyon alkalmas arra,
hogy belőle a XVII. század közepéről
Kassa fejlett társadalmi életét elénk va-
rázsolja. Schirmer János azonban nem-
csak leggazdagabb kereskedőJ,e Kassá-
nak, hanem műveltségénél, nagy' látó-
körénél és .evangélíumí lelkületénél
fogva a közélet egyik vezetö tényezője
is, Közéleti tevékenysége részben bele-
esik Kassa város fénykorába: Bethlen
Gábor uralkodásának idejébe, de :meg-
éri annak hanyatlását is (1625~1674). -
Jóban és rosszban Qsztályosa városa sor-
sának, Kassa még Bethlen korában evan-
gélikus város és túlnyomó többségében
magyar. A Wesselényi-összeesküvés után
befolyása, hatalma, gazdagsá ga hanyat-
lásnak indul, közös lelkisége megszűnik,
vallás tekintetében megoszlik, majd kész
prédája a császári generálisoktói írányí-
tott ellenreformációnak és császári poli-
tikának. Kob, Spanken, Carafa kora ez!
A magyar történelem e végzetszerüen
szomorú korszakában a kassai evangé-
likusok elödeikhez híven megmaradnak
kurucnak nemzetiségi különbség nélkül.
Maga Schirrner nem egy ízben meg-
bizott ja a városnak, ha a császáriak el-
nyomó törekvéseivel szembe kell szál-
lani. Jellemző, hogy a veszélybe sodródó
Kassa polgárai mennyire összeforrnak,
egyek a haza és vallás önfeiáldozó sze-
retetében, Erre az egységre, amelyre ma
is égetően szükségünk volna, ismét a
német Schirmer szolgáltat bizonyságot.
A városban szerepet játszó evangélikus
magyar polgárok, hogy neveket ernlit-
sünk: Szentkirályi Sebestyén, Nyereg-
gyártó András, Vas Mihály,' Keviczky
György, Madarász Mihály főbírák Schír-
mer Jánossal egy test és egy lélek, vele
tárgyalják meg, vele intézik el i a várost
fenyegető' császári intézkedéseket. De
családi életében is magyar barátai van-
nak, Két gyermekének keresztszülei kö-
zött ott vannak a legelőkelőbb magyar
evangélikus polgárok, sőt a két magyar
evangélikus lelkész is: Kys Ádám és
Kőszegi István,

Szóval egy ideálisan egységes társada-
lom bomlott szét Kassán az ellenrefor-
máció diadalra juttatásávaL

Bennünket, evangélikusokat tehát Ke-
rekes e műve kell, hogy különösképen
érdekeljen, de mindazokat is, akik mul-
tunk közgazdasági múltja iránt érdeklőd-
nek, vagy hazánk nemzetiségi probléma:
jával foglalkoznak. Egy XVII, századbeli
előkelő kassai polgár élete sok-sok
problémánkra ád megszívlelendő felele-
tet. A könyv kiállítása és illusztrációi a
"Wiko" nyomdát dícsérik,

*A Harangszó kiadványaiban most je-
lent meg Rantaneii Vilmos: Uldözötlek
c, szép kiáJIítású könyve, mely egy
Szibéríába számüzött inkeribeli házaspár
menekülését írja meg regényszerűen,
igen érdekes en és lelket építö módon.
A fordítás Koren Emil világos magyar-
ságú munkáját dícséri. Melegen ajánl-
juk olvasóinknak. - Finn eredetiből for-

5



dította Molnár Rudolf Z. Topelius mesé-
jét A nyírfa és a csillag címmel. A kis
füzet előreláthatólag gyorsan fog el-
terjedni. - Második kiadásban jelent
meg Stanley Jones híres és ismert mun-
kája: Kriszlus a világ országútján. Akik
a könyvet már ismerik, örömmel fogják
a második kiadást felhasználni arra,
hogy ajánlják mindazoknak, akik még
nem olvasták.

*Könny és mosoly címmel jelent meg
Bárdfai Roland írói név alatt egyházunk
egyik ismert és buzgó presbiterének tol-
lából egy érdekes könyv, mely a szerzö
melegérzésű költeményeit és sikerült
visszaemlékezéseit tartalmazza. Mutatvá-
nyul közöljük a bártfai iskola szúette
padjairól és a régi tanitóról rajzolt jel-
lemző erejű prózai írását, amilyen több
is van az ízléses kötetben. Felvidéki
származású olvasók nagyon erősen fog-
ják érezni belőle - a jellegzetes fel-
vidéki levegőt. kl.

.,
HIREK

Az orosházi evangélilms gimnázium
ügyét az orosházi egyházközség olyan
fontosnak tartja, hogya pünkösdi isten-
tiszteleteken, a hirdetések során közölték
a hívekkel, hogy eddig 59 t~nuló je-
lentkezett a gimnázium jövő évi első
osztályába. Ezek közül 50 evangélikus
vallású. További jelentkezőkre is lehet
számítani s így megtörténhetik, hogy két
első osztályt kell felállítani. A lelkészek
ez alkalommal ismertették részletesen a
hívek előtt azt a sajnálatos erőfeszítést,
amelyet még mindíg folytatni kell a
gimnázium kifejlesztéséért, majd így
folytatták: "Tudtára adjuk mindenkinek,
hogyamíg mell ettünk van Isten és a
törvény, az orosházi evangélikus gimná-
zium ügyén a poklok kapui sem vehetnek
diadalmat'. Majd kegyeletes szavakkal
méltatták Kunos József emlékét, aki
hatalmas végrendeletével példát muta-
tott az áldozat os egyházszolgálatra.

Három egyházmegye asszonyainak és
leányainak konferenciája. A békési,
arad-békési és a csanád-csongrádi egy-,
házmegyék asszonyai és leányai Oros-
házán nagysikerű konferenciát tartottak.
Megnyitót Rohály Mihályaradbékési
esperes mondott. Előadásokat tartottak:
Benkóczy Dániel csanád-csongrádi espe-
res, dr. Farkas Mária diakonissza fő-
nöknő, Sztehló Gábor egyházkerületi
lelkész és Zulauf Henrik, a FÉBÉ lel-
késze. A három egyházmegye területéről
- csupán vidékiek - mintegy három-
százan jelentek meg a kenferencián.

Svéd vendég egyházunkban. Az Egye-
temes Egyháztanács Magyarországi Bí-
zottsága (Okumenikus Bizottság) vendé-
geként látogatásra érkezett dr. Ehren-
ström Nils svéd teológiai tanár, lelkész,
mint az "Egyházak Világtanácsa" osz-
tálytitkára és az Okumenikus Bizottság
megalakulása és tisztikar-választása al-
kalmából igen érdekes előadást tartott.
Egyetemes egyházunk a vendég tiszte-
letére estebédet adott

A békési egyházmegye évi rendes
közgyűlését június 28. és 29. napjain
tartja Kondoroson, Kelló Gusztáv espe-
res és Lányi Márton egyházmegyei fel-
ügyelő elnöklete alatt. Elsö napon foly-
nak le a bizottsági ülések, a gyám-
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ami rajtunk, embereken múlik, hogy a sok aratni való munkást kapjon.
Mi gyakorló lelkészek pedig. gondoljunk néha arra, hogy vajjon

nem ítélet-e az rajtunk, hogy kevés a gyülekezeti munkás. Lehet, hogy
Isten elhatározta, hogy helyettünk hűségesebben dolgozókat állít az ő

szőlőjébe. Fülöp Dezső.

Szüette padokban
.,,- Herr Lehrer kommt - hangzott a csatakiáltás az ezer éves

Magyarország évében a bártfai elemi iskola előtt a hosszú soron.
Hatalmas gesztenyefák alól néztünk a fürdői út felé, Kálix Márto'll
tanítónk háza irányában. Az öreg úr pont nyolc órakor lépett ki a
háza kapuján. Berontottunk a tanterembe, ki-ki a helyére. Hangos
guten Morgennel köszöntöttük. Magas, szikár, értelmes arcú, szakállas
öreg úr volt Kálix Márton. A 60-as éveket járta. Nem szerette a
csínytevéseket, nem vicceigetett, nem nevetett. Altalában igen komoly
volt, ezért féltünk tőle.

A három alsó osztály, fiúk, lányok egyetlen utcai szobában jól
elfértünk. A lányok külön padokban. Húszan lehettünk. Az öt felső
osztály terme a széles kapualj (Dufart) kert felőli végéből nyílott. (Már
nincs meg az épület, a szomszéd házak sem.) A ház többi részét az
egyházfi lakása és lakatos műhelye foglalták el. A kert hátsó kapuján
vagy a kerítésen keresztül a szomszédos Fekete sas udvarára szívesen
ellátogattunk előadás közben is. A hatalmas kocsiszínben a vidéki
papok és jegyzők fogatai álltak. A lovak vonzottak oda bennünket.
Ezért, ha kikéredzkedtünk (Herr Lehrer ich bitte ... ) nádpálcával jó
erőset suhintott a tenyerünkre Kálix Márton. Igy akart meggyőződni
a kérelem komolyságáról. A tanítás az akkor még csak magyarosodni
kezdő városban .németül folyt. - Majd a felső osztályokban magyarul
is fogtok tanulni - mondogatta némi lemondással.

Az öreg úr elővette a katedra fiókjából az énekes könyvet és
énekelni kezdett. Mi kísértük. Erős, recsegő hangja elnyomta a
miénket. A tanítás 8-ID-ig és 2-4-ig folyt. Télen négy óra tájban
már sötétben ültünk. Hófúvásban cselédek hoztak hátukra kötve. Az
írás-olvasáson kívül, melyet a Fiebelből tanultunk szép cifra gót
betűkkel, sok egyébre is oktatott. Kitűnő gazda volt egy kis "skvar-
kán" (tepertőn). Lelkesen beszélt hát mezőgazdaságról, lovakról.
növényekről, trágyázásról. Nyáron az ablakközbe napórát rajzolt. Ha
valaki megvágta magát, a vérző sebre pókhálót tett; melyet a kapu-
aljban talált. Aki többszöri figyelmeztetés ellenére fecsegett, hosszú
piros posztónyelvet kapott az' állára. Ezt egy nagy faliszekrényből
vette elő. Lestük a félelmetes szekrényt, hogy mi minden rossz lehet
még benne. A rendetlenkedőt egy órai elzárásra ítélte. A jobb tanulók
egyike volt a börtönőr; kulccsal zár alatt tartotta az elítélt et.

Kálix Márton kántora is volt az egyháznak. Csak sátoros ünne-
pek másodnapján volt magyar istentisztelet, különben minden németül
ment. Zörgő, elavult orgonán játszott és hangosan vezette a gyülekezet
énekét, vagy bele-beleénekelt a gyülekezetébe, amikor éppen szük-
ségesnek tartotta. Körbeálltuk az orgonát és mi is énekeltünk.
A hosszú prédikációk alatt, különösen télen, az orgona mögött han-
curoztunk, a toronyba futkostunk, olykor a harángkötelet húzogattuk.
Nagy élvezet volt az orgona fújtatóját nyomkodni, ha az egyházfi
(eléggé bosszantottuk a nyelvhibái miatt) jókedvében megengedte
nekünk. Szilveszter este gyertyát gyújtogattunk. A gyertyacsonkokat
azután egész éven át vakartuk.

A vizsgaterem a templom melletti "auditorium" volt. Boltozatos,



'bűvös nagy imaterem. lapos kövekkel a padlózaton. Ráccsal elzárt
oltára körül három oldalról templompadok. Itt készültünk konfir-
mációra is. Az oltár előtti tanácskozó asztalnál ültek a vizsgabiztosok
az egyházfelügyelővel és helyeslőleg bólintgattak. A legjobb tanulók-
nak a felügyelő egy-egy forintot adott. Színes papírláncokkal, fenyő-
gallyakkal díszítettük fel a termet iskolai ünnepélyekhez. Ilyen volt
május elseje is, amikor zászló alatt a városi sörfőző kertjébe vonultunk
ki s ott játszadoztunk.

Márton napján nem feledkeztünk meg az ajándékról. Egy alka-
lommal négy forintért csizmát csináltattunk neki és nagy hófúvásban
(nov. 10), csikorgó hidegben vonultunk küldöttségileg az ünnepélthez
verses felköszöntő kíséretében. A töltött kalácsokból útravalóul is adott.

... Már gimnázisták voltunk, nagy diákok. A nyári szünidőben
a hegyen át a fürdőbe igyekeztünk néhányan, Kálix Márton volt tanít-
ványai. A városfalak mögött temetési menettel találkoztunk. Kálix
Mártont temettek. A fürdői kirándulásról máris lemondtunk és min-
den összebeszélés nélkül a gyászolók közé álltunk. A manetben ifjú-
ságunk arany porát taposva, még nem gondoltunk arra, hogy mi volt
boldogult tanítónkban a szellemi s így maradandó. Még nem éreztük
akkor, hogya görönggyel, melyet a sírjára vetünk, eltűnik a leggond-
talanabb gyermekkorunk is. Kálix Mártonnal egy több évszázados kor
zárult le. Vele szállt sírba a régi német Bártfa ...

Graser Nándor a felső osztályokban tanított, négytől-nyolcig, mert
ilyen is volt akkoriban. Fiúk, lányok kertre nyíló szobában még
kevesebben voltunk. Eladó lányok is jártak velünk. Itt már magyarul
folyt a tanítás, néha német tolmácsolással. Harmóniumkísérettel haza-
fias és vallásos dalokat énekeltünk.

Szűkszavú, szép, férfias megjelenésű volt Graser Nándor. Nem
féltünk tőle, pedig nádpálca volt a kezében. Viccelődött és a napi
eseményeket is megtárgyalta velünk. Nagy tudását és olvasottságát
városszerte elismerték. Szerette 'a természetet, a virágokat; botanizálás
közben nem egyszer megkergettük a határban. Kitartóan udvarolt a
mindenkori óvónőnek, de éljegyzésig nem jutott soha. Virágcsokorral,
halkan fütyörészve szívesen elsétálgatott az óvoda ablakai alatt. A vár-
falakban lakott, egy hajdani bástyában, a sókapuban .: Talán ez is
hatással volt rá. Zárkózott, körülbástyázott egyéniségét ez is formál-
hatta. Méteres falak mögött, hatalmas, teremszerű szobában, menye-
zetig érő könyvei közt olvasott, harmóniumon játszott és hegedűlt.
Orgonabúgású éneke kihallatszott néha a vastag falak mögül. Könyv-
tára az egész város rendelkezésére állt.

Néha rákapott az ivásra. Úgynevezett visszatérő ivó volt fiatalabb
korában. Ki tudja, mi oka volt rá, hiszen életében sok volt a rejtélyes-
ség. Kicsi szívünk elszorult, ha nem láttuk őt olyannak a dobogón,
amilyennek megszerettük. Ittas állapotban furcsán mosolygott és csak
olvasott vagy olvastatott. Azután abbahagyta az ivást és hónapokig
nem volt semmi baj.

Együtt jártuk a határt. Megtanított a természet szeretetére.
Kioktatott hogyan kell virágot szedni, kiegészítő színűeket, egy család-
ból valókat egymás mellé, majd művészi tökéllyel csokrot kötní. Az
övé volt a legszebb. Egy-egy kedves lány tanítványának adta oda, vagy
az óvodába vitte.

Amikor az állami elemi iskolát felállították s Gráser Nándor
állami szolgálatba ment át, valami nem tetszhetett neki, mert nem-
sokára nyugdíjba vonult. A sóárudában segédkezett a rokonainak és
még több idő jutott a botanízálásra. A határ növényeít senki úgy
nem ismerte. Botanikai könyvtárát egyre gyarapította, de virágot nem
préselt. Ügylátszik. stílustalan, kegyetlen dolognak tartotta.

Megmaradt örök ifjúnak, megjelenésben, viselkedésben mit sem

intézeti közgyűlés és istentisztelet.
A közgyűlés tárgysorozatára kitűzték az
orosházi gimnázium ügyét is, amelynek
ismertetésével Hézer Béla egyházközségi
felügyelőt bízták meg.

Evangélizáló konferencia Klotild-
ligeten. A FbBÉ Evangélikus Diakonissza
Egyesület országos evangélizáló kon-
ferenclát rendez -Klotildligeten június
26-29. között. A következő előadások
hangzanak el: Ellenkező iránvban,
A nagy ráfizetés, A legmélyebb alvás,
Váratlan leleplezés, Aki önmagát ítéli,
Jónás jele, Isten előtt, Kelj fel, menj!
bS nem veszünk el. Június 30-án hit-
méltítő nap lesz azok számára, akik
tovább is együttmaradni kívánnak.
A konferencia helye: Klotildliget, vasút-
állomás Piliscsaba, maly a Budapest Ny.
pu-esztergomi vonalon fekszik. Rész-
vételi díj napi 3 pengő.

Érettségivizsgálatok. Különösen jó
eredménnyel végződtek ebben az eszten-
dőben egyházunk két kiváló iskolájá-
nak: a fasori gimnáziumnak és a Deák-
téri leánygimnáziumnak érettségi vizs-
gálatai. A fasori gimnázium érettségi
vizsgálatán, melynek. egyházi elnöke
Kemény Lajos esperes, kormányképvise-
lője pedig dr. Sárkány Lóránt volt, 60
növendék tett érettségi vizsgálatot. akik
közül kitüntetéssel érett 9, jelesen 10,
jól 26, elégségesen 13, egy tárgyból elég-
telen osztályzatot kapott 2. A kitünte-
téssel, jelesen és jól érettek az összes
vizsgázók 750f0-át teszik ki. - A leány-
gimnáziumban 51 növendék tett érelt-
ségit. A vizsgálaton egyházi elnök Wolf
Lajos tb. esperes, kormányképviselő dr.
Marcsek Tibor volt. A vizsgálatot ki-
tüntetéssel 7, jelesen 11, jól 17 és elég-
ségesen 15 növendék tette le, itt a ki-
tüntetéses, jeles és jól érettségizett
növendékek százaléka 68. Egy tárgyból
elégtelent kapott egy tanuló. Mind a két
eredmény nemcsak. ff tanulók szorgalmát,'
hanem a szaktanárok buzgó munkáját és
mindkét iskolánk magas színvonalát is
bizonyítja. '

Kitüntetés. Dr. Szuchovszky Lajos
pestszenterzsébeti lelkészt a HONSz
arany-hadiéremmel tüntette ki.

Lelkészértekezlet. A tiszavidéki egy-
házmegye lelkészegyesülete Rahón érte-o
kezletet tartott. Joób Olivér: Luther De
Servo arbitrto c.munkáját ismertette, me-
lyet Uzon László hozzászólása után eszme-
csere követett. Az értekezlet Józsa Már-
ton záróáhítatával ért véget. A gyüle-
kezet számára tartott esti istentisztele-
ten Turóczy Zoltán püspök hirdette az
igét.

Sebesült honvédek javára az Uzenet
Aszódon jól sikerült irodalmi estet ren-
dezett, a lap szerkesztőjének, Friedrich
Lajos lelkésznek vezetésével.

Porrogszentkirály. Orömünnepe volt
a gyülekezetnek június 6-án. Hosszú
frontszolgálatról hazaérkezett lelkésze,
Lágler Béla ekkor tartotta esküvőjét
Varsányi Évával. Az esketést a meny-
asszony édesatyja: dr. Varsányi Mátyás
ny. lelkész végezte. Az új párt minden-
felől sokan keresték fel jókívánataikkal.

Halálozás. Bereczky Sándorné, sz. Hor-
váth Erzsébet, a Deák-téri templom
egykori nagynevű lelkészének, Horváth
Sándornak leánya, életének 68., boldog
házasságának 49. évében hosszas szen-
vedés után Budapesten elhúnyt. Teme-
tése június 22-én volt a Farkas-réti teme-
tőben. Bereczky Sándort, a fasori gim-
názium ny. vallástanárát, több vallás-
tanítási tankönyv ismert szerzőjét gyásza
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alkalmából sokan keresték fel részvétük
kifejezésével.

Orosháza. Az egyházközség könyv-
nyomdát szerzett s azt bérbeadta Veres
Lajosnak, az Orosházi Ujság, könyv-
nyomda és lapkiadóvállalat tulajdonosá-
nak, aki mindenkor teljes megértést
tanúsított egyházunk törekvéseivel szem-
ben. Az egyházközség ci nyomda tiszta
hasznát képviselőtestületének egyhangú
határozata alapján a gimnázium támo-
gatására juttatja.

Aranvmenyegző. Takács János és
neje, Varga Eszter, áldozócsütörtökön
tartották aranymenyegzőjüket Gyulán,
gyermekeik és unokáik meghitt családi
körében. Kedvessé tette az ünnepet, hogy
~gyik unokájuk ekkor konfirmált.

Ifjúsági tábor. A KIE. június 19-20-án
a Nick melletti Rába-gátnál kétnapos
KIE-konferenciát rendezett, melyre a
környékbeli fiúk és leányok szép szám-
mal jöttek egybe. A tábor központi gon-
dolata Csel. 1:8 volt.

Felhívás lelkészcserére. Hittestvéri
szeretettel kérdem, melyik lelkész volna
hajlandó cserélni egyik alföldi nagy-
községben működö lelkésszel állást?
Gyűlekezetem lélekszáma 2084, míg az
evangélikus tanulók' száma 400 körül
van. A nagyközségnek van vasútállo-
mása, postája" gyógyszertára és két
orvosa. Olyan lelkészek szíves órdeklő-
dését kérem, kiknek gyülekezetében
középiskola van, mert gyermekeim ne-
veltetését szeretném biztosítani. A lel-
készi fizetésre vonatkozólag az érdek-
lődőknek levélben a legnagyobb pon-
tossággal szívesen válaszolok. Ugyanezt
kérem az érdeklődő lelkésztestvérektől
is. A leveleket az Evangélikus Élet
szerkesztősége közvetíti.

Sztranyavszky-Madách Sándor halála.
Sztranyavai Sztranyavszky-Madách Sán-
dor dr. földmívelésügyi minisztériumi
segédtitkár, tartalékos huszárhadnagy, a
sámsonházai evangélikus egyházközség
felügyelője, rövid szenvedés után Buda-
pesten elhúnyt. Fia volt Sztrany:avszky
Sándor dr. volt házelnök, nyugalmazott
miniszternek, a dunáninneni egyházkerü-
let felügyelőjének. Temetése Nógrád-
marcalban június 21-én volt Kardos
Gyula dunáninneni püspök gyászbeszé-
dével.

változott. A 90-es évek biedermeier gavallérja maradt. Továbbra is
Nagysádnak szólította a lányokat. Atmentette ezt a férfitípust a szá-
zadforduló utánra. .Bizonyos rejtelmesség volt az életében. Kutattak
utána, de nem találtak semmi leleplezni valót az asszonyok sem.
Bizonyos, hogy a nők nem értékelték eléggé érdeme szerint. A férfiak
tisztelettudóan kalapot emeltek neki.

Nem tudott megöregedni, nem mondott le a sétákról az ablakok
alatt, a virágról a gomblyukban, a csokorról a kézben. Nyugdíjaztatása
után a főtér sarkára ment lakni "az oszlopok alá". Talán a legősibb
házat választotta ki. Itt is vastag falak mögött, vasrácsos ablakon
keresztül figyelte a világ folyását, mint a város bölcse, állandóan
olvasgatva. Már a tavaszt megelőzőleg az első hóvirágot, az első ane-
móniát ő szakította a bártfai határban. Az utolsó genciánát is ő hozta
haza a rőt koszorús határból. A gazdag zsákmányt a kezében forgatva,
ilyenkor többször végigmérte a főt~ri korzót. Mindíg vasalt ruhában,
friss kemény kézelővel, kemény köcsögkalappal, gavallér megjelenésű
maradt. A nádpálcával a lábszárát ütögette és halkan fütyörészett.
A határt is így járta. Turistának nem öltözött be soha. A mozdulatai
akkor is stílusosak voltak, anikor zsebkésévei ks fájó szívvel lemet-
szette a vadvirágot.

Utolsónak maradt a később hozzátársult botanizáló társaságból.
Az öreg urak szép sorjában, eltávoztak. Utolsó mohikán - mondogat-
ták a városban. Veszni kezdő szemevilágával halála előtt már csak
a sáncárkok kertjeit járta, tapogatva a sok évszázados várfalakat.

A halála elötti hetekben meglátogáttam a Sókapuban, ahová ismét
visszaköltözött. Harmóniumon játszott és vallásos dalt énekelt, Nem
vett észre. Talán jobb is volt. Nem akartam megzavarni a merengésében
és még jobban féltem a mondand valóktóL Széjjel i hintettem hát a
sok vadvirágot, melyet kedvelt erdejében, a Koligrundban friss en
szakítottam. .•. "

Megtudta-e, hogy ott jártam nála? -Elárult-e .a virág, a sóhajom?
A Mesternek, hajdani jó tanítómnak, lelkem formálójának-, adóztam
velük. Egy elszállt kornak a könnyem hullásával.

A sókapubástya hatalmas ajtaját csendben bezártam. Magam
mögött hagytam az utolsó trubadúrt. Azt a Mestert is, aki izzó haza-
fiságával, melyért elismerést soha nem kapott és a legtisztább nemzeti
művelődés útjain keresztül magyarrá alakította anémet Bártfát. Az
elmagyarosodott Bártfa fénykora zokogott a vén falak között. Ott
nagytam gyermek- és ifjúkorom egyik legüdébb emlékét. Egy elsodort
világ zárult mögöttem. A folytatását sehol nem találom.

Bárdfa.i Roland.

A Luther-Társaság legújabb kiadványai:
1. Gíertz Bo: "Házát kősziklára építetteE". 'dSVébdlegfyhdáziregé~r, alz

f
Lutolsó3h2áOromldnlemÁzedéfkéle-

téből és küzdelmeiböl. re eti ő! or ítofta: vvo ajos. o a. ra űzve:
10'- P, kötve : 13'- P.

2. Grűnvalszky Károly:' "Az evangélikus vallástanitás célja tárgyi szempontböl". Az evangé-
likus theológiai dolgozatok első füzete. 70 oldal Ára fűzve: 2'50 P.

. 3. Liturgikus istentiszteleti rend: Lelkészi szolgálat. Ára fűzve: 2'- P.
4. Maróthy Jenő: ,,szegénye,k szíve". A korán elhunyt kiválópevangélikus Író összegyűjtött novellái-

. 190 oldal. Ara fűzve: 6:-.::....P. kötve : 8'50. '
5. Vitéz Virág Jenő: "Dr. Luther' Marton önmagáról". lAknbagysikEerűmunka második. bővitett

kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek a a iá an.' ddig három füzet jelent meg.
Az 1. és 2. füzet ,ára 'egyenként 24 fillér, a 3. füzet ára 32 fillér. Egy-egy füzet
32 oldal terjedelmű. A még háralevő három füzet a nyáron jelenik meg.

6. Scholz' László : "Isten fegyverzetében". Ef. 6: 11-20 magyarázata, a "Lélek kardja" című
sorozat első füzete. 56 oldal. Ára fűzve: 1'20 P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltléban Budapest, VIlI., Üllői-út 24.
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HARISiA ZÁR-KOZ 3.
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ékszerek, kancsók,
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Csaby Lajo
aran,érelll.lllel kltUntetetf szabblll.ster

készíti a jóízlésű úri közönség ruháit.
Elsőrendű szövetek nagy választékban.
Szolíd árak. Pontos kiszolgálás.
IV., Molnér-u. 12. Telefon: 380-442.

, "

BHYECIOK
xovxcs LAJOS

zoménctáblák,
vésések, jelvények,
néviegyek, címkék Rá~ió, ~ramofon, lon~ora~illenWüs ~armonita

és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIIl. kerület, Józseí-körut 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
leraltat· Gyöngyös. Kossuth-utca 3. szám.

ft • Mohács. Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusokriak árengedmény

•••••••••••••••
Divat-zsebkendő

VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327..~~""~...~

PianínÓI, lon~orát, va~y ~armóniumot vennét
vidékről is

Mendölné
Bezerédí-u. 10: - Tel.: 140-352.

••

Or ~'á~e~, ~,eciZi~Ó! ~s ~k~'~ II

raktára.

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

MOST JELENT MEG:
.Az apostoli hitvallás híttartalma
és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallásfilozófiai megvilágítás ban
lsmerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkepeskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Budapest, Ve, Kammermayer Károly-u. 8.
Telefon: 185-462 .

KERESZTÉNY CÉG!
Stingl, Lauberger. Stelz·
hamer, Ehrbar, Hősen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsóbban l - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

R eis s m ann. 1m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. leleion : 131-090..

Vennék zongorát _v~~éi~aőn:n?!
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.
~~~ Telef<\n: 11-59-34.

P th " L· gyümőlcs-, zöldség- ése O a)os tejtermékek kereskedése

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



Miért támogOssuk az Evangélikus Egyház--
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasításí, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki .
. Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32.
valamint a 'kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-

. vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan

I felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

I
I

Iványi 65 Thuro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütő-u. l.

Gyurátz ferenc Evano.leánynevelöintézet és leányoimnázium

Kőszeg.
Magas színvonalú nevelőintézet, mely

a 10-18 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 gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

A régi kiadványok közül - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel -
igen olcsó árban csoportos árusítást rendezünk, melynek során fillérekért értékes .füzetekhez és
könyvekhez jutnak vásárlóink. Az első két csomag már kapható:

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény .
Az

mctben.
nyujt.

1943-44. evi feltételek folya-
Felvilágosítást az Igazgatóság

Tele!on: 38-20-87.

A Luther-Társaság könyvescsomagjai.

Az 1. csomag tartalma: 1. Antal: De Ruyter Mihály. 2. Csengey: A mocsarak
királya. 3. Drummond: A templomnélküli város. 4. Győri V. elbeszélései.
5. Győri V. költeményeí. 6. Hajas: Isten akaraeia. 7. Kapi: ·Az Úr oltalmában. 8.
Luther: A katona hivatásáról. 9. Payr: Két emlék a reformáció korából. 10. Sop-
ron, Civitas fidelissima. 11. Torkos L.: Úszi harmat után. - A több, mint 400 oldaLt
kitevő csomag áTlL szállítással együtt 4.50 P.
A 2. Csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás. 2. Életképek a keresztyén szerétet
munkamezeiéről. 3. Farkasné-: Husvét (szírnijáték). 4. Finn csíblagok, 5. Hajas: Isten
akaratja. 6. Kovács S.: A haladás törvénye a keresztyén ség történetében. .7.Kovács
S. A speieri birodalmi gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S. Luther a wormsi
országgyűlésen. 9. Luther: A katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11. Luther:
Miért égette el dr. Luther Márton a. pápának iratait? 12. Luttermanll.l: Az egyház
és a munkásmozgalom SvédorszáJgban. 13. Parrag: Az élet útjáró'! (elbeszélések).
1:4. Payr: A vadostat artkuláris egyházközség. 15. Payr: Cordatus Konrád. 16.
Raffay: Család, otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protestantizmus in Ungarn. 18.
Zsilinszky: Az 1610-i zsolinai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19. Zzilinszky: A róm.
kath. autonómiáról. 20. ZsiliThszky: Wadlaszky Pál. - A több, mint 800 oldalt
kitevő csomag ára. ,szállítással egryütt 4.50 P. .

-Megrendelhetök a Luther-Társaság könvvesboltíában, Budapest, VIlL, Üllői-út 24.
II

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