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Félelemcsillapító szerek
Azt olvastuk, hogy Ameriká-

ban, ahol minden lehetetlen
dologból jó üzleteket tudnak
csinálni, most elképzelhetetlen
nagy forgalom fejlődött ki fé-
lelem-csillapító szerekben. A
szabadalmi hivatal 450 külön-
féle készítményt engedélyezett
és részesít jogvédelemben, ame-
lyek vízben vagy ostyában be-
veendő porok és cseppek alak-
jában felveszik a harcot a fé-
lelem ellen, megnyugtatják a
feldúlt idegzetű embereket.
Ezekkel együtt óriási mennyi-
ségben, a legdivatosabb szép-
irodalmi újdonságokat is meg-
haladó példányszámban fogy-
nak el olyan könyvek, ame-
lyek ugyancsak az idegrend-
szer megnyugtatására és a fé-
lelem leküzdésére vonatkozólag
adnak népszerű és félig-meddig
orvosi tanácsokat. Ha nem tud-
nánk, hogy az amerikai embe-
rek életéhez szorosan hozzátar-
tozik az, hogy hihetetlen lele-
ményességgel keressenek min-
den jóban és minden rosszban
egyként valami üzletet, nekünk
európaiaknak csodálkozni kel-
lene azon, hogy Amerikában
divatos lett a félelem és di va-
tos lett a félelem elleni véde-
kezés.

Hiszen Amerika népét egy-
előre nem rémítgetik a támadó
repülőgépek és egyelőre Ame-
rika vállalta magára, hogy ter-
ror- támadásokkal rémí tgesse
Európát. Ezek a felzavart ideg-
zetű emberek még nem próbál-

ták az összebombázott város-
negyedben megkeresni a házuk
és az otthonuk helyét, nem vet-
tek részt árvaházakra és gyer-
mekjátszóterekre hullott bom-
bák áldozatainak a temetésén,
talán nem is gondolnak arra,
hogy milyen mélységesen dúlja
fel a szíveket az ilyen szörnyű-
ség. Számukra talán az ameri-
kai ujságokban olyan bőségesen
megjelenő háborús képek, ame-
lyek mind a művelt Európa
diadalmas pusztításáról beszél-
nek, maguk is a félelem-csilla-
pító szerek között szerepelnek
és bátorítják őket az amerikai
hadsereg hőstetteivel.

Akkor hát miért van ez a
nagy üzlet? Miért kell millió-
számra gyártani az orvosszere-
ket, sok százezres példányban
kiadni ezeket a könyveket?
Nem tudunk mást mondani
erről, mint azt, hogy valahol
az amerikai ember szívének a
mélyében is ott kell lenni
annak a csendes és gyenge
hangnak, mely a lelkiismeret
szavaival arról beszél, hogy
még sincs egészen rendjén a
polgári lakosság bombázása, a
fegyvertelen ek, a gyermekek,
a kórházban fekvő betegek
pusztítása. Minden emberi szív-
ben él egy csalhatatlan igazság-
érzés, amelyik minden lárma és
minden propaganda ellenére ki-
tart a maga meggyőződése mel ..
lett. Ez a hang mindíg ugyanazt
mondja, amit Isten törvénye.
Nem akarja, hogy az ember

elszakadjon Istentől és azt sem
akarja, hogy elszakadjon em-
bertársaitól. Össze akarja for-
rasztani az embereket egy nagy
családdá: testvérekké és ebben
a szándékában még az sem té-
veszti meg és hallgattatja el,
hogy ha háborúskodás folyik a
földön. Mert ezt a magát szét-
szaggató emberiséget egyszer
mégis csak Istenhez akarja for-
dítani, hogy megvalósulhasson
közöttük az Isten országa.

Aki ezt tudja, az kibírja lel-
kileg a háborút. Nem könnyen,
mert bizony nagyon nehéz lelki
megterhelés ez még a hivő em-
ber számára is. De éppen
ebben különbözik a keresztyén
Európa a keresztyén Ameriká-
tól, Amit üzletből csinálnak az
emberek, abban mindíg van
félelem: hátha nem sikerül,
hátha rá kell fizetni. Nekünk
sokkal több szenvedni és el-
hordozni valónk van és mégis
azt mondjuk, hogy a háború
félelmei és rettenetességei kö-
zött mutatkozik meg a legcso-
dálatosabban a hitnek az ereje.
A mai Amerika azt nem fogja
tudni megérteni, de mi mind-
nyájan egészen jól tudjuk és
napról-napra érezzük, hogy
egyetlen egészen bizonyos féle-
lem-csillapító szer van: ez a
hitből fakadó és hitében min-
dent Isten kezébe helyező imád-
ság. Egy buzgó "Miatyánk"
hatalmasabb minden bombázó
repülőgépnél ...
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Újabb erdélyi példa
Túróczy Zoltán, a tiszai egyházkerü-

let püspöke, május 29-től június 8::ig
.rneglátogatta az Erdély felszabadulása
alkalmából alakított erdélyi csperesség
egyházait, szórványközpontjadt és na-
gyobb szórványhelyeít Járesi Andor es-
peres, dr. Schneller Károly esp. fel-
ügyelő, Csákó Gyula püsp. titkár, vitéz
Baráth Károly ker. főjegyző kíséreté-
beru Az egyházlátogatásori el!kísérték
még a püspököt dr. Sólyom Jenő és
helyenként dr. Deák János egyet. theol.
tanárok is. Nagybánya anyaegyház.
Felsőbánya, Zilah, Zsibó szórványegy-
házak, Kolozsvár és Zselyk anyaegyhá-
zak, Sepsiszentgyörgy missz. központ,
Kézdivásárhely, Kovászna, Barót szór-
ványhelyek kerültek sorra. E gyüleke-
zetele míridegyí'kében a lelkészi hivatalt,
a hívek életét, az iskolásgyermekek hit-
oktatását, az egyház anyagi ügyeit
vizsgálta meg a püspök s ezt követőleg
az istentiszteleteken sok áldással hir-
dette Isten üzenetét, figyelemmel az-
egyes gyülekezetek életkörülményeire.

Vallásos élményt jelentett a püspök
látogatása az erdélyi evangélikus egy..:
házaknak, amelyeknek nagyobb része
régebben a szász egyházkerülethez tar-
tozva, magyar evangélikus püspököt
még nem láttak és még nem hallották
~g)ét hirdetni. Ez az érzés kifejezésre
jutott abban az örvendező és lelkeis
fogadtatásban, amelyben a püspököt
részesítették az egyházi és közigazgatási
hatóságok és a többi vallásfelekezetek
képviseletei. A református testvérek az
evangélikus püspöklátogatást a saját
ünnepüknek is tekintették. öt helyen
evangélikus templom nem volt, a fel-
díszített református templomban folyt
le az ünnepi istentisztelet s azokon a
református gyülekezetek iskolás növen-
dékeikkel együtt résztvettek. Egy
helyen a kultúrház nagytermét alaki-
tották át templommá, s a rögtönzött
oltárhoz a római lcatolikus egyház adta
a feszületet és gyertyatartókat. Ez a
nagy, testvéríes, erdélyi összefogás
pedig az egyházlátogatóknak volt fel-
emelő élmény. Így lett az erdélyi püs-
pöki egyházlátogatás elsősorban is ál-
dásos hiterősítés - és hitberu erősödés,
ott, ahol evangélikus egyházunknak
óriási, szervezésre váró munkaterűíetei
vannak. A zárókonferenciát a püspök
Kolozsvárott tartotta meg a meglátoga-
tott egyházak lelkészeivel.

Te~intélyYesltgtt pályá~
Nem új kifejezés ez, hanem egy újabb

tapasztalat. A "Magya.r Út" munkatársa
körülnézett a Képességvizsgáló Inté-
zetben és azt tapasztalta, hogy az érett-
ségizett . ifjúság zöme orvosnak vagy
mérnöknek akar menni. "Pap, tanitó,
tanár alíg akar lenni egy-kettő. Nem
varázsnkat vesztették ezek a' pályák,
hanem tekintélyüket és súlyukat".
. Ez a tapasztalat azt mutatja, hogy
valami nincsen rendben, a mai ifjúság
gondolkodásában. Az örvendetes jelen-
ség, hogy ifjaink készülnek és tehetsé-
gük szerint válogatnak a különböző élet-
hivatások között. Jó, hogy túl van a
mai ifjúság azon az időn, amikor még
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Kétségeskedés nélkül
Dr. Vladár Gábor egyházmegyei felügyelő igen érdekes megnyitó beszéde

a budapesti egyházmegye közgyűlésén,

Ez a most letelt egy év súlyosabb volt, mint a megelőzők. Nem
csak azért, mert a mindennapi élet gondjai megsokasodtak, nem egy
családot gyászba borított a háború áldozata s ólomként nehezedik ránk
a jövő bizonytalansága, hanem legfőképen .azért, mert kétség lopózik
bele a szívekbe, ha vajjon nem szakadt-e meg az emberiség iránt
Isten türelme, az isteni Gondviselés nem vette-e le kezét az
emberiségről?

Az 1537. év márciusában, amikor fenyegetően tűnt fel a látó-
határon a vallásháború réme, Luther Márton baráti körében borza- .
lommal beszélt a háború szörnyűségeíről, az ágyúkról és más rettenetes
hadiszerekről, amelyek falakat, sziklákat repesztenek szét, csatasorokat
pehelyként röpítenek szerte. Ezek - úgymond - az ördög találmányai
(das sind die eigene Erfindungen des Teufels). A harcos halott, még
míelőtt a küzdelemhez foghatott volna. Vajjon ha a wittenbergai ősi
kelostor egyik óvóhelyül kijelölt pincéjében Luther Márton ma ülne
együtt Meíanchton Fülöppel és a többiekkel és ott figyelne a szirénák
üvöltését, a motorok zúgását és a földre hulló bombák robbanását,
vajjon az emberiség sorsán való kétségbeesés milyen szavait jegyezné
fel Luther Márton megnyilatkozásaképen hűséges nótáriusának, Auri-
fabernek atolla? .

A heidelbergi egyetem könyvtárában őrzik Philips Mönchnek egy
kézzel írott kódexét az akkori hadiiparról. Az ágyúöntést ábrázoló
egyik rajzon ú. n. geplibe fogott négy ló ereje, ostorcsattogás, lódobogás,
akocsisok káromkodása, a mester szitkozódása, a fagerendaszerkezet
recsegése kíséretében fúródik bele a véső az ágyú bronz torkába. Hogy
elálmélkodnék a jámbor Philips Mönch a Bohrstrassének elnevezett gép
láttán, amely nyugodt vonalú egyetlen elegáns szerkezet, egy gyenge
érintésre, talán egy tizenhat éves leánymunkás kezének gyenge nyo-
mására mintegy 174 acélorsóval szinte ha:ngtalanul vágódik bele
ugyanannyi fémkolosszusba. A matematika, a geometria, a kémia, a
fizika és az összes reális tudományok évezredes fejlődésének eredménye,
a technika ügyességének szédületes előrehaladása, a lángész teremtő
ereje mind, mind az élet pusztitásának, a teremtés rombolásának
szolgálatába szegődött.

Melanchton Fülöp az akkori, a ma viszonylatában csak apró tor-
zsalkodásoknak feltűnő háborúk miatt elkeseredett hangulatát a követ-
kező szavakban önti ki: "Saepe totum corpus cohorrescit cum reputo
quanta incommoda secutura siJntsi propter bella amitteretur haec
erudita doctrina scientiarum". Sokszor egész testemben összeborzadok
- mondja -, ha arra gondolok, hogy a háborúk miatt veszendőbe
mehet a tudományok művelésének minden megszerzett eredménye.
Vajjon miképen jajdulna fel Melanchton Fülöp azoknak a jelszavaknak
hallatára, amelyek minden fizikai, szellemi és erkölcsi értéket egyedül
és kízárólagosan a háború közvetlen céljainak a szolgálatába kívánnák
állítani, olyannyira, hogy immár a szellemi élet válságát (die Kriese
des Geistes) ~mlegetik és immár a tekintély parancsoló szavának kellett
ráirányítania a figyelmet arra, hogy "Hochschule, Studium, Wissen-
schaft fül' die Erringung des Sieges in diesem Kriege wichtig sind".
Vagyis hogy az egyetem, a tanulmányok, a tudomány, általában a
szellemi élet folytonossága még a győzelem kivívása szempontjából is
szükséges.

A szellemi életnek még csak akad védelme, ha nem is önmagáért
a szellemi életért, hanem a fegyveres győzelem kivívásáért, de vajjon
hol var). a védelme a lelkiéletnek, hiszen már-már úgylátszik. hogya
lelkiélet, a vallási élet áldozatul esik a háború teljessége és kizáróla-
gossága gondolatának.

Amennyire csak az emberi kutatás be tud hatolni az elmúlt idők
ködébe, háborúság az emberek között mindíg volt. Mintha csak az
első emberpárt a paradicsomból kiűző isteni szózat nemcsak a tövissel,
a bogáncskóróval, a föld rögévei való küzdelmet, hanem az ember-
társaival való küzdelmet is az ember sorsának szabta volna meg.
Mintha Isten nemcsak azért teremtette volna hatalmas csontvázzal és
acélos izmokkal a férfit, hogy mindennapi kenyerét verejtékes mun-



kájával a természettől kiküzdje, hanem azért is, hogy magát, párját,
gyermekeit, családját, fajtáját, otthonát, társadalmát, hazáját, államát.
ha kell, embertársával . szemben is fustéllyal és fegyverrel is meg-
oltalmázni tudja. Isten a maga hasonlatosságára teremtett embert nem
akarhatta akaratnélküli gyenge bábnak. Az isteni világrend a keresz-
ténység felfogása szerint sem erőtlen puhaság, gyáva gyengeség, tétlen
tengés, hanem erőtől, cselekvéstől. küzdelemtől lüktető élet.

A krisztusi tanítás, a kereszténység fundamentuma, hogy szeresd
ellenségedet és Krisztusnak Péterhez szóló intése: Tedd el a te szablyá-
dat helyére, mert valakik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök,
nem jelenti az ember léthez való jogának tagadását, hanem csupán
már az aristoteleszi ethikából is ismert azt a tételt, hogy jobb igazság-
talanságot .elszenvedni, mintsem cselekedni.

Kettő az, ami semmiképen sem egyeztethető. össze a keresztyén-
séggel. Az egyik a puszta erőszak háborúja, a másik az emberiesség
félretétele a háborúban.

Az 1914-18. évi háború után a 20-as és a 30-as években, külö-
nösen a francia irodalomban nemcsak a politikai, hanem még a
tudományos irodalomban is fel-feltűnt és visszhangra is talált az a
megállapítás, hogy a fegyveres erőszak primátusát igazolni, megalapozni
akaró politikai: nézet a reformációban gyökereznék és a ;,Not kennt
kein Gebot" elve Luther MártontóI származnék. A reformációnak ké"
tételére alapítják ezt a feltevést: az egyik a megigazulás tana, a másik
a reformációnak az a tétele, hogy a Szeritírás mindenkinek nyitva álló,
szabadon olvasható közkincs. A megigazulásról szóló tan -- mondják -
az egyest feloldja minden vallási és erkölcsi törvény alól, mert őt
magát teszi cselekedeteinek bírájává, a Biblia olvasásának szabadsága
pedig feljogosít mindenkit arra, hogy a neki legmegfelelőbb módon
értelmezze a Szentírást. Az egyesnek adott ez a széleskőrű autonómia
anarchiára vezet. Az anarchiával pedig csakis egy minden irányú
cselekvésre feljogosított és az erőszak minden fegyverével fel is szerelt
korlátlan és felelőtlen hatalmat lehet állítani. Igy vezetett felfogásuk
szerint a protestantizmus Luther Mártonon, Kanton, Hegelen. Fichten,
Feuerbachon, Schopenhaueren keresztül Nietzscheig, a korlátlan fegy-
veres hatalom mindenek fölé helyezéséig.

Nyilvánvalóan téves vagy talán célzatosan téves álláspont.
A protestantizmusnak a megigazulásról szóló tana nem hogy fel-

mentené az -egyes embert a vallási és erkölcsi törvények alól, hanem
szinte rabjává teszi azoknak, mert minden egyest magát teszi felelőssé
önmagáért. Kezedbe adatott Krisztus tanítása, a krisztusi hit tőled
függ, hogy kövesd és üdvözül], vagy megtagadd és elkárhozzál. Ami
pedig a biblia olvasás szabadságát illeti, alig lehet elhinni, hogy a
hegyibeszédnek, a példázatoknak, Krisztus élete, megfeszíttetése, fel-
támadása történetének, az apostolok cselekedeteinek és leveleinek
olvasása bárkit is letérített volna az igaz útról.

Ami pedig Luther Mártont magát illeti, többször kifejtette állás-
pontját a háborúról. Az 1532. év februárjában Justus Jonással foly-
tatott hosszas beszélgetések során fejtette ki, hogy egyedül a védekező
háborút tartja jogosultnak. Nem vonakodnék - úgymond - a török
ellen hadba szállani, "Ich würde mich nicht weigem unseren Fűrsten
in den Tűrkenkrieg zu folgen". A parasztok fegyveres felkelését, amely-
nek nem a reformációban, hanem mélyen az akkori gazdasági életben
voltak az okai, élesen elítélte és tudjuk, hogy _személyes közbelépéséveI
igyekezett a lázadást lecsillapítani.

Ami pedig a világi halalomról vallott felfogását illeti, közismcrt
az a megállapítása, hogy( a felsőség (Obrigkeit) csak akkor tarthat
számot az alattvalók bizalmára és csak akkor követelhet tőlük feltétlen
engedelmességet, ha nem csupán' a fegyverek erejére támaszkodik,
hanem hogyha az evangéliumban gyökerező erkölcsi erőkből táplálkozik.
Az ilyen hatalom joggal visel kardot az oldalán, amint Pál apostol
írja, az ilyen hatalom valóban Istent szolgálja. Már említettem Luther
Márton felfogását a harci eszközökről. A háború emberietlen eszközeit
elítélte. A már idézett kijelentéséhez még hozzátartozik az is, hogy
"Ha Ádám előre látta volna, hogy utódai milyen rettenetes eszközöket
fognak kitalálni egymás öldöklésére, biztosan meghalt volna bánatában".
A világi kormányzat machiavellisztikus elve, amely acél elérése érde-
kében minden eszközt szentesit, nem a reformáció szülernénve. Luther
Márton a szeretet jogának volt a hirdetője: "Die Natur lehrt, wie

azt- vallotta, egy-egy leérettségizett ifjú:
majd csak megyek valahová, vagy azt
kívánta a szülő, hogy gyermeke csak
oda' menjen, ahová ő akarja. És remél-
jük is hogy aki a pályák között vá-
La,sztott, az becsületesen és hűséggel
fogja munkáját végezni és becsülettel
Iogja helyét megállani. - De amikor
azt látjuk, hogy az ifjúság zöI?~ orv?s
és mérnök akar lenni, pap, tanító, tanar
pedig csak egy-kettő - az is csak "alig
akar'" lenni" - akkor bizony rá kell
jönnünk arra, hogy valami nincs rend-
jén az ifjúság életében. Túlságosan
egyoldalúvá tette a mai idő ifjúságunk
életszemléletét. Úgy látszik, mintha az
ifjúság szemében egyrészt az orvosi és
rnénnöki, másrészt a papi, tanítói és
tanári munka tekintetében valami át-
hídalhatablan külőnbség és ki nem
egyenlíthető él'békdifferencia volna. Azt
érezzük mmtha ez ifjúsági azt vallaná,
hogy n~m fontos a pap, tanító, tanár,
- ma orvosra van szükség, aki a sok
sebesültet meggyógyíja, mérnökre van
szükség aki gépeket, erődöket tervez
és épít összerombole hidakat emel
újjá, Mi~tha azt énezné az ifjúság, hogy
a testi épség és a technika összerombolt
viláaának újjáteremtése ártal minden
rendben volna. A mai háború borzalma
armyira meg.ijesztette, hogy talán azt
,Qlondolja nem is lesz vége sohasern
enne!k a 'pusztításnak. A mai ifjúságnak
ez a - papi, tanítói és tanári pálya
elleni - döntése tehát életszemléletből,
illetve annak I€Igyoldalúságából ered.

De még tovább is kell mennünk. Aki-
nek az élete még felfelé ível, aki' még
messze van az élet napjának delelésé-
től abban él a régi kísértés, a nagyság-
nak az érvényesülésnek, a tekintélynek
a viigya, amit a kígyó így fogalrnazott
meg ígéretében: "Olyanok lesztek, mint
az Isten .. ."

A mai ifjúság ilyen dőretésének ez'
a másik oka. SZle.mében az orvosi és a
mérnöki pálya olyan, amelynek vap.
tekintélye. Varázsa is van. Egy-egy UJ
megismerés vibágtekintéllyé teheti a
természettudóst és e.gy-egy új gyógymód
az orvost. Ezeken a pályákora tehát
lehetséges az előrehaladás, a, tekint~ly-
megszerzés az elismerés kiharcolása.
A tekintélyVl6sztett pályáknak viszont
nincs meg ez az előnye. Mi varázsereje
van egy-egy falusi pap, vagy egy kis
falusi tanító munkájának? Távol van
a kultúrától százfelé kell járjon az
esze és n'Yúlj~n a keze. Legfeljebb meg-
választhatják esperesnek, illetve igaz-
gató-tanítónak, die ugyanolyan meg-
szokott munkát kell végeznie, ugyanúgy
maszatos 1ID'erekekkel kell bajlódnía,
mírrt azelőtt. Talán így 'kell Ieélnie egész
életétés úgy kell itthagynia ezt a vilá-
got, mint egyszerű, szürke, falusi tanító
vagy tiszteletes. Az ifjúságnak pedig
merésze'bbek a vágyai és - úgy lát-
szik - nagyobbak az igényei.

Tekintéllyé azonban csak a munka
teheti az embert. Éppen azért él olyan
naglyon sok "lecsúszott" ember a mí
társadalmunkban, mert sokan munka
nélkül akarnak tekintélyekké lenni.
Amikor ifjúságunk olyan pályán akar
eLhelyezkedni, amelynek még megvan
a tekintélye, csak azt akarjuk lelkére
kötni, soha ne feledje el azt, hogy az
úgynevezett tekintélyes pályák on is
dolgozni kell. Vagyis pályát választani
nem azt jelenti, hogy odamegyek, ahol
nagyobb tekintélyre tehetek szert, ha-
nem=azt a munkamezőt választom, ahol
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legkevesebb a munkás és ahol leg>-
nagyobb szükség vac a munkára. Az
pedig lehetetlenség;, hogy a mai ifjúság-
nak a; legnagyobb többsége csak az
orvosi vagy csak a mérnöki hivatásra
érezzen alkalmatosságet. De <l1Z viszont
letagadhatatlen valóság hogy munkás-
hiány van az egész vonalon. Papra épp-
ú~ szükség van, mínt orvosra, taní-
tóra, tanárra éppúgy, mint mérnökre.
Hogy gyermekeink becsületesek legye-
nek., az éppen olyan szükségesség mint
az egészség. Hogy ember1lársai~knak
műveltsége legyen, az éppen olyan fon-
tos, mint az, hogy erős házakban lak-
jának, vagy jól épített hídon kelhesse-
nek át a folyón. - Ha csak a pályák
varázsát és tekintélyét nézi ifjúságunk,
az csak annak a jele, hogy ifjúságunk
nagyravágyó. De ha a munka fontossá-
gát és szükségességét nézve akar dol-
gozni, akkor az annak a jele, hogy a
mi ifjúságunk országépítő és erős ifjú-
ság. Az nem baj, hogy orvosnak és mér-
nőknek mennék sokan, de az már vég-
zetes baj, hogy "pap, tanító, tanár alig
akar lenni egy-kettő". Ha az ifjúság
szerint ezeknek a pályáknak níncsen
tekintélye és súlya, akkor éppen az
ifjúságnak feladata, magyar és keresz-
tyén kötelessége, hogy ezeknek tekin-
télyét és súlyát visszaállftsa, Ez pedig
csak úgy lehetséges, ha vállalja az ifjú-
ság a munkát. Nem ezrek és milliók
kellenek ide, -szemorúságunkat elosz-
latja egy-két· Je~€ntk6!ző is, de akkor
legalább ezekről ne írjanak olyasmit,
hogy ezek is csak alig akarják vállalni
ezt a munkát. - A világ örök változá-
soknak -van kitéve. Jönnek új idők, jön-
nek új munkaalkalmak és lehetőségek,
Ele a változó világban legyen az ifjúság
változatlanul dolgozó ifjúság: munkája
ne tekintély-keresés legyen, hanem le-
gyeru a szó legszorosabb értelmében vett
szolgálat, H. Gy.

Százévesa budapestiegyházmegye
Júníus 24-én tartotta ezévi rendes

közgyűlését a budapesti egyházmegye
a Deák-téri iskolák nagytermében.
Eközgyűlésnek különös jelentooeget
adott az, hogy éppen száz évvel ezelőtt,
1843-ban alakult mega mai egyház-
megye, akkor még "pestvárosi espeI"eiS-
ség" névvel. Ekkor tulajdonképpen a
Budapest-Deák-téri német, tót és ma-
gyar egyházközségból állott. A követ-
kező évben, 1844-ben létesült a budai
egyházközség, mely az esperességhez
csatlakozott és ekkor "pest-budai espe-
rességv-nek nevezték. 1847-ben ötödik
tagja lett a váci egyházközség és ebből
az öt egyházközségból állt az egyház-
megye egészen 1908-ig. Ebben az évben
önállósult a· kíspestí egyházközség,
ezután sorra egymás után szervezkedtek
és - alakultak a mai egyházközségekiké
részint nagyobb gyülekezetekből való
kiválás, részint lelkészkörökre való
oszlás útján. Ez a 'száz évelőtt három
egyházközséget, illetve a 35 év előtti őt
egyházközséget számláló egyházmegye
hatalmas fejlődésen ment áto Ma 72
ezer lélek tartozik hozzá 14 egyházköz-
séggel, az egyházmegye területén 70
lelkészi munkaerő, 2 kőzépískola, 4
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die Liebe tut, was ich tun soll, &as ich wollt mir getan haben".
A természetes jog a szeretet joga.· A természet tanít arra, mit diktál
a szeretet, mit kell tennem, ha azt akarom, hogy mások cselekedeteit
velem szemben szintén a szeretet diktá1ja. Luther Márton ezzel a
természet jogi felfogásával mintegy előfutárja volt a későbbi évszázadok
természet jogi iskolájának. Hugo Grotius, Pufendorf, Christian Thoma-
sius Luther Márton elveiből indultak ki akkor, amikor a háború és
a béke jogában az emberiesség követelményeit igyekeztek meg-
valósítani.

A protestáns szernlélet tehát biztos és helyes eligazítást nyújt a
háború kérdésében az eszméknek, az érzéseknek, a történéseknek mai
zűrzavarában, Nincs más fundamentum, amint ami vettetett, nincs más
totalitás, mint a krisztusi totalitás. mert ha több lotalitás volna. egyik
sem lehetne totalitás. Megmaradunk tehát ebben az egy totalitásban,
ami teljesen elégséges és aminél több nem is lehet, mert csak egy
fundamentum vettetett.

Igazságos ügyért az emberiesség követelményeinek megfelelően
vívott háború nincs ellentétben a keresztyén felfogással, az ilyen
háborúban minden keresztyén lelkének, testének teljes odaadásával
vehet részt anélkül; hogy krisztusi hitében csorbulást kelljen- éreznie.
Azt pedig, hogy a háborúnak a keresztyén felfogás követelte előfel-
tételei rriegvannak-e, bízzuk azokra, akiket a Gondviselés fölénk
rendelt, mert Pál apostol szavaival valljuk: "Nincsen felsőbbség' Isten
akarata nélkül".

Elszánt, erőteljes cselekvésre csak az képes, akiben a cselekvés
indítóokai, az elhatározás rugói tekintetében az értelem és az érzés
között teljes az összhang, akinek lelkében az értelem megfontolásait
nem gyengítik az érzések ellenkező irányú hullámai, vagy fordítva,
akiben az érzések fellángolását nem hűtik le -a fontolgató értelem
ellenkező irányú meggondolásai. Nem felesleges, hogy ezekben a súlyos
időkben tekintetünket magasabbra emelve messzebb és -magasabb látó-
körből tekintsünk széjjel a körülöttünk zajló mindennapi élet fölött,
hogy magasabb nézőpontokból keressük meg az összhangot lelkivilágunk
és a külső világ között, hogy biztosítsuk lelkivilágunknak a súlyos
időkben nélkülözhetetlen összhangját.

A világeseményeknek a tiszta keresztyén hiten keresztül való
szemlélése megnyugvást adhat a tekintetben, hogy Isten türelme a
földi élet minden gyarlósága ellenére sem szakadt meg, Isten gond-
viselő kezét minden hibánk ellenére sem vette le az emberiségről és
bizalommal folytathatjuk egyházépítő munkánkat.

Kényszermunkén
Meglepetéseket tartogat korunk mindenki számára. Pestalozzi

idejében humanisztikus kifejezéseket használni s emberséges elmélete-
ket gyártani természetes dolog volt, de arra kevesebben gondoltak,
hogy 1943-ban egyházi berkekben nem annyira divatos, mint inkább
kötelességszerű probléma lesz a kényszermunka dolgaival foglalkozni.

Magát a fogalmat napjainkban nem illik elemezni. Hazánk ország-
útján, ha végigutazzuk .nyugatról keleti irányban, vagy fordított
menetben: emberek ezreit lehet látni, akik tűző napmelegben, atléta-
külsőben és kondícióban dolgoznak. Ez az építési munka nem kicsi-
nyelhető le. Ha talán baloldali politikusok szemével nézzük ezt a
munkát, korszerűnek látszik elítélő megjegyzéseket tenni reá, de aki
azt a munkát látta, amit a magyar kormány emberfeletti erővel
végeztetett el a Szeretfalva-dédai vonalon s megállapíthatta azt, hogy
a magyar mérnöki tehetség a leglehetetlenebb helyzetben is tudott
alkotni és építeni, csak arra gondolhat, hogy minden építő munka,
ami hazánk területén, vagy országútján folyik a magyarság életében,
immár nélkülözhetetlen, jó volt s még jobb, hogy már a nehezén
túl vagyunk. Ezerszámra dolgoznak magyar emberek az országutak
mentén s amikor a békésen dolgozó akár teljesen polgári alakulattal.
akár katonai munkásosztaggal találkoztunk, úgy a tömegnek, mint az
egyesnek az arcán a munka és alkotás dicsőségének büszkeségét
lehetett leolvasni. Talán ezek a munkások li maguk családi és társas
közösségeíkben a jövőben egészen másképen beszélnek majd, de munka



közben hivatásuk és fáradságuk örömeit is lehetett rajtuk látni. Még
a Iegyencek csapatában is, akik mellett utunk közben épen akkor
haladtunk el, amikor töltött fegyverű őreik között ebédeltek, nem
agyoncsigázott emberek és rosszul táplált munkások benyomását
keltették, hanem a nagy természet boldog szabadságában a világos-
ságnak örvendező emberek voltak ezek valamennyien.

Hogy ezekhez az építő munkásokhoz a vasárnapi pihenőben lelkész
eljuthatna-e, erre közülűnk eddig senki sem gondolt, de érzésünk
szerint egy olyan felekezetközi, minden ismert egyháziasságtói függet-
len lelki gondozás, melynek igazán emberi hangjai volnának a dolgos
emberekhez, bizonyosan nem tévesztené el hatását. Ezért kéri a
Németországban élő görög keleti egyház hosszabb idő óta anémet
hatóságokat; hogya Németországban élő hadifoglyokkal való lelki
foglalkozás lehetőségeit rájuk bízzák, mert szerintünk is helyesen érzik
azt, hogy a munkán elfáradt s a múltban egészen istentelen irányban
eltévedt lelkeknek, épen fáradt testi munkájuk után, a pihenési idők
alatt lehetne egészen közelvinni a hit szentséges dolgait. Helyes
gyakorlat hazánkban minden nyári konferencia, de ebben a háborús
munkában bizonyosan nem tévesztené célját a régóta hirdetett városi
utcai misszió mellett, vagy helyett az országutak embereinek missziója,
akik meggyőződésünk szerint szívesen hallgatnák pihenésük alatt a,
papot, vagy papokat. Számunkra, mint keresztyén emberek számára 1
érthető a francia protestántizmus azon fáradozása, mely az európai I
kényszermunkán levő emberek érdekében meg akarja szólaltatni az
európai nagy közvélemény lelkiismeretét. Nekünk is meg kell értenünk
azt, hogy a családjuktól, szülői otthontói elszakítottak kényszerrnun-
kájuk végzése közben valóban áhítják az egyház támogató szeretetét
otthonmaradt családtagjaikkal szemben s örülnek a' sajátmagukkal
való lelkészi foglalkozásnak is, de úgy érezzük, hogy ennek a maga-
tartásnak a nagyon sovinisztikus akkordjai eltakarják a keresztyén
sóhajtozásokat. Mert francia, vagy norvég ember is azt gondolja, hogy
nemzeti kívánságainak megfelelő munkát szívesen végezne, de európai
érdekből építeni, vagy dolgozni ők kevésbbé akarnak. Ezért számukra
sok munka, ami valójában nem is kényszermunka, befelé kényszer-
munkának ítéltetik.

Arra kevesen gondolnak korunkban, hogy az egyiptomi piramisok
hogy épültek? Beszélnek történelmi órákon arról, hogy hány rab-
szolga pusztult elott, de a piramis áll. Ha ennél a pontnál meg-
állnánk, azt, aki eddig ezeket a sorokat írta, joggal lehetne megvádolni
azzal, hogy politikai magatartására könnyen lehetne ráhibázni stb. stb.,
pedig a valóságban annyi az igazság, hogy ez a néhány sor egy
teljesen depolitizált állapotban élő ember olvasásának és magyar
szemmel látott élményeinek harmonizáló szándéka akar lenni azon
egyszerű okból, mert tudja és látja, hogy hazánkban a magyarság
jövője érdekében óriási munkaprogramot kell elvégezni, állami ház-
tartásunk pedig előreláthatóan sohasem lesz abban a helyzetben, hogy
idegen munkásokkal és drága pénzen megfizetve végeztethesse el ezt
II munkát. Csak abban reménykedhetünk, hogy hatósági irányítás
mellett mindenkit igénybevehetőnek tartunk bizonyos nemzeti szem-
pontból szükséges munkák elvégzése érdekében. Ha árvíz idején
mindenki természetesnek tartja azt, hogy a katonák dereglyével és
csákánnyal dolgozzanak a mentés és segítés érdekében, korunkban
magyarságunk minden tagjának - önző érdekeit kizárva -- csak ez
lehet a meggyőződése: munka és munka mindenki részéről csak azért,
hogy ez az ország a magyar nemzetnek megépíttessék.

A múltban hányszor volt il magyar a legolcsóbb munkaerő minden
külföldi számára. Amerika bányáiban és farmjaiban épen olyan sok
magyar 'pusztult el, mint a Balkán közelebbi fővárosaiban s ha időn-
ként fel is jajdult valaki a múltban ujságjainkban, hogy mennvi
félrevezetett magyar nő pusztult el keleti örömtanyákon és mennyi
drága fiatal magyar .férfi hányódott szét az egész földön, arra a
fájdalman kívül kevesen gondoltak, hogy ennek a nagy szomorúságnak
egyik vagy épen legsúlyosabb oka épen az volt, hogy nem volt nemzeti
munkaprogram, melynek célja lett volna a haza építése sennek
következményszerű eredménye az lett volna, hogy maga az állam
dolgoztathatta volna minden korosztály mindkét nembeli tagját belső
és külső szükségei szerint.

A szövetséges államok egyházi sajtójában többször olvastunk

elemi népiskola és 1 diakonissza anya-
ház munkálkodík. A közgyűlés hálával
emlékezett meg az egyházmegye múlt-
beli vezetőíről: Lang Mihály, Elefánt
Mihály, Bachát Dániel. Scholtz Gusz-
táv, Kaczián János, Broschkó G. Adolf
esperesekről és Kubinyi Ferenc, Fa-
binyi Teofil, Sárkány József, Králik
Lajos, Fabinyi Gyula, Zólyomi-Wagner
Géza, báró Radvánszky Albert, Tolnay
Kornél, dr. Mikler Károly és 'I'omcsányi
Vilmos Pál egyházmegyei felügyelőkről
és mindazokról a lelkészi és viági mun-
kásokról, akik az elmúlt idő alatt vál-
lalták és hűséggel teljesítették az egy-
házmegyei munka minden feladatát,

A csendes és zártkörű jubileum örö-
mét ernelte az, hogy az egyházmegyei
közgyűlés továbbfejleszthette azt a
munkát, melyet tíz évvel ezelőtt kez-
dett meg, amikor az egyházmegye
egyházközségein ek évenkén ti hozzáj á-
rulásával felállított két missziói egy-
házközséget, az egyiket Dunaharaszti
és környéke, a másikat Csillaghegy és
környéke részére. A megerősödött csil-
laghegyi missziói egyházközséget az
egyházmegyeí közgyűlés most anyásí-
totta és a hozzá tartozó szórvány terület
nagyobbik részéből Szentendre központ-
tól új missziói egyházközség szervezését
mondotta ki.

Az egyházmegyei közgyűlést dr. Vla-
dár Gábor egyházmegyei felügyelő nyi-
totta meg nagy figyelemmel hallgatott
beszédével, melyet lapunk e számában
közlünk. A részletes jelentést az egy-
házmegye múlt évi életéről és mun-
káiról Kemény Lajos esperes terjesz-
tette be. Jelentésében kiemelte, hogy

. örvendetesen emelkedett az úrvacsora-
zók száma (39.106), ami .az egyházmegye
lélekszámának 550/o-át teszi. A jóté-
konykodás összege közel 68.000' pengő,
28.000 pengővel több, mint az elmúlt
évben. A tanügyi jelentést Mohr Henrik
alesperes, a belmissziói jelentést vitéz
Sokoray Károly, 8< belmissziói bizottság
ejnöke, a számadást, költségvetést és
az egyházközségek háztartásáról szóló
számvevőségí jelentést Nandrássy Elek,
a számvevőszék elnöke terjesztette elő.
Örömmel állapította meg. hogy ugyan-
csak az egyházmegye tehetősebb egy-
házközségeinek segítségével a közületi
tartozások a gyengébb anyagi helyzetű
gyülekezeteknél immár egészen meg-
szűntek. Különböző jelentések meghall-
.gatása után a közgyűlés hálaadó imád-
sággal ért véget.

KÖNYVISM ERTETÉS
Dr. Wick Béla:

Kassa története és műemlékei.
Kassa, Wíkó-nyomda. 446. 1.

Wick Béla, kassai kanonok és teoló-
giai tanár Kerekés György ny. keres-
kedelmi iskolai igazgató mellett ma a
Kassa-városi gazdag- levéltár legjobb is-
merője s mint ilyen, Kassa művelődés-
történetének katolikus vonatkozásaiban
a Legértékesebb és legtermékenyebb
művelője. Nagy szelgálatot tett e mun-
kasságával a magyar ügynek a cseh
megszállás húsz éve alatt. Azalatt. és
azóta is úgy csehszlovák, mint nemet
részről tudományos színezetű munkák
igyekeznek Kassának, ennek a nemze-
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tiségí szempontból kényes ponton rekvő,
tehát nagyjelentőségű városnak magyar
jelleget a múltban és jelenben kétség-
bevonni. Ismétlem: Wick és Kerekés
művelődéstörténeti tanulmányai az el-
felejtett, de általuk napfényre hozott
művelődés ,szempontjából értékesek.
Wick Béla eddsgi művei közül különö-
sma dómról írott nagy tanulmánya:
A kassai szemt Erzsébet Dóm Kassa,
Szent Erzsébet-nyomda 1937. 4381.
keltett feltűnést és elismerést a tudo-
mányos szakkörökben; Ezzel vetekszik
Kassáról írt munkája, amely már a
csehszlovák megszállás rnegszűnte 'után
a város leöltségéri jeient meg. Mint min-
den munkája, úgy ez is a kassai püspök
imprírnaturjával jelent meg. Bátran el-
mondhatjuk azonban, hogya kiváló
szerző objektivitását igyekezett tárgyá-
val szemben megőrízni. Pedig Kassa a
reformáció és ellenreformáció legkénye-
sebb ütközőpontja volt. És ha az ellen-
reformáció diadalát szellemtörténeti
szempontból is jogosultnak ísmerí vel,
a bennünket érdeklő evangélikus múl-
tat, egykorú források tárgyilagos ismer-
tetésével, kommentár nélkül közli.
A jezsuita történetírás ama megállapí-
tásával, hogy Alvinczy Péter, Rajner
Menyhért főb író tudtával történt Beth-
len, Gábor hadainak bevonulásakor a
visszamaradt katolikus jezsuiták mm-
den emberi " érzést felháborító kivég-
zése, (amelyet egyébként Revész Kál-
mán régen megcáfolt, de azóta is fele-
lőtlenek 'ellenünk használják) Wick
ezzel a pár sorral végez: "A bevonul.ás
napjának éjjelén, szept, 6. és 7. között
történt az a sajnálatos esemény, hogy
martalócok megtámadták a királyi ház":
ban lakó Pongrácz István, Grodeczky
Menyhért jezsuita atyákat s az akkor
náluk tartózkodó Kőrösí Márk kanono-
kot s mindhárrnukat embertelen kín-
zások között megölték s .a ház kloa-
kájába dobták. E gyászos esetet a kassai
tanács latinnyelvű protocolluma ma-
gyarra fordítva a következőkép jegyezte
föl: Ezután csütörtökön Rákóczi György
kiküldött darabontjaival a generáli st az
erdélyi. fejedelem nevében elfogatta s
a lőcsei házba vitetve őriztette: szom-
baton pedíg magával elvitte, midőn
éjjel, amely a szombatot' megelőzte, a
város előzetes tudta és beleegyezése
nélkül a pápista papokat, két jezsuitát
s harmadiknak a széplaki apátság kor-
rnányzóját, a Rákóczi.gjyalogosok pre-
fektusa Bay Zsigmond (miként a hír
mondja) felkoncolta és a kloakába do-
batta: ahonnét azonbarr a tanács paran-
csára kihozaittak és földbe ásattak, még
pedig éjnek idején".

Kassa történetéről az eleddig me,g-
jelent művek közül messze kimagaslik
Wick Béla munkája. A város politikai,
gazdasági és művelődéstörtérueti fel-
dolgozása alkalmas arra, hogy képet
alkossunk ennek gazdag múltjáró1.
A történeti részt kiegészíti Kassa mű-
emlékeinek szakszerű ismertetése, ke-
letkezésük, múltjuk feltárása. Kevés
városunk van, amely oly gazdag volna
műemlékekben, mínt Kassa. Ezek közül
nem egy a protestáns kerszak terméke.
Ilyen a Szent Orbán-tororry három-
emeletes, 'csúcsáhg 45 rnéter magas, régi
okmányainkban vöröstoronynak neve-
zett campariile, amelyet 1628-ban Beth-
len, Gábor építésze, Lindner Márton
eperjesi mester épített. Oromzatát az
e kerban divatos renaissance pártázat
es graffitódísz koronázza. Ebben a
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híreket arról, hogy a különböző tengelyállamok gyűjtőtáboraiban
sínylődő lelkek és lelkészek milyen keserves életet élnek seddig
milyen nagy számmal pusztultak el. Minden részvétünk ezeké a
szerencsétleneké, akik a mi fogalmaink szerint is elszenvedtek meg-
győződésükért a martíriumok minden kálváriáját, de az odajutásnak
is voltak és vannak előzményei is, melyeket munkával vagy olyan
nemzeti életformával lehetett volna megváltoztatni, melyre a 1eg-
jellemesebb férfi is kész és képes lehet.
, Semleges államok teológusai meg merik írni lapjaikban és hirdetni
merészelik immár szószékeiken, hovv ú i' reformáció ránkvirradása
előtt állunk. Ezzel kapcsolatban annak is kifejezést mernek adni, hogy
~z új reformációban a protestántizrnusnak a múltban tapasztalt
aktívitásnál nagyobb tevékenységet kell rriutatní kifele és befelé is
s az is mind világosabban látható, hogy az íróasztal melletti s a
múltban nagyon helyesen agyondícsőített és nagyszerűen megénekelt
szellemi életforma mellett. vagy annak részben való háttérbeszorításá-
val nagyobb súlyt kell helyezni a munkás életre. Ebben az új életben
való átalakuláshoz hozzá fog tartozni az is, hogy a lelkész falusi
életében földmüvelő gazda legyen, városi foglalkozásban pedig vállal-
kozó kezdeményezésekbe fogjon. Lehetséges, hogy szent szolgálata
védett és sértetlen marad a leglehetetlenebb jövendőben is s a változás
csupán annyi lesz, hogy a hívei meghallgatják, de sem tizeddel, - sem
egyházi adóval 'nem tudják' honorál ni a lelkészek szolgálatát, viszont a
lelkésznek szabad lesz a hat munkanapon dolgoznia s verejtékével
fáradoznia, Ha ez az állapot bekövetkezik, sokan talán majd azt
mondják, hogy kényszermunkára kényszerítetten élnek, de lehet, hogy
Isten nem fog igazat adni szolgáinak ezekben a' sóhajtozásokban.

Egy nagyobbacska erdélyi állomás szélén _hosszabban álldogált
vonatunk. A vasúti ablak mellett szorongva figyeltÜK több mint egy
félórán . át, hogya hegyoldalon kaszáló székelvek milyen szokatlanul
gyors ütemben kaszál nak hatan egymás mellett. Szemmel láthatóan
kalákába kaszáltak. dea munka ritmusa olyan gyors. volt, amit húsz
éves legénykorunkban sem tudtunk volna tíz percnél hosszabb ideig
csinálni. S ezek a férfiak bírták ezt az iramot. Pedig ők az erdő
csendjében aligha hallották azt, hogy. új élet következik a múlt
programját félcserélő új stílussal. de már másképen dolgoznak, mint
eleik tették. A7. erdő ugyanaz, a kasza is ugvanaz, de a tempó nagyon
meggyorsult. Mi méz csak a 300 szótagig vergödtünk el gyors-
írástudományunkban és gyakorlatunkban, mai nyolcadikos gyerme-
keink már elérkeznek a bűvös 400 szótagos sikerek sziklacsúcsaira.

Rendkívül kívánatos volna, ha ebben a 'gyorsabb ütemű új élet-
ben a protestántizmus élete is meggyorsul na. Nem abban a formában,
hogy röpűlő autókban száguldanának az egyházi emberek, hanem abban
az irányban, hogy elszaporodna életünkben a munka, amely senkinek
sem lesz "kényszermunka". Az egyház oda fog állni a munka mellé.
;lf...•~....f.,.-:7..;· .•.,"',~- , ~ - .,. G. I-!~~"."..,..'q;..~.~;~

Egvesületeink .egvüttmüködése
A múlt év őszén megtartott egyháztársadalmi kongresszus hatá-:

rozati javaslatában, amelyet az egyetemes közgyűlés is elfogadott,
többek között ezeket olvassuk: "Kívánatos, hágy - ugyancsak a
teljes evangélikus közösség kiépülése végett -~ a helyi, vidéki, országos
é.s különböző megbizatású egyesületek. mozgalmak, munkaközösségek
vezetöi évenként legalább egyszer találkozzanak és a magyarországi
Evangélikus Egyházegyetem felügyeleti és irányítási jogának épségben
tarfásával munkaközösségként egymást támogassák".

A határozati javaslatnak ez a része tehát az egyházi egyesületek és
mozgalmak szorosabb együttműködését kívánja előmozdítaniés meg-
valósitani. Hogy erre milveri szükség van, azt mindenki tudja, érzi és
sürgeti, aki a tényleges helyzetet, az egyesületek munkáját és egymással
való kapcsolatát ismeri. Tekintettel arra, hogy ez a munkaközösség
minden valószínűség szerint még az ősszel, tehát az egyesületek követ-
kező munkévének a megkezdése előtt összejön, időszerű egyesületeink
együttműködésével és a létrehozandó munkaközösség programmjával
kissé' behatóbban is foglalkozni.



Ha az említett munkaközösség programmját csak nagy vonásokban
kellene megállapítanunk, akkor azt 4 pontban foglalnánk össze: 1. az
egyesületek (mozgalmak) munkájának az ismertetése; 2. az egyesületek
(mozgalmak) munkájának az elhatárolása; 3. az összes egyesület (moz-
galom), vagy legalább is több egyesület (mozgalom) által végzendő
közös munkák megállapítása (ezek lehetnek állandó és időleges jelle-
gűek); 4. az egyesületek (mozgalmak) kölcsönös sérelmein ek a meg-
beszélése. .

1. Az egyesületek munkájának az ismertetésénél nem az alap-
szabályok szerinti egyesületi célok és feladatok ismertetésére gondo-
lunk, hanem arra a munkára, amit az egyesületek ténylegesen végeztek
és végeznek, azokra a munkaterületekre, amelyeken nemcsak papíron,
hanem ténylegesen dolgoznak. A helyzet ugyanis az, hogy nemcsak az
egyházi közvélemény, hanem többnyire még a többi egyesületek is tel-
jesen tájékozatlanok ebben a vonatkozásban. Így történhetik meg az,
hogy alapszabályok szerint teljesen azonos célú és azonos feladatokat
végző egyesületek a valóságban egymástól igen távol eső munkaterü-
leteken működnek és így természetesen igen különböző eredményeket
is érnek el. De ebből származnak azután azok az esetek is, amikor alap-
szabályok szerint egymástól teljesen különböző célú és feladatú
egyesületek a valóságban állandóan egymás munkáiba, munkaterüle-
teibe kaszálnak bele. Ha elvileg vallják is ezek az egyesületek, hogy
sarlóikat nem kívánják a más vetésébe vágni, a valóságban nem
ismervén egymás ténylegesen végzett munkáit, akaratlanul is oda-
tévednek.

2. A ténylegesen végzett munkáknak a megismerése és egymással
való megismertetése feltétlenül megkönnyíti és szinte magával is hozza
az egyesületek munkáinak az elhatárolását. Erre az elhatárolásra fel-
tétlenül szükség van. Ha végigtekintünk azokon az egyházi munkákon,
amelyeknek a végzése elsősorban az egyházi egyesületek feladata,
akkor azt látjuk, hogy vannak egyes munkák, amelyeket több egyesület
is végez és vannak viszont munkák, amelyekkel nem törődik senki,
mégha alapszabály szerint egyik vagy másik egyesületnek törődnie is
kellene vele. Az egyesületi munkáknál szükséges a munkaágak szerinti
elhatárolás, továbbá egyes munkaágaknál a területi elhatárolás is.
Minden egyesület csak olyan munkát vállaljon és csak olyan területen,
ahol azt ténylegesen el tudja végezni. Ne a munkaágak sokasága, vagy
1:1. munkaterület nagysága, hanem a végzett munka komolysága, mély-
sége szerint értékeljük, rangsoroljuk egyesületeinket.

3. Az egyesületi munkáknak az elhatárolása természetesen nem
jelenti azt, hogy bizonyos egyházi munkát ne végezhessen több egye-
sület akár állandóan, akár csak egy ideig is. Már nagyobb egyesületeink
száma is 20 körül van, tehát már ezek sem végezhetnek mind más és
más munkát. Vannak tehát egyházi munkák, amelyeket igen helyesen
több egyesület is végez; a fontos mindíg az, hogy ez a munka valóban
közösségi munka legyen, amit egymást támogatva teljes egyetértésben
végeznek az egyesületek, sohasem feledkezve meg arról, hogy minden
egyházi egyesületi rnunkának csak annyiban és addig van értelme és
létjogosultsága, ameddig az egyház egyetemes érdekeit szolgálja.

4. Sajnos, sok esetben azt tapasztaljuk, hogy az egyesületek között
több a versengés, az egymás ellen nyiltan, de még többször burkoltan
folytatott harc, gáncsoskodás, irígykedés, sérelmek felhánytorgatása,
mint a tényleges munka. Ez a helyzet mielőbb és radikálisan megszün-
tetendő. Egyházon belül minden egyénnek, egyesületnek csak az egyház
céljait lehet szolgálni. Aki saját személyében, vagy valamelyik egyesület
keretében ezt nem tudja magáévá tenni, annak nincs helye egyházi,
munkában, egyházi egyesületek munkájában. Mint az egesz egyházban,
úgy egyházi egyesületeink között is példás összefogásra, összhangra van
szükség, ha a győzelem reményében akarjuk felvenni a harcot hitünk
minden külső és belső ellenségével szemben. A jogos egyesületi sérel-
meket tehát orvosoini kell, a vélt egyesületi sérelmeket pedig szeretettel,
helyes felvilágosítással, végső esetben kellő egyházi eréllyel kell
eloszlatni.

. Ha egyesüeteink létrehozandó munkaközössége csak a fentiekben
említett kérdéseket is megoldja, már akkor is nagy lendületet adott
egyháztársadalmi munkánknak és igen nagy szolgálatot tett egész
evangélikus egyházunknak. DT. V ácz Elemér.

toronyban van a dóm híres Szent
Orbán-harangja, amelyet szintén a pro-
testáns kerszakbarn 1558-ban Illenfeld
Ferenc kassai harang- és ágyúöntő ké-
szített. A szent Orsolyarendi Apácák
Temploma, amelyet 1625-1655 között
a reformátusok saját költségükön épí-
tettek, de aztán elvették tőlük. A pro-
testáns kerszakból igen sok művészi
kivitelű síremlék maradt fenn, amelyek
a Dóm, a Szent Mihály-kápolna es a
Szem Orbán-torony falába illesztve
dícsérik a régi evangélikus polgárság
művészi ízlését 'és jólétét.

Nincs hely.e, de nem is célom itt Wick
Béla értékes művériek részletes ismer-
tetése. Aki Kassa múltját meg akarja
ismerni, nem nélkülözheti ezt a művet.
A mű kiállítása és művészí illusztrációi
a jónevű "Wikó"-nyomdJát dícsérik.

Gömöry János.

Luther szavai:
"Az ég alati akarok maradni."

Óh, boldog az, ki tudja bizton,
Hogy ő az ég alatt lakik,
Akit a villám meg nem rettent,
S földi fenyesség nem vakít.

Sötét felhők, ha gyülekeznek,
S vihar haragja fenyeget,
Ö a felhők kárpitjárn is túl
Érzi és látja az eget;

Földi hatalmak erejétől
A szive soha nem remeg.
Az ég alatt van. Ö nékie
Nem árthátnak a fegyverek.

Nappal az égre feltekintve
Százszoros lesz az ereje,
Bárhová menjen, az ég pajzsa
Mindíg felette van s vele.

Ha este a fejét lehajtja
S a párnájára ráborul,
Tudja, hogy az álma fölébe
A csillagos ég domborul.

Harcolhat itt a földi téren,
Vagy pihen majd a hant alatt,
Boldog, mert tudja, fent vagy alant,
Mindíg az ég alatt marad.

Vathy Elek.
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HíREK
A liturgikus istentiszteleti rend gyü-

lekezeti használatra kiadott füzete újra
megjelent és kapható a Luther-Társa-
ság kőnyvesboltjában, Budapest, Űllői-
út 24. sz. alatt,

A nógrád-hont-barsi egyházmegye
július 8-án, csütörtökön, Salgótarjánban
tartja évi rendes közgyűlését. Ennek
keretében iktatja be Kardos Gyula
püspök az új egyházmegyei elnökséget:
dr. Csengődy Lajos esperest és vitéz
Purgly Lajos egyházmegyei felügyelőt.
Előző napon este a salgótarjání temp-
lomban gyámintézeti istentiszteletet tar-
tanak, Ezen a szolgálatot Kornjáthy
Lajos lévai lelkész végzi. .

A testvéregyház köréből. A debreceni
Tisza István Tudományegyetem hit-
tudományi karának jövőévi dékánjává
dr. Vasady Béla egyetemi tanárt vá-
lasztottálc meg1. - Uray Sándor debre-
ceni lelkésznek, a tiszántúli egyház-
kerület eddigi főjegyzőjének ezen tiszt-
ségétől való megválása alkalmából a
Kormányzó úr a Magyar Érdemrend
Középkeresztjét adományozta. - A pest-
megyei református egyházmegye új rö-
gondnokává az elhúnyt gróf Teleky Ti-
bor koronaőr fiát, gróf Teleky Lászlót
választotta meg, akinek beiktatása a
közelmúltban történt.

Lelkészmeghívás. A sárvári gyüleke-
zet presbitériuma június 20-án Rónay
B. Gyula esperes ielnöklete alatt ülést
tartott, melyen elhatározta, hogy a
Gáspár László halálával megüresedett
lelkészi állásra Martos Odön sopronkő-
hidai fegyintézeti lelkész meghívását
ajánlja a választó közgyülésnek. A lel-
készválasztás július 4-én lesz.

Hírek a hittudományi karról. A hit-
tudományi kar az 1942....::..43.tanévvel
működésének huszadik évét fejezte be.
A mai háborús viszonyok miatt a kar
nem rendezett külön jubileumi ünne-
pélyt, hanem a kar eddigi húsz évéről
a jövő tanév elején tartandó tanévnyitó .
ünnepség keretében szándékozik meg-j
emlékezni. - A hittudományi kar az
1943-44. tanévre a kar hallgatói részére

a következő pályatételeket tűzte ki:
1. A 103. zsoltár műfordítása exegetíkaí
igazolással. (Újra kitűzve.) Pályadíj 20
pengő, dr. Deák János ny. r. tanár ado-
rnányából: 2. A feltámadás hirdetése mai
igehirdetésünkben, Pályadíj 50 P. Scholz
László budapesti lelkész adományábó!.
3. Luther felfogása .és hitvallási irataink
tanítása az émberről. Pályadíj 100 P,
dr. Wiczián Dezső ny. r. tanár adomá-
nyábó!.
. A. tiszakerületi Luther-Szövetség

evangélikus napjai. A tiszakerületi
Luther-Szövetség június 2Q.-án Tornal-
ján evangélikus napot tartott. A dél-
efőtti istentiszteleten dr. Weiszer Elek
miskolci lelkész, a ker. Luther-Szövet-
ség titkára prédikált. Délután konferen-
eia volt, melyen a nőknek Marcsek Já-
nosné, a férfiaknak Marcsek János'
eSpeI"€IS, ózdi lelkész tartott előadást.
Az evangélikus nap csúcspontját a val-
lásos estélyen érte el, melyen megnyi-
tót dr. Weiszer Elek, ünnepi előadást
Marcsek János, a ker. Luther-Szövetség
alelnöke, zárószót pedig Kovács István
helyi lelkész mondott. A tornalji gyü-
lekezet nagy' érdeklődéssei vett részt
az evangélikus nap lelki munkájában.
A tiszakerületi Luther-Szövetség leg-
közelebb előreláthatólag Szolnokon és
Jászberényben tart evangélikus napot.

Érettségi vizsgálatok a kereskedelmi
középiskolában. A rozsnyói evangélikus
kereskedelmi középiskolában a szóbeli
érettségi vizsgálatok júnjus 21-24-ig
zajlottak le. Az elnöki tisztet Túróczy
Zoltán evangélikus püspök töltötte be,
miniszteri biztosui és a korrnány kép-
viseletében Margócsy Emil c. kir. fő-
igazgató volt jelen. A vizsgálatokra 44
növendék jelentkezett, 16 leány és 28
fiú. Az eredményt az elnök a teljes
vizsgálóbizottság és a vendégként meg-
hívott iskola bizottsági tag-ok jelenlété-
ben június 24-én hirdette ki. Jelesen
érettek 5 leány és 3 fiú. Jól felelt meg:
5 leány es 8 fiú, megfelelt: 6 leány
és 8 fiú. Nem felelt meg 9 fiú, akik
szepternberben tehetnek javítóvízsgála-
tdt. Az elnök es a miniszteri biztos az
evangélikus érettségizölenek az iskola
első érettségije alkalmából egy-egy
kőnyvet és újtestámentomot adott em-
lékül.

Az aszódi evangélikus gyülekezetnek
és gimnáziumnak többszörös nagy
gyásza van, Egy héten belül három
értékes, volt munkását vesztette el.
Június 15-én Micsinay Ernő kormány-
főtanácsos, a gimnázium és a gyülekezet
volt felügyelője húnyt el. Június 20-án
özv. Oravecz Mihályné, a leánynevelő-
intézet volt i zenetanárnője. Ugyanaznap
özv. Burró Imréne, a gimnázium táp-
intézet-nek szelíd és csendeslelkű. köz-
szeretetnek örvendő vezetője. Halála
bizonyára részvétet ébreszt országszerte
az aszódi internátus volt növendékeinek
szívében. - Mindhárom halottat nagy
részvét mellett temettek el.

Házasságkötés. Lám Sándor budapesti
gyógyszerész és Koch Olga - Koch
István dr. fasori gimn. igazgató leá-
nya - június 29-én tartották esküvő-
[üket a fasori templomban. Ugyanakkor
tartották a menyasszony szülei ezüst-
mennyegzöiüket.

Halálozás. Münstermann Ernőne, sz.
Hőhn Mária életének 54. évében hosszú
szenvedés után június 21-tm elhúnyt.
Temetése Békéscsabán volt. Az elhúnyt-
ban Münstermanm Ernő kir tanfel-
ügyelő nejét, Farkas Lajos csillaghegyi
lelkész anyósát gyászolja, -, Özv. Csila
Lajosné, sz. Majerszky Ida 83 éves ko-
rában húnyt el. - 'Stiegler Gusztáv ny.
pénzügyi számtanácsos, Stlegter Gusz-
táv volt soproni lelkész fia - életének
64. évébem Keszthelyen elhunyt. A sop-
roni evangélikus temetőben helyezték
nyugal-omra.

Eljegyzés. Zábrák Éva, és Jónás Zoltán
pünkösdkor tartották eljegyzésüket Ab-
rahámhegyen. (Mínden külön értesítés
helyett.) - Mohácsy Zoltán, dr. Mo-
hácsy Lajos marcalgergelyt tb. esperes
fia eljegyezte Gombás Ilonát, Gombás
Jenő szentgálí földbirtokos leányát.

Evangélikus Tanítók Vdülőháza. Rév-
fülöpöri családias nyaralást nyújt hit-
testvéreinknek. Árnyas terra sz, park.
Mérsékelt árak.

, t.

A Luther- Társaság legújabb
1. Gíertz Bo: ••Házát kősziklára építette". Svéd egyházi regény az utolsó három nemzedék éle-

téből és küzdelmeiből. Eredetiból fordította: Wolf Lajos. 320 oldal. Ára fűzve: '
10'- P, kötve : 13'- P.

2. Grünvalszky Károly: ••Az evangélikus vallastanítas célja tár:gyi szempontból". Az evangé-
likus theológiai dolgozatok első füzete. 70 oldal Ara fűzve: 2'50 P.

3. Liturgikus istentiszteleti rend: Lelkés~i szolgálat. Ára fűzve: 2'- P.
4. Maróthy Jenő : ••Szegények szfve". A korán elhunyt kiváló evangélikus Író összegyüjtött novelléi.

190 oldal. Ára fűzve: 6'- P. kötve : 8'50 P.
5. Vitéz Virág Jenő: ••Dr. Luther Márton önmagáról", A nagysikerű munka második. bővitett

kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek alakjában. Eddig 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 hárelevő három füzet a nyáron jelenik meg.

6. Scholz Lészlé : ••Isten fegyverzetében". Ef..6: 11-20 magyarázata, a "Lélek kardja" című
sorozat első íüzete.. 56 oldal. Ara fűzve: 1'20 P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltíában Budapest, VIIL, Üllői-út 24.
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kegyszerek. ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek.
ékszerek, kancsók.
csattok. hamutálak.

nászajándékok.

I FER Ne
OTVŰSTANÁR
BUDAPEST

HARISSAZÁR-KÖZ 3.
TEL.: 384-447.

j
aranvéremme' kltUnteteH szab6me.'.r

készíti a ióízlésű úri közönség ruháit
Elsőrendű szövetek nagy választékban.
Szolíd .árak. Pontos kiszolgálés.
IV., Molnár-u. 12. Telefon: 380-442.( E~;2:~~~8~.._'\

@) _ÉKSZER--EZÜST-ARANY @)
Telefon: 181-282. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.

Választékos. ízléses. szolid munka. Előnyös árak.

Rá~ió, gramofon, zongora~illenijüs ~armoni~8
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest. VilI. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
ler!lk!lt· Gyöngyös. Kossuth-utca 3. szám.

U U • Mohacs, Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

0°

Pmnínól, 'zongorát, . vagy ~armóniumot venRét
vidékről is

Mendölné

1
, Müvirág, diaaloll, eredell kBlönleges.

f ség ek g,árlás., eladás.l------------1IIIIII1 r l' GROSZ, 8past, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON:180-213.I A ÉNU fiiz6különlegessége'c.. - -"

Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ BRAUN JENOrnűhimző és plisséspeci-
BUDAPESTCBelváros), IV., ~e~ér~aJ6.uIC~ ~-10. sa. I _ - - alista bérmunka üzeme,

Tel el? n: 1,86-:: 1~7. - Kes~lt mmdenn~mu tánc-. I VHI - Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczi-út sarok)sport- es gyógylűzöket a legujabb szabas szennt. . I ., 'fiL _ _ '

. Tel e fon: 344 637.

O·· d ö gh Ma' ty á s I:szs~~~~~~s:' sh;::k~~~~;~~b!~~k:kr , szakszeru keszltese. ===~>;:t::======~
órásm~st~r preciziós ó;ák és ékszerek' KERESZTÉNY CÉG!
raktára.

B V D k F 4 Stíngl, Lauberger , Stelz·ud ape s t, ., eá .-tér. hamer, Ehrbar, Bösen-
Telefon : 181-175.' dorfer stb. világmárkás

zongorák, pianinók leg-
olcsöbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

MOST JELENT MEG: I
Az apostoll hítvallas hitt art alma
és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallásfilozófiai megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengödv Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető : .

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében J

Budapest, Ferenc-körút 19í21.
, . \ .} ..•..

R eis s m ann 1m r é né
Budapest, .VIII., Rákóezi~út: 55. Jeleinn: 131-098.. .

Vennék zori~o;át vi~r.~ilrtt:lPethŐ Láj~S fI;t=~~~kk:~~
. . \" (. ~

Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet. BUDAPEST,~ IV.- 'ker.., Sütő-utca 1. szám.
§~~~~ -Tel efon : 11-59-34. .Evangélikus gimnázium épületében .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ••.• w.:~ ..•...•._.



Ivénwl es Tliuro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütö-u. l.

Gyurátz ferenc [yang, Leánynevelöintézet és leányuimnázium

Kőszeg.
Magas szinvonalú 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 rryelvtanitás:
Különös gondot fordít az intézet az
egész'séges testi fejlődésre, amit Köszez
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, [átszótér, ten isz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet l) elsőrendű élelmezés.

Az
matban.
nyujt.

1943-44. evi feltételek folya-
Felvilágosítást az Igazgatóság

Miért támogassuk az Evangélikus Egybáa-
kerületek J6.létiEgyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeink~öl.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítállsal 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.

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

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

Hittestvéreknek árengedmény

Luther- T érsaság könyvescsomagjai.
-,
.;. A régi kiadványok közül '- kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel -

igen olcsó árban csoportos árusítást rendezünk, melynek során fillérekért értékes füzetekhez és
könyvb1{hez jutnak vásárlóínk. Az első két csomag már kapható ..

.J; •....•..•', ~
- 4z 1. csomag tartalma: 1. Antal: De Ruyter Mihály. 2. Csengey: A mocsarak

királya. 3. Drummond: A templomnélküli város. 4. Győri V. elbeszélései.
o. Győri V. költeményeí. 6. Hajas: Isten akaratja. 7. Kapi: Ai Úr oltalmában. 8.
Luther: A katona hivatásáról. 9. payr: Két emlék a reformáció korából. 10. Sop-
ron; 'Civi'talS--fidelissima. ll. Torkos 'L.: Öszi harmat után. - A több, mint 1400 oldalt
,kitevő· csomag ára stállítással együtt 4.50 P.
A. ,a.. Csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2. Életképek a keresztyén szeretet
munkamezejéről. 3. Farkasné: Husvét (színdáték). 4. Finn csíüagok. 5. Hajas: Isten
akaratja. 6 Kovács S.: A haladás törvénye a keresztyénség történetében. 7. Kovács
S. A speieri birodalmi gyűlés történelmi jelentő~ge. 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. Luttermamv: Az egyház
és a munkásmozgalom SvédorszCÍJgban. 13. Parrag: Az élet útjáról (elbesZJélések).-
14. Payr: A vadostat - artkuláris egyházközség. 15. Payr: Cordatus Konrád. 16.
Raffay: Család, otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protestantizmus in Ungarn. 18.
Zsilins;z;ky: Az 10610-i zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19. Zsilinszky: A róm.
kath. autonómíáról. 20. Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A t"bb, mint 800 oldalt
kit€1)ő csomag ára. szál.lítással együtt ~.50 P.

Megrendelhetőka Isuther- Társaség könvvesboltíában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24 .
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.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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A lapot küldi : _

gs.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURAus, BELMIS!SZIOI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

Schelz 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. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM

A nemzet nevelői

Közölhetetlen egyházi hírek

Jézus táborba szólította

Istentisztelet

Világi apostolok

Jogakadémiánk sorsa

Az Egység Útja

Figyeljünk jól

Lelkészek adóügye

Hírek

1111111111

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. július ll.

Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Cyálí-út 17. (h. örs. kórház)
Simor-utca 35:
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
UlJői-út 24: (egyetemi)
UlJői-út 24.
Szvetenai-u. elemi isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyi-utca 21.
Gömbös Gy.-út 25. (h. ő. k.)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tcmory-útí leányiskola
Szent László-út 61.
Torockó-téri ref. templom
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-tér
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u, 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Obuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

d e. 1/49 - - - -
d. e. 11210 GüttIer Vilmos
d. e. 11 Hernády Nándor
d. u. 6 Muncz Frigyes

19. d. e. 11210 - - - -~
d. e. 11 Harmati György
d. u.. 4 Harmati György
d.u. 5 - - --
d. e. 3/410 Harmati György
d, e. 10 Lamnek Vilmos
d. u. 4 Lamnek Vilmos
d.e. 10 - - --
d. e. 11 Majba Vilmos
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Lehel László
d. e. 1/210 - - - -
d. e. 11 Lehel László
d. e.. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 11210 Scholz László
d. e. II Scholz László
d.e. 11 - - --
d.e.l0----
d. e. 11 Rimár Jenő
d. u. 5 Rimár .Ienő
d.e. 9 - - --
d.e. 9 - ---
d. e. 9 Danhauser László
d.e.10----
d. e. 11 Danhauser László
d. e. 10 Hüttl Ármin
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
ci. e. 10 - - - -
d. e. lh11 Zulauf Henrik
d. e. 1/212 Scholz László



A· nemzet nevelői

J

Először rádióban hallottuk,
azután ujságokban olvastuk
Kállay Miklós miniszterelnök
nyíregyházi beszédéből azt a
részt, amelyben a miniszter-
elnök felhívást intézett a ma-
gyar tanítói és tanári, karhoz.
Meleg szavakkal és elismerés-
sel emlékezett meg arról a
munkáról, amelyet a tanárok
és tanítók az iskolában végez-
nek. Rendkívül érd-ekes volt
azonban és méltán fog országos
figyelmet kelteni a miniszter-
elnök beszédének az a része,
amelyben felhívta az ország
tanítóit és tanárait, hogy ne-
velő munkájukat az iskolán
kívül se hagyják abba, ha-
nem teljes erővel, hivatásér-
zettel, élettapasztalatokkal és
kemény céltudatossággal vé-
gezzék a nevelés munkáját a
felnőtteknek a társadalmában,
az iskolából kikerültek között,
tehát a nemzet életében.

Hadd mondjuk meg legelő-
ször a miniszterelnök felhívásá-
val kapcsolatban azt, hogy a
tanítók és tanárok nagy része
ezt a munkát régóta és állan-
dóan végzi. Tekintsünk most
úgy a magyar tanítókra és ta-
nárokra, mint akik egész földi
életük szent munkájának tekin-
tik a nevelést, sőt a körülöttük
lévő eseményeket, fordulatokat
és próbáltatásokat is valami
belső ösztönzés folytán mindíg
abból a szempontból tekintik,
hogy mit kell abból meg-
jegyezni, hogyan kell azt helyes

látószögbe igazítani, milyen ér-
téket kell annak tulajdonítani.
Ez már a nevelő embernek a
természetes szemlélete minden
kérdéssel szemben. Az igazi
tanító és tanár ugyanis r jól
látja, hogy körülötte az egész
élet csakugyan bizonyos iskola-
szerű jelleggel bír, A felnőtt
emberek néha cselekedettel,
néha szóval, néha szótalan ma-
gatartással mindíg felelnek
minden 'kérdésre, amelyet ne-
kik, családjuknak vagy nemze-
tüknek fel-feltesz a jelenvaló
idő vagy annak valamilyen vál-
tozása. Tulajdonképpen minden
vérbeli nevelőmesternek csodá-
latosan érdekes és izgalmas így
nézni a gyermekből felnőttekké
serdülteknek a társadalmát, a

. közösségeknek az életét. Ezért
hadd ismételjük, hogy a jó ne-
velőknek ez a vérükben van,
akarják és szeretik is művelni.

De azért ne goridoljuk, hogy
felesleges volt ez a felhívás.
Pecsétet tesz azok törekvéseire,
akik' önkén telen ülcse leked ték
eddig is. Másfelől azonban ko-
molyan inti erre a felelősségre
azokat, akik a miniszterelnöki
beszéd szerint az iskolából való
eltávozás után nem érzik többé
magukon a nemzetnevelés
.könyszerítő ;kötelezettségét és
tanítói mivoltukat otthagyják
az iskolában. Igen érdekesen
lehet belelátni a miniszterelnök
gondolatmenetébe, ha ebből
arra következtetünk, hogy ez a
totálisnak nevezett háború to-

tális embereket kíván minden
pályán. Amit az ember csinál,
csinálja mint egész ember.
Ahogy a lelkész nemcsak a
templomban lelkész, hanem,
egész életében és minden hely-
zetben mindíg lelkésznek és
lelkipásztornak kell lennie, úgy
el tudunk képzelni olyan adó-
hivatalnokot, aki hivatássze-
rűen érzi azt, hogy neki a
maga körében mindenkor szem
előtt kell tartania az állam
törvényes bevételeinek biztosí-
tását és annak elősegítését. Az
orvosok közül is azok az igaz)
orvosok, akik nemcsak rendelő
szobáikban, hanem állandóan
foglalkoznak az egészség' és a
betegség összefüggéseivel és az
emberi társadalmat is olyan
szervezetnek tekintik, amely-

'nek vigyáznia kell a maga
egészségére, de amelyik beteg-
ség esetén idejében szintén gyó-
gyítható. Éppen így kell a·nem-
zet nevelőinek a nemzet egé-
szét nevelhetőnek látni és ezt.a
nevelést a legkomolyabb és leg-
felelősségteljesebb kötelességek
egyikének _ ismerni. Fogadjuk
hálásan ezt a munkát. De be-
csüljük is 'meg. Maga az állam
járjon elől jó példával. Biztosít- ,
son olyan életlehetőséget a ta-
nítóknak és tanároknak. hogy
a legértékesebb lés legjobban
felkészült emberek örömmel .és
szeretettel . vállalkozzanak a
nemzet nevelésének hatalmas,
munkájára.
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Jo~a~a~émián~sorsa
Alig hiszem, hogy akadria intelligens

evangélikus ember - ha valamennyire
is törödik egyháza ügyeivel - akit ne
érdekelne a miskolci jogakadémia sorsa.
Mint ismeretes, ennek a nagymultú in-
tézményünknek a jövöjét erösen bizony-
talanná tette az a miniszteri rendelkezés,
mely szerint a jogakadémia felsőbb év-
folyamait meg kell szüntetni és az alap-
vizsgálatokat is csak valamely tudo-
mányegyetemen lehet íetenni.· Az új
kultuszminíszter ugyan legutÓbbi mis-
kolci látogatása alkalmával megigérte,
hogyajogakadémia ügyével .újból fog-
lalkozni fog és a végleges rendezés ig a
jogakadémia felsőbb évfolyamainak a
munkáját lehetővé teszi, tehát az alap-
viz~,g~l~tokat engedélyezi, de ez semmi-
esetre .sem megnyugtató megoldás. Nem
megnyugtató elsősorban azért, mert jog-
akadémiánk Iétezését ily~nformán csak
prekáriumnak tekinthetjük, amely fölött
állandóan ott lebeg a visszavonás, a
megszüntetés. veszélye. Hiszen ha a két
felső évfolyam működése elmaradt és
az ·alapvizsgálatok miatt is'. egyetemre
kell menníök .a hallgatóknak, akkor már
be ís-csukhatjuk föiskolánkat, mert ebben
a megtsónkított formában - egyszerű
előkészítő tapjolyamrriá sűllyesztve - a
fenntartásnak •sem erkölcsi, sem anyagi
feltételei nincsenek meg.

Van itt azonban. egy-két olyan szem-
pont, amelyrő) ugyan nincsen nyíltan
szó, de annál nagyobb aggodalomrnal
kell, hogy eltőltsön bennünket. Ugyanis
nemcsak hatalmi parancsszóval lehet va-
lamely intézményt megszühtetni, hanem
úgY' js .meg' lehet akadályozni a műkö-
dését, hogy - lassankint elsorvasztják,
eltávolitjék az intézmény legfontosabb
alkötó-elemeit: a tanerőket. Mert amilyen
ör?mmeltöl.t):J.et el. minden evaqgélikust
az 'a tény,högy jogakadémiai tanáraink
egymásután nyernek el valamely egyete-
men. katedrát, épp., olyan aggodalmat
kelthet szívünkben "az utánpótlás hiánya.

. A jogakádémia jelenlegi dékánja - akit
egyébként a. Mindenható éltessen sokáig
hazánk, egyb'ázunk és a tudomány dicső-
ségére - immár két évtizede áll a jog-
akadémia .élén és ezt a fontos őrhelyet
a legnagyobb ráterrnettséggel ' és példás
lelkiismeretességge' látja 'el.. Sajnos,
Bruckner Győző "miu- nem fiatal ember
és számolni kell .azzal, hogy élőbb-utóbb
otthagyja, ezt aj sok odaadást kívánó és
na,gy:'megerőltetéssel járó munkát abból
a célból, hogy egészen saját tudományos
búVál'k~dása'inak szentelje magát, akkor
pedig a, jQgakadémia igen nehéz hely-
zetbe kerül: A, régi tanárok közül már
csak egy' van mell ette, aki bizonyára
szintén .meg fogja kapni a jól megérde-
melt egyetemi tanszéket. A többiek
közül _Suráfiyi 'Unger Tivadar, Sztehló
Zoltán, Schnellor Károly és Hacker Ervin
már az ország három különböző egyete-
mén tesznek bizonyságot arról, hogy
egyházunk milyen 'nemes értékekkel gaz-
dagítja. hazai, jogtudományunk kíncses-
táÍ'áf, de aubüszkeség Jllellett nem hall-

~ gathatjuk el a fájdalmas kérdést: lesz-e
méltó ';folytatása, vannek-e az újabb jo-
gásznemzedékben olyan kiváló egyénisé-
gek, akik méltóképpen léphetnek az el-
távozott tudósok helyére? Mert hiába
lesznek újabb kormányrendeletek, ame-
lyek időről-időre engedélyezik a jogaka-
démia működését, ha eltávozott tapárai
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Közölhetetlen egyházi hírek
Nyári időben a legmegrögzöttebb fővárosi ember is ráfanyalodik

a vidéki lapok és harsonák olvasására. A rnuraközi vend nyelvű lapokat
a nyelv ismerete nélkül is majdném meg lehet érteni, mert annyi
magyar szót vegyít a vend ujságíró stílusába, hogy a magyar ember
is kikövetkeztetheti a mondat értelmét s az északerdélyi oláh nyelvű
lapokat is olvasni lehet latin és olasz műveltségünk adatai segítségével.
De még inkább olvassa a fővárosi ember a vidéki magyar lapokat
s az első napon épenúgy, mint a későbbi idők tapasztalatai alapján
azt kell megállapítani, hogya vidéki ujságírók jobban írnak, mint
azt a fővárosi lapvezérek a maguk bástyái között hinnék Részben
való elfogultságból mondjuk ezt a tételt. Mert azok a nem sajtókamarai
újságírók, akik a yidéki lapokban írnak, mint ügyvédek, vagy mint
tanárok, vagy mint pennával viaskodó fiatalok, valahogy közelebb
állanak ahhoz a közösséghez is, amelyet ki akarnak szolgální.:

Ezért van az a feltűnő sajátossága rnínden vidéki lapnak, hogy
azokban sokkal nagyobb szerephez jut az egyház és annak minden
kívánsága, mint a fővárosi lapokban. Természetesnek tartja mindenki
azt, hogy Kolozsvár ujságjai lehelik magukból a kolozsvári egyházak
nevelő évszázados munkájának eredményeit s Győr ujságírói is
elismerik mindennapi írásaikban azt, hogy az egyház jövőjét szolgálják
s egyben. a nemzet jövőjét is akkor, amikor soraikkal küzdenek a
keresztyénség exisztenciájáért.

1943 júniusának utolsó napjaiban és júliusának első napjaiban a
középeurópai sajtó tele volt az angol-amerikai repülőtámadások temp-
lomromboló tetteivel. Minden keresztyén lélek megdermedt a hírekre.
Ahogy az orgonista fájlalta a kölni dóm orgonájának elpusztítását s
ahány lelkész szerongott a bő hírekre, hogy hány templomban nem
lehet többé istentiszteletet tartani, kimondhatatlan nagy számú ~ítatos
lélek, tradíciót tisztelő férfiú és az emberi múltbeli művészetnek hódoló
férfi és asszony borzongott meg azon, hogy talán csak a nászútja
alkalmából egyszer látott, de mégis megszeretett templom nincs többé.
Az angol-amerikai lapok két évvel ezelőtt voltak tele ugyanilyen
sirámokkal. Abban az időben képek és fájdalmas szívekben megrendült
betűk örökítették meg azt az angol-szász szomorúságot, hogy az
elfoglalt és megszállt területeken elpusztult többszáz templom. Sze-
rencsere korunk teológiátlan laikusság a is tisztázta önmaga elott már
Bo különbségtételt, hogy az egyház nem a templom.

Azonban, ha akár' Angliában, akár Olaszországban a templomi
rombolásokkal foglalkozó lapokról valaki azt állítja, hogy mennyire
egyháziasak, mert ezekkel a hírekkel foglalkoznak, az. annyira téve-
désben van, hogy az ilyen lelket sajnálni kell.

A rádiónkról sem vagyunk jobb véleménnyel azóta, amióta újság-
jaink stílus-szellemében hírt ad ezekről az egyházi vagyonokat ért
rombolásokról s azzal sem bizonyítja be a magyar protestántizmussal
szemben toleránsabb álláspontját, hogy egy reggeli hírében meg-
emlékezett Heckel püspök finnországí szolgálatáról. Ezek a lényegtelen
jelenségek nem feledtethetik el velünk a rádiónk többször tapasztalt
feledékenységét s a protestántizrnus fontos eseményeivel szemben meg-
mutatkozott közönyösségét.

Miért nem akar a magyar sajtó is és a magyar rádió is több
protestáns egyházi hírt közölni? Elismerjük a főszerkesztői szuverén
jo~okat. Tudjuk azt is, hogy minden magyar napilapnak van gazdája,
aki, vagy amely megadott és vallott programmjának megfelelő szellemet
és tartalmat vár a laptól. Ezt 'is megértjük. De abban bizonyosan téved-
nek a Iőszerkesztők is és a laptulajdonosok is, hogy a közönségük
meg volna velük elégedve. Mert a közönségük igenis kívánja az egyházi
híreket még a kedvenc lapjában is: Higyjék el kedves szerkesztő urak
nekünk azt, hogy protestáns olvasóik kedves és nélkülözhetetlenebb
egyházi .lapjuk ismerete alapján hetenként ellenőrzik azt,- hogy napi-
-lapjuk hány hírt nem adott át a nagyobb nyilvánosságnak. Szívesen
és könnyen tudnánk olyan nagy tömegű és értékes nevekkel szolgálni
a szerkesztőségeknek, amelytől még a jó idegzetű ujságírók is meg-
remülnének.

Ha hitelt .....adnak eddigi elgondolásainknak, tévedés volna ezen a
bajon úgy segíteni, hogy protestáns nagyjainkkal kapcsolatos minden



ménynek készségesen helyet szorítanak lapjaikban. Azt a bosszantó
haszontalan kifejezést kell idézőjelbe vennünk "és még sokan

mások", ahogy szokták írni a gyűléseinken résztvettek felsorolását.
protestántizmus ezeknek nevében tiltakozik ez ellen a szerencsétlen

ollektív kifejezés ellen.
Harctéren levő testvéreinktől naponként hoz a posta lapkivágá-

kat. Egyszerű tűzmesterek és közlegények küldik a lapszemelvénye-
ket, amelyeknek jelentéktelen része il magyar protestántizmussal való
törődésről számol be, nagyobb részben pedig azt mutatja, ·helyesebben
katonáink figyelmeztetnek arra, hogy vártak volna hírt erről vagy
arról az egyházi eseményről s semmi értesítés nincs a napilapokban.
Egy tanítóválasztás talán lényegtelen hír, de egy egész falu harcoló
katonaságát érdekli. Ha nem is szavazhatott, mégis szeretné tudni,'
hogy ki lett a tanítója. '.1

Az olaszországi waldens lap: La Luce írja egyik cikkében, hogy
a szicíliai bombázások óta hány egyházi munka zavartatott ott meg.
Rengetegen költöztek el arról a vidékről s a waldens lelkész vasár-
naponként bátran visszajár meggyerült hívei közé Sziciliába. Minden
veszélyt vállal, már több bombázáson esett át, hívei napról-napra
fogynak, de ő azért csak megy a veszélyes úton. Ez a bátor vállalkozás
mindenesetre még a lelkész életében feljegyzésreméltó épen úgy,
mint annak a magyar katholikus papnak az esete, aki reverendája
cingulusával kötött be -egyelvérzés előtt álló szerencsétlen embert.
Bizonyosan rengeteg adat van még ezenkívül, amelyek mind alkal-
masak és méltók arra, hogy a napisajtó megörökítse.

A szerkesztőségek fellegvárában otthonosan járván, többször meg-
figyelhettem azt, hogy kezdő ujságíróknak milyen keserves feladata
volt a beküldött hírek nek átírása. A főszerkesztők az átírt szöveget
többször visszautasítják s igen sokszor az lesz a végeredmény, hogy
az egyházi kőnyomatos eredeti szövege maradhat benn a napilap hír-
anyagában is. Lehetséges az, hogy nagy lapjainkban a hírek tekin-
tetében az idézett módszerben van a hiba. Mi egyházi ujságírók és
hűséges napilap olvasók abban a hiszemben vagyunk, hogyha tapasz-
taltabb és hűséges, de ökumenikus gondolkodású -ujságíró kezébe kerül
az egyházi hír, az nemcsak jobban méltatja figyelmére, hanem "le is
közölteti.

A főszerkesztők elé rítkán kerülnek levelek olvasóik panaszával
telve. S az ujságok előfizetési díját beszedő alkalmazottak .nem tudnak
hűségesen referálni gazdáiknak arról, hogyalapjaikkal szemben meg-
nyilatkozott panaszok tekintetében milyen sok termivaló volna. Mind-
ezek helyett és nagyon sok magyar protestáns ujságolvasó nevében
meg kell írnunk, hogy úgy az Űj Magyarság, mint a Pesti Hírlap s
a Magyarság épenúgy, mint a Magyar Nemzet, vagy a Népszava és
Ujság kevesebb egyházi hírt közölnek, mint amennyi híranyag ren-
delkezésükre áll.

Csak részben fogadhatjuk el védekezésüket: térszűke, rosszul
szövegezett híranyag, érdektelen események stb. stb. Csak a rabló-
gyilkosságokra van hely s föltétlenül szükséges minden statáriális
hírről beszámolni? Érzésünk szerint sok okból jobb volna az ilye-
formájú híreket kurtítani, vagy egészen elhagyni. .

Végül még egyet. A cikk nem sugalmazott cikk. Nem kérésre
iródott. Sok magyar protestáns ember panaszát gyűjtöttük egybe és
sokak helyett írta meg egy ember azt, ami napilapjainkkal szemben
sokaknak fáj. G. L.

Katonai kiképzés. Segédlelkészeink
közül a nyári két hónapra tábori lel-
készi kiképzésre többeket bshívtak. A ki-
képzés július l-én kezdetét vette,

Gerhardt Béla hetven éves. Cerhardt
Béla ny. kir. főigazgató július hó l-én
töltötte be életének hetvenedik, s há-
zasságának negyvenedik évfordulóját.
A kiváló tanár régi tanári és tanítói
családból származik. Szerény, ·hallgatag,
de értékes, lelkes· férfiú. Negyven éven
át volt tanára és igazgatója azEperjesről
menekült miskolci tanítóképző nek. Sok

alkotással gazdagíto~a az egyházi é~etet.·
Az ő nevéhez fűződik a miskolci tanító-
képző hatalmas épületének- és a tállvaí
iskolának a felépítése is. Nyugdíjba ke-
rülve Tállyán telepedett le, de itt sem
a pihenest kereste, hanem töretlen erő-
vel és példás egyházszeretettel áll a
tállyai egyház élén. A tállyai egyház
presbitériuma bensőséges szeretettel üri-
nepelte meg másodfelügyelőjének hetve-
nedik születésnapját és az egyház lel-
késze-hálás szavakban fejezte ki az egy-
ház ragaszkodását ·és szeretetét, '<

helyére nem tudunk újakat állítaní. Már
most is ott tartunk, hogy .. az egyik el-
távozott tanár munkakörét három JIJeg-
bizott előadó látja el, akik közül az
egyik nem is evangélikus. Itt tehát már
evangélikus presztizsünk is csorbát szen-
ved. Ha ez így megy tovább, hamarosan
nem lesz több jogakadémiai tanárunk,
mint egy-kettő, vagy még annyi sem és
akkor az államhatalomnak könriyű lesz
kimondani az ítéletet: tanerők hiányá-
"ban a jogakadémi.a működése megszünt-
nek tekintendő. És még csak igazság-
talansággal sem vádolhatjuk az állarn-
hatalmat, 'mert mi magunk mulasztottuk
el a lehetősége,ket, amikor nem gondos-
kodtunk idejében a hiányok pótlásáról.
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Azt hiszem, ezzel' már adva van a
legsürgősebb és legfontosabb tennivaló,
Minthogy evangélikus közegyházunk
egyik legfontosabb ügyéről van szó,
elsősorba.n egyházunk hivatalos szervei-
nek 'kell.kézbe. venni ajogakadémla sor-
sát, illetve megmentésének kérdését.
Egyházunk hivatalos tényezőinek . meg
kell látniok azt, .hogy jogakadémiánk
mind a nemzet, mind az egyház szem-
pontjából olyan nagyfontosságú kultúr-
tényező, melynek zavartalan műkődését
mindenáron és minden eszközzel bizto-
sítani kell. Az utánpótlás kérdését nem
szabad a véletlenre bízni,.. Nem szebad
várni, hogy majd csak akad valaki a
tőmegben, aki elvállalhat egy elárvult
katedrát, hanem ki kell termelni az ilvep
egyéniségeket. A legfontosabb és leg-
sürgősebb feladat szerintem·a rnár meg-
lévő evangélikus jogászértékek Ielkuta-
tása .és aktív munkába állítása, ·ha 'kell,
akár anyagi áldozatok árán is. Egészen
biztosan akadna több olyan értékünk' f~,
akik esetleg a szükséges eszközök l .és
lehetőségek hiányábéj,n ~elsikkad,n?k,
nin,cs módjukban képességeiket kiféltelti
és elvesznek a jogtudomány és egylÍa-
zunk mérhetetlen nagy kárára. A 'm(íSQ'"
dik fontos tenrrívaló cpedíg 'egy": ~{ríí.J;i-
gélikus jogásznemzedék nevelése·,~amely
célra éppel! jogakadémiánkkiváíóiin, al-
kalmas. Ugyanezen '-célb'ól' tÖn.i'qiít.~~i
kellene a különböző f' egyetemek 'iog-
tanuló evangélikus ifjúságát is.' Ennek a
nevelendő nemzedéknek lehetövé kellene
tenni a gyakorlati irányú jogikikép.z~gt
is, amely téren evangélíkus' ügyvédemk
és bíráink egyházunknak vfölbecsülhetet-
len szolgálatot .tehetnének. \ V égered-
ményben az evangélikus ügvvédrés birói
karnak csak díszére válnék, ha' idővel
egyik-másik tudományos kiválósépunkre
azzal a boldog büszkeséggel tekinthetné-
nek, hogy azt ők is segitefték az érvé-
nyesüléshez. Egy-egy ilyen téhetsé~eIl:
tés manapság valóságos e-gyfJá=Emté~-
számba megy, ami sokszorosan ·vissza·
fizeti a reáfordított .áldozatökat. • ,,,. "

Kis egyházunk fokozottan érzLa súlyos
idők viharait, amelyek .éppen legértéke-
sebb pilléreinket rázzák, 'döntögetík .. Ha
egyetlen főiskolánk elvesztését közönvö-
sen nézzük és nem teszünk meg mindent
fl. . megmentésére, ami saját erőiilkből' is
telik, akkor ne reméljük az .államhate-
lom könyörületét. .Akkor hiába- bízunk
egy újabb országgyq.rapo.dásbá'rt,.· ami
.esetleg egy-két évvel rmegint el'odá'tza .a
teljes megszüntetést, akkor a végzetkér-
lelhetetlenül be fog teljesedrri tősí intéz-
ményünk fölött. 1\5 ha.' ez az erős píllé-
rünk egyszer kidő It , akko, ugyanez, a
veszély fenyegeti tanftóképezdéinket, -söt
középiskoláinkat is. Hogy ez -rnilyen kö-
vétkezményekkel já,ho,t anyászentegy-



máig sem' felelt az Evangélikus Élet cik-
'kére, unelyben "Négy szám után" cím
'alatt esaknem két hónapja három kér-
dést tettünk {el neki az egyházak békés
együttműködése -munké lésénak kornoly-
séga 'érdekében, Tudomásul vesszük,
hog)h ezekre a kérdéseinkre ezidöszerint
'az Egység' Útja nem' tud válaszolni.

UgjlianebbECn a cikkben megígértünk
'e,gy l olyan szeml'ét, "melynek alapján az
Egysé~ Útja eleget tenet célkitűzésének.
hogy 'to í, mindkét oldalon hatcolní fog
a barétségtalan hangok elIen, hogy ez-
által is útját, egyengesse a Keresztyén
egyházak testvéries együttműködésének,
bne a munkáterület: '
'1. A ,,13uctapesti r. k.Bgyházközségi

Tudósító" VIlI. évf. 1. számában ezt írja:
.Kríszrus Urunk -csak egy Anyaszentegy-

'házat -alapított, -éspedíg 'a római katho-
líkus Anyaszentegyházat... semmiféle
más -egyhéz-nem «aevezheti tmagát Krisz-
tus- egyházának, s rsv nem dicsekedhetik
a törvényesség jegyével . .. Kívánják,
hogy 'ezt -e1hallgassnk, nehogy felekezeti

'érzékenységet,' sértsünk- és igy a nemzeti
egységet megbontsuk?"

'2. A soprohiBencésgiinnáziumban a
követkéző ttevasz'í -plakátuj ságrészlet ne-
V\elte a keresztyén-egységre a róm. kath.
növendékeket:" . '

,~A mísszfók ,cellénsége'i: A 'mai misz-
sziók ellenságei:aj ,A protestántizmus.

íHfttérftést csak a rriúlt . század eleje óta
folytatnak. Már puszta megjelenésük is
szomorú 'állapotokat teremt misszióink-
ban. Hithirdetésük legjellegzetesebb vo-
nása a -halalm'as -j'Jénzbéli fölény ... Egy-
séges -prote'stáns .hithirdetésröl még ma
sem lehet, beszélni". 'Ezután tovább so-
roJjá amíssziók ellenségeit: b j Izlám és
buddhizmus.' ej .Kommunízrmis , ..

Ugyanennek az ujságnak következő
nemzetnevelő szövegét is figyelemre R li b '1 Li IIméltónak tartjuk: " eggeli esze getés abib.,' a me ett". Ezzel a "programmpont-
,;Tudod-e? tal" kezdődött minden napunk. Csoportokban. A nap fényesen igye-

~.. hogya volt csonkahaza területén kezett fel a hegyre, a fák levelin átsütött a sugára, Isten Szeritlelke
a magyarság .rnínden évben 10,000 ma- "onnan felülről" ragyogott alá reánk. Párás, tiszta reggelek voltak,
gyart kapott a katolikus erkölcs fen-, k I b k 1söbbségének folyományaként? éreztü az sten eszédéne tisztaságát, s elkünket fürdettük har-

... hogy' jelenleg .a katolikus anyáknak -rnatozásában. Reggeli biblia-tanulmányozás. Olyan mcssze eső, kelle-
121.000-rel ,több él.ő gyermekiik van, mint metlen "vallásos kötelezettség" ez télen a diákszobák félhomályában,
amennyi, lennelilkkor, ha ezek az anyák fűtetlenül, kapkodó öltözködés után, féllábbal már kint az utcán s
kálvinis·ták lennének?"---. - rohanva az 'egyetemre. Itt olyan természetes életformának látszott.

'Az Egység Útja küzdjön ezek ellen a Reggel, minden reggel újra kezdőd'ik az élet. Az Élet. Azzal, hogy
tendenciózus' .bárgyúságok ellen Mert .összedugjuk a fejünket, kinyitjuk egymás elott a szívünket s Tsten

'lírgyje eV'ezek és' nem a protestáns ige-
hirdetés igazságet mérgez.fk a' magyar elé állunk, mint parancsra váró katonák a Parancsnokuk elé.
teswéríség ieve'gő'jét!· dyl, Mint reggeli útravaló kenyeret és csókotváró gyermek az Édesanyja

\
hézunkra, arra' még gondolni is szörnyű
mínderröntudatos evangélikus embernek.

Egytiázuirknak olyan drága értéke fo-
rog végveszélyben. amelynek elvesztése
nemcsák kiheverhetetlen etkö!csi vere-
'séget [élent, hanem olyán veszteséget is,
arrrelyért az elvesztegető nemzedéknek
li késői utókor 'előtt is felelnie kell. Jaj
nekünk, na 'fiaink és unokáínk számon
kérík tőlünk az -elveszített főiskolát és
szégyenkezve, lesütött fővel kell be-
Ismernünk 'm\llasztásainkatl' Rajtunk a
a sor, hogy ez be .ne következzék. Cse-
lekedjünkés pedig gyorsan, amig időnk
vagyon. Nem holnap, hanem még ma,
Mert lehet, hogy holnap már késő!

Dr. Várhegyi Miklós.

.Az.Egység Útja

Jézus táborba szölította
egyházunk egyetemistáit ' is. A Pro Christo 'Evangélikus Osztálya
és az Egyetemi Luther-Szövetség összefogott s megrendezte Tahiban
az első evangélikus főiskolás tábort. Tahiban eddig csak közös fő-
iskolás táborok voltak más vallásúakkal s már a számarányunk miatt
is el magunk szellemisége kevéssé érvényesülhetett rajtuk. Ez 'volt
az első tábor, amelyben az evangélikus igazság és élet tartalmait és
formáit kerestük. És Istennek legyen hála, sok eredménnyel. Volt
már egyszer egy evangélikus főiskolás tábor. A harminc as évek végén
a szegedi Egyetemi Luther-Szövetség rendezte, amely akkor élt
virágjában. Abban az időben itt volt az evangélikus főiskolások egy-
házi életének mozgalmi gócpontja. Urbán János, Sztrokay Tibor, Benkő
László elnöksége alatt Szegeden akkor diákotthon létesült, innen
szervezték az országos tábort a' Balaton mellé, innen indult ki a két
évfolyamot nagy sikerrel szolgált Fiatalok Országútján c. folyóirat.
melynek egész egyházunk sajtójára nagy hatása volt. Innen kísérelték
meg először az egész ország minden Egyetemi Luther-lSzövetségének
egységes szervezetbe tömörítését, szóval virágjában volt az evan-
gélikus diákélet. Erre most csak azért emlékezem, mert azt szeretném
remélni, hogy ezt az idei tábort, is, a felfelé lendülö evangélikus
diákélet hívta életre. Akárhogy is volt, de az Egyetemi Luther-Szövet-
ségben nagyon érezhető volt a vágy egy huzamos testvéri együttlét
után, melyen nem csak órákat, de egész napokat tölthetünk együtt.
szeretetben s evangélikus és magyar gondokban. Az ilyen tábor
magától születik. Egyszercsak kell 'és akkor meg is lesz.

, * * *, .
A táborban nem voltunk sokan, de annál jobb hangulat volt. Öreg

tábori rókák úgy tudják, hogy ha sokan vannak együtt egy táborban,
akkor ugyan sok előnye van a' tömegnek, de az egész tábor 'nem tud
eggyé forrni sohasem. Csoportok alakulnak s ezek ugyan rnínd igen
jól érezhetik magukat, mégsincs a tábornak közösségi jellege. A mien-
ken ez volt a főtapasztalat. A reggeli zászlófelvonástól az esti tábor-
tűznél elmondott imádságig együtt voltunk s volt valami meghittség,
valami bensőség ebben az együttlétben. Sohasem érezternvennyire,
hogy az evangélikus voltunk milyen erős híd közöttünk. Hogy mennyire
létezik az evangélikus közgondolkozás. 'Mennyire él az egyház-tagság
a szivekben. A mi kis egyházunk milyen nagyszerű családdá Lehetne,

.na gyakorolnárik s mind többet próbálnánk a kqzösségi életet benne!
Valaki úgy mondta: "él bennünk az eretnekszolidaritás". Inkább azt
hiszem, hogy az evangélíkusság nagy századainakerővel is eltékozol-
hatatlan nagy öröksége ez. Hivő eleink lelke lebeg az egyházunk felett
s az a családias levegő, ami az iskoláinkban, a családi istentisztele-
teinken, az artikuláris helyek intim és szeparált közösségeiben szü-
letett. Krisztusnak valóban misztikus teste az egyház. Vágyakoztam
mindíg ebbe a misztikus valóságba. A fiatalok közül többen vallották,
hogy ők is ugyanígy. ts a táborban valamit megéreztünk ebből. Persze
nem a hegy és a fű hozta ezt létre, hanem a közösségi élet. A közös-
ségi életben ma is él az egyház! De mit tudunk mi erről szórvány-
evangélikusok! Egyházunk egyetlen szórvány. Sokan még a családunk-
ban is keverten élünk. Meg kell teremteni ezeket a táborozásokat
különösen az ifjúság részére, hogy szeresse meg és kívánja meg az
evangélikusok testvériséget,

* * ~
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elé. A reggel tisztasága és biztatása utat nyitott az Igének. A biblia-
köröket váratlanulolyanokra bíztuk, akik sohasem vezettek biblia-
tanulmányozást. S az ő alázatukból, hogy gyarlónak érezték magukat,
mindenütt lelkes beszélgetések fejlődtek ki a diákok között. Valóban
tusakodtak az Igével. A pihenőre hívó harang alig tudott véget vetni
az eszmecseréknek.

* * *
Délelőtt és délután egy-egy előadás. Egyetemista életünk. Magyar

gondjaink. A keresztyénség igazsága, a gyakorlati hitélet, az egyház
küzdelmei, bajai,' dicsősége, egymás után sorra kerültek. Így a fák
alatt más a szavaknak az íze. Tanteremben, templomban mcsszebb
esnek ezek a' dolgok az élettől. Turistaruhában, törökülésben; vagy
fűre heverészve, verőfényben, szabadság és élet vesz szállást az ember
lelkében. A madarak belpszólnak a beszélgetésbe, s a pToblémák teT-
tnészetes életközelbe jönnek. A beszélgetés fesztelenné villik s az ernber
erőket érez. Kozmikus eTőket, Isten mindenhatóságának mindent be-o
tőltő hatalmát s az ember elhiszi, hogy része a Világtervnek. És szol-
gálatra indul.

* * *
Vasárnap úrvacsorát vettünk. A leányok virágból csinálták a

keresztet s a térdeplőt cserfalombból az oltár köré. A hegyről a kál-
vinista templom csillag-buzogány a látszott s túl a Duna ezüst szalagján
a váci székesegyház. Lent hajó füstölgött, fent csenddel ünnepelt az
élet. A torkomban vert a szívem a "Krisztus ártatlan bárány" dalla-
mára s az Isten hatalmas templomában végtelen örvendezéssel ugy
éreztem, hogy magasra, a világ fölé emelem a Kelyhet. S a "lVIily
nagy az Úr kegyelmességé"-t, régen hallott örvendezéssel énekelte ez
a maroknyi evangélikus diáksereg. Azt mondta egy festőnövendék az
istentisztelet után: "A szemernben maradt ez az úrvacsora; Ha Isten
megsegít, egyszer megfestem" .

* * *
A tábortűznél jó magyar nóták mentek s minden este az egyház

népénekei is. Milyen szépek tábortűznél a koráljaink! Az "Azt hittem,
hogy nem kellek katonának", a "Hej búra termett idő" és a többiek
mellett milyen nagy erővel szólalt meg a "Térj magadhoz drága Sion"!
Önkéntelenül a magyar egyházi énekek kerültek elő a magyar nép-
dalok mellé. És benne éreztük őket az életünkben.

* * *
A táborvégi utolsó tűz esti beszélgetésénel azt mondta egy fiú:

"Nem hittem, hogy fiúk és leányok ilyen elfogulatlan jó barátságban
lehetünk együtt napokig". Istennél még ez is lehetséges ...

Dezséry László.

Istentisztelet
Mutatvány Maróthy Jenőnek, a korán elhúnyt evangélikus elbeszélőnek a

Luther- Társaság által most kiadott kötetéből -,

Zöld bársonyba takart dombon áll a 'Iukovkaí templom. Százados
kőfal veszi körül, melyet csak két helyen nyitott meg a halandó
ember keze: egyfelől a parókia udvarától, ahonnan három esővájt
lépcsőfok kapaszkodik fel a templomudvarra - másrészt pedig le a
falu felé. Így aztán be is jöhet, ki is mehet rajta Isten igéje az írás
parancsolata szerínt. Be a pappal a prókiáról, ki a tótokkal a széles
világra sha ott még se ereszt gyökeret, azért az egyért !hár bizonyára.
nem a lukovkaiakat terheli a felelősség.

De ha még őt terhelllié is, réges-régen sárrá vált már az az
agyvelő, melyet kérdőre lehetne vonni a lukovkai templomudvar mai
beosztásáért. Hátul a sekrestye mögőtt, a mélán hallgató hársak
árnyékában, két családi kripta bemohosodott záróköve vívja utolsó
küzdelmét a ránehezedő földtömeggel. Az egyik alatt Simonffy urak
porladoznak, a másik pedig a lami és keszihóci Datsók álmára vigyáz.
Édes lehet ez az álom, mert nem közönséges földi érdemek vetették
meg a derékalját. Datsó Sándor sírfelirata legalább ezt mondja:

Figyeljünk jól
arra a hirdetésre, mely most már lapunk
három egymásután jövö számában je·
lent meg és a Luther-Társaság legújabb
kiadványairól szól.

Hosszú idő óta vártuk, sürgettük a
Luther- Társaság megmozdulását. Éreztük,
hogy egyházunk számára életszükségletet
jelent az eleven, friss lendületű, az
evangélikus egyházi élet szellemi meg-
nyilvánulásait magábagyűjtő és meg-
szólaItató egyházirodalmi társaság és
nagyon fájlaltuk, hogy sokáig alig tör-
tént valami, amit élet jelnek Iehetett
volna tekinteni. Nem gondolunk most
személyekre, nem kárhozta tunk senkit,
nem méregetjük a hosszát a körülmé-
nyek által előidézett hallgatásnak, -
rnindez elmúlt és must örvendezünk
annak, hogy élet jelenségekkel találko-
zunk s a Luther-Társaság újból meg-
jelenik a szellemi élet küzdőterén. Nin-
csen semmi kétségünk aziránt, hogy
rníndazok, akik, hosszú időn keresztül
csak kritikát mondottak, hiányoltak és
munkát sürgettek, most mindnyájan oda
fognak állani a szervezetében és szemé-
Iyeiben megújhodott Luther- Társaság
mellé és komoly szándékkal fognak se-
gítőtársak lenni. Igy lesz ez jól, ezt
várjuk tőlük, ennek meg is kell tör-
ténnie. A Luther-Társaság múltja ol yan
értékes eredményekben gazdag, hogy
azok nem veszhettek el, azokra 'íjból
lehet építeni és elegendő lesz a neg-
felelő en bárátságos érdeklődés is ahhoz,
hogy szemünk láttára gyorsan és erő-

. teljesen újból meginduljon a Luther-
Társaság élete.

Ezért vesszük ilyen nagy örömmel és
ezért ajánljuk míndenk inek a figyel-
mébe a legújabb kiadványokról szóló
hirdetést. Más könyvkiadó természetes-
nek találja azt, hogy ügyesen és okosan
feldícséri a saját kiudványait és igyek-
szik bebizonyítani az olvasónak. hogy
neki okvetlen szüksége van ezeknek a \
könyfeknek az elolvasására. A Luther-
Társaság ezt nem teszi. De helyette mi
most megtesszük. Azt mondjuk, hogy
szerezze meg mindenki Maróthy Jenő
összegyűjtött novelláít, mely Szegények
szíve cím alatt jelent meg. A ragyogó
tehetségű, egyedűl csak Mikszáth-hoz
hasonlítható evangélikus elbeszélő, a va-
nyarci evangélikus papi ház szülötte leg-
kiválóbb novelláit kapjuk itt, felejthetet-
len szépeket. Kérjük olvasóinkat, hogy
figyelmesen olvassák el Istentisztelet C.

noveIIáját, melynek mutatóba való köz-
lését mai számunkban kezdjük meg. Ez
meg fogja mutatni mindenki elött Írója
pompás képességeit. Aki az evangélikus
lelkészi élet mélységei, tépelődései és
próbáltatásai közé akar tekinteni, olvassa
el Giertz Bo: "Házát kősziklára építette"
c. svéd egyházi regényt. Aki emlékszik
vitéz Virág Jenőnek: "Dr. Luther Márton
önmagáról" c. nagysikerű művére és arra,
hogy milyen sok érdekes és jellemző
'dolgot tudott meg ebből a könyvből
Luther Mártonról, az örülni fog, hogy e
könyv bővített kiadásban újból meg-
jelent. Aki Scholz László budapesti lel-
kész eddig megjelent könyveit és iratai]
ismeri, a legteljesebb érdeklődés sel for-
dulhat legújabb fűzete felé, mely "Isten
fegyverzetében" -címmel az Efezusi levél
egyik ismert részletét magyarázza. Új
egyházi Íróval ismerkedik meg ésaz
evangélikus theológiai dolgozatok elsö
füzetét veszi kezébe, aki Grünvalszky
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Károlynak. az Evangélikus vallástanítás
céljáról tárgyi szempontból címen írt
érdekes dolgozatát olvassa el. Végül a
Luther-Társaság a liturgikus istentiszte-
leti rend gyülekezeti füzetét és lelkészi
szolgálatát is újból kiadta.

Ha ehhez még hozzávesszük a Luther-
Társaság könyves csomagjairól szóló
külön hirdetést és megfigyeljük azok
összeállítását, terjedelmét és olcsó árát,
akkor jogosnak kell mondanunk azt az
örömünket, hogya Luther-Társaság rnun-
kája újból elkezdődött.

Az egyes könyvek ismertetésére még
visszatérünk, de olvasóink annak be-
várása nélkül is bizalommal megrendel-
hetik azokat a Luther-Társaság könyves-
boltjában.

Lelkészek adóügye
Az egyetemes presbitérium folyó hó

4-i ülésében tárgyalta a lelkészek adó-
ügyét és kimondotta, hogy helyesnek
tartaná, ha a lelkészek annak tárgyában
bizonyos tájékoztatást kapnának. A ha-
tározat idevonatkozó részét az Evan-
gélikus Életben tájékoztatásul készséggel
közöljük.

1. A lelkész természetbeni lakásának
ellenértéke alkalmazotti kereseti adó
szempontjából nem vehető szolgálati
ilIetménynek abban az esetben. ha a
lelkész a lakás haszonélvezőjének tekin-
tendő. Ha azonban az egyházközség nem
a saját épületében, hanem valamely
bérelt épületben ad a lelkésznek termé-
szetbeni lakást, akkor a lelkész az ilyen
lakásra nézve nem tekinthető haszon-
élvezőnek, következésképpen a lakásért
fizetett bérösszeg a lelkész lakbérilletmé-
nyének veendő. vagyis alkalmazotti kere-
seti adó alá esik.'

2. Jogos a panasz, ha az adóügyi ható-
ságok a javadalmi földbirtokbóJ eredő jö-
vedelmet, vagy a természetbeni lakás
ellenértékét a 139.700/1940 P. M. ren-
delet 4. §-a rendelkezésének ellenére
alkalmazotti kereseti adó alá vonják.

3. Egyházi javadalmazások 3600 P
ilJetményösszeg '.erejéig nem esnek jö-
vedelmi adó alá; viszont. ha az alkal-
mazotti kereseti adó több, mint 3600 P
összeg után állapíttatott meg, akkor a
jövedelmi adó is ez összeg alapulvételé-
vel állapítandó meg.

4. A közigazgatási bíróság 184/1939
számú ítéletének megállapítása szerin;
annak elbírálása során, hogy a szolgá-
lati viszonyból eredő jövedelem meg-
haladja-e a 3600 P-t. nem csupán az
alkalmazotti kereseti adó alá vont illet-
ményeket, hanem a szintén szolgálati
illetmény természetével bíró földjárandó-
ságokat is figyelembe kell venni; bár a
közigazgatási bírósági ítélet nem mondja
ki, azonban kétségtelen, hogy a jöve-
delmi adó szempontjából épp így figye-
lembe kell venni a természetbeni lakás
ellenértékét is.. Ha tehát a lelkészek a
jövedelmi adó szempontjából földjáran-

•dóságaik és természetbeni lakás figye-
lembevételét panaszolják: úgy ez a pa-
naszuk alaptalan.

Amennyiben a lelkészek a fenti jog-
szabályokkal ellentétes adóelőírásokat
kapnak, azt jelentsék az egyházegye-
temnek.

()
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Már ha lL többi Datsó előtt is ilyen pompázó erények világították
meg a másvilágra vezető utat, akkor ugyan könnyű volt eltalálniok
a paradicsomba, Hanem a sírkövet talán mégis jobb lett volna maguk-
kal vinniük, mert a rajta lévő felirat sokkal többet érhet á. IStyx túlsó
partján, mint a lukovkai tótok között, akik kétszáz esztendő előtt se
tudtak latinul, 111'apedig el se tudják képzelni, melyik oldalon volt
a szájuk azoknak a boldogtalanoknak, akik ezen a nyelven magyarázták
meg egymásnak, milyen a bab s milyen a tök. Ki is mondta tavaly
halottak napján Zavalicska Jano, a bíró, kertelés nélkül:

- Nagy szégyen az, barátaim, hogy ekkora urak nem tudtak
okosabb dolgot vésetni a sírkövükre, mint ezt az értelmetlen zagyva-
ságot, amitől még a verebek is elrepülnek.

- Hát mit kellett volna odavésetniök? - tátotta el a száját
Fojtyik, a kurátor, aki semmin se csodálkozott annyira, mintha valaki
mást gondolt, mint amit az orrára írtak.

- Mit kellett volna? Tudom is én, mit kellett volna. De ha
egyebet nem is, azt az egyet mindenesetre:

- Itt nem csehek, hanem magyarok fekszenek.
- De hiszen akkor még nem voltak itt a csehek -- vetette ellen

bizonytalan hangon Fojtyik.
- A:'l igaz, hogy akkor nem voltak itt, de most itt vannak, hogy.

szakadna rájuk talpig az Öreghegy! - fakadt ki piros arccal Zavalicska
s olyan szemeket vetett a falu felett sötétlő hatalmas hegyoldalra,
hogy még a pipaszára is végighasadt.

Na de az Öreghegy sem azért vénült meg, hogy ilyen fiatal biró
parancsolgasson neki, mint Zavalicska. Nem mozdult az egy tapodtat
sem. VIt, csak ült nyugodtan koronás tölgyekkel koszorúzott fészkén
s magában talán ezt gondolta:

- Dehogyis szakadok, dehogyis szakadok, - elmennek a csehek
rövidesen maguktól is: miattuk ugyan kár volna erről a szép templom-
ról leverni a vakolatot.

Hát ez megímt igaz volt, mert a templomot csak a tavasszal
meszelték ki a lukovkaiak, s hogy mennyi bajjal járt az állványozás,
azt csak 8, jó Isten tudja. Dorisin, az ács, éppen akkor kapta ajándékba
azt a hordó bort Pozsonyból a tűzoltó fiától - s napokig nem lehetett
a fejébe verni, hogy micsoda állványt követelnek tőle.

- Nem értem - hajtogatta makacsul. - Állványt? 'Zatraceni!
Egy szót sem értek az egészből.

- Nil de hát Misko, szedd össze az eszedet, könyörögtek neki
a presbiterek - a toronyhoz kell az állvány, ki akarjuk meszelni.

- Úgy, kimeszelni. - bólintott Dorisin. Ez már érdekes, ez nagyon
érdekes. Hát csak meszeljétek.

Mikor aztán végre elkészült az állvány, akkor meg Kukajnén akadt
meg a dolog.

Kukajné volt a legügyesebb meszelő asszony a faluban, de most
megkötötte magát s tudni se akart a meszelésről.

- Nem. Én szoknyában nem megyek olyan magasra.
- Nevetséges - verte ki pipáját az egyházfi - hát mi köze van

ehhez a szoknyának. ;
- Ohó, vén zbojnyik - felelte Kukajné - csak ne tettesd

magadat!
Szerencse, hogy amint Dorisin bora nem tartott örökké, úgy

Kukajné is meglágyult lassan a sok melengetésre. Egy csütörtöki napon
csak fogta a meszelőt, felkapaszkodott az állványra s azontúl ment
minden, mint a karikacsapás. Két hét múlva hozzá lehetett fogni a
söpréshez és súroláshoz s a harmadik héten már kifehéredve, kifiata-
lodva nézett végig a templom a kékben párázó dacsolami völgyön:
,- Hahó! Itt vagyokt S te harmatindító reggeli szellő súgd meg túl a
hegyen Dacsolamon is, milyennek kell Isten házának lennie!

I
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Nincs is ma Zólyom vármegyében több olyan szép templom, mint
a lukovkai templom. Nagyobb? Hát az van elég. Cifrábbnak meg
valamennyi cifrább. Némelyiknek három buggyot ver a cinfedele,
míg felveszi a keresztet. És mégis. Mégis a lukovkai ~ legszebb. Pedig
iszen nincs rajta semmi. Csak az a nagy fehérség. Azok a békésen
tűnődő falak a szerény zsindelytető alatt. A három apró toronyablak
egymás fölött. A legfelsőben a kis lélekharang, melyet különválasz-
tottak idősebb testvéreitől, hogy kilásson a temetőre. Alig nagyobb,
mint egy csengetyű. A szél is megingatja. De siratni mégis ő tud a
legkeservesebben. '

Körül terebélyes akácfák vegyítik össze hintázó lombjaikat egy-
egy szomszédos díófával. Mínt óriási elősövény veszi körül a temp-
lomot, szelíd alázattal hajlanak feléje s amelyik teheti, tavasz
zsendülésén ágat taszít a magasból s egy illatos virágfüzérrel megérinti
a szentelt falakat. (Folyt. kőv.j

Világi apostolok
Különböző egyházaknak hivatott vezetői egyre gyakrabban köve-

telik egyházi munkaterületeken lelkészek meuett az, Ú. n, világiak,
tehát a nem-lelkészek egyházi munkálkodását, Erdekes, hogy a kezdő-
lépéseket éppen a római katolikus egyház tette meg. Az az egyház,
amely távol állva az egyetemes papsag elvétől, a iegmesszebomenő
határvonalat igyekszik mindenben megvonnia papság és a világiak
között. A reformáció egyházait Iegtöbbször csak a végso szükség keny-
szeritette a világiak munkábaállítására, Ha érdekes is, mégsem érthe-
tetlen a katolikus egyháznak az állásfoglalása ezen a téren. A váro-
sokban majdnem mindenütt tömegekkel dolgozó egyháznak magától
rá kellett jönnie arra, hogy eredményes és személyes munkát csak
akkor tud kifejteni, ha beszervezi ~errea missziói Ieikesedésű, apostoli
lelkületű világiakat is. Actio katholica alatt - mint tudjuk - éppen
a világiak apostoloskodását, illetve azok munkájának la klérus munká-
jába való beilleszkedését értik. A katolikus egyház különösképp ev
észlelte, hogy az inteligens osztály lelkiéletének fejlesztésenél VaD
szüksége a világi apostoípkra. Ma katolikus körökben mindenütt hall-
hatjuk a követelést: "Kiki vállalja magára azt a munkát, melyet leg-
jobban el tud végezni. De ha egyet magára vállal, emelett tartson ló
állhatatosan. Az apostoli munka nem lehet félmunka, egész embert.
egész szívet, egész odaadást követel." Munkájukat az egyház - noha
szígorúan felügyel rá a klérus - míndíg jobban és jobban értékeli.
Legutóbb külön imádságot adtak ki, melynek ez' a címe: "Ima a világi
apostolokért."

A református egyház is mindíg jobban igyekszik bevonni munká-
jába a világi elemet. Alig egy héttel. ezelőtt hangzott el gróf Teleky
Lászlónak, a pestmegyeí református egyházmegye új főgondnokának
az ajkáról, tekintélyes világi embernek az ajkáról aJZla követelés, hogy
lIavilági férfiakat nemcsak az ,egyházak anyagi, de lelki ügyeinek inté-
zésébe is vonjuk be." Ugyanakkor hangoztatta, hogy presbiterségnél.
egyházi tisztségnél soha ne a magas rang, vagy közéleti tisztség legyen
a döntő, hanem az egyházért vállalt önzetlen odaadás.

Mi is érezzük, hogy az idő nagyon sürget minket is. Az intenzí-
vebb lelki munka, a' lelkészhiány egyre fokozódó méretei, a más egy-
házakkal való versenyképesség minket is erősen sarkalnak minden
téren való munkásainak számbavételére. Ezeket s má döntő szemponto-
kat is figyelembevéve tűzte ki a MELE minden egyházmegyének véle-
ményalkotására ez évben egyik témájául a laikus munkások kiképzése
és munkábaállítása c. témát. Egyik cikkírónk éppen elmult számunk-
(banfoglalkozott a kérdéssel. Magam a legfoDJtosabbnakannak kiemelé-
sét tartom, hogy itt valóban világi apostoloskodásról van szó. Olyan
munkáról, amely, sokkal több, mint a lelkészeknek egy vagy több terű-
leten bizonyos tekintetben való mentesítése, Hangsúlyozom, - mivel
magam is lelkész vagyok - hogy nem kényelmi szempontok szem előtt
tartásával vesszük elő mi ezt a kérdést. Aki ma lelkész Magyarorszá-
gon, annak tudnia kell, hogy apostoli munkát végez s minden erejét
latba kell vetnie azért, hogy jó szolgája legyen Urának. Az egyházi
munka azonban sokkal szélesebb területen folyik le, mintsem ry,ogy azt

HíREK
A győri DIakonissza Anyaház új ott-

hont és árvaházat épített, amely kb.
hetven személy részére készült. Az új

. épületet július 4-én avatta fel D, Kapi
Béla püspök. A szép ünnepéllyel fel-
avatott új otthon a győri Diakonissza
Anyaház, eddigi munkájának további
gazdagodását jelenti.

"A téli csata magyar hősei" cim alatt
közölt hivatalos adatok között a napi-
tapok a következő hírt hozzák: .Pírí Jó-
zsef zászlós az ilinkai küzdelmekben pus-
kás raja élén tüntette ki magát. Piri
zászlós raját többszörös túlerőben lévő
B önműködő fegyverekkel is bőven' ren-
delkező bolsevista. csoport rohanta meg.
A hőslelkű zászlós ekkor Kazló sza-
kaszvezető parancsnokságára bízta raját,
egymagában a támadó ellenség oldalába
sietett, géppisztolyával váratlanul 01-
dalbatámadta az ellenséges harccsopor-
tot. Bár közben maga is megsebesült,
vitézül harcolt tovább mindaddig, amig
a bolsévisták -- több nehézfegyverüket
visszahagyva - futásnak eredtek". -
Piri József zászlós Piri Károly szendí
evangélikus lelkéuz fia, az Egyetemi
Luther-Szövetség "!olt főtitkára.

A református egyházba áttérők okta-
tása ügyében a református egyház zsinati
'tanácsa által elfogadott szabályrendele-
tet most küldték szét az egyházközsé-
geknek. Míndenütt :a presbitériumot illeti
meg a jog, hogy az áttérni kívánókat
befogadja, uhol azonban negyven tagnál
nagyobb a presbitérium, ott az erre a
célra alakított bizottság végezheti ezt a
munkát. Ha az attérő más keresztyén
egyházból jön, előkészíiését legalább
heti egyórás oktatással, hat hónapon át
kell végezni. Ha az áttérő nem keresz-
tyén vatlású volt előbb, akkor teljes egy
éven át tart az előzetes oktatása, Ha
viszont az áttérő már a református val-
lásban nevelkedett, az előkészítési időt
a presbitérium legfeljebb felére csök-
kentheti. A:z ünnepélyes felvételnek mín-
díg a templomban, a gyülekezet előtt
kell törtéimie. Attérési bizonyítványt
csak a Keresztelés, vagy konfirmáció
után lehet kiadni és az egészen külön-
leges esetekhez püspöki engedély kell.
Az érdekes új szabályrendelet július
l-én már életbe is lépett.

Mihalovics Samu nyugalomba vonult.
A .nagymultú nógrádmegyei Bér egyház-
községben Mihalovics Samu főesperes
saját kérelmére nyugdíjaztatta magát.
Az egyházközsége határain messze túl-
terjedő munkásságának jelentős állomá-
sai voltak a nógrádi ef.{házmegye pénz-
ügyeinek felvirágozta'tása, az egyház-
megyei Lelkészi Nyugdijintézet szilárd
alapokra helyezése, a nógrádi egyház-
megyében 14 éven át megszakítás nélkül
viselt főesperesi tiszte, melynek kere-
tében püspökjelölt is volt, a több mint
300 holdas egyházmegyei birto~ meg-
szerzése és megtartása, kiváló egyéni ér-
tékét szolgálatba állította úgy az egy-
házkerület, mint az egyetemes egyház,
de a Lelkészi Nyugdijintézet is, köz-
hasznú tevékenységéért kormányzói ki-
tüntetésben is részesült. Nehéz szívvel
vett tőle egyházközsége búcsút és kívánt
nyugalma napjaira Istentől sok áldást.

Új lelkész. A Mihalovics Samu főespe-
res' lemondásával megűresedett béri
-- Nógrád megye - lelkészi állásra jún.



27-én iktatta be dr. Csengődy Lajos
esperes Révész László négy éven át ott
működő segédlelkészt, akit gyülekezete
egyhangúan választott meg nagynevű
lelkipásztora helyére. A bensőséges ün-
nepségen a környékbeli lelkészi kar tel-
jes számban megjelent és jelen voltak a
közigazgatási hatóságok képviselői is.

Salgótarjánban a presbitérium és a
nőegylet Kormányzó urunk 75. születés-
napján megvendégelte a harctérről haza-
tért honvéd eket.

Egyházmegyei közgyűlés. A békési
egyházmegye június 29-én Kondoroson
tartotta évi rendes közgyűlését. Kelló
Gusztáv esperes és dr. Lányi Márton
egyházmegyei felügyelő v. képviselőházi
alelnök elnöklete alatt. Előző napon kü-
lönböző bizottsági ülések voltak. A köz-
gyűlés megnyitása után dr. Lányi Már-
ton felügyelő tartott megnyitó beszédet,'
melyben minden erő egyesítésére, kítar-
tásra és a hüséges szolgálatban való
megállásra buzdította az egyházmegye
munkaerőit. Kelló Gusztáv esperes nagy
gonddal és minden részletr.e ki terjedő
alapossággal elkészített éVi jelentését
terjesztette be, melynek tudomásulvétele
és a' hozzá fűződö indítványok elfoga-
dása után megkezdték a terjedelmes
tárgysorozat egyes pontj ainak megvita-
tását. A közgyülés örömmel vette tudo-
másul a szarva si negyedik lelkészi állás
híványát, valamint a lelkészi lakás elő-
készítő munkálatait. Behatóan foglalko-
zott az orosházi evangélikus gimnázium
kérdésével. Elismeréssel vette tudomásul
a közgyűlés Zsilinszky Mihály mezőtúri,
Kunos János orosházi egyháztagoknak
egyházaik iránt tanusított nagy áldozat-
készségét. Az egyh.s§.zmegyei lelkész-
egyesület elnökévé Botyánszky János
mezőtúri lelkészt választották meg.
A jövő évi közgyűlés Orosházán lesz, az
ottani egyházközség 200 éves jubileumá-
val kapcsolatban.

Pályázat. A szarvasi ágo hitv. evan-
gélikus Vajda Péter-gimnázium felügyelő
bizottsága pályázatot hirdet egy termé-
szetrajz-földrajz szakos helyettes, esetleg
rendes tanári állásra. A felügyelőbizott-
sághoz címezett, kellően felszerelt kér-
vények a gimnázium igazgatóságához
küldendők be f. évi augusztus 15-ig.

mi teljesen el tudnók. végezni. Az egyházá munka nunden-ágának csak
hivatott vezetője és Irányitója kell, hogy legyen a lelkész, nem pedig
végrehajtója. Jártam már olyan gyülekezetben, ahol az adószedéstől
kezdve a földbérletek jövedelmének pontos kíszámításán keresztül az
igehirdetés ig és a vasárnapi iskola vezetéséig mindent egy nem is egé-
szen egészséges lelkész végzett s ebben a gyülekezetben egy munka sem
folyt rendesen. Jártam azonban olyan törneggyülekezetben, ahol apos-
toli lelkű tanítók gondozásában állott az ifjúsági egyesület egésze és
minden tagozata, diakónusok és diakónisszák kezében a szegénygondo-
zás, tanyalátogatás, beteglátogatás, stb, s ez a megosztott és tervszerű
munka meg is látszott az egyházközségnek külső és belső életen
egyaránt,

Világi munkásokról szólva önkéntelenül felvetődik míndenkiben a
kérdés: kik legyenek ezek a világi munkások? Semmiképpen sem csak
tanítók, diakónusok és diakónisszák, tehát csupán olyanok, akiknek
"kenyérkereseti" pályájuk vagy hivatásuk is az. egyház szolgálata.
Legyenek a legszélesebb területről valók. Elsősorban önkéntes mun-
kások. Nem szabad megtörténnie annak, hogy fel ne figyeljünk rájuk,
vagy egyenesen akadályozzuk őket a munkában. Minden gyülekezet-
ben találunk ilyen önkéntes munkásokat. Legtöbbször jólelkű egyszeru
embereket, akikhez elsősorban szól Jézus szava: "Boldogok a lelki sze-
gények, mert övék a mennyelmek országa," Ezek úgy szeretik a szol-
gálatukat, olyan szívesen végeznek akármilyen kicsiny körben is mun-
kát, hogy már ezzel a szeretettel is építenek, Talán sok türelmet és
megértést, támogatást, útmutatást kíván az ő munkájuk, ezt azonban
meg kell adnunk szívesen. Természetesen .lehetnek az önkéntes mun-
kások közül sokan olyanok is, akiket csak feltűnési láz vezet és kész-
tet a munkára. Tudálékos emberek. Ezekkel szemben a lelkész, tapin-
tatosan bár, de mindíg éreztesse felügyeletét. Önkéntes munkásokkal
szemben soha ne válasszuk a könnyebbnek látszó utat, Bajlódjunk
velük s tegyünk meg beszervezésük érdekében mindent. Ide csak rész-
ben tartozik a Wolf Béla: Egyházi titkárságok szervezése c, cikkében
s a .Fülöp Dezső által említett fizetéses munkások kérdése, Ehelyütt
azért nem is szólunk róluk.

Világi apostolokról, világi apostolkodásról szólva, tűzzük
magunk elé feladatul azoknak megkeresését és számbavételét, akikben
apostoli lelkület, szolgálatkészséz, misszíonáló erő él. Ne hagyjuk par-
lagon heverni a rendelkezésre álló erőket, hanem építsük be Krisztus
testének, az· anyaszentegyháznak építésébe! Pásztor Pál.

Százdon- az Istenben megboldogult I
Rozsnyay János lelkész utódjául az egy-
házközség közgyülése dr. Csengődy La- I

jos esperes elnöklete alatt meghozott

határozatával Szabó Vilmos soproni teo!.
fakultási lektorlelkészt választotta meg
egyhangúan. Beiktatása a nyár folyamán
lesz.

A Luther- Társaság Ieg üiabb kiadványai:
1. Gíertz Bo: "Házát kősztklára építette". Svéd egyházi regény az utolsó három nemzedék éle-

. téből és küzdelmeiből. Eredetiból fordította: Wolf Lajos, 320 oldal. Ára fűzve:
10'- P, kötve: 13'- P.

2.. Grűnvalszhy Károly: "Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempontból", Az evangé-
. likus theológiai dolgozatok első füzete, 70 oldal Ara fűzve: 2'50 P.

3. Liturgikus istentiszteleti rend: Lelkészi szolgálat. Ára fűzve: 2'- P.
4. Maróthy J~nő: "Szegények sz íve". A korán elhunyt kiváló evangélikus Író összegyüjtött novellái.

190 oldal. Ára fűzve: 6'- P, kőtve : 8'50 P.
5. Vitéz Virág Jenő: "Dr. Luther Márt~n önmagáról", A nagysikerű munka második. bővitett

kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek alakjában, Eddig három füzet jelent meg.
Az 1. és 2. füzet ára "egyenként 24 fillér, a 3, füzet ára 32 fillér, Egy-egy füzet
32 oldal teriedelmű. 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. Ara fűzve: 1'20 P.

Megrendelhetők a Luther- Társaság kőnyvesboltiában Budapest, VIlI., Üllői-út 24.
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház·
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki. '
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

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

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

Budapest, IV., Sütő-u. 1.

Gyurátz, ferenc Evang.leánynevelóintézet és leállyuimnázium
Köszeg,

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10- J 8 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 l) elsőrendű élelmezés.

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény
feltételek folya-
az lgazga tóság

Az 1943-44. evi
matban. Felvilágosítást

,nyujt. Telefon: 38-20-87.

A Luther-Társaság könyvescsomagjai.
A régi kiadványok közül - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel -

igen olcsó árban csoportos árusítást rendezünk, rnelynek során fillérekért értékes füzetekhez és
könyvekhez jutnak vásárlóink. Az első két csomag már kapható.

Az i. csomag. tartalma,: 1. Antal: De Ruyter Mihály. 2. Csengey: A mocsarak
királya. 3. Drummond: A templomnélküli város. 4. Győri V. elbeszélései.
5. Győri V. kőlteményeí. 6. mjas: Istlen akaratja. 7. Kapi: Az Úr oltalmában. B.
Luther: A katona hivatásáról. 9. Payr: Két emlék a reformáció korából. 10. Sop-
ron, Civitas fidelissíma. ll. Torkos L.: Öszi harmat után. - A több, mint 1400 oldalt
kitevő csomag ára stállítással együtt 4.50 P.
A 2. Csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás, 2. Életképek 'a keresztyén szeretet
munkamezejéről. 3. Farkdsné: Husvét (színűáték). 4. Finn csillagok. 5. Hajas: Isten
akaratja. 6 Kovács S.: A haladás törvénye a keresztyén ség történetében. 7. Kovács
S. A speieri birodalmi gyülés 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. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom SvédorszáJg'ban. 13. Parrag: Az élet útjáról (elbeszélések),
14. Payr: Avadosfai artkuláris egyházközség. 15. Payr: Cordatus Konrád. 16.
Raffay: Család, otthon, nemzet. 17. 'Szabó J.: Der Protestantizmus in Ungarn. 18.
Zsilinszky: Az 1610-i zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19. Zsilinszky: A róm.
kath. autonómiáról, 20. Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800 oldalt
kitevő csomag ára. szállítással együtt 4.50 P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltíában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24.
. . ., j(

Garab József könyvnyomdája, Ceg1éd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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A készülö Luther-szóbor

A készülő Luther-szobor dombormű-ívének egyik részlete, mely cr Kereszt felé tekintő
híveket ábrázolja. A dombormű alakjai balról jobbra Radvánszky Antal egykori egye-
temes felügyelő, Stöckl Lénárd börtícd lelkész, a Felvidék egyik reformátora; Petőfi
Sándor, Kossuth Lajos, Pap-Váry Elemérné, a Magyar Hiszekegy szerzője és Sztáray

Mihály énekköltő, a Dráva-vidék reformátorának emlékét örökíti meg.



Keresztelési Emlé~lap
Nemcsak üres szokás akar az lenni,

hogy az első úrvacsora vétel felejthetet-
. len emlékét, a most konfirmált gyermek
egész életére vonatkozó elkötelezését
konfirmációi emléklappal tesszük mara-
dandóbbá. Tudunk sok esetről, amikor
Isten a konfirm ációi fogadaimát meg-
szegni készülő ifjút vagy leányt épp kon-
firmációi emléklapjára való "véletlen"
reátekintés által óvott meg a hűtlenség
elkövetésétől. A másikban pedig \égető
vágyat ébreszt ilyen kicsinynek Játszó
eszközön keresztül arra, hogy megfáradt,
bűnbernerült életévelodaomoljék az Úr
oltára elé és Krisztus Teste és Vére által
újra Isten gyermekévé lehessen, Sok
szétszéledt család tagjai között sokszor
szinte az egyetlen emlékeztető kapcsola-
tot jelenti a bekeretezett emléklap.,.

Az egyes keresztyén hivő lélek sze-
mélyes hitélete szempontjából mennyi-
vel nagyobb jelentőségü lenne ú, n.
"Keresztelési Emléklap". Gyakorlati lel-
készi szolgáLatomban láttam meg annak
.nagy jelentőségét, hogy egyes alkalmi
igehirdetési szolgálatkor, mint a keresz-
telés, egyházkelés, esketés, betegek úr-
vacsoravétele, temetés, milyen sokat je-
lent az, hogy nem "csak" elmúló szóval
nyújtjuk valakinek az igét. Ezért ilyen
alkalmakkor rendszerint egy kis igés-
lapot szoktam átnyújtani az illetőknek.
Mikor gyermeket keresztelek, egy igés-
lapra ráírom a keresztelés' keltét, alap-
igéjét nagyjából a következő szöveggel:
X. Yi-nak keresztelé se alkalmával imád-
kozó szeretettel .. , Aláírás .. , keresztelő
Ielkészed". A gyakorlati szolgálat bősé-
gesen megmutatta ezeknek az apró fi-
gyelmességeknek az áldásait. Azután
kezdtem azon gondolkodni, hogy sokkal
helyesebb lenne, ha nem akármilyen
igéslapot nyújtanék át keresztelés alkal-
rnával, - hiszen sokszor nem is volt
kéznél megfelelő feliratú lapom -, ha-
nem szerkeszteni kellene egy igéslapot
kizárólag erre a célra. Sokféleképen ala-
kult, fejlődött másokkal való beszélgetés
révén is a gondolat, míg végre meg-
született belőle a "Keresztelési Emlék-

'lap" terve.
Valahányszor Luther nehéz kísértések

pergőtüzében állott, hittel vallotta: "bap-
,tisatus sum!" - "Meg vagyok keresz-
telve!" - nem veszhetek el". Ha öszin-
tén végiggondoljuk, megdöbbentő, hogy
mennyire nincs semmi gyakorlati, hitet-
formáló jelentősége a legtöbb "keresz-
tyén", ember életében annak a tényrtek,
hogy egyszer felette is elhangzott a
drága ige: "Ne félj, mert megváltotta-
lak, neveden hívtaLak téged, enyém
vagy!" (Ezs. 43:1.) Mennyire nagy szük-
ségünk lenne arra, hogy nehéz órákon,
a kétségbeesés sötét perceiben, önerőnk
elégtelenségét belátó tusakodásokban
jobban tudnók magunkat erősíteni Isten
kegyelmi tényével: "Megkereszteltettem,
nem veszhetek el!" Á bibliai keresztyén-
ség számára ép azért páratlan jelentő-
ségű Isten kegyelmi tényei között a
keresztség (a gyermekkeresztség!). mert
sehol oly világosan nem látszik az, hogy
minden kegyelmi tényben lsten cselek-
szik, Ugyanilyen egyedül Isten cseleke-
detén alapuló kegyelmi tény az úr-
vacsora is, vagy Isten igéjének a hir-
detése és befogadása is, de mivel mind-
ezeket "felnőtt, értelmes" emberek ve-
szik magukhoz, az érdemszerzésnek és

2

A Vatikán . - ...•szrrenai
fölöttébb izgató kérdés az egész világ számára, hogy megszólal-

nak-e a Vatikán szirénái és ha egyszer megszólalnak, annak milyen
következményei lehetnek? .

Az egész világ ismeri a Vatikán nevet s alapjában nagyon keveset
tudunk a Vatikán érthetően és természetesen leplezett szándékairól.

A nászutas pár, amikor a pápa elé járulhat, fiatalkori örömeinek
egyházfői megpecsételését felejthetetlen örömmel veszi tudomásul. De
nem lát semmit abból, ami e nagy lelki központban történik. Az ujság-
író; aki bebocsáttatást nyer a különben mások elől elrejtett helyisé-
gekbe is, ha többet is látott a kelleténél.z'psychologiával dolgozik s
nagyban mérlegeli azt, hogy élményeiből mennyit bocsáthat a nyilvá-
nosság számára. Az apostata, volt római teológiai növendék, élete fő-
művének témája számára tartogatja egy olyan korban leleplezéseit, ami-
kor cenzuramentesen mindent megírhat veszélyek és: következmények

- nélkül; a szolgálatban álló római katolikus lelkész egy egész életen
át szentbeszédeinek illusztrációit meríti a pápai kúria körüljárásakor
szerzett élményeiből. IS az az amerikai, vagy angol katona, aki a leg-
utolsó szentév alkalmával (1925) Rómában járhatott, most mint pilóta-
oktató arról beszélhet akkori fényképfelvételei alapján, hogy meddig
tart Róma határa és hol kezdődik az egyházi állam .

Korunk egyéb emberei: diplomaták, egyházi emberek és vezérkari
tisztek akár ezen, akár a másik oldalon állanak, kíváncsi an gondolnak
arra, hogy a Vatikán a területére hullott első bomba után mire szánja
eJ magát. ,

Helyénvalónak tartjuk az utolsó néhány szót. Mert ha Washing-
tonban azt állítják, hogy a Vatikán tengelypárti, ugyanúgy voltak olyan
berlini, sőt római nyilatkozatok is, melyek azt hangsúlyozták, hogy a
pápaság demokratikus érzelmekkel van tele. Bizonyos, hogy a szem-
benálló hadfelek jobban tudják azt, hogy miértnevezlk ilyennek, vagy
olyannak a Vatikán érzelmeit. Azok, akik a déleurópai nyelveket jól
ismerik s jó rádiójuk van, az állandó vatikáni rádióadásokból is meg-
alkothatják véleményüket s az Osservatore Romano cikkei nem is
akarják elhitetni, hogy a Vatikánt nem érdekli a háború.

Gyermekkorunkban erdélyi' római katolikus testvéreink és bará-
taink ennek a kifejezésnek: "Roma locuta" nem tulajdonítanak nagyobb
jelentőséget. Férfikorunk társasköreiben találkoztunk 'több olyan füg-
getlen gondolkodású lélekkel; aki viszont ennek a történelmi patinával
inkább rendelkező kifejezésnek abszolút jelentőséget tulajdonított.
S bizonyosan vannak kortársak, akik a Wunschtraum személyes igézete
alatt állanak s szeretnének megbizonyosodni arról, hogy- mit ér ma a
Roma locuta?' --

Lehet, hogy nem látunk egészen világosan, de római katolikus,
erősen öntudatos írófejedelmektől hallottuk azt a kifejezést, hogy
Róma miért nem él esetleges megtámadása eseten az egyházi átokkal?
Majd erre a dodonai mondathoz csatolta római katolikus lelkésztest-
vérem szinte megdönthetetlen bizonyossággal vallott szavait: Róma
nem élhet többé középkori eszközeinek alkalmazásával. Idegenül állunk
a kérdéssel szemben és nem vagyunk annyira tájékozottak Róma lelki
hatalmának kihasználhatósága tekintetében, mint akár a római kato-
likus író, akár maga a római katolikus lelkész, de ha már elhangzott
ez az elég nagy nyilvánosság előtt lefolyt megbeszélés, _lehet a
problémát írásban folytatva arra gondolni, hogy, vajjon az amerikai,
vagy angliai római katolikus lelkész,. aki személyében és meggyőző-
désében hűséges alattvalója a pápának, a háború idejére mégis püspöki
engedéllyel talán, vagy lelkiismereti kényszerre hallgatva, akiadott
egyházi átok esetéri is tovább és rendszeresen fungál: temet, keresztel
és esket.

A magyar protestáns egyházakban a hűtlenekkel szemben alkal-
mazandó fegyelmezési indítványok között szerepelt az az indokolás is,
hogy az egyházunkkal szemben hűtlenektől mégsem tagadhatjuk meg
az -Úr szent vacsorájának nyújtását. Egyházunk legtiszteletreméltóbb
hűsége és evangéliumi alázata mutatkozik meg ebben az önmaga
érdekeit is semmibevevő elhatározásában. Amíg egyház az egyház,
addig mindíg csak a kegyelmet hirdetheti nemcsak önmaga számára,
hanem a megkereszteltek és a hivők és hitetlenek számára is.



A mai protestántizmus előtt is nagyon rokonszenves pápa, aki
személyében többször mutatta magát testvéri érzésűnek a protestán-
tizmussal szemben is, ökumenikus gondolkodásunk előterében áll s
megmerjük írni, hogy minden őt érhető közeli, vagy távoli inzultus
nekünk protestánsoknak is fájna. .

A valóságban lényegtelen, hogy esik-e bomba a Vatikánváros
területére. A keresztyénségnek épen olyan nagy fájdalom a kölní dóm
elpusztulása, mint esetleg a Szent Péter-templom megrongálódása.
A keresztyénséget vagy a pápát nemcsak a Vatikánvárosban éri és
érheti ellenséges és katonai inzultus, hanem Svájcban is és Japánban
is. Mert valamennyi ma élő keresztyén ember azt vallja, hogy a
keresztyénség szentségének megsértése, még a világ-Iegelhanyagoltabb
pontján is ugyanazt jelenti.

Megtörténhetik tehát az, hogyaVatikánváros területére bomba
esik. Az is megeshetik, hogy a leesett bomba érzékeny veszteséget okoz
a pápa legközvetlenebb hatalma alá rendelt területen, de pont ezért
és csak ezért bizonyosra vehetőern nem sujtatik egyházi átokkal sem
Amerika, sem Anglia. Valószínűnek tartjuk azt, hogy erről a lehető-
ségről XII. Pius éppen .Spellmann érsekkel beszélt., .

Bleriot első sikeres repülésekor . diákszobákban vitatkoztunk a
repü1és fejlődéseinek lehetőségeiről. Az első repülőgép épen olyan
naívan megkonstruált valami volt, mint a sokkal jobban ismert s
hamarabb népszerűsödött bicikli. Ezekben a találgató 'vitákban a lelki
síkra beállított ifjság, a teológus és fiatalabb lelkésznemzedék annak
idején elég skeptikus volt. Érdekes, hogya nagy technikai felfedezések
korában élt ifjú lelkészi kar jobban megérezte tudat alatt a csodálatos
lehetőségekben kinyíló technikai eredményeknek az emberiségre
inkább veszélyes, mint áldásos voltát. IS ezekben az akkori találgató
beszélgetésekben. egy már akkor külmissziói velleitásokban élő, azóta
elhalt lelkész mondotta azt: a puska feltalálása is óriási vívmány volt,
de ma minden embernek meg kellene átkozni még a vadászó lelkésze-
ket is. S ma az a helyzet, hogy a repülőgép hatása tekintetében talán
még a vezérkarok elszánt emberei is azt vallják: ezt a fegyvert nem
kellett volna belekapcsolni a legkorszerűbb háborúba sem:

Tragikusan érdekes elmélet az, hogy az orvostudományban a leg-
kiválóbb szakorvosok közül sokan épen abban a betegségben halnak
meg, amelyeket ők maguk másokon legjobban tudtak gyógyítani.
A legkiválóbb repülőnagyságok közül már sokan elszenvedték a bor-
zalmas pilótahalált s azoknak a repülőpolitikusoknak a száma is mind-
gyakrabban kerül a szerencsétlenül jártak listájára, akik a háború
felidézése és folytatása érdekében sokat hangoskodtak.

Róma nem hirdethet, mint ahogy a keresztyériség egyik ágazata
sem hirdethet háborút fegyverekkel senkivel szemben sem. Ezt a
keresztyén egyházon belül ápolt defetizmust még az államhatalmak
sem üldözhetik. Sőt talán maguk a legharciasabb politikusok és katonák
örülnek annak a legjobban, hogy ez a háborúellenes sziget meg van és
sokkal erősebben meg van, mint a semleges államok látszatsemleges-
sége, valójában pedig uszító elfogultsága.

Minden keresztyén léleknek ma is békét kell hirdetnie s Róma,
helyesebben a Vatikán sem Boforcokat nem szereltethet fel, sem
szirénákat nem építtethet magának. Még ha óriási csapásokat is volna
kénytelen elszenvedni. Mert Róma pont azt az egyet legjobban kell
tudja, hogy az 1950-es szentév idejére csak véget ér ez a világháború
is és sok egyházi ember szégyelné magát azon, ha az idegenvezetők
azt mutagatnák akkor majd az ájtatos híveknek: ezen a helyen szólalt
meg 1943-ban először a sziréna stb. G. L.

Negyedmillió Újtestamentum anémet
katonáknak Német evangélikus egyházi
körökböl szerzett értesülés szerint az
óttani protestáns tábori püspökség a né-
.met katonák lelki gondozásának céljára
250.000 Úitestamentumot rendelt.

Mátyásföldön már évek előtt össze-
fogott a lakosság, hogy amint annak-
idején a katolikus templomot együttes
munkával építették fel, a többi templom
is közös áldozatkészséggel jöjjön létre.
Igy épült fel 1939 öszén a _református

templom, amelyet Ravasz László püspök
avatott fel. Most kerül sor az evangélikus
templom építésére is,' amely Sándy
Gyula tanár tervei szerint épül. Az alap-
kőletétel július - ll-én volt.

KrayzeÚ Miklós táblai tanácselnök
A Kormányzó az igazságügyminiszter
előterjesztésére Krayzell Miklós büntető-
törvényszéki tanácselnököt, az arad-
békési egyházmegye felügyelőjét a buda-
pesti. ítélőtáblára ítélőtáblaí tánács-
elnökke nevezte ki.

méltómivoltunknak annyi-annyi kísérté-
séveI teheti bennük nagyon is nehézzé
a kegyelemnek éppen kegyelemként és
kegyelemből való elfogadását az Ordög.
A gyermekkeresztségnél pedig csodálatos
kristály tisztaságban áll előttünk az em-
beri cselekedettől. teljesen független
kegyelem, me ly előbb szeret (1. Ján.
4: 19.), és néven szólít akkor, amikor
még csak kérni sem tudjuk azt. de máris
ítélet alá rekesztettek vagyunk az ere-
dendő bűn testünkbe zárt kárhozata
miatt. .. Épp ezért vannak az összes
szekták a racionalizmus bűnében és tö-
kéletesen félreértik a keresztség ke-
gyelmi jellegét. Emberi aktust csinálnak
az isteniből, amikor arról beszélnek,
hogya gyermek mitsem "tud" a keresz-
telésről.:' Az a tény, hogy megkeresztel-
tettem/ életem minden napján vagy íté-
letet vagy kegyelmet jelent számomra
(épen úgy, mint az igehallgatás és az
úrvacsora is!) ...
'Ezt a néhány vázlatos megjegyzést
azért kellett ideiktatnunk, hogy érez-
zünk felelősséget a keresztség naponként
elítélő vagy megkegyelmező, elhanya-
golt jelentőségével szemben. És erre a
felelősségre, ítéletre, kegyelemre akar
akkor, amikor Istennek tetszik, figyel-
meztetni a "Keresztelési Emléklap" is.

A közeljövőben a Luther-Társaság ki-
adéséban meg fog jelenni' ízléses kiállí-
tásban ~~és megfelelő nyomtatott szöveg-
gel a "Keresztelési Emléklap". Az ára
minimális lesz. Azáltal. is harcoljunk a
keresztelés lélektelen szokássá süllye-
dése ellen, hogy személyesebb é tesszük
a keresztelést végző lelkész, a család, a
gyermek számára akkor, amikor néhány
pillanatot szánunk arra, hogy kiállítjuk
és átadjuk az emléklap ot. Lehet a lel-
kész ajándéka, de lehet fedezni az egy-
házközségi pénztárból is a kiadásokat.

Györi János.

~~~

Zrinyi Miklös ée
Thököly Imre"vallása

- Révész Imre református püspök
nyilatkozata -

Dr. Révész Imre tiszántúli református
püspök, a neves történetíró. a Tudomá-
nyos Akadémia tagja. nemrég előadást
tartott Szegeden Zrinyi Ilonáról. Előadá-
sának elhangzása után az egyik reggeli
lapban megjelent névtelen közlemény azt
állította, hogy a szigeti hős sohasem
volt protestáns, Zrinyi Ilona hatása alatt
pedig a férje, Thököly Imre, Nikodémiá-
ban "visszatért" a katolikus vallásra.
A szegedi "Egyházi Híradó" hasábjain
válaszol most a püspök erre az állí-
tásra:

- Kérésemre - úgymond - dr. Sólyom.
Jenő soproni egyetemi tanár a "Keresz-
tyén Igazság" június l-i számában "Zri-
nyi Ilona és a magyar protestantizmus"
cím alatt alaposan tisztázza mind a két
kérdést. Az ő megállapításait foglalom
itt össze röviden:

1. A szigeti hősröl Payr Sándor már
1920-ban döntőleg kimutatta, hogv az
evangélikus vallási táborba tartozott,
legfeljebb egyes külsőségekben ragasz-
kodott még Rómához, ami a XVI. század
közepén közismerten reformációpárti
nagvuraknál elég gyakori eset volt. Má-
sodík {elesége, gyermekei, egész baráti
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köre evangélikus volt és annak tartotta
őt egész kora és a közeli utókor is.
2. Thököly Imre kétízben tényleg játszott
a katolizálás gondolatával abban a re-
ményben, hogy ezáltal még megfordít-
hatja hadi és politikai szerencséje kere-
két. Azonban feleségének befolyása
egyik esetben sem szerepelt: 1687-ben
azért nem, mert akkor már évek óta
nem éltek együtt (t. i. Zrinyi Ilona Mun-
kács váráhan volt, a férje török fogság-
ban!), 1703/04-ben pedig azért nem, mert
az akkori tárgyalások megkezdődtekor
Zrinyi Ilona már halott volt. Még az sem
bizonyítható, hogy Thököly az utóbbi
alkalommal valóban áttért volna a római
katolikus vallásra, bár egyes jelek erre
látszanak mutatni.

- Azonban az egészen bizonyos és
régóta köztudomású dolog - hang-
súlyozze. Révész'püspök -, hogy vég-
rendeletében félreérthetetlenül kifejezte
az evangélikus valláshoz való ragaszko-
dását (tehát, ha csakugyan "áttért" is
római katolikusnak, ezt az áttérését a
halál kapujában, körülbelül egy év
múlva már maga nyilvánította semmis-
nek!), tiltakozott az ellen, hogy haldok-
lásakor és temetésen római katolikus pap
szolgáljon s mostohafiának, a nagy Rá-
kóczi ferencnek lelkére kötötte, hogy
holttestét Erdélyben vagy Magyarorszá-
gon "egy lutheránus, kerített, kulcsos
városnak templomában" temettesse el.
Amint köztudomású Thököly Imre ham-
vai, végakarata szerint, a késmárki evan-
gélikus templomban várják a boldog fel-
támadást, a bujdosók hamvainak haza-
hozatal a (1906) óta.

Az .[rOSI
.~Yan~énláló ~onfcrenciáia

Az Evangélikus Papnék Országos Szö-
vetsége augusztus hó 7-15. napjain
Gyenesdiáson, az Evangélikus Egyház-
egyetem Missziói Otthonában evangéli-
záló konferenciát tart.

Orvendetes szolgálat-kiterjesztést je-
lent, hogy ezen evangélizáló konferen-
ciára a papnékon kívül részvételre szó-
lítja fel a Szövetség az egyház női
munkásait: tanítónékat, tanárnékat, ta-
nárnöket és tanítónőket.

A délelőtti evangélizáló előadások
összefoglaló témája: Az asszony az Isten
elött. (Lukács 7, 36-50.) A délutáni elő-
adássorozaté: Hivatásunk.

A konferencia egyik napjára kilátásba
helyezte egy előadás tartását Saarise.lo
Ábel dr. finn egyetemi tanár.

A reggeli bibliakörök munkájának
összefoglaló. témája: A Szentlélek műhe-
lyében. Az esti áhítatok összefoglaló.
témája: Isten napi űzenete.

A .délelőtti evangélízáló előadásokat és
az esti áhítatokat D. Kapi Béla püspök
tartja.

A délutáni előadásokra és a reggeli
bibliakörök vezetésére az elnökség fel-
kérte: Bakay Péterne, özv. Blatniczky
Pálné, Blázy Lajosné, Büki Jenőné, Fá·
bián Imréné, lic. Fizély Odönné, Irányi
Kamillné, Ittzés Mihályné, Marcsek Já-
nosné, Molitorisz Jánosné. Turmezei
Sándorné, Turóczy Zoltánné, stb.

Az elnökség az evangélizáló konferen-
cia részletes programmját és meghívóját
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Tekintélyvesztett pályák
címen cikk jelent meg e lap 27. számában, mely arról szól, hogy az
érettségizett ifjúság zöme orvosnak vagy mérnöknek megy, ellenben
pap, tanító; tanár alig akar lenni egy-kettő. Ezek a pályák ugyanis
elvesztették tekintélyüket és súlyúkat.

A cikk író arra a meggyőződésre jut, hogy valami nincs rendben
az ifjúság életében s ennek okát abban látja, hogy a mai idő egy-
oldalúvá tette az ifjúság életszemléletét s hogy az. ifjúságban is él a
nagyságnak, az érvényesülésnek, a tekintélynek a vágya, amit a tekin-
télyvesztett pályákon nem érhet el.

Egészen bizonyos, hogyacikkírónak (H.Gy.) igaza van abban, hogy
az ifjúság életében valami nincs rendben s igaza van abban is, hogy
azt kívánja: az ifjúság munkája ne tekintélykeresés legyen, hanem
a szó legszorosabb értelmében vett szolgálat, - azonban mindez az
éremnek csak egyik oldala, a hibát nem lehet csak az ifjúságban
keresni. Sőt elsősorban nem is az ifjúságban van a hiba, hanem abban,
hogy a papi, tanári és tanítói pályák, ezek a tekintélytvesztett pályák
elvesztették vonzó erejüket is. Elvesztették pedig azért, mert dotáció-
juk nyomorúságos és mert ezeken a pályákon alig van meg a más
pályán biztosított előmenetel.

Lehet, hogy az ifjúság is hibás, mert nincs meg benne kellő
mértékben az ifjúsággal együttjáró idealizmus, de ezen a ponton is
védelmére kell kelnem az ifjúságnak, mert hiszen az idealizmus hiánya
valószinűleg a korszellem folyománya, sokszor' pedig egyenesen a:
szülői nevelés eredménye. Nehéz is.IdealistánakTenni a durva erőszak-
nak és mérhetetlen haszonkeresésnek ebben a mai világában.

Ha pedig nehéz,' akkor jöjjön az állam és az egyház az ifjúság
segítségére és pedig oly módon, hogy tegyék az említett pályákat ismét
vonzóvá.

A következőkben csak az egyetemi végzettséghez kötött papi és
tanári pályáról beszélek.

Egyház és nemzet érdeke azt kívánná, hogy ezekre a pályákra az
ifjúságnak elit je lépjen. Ezt bővebben megokolni felesleges.

Ehelyett mit látunk? Tanári pályára mindenféle ösztöndíjak elle--
nére alig megy az ifjúság. Aki megy is - tiszteletreméltó kivételektől
eltekintve- nem a legjobban képzett és nem a legkívánatosabb elem.
Kevés ífjú akarja vállalni a gyenge előmenetelt biztosító tanári pályát
ci 2-300 pengős kezdőfizetéssel, amikor mint mérnök 5-600 pengővel
kezdheti az életet - szinte korlátlan előhaladási lehetőséggel. A tanári
pálya silány előmeneteli viszonyaira jellemző az a tanár tollából szár-
mazó cikk, mely a tanárok részére csupán az elsőfolyamodású bírák
előmenetelét szeretné biztosítani.

A lelkészi pálya talán még kevésbbé rózsás. Gyűléseinken s az
egyházi sajtóban is katasztrófálissá válható lelkészhiány bekövetkeze-
séről beszélnek. Itt se használ se biztatás, se ösztöndíj, magát a lelkészi
pályát kell kívánatossá tenni. Egyik-másik lelkészünk elképzelhetet-
lenül rossz viszonyok közt éL Nem elég, hogy a szórványgondozással
fizikailag is erősen igénybe vett fiatal lelkész meg nem értéssel és sok
közönnyel küzd, de a' jövedelme is alig elégséges a puszta élet fenn-
tartására. Családalapítás, továbbképzés - alig elérhető álmok csupán:
A jobb fizetésű paróchusok jövedelme is alig-alig elégséges a gyermek-
neveltetés és megfelelő életszínvonal biztosítására. Nagyobb és jobban
dotált parochiára való jutás pedig nagyon keveseknek jut osztályrészül.

. Mi tehát a' teendő? Addig is, mig a lelkészi fizetéseket egységesítik
és az előmenetelt intézményesen nem biztosítják - mert remélhetőleg
ennek az ideje is elkövetkezik ~ ajánlanárn a következőket:

1. Lelkészek és segédlelkész.ek fizetéseként állapítsanak meg egy
tisztességes létminimumot. Ennek biztosítása nélkül ne engedélyezze":
nek még missziói egyházat se.

2. Kisebb helyen (szórvány,' missziói egyház) szolgált lelkésznek
legyen jogigénye nagyobb gyülekezethez.

3. Drágaság esetén az egyházközség megfelelő módon siessen lel-
készeinek segítségére.

Erre az utóbbi pontra vonatkozólag legyen szabad még a követ-
kezőkre felhívni a figyelmet.

Nálunk a lelkészi fizetések a legtöbb helyen egyszersmindenkorra
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megál1apított állandó jövedelmet jelentenek. Még csak nem is hallot-
tam a fizetésnek olyan rugalmas megállapításáról, hogy az alkalmaz-
kodjék az esetleges dráguláshoz. Ma már a természetbeni fizetések sem
ilyenek, mert hiszen a legtöbb terménynek megvan a hatósági ára és
ha valaki, úgy épen a lelkész az, aki ezt az árat nem lépheti át, mert
gabonájával stb. nem mehet a feketepiacra. A készpénzfizetésűek hely-
zete pedig még rosszabb - megértő segítés nélkül. Ezen a téren tehát
a lelkész és más egyházi alkalmazottak segítségére kell sietni és
pedig a kezdeményező lépést a felügyelőnek és gondnoknak kell meg-
tenni, nekik kell észrevenni, 'hogy a lelkész stb. a drágaság folytán
nem kapják meg a híványszerű fizetést. Ha pedig a folyó évi költség-
vetésben, nincs fedezet az Ú. n. drágasági segélyekre, azt sürgősen
pótolni kell, ha máskép nem lehet, adóernéléssel. Ha mindent (gazda-
sági terményeknek, állatoknak, iparcikkeknek az árát, posta és vasút-
tarifáját, állami adókat és illetékeket stb. stb.) emelnek, fel kell
emelni - esetleg csak átmenetileg - az egyházi adókat is. Ez semmi
veszedelemmel nem jár.

Végső következtetésem tehát az, hogy az egyház adjon lelkészei-
nek és egyéb alkalmazottainak olyan fizetést, mely semmiben sem
marad az egyéb fixfizetésű alkalmazottak fizetése mögött. Különösen
meg kell javítani a lelkészek fizetését, mert különben nem kapunk
jól felkészült s minden tekintetben odavaló embereket. Már pedig azt
talán nem vonja kétségbe senki, hogy lelkipásztorokra épen ma nagy
szükség van, de lesz a jövőben is.

Ha pedig a lelkészi és tanári pálya anyagi vonalon is megint
kívánatos pálya lesz, megszűník tekintélyvesztett pálya lenni s az
érettségizett ifjúságnak az a része, amelyikben van még hivatástudat
és egy kis idealizmus - ezek nélkül ne is menj en lelkésznek soha
senki - ismét örömmel lép ezekre a pályákra. Dr. Kring Jenő.

Jób betegsége
Van a franciáknak egy történetírója, ki orvosból lett azzá. Cobtuies

doktor, számos igen érdekes történeti tanulmány szerzője, rendkivüli
szeretettel csügg a múltakon, de azok eseményeit mindíg a maga reális
tudományának szemüvegén át nézi. Sőt a világtörténelem nagy drá-
máinak egyenesen orvosi okai után kutat. Igy megállapítja, hogy Char-
lotte Corday kis konyhakése merő véletlen folytán okozhatta Marat
halálát, hogy Lamballe hercegné szörnyű végét mint enyhítette epi-
lepsziás öntudatlansága, hogyasedani katasztrófát mint siettette
Ill. Napoleon testi szenvedése, stb. Az újkori események ilyetén
rugóinak felkutatása még csak megyen; más az esete a régmúltakénak.
Am Cabanes doktort nem riasztja vissza a feladat nehészége, talán
még sarkalja is. Egyik. tanulmányában - s az Evangélikus Él~t
olvasóit ez érdekelheti munkásságából legközelebbről - messze idők
ködbevesző adataiból próbál elvonni: az ótestámentomi Jób betegségé-
nek diagnosztizálására vállalkozván, Ez a törekvése épen nem új. Jób
szörnyű betegsége és annak szerenesés gyógyulása már többeket foglal-
koztatott. A nagyközönség köztudatában is többnyire ott él egyik-másik
megoldása ennek a különös orvosi leletnek.

Cabanés eredetisége, hogy szentírási adatokkal igyekszik a modern
szakember boncolókése alá venni és tudományosan oldani meg az orvosi
feladatot. Ez, bár nehéz, mégsem lehetetlen vállalkozás, hiszen a Biblia
egy-egy részének szerzői nemcsak bölcs törvényhozók, de igen sok
esetben okos orvosok, az egészségügy szakavatott őrei is, s a Könyvek
Könyve nem egy szakasza valóságos tárháza régi orvosi eseteknek.
Ilyen Jób könyve is, mely egyébként, az exegéták szerint, a zsidók egyik
legrégibb és legszebb irodalmi emléke.

Maga az eset ismeretes. Jób, aki állítólag Arábia pusztaságának
északi részéről származott, istenfélő és gazdag beduin volt, a nagy
jólét állapotából egyszerre esett bele a testi-lelki szenvedések kárhoza-
tába. Hírnökök érkeznek, s egymásután hozzák a Jób- vagy Hiób-
híreket vagyona, házanépe pusztulásáról. A nagy lelki depressziók után
az Ür testiekkel látogatja meg: "Megveré Jóbot undok fekélyekkel
tetőtől-talpig." Szenvedése szinte elviselhetetlenné lesz, s a félelmetes

legközelebb kibocsátja.
Remélhetőleg a sok lelki gazdagodást

ígérő konferencián sok papné, tanámé,
ta.nítóné, tanárnő és tanítónó vesz részt,
hogy megerősödjenek lelkükben, csa-
ládi-, gyülekezeti életükre és hivatásuk
betöltésére.

Jelentkezni kell Marcsek Jánosnénál.
Ozd, Borsod megye.

Részvételi díj (élelmezés, lakás, stb.)
kb. 27 P, jelentkezési díj 3 P, mely a
részvételi díjba beszámítást nyer.

~~~~

Pályázat
A Dunáninneni Evangélikus Egyház-

kerület pályázatot hirdet az Első Magyar
Általános Biztosító Társaság alapítvá-
nyából a következő segélyekre:

a) Száz pengő segélyben részesülhet a
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület
kötelékébe tartozó lelkészözvegy vagy
lelkészárva.

b) Száz pengő segélyben részesülhet a
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület
kötelékébe tartozó tanítóözvegy vagy
árva.

c) Száz pengő segél~ben részesülhet
valamely elemi csapással sujtott dunán-
inneni evangélikus egyházközség.

Elsőségük van általábai't a szegényeb-
beknek, a kegydíjas és több gyermeket
neveltető özvegyeknek, az apátlan-anyát-
lan árváknak s azon egyházközségeknek,
amelyeknek tagjai súlyos egyházi adó-
terhet viselnek.

A segélykérvények az illetékes espe-
res közvetítésével és véleményével a
püspökhöz küldendők f. é. aug. 10-ig. Az
illetékes egyházmegye esperese felter-
jesztésében a kérvény tartalmát részle-
tesen igazolja és esetleg rendkívüli eset-
ben kérvény nélkül js tehet előterjesz-
tést segélyezés végett a kerület püspö-
kének.

A presbitérium kizárólag a folyamodók
kérvényei és a hozzájuk füzött hivatalos
megjegyzések alapján dönt. A segélyek
odaítélésére hivatott presbitérium tagjai-
nak véleményét vagy eljárását bármi
módon befolyásolni vagy őket magánúton
tájékoztatni tilos.

Általában az alapító levél rendelkezé-
sei az irányadók. (1940. évi egyházker.
közgyűlési jegyzőkönyv 47. pontja.)

Az Egyházkerületi Elnökség.

HíREK
A bányai egyházkerület rendes evr

!{özgyűlésére most bocsátották ki a rész-
letes tárgysorozattal ellátott meghívót,
amely szerint szeptember 7-én a kerületi
Luther-Szövetség, a számvevőszék, az is-
kolai bizottság, az egyházmegyei' elnök-
ségek és a kerületi presbitérium ülésez-
nek. Szeptember 8-án a kerületi lelkész-
egyesület, gyámintézet és aszódi iskolai
nagybizottság tart ülést. Ugyanezen a
napon lesz a közgyűlési előértekezlet és
a kerületi Luther-Szövetség vallásos
estéje. Szeptember 9-én 1/210 órakor van
megnyitíó gyámintézeti istentisztelet.
majd 9 órakor kezdődik a kerületi k öz-
gyűlés főnapja. .

Egyházkerületi közgyűlés. A Dunán-
inneni Evangélikus Egyházkerület f. é

, .
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közgyűlését augusztus 24-25-ra tűztek ki
Lévára. A bizottsági ülések és a kerületi
presbitérium augusztus 24-25-én ülése-
zik, a plenáris ülés pedig a Vármegyeház
dísztermében augusztus> 25-án, 9 órakor
lesz.

A Luther-szebor dombormű albizott-
sága július 12-én megtekintette Greger-
senné Lux Alice műtermében a Luther-
szobor körívét díszítö dombormű még
hátralévő utolsó részletét és azt egy-
hangúlag elfogadta. Most már az összes
dombormű részletek kőbefaragása folya-
matosan tart és ha újabb háborús akadá-
lyok nem merülnek fel, remélni lehet a
szebornak rövid időn belül való elkészü-
lését.

Pesthy Pál 70 éves. A Magyar Érte-
sítő jelenti: Pesthy Pál dr. m. kir. titkos
tanácsos, nyug. igazságügyminiszter, a
bányai evangélikus egyházkerület fel-
ügyelője, felsőházi tag, a Földbirtokren-
dezés Lebonyolítására Alakult Szöv etke-
zet elnöke, július 9-én töltötte be het-
venedik évét. 1922-ben a szekszárdi tör-
vényszék elnöke volt, akkor lett nemzet-
gyűlési képviselő és a Ház elnöke. 1924-
től öt éven át ig.azságügyminiszter, majd
a kormányzópárt elnöke. 1929. májusában
iktatták a bányakerület felügyelői szé-
kébe s már régebben áll a Protestáns
Árvaegylet élén. Szolgálataiért a Kor-
rnányzó kitüntette a Magyar Érdemrend
na:gyker'esztjével és a Teljes Elismeréssel
is. A hetvenéves Pesthy Pált, minden-
felől jókívánságaikkal keresték fel tisz,
telöi és munkatársai.

A györi diakonisszaotthon. Hírt adtunk
arról, hogya györi evangélikus egyház-
község negyedmilliós költséggel diako-
nissza-anyaházában új diakonísszaott-
hont, ötven gyermek számára árvaházat
és penziót épített. D. Kapi Béla püspök
adta át rendeltetésüknek az új Iétesítm é-

nyeket. A várost az ünnepen Radványi
András tanácsnok képviselte, de ott volt
Győry Elemér református püspök, Fan-
kovics Endre Nemzeti Bank-Iönök is, a
soproni tudományi kar részéről D. Prőhle
Károly dr. egyetemi tanár, valamint a
diakonissza-anyaház megbízásából két
testvér. Kapi Béla püspök avatóbeszédé-
ben többek között ezeket mondta: "Ez a
hajlék szeretetmunkájában személytelen
és névtelen, olyan, mint egy szent temp-
lomi műhely ... " Imádkozott és meg- /
áldotta az új szeretetintézményt, majd
díszközgyűlésen Vidonyi Sándor dr.
győ ri kir. ítélőtáblai bíró, a diakonissza-
nagybizottság v. elnökének megnyitóját
követően Lukács István lelkész-Iapszer-
kesztő, az anyaház igazgatója 'az építke-
zés történetét, Huber Etelka diakonissza-
főnöknő az új épületben meginduló mun-
kát ismertette; a diakonisszák éneke
hangzott fel, majd Szabó József, a győri
egyházközség igazgatólelkésze imád-
kozótt.

Egyházmegyei elnökség beiktatása,
Július 8-án iktatta be a nógrád-hont-barsi
egyházmegye évi rendes közgyűlésén a
dunáninneni egyházkerület elnökségének
jelenlétében az új egyházmegyei elnök-
séget: dr. Csengődv Lajos eddigi al-
esperest és vitéz Purgly Lajos keszegi
földbirtokost az egyházmegyei felügyelői
tisztségbe. Az úrvacsoraosztással kap--
csolatos reggeli áhítatot Kuszy Emil 10-
sonei tb. esperes végezte. A közgyűlést
megelőzően Kardos Gyula püspök és
Laszkáry Gyula egyházmegyei felügyelő

. a városi és hatósági vezetők üdvözlő
küldöttségeit fogadták. Ezután kezdetét
vette a közgyűlés. A választás eredmé-
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tünetek egymást követik. Állandó fájdalmak gyötrik, barátai meg-
rendülve "szemlélik vala, hogy a fájdalom felette igen megnövekedett
volna rajta." Nappalai pokollá váltak, de még az éj sem hoz számára
pihenőt, sőt épen megkettőzve érzi testi-lelki sebei égését akkor, mikor
mások a boldog öntudatlanság óráit élik. Mikor az emberekre mély
álom szokott szállani: nagy félelem és rettegés jöve reám és az én
csontjaimat igen megrémíté." Éjjelente lidércnyomás gyötri, halluci-
nációk, delírium ("az én orcám előtt egy lélek méne el, mely az én
testemnek minden szőrét felborzasztá"), éjszakai borzalmak, melan-
kólia, hipohondria - mintha csak modern orvos SOl~Oln~fel betege
panaszai alapján a legkínzóbb lelki tüneteket. Persze a testiek sem
enyhülnek, sőt fokozódnak. A rágás akadályozottés fájdalmas lesz, a
beteg alig képes lenyelni a táplálékot, ső~ nyálat is. Szűntelenűl rossz
közérzetről panaszkodik. Bőre megrepedezik, hellyel-közzel fekete
lesz, teste földszínű kéreggel ',r09átik be, genyes sebek hem-
zsegnek rajta ("az én testern férgekkel és sok fekélyeknek megszára-
dott korpájával mintegy porral ugyan felruháztatott, az én bőröm
meghasadozott és a fekélyek miatt ugyan elolvadott"). A kahexia
- ahogyan az orvos mondaná - fokról-fokra előrehalad, a beteg
naponta szemmelláthatóan veszít erejéből, soványedik. "Az én.rajtam
levő ösztövérségem az én oreámon bizonyságot teszen" erről. Már alig
marad más a szerencsétlen arcából, mint ajkai fogai körül: "az én
bőrömhöz mint a húsomhoz, úgy száradtanak csontjaim és csak az
én fogam húsa maradott." A testi kínok még hozzá újabb lelkieknek
is váltak okozójává, a:z emberek kerülni kezdték, talán félelemből is,
de meg mert lehelete szinte elviselhetetlenül bűzössé lett, mindenkit
eltávoIítva tőle: "Az Úr az én atyámfiait távol űzé tőlem, és az én
barátim ugyan elidegeníték magukat éntőlem. Még lehelésemtől is az
én házastársam idegen, noha esedezem néki az en ág-yékom mag-
zataiért". Bélzavarok, korgások, általanos belső felford., ':1,S teszik tel-
jessé a kórképet. . ,

Aztán egyszerre javulás áll be, Jób visszanyeri egészségét, anélkül,
hogy valami is maradt volna vissza súlyos bajából. A gyógyulás
nemcsak gyors és biztos, de tökéletes is lett: hét fia és három leánya
mind szépek, erőteljesek. egészségesek, ami kizárja fennforgását egy
örökölhető bajnak. A Szentírás szerint "azután élt. volna Jób 140
esztendeig." ,.c·, -"'~,~~'ri~i1W!

Mi történhetett Jóbbal, ini lehetett, mely szörnyű kórra emlékez-
tető betegsége? A kérdésre megfelelni egyedül a tüneteknek bibliai
adatai alapján lehet és kell. Meg is kísérlették azt nem egyszer, s Jób
betegségének, mint Cabanés dr. közli velünk, van irodalrria. A Bibliát-
olvasók képzeletét, de tudnivágyását egyaránt megfogta ez .a probléma,
s évezredeken át többen hozzászóltak. Am a nemzedékeken át be-
érkezett eltérő vélekedések csak még homályosabbá tették azt. Caba-
neszval együtt csak a legismertebbeket említjük itt fel.

(Folytat juk) Dr. Nádor Jenő.

Istentisztelet (Folytatás)

A sekrestye bejárata előtt ferdetörzsű vén körtefa vezekel. Amikor
kinőtt a földből,. egyenes volt, mint a gyertya, de az ifjúkor valami
különös nedvet oltott ereibe. Egyszerre csak hátat fordított a temp-
lomnak. Eldobta magát a közeléből. 'Dacosan és konokul az ellenkező
irányba nőtt: istentagadóvá lett. Hanem amint múlt ak az évek, arnint
egyre magasabbra emelkedett s egyre nagyobb darabot tekinthetett át
a körülötte susogó világból, váratlanul megtorpant, elgondolkodott,
azután lassan visszafordult, ölelésre tárta ágait s egész könnyező lomb-
sátorával ráborult az elhagyott templom zsindely tetejére s azóta, ha
jön a nyár, minden gyümölcsét oda teríti.
) A tető gerincén galambok búgnak s csodálkozva forgatják piros
szemecskéiket a gyülekező fecskék fehérhasú seregére, mely őszi köl-
tözéskor itt verődik össze s tavasszal is ide tér vissza, mielőtt felkeresné
fészkét a szalmazsúpos házak várakozó ereszei alatt .

S az égboltozat kékje hallgatva zárja be ezt a csendes világot:
a horpadozó sírokat, a madarakat, a fákat: .a múltat és jelent s a



csillagok fénylő motolláin szövi-szövi a jövendőt, mely ugyanaz, mint
a múlt, ugyanaz, mint a jelen, - csak a madarak, fák és sírok cseré-
lődnek ki közben, hogy legyen ami az időt is emlékeztesse rá, hogy
valami mégis elmúlt és nem jön vissza többé.

Hanem vasárnap reggel egyetlen varázsütésre megváltozik a
templom környéke.

Háromnegyed nyolckor megjelenik a torony bejáratánál a haran-
gozó: Sinkov Szamo. Hatalmas faggyúzott csizmái tompán dobognak
végig a füvön, majd másodpercnyi pontossággal recsegtetik meg a
toronyba vezető falépcső denevérmákkal beszórt deszkafokait. Ai első
ablak ingatag hídlásán megáll az öreg s kifújja az orrát. Aztán meg-
indul a második ablak felé. Ott megint megáll s kipödri a bajuszát.
De a döntő cselekedet, mely Isten és ember előtt egyaránt cáfol-
hatatlan bizonyítéka annak, hogy vasárnap van, csak a harmadik
ablakban következik be. Ez pedig az, hogy Számo kiveszi szájából az
egész héten át lúguzott bagót s friss töltést ereszt a régi odvába. Ha
megtette, akkor nincs többé kételkedésnek helye. Mert az első két
művelet megesik hétköznap is, de a harmadikra egy emberöltő óta nem
volt példa' Lukovkán az év ötvenkét hivatalos vasárnapján kívül.

Sakkor megkondulnak a harangok. Egymás után rnimd a három.
Szamo behunyja szemét s művészi változatokat csal ki a három hang
játékából. Hol a vékonyat ereszti előre, hol a középsőt, hol meg egy-
szerre zendíti meg mind a hármat, hogyannál szívzaklatóbb legyen,
amint ismét három ágra hullatja szét az egy sugárba áradó hang-
zuhatagot, mely úgy szárnyal a dacsolami völgy felett, mintha ott is
harangoznának.

Szamo .csak húzza, húzza a harangokat. Nem Sinkov Szamo ő már,
hanem sokkal kevesebb vagy több annál. Nem tenyeres-talpas tót, aki
mázsás érceket kongat a magasban. Nem, nem. Nem csinál ő itt
tulajdonképen semmit: itt a templom beszél. Zengő hangon, fenséges
kiejtéssel - ernberfeletti dolgokról. És mégis. Mintha valahogy mégis
több volna ő így, mint krumpliszedés közben. Mintha valahogy a
templom szanaszét hullámzó hívó szózatában az egyik átszellemült
hang az ő hangja volna.

... Jertek énhozzám, akik megfáradtatok.
Mindegy már no, akármint áll is a dolog, de tagadhatatlan, hogy

jól esik ilyenkor lenézni a falura s látni, hogy mekkora hatalmat adtak
ezzel a ~om szál kötéllel az ő kérges kezébe.

- Ni csak! - Kukaj Palyo, aki eddig olyan kényelmesen mosta
a lábát a vályú szélén, mintha valami fínom kisasszony lenne, most a
harangszó hallatára egyszerre két ököllel esik avastaghúsának s
tépázza, mint a kutya a rongyot. Hát odébb a harmadik udvarban
Cickárné! Hát ez ugyan mit csinál? No ez megint elkésett a galuskával.
Kapkodj, kapkodj, te béka! Keltél volna korábban, akkor most nem
kellene lapáttal hányni a tésztát a forró vízbe ... Már az igaz, hogy
semmire se tud úgy ráhibázni a természet, mint erre az asszonyfélére.
Néha eltalálja, de ha aztán nem sikerült neki: olyat fiadzik, hogy
maga is elbámul rajta.

Milyen felséges dolog így is felülről kezelni a világot s ítélkezni
férfi és asszonynép fölött, egyetlen szemöldökrándítással. És érezni
közben, hogy nincs apelláta. A torony szava mindenkinek parancsol.
Az első harangszóra Lukovka galuskát eszik. Az a reggeli. És az ebéd
is, mert az asszonyok templomba mennek s nincs idej ük mást főzni.
No, de ha volna is rá idejük, ki ennék Lukovkán'- vasárnap - ebédre
mást, mint galuskát. Hiszen ez az eledel jóformán nem is földi hasz-
nálatra való, hanem egyenesen izelítő a túlvilági boldogságból. Nézni,
csak nézni is gyönyörűség, . amint hozza az asszony a reggelire szánt
cseréptálban. 0, hogy gőzölög! S hogy könnyezik rajta a túró. Csak
az a baj, hogy akármilyen lassan eszi az' ember (mert gyorsan enni
illetlenség), mégis egykettőre eltűnik. S akinek van még hely a gyom-
rában, ahová már nem jutott galuska, az kénytelen levest enni utána.
S kinek ne volna még ilyen helye? Mikor éppen ez a hely mutatja,
hogy a földön vagyunk s nem a mennyországban. Bizony, valóságos
szerencse, hogy a nagyobbik tál még hátra van s a masina szélén várja
az ebéd idejét. No hisz az ilyen hitvány cserép csak könnyen várhat.

Sinkov Számo pedig ezalatt másodszor is meghúzza a harangokat.
Az öregasszony ok leveszik a mestergerendáról a nagy kapcsos énekes-

nyének kihirdetése után az új egyház-
megyei elnökséget Kardos Gyula püspök
1. Kor. 16:13-14. alapján iktatta be őr-
álló tisztségébe. Ima és áldás után az
egyházi vegyeskar énekszáma követke-
zett. Vitéz Purgly Lajos egyházmegyei
felügyelő beköszöntő beszédében a mai
magyar élet nehéz kérdéseivel foglalko-
zott, mindenkit hűséges kötelességtelje-
sítésre szólított fel, erőteljesen foglalt
állást a keresztyén egyházak közötti fe-
lekezeti együttmunkálkodás érdekében és
buzgó munkára hívta fel az egyház világi
munkaerőit is. Dr. Csengődy Lajos espe
res beköszöntő beszédében örömmel mu-
tatott arra, hogy a nógrád-hont-barsi
egyházmegye hitvallásossága és a
lutheri tánításhoz való ragaszkodása ed-
dig is közismert volt és erre a mai idő-
ben, amikor nemcsak földi országok.
hanem az Isten egyházának földi élete
is súlyos megpróbáltatásokban vannak,
fokozottan szükség van. Az egyháznak
a hitetlenség idején is a hitet, a háború
idején is a békét, a próbáltatások idején
is a csüggedetlen bizodalmat kell hir-
detnie és erősítenie. Célul tűzte ki, hogy
az egyházmegye továbbra is hitvalló
egyházmegye legyen. Az üdvözlések so-
rát Laszkáry Gyula egyházmegyei fe)-
ügyelő nyitotta meg, aki az egyházmegye
bizalmáról biztosította az új elnökséget.
Udvözlő szavakat mondottak dr. Viczián
Dezső a soproni hittudományi kar, Hor-
váth Sándor alispán a vármegye; Korom-
pay Lajos a katolikus egyház, dr. Vargha
Kálmán a református egyház, Horváth
László polgármester h. a város, Mattya-
sovszky Kamill a járás, Szekej András
lelkész a lelkészegyesület, Wiesinger
Károly a felügyelői kar, Bérces Lajos
az egyházmegye tanítói kara és végül
Elischer Edit az ifjúság nevében. Ezután
az egyházmegye évi rendes közgyűlését
tartott~ meg, amelyen az esperesi jelen-
tés után Ottmár Bélát tanügyi esperessé,
Váczi Jánost egyházmegyei főjegyzővé,
Péter Henrik, Harmati Béla s Komjáthy
Lajos lelkészeket jegyzőkké, - egyház-
megyei világi jegyzővé Wiesinger Ká-
roly gyárigazgatót és dr. Osztroluczky
Pál földbirtokost, helyettes ügyésszé dr.
Czelleng András balassagyarmati ügyvé-
det, törvényszéki bíróvá dr. Krepuska
Istvánt választotta meg. A tanügyi espe-
res jelentése után a bizottságok előadói
Gregersen Niels, Kaján József, Bérczes
Lajos és Szekej András voltak.

Halálozás. Iglói Szontagh Antal ny.
miniszteri tanácsos, a pestmegyei felső
egyházmegye tb. felügyelője, szadai íöld-
birtokos, hosszú szenvedés után elhúnyt.
Egyházunk buzgó, érdemes munkásának
temetése nagy részvét mellett folyt le.

Az evangélikus tanáregyesület június
hónapban Budapesten tartott tisztujitó
közgyűlésén csaknem egyhangúlag újra
megválasztotta az eddigi tisztikart. Elnök
lett dr. Bánkúti Dezső, fővárosi alelnök
dr. .Koch István, vidéki alelnök Weiszet
Gyula, titkár dr. Remport Elek, jegyző
dr. Kring Miklós, pénztáros Kilczer
Gyula, ellenőr Nágy Imre, végül tisz-
teletbeli elnök dr. Rell Lajos.

A veszprémi evangélíkus egyházmegye
I. hó 8-án tartott közgyűlésén elhatá-
rozta, hogy Pápán, ahol az elmúlt tan-
évben több mint 400 evangélikus tanuló
járt •a különféle középiskolákba, inter-
nátust létesít azoknak a fiú és leány-
tanulók részére, kiknek szülei vidéken
laknak és szegénységük és alkalmas hely
hiányában eddig' kénytelenek voltak
gyermekeiket ott elhelyezpi, ahol épen
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lehetett. A közgyűlés megbízásából azo-
kat a gyermekeiket Pápán taníttató vi-
déki evangélikus szülöket, akik hajlan-
dók lennének gyermekeiket a Pápán lé-
tesítendö fiú- és leányinternátusba teljes
ellátásra beadni, július hó végéig jelent-
sék elhatározásukat Kakas József evan-
gélikus lelkésznek, Dabrony, Veszprém
megye. Sürgösen tudni akarják a szerve-
zéssel megbizottak, hogy hányan jelent-
keznek, mert a lakás bérbevételénél csak
úgy találomra nem járhatnak el. Az
internátus felűgyelete egyházi munk á-

sokra lesz bízva s az ellátási díj meg-
szabásánál tekintettel lesz a vezetőség
a taníttató hittestvérek szerény anyagi
körülményeire, amiért is az inkább ol-
csóbb lesz, mint más hasonló intézetek
ellátási díja.

A fejér-Immáromi egyházmegye jú-
nius 28-29. napján Esztergomban tar-
totta évi rendes közgyűlését. Az egy-
házmegye lelkészei, felügyelői, tanítói
nagy számban jöttek össze és a gyüle-
kezetlel együtt ünnepeltek. 28-án este
a gyámintézeti istentisztelet keretében
volt ugyanis az eszergomi templom új
oltárának a felavatása is. Fadgyas Ala-
dár komáromi esperes végezte az ava-
tást. Igehirdetésében rámutatott Isten ke-
gyelmére, ai oltár ielentöségére, majd
megáldotta az új oltárt. A gyámintézeti
igehirdetést Szepessi Károly oroszlányi
lelkész tartotta. Az ünnepély bensőségét
szolgálták még Molnár Ilcna, Selyki
Nándor szavalatal és az esztergomi gyü-
lekezeti vegyeskar énekszáma. - 29-én
elöször úrvacsorával éltek a közgyűlés
tagjai, majd a' gyámintézeti közgyűlés
után volt az egyházmegyei közgyűlés. Az
egyházmegye . felügyelője eJ.nöki meg-
nyitój áb an a házasság kérdésében foglalt
állást. Esperes, az egyházmegye életét
tárta fel jelentésében, majd a bizottságok
jelentéseit tárgyalta a közgyűlés.

Pályázat. A szarvasi ágo hitv. evc1n-
gélikus Vajda Péter-gimnázium felügyelő
bizottsága pályázatot hirdet egy terrné-
szetrajz-földrAjz szakos helyettes, esetleg
rendes tanári állásra. A felügyelőbizott-
sághoz címezett, kellöen felszerelt kér-
vények a gimnázium ~gazgatóságához
küldendők be f. évi augusztus 15-ig.

könyvet s elindulnak hazulról. A második harangozás nekik szól.
Kvacskáné az első a sorban. Mikor a patak keskeny falócájához ér,
vár egy kicsit, míg az öreg Grajcjar Ancsa is utóléri. Egymásra néznek
s összedugják a fejüket.

- Nos - kérdezi türelmetlenül Grajcjar Ancsa -, nem hallottál
semmit?

_. Ö - fordítja fel szemeit Kvacskáné. - Beszélni is rossz róla.
- Hát csakugyan?

Csakugyan.
-- Csiris Palyo felesége.
- Az nem lehet.
- Dehogynem lehet. Kérdezd csak meg Manzsiaknét.
Manzsiaknét pedig könnyű megkérdezni, mert neki az a főgyö-

nyörűsége, ha kérdenek tőle valamit. Száz mérföldről megérzi, ha
szükség van rá s ilyenkor a világ végéről is megérkezik. Jön is már
lélekszakadva. Nyolc-tíz anyóka igazO'dik utána libasorban; kinek a
derekát szúrja az öregség, kinek a lapockáját, de ki törődnék azzal
ilyenkor, mikor Kvacskánét és Manzsiaknét hallgatja. Jaj, csak későn
ne .érkezzenek! Szerencse. hogy még csak most kezdtek hozzá a
beszélgetéshez.

- Te Mara - mondja gúnyosan Kvacskáné -, Ancsa nem akarja
elhinni?

--- Micsoda? Nem akarja elhinni? - csapja össze kezét Man-
zsiakné. - Hiszen a saját szememmel láttam.

- Mit láttál? Mit? - lihegi tízfelől a sok félretartott oldalborda.
És Manzsiakné elmondja, hogy mit látott. Hogy éppen a libáit

etette. A gúnár szomorú volt, mert az a gonosz Repkáné biztosan
szöget adott neki kenyérbélben. Csak forgatta a fejét s a begye úgy
lógott, mint valami üres tarisznya. Nem is tudta sokáig nézni, hogy
a többi milyen jóízűen falja a korpás csanalat. Elvánszorgott a kerítés-
hez, keresztül bujt rajta, átment Csirisék szilvásába, ott leült a fűbe
s közben olyan hangokat adott ki, mintha rongyot dugtak volna a
gégéjébe. Öt, Manzsiáknét, aggasztotta a gúnár állapota, utána ment,
de akkor valami különösdolgot látott, ami egészen kiverte a fejéből a
gúnarat. Csirisók szénapadlásának ajtajában ott állt piros kendővel a
fején Csiris Palyo felesége és egészen elváltozott arccal kandikalt át
Gyurkanék udvarába. Egyszerre a Gyurkanék szénapadlásáról is elő-
bújik valaki, senki más, mint Gyukan Miso és akkor ...

-- Akkor? És akkor? - reszketnek köröskörül a gyámoltalan
ráncokban lógó kékfestő szoknyák.

- A menyecske intett neki! - sziszegi Marzsiakné s olyan diadal
gyul ki az arcára, mintha árvízveszedelemtől mentette volna meg
a falut.

(Folytatjuk)

A Luther- Társaság legújabb kiadványai:
L Giertz Bo: "Házát kősziklára építette". Svéd egyházi regény az utolsó három nemzedék éle-

téből és küzdelmeiből. Eredetiből fordította: Wolf Lajos, 320 oldal. 'Ara fűzve:
10'- P, kötve : lT- P.

2. Grűnvalszky Károly: "Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempontból". Az evangé-
likus theológiai dolgozatok első füzete. 70 oldal Ara fűzve: 2'50 P.

3. Liturgikus istentiszteleti rend: Lelkészi szolgálat. Ára fűzve: 2'~ P.
4. Maróthy Jenő: "Szegények sz íve". A korán elhunyt kiváló evangélikus Író összegyűjtölt novellái-

190 oldal. Ára fűzve: 6'- P. kötve : 8'50 P. .
5. Vitéz Virág Jenő: "Dr. Luther Márton önmagáról". A nagysikerű munka második. bővitett

, kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek alakjában. Eddig 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 Iegvverzetében". Ef. 6: 11-20 magyarázata, a ;,Lélek kardja" című
sorozat első füzete. 56 oldal. Ára fűzve: 1'20 P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltíában Budapest, VIIL, Üllöi-út 24.
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Csaby Laios
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készíti a jóízlésű úri közönség ruháit.
Elsőrendű szövetek nagy választékban.
Szolíd árak. Pontos kiszolgálás.
IV.; Molnár-u. 12. Telefon: 380-442.

Rá~ió, ~ramofon, zon~Ora~illent,üs ~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek lego1csooban telep
Budapest, Vlll, kerület, József-kőrút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.ler!l"!lt· Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám .
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Mátyás·Ördögh
órásmester preciziós órák és ékszerek:
raktára.

Budapest, V., Deák Fo..,tér 4.
Téleron : 181-175. ~~~~~~~~
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MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hittartalma
és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallasfílozóííaí megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengőelv Lajos evangélikus csperes. i

Ára: 6 pengő.
MegrendeJhető :.

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereske désében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
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GROSZ; Spest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 180-213.
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Stingl,Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
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BUDAPEST, IV. ker., SütŐ-utca 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.
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Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatossági 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. .

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

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

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzés ~~~~~~~~~;:és minden e szakmába vágó munkák
szakszerű készítése.

Gyurátz ferenc hang. Leánynevelőintéiet és LeánygimnáliulII

Kőszeg.
Magas színvonalú nevelőintézet, mely -

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

. Családias, benső vallésosságtól áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakieremrendszerrel berendezett iskola:
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít .az intézet az.
egészséges testi Iejlódésre, .amit Kőszez
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 és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sításí Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény
Az L943-44. eVI ,feltételek folya-

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

A Luther-Társaság. könyvescsomagiai,
A régi kiadványok közül - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel

igen 'olcsó árban csoportos árusítást rendezünk, melynek során Jillérekért értékes füzetek hez és
könyvekhez jutnak vásárlóink. Az első két csomag már kapható.

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 akaratja. 7. Kapi: Az Úr oltalmában. 8.
Luther: A katona hivatásáról. 9. Payr: Két emlék a reformáció korából. 10. Sop-

. ron, Civitas fidelissirría. ll. Torkos L.: Öszi harmat után. - A több, -min': 1400 oldalt
kitevő csomag ára stállítással együtt 4.50 P.
A 2. Csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás. 2. Életképek a keresztyén szeretet
munkamJezejérőL, 3. Farkasné: Husvét (színJjáték). 4. Finn csillagok, 5. Hajas: Isten
akaratja. 6. Kovács S.: A haladás törvénye a keresztyénség 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. ll. Luther:
Miért égette el dr. Luther Márton a pápának iratait? 12. Luttermomm: Az egyház
és a munkásmozgalom Svéd,OTszÚigban. 13. Parraa: Az élet' útjáról (elbeszélések).
14. Payr: A vadostfai artkulárís egyházközSég. 15. Paur: Cordatus Konrád. 16.
Raffay: Család, otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protestantizmus in Ungarn. 18.
Zsilinszky: Az 1610-i zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19. Zsilinszky: A róm.
kath .. aútonómíáról. 20. Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800 oldalt
kitevő csomag ára. szállítás sal együtt 4.50 P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltiában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24.

Garah József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus hazár.
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Az erődben
Vannak olyan gondolatok és és jelenét is, hogy ezen a föld-

kifejezések, amelyeket az em- darabon összezsúfolódott nép-
ber első hallásra nem vesz ko- . sűrűség tekintetében is, de az
molyan, jelentőséget nem mér- emberi szellem, műveltség, val-
legeli és eleinte nem sokat fog- lás; tudomány, teremtő ~ré
lalkozik vele. Később annyi- tekintetében is annyi sok drága
szor hallja, hogy egészen meg- érték, hogy az mindíg túl-
szokja, majd-később azon veszi haladta az összes többi föld-
észre magát, hogy ez a bizonyos részek lelki életét és fejlő-
kifejezés valósággal megtelt dési fokát. Azt mondhat-
komoly tartalommal és egészen nánk, hogy most minden erő
közel jött az életéhez. Így volt ez ellen a lelki központ ellen
a legtöbb ember körülbelül egy támad és mert egy-egy föld-
esztendő óta ezzel a kifejezés- résznek értékét és jelentőségét
sel: az európai erőd. Mikor kez- az emberiség fejlődéstörténete
detben hallottuk, egyszerűen szempontjából nem a termé-

t tudomásul vettük azt, hogy' a szeti vagy egyéb vonatkozások
háborús Európának a helyzete teszik, mert ezek külsőleges
hasonlít egy hatalmas, nagy ki- dolgok, hanem a lelki maga-
terjedésű várnak a helyzetéhez, sabbrendűség: most valóban
amelynek ostromára mindenfe- ostromoltatik és a pusztulás
lől gyülekezik az ellenség. De vagy a megmaradás mérlegén
csak hasonlatnak éreztük. Most, áll mindaz, ami kiváltképpen a
amikor a keleten folyó száraz- keresztyénség kezdete óta je-
földi súlyos harc ok idején meg- lenti Európát. Ostromlott vár-
kezdődött Szicilia szigetének ban élünk: meg kell szokni ezt
Afrika és a tenger felől történt a gondolatot, sőt igazodni kell
megtámadása és amikor újból hozzá.
hallottuk és olvastuk, hogy ezt Csodálkozva látjuk, hogy az
a szigetet az európai erőd egyik emberek nagy többsége nem
előretolt, a vár testén kívül álló veszi ezt a helyzetet .a maga
bástyáj ának , őrtornyának kell teljes komolyságában. Azt meg-
tekintenünk, egyszerre komoly értjük, hogy bármelyik ostrom-
valósággá lett számunkra az a lott várnak vannak olyan utcái
tény, hogy a földrészek hábo- és olyan házai, ahol két véres
rújában az európai földrész roham között is az édesanyák
csakugyan olyan, mint egy ter- elringatják az apró gyermeket
jedelemre nézve óriási, dé min- és altató dalt énekelnek felet-
denfelől ellenségtől körülvett tük, mert hiszen a gyermek ál-
erőd. mos, - tehát megértjük azt;

Ha csak egészen pillanatnyi hogy mindenki igyekszik ren-
pillantást vetünk ennek az des dolgát és kötelességét úgy
európai földrésznek történe- végezni, mintha nem is volna
tére, úgy kell látnunk múltját igaz az egész ostrom és az egész

háború. De nem értjük meg azt,
hogy az emberek egy része
könnyelműen gondolkozik és
vagy nemtörődömséggel tekint
a jövő elé, vagy pedig azt
mondja: úgy sem tudok változ-
tatni semmin, .hát majd lesz
úgy, ahogy lesz. Most itt van az
imádkozásnak az :órája. Imád-
kozni kell az édesanyáknak.
hogy legyen erejük a rájuk sza- ~
kadó minden munkára és pró-
báltatásra, imádkozni kell a
férfiaknak, hogy legteljesebb
erőfeszítéseik mellett is magu-
kat, szolgálataikat, szeretteiket
Isten oltalmába helyezzék. Most
imádkozni kell hangosan és erő-
teljesen', a templomoknak és az
egyházaknak. hogy az emberek
ne csak az idelent való dol-
gokra, hanem az odafentvalókra
is gondoljanak. Mert be lehet
zárni egy-egy földrészt úgy a
háború vasgyűrűjébe, mint egy
ostromlott várat, de Istent nem
lehet oda bezárni. És nem lehet
bezárni sem ostromlott várba,
sem békefeltételek betűi. közé
azt a jövendőt, amit Isten gon-
dol el bármelyik háborúról és
az utána jövő időről és embe-
rekről. Akárhogy döngeti kí-
vülről az ellenség a falakat és
akármennyi romhalmaz növek-
szik a vár belsejében, igazi ereje
a megfélemlíthetetlen és a hit
által megerősített szívekb en .
van. Millióknak is csak azt tud-
juk mondani, 'amit külön-külőn
míndenkínek: "Vegyétek fel a
hitnek pajzsát, mellyel ama go-
nosznak minden tüzes nyilát
megolthatjátok!"
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Imádságok
A Székelyföldön fut velünk a vonat.

Az uj onnan beállított Hargita-express
étkezőkocsijában ülünk. Hivatalos úton
vagyunk Erdélyben. A jelenlévő urak
között csak egyetlen halinanadrágos, csiz-
más székely van, az öreg Feri bácsi Szé-
kelyvargyasról. Földmíves, kisbirtokos,
érettségizett s ahogy hallom, a fiát is ki-
taníttatta, aztán odaállította az eke
szarva mellé.

Imádságról folyik a szó. Arról, hogy
az imádság asszonyoknak való. Az egyik
az mondja, hogy ő bizony nem bolond
imakönyvet elővenni, azt forgatni és
úgy imádkozni.

A másik azt mondja, hogy az imád-
ságnak nincs értelme, imakönyvböl meg
éppen nem tud imádkozni.

Csendesen megjegyzem, hogy nemcsak
imakönyvből lehet imádkozni. És na-
gyon sokféleképen lehet imádkozni.

- Hát mondja meg, hogyan lehet még
imádkozni - néznek rám viccelődve.

- Hogyan? - nézek ki az ablakon s .
a szemem simogatóan megáll a völgyek
mélyén meghúzódó templomtornyokon.

- Nézze kicsi lelkem, - nyúl a kezem
után Feri bácsi. - Lássa-é azt a szép
kicsi templomot, azt a fatornyút?

- Hát uraim, így is lehet például
imádkozni, - fordulok a kérdező felé. -
Igy, ahogy most Feri bácsi tette. Az
ember végigsímogatja a templomtornyo-
kat és örül, hogy itt Erdélyben, a védel-
met nyújtó völgyek mélyén meghúzódó
kicsi falvakban mindenütt van templom.
Fatornyos, csöppnyi, de van. És amikor
elnézed őket, a látásuktóI imádsággal
telik meg a szíved. És ha olyan messze
vannak, hogy nem is látod: evangélikus,
katolikus vagy református-e, de örülni
tudsz már tisztán annak ·is, hogy egy-
általában van, akkor még igazabb az
imádságod.

Nem válaszoltak. Nézték a pici székely
templomokat és úgy éreztem, hogy ők
is imádkoznak.

De nem akarok Jobbnak látszani má-
soknál, azért leleplezem magam. Nagyon
hiányoznak nekem mostanában a gyer-
mekistentiszteletek. Mert bevallom, én
vasárnaponként oda is el szoktam_ menni
és bevallom, azért megyek el, hogy a
gyermekeket elnézzem. Apadsorokból
alig-alig látszik ki a sok kis fej. Az
édesanyák keze által otthon gondosan
megfésült "frizura" csak nem akar meg-
állni s a fejtetőn felágaskodik, mint egy
kis taraj. A lábak nem érnek le a kő-
padlóra, vígan lóbáljak őket egész
istentisztelet alatt.

Közéjük ülök, Gyermekszívvel, őszülő
fejjel. Benn búg az orgona. Mellettem
énekel a sok csöppnyi száj, bár egyik-
nek-másiknak nehezen megy még az
olvasás. .. Nyílik a templomajtó, egy
édesapa vezeti kézenfogva kicsi fiát.
Leülnek elém a padba. Az apa énekelni
kezd, a pici nézi. aztán igyekszik lépést
tartani vele. Valami boldog büszkeség
ömlik el az apán, ahogy titokban le-lenéz
a mellette ülő csöppségre. Talán a maga
fiatalsága jutott az eszébe, talán arra
gondol, aki őt tanította valaha énekelni.

Az orgona elhallgat. Fenn, a szószé-
ken, a lelkész mesélni kezd. Bibliai tör-
ténetet mond el gyermeknyelven. Ki-
tágult szemekkel figyelik. Az egyik hir-
telen elmosolyodik. Ezt a történetet ő
már hallotta, a múlt héten magyarázták
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Üzeriet
E sorok írója az éjszaka békés ff; félelmes csendjében azok között

az elsők között volt, akik eredetiben és más nyelveken is közölt formá-
ban és szövegben hallhatták az amerikai elnöknek a pápához küldött
s már világszerte ismertté vált üzenetet. Egy heti távolság után, ami-
kor időben, élményben és gondolkodásban. rendkivül sok történik,
nehéz volna rekonstruálni hűen mindazt, ami a népért égő ember lel-
kében végbemegy és végbement.

Megértettük az üzenetet. S miután mind á ketten a Szeritírásra
tettünk esküt s miután az amerikai elnök is hivatalába iktatás a előtt

- az Úr szerit vacsorájával erősítette meg magát, mint az Úrnak egyszerű
lelk észei, sok tekintetben, de nem minden vélekedesben egységben
vagyunk. S ezért merjük azt a szerény tel enséget. vállalni, hogy űzen-
jünk a sokkal .jelentősebb és felelősségteljesebb állásban lévő szolga-
társnak.

Mindketten jól tudjuk, hogy az európai keresztyénségnek eddig
mennyí személyí és anyagi veszteségei voltak és vannak, A keresz-
tyé:nség háború utáni programmját már látja maga előtt s érzi, hogy
ezeket a sebeket, amennyire tőle telik, köteles behegeszteni. Adja
Isten, hogy míndezekre -a munkákra ideje és ereje legyen. 'Hiszem,
hogy ebben: a pontban nincs különbség közöttünk.

Bizonyosan egyek vagyunk abban is, hogy még az életünk sem
\drága azért, hogy azt bármely percben odaáldozzuk minden olyan
célért, amely nekünk Istentől rendeltetett és nemcsak szeritnek lát-,
szík, hanem valóban az is. Ezért a gondolatért tudott és tud az európai
és amerikai keresztyénség mindennemű áldozatot meghozni keresztyén
és nem kereszt én embertársaiért.

De ne nézzünk most az üszkös romokra, hanem nézzünk csak az
üszkös romokra! Hiszem, hogy az amerikai elnök jobban ismeri a
különbözö amerikai emberbaráti gesztusokat, mint mi európaiak. S
bizonyosan azt is tudja az elnök; hogy az első világháborúban Orosz-
országban élt központi hatalmak hadifoglyai ismerték meg először
Amerika jóságát. Kedves és minden áldozatra helyező amerikai férfiak
és nők siettek a cári Oroszországba. Volt bátorságuk és hitük végig-
járni az orosz dogolytáborokban sínylődő hadifoglyokat s megtették
azt, amit keresztyén embernek szenvedő embertársaival szemben min-
díg érezni és tenni kell. '

Mi magyar evangélikusok különösen kedvesen és hálásan gondo-
lunk egy amerikai evangélikus lelkészreés _teológiai tanárra. Talán
Morehead professzor munkájának emléke még- él az amerikai szívek-
ben. Lehet, hogy té'vedünk, de mi úgy tudjuk, hogy ez a mindíg
mosolygó, hallgatag s szemeket vizsgáló jóságos lélek rá tudta venni
amerikai evangélikus és nem evangélikus testvéreit arra, hogy őt
elküldjék a foglyok közé és adjanak neki nemcsak csekkeket és szá-
molhatatlan rriennyiségben dollárokat és hajófalka számra élelmiszere-
ket is, hanem vitte az amerikai nép szeretetét is.

A mai Oroszországban sok magyar, ném et, olasz, román, horvát,
spanyol, holland, fírm, francia és talán más fajtájú hadifogoly is él.
Nekünk magyaroknak minden kenyér keserű,. amit a szájunkba
veszünk és minden pohár víz- ízetlen és poshadt lesz, amikor eszünkbe-
jutnak rokonaink és tesvéreink. De merjük remélni azt, hogy mín-
den magyar és a többi felsorolt nemzet tagjai is ilyen szorongó aggo-
dalommal gondolnak az orosz hadifogságban levő testvéreikre.

Nem firtat juk, hogy az egymással harcoló államok kínek a hibá-
jából nem tudták rendezni ezt a kérdést. Nem ítéljük el sem a magas
diplomáciát, sem a római kúriát ezért a síkertelenségért, de kérelmet
intézunk keresztyén alázattal az amerikai elnökhöz. A-z intéz kérést a
legfelelősebb állásban lévő férfiúhoz, aki évek óta látja, hogy Amerika
mit tudott áldozni a missziói célokért, Mindíg csodálkoztam ezen a
szép gesztuson, pa nem is értettem egészen meg. Mindíg azt vallottam.

, (ha ez bűnös és hibás gondolat, majd -vezekelnem kell Istenem. előtt.)
hogy -nekem elsősorban szenvedő magyar és keresztyén testvéreimért
kell élnern. Abban a vélekedesben élek most is, hogy az amerikai
elnökhöz is sokkal közelebb állnak az orosz hadifogságbal"l;élő európai
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emberek, mint a Csendes Óceán bármely szigetén élő félkeresztyén
lelkek. - .

S ha ez a vélekedesem ennyire helytálló: feleségek, gyermekek,
menyasszonyok, összetört apák s porig sujtott anyák ezrei nevében
küldöm üzenetemet: küldjön amerikai papokat (mindegy, hogy melyik
egyházból valók) díplomatákat, asszonyokat hadifoglyaink közé, akik-
kel beszélhetnek testvéreink. Pénzt és élelmet nem kérünk. hiszen a
testi éhség elviselhető. Azt az 'amerikai ember személyes tapasztalat-
ból kevésbé tudja, hogy karunk európai embere az éhségtől nem fél,
mert mí már benne élünk az igében, hogy már nem félünk semmi
olyantól, ami csak testünk kárára van.

Hisszük azt, hogy Amerikában ahogy eddig mindíg volt missziói
munkára .vállalkozó lélek, egy fentebb rajzolt célra történő felszólí-
tásra ezrek jelentkeznének arra, hogy elmenjenek evangelizálni az
orosz hadifogságban élő európaikat. Ezeknek a jelentkezőknek minden
érdekelt nevében Európa leghálásabb köszönetét küldjük. '

Ha ma valaki ezt a hiányt áthldalni tudja, ez, csak az amerikai
elnök lehet. Bár tudjuk és ismerjük ennek az új munkának nehézsé-
geit, mégis megvalósíthatónak tartjuk. Az az államfő, 'aki katonáinak
végre kiadta azt a parancsot, hogy az egyházi célvagyonokat kíméljék,
mennyível inkább megtudja kémi egyik vagy másik szövetséges tár-
sát arra, hogy a hadifogolykérdésben revidiálja álláspontját.

Csak amerikaiak Iogíalkozhatnak ezzel a kérdéssel. Hel ebben a
vonatkozásban az amerikai elnök komoly és kézzelfogható eredmé-
nyekkel szolgál választóinak és embertömegeinek, akkor odaát és ideát,
'az immár nagyon elvaduló háborúban sikerülne egy olyan kis oázist
teremteni, amelyre államfők és a keresztyénség emberei egyformán
'büszkék lehetnek. .

Pedig nem ez a fontos, hanem az, hogy hadifogoly testvéreinkről
valamit megtudjunk, .velük az emberiség nevében valami szeretetet
megéreztessünk s megismerhessék végre azt, hogy az emberért való
egyetemes felelősség érzésében éppen ők állanak a mi lelkiismere-
tünkben a legelső helyen.

Az amerikai elnöknek vígasztaló üzenetére nagy kérést tartal-
mazó üzenettél válaszolunk. "Most is reméljük, hogy levelünk és sza-
vunk elérkezik az amerikaiak lelkiismeretéhez. Olvasóink közül keve-
sen hitték, hogy a Barth Károlyhoz írott nyilt levelére választ kap.
S ez a válasz kezeink között van. De ez a válasz tele volt .immár meg-
értéssel és testvéri kézfogással a magyar keresztyénség dolgainak és
problémáinak tekintetében: -

Amerika valamivel measzebb van hazánktól, mint Svájc. De a
kérdés, amelyet az amerikai elnökhöz intéztünk fontosabb, mint a pro-
fesszorhoz írott s a jobb informáltságot elősegítő mondatok voltak E
sarok írója imádkozva reméli azt, hogy az orosz hadifogságban lévő
testvérein segíteni fog az amerikai keresztyénség, s eleve .lernond a kez-

- deményezés érdeméről. Csak egyáltalán olvassák el, vagy vegyen tudo-
mást sok amerikai keresztyén testvérünk erről a kérdésről. 'A többit
és a megoldást rábízzuk arra, aki a legnehezebb kérdéseket is meg-
oldja.

Dr. Gaudy Lá~ló.

Á.pfusztítás elmélete
Meg kell döbbennünk, ha a történelemnek utóbbi néhány ezer

évére visszatekintünk és a mai világszerte dúló pusztítást látjuk. Milyen
hatalmas szellemi eredményeket termélt ki ez a néhány ezer esztendő!
Mekkorát fejlődött az, élet biztonsága, szépsége,' megbecsülésel A tu-
datfansággal járó veszedelmek' mennyit enyhültek és a -gondolat min-
díg szélesebb körben talált megértésre.

Most mindez mintha nem történt volna meg. Az -ámok-futás láza
lepte meg a népeket, hogy míndent elpusztítsanak, ami útjukba esik.
Ez nem az a háború amiről a történelem beszél. Nem bátor férfiak

-az iskolában. Nem állhatja meg, hogy
ezt a felfedezést meg ne súgja amellette
ülőnek. Egy kis kékszalagos leányka
odaborul édesanyja karjára. Elaludt.
A fiúk észreveszik, mosolyognak rajta.
De vége ·a mesének. Megkondul a ha-
rang, felhangzik a Miatyánk. Imára k ul-
csolom a kezem. Rámnéznek, aztán utá-
nam az egész sor összeteszi pici kezét,
lehajtják fejüket. Én pedig nézem őket.
Igaz, nagy öleléssel magamhoz vonom
valamennyit, aggódó szeretetem föléjük
hajol, míg imádkoznak. Nem mondok
imát. Nincs 'hozzé szavam, nincsen ima-
könyvem, de a szívemet olyan tiszta,
derűs érzés hatja át, mintha imát mOJ)-
danék.

És akkor az imába merült templom
áhítatos csöndjébe megszólal mögöttem
egy gyermekhang:

- Te-te!
Hátranézek. Egy kicsi gyermek áll a

padon mögöttem. Még beszélni sem tud,
de pici szivét már megfogta az ima gyö-
nyörűsége, varázsa s ebben a két betű-
ben csordult ki:

- Te-te!
De sokféleképen is lehet imádkozni!

Gyarmathy Irén.

~~~<"' •••••••••••••

Kivülröl vaoy ~elülröl1
Az általános emberi életet megjavitani

akaró legtöbb kísérlet kívülről való rá-
hatásokkal próblákozik és akar eredmé-
nyeket elérni.

Ha a szociológia legnagyobb tudósait
nézzük és foglalkozunk tanításaikkal,
azt fogjuk látni, hogy ök is valami ki-
vülről való elvvel, gondolattal, eszmé-
vel, kitervelt és körvonalazott szemlelet-
tel akarták, vagy akqrják megjavítani ezt
a világot. Akár Walter Rathenaut, Speng-
lert, Jaspers-t, Werner Sombart-ot olvas-
suk, akár Orte ga y Gasset nagy mun-
kájára, a "A tömegek lázadása" c. mű-
vére gondolunk, érezzük, hogya legtöbb
társadalomtannal foglalkozó nagy ember
azt hiszi, hogy maga a világ és 'a világ
népei, illetve a népek élete, társadalmi
helyzete kívülröl való ráhatásokkal meg-
javítható.

Úgy van ez, mint amikor a szülö el-
képzeli, hogy csupán sok beszéddel, több
vagy kevesebb szigorral, esetleg bottal,
fenyítésseI, tehát kívülről való ráhatá-
sokkaI gyermekét "istenes életre" nevel-
heti. Az ilyen szűlő ideig-óráig érhet is
el eredményt, amig azonban arra nem
törekszik, hogy hangtalan példaadásával.
némi türelméveI, a saját maga hivő éle-
tével a gyermeke szíve mélyén, tehát
belülről is meg ne mozduljon valami,
addig minden fáradtsága illuzórikus lesz -.

Azt mondotta nékem a napokban egy
bölcs gazdaember: hát kérem kívülről
minden vonalon szépnek látszik mínden,
de bent sok a féreg. Ennek az egyszerű
embernek a látásában sok az igazság.
Mivel a féreg, a rothadás, a pusztulás
belűlről van, azért a világ megjavulásá-
nak, megjavításának IS belülről kell ki-
indulnia. Még pedig minden vonalon.

Nem lehet a beteg lelkeken azzal se-
gíteni, hogy rettegésüket. félelmüket,
nyomorúságukat idegzsibbasztó eszkö-
zökkel oszlat juk el. Segíthet felejteni a
.könyv, a zene, vagy a roppant sok
munka, még a félelem ellen szedett píru-
lák is, de mindezeknek hatása csak
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ideig-óráig való. A csúfságot csak addig
takarja a lárvás festék, míg le nem ko-
pik, azután minden újra látszik a maga
hűvös valóságában. A fejfájás ellen az
aszpirin hatása csak 2--3 óráig -tart,
azután újra érezzűk a kegyetlen fájást.
A beteg lélekkel mehetünk lélekanalízts-
seI foglalkozó modern tudóshoz. hipnoti-
zőrhöz, ideggyógyászhoz, kuruzslóhoz,
legfeljebb Ielkiaszpirint kapunk, mert ké-
sőbb a rettegés, a félelem, a nyomorú-
ság, tehát bűneink minden terhes követ-
kezménye újra csak kiüt rajtunk, mint
a testen a sarlach piros foltja.

A lélek csak belülről gyógyulhat meg,
nem is a mi erőnk, erőlködésünk, pró-
bálkozásunk folytán, hanem Isten titkon
adott segítségével, mely megtérésünkben :
lesz láthatóan nyilvánvalóvá.

Ez a lélek tudna megindítani egy belső,
belülről kifelé ható csodaharcot. me ly
Isten uralma alá hajtaná újra a családi,
társadalmi, nemzeti, gazdasági életet és
mindent, ami ma nyomorult beteg.

Fülőp Dezső.

Miért veszett el
a tanári pálya

tekintélye?
Nagy figyelemmel és érdek.lődéssel, de

azt is elárulhatom, nagyaggodalommal
és keserűséggel is olvastam az Evangé-
likus Életben H. Gy. cikkét a tekintély-
vesztett pályákról. Legyen szabad ne--
kem a kérdést más oldalról is megvilágí-
tanom, elsősorban a tanári pályát ille-
tően. Vajjon csak az ifjúság helytelen
gondolkodásában van annak az oka, hogy
a papi, tanítói, tanári pályák elvesztették
"tekintélyüket és súlyukat?"

Ha azt vizsgáljuk, hogy a tanári pályá-
nak súlya és tekintélye miért veszett el,
menjünk vissza a múltba s ott nem szub-
jektív okait találjuk meg ennek a leverő
jelenségnek, hanem külsőket, tárgyiakat.

Még az első világháború előtt indította
meg a tanári -pálya tekintélyének ezt a
hanyatlását az az intézkedés, hogy elvet-
ték tőlünk az ötödéves korpótlékot, majd
felemelték szolgálati időnket. Ennek a
véleménynek helyességét. nem dönti meg
az az esetleges ellenvetés, hogy anya-
giakban talán más úton pótolták a tanári
rendnek kárát. A fősúly itt azon van,
hogy hosszú időkön át élvezett és lelki-
ismeretes munkával megérdemelt, szer-
zett jogoktól fosztottak meg mínket. Ez
volt az első lépcsője tekintélyünk és
súlyunk elvesztésének. .

Igaz, hogy szóbeli elismerést magas
helyekről is sokat hall a tanári rend és
ez alkalmas volna' a közvélemény előtt
tekintélyének és súlyának emelésére.
Ezekkel a szóbeli elismerésekkel azonban
homlokegyenest szemben áll néhány je-
lentéktelennek látszó intézkedés, ame-
lyek' azonban a tanári rend tekintélyét
és súlyát jelentősen aláássák.

Mint minden foglalfwzási ágban, úgy
a tanári pályán is vannak kivetni való
elemek, akik ítéletüket anyagiaktól te-
szik függővé, vagyis megvesztegethetők.
De mivel ilvenek is. akadnak, miért kel-
lett rányomni az egész magyar tanári
rend homlokára azt az arcpirító bélyeget,
hogy ajándékot elfogadni nem szabad?
Velem együtt bizonyára most is sokan
pirulnak. ha arra gondolnak, hogy esze-
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nyílt küzdelme, hanem pusztításra készült gépek vak rombolása
békés családok lakóházai. templomok, iskolák, kórházak, pótolhatatlan
műemlékek ellen, amikre eddig áhítattai tekintettek az emberek.

Ezzel a háborúval új kerszakába lépett az emberiség. Valami új
elv sugallja azt, ami most történik. Homlokegyenest megforditottja
annak, ami másfél évszázad óta elvként vezette az emberiséget, Az.a
jelszó, amit a forradalmi francia nemzetgyűlés mondott ki, hogya vi-
lág minden nemzete testvérei egymásnak, megszünt. Ma csak ellensé-
gek vannak, akiket ki kell irtani és ami megmarad belőle, azt rabseol-
gává kell tenni.

A pusztítás, mint történelmi téniyező azelőtt is előfordult.
Machiavelli azt tanácsolja a fejedelemnek, hogy jól teszi, ha ellenségeit
lekenyerezi, de biztosabb, ha kiirtja őket. '~hlodvig megölette egész csa-
ládját, hogy a trónkövetelők ne zavarják országa békéjét. Délfrancia-
ország gyönyörű vidéke it pusztitották.í hogy az eretnekséget kiirtsák.
A háborúk pedig mindíg pusztították az országot, melyen végigvonul'
tak. De a pusztítás csak következménye volt a háborúnak. A csata-
terektől távol eső országrészeket csak ma pusztítják.

Az erkölcsi elveknek valami fonákja terjedt el az emberek között.
Aridersen mondott mesét arról a királyról, akinek csalók olyan

ruhát szőttek, amit az nem láthat, aki hivatalára nem érdemes. Az
udvari emberek nem merték bevallani, hogyvnem látnaik semmit. A
király se árulta el. A csalók felöltöztették a láthatatlan ruhába. így
ruhátlanul indult el a király díszmenetben fővárosa széles· utcáján.
Két oldalt sűrűn állt a tömeg. De senki sem merte elárulni, hogy nem
lát semmiféle ruhát. Egy utcagyerek kiáltotta el, hogy ninics a királyon
semmi. Erre megindult az igazság meglátása.

A világ fejlődésének micsoda szép új ruháját öltötte fel ma az em-
beriség? Semmilyet. Gyakran levetette- magáról azt az erkölcsi ruhát,
ami azt is tiltja, hogy egy rossz szót is mondjunk felebarátunk ellen és
az egyéni erkölcs evangéliumi rendje helyett a tömegerkölcs szelgála-
tába lépett és a megsemmisítést világcéllá tűzte ki. Elég rövidlátással,
mert nem tudja, hogy ebbe maga is belepusztul.

A védelmi háború a nemzetek erkölcsi kötelessége. Mert vedeke-
zés az ellenfél pusztítása ellen. A háború történelmi tényező, mert
sokszor szabadít meg idejét mult intézményektől. Mérlegre veti a nem-
zetek erejét és az erőknek megfelelően alakít ki új rendet -.

De a pusztításnak súlyos erkölcsi visszahatása van. Milyen lelkű-
létet visznek magukkal haza, akik templomokat, kórházakat, iskolákat
pusztítanak el? Nem. lesz-e ennek a vetésnek végzetes aratása? A
középkorban a henteseknek és 'mészárosoknak külön kápolnája volt,
mert aki állatokat öl, könnyebhen öl embert. Ezt vallották.

Minél öntudotosabb a pusztítás, mint öncél, annál jobban lerontja
a pusztító ember erkölcsi életét. Néhány embert megfigyelhettem, akik
.a kommunizmus után terror csapatokban dolgoztak. Mind elzüllőttek.

Bizonytalan jövő elé néznek a népek hatalmi elhelyezkedésuk
dolgában. Erkölcsi tekintetben azonban ott, ahol seigorú államrend
nem tartja féken az elzüllést, megdöbbentő fejlemények következnek.
Különösen, ha a háború nyílt, becsületes küzdelemben nem tud dön-
teni és pusztításokkal akar vigasztalódni a tehetetlenség.

A keresztyenségre mindíg nagyobb feladat vár.
Világtörténelmi jelentősége, hogy az egyéni erkölcs és az egyem

hiten alapuló világnézetet teremtette meg. Ezzel felvette a harcot a
folytonos veszedelmeket rejtő tömegerkölccsel szemben. A pusztítás
szellemével szemben érezzük a szeretetnek, a megbocsátásnak belőle
áramló éltető erejét, de még nem tudjuk reáépíteni az élet brendezé-
sét, A nemes elvek hirdetése még igen sokszor köntös az emberi hit-
ványságok eltakarására.

A keresztyénséget a' mai erkölcsi válság sem állíthatja meg győ-
zelmi útjáru A kétezer éve folyó küzdelemből magasabb rendű emberi-
ségnek kell' kialakulni, amelyben az Istenről alkotott fogalom is eljut
evangéliumi tísztaságához.

Hamvas József.



Jób betegsége
(Folytatás)

Régóta kísértett, s sokáig tartotta magát a vérbaj gyanuja. Mások
a vérbaj és a béLpok.Losság (lepra) közöt ingadoznak, míg megint mások
sömö-rről, riihről, köszvényről és sok más nyavalyáról emlékeznek meg,
s azok valamelyikét próbálják ráolvasni Jób esetére. Van, aki 12, egy
jezsuita író pedig - mert Cabanes teljesen áttanulmányozta a kérdés
irodalmát, 32 betegséget sorol fel, melyek Jóbéra ráhúzhatók. A szerző
e sokféle lehetőség közül a vérbajjal és a leprával foglalkozik, mert
ezek mentek át leginkább a köztudatba.

Az első esetében a legelső kérdés maga ez: vajjon fennállott-e már
Jób idejében' a vérbaj? Ez vitatott dolog, hiszen tudjuk, hogy sokak
szerint csak -- Kolumbusz hajója hozta volna azt át az óceánon, s
hogy annak szülőhazája Haiti szigete lett volna. De a szentírási - tü-
neti adatok is ellene szólnak Jób vérbaja lehetőségének. Jób baja
útálatot kelt a hozzá közeledőben; nem annyira félelmet gerjeszt a
vele való érintkezés, mint inkább útálatot: "Útálnak engem, messzire
távoznak tőlem," sírja panaszát, mert kellemetlen a közelsége. Az sem
egészen figyelmen kívül hagyandó érv vérbaja ellen, hogy Jóbot álta-
lában mint "szentéletű férfiút" ismerik; nem erős érv, hiszen ez a
baj ugyanabban szenvedő ruháin, eszközein keresztűl is átültethető.-
Ami egészen elfogadható cáfolat, az a baj tüneteiről, lefolyásáról,
gyógyulásáról szóló sok szentírási adat, Jób egészséges gyermekeivel
a végén! A bibliai leírás semmiesetre sem vérbaj leírása.

Jóval több a jogosultsága a lepra lehetőségének. Ez a diagnózis
sokkal nagyobb valószínűséget rejt, s Jóbot a hagyomány mint a leprá-
sok védőszentjét szerepelteti, sok orvos is hitet tesz mellette. Azonban
egyetlen tűnet elűzheti ezt a feltevést is, az, hogy Jób állandóan elvisel-
hetetlen fájdalmakról panaszkodik: "A fájdalom a sírba vete engemet,
úgyannyira, hogy magamat hasonIíthatom a porhoz és hamuhoz:" Ezzel
szemben a lepra főjellemvonása - Cabanés szerint - a bőrérzéket-
lenség, s ez egymagában is elég a baj felismeréséhez. A fájdalom
szinte egészen elvész, a beteg nem veszi észre, ha megvágják. vagy
égetik testét. Elvétve előfordulhatnak ugyan csont- vagy tagfájások,
amik persze a vérbaj egyes fokozatainál is lehetségesek. Azonban a
zsidók leprája, mit "fehér lepráriak" is neveznek, pontosan meghatá-
rozható tűnetekkel bír, azok úgyszólván teljesen a bőrre lokalizálódnak.
Fehér kiütés az, mely szőrhullást eredményezhet. Ezzel szemben Jóbnál
ezt olvassuk: "Az én rajtam lévő bőrörn megfeketíttetett." Itt tehát
nem lehet szó a zsidók, azaz a bibliai, a keleti népek leprájáról. Ez
külőnben is örökölhető és ragályos baj, nem -mint a Jóbé.

Mi legyen hát neve a Jób könyvében oly részletesen leirt tűnetek
együttesének? A szerző kiegészít és összegez. Vizsgálatát immár ki-
terjeszti lelki tünetekre is.

A könyv· első részében megjelenített morális okok (az Istennek
tüze megégeti a juhokat és szolzáídat . '. A kaldeusok három sereggel
kiütének a tevékre ... a szolgákat fegyverrel megölék ... Nagy szél
támada a puszta felől és a háznak négy szegletét megrendíté és a
gyermekekre szakasztá a házat és meghalának) hatása alatt megrendült
a "szentéletű férfiú" idegrendszere, álmatlanságok, látomások gyötrik.
"Még az éjszakák is bántásimra rendeltettek... álmokkal rettentetsz
meg engem és látásokkal háborítasz;" csupa kísérője az idegek meg-
betegedésének. Az akarat elvész, ő, ki egészsége ápolására oly sokat
adott, elhagyja magát, a maga szennvében fetreng, ahonnan nem lehet
őt kiragadni. Végső elkeseredése kiforgatja egész valójából, nem férfi
és nem bízó ember többé. "Az én orcám a sírás miatt sárossá lett, az
én szemeimre halálnak árnyéka szállott." Nem is tud, de úgy lehet,
nem is akar már táplálkozni, jön immár a gyászos véget be vezető
kahexia.

A leirt, megbírált tűnetek alapján Cabanés végre is felállítja a
maga diagnózisát: Jób betegsége skorbútos szá.1gyuIladás (stomatite
scorbutíque). Erre enged következtetni különös en a rendkívüli erővel
kitörő szájbűz, az ajaknak az állkapocshoz tapadása, az íny elsorva-
dása. Egy genyedésnek kellett fokozatosan szétrombolni az íny, majd
az ajak nyálkahártyáit, ami a fájdalmas rágást, nyelést, a hang meg-
változását eredményezte. A már felsoroltakat erősíti több más tünet

rint minket akármelyik tanítványunk
megvesztegethet egy szál virággal. Vaj-
jon nem aláássa-e ez a rendelet a tanári
rend tekintélyét és súlyát?

Van olyan rendelkezés is, amely bele-
sz?1 a tanár legegyénibb jogaiba is,
mmtha a tanár akaratnélküli, feltétlen
alárendeltje volna előljáróságának. Ebben
a felfogásban gyökerezik az a - szeren-
csére nem, országos - rendelkezés, hogy
fr tanárnak a folyosókon, a tanulók szeme
láttára nem szabad cigarettáznia.

A miniszterelnök nyíregyházi beszédé-
ben kifogásolta, hogy a nevelők nagy
száma nem veszi ki részét a nemzetne ve-
lés munkájából az iskola kapuján kívül.

Ennek az éremnek is van másik ol-
dala. Sokszor megesik, hogy akik a po-
litikai élet porondján jól hangoskodnak,
bár vajmi keveset, vagy semmit sem
cselekszenek a nemzetnevelés, a társa-
dalmí munkálkodás terén, azoknak jutal-
muk tekintély, kitüntetés, méItóság, azok-
nak van súlyuk. Aszerényen, zajtalanul
dolgozó falusi tanítónak vagy városi
tanárnak jutalma pedig az észrevétlenül
maradás.

A tanári rend tekintélye és súlya tehát
nem, vagy nem csupán a tanári rendben
gyökerező ok ok miatt veszett el. Ez. a
tekintély és súly akkor áll ismét helyre,
ha majd felülről is intézményesen el-
ismerik és méItányolják azt a döntő sze-
repet, melyet a tanári rend a nemzet-
nevelés mezején betölt, az iskolán belül
pedig megbecsülik egyéniségét és tisz-
teletben tartják emberi méltóságát.

I ~ Saguly József.

Kiállítás
a műteremben

A Müterem két fiatal müvész munkáit
mutatja be évadvégi kiállításán. Bor-
nemissza Edit és Szabó Lajos evangélikus
tanító, Iestőrnüvészek Budapesten első-
ízben lépnek a nyilvánosság elé. Bor-
nemissza mély lelkitartalommal és mű-
vészi felfogással beszélő műveivel gyor-
san megnyeri meleg rokonszenvünket.
Szüle tett tehetség és ha még technikailag
is fejlődni fog, sok meglepelést és lelki
gyönyörűséget szerez nekünk.

Szabó Lajos az orosz harctér vérziva-
tarai után a művészet megnyugtató
munkájához menekül s csöndes vízparti
hangulatok meleg tónusú részleteit ábrá-
zolja. A természet nagy szeretetét csak
a tiszta szív tudja ennyi őszinteséggel
szemléltetővé tenni. A csendes Rábapart,
vagy havas, téli Rába, avagy az akácos
s a nyírfaerdő, annyira őszinte és egy-
szerű, hogy önkéntelenül kérdezzük: hol
rejtőzött eddig ez a két tehetséges mű-
vész, akiket eddig még nem láttunk.

Kató Kálmán.

A Ryöri Diakonissza Anyaház július
l-11-ig tartotta diakonissza-konferen-
ciáját, melyen az anyaházhoz tartozá nő-
vérek csaknem tel jes számban résztvet-
tek. A konferenciát július ll-én diako-
nisszaszentelés zárta be, melyen a gyü-
lekezeti istentisztelet keretében nyolc
próbanővér kötelezte el magát végleg a
diakonissza szolgálatra. A szolgálatot
Lukács István lelkész, az anyaház igaz-
gatója végezte.
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HíREK
Személyi hir. D. Raffay Sándor püs-

pök, aki legutóbb .öt hetet töltött egyik
balatoni gyógyfürdőn, gyógykezeléséből
haza érkezett. Sokfelől megnyilvánult ér-
deklődésre sajnálattal közöljük, hogy
egészségi állapotában látható javulás
nem történt, ezért egyelőre lelkészi szel-
gálatot végezni nem tud. A gyógykeze-
lés ideje alatt a püspök úr hitvese étel-
mérgezést szenvedett s igen súlyos álla-
potban kellett öt sürgősen Budapestre
hozni. Orömmel közöljük, hogya Nagy-
asszony egészségi állapota e sorok meg-
jelenése idején már javult steljes fel-
épülése várható.

Egyházmegyei közgyűlés. A kemenes-
aljai egyházmegye június 29-én tartotta
évi rendes közgyűlését Celldömölkön.
A közgyűlést megelőző istentiszteleten
Mesterházy Sándor sömjénmihályfai lel-
kész végezte a szelgálatot. Koltay Vidos
Dániel nagy figyelemmel fogadott meg-
nyitó beszéde után Molitórísz János es-
peres terjesztette elő jelentését az egy-
házmegye lelki és anyagi életéről. Szent-
mártoni Radó Kálmán, az egyházmegye
újonnan választott gyámintézeti világi
elnökét beiktatták tisztébe. A különböző
bizottságok: számvevőszék és egyház-
társadalmi intézmények és egyesületek
jelentéseinek letárgyalása után a k őz-
gyűlés az esperes imáj ával ért véget.

Tordas. PodhradsZky János tb. esperes-
IeIkész nyugalomba vonulása folytán
megüresedett tordasí lelkészi állásra a
presbitérium egyhangúlag Görög Tibor
balassagy.armati püspöki s. lelkészt hívta
meg s őt fogja a választó közgyülésnek
ajánlani.

Rádióelőadás. Chugyik Pál ny. aszódi
esperes-Ielkész július 12-én igen kőzvet-
len hangú felolvasást tartott Budapest
l. hullámhosszán "A javító-nevelő intézet'
megtért báránya" címen.

Egyházkerületi tanítói gyűlés. A bá-
nyai egyházkerület Tanítóegyesülete jú-
lius 12-én évi rendes közgyülést tartott
Mezőberényben. Közgyülés előtt a taní-
tóság istentiszteleten vett részt az r. ker.
templomban, ahol Bárdy Ernő esperes
végezte a szent szolgálatot. Darida Ká-
roly elnök bevezető szavai után bőven
foglalkozott a közgyűlés a szakfelügye·
let reformjával, a tanítói és k ántori ja-
vadalom szétválasztásának kérdésével s
a tanitóhiány beköszönhető szomorú k ő-

vetkezményeivel. A titkári jelentést Lel-
kes Pál terjésztette be. Szakács György
"A tanyai oktatás múltja és jelene" c.
értekezett. A kőzgyülésen az egyház-
kerület egész területéről igen sokan je-
I~ntek meg.

A testvéregyház köréből. A kormányzó
úr Medgyaszay Vince nyng. ref. püspök-
nek a hitélet és a társadalmi élet szol-
gálatában szerzett érdemei eJismeréséül
a Magyar Érdemrend nagykeresztjét
adományozta. - BiJkei Pap István, ny.
ref. teológiai tanár hosszas betegség
után elhúnyt.

Üj egvházmeg'yei másodfelügyelő. A
gömör-kish'onti egyházmegye dr. Szent-
Ivány József sajógőmöri egyházfelügye-
lőt választotta meg egyházmegyei másod-
felügyelőjévé.

Vitézzéavatás. A szovjet elleni hábo-
rúban szerzett kitüntetése alapjáu Novák
Sándor székesfővárosi tisztviselő, tart.

"Az Úr - mondta Jób - beleimet (a francia szövegben "entrailLes",
azaz "belek", a Károli-fordításban "epémet") a földre öntötte; tűz égeti
beleimet, anélkül, hogy pihenőt hagyna." Már most a skorbút szó :
etimológiája szerint is a szó (scorbock, vagy scorbuck) hasszaggatast
jelent, azt az érzést, melyről Jób azt mondhatta: tűz égeti beleimet.

Skorbútról szól a kérdésnek egy régebbitaglalója, Bartholin is.
Nézetét ő is a kahexia természetére, a mélabúra, a róssz táplálkozásra,
("iszonyodik az ételtől"), a soványságra, a bűzös leheletre, az íny és
a fogak megváltozására, az evési nehézségekre, a szikár, kiaszott testre
alapítja. Ami meg a bőr fekete színeződését illeti, a kórképet ez sem
döntheti meg, ez is kísérheti a leírt betegséget.

De Jób betegségének lefolyása, tartama, végződése szintén feltéte-
lezheti askorbútot. A tünetek fokozódása, majd elmaradása is meg-
felel, nemkülönben a baj kibontakozása: á gyógyulás megindul azon
a napon, melyen lelki gyötrődéseiés azzal együtt kényszerű koplalása
végetért. Ha még hozzátesszük, hogya Kelet volt valaha színtere a
skorbút tömeges fellépésének, a föltevésnek eggyel több jogosultságot
szereztünk.

Az egész értekezés azt tárja elénk, mint szolgál forrásául a B'blia
még az egészségügy történetének is. A szerző vállalkozása az ő szem-
pontjából nagyon megéri a fáradságot, hiszen a mai orvosi látókör
többezeréves adatokkal szemben való alkalmazása élesítheti az orvosi
kritikát. De eredményei igen érdekesek lehetnek a szentírási tudomá-
nyok munkásai számára is, hiszen egy, igaz, nem nagy fontosságú, de
legjobban ismert szövegrészre vetnek, úgy lehet, helyes világosságot.

Dr. Nádor Jenő.

Istentisztelet
(Folytatás)

- No lám, nem mondtam? Intett neki! - kontrázik Kvacskáné.
-- Na tessék, hát intett neki! - csap egyet rézveretes énekes-

könyvére Grajciar Ancsa.
-- Micsoda? Intett neki? - tódulnak a mézre az újonnan 'érkezett

mamókák. - Ki intett? Kinek intett? Mikor intett?
Ohó! Ez kell csak Manzsiaknénak. Hátrább löki a fejkendőjét s

most már egész szenvedéllyel fog bele Csiris Palyoné históriájába.
Egyre többen hallgatják. Új meg új érdeklődök érkeznek, de a régiek
se tágítanak a közeléből, mert Manzsiakné akkor kezd csak igazán.
formát adni a történetének, mikor már harmadszor szorítja az eszterga-
padra. Alapos és szürke mozzanatok hirtelen elmaradnak, a színes
és érdekfeszítő részletek pedig szemlátomást bővülnek, duzzadnak s
végül keresztüJcsapnak ai alapötlet várán s elnyelnek magát Man-
zsiaknét is, ha olyan fából volna faragva. De akkor Manzsiakné még
egyszer elejét keríti a történetnek, a roskadozó gerendákat újakkal cse-
réli ki s most már tárgy és részletek között teljes az összhang. S azt
a bolond is tudja Lukovkán, hogy az utolsó változat a hiteles. Ezt
már a falu valamennyi vénasszonya végighallgatja s elhallgatná nap-
estig is, ha közben harmadszor is nem harangoznának.

A harmadik harangszó egész Lukovkát megmozdítja.
A falu népe hosszú menetben elindul a templom felé.
Elől a lányok haladnak százszinű szoknyáikban s köztük is legelől

Kvietyik Zsuzska, a falu legszebb leánya. Amerre-lép, elfojtott sóhajok
1 kísérik, mert ahány barátnéja van, az mind az ő hajfonatán babrál,

mind az ő szalagjait igazgatja, de ez hiába, olyan fájdalom, hogy nem
lehet sóhajtozás nélkül kiállni. Kvietyik Zsuzska pedig büszkén tartott
fővel lépked előttük, mert jól tudja, hogy addig nincs baj, amig
sóhajtoznak. Csak amikor eléri a templom kőkeritését, akkor vet
hátra egyetlen csillogó pillantást, 'de ez már nem a lányoknak szól,
hanem Csrpák Janónak, aki viszont a legények csoportjából magasodik
ki egy fővel, Jano elkapja a neki vetett fénysugarat, körülnéz, hogy
más is észrevette-e, s amikor látja, hogy mindenki, - önelégülten
gyujt rá egy "republika" cigarettára: az büdös is, meg nedves is, de
a cimborákkal szagoltatni még így is fényűzés.



Most friss kacagás keveredik a csizmászárak egyhangú zajába.
Jönnek a menyecskék. Évődnek, hancuroznak. Még a szemöldökük
sem áll egyenesen, hanem vagy az orr fölött futkározik, vagy a halán-
ték partján' kanyarodik el, huncut kacskaringókba, hogy a levegő is
mosolyra melegszik az érintésétől. Már ezeknek úgy látszik, arany-
dolguk van Lukovkán, különben aligha csiklandozná így őket, a jókedv.

A férfiak méltósággal ballagó csoportja mindebből semmit se vesz
észre. Ők most egyetlen derűs. gondolatot se ereszteb.ek magukhoz,
mert a nevetés a falu nyilvánossága előtt csak gyermekek és asszonyok
gyengesége. Az volna csak a szép, ha mondjuk: a hatökrös Papulya
a faju közepén elkezdene vigyorogni. Még a topolyafák is hátratanto-
rodnának megrőkönyödésükben. Az. ilyen nevető emberek különben
sem érnek semmit. Az apai vagyont nem szaporítják s előbb-utóbb
ivásnak adják a fejüket. Lám, itt van Szikora Tamás, a falu nábobja:
ezt még- mosolyogni se Iátta ember. Most is olyan szúrós szemeket
.vet jobbra-balra, mintha keresné, hogy kinek csavarjon drótot a nya-
kába. De- van is neki pénze annyi, hogy el lehetne vele a patakot
állítani. Az igaz, hogy uzsorán szerezte s máig a zsebében van a
félfalu s ha valakinek eszébe jutna, hogy egy husánggal végighegedül-
jön rajta, ötvenen kapnának kapát, hogy ok is ráüssék a pecsétjüket
erre a százrétű gyomorra, de most azért mégis utat nyitnak előtte.
Az egyetlen Pukács meri csak utána vetni egy keserűlapú tövéből,
ahova a Szikora elől táguló tömeg szorította:

- Ej, te ugyan jól megszedted magad, hogy már' az országúton.
se férsz el másodmagaddal.

No de könnyű Pukácsnak. Ő szabad ember. Nincs neki semmije.
Volt ugyan egyszer egy koszos malaca, de amikor megkérdezték tőle,
hogy azzal akarja-e a földjeit felszántani, megmérgelődött, s addig
nem mozdult el a kocsmából, míg a röfögést hallotta ...

Vonul-vonul a falu. A templom egyre közeledik. A tömeg moraja
egyre alább száll s mikor- az egyházfi szélesre tárja a torony alatt
lévő vaspántos tölgyfaajtót, a templom főbejáratát, lélekzetállító rend
lesz egyszerre, csak az öregasszonyok éneke ostromolja az ablakokat:

Ki csak Istenre dolgát hagyja ...
Milyen más világ ez itt, mint.a külső, melynek karjaiból két órára

kiszakították magukat. A magas fehér falak valami különös illatot
árasztanak, - valamit a bazsalikom illatából -, mely vasárnapról-
vasárnapra ott zöldül az asszonyok kezében- s a templom áhítatot
keltő lehelletét, mely elcsitítja a hétköznapi gondolatokat, s mélyebb,
súlyosabb dobogásra indítja a szívet.

Az oltár karos gyertyatartói között egy többezeréves könyv: a
biblia. Fölötte aranyozott keretű oltárkép. Rajta a keresztre feszített
Krisztus. Isten, aki emberré lett és éppen ezzel mutatta meg, hogy
Isten.

Zeng az orgona. Ez a fájdalomra szabott hangszer. Kutató hangjai
búgva szállnak alá a legmélyebb poklokra s fehér galambszárnyon repi-
tik a megszenvedett embert az Atyaisten színe elé.

Árad az ének. Szívből - hatalmasan. Sötét hullámokban a férfiak
baritonja, tisztán fénylő kristályesőben a nők magas fuvolahangja. Nem
lehet az, hogy meg ne hallja, akire tartozik.

Lassan rnindenki egyforma lélekbe öltözik. A férfiak éppúgy, mint
a nők, az öregek éppúgy, mint a fiatalok. Most mindnyájan gyermekek.

A pap felolvassa az igét, az oltár felé fordul, nézt-nézi oz oltár-
képen azt a szomorú töviskoszorús fejet, aztán, amint elhal az ének,
felmegy a szószékre s beszél a tékozló fiúróL.

Még csak a mesénéltart, de a kiejtett szavak lélekre hulló vissz-
hangjában már ott bontogatta szárnyát a tanulság. Igen, igen, tékozlá
fiúk vagyunk mindannyian, mi lukovkaiak. Csak a nagy Isten tudja,
mennyi jóval látott el bennünket; de azt már mi is látjuk, hogy
mennyit vesztegettünk el belőle a mai napig.

S a sok egyforma arc megmozdul az önvád ostora alatt s mintha
egy láthatatlan kéz formálná őket, lassan más és- más kifejezést ölt
mindegyik.

Sinkov Szamo, a harangozó, akinek ilyenkor már az orgona fúj-
tat6jánál a helye s a kórus ifjúsága közül nyujtogat ja elő sovány
nyakát, könyörgő szemeket vet a magasba:

zászlós - Novák Elek kővágóőrsi lelkész
fia - július 16-án tette le a vitézi esküt
Zalaegerszegen a Megyei Vitézi Szék-
kapitány kezébe.

Ifjúsági tábor a Marosparton. Június
28-július 5-ig a bányakerületi ifjúség
részére a Maros partján, Nagylak község
határában, ifjúsági nap volt. A táboron
az Alföld paraszt-, iparos- és diák-ifjú-
sága, valamint a bácskai diákság kép-
viselöi vettek részt. A tábor -egységbe
foglalta a különböző társadalmi' réteghez
tartozó Jiúkat és míndvégíg éber lélek-
kel tudtak figyelni Isten parancsára. Az
utolsó nap közös úrvacsoravétellel vég-
ződőtt. A tábor központi gondolata:
"A mi arcunk és Isten arca" volt,

Ösagárd" Június 27-én áldásos kon-
ferencia/ volt az összes környező gyü-
lekezetkk és lelkészek részvételével.
A korÚerencia főtárgya: "Ki fog győzni?"
(Győzelem önmagunk felett - Győzelem ~
a fronton - Krisztus végső győzelme)
volt, Szolgáltak: Schultz Aladár, Kíss
Kálmán, Váczi János, Csővári Dezső,
Bonnyai Sándor és v. Bártfay Gusztáv,
Az ifjúság tevékenyen résztvett a kon-
ferencián szavalattal. párbeszédekkel és
énekszámokkal. Délután sportverseny
volt, ahol a győztesek érmeket és aján-
dékokat kaptak jutalmul. A résztvevők
száma a felnőttekkel együtt elérte az
ezret. A nógrádi népviselet színpompája
gyönyörködtető képet nyujtott. 'A kon-
ferencián. -Ottmár Béla, h. alesperes el-
nökölt. Bonnyai Sándorné a leányoknak
tartott össze jövete 1t.

Az 53. sz. hadikórház parancsnoksága
köszönőlevelet intézett lapunkhoz a
kórházban ápolt betegek lelkigondozá-
sához való segítő hozzájárulásért.

Balatoni evangélizáló csendes hetek
férfiaknak és fiúknak. Gyenesdiáson
férfiaknak az Evangélikus Belmisszió!
Otthonban, fiúknak pedig párhuzamosan
egy közeli villatelepen lesz evángéIizáló
csendes hét az Evangélikus Testvéri
Szolgálat rendezésében augusztus 23. es-
tétől 30. n!ggelig, A teljes ellátás és ösz-
szes költség egész hétre a vasúti jegyen
kívül férfiaknak 38, fiúknak 36 pengő és
a liszt-, 'zsÍI- és cukoradagok. A hazauta-
zás a balatoni MA V utóidénykedvez-
ménnyel teljesen ingyenes! Részletes
programm, felvilágosítás, jelentkezés:
Evangélikus Testvéri Szolgálat, Budapest,
L, Verbőczy-u. 28. Telefon: 160-4fi8. ---
Az asszonyok-édesanyák és a leányok
csendeshetein (jún. 15-júl. 15) idén is
ugrásszerüen nőtt a résztvétel. A leányo-
kén az 1940-ben' történt kezdéskor 48-an,
1941-ben 67-en, 1942·ben 109-en, idén
pedig 203-an vettek részt. - Asszonyok-
édesanyáknak 19,41-ben volt először ilyen
csendes hét; a résztvevők száma 25-ről
1942-ben 87-re, idén pedig 156-ra nőtt.
Ezek a számok csak sejtlet.ni engedik azt
az egészen rendkívüli áldást, amelyet
Isten ezekre a kegyelemből támadt lelki
elcsendesedésekre árasztott. Férfiaknak
múlt évben volt először csendeshét Gye-
nesdiáson 56 résztvevővel, fiúknak pedig
az E. T, Sz. rendezésében most lesz
először, - Hívjuk fel mindenkinek a ti-
gyelmétezekre a hátralévö alkalmakra.
Gondoljunk arra, hogy mennyire k i-
mondhatatlanul szüksége van .ma a leg-
erősebbnek is arra, hogy teljes lelkierőt
nyerhessen a jelen és jövő minden le-
hetőségével szemben,

Halálozás. Ifj, Rimár Jenő. és neje, sz,
Farkas Piroska 3 hónapos kislánykája,
Piroska, június 28-án Nagykárolyban el-
húnyt.



Kitüntetés. Mátis Istvén felsöszeIii lel-
készt a Nemzetvédelmi Kereszttel tűn-
tették ki a Felvidék visszafoglalása al-
kalmával a lövészzászlóaljaknál telLesí-
tett szogálataiért.

Halálozás. Asbóth József ny. igaz-
gató-tanító, a körmendi evangélikus egy-
ház volt fögondnoka, emléklapos honvéd
hadnagy, 70 éves korában meghalt. Nagy
részvéttel temették el Körmenden.

Nyári táborozás. A Budapest-fasori
Ifjúsági Luther Márton Kör július 22-
augusztus 2-ig nyári táborozást rendez
Szarvason. A táborozás célja előkészíteni
ifjúságunkat a rájuk váró gyülekezeti
munkára és ifjúsági vezetői hivatásra.
A megbeszéléseknek közös gondolata:
Timótheus, a munkatárs. A táborozó fiúk
július 25-én, d. u. műsoros ünnepélyt
rendeznek a szarvasi árvaház díszterrné-
ben és megkoszorúzzák Tessedik Sá-
muelnek, Szarvas kiváló papjának szob-
rát. Vezetőjük Pásztor Pál fasori segéd-
lelkész. .

Házasságkötés. Szelényi László gazda-
sági tanintézefí tanár és Nádor Ella ju-
lius 4-én tartották esküvőjüket a szarva si
ó-templomban. Az esketést a vőlegény
édesatyja, Szelényi János szarvasi lel-
kész végezte. - Líszka István gimná-
ziumi tanár és Nagy Lenke június 28-án
tartották esküvöjüket a szarvasi ó-temp-
lomban.

Halálozás. Szabó Sándor - Szabó Jó-
zsef györi lelkész édesatyja __o Mesteri-
ben, július 9-én, 80 éves korában el-
húnyt. - Ozv. Stadtrucker Sándorné, sz.
Alitisz Mária július §-én, életének T],
évében Zólyomban elhúnyt. Az elhúnyt-
ban Stadtrucker Gyula dunaszerdahelyi
lelkész édesanyját gyászolja.

Pályázat. A diósgyőri egyházközség
pályázatot hirdet kántortanítói állásra.
Az állás helyi javadalma: államsegéllyel
kiegészítendő 9 egységnek megfelelő ter ..
mészetbeni javadalom, 400f0-os készpénz
és természetbeni lakás, továbbá az
államsegélybe be nem számítarűíó kán-
-tori javadalom, 5 értékegységnek meg-
felelő természetbeni jövedelem és stóla,
Kötelesség díjlevél szerint. Az iskola
egytanerős, nyolc osztályos. - Az egye-
temes tanítóválasztási szabályrendelet 21.
§-a szerint feIszereJt kérvények a pályá-
zat közzétételétől számított 21 napon
belül a diósgyöri evangélikus iskolaszék-
hez címezve Moravesik Sándor iskole-
széki elnökhöz nyújtandók be.

Békéscsaba evangélikus Rudolf-gimná-
ziumának fenntartó testülete pálvázatot
hirdet egy miniszteri kinevezés alá eső
természetrajz-földrajz vagy természet-
rajz-kémia szakú tanszékre. Pályázhatnak
ilyen szakcsoportú képesített tanárok.
Javadalmuk az államival azonos. A meg-
választott az internátusban külön java-
dalom mellett felügyelő tanár lehet.
A pályázók kellően felszerelt kérvényei-
ket július 15-ig küldjék be a gimnázium
igazgatóságához.

Okleveles férfitanító, 29 éves, egyházi
iskolában szeptember l-től kezdve el·
helyezkednék. Érdeklődni lehet a banya ..
kerületi püspöki hivatalban augusztus
10-ig.

Keressiik Körmöczky Karolina kereszt-
levelét. Született 1840-50 között, való-
színűleg Pest megyében. Apja K. Görgy
volt. Értesítendő: Faludi Gyula csendőr-
örm., Ungvár, Nyomozó osztály.
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Bocsásd meg, Uram, hogy a toronyban néha azt gondolom,
hogy nekem kell a világot megjavítanom.

A bíró lobbanékony vonásaira kiül az alázat ... Bizony, bizony,
átkozott szokás ez a káromkodás, de hát itt ülnek a nyakunkon ezek
az átkozott csehek és az ember úgy könnyít magán, ahogy-tud.

A kurátor együgyű arca fénylik az ige hatalmától. Aki 19y látja
őt, azt gondolja: ez az ember nagy gondolkodó.

Skraban Gyuró, a falu legnagyobb étvágyú embere, mélyet sóhajt
és közben valami ilyesmi villan át fészkelődő lelkiismeretén: Ej-ej,
talán nem is helyes, hogy én mindíg csak azon a galuskán jártatom az
eszemet, ahelyett, hogy a szegényekkel is törődnék.

A szép Kvietyik Zsuzska megszégyenülten hajtja le fejét és
Csrpák J anó úgy érzi, hogy ennek ő az oka. .

Hát a hancurozó menyecskék? 0, azok között most nagy csend
van. Nem mosolyog egyik sem, Ülnek szerényen, hallgatagon, közben
egyiknek-másiknak megrándul az ajka, lekonyul a feje, rnint egy
bánkódó virágnak sakkor Lukovka legvidámabb ajkairól itt is, ott
is telhangzik a sírás. Jaj, mert az ember a falu előtt nem tárhatja
fel minden titkát, de Isten színe előtt annál jobban esik sírva fakadni.

IS a sírás, mint valami hirtelen lezuhanó nyári eső, végigveri az
asszonyok padjait. Az öregasszonyok csoportja fölött megáll, elhatal-
masodik, s hull-hull egy nyomra szünet nélkül, míg a belőle kerekedett
rohanó csermelyek magukkal nem söprik a tartós szárazság minden
szennyét és porát.

. Manzsiakné szájához emeli könnyáztatott zsebkendőjét s szepegő
hangon súgja Grajciar Ancsának:

- Nem intett neki. Csak állt a padlásajtóban, de nem intett neki.
- Mit mondasz? - fordítja féloldalra feketekeridős fejét Grajciar

Ancsa. - Nem intett neki? Csak állt, de nem intett? ...
Hát ez nagy dolog. Mert ha nem intett, akkor tulajdonképpen

semmit se csinált. S ha semmit se csinált, akkor ezt viszont haladék-
talanul meg kell mondani Kvacskánénak is.

Kvacskáné először a fejéhez kap csodálkozásában, de aztán tudja
a kötelességét s hátra adja a hírt a többieknek is:

- Nem intett neki.
A három bűvös erejű szó pillanatok alatt bejárja hátul a templom

jobboldali padjait s mire visszatér Manzsiaknéhoz, már tisztára is
mosta az első pad szélén gyanutlanul sírdogáló Csiris Palyóné
becsületet.

A prédikáció utolsó mondatai zengenek alá a szószékről. Elhangzik
az ámen. És ekkor a férfiak padsorában is történik valami. Az uzsorás
Szikora megfordul a helyén, ránéz Malinák Szamóra, akit két év alatt
mínden vagyonából kikopasztott s megindult hangon azt mondja neki:

- Szamkó.. . Te. .. Szamkó... .
S kőhideg arcán két meleg könnycsepp hajózik keresztül.
Szikora könnyezik.
Most már az egész falu a nábobot nézi. Az asszonyok a zsebkendő-

jükhöz nyúlnak. A férfiak a bajuszukat morzsolgatják.
ISzikora könnyezik.
Egyedül a szókimondó Pukács kísérli meg, hogy Lukovka félre-

billent egyensúlyát helyreigazítsa:
- Könnyezik? ... Ejnye, pedig a faluban ő az egyetlen, akire

ellenségei se foghatják rá, hogy tékozló fiú.
Hanem ezzel aztán az ő tudományának is vége. Nem minthogyha

nem volna több puskapor a nyelve alatt, de ezekre a soha nem- látott
körinyekre, hogy, hogy nem, az ő szeméből is kibuggyant valami.
Valami, amiről jóformán azt se tudja, hogy a torkából jött-e vagy
éppen a torkába készül, de hogy nem engedi szóhoz jutni, annyi
bizonyos.

- Nézzétek - mondja a bíró -, már nemcsak Szikora, de Pukács
is könnyezik ...

... Az a nagy arany szem pedig fönt az oltár tetején egyszerre
mosolyogva tekint alá napsugárból szőtt pillái közül a könnyező falura
és mintha -azt mondaná:

- Jól van, jól, lukovkaiak. Ha ti megbántátok, egyszülött fiam, a
Jézus Krisztusért, én is megbocsátom a, bűneiteket.

(Vége.)
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TEL.: 384-447.

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

nászaiándékok.
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xovxcs LAJÖS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz.

zománctáblák,
vésések, jelvények,
néviegyek, címkék

Tel: 423-327

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hittartalma
és az evangélikus keresztyénség szerit-
írási és vallásfilozófiaí megvilágításban
.lsrnerleti : dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTV~REK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

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

Telefon: 185-462.

Csaby lajos
aran,éremmel kitüntetett szabó.•••ester

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

ftá~ió, gramofon, zonuora~illent~üs harmonika
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban . telep
Budapest, VilI. kerület. József-körút 37.. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

ler~~~t·Gvöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
. UnU • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evang él.kusoknak árengedmény

Müvirág, disaloII, eredeti klUönleges.
s~gek g,ártása, e'adá.a

KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehl'bar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianínók leg-
olcsóbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

-'Re is s m ann 1m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-89a

P th " L· gyűmőlcs-, zöldség- ése O alOS tejtermékek kereskedése

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

Vennék zongorát v~~:r~~lint:l
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.
----- Telefon: 11-59-34. ~~~



A Luther-Társaság könyvescsomagjai.
A regr kiadványok közül - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel

igen olcsó árban csoportos árusítást rendezünk, melynek során fillérekért értékes füzetek hez és
könyvekhez jutnak vásárlóink. Az első két csomag már kapható.

Az 1. csomag tm·talma: 1. Antal: :Oe Ruyter Mihály. 2. Csengey: A mocsarak
királya. 3. Drummond: A templomné1küli város. 4. Győri V. elbeszélései.
5. Győri V. költeményei, 6. Hajas: Isten akaratja. 7. Kapi: Az Út.. oltalmában. 8.
Luther: A katona hivatásáról. 9. Payr: Két emlék a reformáció korából. 10. Sop-
ron, Civitas fidelissima. 11. Torkos L.: Öszi harmat után. - A több, mint 1400 oldalt
kitevő csomag ára stáHítással együtt 4.50 P.

. A 2. Csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás. 2. Eletképek a keresztyén szeretet
munkamezejéről. 3. Farkasné: Husvét (színdáték). 4. Finn csillagok. 5. Hajas: Isten
akaratja. 6 Kovács S.: A haladás törvénye a keresztyénség 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. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13. Parrag: Az élet útjáról (elbeszélések).
14. Payr: A vadosfai artkuláris egyházközség. 15. Payr: Cordatus Konrád. 16.
Raffay: Család, otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protestantizmus in Ungarn. 18.
Zsilinszky: Az 1610-i zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19. Zsilinszky: A róm.
kath. autonómiáról. 20. Zsilinszky: Wallaszky Pál. -- A több, mint 800 oldalt
kitevő csomag ára. szállítással együtt 4.50 P. .

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltlában, Budapest, VIIL, Üllői-út 24.

BRAUN JENO"műhirnző és plissespeci-
alista bérmunka üzeme,

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

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

szakszerű készítése. =========~

Gyurátz fcrcnc hang.leányncvclöintézct és leány~imnáliuln
Kőszeg.

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, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az ·1943-44. ev} feltételek folya-
matban. Felvilágosítást az Igazgatóság
nyujt.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kíházasítási, tanulmányi, neveitetési segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma. 24.~OO.
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-o
hely, Újvidék, Ungvár .. z.; Az egyesület állandóan'
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 2B/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: dr. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM

Róma bombázása
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Róma bombázása
Minden háborúban megesett,

hogy templomok is rombadől-
tek, szerithelyek elpusztultak
éppen úgy, mintahogy az em-
berek kőzül is ártatlan gyerme-
kek, gyenge asszonyok, törő-
dött és ártalmatlan öregek es-
tek áldozatául a kardnak vagy
a tűznek. A háború véres mes-
terség és amikor nekilódul, nem
igen válogat áldozatai között.
Mégis minden időben voltak
olyan íratlan törvények, ame-
lyek a lehetőség szerint kímélni
igyekeztek olyan helyeket is és
olyan embereket is, akik tulaj-
donképen nem számítottak a
háborúskodók közé.

Ebben a mostani háborúban
a 'valamennyire emberséges
korlátozások is kimaradtak a
pusztítás módszerei közül. Hogy
a lefegyverzett hadifoglyokat
megkínozták és megölték, a 8e-
besülteken nem segítettek, a
katona és a gyermek között nem
tettek különbséget, a templo-
mokat valami ördögi örömmel
szentségtelenítették és pusztí-
tották: ezt kezdetben mind az
istentelenség számlájára írtuk.
Sóhajtva mondtuk, hogy az
antikrisztus cselekedetei ezek.
De valahogy makacsul ragasz-
kodtunk ahoz a meggyőződé-
sünkhöz, hogy keresztyén hitű
emberek még a legelvadultabb
küzdelem óráiban is megőriz-

.
nek szívükben egy kevés. tiszte-
letet az Isten törvényei iránt
legalább a háborún kívül álló
dolgok és személyek tekinteté-
ben.

Nem hittük, hogy Rómabom-
bázására sor kerülhet anyugatt
ellenségek felől. Nyugat ke-
resztyénségének történelmi he-
lye ez a nagy város: épen ke-
resztyén tradíciók és emlékek
révén jutott az "örök város"
névhez. Kifogástalanul repre-
zentálta a keresztyénségnek a
háborúságok idején való aláza-
tos várakozását, amellyel az
emberi cselekedetek mögül elő-
látszani várja Isten szándékait
a szenvedések és próbáltatások
tüzes kohójába esett kerszakon.
Volt szava az embertelenségek
ellen, volt imádsága a szenve-
dőkért és volt szent reményke-
dése a józan megbékülésben.
Hittel nézte a háborút is, még
pedig nemcsak a világfenntartó
és világkormányzó örök Isten-
ben, .hanem az emberi szív, a
Krisztus ál tal megvál tott bű-
nös szív mélyén ott rejtőzködő
csekélyke jóban való hittel.
Ebben az utóbbiban csalódott
és vele együtt csalódtunk mind-
nyáj~n.

Tisztelettel nézünk a Vatikán
fejére, aki mint Róma püspöke
sietett a szétrombolt' templom-
hoz, . fájdalmas szívvel hullott. .

térdre a romok között és az em-
berekben való minden csalódá-
sát imádságban vitte Isten elé.
A keresztyén ember hitvalló
.bátorságá val jelentette ki, hogy
.ha ismétlődik az örök város
bombázása, még a támadás
ídeje alatt elhagyja 'a Vatikánt
és a városban lévő püspöki pa-
lotába megy, hogy osztozzék hí-
veivel a veszedelemben. Érez-
zük 'ebben a magatartásban a
keresztyén ember bírálatát az
Isten ellen lázadó cselekedetek-
kel szemben. Érezzük a mély
megrendülést azon, hogy ke-
resztyén és művelt, sőt a ke-
resztyénség belső erőfeszítései
árán művelt része az emberi--
ségnek beleszédül az istente-
lenség fékezhetetlenségébe és
dicsőséget keres a szégyenletes-
ben. Igen, ez a háború most a
mélyponthoz érkezett. D~rva
és kíméletlen bizonyíték Róma
bombázása arról, hogy milyen
sötétségbe tud visszahúzódni
az emberi szív, ha elfelejtkezik
Krisztus keresztjéről.

A ~egrendülésnek ebben az
idejében erre a keresztre mu-
tatunk. Krisztus keresztje túl
éli a háborút. Nélküle nem le-
het legyőzni a bűnt, amelynek
istentelenség marad a végső
neve mindörökké. Csak Krisz-
tus keresztjében nem csaló-
dunk .soha. K. L.

I .
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Ne ítéljetek .. <,

Aki járt már az lrottkön, tudja, hogy
a Hörmann-forrástól felfelé vezetö út,
már egészen közel az lrottköhöz, egy kb.
800 méter magasan fekvő igen régi feny-
veserdőn vezet keresztü!. Itt, a felhőkig
érő fenyvesben már úgy érzi magát az
ember, mint az évszázados templom bolt-
ívei alatt. Még a levegőnek is valami
olyon színe van, amit épitész-művészek
próbálnak visszaadní bazi likák különle-
ges ablaktechnikájával. Egyik orvos-
ismerősöm nagyon találóan mondta, hogy
ezt a színt, ezt a hangulatot a művészek
legfeljebb csak utánozni tudják; van is
benne valami. Legutóbb, hogy végigmen-
tem ezen a fenyves-templomon, melynek
tornya mag.a az. lrottkö volt, nemcsak
én, hanem társas ágom minden egyes
tagja meghatódva, megalázkodva állt
meg és Istenre gondoltunk. Szinte egy-
szerre mondtuk, hogy ez a hely olyan,
rnint egy templom, itt istentiszteletet kel-
lor.e tartani. Ide fel kell hívni az embe-
rek ezreit, hogy közelebb érezzék ma-
gukat az Istenhez.

Megfigyeltem azt is, hogy ezen a he-
lyen mások is nagyon csendesen és
nagyon alázatosan vonultak végig. Még
az arcokon is valami nagy szelídséget,
békét, jóindulatot láttam. Igen jól elfér-
tek az emberek itt egymás mellett. Szinte
kicserélődtek, újjászülettek. Ennek ma-
gyarázatául mondhatnám azt is, hogy a
magaslati levegő, a hűvösebb légkör
tette mindezt. De bizonyára segített a
hegy csendes magánya, szinte fenséges
komorsága is, a száz kilométerekre való
ellátás, a nagyobb látókör, messzire
fekvő falvak, városok egybeolvadó képe.
Mindez együtt valósággal kiemeli az
embert és odahelyezi Isten elé és itt
megtanulja mindenki, hogy nemcsak a
tengeren, de fent a hegycsúcsokon is
nagyon alázatosan lehet imádkozni.

Mondom, fent nagyon megfért min-
denki egymás mellett, lent nem bírjuk
ki egymást. Szakadatlanul azzal vagyunk
elfoglalva, hogy a harmóniát és békét
mivel tudjuk megbontani. Idegrendsze-
rünk és türelmünk felmondta a' szolgála-
tot. A békés együttélés helyett a gyűlöl-
ségnek és békétlenségnek ezer raffinált
formáját éljük és gyakoroljuk minden
nap. Bántjuk és ítéljük embertársaink
szavait, cselekedeteit. A rosszindulat na-
gyítóüvegén szemléljük a szálkát mások
szemében és a nagyítás eredményeiről
beszélünk mindenütt, ahol csak járunk-
kelünk. Szemünk gerendáit pedig a di-
csekedés, a gőg, a sznobság ezerrétű
lepedőivel takargatjuk.

Már ott tartunk, hogy néha nem is
mondjuk el a megszólásnak, az ítélke-
zésnek farizeusi szavait, már elég a bű-
nözők titkos jelbeszéde, egy gyanakvó
mosoly, sokatmondó hallgatás, csendes
kérdőjel az arcon, kétkedő. vállvonoga-
tás, melyet jól megértenek a bűnöző
társak.

Mindent elintézünk felszínes látással,
egyetlen tekintettel, a kü lső körülmények
latbavetésével. Tudunk mi mindent min-
denkiről. Az már azután nem is fontos,
hogy mindennek következményeképpen
önvesztünkbe rohanunk, mert bűnös ön-
zésünk tökéletesen elszakított minket az
Istentől. Menjünk hát felíelé az Istenhez,
csak mindíg felfelé, itt nyílik meg te-
kintetünk előtt a széles horizont és a
magunk porszem-mivoltának meglátása.

Fülöp Dezsö.
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A középosztály dicséreti
A protestáns lelkészi kar származási adatait még a legközvetle-

nebbül érdekelt körök is alig ismerik. Az egyháztörténet azon tétele-
nél, mely arról emlékeeik meg, hogy Bethlen Gábor nagy nemesitesi
cselekedeténél elsősorban gondolt a .lelkészekre, mindenki helyeslőleg
bólintott. Ime a nagy fejedelem egyházpolitikai bölcsessége. Azt keve-
sen gondolják.ihogy azóta is az a helyzet, hogy ebben a kiemelt és ne-
mesített erdélyi református lelkészi karban igen sok prédikáturnos
ifjú növekedett fel.

Az evangélikus lelkészi karban örömmel lehet megállapítani, hogy
sok az ároni családok sarja. A pozsonyi theologíán a békeidőben sok
olyan kartársunkat ismerhettük meg, akik apai, vagy anyai ágon a
reformáció első évtizede óta töltik be a lelkészi szolgálatot. E sorok
írójának egyik elődje, mint zayugróci lelkész a XVII. század első felé-
ben megjelentetett dogmatikájával gazdagította az evangélikus ma-
gyar theologiai irodalmat.

A hazai római katolikus lelkészi kar származásáról a század ele-
jén egészen másképen beszéltek, mint napjainkban. A század elején
azt állították, hogy a magyar katolikus lelkészi kar főképen paraszti
sorból rekrutálódik. Ma sokat javult a helyzet s azt lehet látni, hogy
a magyar katolikus lelkészi kar főképen a középosztály gyermekeinek
lelkészi pályára való indulása nagyon sokat javult.

. Nem ismeretlen a fenti okok miatt az egyházaillik ellen ·sokszor
felhozott s majdnem jogosultnak látszó vád, hogy kresztyénségünk
e1sősorban a középosztályra építetett. Azok a theologusok és szociolo-
gusok, akik ezt a diagnózist megállapították, már vagy nem élnek,
vagy működésük újabb színhelyét kellő időben megváltoztatták s leg-
többje ma Amerikában működik. Azt míndenesetre meg kell állapíta-
nunk, hogy mielőtt hazánkban az irodalom frontjáról kiindulva sokak
és sokan sokszor és kellő utánagondolás nélkül erről a kérdésről írtak,
nem tudták, vagy nem hitték el, hogy ők csak szolgai másolói azoknak
a nagyon is radikális gondolkodású theclogusoknak, akik ezt a meddő
és nemzeti szempontból mindíg szerencsétlen harcot elkezdették.

A hosszúra nyúló háború alatt nérriet hivatalos közegek most
másodízben! jelentették ki azt, hogy a kőzéposztályt a háború dicsősé-
ges befejezése után sokkal jobb sorsban 'akarják ismét az ország élén
látni, mint a multban.

Nem kutat juk azokat a belpolitikai okokat, amelyek ezt a vallo-
mást kikényszeritették és magunkat minden nemzet belső ügyétől tel-
jesen függetlenítve, mégis örömmel foglalkoaunk ezzel a mondással és
magyar viszonyainkra gondolva <reméljük azt, hogy az ilyen meggon-
dolások esetleg gyümölcsöző hatással lesznek lelkiéletünkre is.

Hogy szükség van minden államban a középosztályra, az világos
és természetes. Az, aki a .piramis elméletet' tökéletesen ismeri s maga
előtt látja a világ embereinek szociális rétegeződését, egyformán tudja
sajnálni a kínai kuli és a magyar zsellér életét. S aki protestáns em-
ber létére a szabadság elve alapján áll s a mindenkíre kötelező isko-
láztatást épenúgy vallja, mint a tehetségek teljes érvényesülési sza-
badságát, az vallja azt is, hogy a terra magna sokkal könnyebben ta-
nítható azoknak a gyermekeknek, akiknek atyái is" végigkínlódták a
latin nyelvtan nehézségeit. Minden nevelő és pedagógus örül az ős-
tehetségeknek, akik ha nem is' az Isten fejéből ugrottak ki, mint a gö-
rög mitológiában, de egyik pillanattól a másik pillanatig lesznek nagy-
gyá és híressé, valljuk azonban azt, hogy a középosztályt jellemző szo-
Hd, nyugodt és biztonságos kultúra hosszú évek és generációk mun-·
kája lehet csupán. Nem akárki lehet elit, vagy a szellemi életben
vezető. Ha a magyar szellemi élet nagyjainak történeteit magunk elé
vesszük, s örömmel állapíthatjuk meg azt, hogya. magyar horizonton
üstökösök jó számmal voltak, méginkább igaz az, hogy akik ugyan-
olyan nagy jelentőségű és az egész nemzet életét irányító tevékeny-
ségben égtek el, sokkal nagyobb százalékban születtek a középosztály-
ból a középosztályba. . .

Valószínűnek tartjuk azt, hogya nemzet egyeteme ma is azon az
állásponton van a világ bármely terűletén. hogy a szellemi adottság
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és tevékenység mellett, vagy még afölött értékeli egy társadalmi osz-
tály erkölcsi értékét és életét. S úgy látszik, a háború épen európa-
szerte azt igazolta, hogy igénytelenséget vállalni, aszketikus életmód-
ban élni, a külső és belső viharokkal szemben tökéletes türelmet mu-
tatni s a jövő örökös bi:zonytalanságaival szemben örök bizonyossá-
gokban bízni épen az a mindenütt egyforma középosztály tud, amelyre
ma Berlinben, holnap Londonban s holnapután talán Budapesten fog-
nak felfigyelni.

Korunk erkölcstelensége közismert és leírhatatlan. A feketepiac
hiénái még nincsenek bezárva, az eltiltott pornográf' irodalom drá-
gább kiadású könyvekben tová:bbtombol s amikor ismét patakokban
ömlik a vér, még mindíg vannak asszonyok; akik a kézen és lábon', levő
körmöket kárminvörösre festik s ki merné továbbfolytatni. hogy mi
minden burjánzott el napjainkban minden nemzet életében. S ugyan-
ekkor a magyar középosztály pontosan tudja magáról azt, hog'] a há-
ború végére le fog rongyolódní s senkinek sem az fáj, hogy ruhája és
cipője nem lesz, csak egyre gondol mindegyik s ez. az, hogy a háború
befejezése az legyen, hogy megmaradjon Európa 'számára a teljes sza-
badság. '. " '

Hogy a több! társadalmi osztály mit vall akár hazánkban. 'akár
hazánkon kívül, arról nem akarunk beszélni. Nem érdekelhet az sem,
hogya többi társadalmi osztályból való próféta szóban és írásban init
hirdet napjainkban, de azt tudjuk és látjuk, .hogy népünknek nagy
tömege kőzéposztályunknak ezt az ismert gondolatát magáévá tesz). és
követni szeretné, Arról komolyan meg vagyunk győződve, hogy a há-
ború végső eredménye hazánkat feltétlen előnyösebb helyzetbe juttatja,
mint valaha is volt. Bármi js történik addig, a végső eredmény' az lesz,
hogy hazánkban a szellemi életben feltűnően inagyvonalú változások
lesznek. Természetesen hatnak ránk mindazok a' szomszédságunkban
megmutatkozott szellemi és politikai követelések, amelyeket eddig is
jól ismertünk, de ezeken kívül a magyar elitnek 'olyan tevékenységi
területei nyílnak meg, amire sem parasztiróink, sem szélsőbal t?s szélső-
jobboldali politikusaink ma aligha gondolnak. . . .'

Korunk erkölcstelenségének megszüntetését célzó új. világnak kell
felépülni. S ehhez a mukához a meglevő tábor: feltétlenül a mai közép-
osztályból kell -kíkerüljön, De magyar és protestáns meggyőződésünk
szerint s nem a megalkuvás okából azt kell kihangsúlyoznunk, hogy
a magyar parasztság jó része inkább úri, mint azt aszfalt-íróink. gon-
dolják, a~_ikmagukat eddig is a középosztálybeliekkel legalább egyen-
lőértékűnek tudták a maguk balgatag. magatartásukkal s a magyar
munkásságnak az a része, mely a gyárakban tehetsége szerint érvé-
nyesült. mint vezető és Itiképző munkás olyan biztonsággal dolgozott
a legrafináltabb gépek között is ezer veszéllyel dacolva, mint aki tudta
személyi értékeit nemzete és a maga szempontjából is.. A középosz-
tálynak ez a kibővítése nem erőszakolt. bki ezeket a dolgokat taga-
dásba veszi,' nem ismeri sem gyári jnunkásságunkat, sem gazdáikat.
Azt is ki kell. mondjuk, hogy az európai keresztyén egyházak közül
ezeket a tényeket a magyar protestántizmus felelős tényezői már akkor
tudták és látták, amikor erről idegen országokban még csak inni me-
részeltek s ezért volt a. magyarságnak minden olyan egyházi import
gondolat fölöttébb gyanús, amely azt akarta, nekünk elmélyíteni, amit
a magyar protestantizmus a naga lelkiismeretében mindíg .tisztán
látott.

A magyar gyermekek közül nem lehet mindenki miniszterelnők,
vagy vezérkari főnök, vagy püspök De minden magyar gyermek előtt
meg van arll a lehetőség, hogy felnőtt korában tehetségével, szorgalmá-
val és főkérit becsületességevel f'elküzdhesse magát abba a társadalmi
csoportba, amelynek gyönyörű szép a neve: középosztály, amelynek
azonban életstandardja mégsem olyan irígylésreméltó, de abban van a
jelentősége, hogy ennek kell a nemzet érdekében legnagyobb áldozatot
hozni abban a tudatban, hogy ezért a munkájáért mindig a legkeve-
sebb elismerést kapja. Épen ebben van ennek a csoportnak a jelentő-
sége és egyben dicsősége is, Mondjuk ki nyiltan: ez a csoport látszik-
olyannak, mely európaszerte, sőt talán világszerte legjobban tudta
megérteni azt, hogy miképen kel1ke~e~zfyé~:-mód~a 'élni. G., L,

Pillanatfelvétel
Egyik fiatal, nagyreményű íróval talál-

koztam a minap valamelyik szerkesztő-
ségi előszobában. Méltatlankodva me-
sélte, hogy visszaadták kéziratát, pedig
esküszik rá, hogy jobb, mint bármelyik,
ami a lapban általában megjelenik.

- Na és mivel utasították vissza? -
kérdem részvéttel.

- Hogy' hasonló tárgyú éppen a múlt
héten jelent meg. - Mindent elírnak
az ember orra elől - csettint bosszari-
kodva - és az őregek féltékenyek a fia-
talokra, nem akarják, hogy a fiatal tehet-
ségek érvényesüljenek.

Kissé fáradt vagyok, nincs nagy Ked-
vem hozzá, hogy elmagyarázzam a jól
megírt cikk előnyeit, hogy a százszor
megírt és százegyedszer jobban megírt
téma mindíg kapós" .. de nem is várja
meg válaszomat.

- Tudja, ahhoz, hogy valakiből be-'
futott író lehessen, ahhoz csak jó anyag
és szerencse kelL

-.-:. Az is, az, - mondorn. - Szóval
maga szerint, mondjuk Homeros is jelen-
téktelen valaki lett volna, ha nem áll a
trójai háború pompás anyaga rendel-
kezésére, - persze, persze és nagy sze-
rencséje is volt.

- Homéros? - keresgél emlékezeté-
ben - igen, anyaga volt és szerencséje.

- Hát tudja-e ifjú kolléga - mon-
dom -, hogy az efajta önvigasz a na-
gyon is közepesek vigasza? Azoké, akik
tényleg azt hiszik, hogy a sors vagy a
kor, amelyben élnek, ezek az okai annak,
hogy befut valaki, vagy nyomtalanul
eltünik. Abban tényleg igaza van, hogy
Homerosnak pompás anyag állt rendel-
kezésére, de tudja-e. hogy a szerencse-
nek nála még kettős szerepe is volt.
Szerencse, hogy éppen Homeros kezébe
került ez ci: pompás elbeszélő anyag. S itt
ügyeljen a hangsúlyra, mert nála ez is
kettős, Éppen úgy vonatkozik az anyagra,
mint Homerosra, Mert nemcsak az anyag
a fontos, hanem az is, kinek a kezébe
kerül. .

Ifjú kollégám csak a vállát vonogalja:
- De Homeros azért nincs az elsők

között,
- Hogy-hogy az elsők között? - kér:

demo - Akinek a nevét az örökkévalóság.
felvette, az nem áll se előbb, se hát-
rább. Aki a halhatatlanságig eljutott,
annak már olyan mindegy,. hol áll.
A halhatatlanságban tulajdonképen egy-
forma sorrendben állnak valamennyien
Itt osztályozni éppen olyan nevetséges,
mint a templomban a helyért verekedni.
Nem mindegy az, hol ülünk, nem az f'
lényeg, hogy a templomban vagyunk?

- MáT aki a templomban van -
mondja egy kicsit elszomorodva.

- Igen, aki a halhatatlanok közé "jó
anyag és szerencse" folytán bejutott,
- fűzöm hozzá mosolyogva, _. aztán
vigaszképen még bevallom neki, hogy
én már régebben kezdtem, de nekem
sincsen rá semmi kilátásom,

. Gyarmathy Irén.

~~~

Családi hír. Solymár András komádi-i
lelkész családját Isten egészséges fiú-
gyermekkel ajándékozta meg.
, Eljegyzés, Dr. Szeszlér Hugó ügyvéd-
jelölt .eljegyezte nemes Falussy Agnest
,B"lcdap:estrm.. .. ,
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Al ismeretJen tanítvány
(Olasz regény)

Márk evangéliuma 14. r. 50-52. ver-
sében olvassuk, hogy amikor Jézust el-
fogták, tanítványai mind elhagyták őt
és elfutottak. De volt az ő követői között
egy ifjú is, aki gyolcsinget öltött mezí-
telen testére: ezt megragadták. O azon-
ban otthagyva agyolcsinget, mezítelenül
elmenekült.

Ki volt az az ifjú, aki azutántts k ö-
vette Jézust, mikor tanítványai mind
elhagyták Ot? Az egyházatyák és az
exegéták - világosságot szeretnének
deríteni erre a kérdésre. János 18. r. 15.
v. alapján, Jézust elfogatása után Simon
Péter és egy másik tanítvány kísérte,
aki ismerős volt a főpappal - azt hiszik,
hogy János volt az az ifjú. Van olyan
feltevés is, mely Jakabra, az igazságosra,
vagy Saulra gondol. A legvalószínűbb
azonban, hogy az evangélium szerzője,
maga Márk volt az "ismeretlen tanít-
vány". Az ő szülei házában, ahol késöbb
Jézus követői összejöttek, Ap. Csel. 12. r.
12. v., vacsorált az Úr utoljára tanítva-
nyaiva!. Márk valószínűleg nyomban
csatlakozott a tanítványokhoz, mikor
azok a vacsoráról eltávoztak. Lehet, hogy
lefeküdt s Júdás fegyveres csapatával
először' nála kereste Jézust s rosszat
sejtve, hirtelen csak egy gyolcsinget öl-
tött a testére éssietetl az Ur Jézus után.
Oszinte vallomása elmenekülésérő í szinte
erősíti ezt a feltevést.

Az író (Francesc a Perri) fantáziáját is
foglalkoztatja az ismeretlen tanítvány
alakja s regényt írt róla. Az ismeretlen
tanítvány Márkus, kinek apja a római
Valerius Gratus, az anyja pedig egy
zsidó nő: Mikol, Fabinak, a papi gyüle-
kezet leghatalmasabb tagjának a leánya.
Az apa Caesareában élt s fiát Rómába
küldte, hogy. ott rangjának megfelelő
nevelésben részesüljön. De Valérius ere-
jét felemésztette az elpuhult élet s halála
előtt levelet írt Tiberiusnak, hogy fo-
gadja gondjaiba fiát, aki 12 éves volt,
mikor apja meghalt. Rómában nagy-
bátyja vette kezébe a nevelést., de szíve
mélyéből gyűlölte a zsidó nőtől szár-
mazó törvénytelen gyermeket. Nevelését
Simon nevű zsidó rabszolgájára és egy
alexandriai görög írnokra, Megaklesre
bízta.

Rómában Tiberius császár uralkodása
idején olya.n hírek járta.k, melyek a vi-
lágegyetem közeli felfordulásáról szól-
tak. Egy Thamus nevű hajós hozta a
hírt, hogy a nagy Pán meghalt. Az egyip-
tomi helytartó közölte a császárral, hogy
országában egy beszélő ökröt fedeztek
fől. De a legnagyobb hatással volt a
császárra Pilátus üzenete, hogya Jordán
partjain egy prédikátor bukkant föl.
Maga köré gyűjti a pásztorokat, meg-
állítja a karavánokat és egy általános
világfelfordulás látomásával ijesztgeti az
embereket. Követőit megfürdeti a Jordán
vizében s arra inti őket, hogy testben
és lélekben tisztuljanak meg,. mert az
Úr Felkentje, akit Dániel próféta az Em-
ber Fiának nevezett el, megérkezik. Ez
a győzelmes király leveri a föld minden
hatalmasságát és új rendet fog terem-
teni, amelyben valamennyi nemzet béké-
sen megfér egymás meilett.

Az akkori Róma tele volt idegen val-
lások és szekták házikápolnáival. A tár-
sadalomban ijesztő szellemi tájékozatlan-
ság lett úrrá s az érzéki örömök szen-
vedelves hajszolását a feltámadás és a
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Kísérlet protestáns
államvallással Franeiaországban

XIV. Lajos dragonadejai, meg a nantesi rendelet visszavonása óta
hem tényező a protestantizmus Franciaországban. Hívei azonban kicsi
számuk mellett is szívósan ragaszkodnak egyházukhoz: az evangéliku-
sok pl. évkönyvekben szoktak beszámolni annak életéről. Törpe kisebb-
ségi helyzetük- alig állít fel számukra terjeszkedési problémákat, s
bizonyára kevesen tudják közülünk is, hogy volt időpont és pedig a
Iegújabb kor küszöbén, amikor vallásuk államvallássá emelésére tör-
tént kísérlet. 1793-ban" a "vérfolyam" idején a forradalmi átalakulás
őket is belevetette a nagy történelmi hullámzásba, s az akkori Francia-
országnak igen komoly és befolyásos politikusai hozták színre ezt az
érdekes, tanulságaiban csak kevéssé méltányolt egyháztörténelmi
epizódot. '

A tervet, miként az a nagy reformáció esetében is' történt, mé-
lyebb, azaz ígazibb vallásosság után való vágyakozás szülte. Távol áll
tőlünk a mindenáron való analóglát-keresés, de ha a modern, dúsgaz-
dag irodalom útján haladva vizsgáljuk az előzményeket, lehetetlen
észre nem venni, némi vonásaiban, 1517 és 1793 vallástörténeti hason-
1óságát.

A francia forradalom vallásügyeinek külön története van. Azt,
csakúgy, mint a nagy dráma politikai, gazdasági, társadalmi vonatko-
zásait, másfél évszázad történetírói pártszempontok szerint kezelik.
Az egyik történeti irányzat célul tűzte ki a Jegszélsőségesebb forra-
dalmi emberek minden lépésének igazolását, s evégre még külön fo-
lyóiratot is alapított (Annales Historiques de la Révolution Francaise).
Nem mellőzhetjük ezt az ultra-radikális irányzatú történetírást. ha
nem js értünk vele egyet, sőt tárayunk szempontjából épen az ő ada-
taik a legsúlyo:sabbak. Az a kézelfogható igazság árad azokból felénk
hogy a forradalom leaexponáltabb vezérei, kik szavaikban a keresz-
tyén egyház lebontásának munkásaiként mutátkoztak be, lelkük mé-
Iyén megdöbbentek a lábaik előtt tátongó űr láttán.

. A dolgok idefejlődese persze fokozatos. 1792 utolsó hónapjaiban
sem Manuel, sem Prudhomme hírhedt lapja, sem Hébert nem merték
nyiltan bevallani, hogy végezni akarnak a keresetvénséggel. Akkor a
forradalom csak annyit vallott be, hogy a' katolikus klérus ellenforra-
dalmi agitációját akarja mindenáron letörni, és az "észre, -a szabad-
ságra" hagyni a gondját annak, hogy "eloszlassa lassanként az ősi elő-
ítéleteket" - amint Jaurés, a forradalom szeeialista törtértetírója
mondja (Histo're socialiste de la Rév. Fr.). A forradalom azt hirdette,
hogy teljes lelkiismereti szabadságot enged, amint az a felvilágosodás
alapgondolatából következik,

Maga a nép ezalatt két ellentétes érzelem között ingadozott. A
forradalomért hevült és a valláshoz ragaszkodott. Ezt. Prudhomme
lapja is elismeri, amíkor fáidalommal állapítja meg a templombajárást,
meg azt, hogy még a Saint Marcel-külváros felkeléseket rendezni 8Z0-
kott sansculottejai is rnegünnepelték a karácsonvestét! A fozalmak-
nak, ahogyan az akkori emberek és a mai radikális irók fosriák fel,
ez az összezavarása azután egyre erősödött, 8 elkerülhetetlenül össze-
ütközésre vezetett. Egyik oldalon a hivatalos Franciaország', a mási-
kon a ,.felszabadított" nép' állott. Amazok félve látták távolról a sza-
kadékot, mely elnyelheti a politíkai vívmányokat is.

A kérdésnek politikus kezelésére volt tehát szükség. Ezért kezdő-
.Iépésként csak az állami mindenhatóság, az egyház államosítása, Ró-
mától íüggetlenítése történt. Az 1791-i alkotmány szerint "a törvény
/1 házasságkötést nem tekinti másnak, mínt polgári szerződésnek."
Polg-ári anyakönyvezést vezettek be, a törvény által kiküldött szervek
kőzreműködésével. A papoknak meg kellett esküdniük az új alkot-
mányra.

A törvényt-csinálók politikai tévedése hamarosan kiderült. Fran-
ciaország 76.000 pap iából 46.000 megtagadta az eskü letételét, s nyiltan
wagy titokban prédikálta, hogy az. esküt-tettek nem igazi lelkészek,
azok istentiszteleteit kerülni kell.



Ezek a kezdő rendszabályok tehát mans az ország rendjét és bé-
kéjét veszélyeztették. A fejlemények pedig gyorsam követték egymást.
Az új egyház és a forradalom között egyre mélyült a szakadék, alter-
natív-helyzet állott elő, s egyre inkább új megoldást követelt. A kér-
dést végleg élére állította, de egyuttal a megoldások gyujtópontjába
helyezte Cambon konventtag híres javaslata az egyházi budget meg-
szüntetésére. Az új egyházalkotmányra esküt tett papok fizetését ezzel
beszüntették volna, a hívekre bízva, hogy őket eltartsák. Kitört 2. pol":
gárháború, részben papok izgatására s a kérdéshez most már komo-
lyan hozzá kellett nyúlni.

Az egyház és azon keresztül a vallás ellen való fellépés-okozta
zavart a vezetők túlnyomóan csak a politika szemszögéből nézték: fél-
tették a forradalmat. Elsősorban ezért harcoltak hát Cambon javaslata
ellen. Ezért akarták, mondjuk így, fenntartani a vallást, de úgy, hogy
azt "levetköztessék babonás jellegéből" , s a "bölcsészet és az ész val-
Iásává" emeljék fel. Igy egyeztették volna össze a felvilágosultságot
és a hagyományt, nehogy a nép fanatizmusa a forradalom ügyét ve-
szélyeztesse.

Rendkívül érdekes olvasni a legfőbb forradalmi reprezentások e
tárgyhoz való hozzászólásait. Megelevenítő erővel tárják ezek elénk,
mint vezetett el fokozatosan a dolgok fejlődese a politikától a szív
legbensőbb húrjaihoz, a lélek rejtett kamráihoz. Hogyarn jutottak han-
goztatott forradalmi elveikkel szöges ellentétbe Franciaország azon
időbeli történetcsinálói.

Danton 1792 nov. 30-i beszéde már nevezetes új fordulatot jelen-
tett. Politikus érvelés volt, hol azonban a szavak mögül kiérzik a mult-
tal szakítani akarásban való gyengeség. A politiki okok mellett fel-
hozza, hogy amikor egy szegényember elkeseredve látja. a gazdagnak
minden jóban dúskálását, egyedüli vígasza csak azon hite lehet, hogy
majd a másik életben az ő számára. a boldogság annál nagyobb lesz!
A nép fiai gondolkodását ecseteli, nem mondja meg, hogy ez egyuttal
az övé is volna, hiszen nyiltan, mint deista szerepelhetett -:- legfeljebb.

Vele szemben Robespierre feljtegetése határozott állásfoglalás a
vallás fenntartásának nem pusztán politikai szükségessége mellett.
Amíg Danton a másvilágban való hitet csak a szegények vigasztalására
jó iHuziónak tartja, addig ő a lélek halhatatlanságában való hitet oly
megdönthetetlen igazságnak, melyre az embereknek mindörökre szük-
ségük van. A hasznossági szempont nála is megvan, de mellette helyet
foglal a. meggyőződés is. Robespierre hitte, hogy a keresztyenséget
Össze lehet olvasztani a természetvallással. Beszédéhen "az egyenlö-
ségnek arról a felséges és vonzó tanáról" szól, "melyről Máriának Fia
tanított valaha az ő polgártársainak." Első kísérlet volt ez ebben az
időben a keresztyén vallásnak, a vallás alapgondolatának valamilyen
formában való· megtartására. az első komoly kísérlet, tekintettel az
indítványozó súlyos egyéniségére. Robelspierre hitt abban, hogy -
mondjuk így - a keresztyén tanokat átmentheti a maga által alko-
tandó "ész vallásába". Reformátor akart lenni, aminthogy egyénisé-
gében, mint egy kortársa mondotta, sok volt a papból.

A vallás kérdésének ebben a kaotikus kavargásában, hol katoli-
cizmus, alkotmányos egyház, deizmus, naturalizmus elvei forrottak
tarka. össze-visszaságban, érlelődött ki egyesek lelkében egy új és
mert a történetírók .eléggé nem méltatják, reánk nézve eredeti meg-
oldás. Dr. Nádor Jenő.

(Folytat [uk.)

lelki újjászületés utáni olthatatlan epe-
déssel azonosították. Az érzéki emberek
ezért mindíg misztikusok. Különösen a
'nők fordultak emésztő vággyal szívük-
ben az eljövendő felszabadító felé. Tit-
kos egyesületek ájtatos szertartásokkal,
mágikus képletek segítségével igyekez-
tek meggyorsítani azt a folyamatot, hogy
a jótévő istenség mielőbb vált.sa meg
az emberiséget.

Márkus ebben a légkörben élt Rómá-
ban. Azután mélységes szerelemre gyul-
ladt Varilia iránt, akinek ez volt a mel-
lékneve: "virgo sapieno". Híveik meg
voltak győződve, hogy ők vannak ki-
szemeIve az elkövetkezendő változások
főszereplőinek s amikor majd beavatják
a dionisusi misztériumokba, a beavatás
végső fokán az istennel való egyesülés
mámorában a két fiatal egymásra fog
találni s ölelésükből megszületik az az
új Dionysus, akire a világnak olyan
égető szüksége van.

Rómából azonban Márkusnak el kellett
távoznia. A császár úgy intézkedett, hogy

í Júdeába fog költözni, ahol született,
hogy Pilátus a caesareai légiókban kato-
nának neveltesse az ifjút.

Júdea felé közeledve ideges félelem
vett rajta erőt. Anyja jutott eszébe, akit
talán viszont fog látni. Akiről azt me-
sélte neki Simon,. a zsidó rabszolga:
"Mikor megszülettél, az anyád elküldött
a vásárra, hogy bö!csőt vásárolj ak. El-
mentem. a vásárra s ott egy fiatal názá-
reti áccsal, egy tizenöt éves ifjúval talál-
koztam, aki anyjával és szamarával
együtt eljött az ünnepekre. A vásártér
egyik félreeső zugában terítették ki
árúikat, köztük egy szikomorafából fara-
gott bö!csőt is. Szép ífjú volt az az ács,
karcsú és szélesvállú. mint egy királyfi.
názáreti divat szerint nyírt haja hosszan
omlott a vállára. Anyja, aki még fiatal
és szintén szép volt, özvegyi gyászt vi-
selt. - Béke legyen veled ó názáreti
- mondtam .- MikoInak, Fábi leányának
fia született a római helytartótól sengem
küldött ide, hogy bö!csőt vásárolj ak
részére. EI akarod nekem ezt adni?.
Vidd el, felelte mosolyogva a fiatal ács
és mondd meg MikoInak, hogy fia nyu-
godtan alhat benne, mert Jahve lesz az
ő istene. Azután késének hegyével be-
véste nevét a bölcsö falába és maga
emelte' a vállamra."

Egy alkalommal, mikor lovascsapala
élén a Jordán völgyében járt, eljutott
Bethabarába. ahol a keresztelő prédikált.
Erről az útjáról így számol be Márkus:
"Láttam Jánost, az új prófétát s ott vol-
tam, mikor megkeresztelt egy embert,
kinek emléke most nem hagy nyugodni.
Azt hiszem, galileai ifjú lehetett, de az
arca oly szép és fájdalmas volt, hogy
azt hittem, magát Dionysust látom. Mi-
után felvette a keresztséget, eltúnt a si-
vatagban s noha azonnal utána vetettem
magamat, elvesztettem a nyomát. Ki
.tudja, hf'! bolyong most a Holt-tenger
körüli k.omor pusztaságban e'

Anyjával is találkozott, aki a hegyek
közt élt és küzdött népének szabadsá-
g3ert az elnyomó rómaiakkal szember
Az anya -azt követelte fiától, hogy olda-
lán k üzdjőn. mert küszöbön van a Mes-
siás eljövetele. Márkus anyja kivánsé-
p.ában azonban azt látta, hogy öt is el-
ragadta népének az őrülete. S rnikor
elvélne k, az anya ilyen szavakra Jak-id:
,,0 magasságos Isten, megbűntettél.
amiért egy pogányt szerettem."

(Foly tat juk)
LJe. Pizély Odön
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Hadiárva, árva és
elesett gyermekek

Ezt a három gyűjtőnevet adjuk azok-
nak az evangélikus gyermekeknek, akik-
nek neveléséről az egyház gondoskodik.
Ot nevelőintézete van a bányai egyház-
kerületnek. 1. Rákoskeresztúron a FÉRt:
Diakonissza Anyaháznak 3·--14 éves fiúk
részére. Felvesznek hadiárva, árva és el-
esett gyermekeket. (Elvált szülők és
rossz környezetben 'élö hozzátartozók
gyermekei.) A jó tanulok polgári iskolát
végezhetnek. Ugyancsak az Anyaháznak
vall Budapesten leánygyermekek részére
hasonló intézménye. 2. Fóton a Pesti
Felső Egyházmegye tart fenn árvaházat
kisleányok (3-6 évesig) és fiúk részére,
akik az elemi iskola után bolgárkerté-
szetben nyernek kiképzést. 3. A szarvasi
Evangélikus Árvaházban leányokat ne-
velnek 3-18 éves korig. Leányhadiárvák
előnyben részesülnek. Felvesznek olyan
leányhadiárvákat is, akik a tanítónőkép-
zőbe szeretnének járni. 4. A békéscsabai
árvaház 6 éves korig leányokat (hadi-
árvákat) vesz fel, de nevel elesett és
menhelyi gyermekeket is. 5. Budapesten
az Evángélikus Hadiárvaház 3-18 éves
korú hadiárvákat vesz fel, akiknek ne-
veltetése, akár gimnáziumot, akár más
felsőbb iskolát igényel. - Az egyház
minden gyermekéért felelősséget. érez és
éppen ezért egy gyermeket sem akar el-
veszteni, hanem nevelőintézetei útján
megtartani. Az intézetekbe való felvétel
végett akár személyesen. akár levélben,
magánosoknak é.s testületeknek érdek-
lődni lehet a Bányakerületi .L. Sz. Szo-
ciális Bizottságánál, Szlehló Gábor, Buda-
pest, VIrI., Eszterházv-utca 12. címen.

HíREK'
A tiszai egyházkerület közgyíílésc.

A tiszai evangélikus egyházkerület I. é.
rendes közgyűlését az egyházkerületi
elnökség 1943. évi szeptember hó 1.
napjára, a kassai egyházközség kebelébe
hívta össze. Elöző nap, augusztus 31-én
a különböző bizottságok, egyesületek
gyűlései lesznek. Bejelentések augusztus
5-ig küldendők be a püspöki hivatalba
Nyíregyházára. Elszál lásolás iránti kéré-
sek pedig a kassai 1. egyházközség Lel-
készi Hivatalába küldendők be augusztus
IS-ig.

A honvédelmi rniníszter rendeletet
adott ki, amely intézkedik a tömegfor-
galomnak és tömegmegmozdulásoknak
légvédelmi készültség ideje alatti korlá-
tozásáról. Ez a rendelet vonatkozik a
templomokra és tanintézetekre is, ahol
rendeltetésszerűen, akár pedig csak al-
kalomszerüen száznál több személy' szo-
kott tartózkodni. Ezt a rendeletet a helyi
légoltalmi vezető hajtja végre. - A leg-
több helyen az istentiszteletre vonat-
kozóan úgy oldják meg a kérdést.r hogv
szigorú légvédelmi készültség idején ct
gyülekezetben. több helyen tartanak
istentiszteletet, s igyatemplomlátogató
gyülekezet több kisebb csoportra tagol-
ható. Megjegyezzük, hogy püspökeink e
rendelet tekintetében még nem intéz-
kedt~k,. ,
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Férfiak az élet sodrában
v.

A kőzösségi tényező minden vallásban elengedhetetlen kellék, de
különösen hangsúlyt nyert a keresztyénségben, s ezt a hangsúlyt maga
Jézus Krisztus helyezte bele az evangéliumba. Ezért bibliai alapja
van Szekfü Gyula ama megállapításának, mely szerint a most tom-
boló viharban egyedül a "keresztyén közösség viharálló erejében bízik.
Ez a pár mondatunk mintha ellentétben volna előző tanulmányaink-
kal, melyeknek alaptételeként a vallási közönyt szőgeztük le. Ném
szabad felednünk azonban azt, hogy a mult század elméleti anyagelvű-
sége a gyakorlatban most tombolja ki magát. A gyakorlati élet egész
területén érezhető ennek az elméletnek káros, sőt veszedelmes hatása.
Ebben a környezetben nem sokat érünk azzal a megállapítással, hogy
ma is vannak 'még jó keresztyének. Igazoljaezt az állításunkat az is,
hogy egyházunk, sőt minden egyház szinte már túlméretezett munkát
iparkodik végezni, hogy minden tagját tevékenyeri bekapcsolja közös-
ségi életébe. Máshol kell keresni a vígasztaló jeleket, melyek az élet-
tel küzdő férfiainkat egyházközösségi életünkben megtartják. vagy oda
visszahozzák.

Ugyanis bármily kápráztatóan csillogott és csillog is előttünk a
modern kultúra, s bármily hatalmasat alkotott is az ember a technika
terén.. a szegénység, betegség, halál még mindíg itt van. Épen elégsé-
ges erők ahhoz, hogy a túlzott kultúrmámorból kiábrándítsanak. De
még ennél is nagyobb hiányokat mutat fel ez a kultúra a 'belső termé-
szeti erők leküzdése terén. 'Az ember ethikai ereje nem hogy növeke-
dett volna, hanem tetemesen megfogyatkozott, s már-már igazolva lát-
juk a pesszimista felfogást, mely a "kultúra átkáról" beszél.

A vígasztaló jeleket abban kell keresnünk, hogy a jelenben tob-
zódó gyakorlati anyagelvűséget századunk elején oldalba támadták és
ez a támadás azóta folyton nyer erőben és területben. Rájöttünk szá-
zadunk elején, hogya XIX. század elmélete a gyakorlatban sorozato-
san csalódást hozott számunkra. Igaza volt Chamberlainnek, mikor a
materializmust "das Evangélium des Blődsinns't-nek nevezte. A kul-
túrittas ember előtt egyszercsak kijózanító rémülettel tűnt fel a tár-
sadalmi bomlás és összeomlás ijesztő szelleme. Kívülről még csend és
rend volt, de ez a réteg már vékony és erőtlen volt. "Csak így men-
jen tovább - írja Sienkiewicz egyik regényében - s látni szeretnők,
hogy tíz-húsz év múlva tudomány, művészet, kultúra s az egész civi-
lizáció nem Iesz-e eltemetve?" Ráeszmélt a világ, hogy a lélek törvé-
nyei még rettenetesebb en és szigorúbbaru büntetnek, mint az anyagéi,
ha áthágjuk azokat. Feuerbach még ezt írta ."Sind wir für den Him-
mel geboren, so sind wir für die Erde verloren." A lelkek sorsa azon-
ban egészen másra tanít, mert a föld számára is elveszett, aki az ég
számára nem született. Már maga Nietzsche, a keresztyénség elleni
harc főcsatárja az Istentől elfordult léleknek megrendítő rajzát adja
a következőkben: "Téli nap honol felettünk s a magas hegyekben ve-
szélyes, szűkős a Iakásunk. Rövid.minden öröm és sápadt minden nap-
fény. Már lopakodnak a korai est árnyai, csikorog a vándor lépése,
amennyire a szem ellát hat, semmi mást nem lát, mint a természet
ijesztő arcát." Vígasztalásunk kiinduló pontja pedig épen abban van,
hogy maguk a főharcosok kezdenek takarodót fujni meglepő gyáva-
sággal. Hiszen közismert a nietzschei őrület paroxismusa: "Hová lett

-az Isten? ... Megmondom nektek; megőrült... Gott ist tot! Gott
bleibt tot!" A világ a keresztyénség nélkül. akarta alét égető kérdé-
seit megoldani. Csak a technika himnuszaés a földi élet imádása hal-:
latszott. Egyszercsak itt is, ott it fájdalom jajdult fel s a lélek elfojtott
sikoltása tör ki, de már .akkor a lélek halálos ágyon feküdt, s itt vette
észre a valóságot Hiába volt minden! Az anyagelvű és Isten nélküli
világnézet több lóhosszal rohan a gyakqdati megvalósulás felé, már
maguk a megindítók sem hírnak vele, az ellenakció lekésett. Á lélek
a mélybe sülyed, uralmát és hatalmát elveszítette. Az embert az élet-
nek kielégítetlen szomja gyötri állandóan, majd az anyag után kap-
kod,' amelyet hasztalan igyekszik életre kelteni, átszellemiesíteni,
isteníteni, majd üres abstrakciókat, képzeletének csapongó, alaktalan



árnyait hajszolja. Ami szerétet -még -megmaradt benne, sokkal inkább
állati ösztön, mint emberi érzés. Minden nemesebb vképesség és erő
megbénul benne, s mély álomba merül; a léleknek minden titokzatos
ereje, amely bennünk· és körülöttünk az erkölcs birodalmát s a szel-
lemi világrendet megteremtette. lassankint ~elhalt. Az ember jobbik
énjének elhalásáról, bensejét marcangoló fájdalomról vesz tudomást.
Ennek a nagyon is elvont szemlélődésnek gyakorlati oldalát. is mó-
durikban van megmutatni. Ha alkalmunk vani egy mai ügyvéd, orvos,
tanár, vagy bíró könyvtárát megnézni, sokszor meglepetéssel vesszük
észre, hogy -a szorosan vett szakkönyveken kívül milyen gyakran aka-
dunk a hitközönyősnek vélt ember könyvtárában vallási kérdéseket
tárgyaló könyvekre, Csakhogy minő könyvekre! A legtöbb homályos
teozofíát, spiritizmust és pantheizrnust hirdet. Ennek dacára is örven-
detes jelé ez a könyvösszeválogatás is _a csupasz anyagelvűségből ki-
ábrándult lélek magasabb vágyainak. Továbbá ugyancsak erről tanús-
kodik a nyilvános könyvtárakból kivett könyvek jegyzéke is. Budd-
hista teozófikus könyvnek, az okkultizmussal foglalkozó irodalomnak
nagy' keletük van .. A könyvtárak hivatalnokai tudnának róla beszélni, .
hogy főkép az egyetemi hallgaták közül mennyien kutatnak-keresnek
a vallási kérdések megoldása után. Persze kutatnak minden helyen és
kopogtatnak minden ajtón, válogatás -nélkül. A mérleg állása a kővet-
kezőkben foglalható össze: A puszta materializmustól megcsömörlött
lélek sóvárogva kapkod minden lelki enyhülés után, de a környezet
behatása alatt kifejlődött elfogultságuk még hevesen tiltakozik minden
tételes vallás, de még inkább a pozitív keresztyénség elfogadása ellen.
Nem keresztyének még ezek a lelkek, de már nem is anyagimádók.
bizonyos lelki "átmeneti lények", akik a merő földimádás felkínálá-
sára Goethe Faustjával felelik: "Staub sollst du fressen und mit Lust,
Wahrhaftig das ist Spiese. die nicht sattig!" Ezek nemcsak átélték a
magára hagyatott s magában túlságosan bízó emberi 'természet ezer-
nyi nyomorúságait, hanem a keserves megtapasztalás már kifakadt lel-
kükből Gustav Schüler szavaival: Da -die Tage so voll Not, Herr mein
Gott, sei du mein Licht. - Da die Tage so voll Tod, Herr, mein Gott,
verlass mich nicht." Ezek száma sokkal nagyobb a mai modern tanul-
tak között, mintsem gondolnánk. Sokan vannak, akikben megingott
már a kerlátlan fejlődésbe vetett hit. Ezek előtt a materializmust hir-
detni többé már nem lehet! Ez minderu vigaszunk és munkánk alapja!
Találóan írja Neumann az alábbi sorokban: "Kopognak a materializ-

. . I
mus ajtaján. üreg fáradt fej bújik ki. Ideje lejárt. Nem hiszik már
neki, hogy erőn és anyagon kívül más nincs. Milyen büszke volt még
egy emberöltő előtt, hogyan dühöngött a hit balgasága ellen! De ma
már kihűlt. A hitetlenség kiélte magát, az idő lejárt felette. S most az
emberek ismét azt kérdik, hogy hát nincs-e magasabb valami a sze-
gény földi léten túl, csak még nem tudják helyesen, hogy hol keres-
sék azt?" Avagy itt van egy másik elfogultságáról ugyancsak nem gya-
nús tanúnak, Paulsennek vallomása a jelenkor szellemi helyzetéről:
"Nem az a büszke érzés tölt el, hogy felfelé megyünk, nem büszke
öröm a kivívott sikereken és a:ZJ újabb s nagyobb sikerek örvendő ;re-
ménye, hanem a csalódottság s kimerültség érzete s az eljövendő ösz-
szeomlás sejtése. Az irodalomban a gondolat s érzelem lényeges egy-
sége helyett zűrzavaros, izgatottan össze-vissza süvöltő hangok lár-
mája, aminőt soha azelőtt nem lehetett hallani. A hangzavarban egy
az alaphang: a pesszimizmus." Eucken, korunk egyik legkiválóbb val-
lásbölcselője így ír: "Föltámad a vágy ,az ember belső felemelése iránt,
szabadulni vágyik a minket lekötő és lenyomó kistermészettől ... , A
pusztán emberi kultúrától valami elhajtja őt a lényegében magasabb
és nemesítöbb szellemi kultúra felé, de ez meg szükségszerűleg vezet
valami új valóság elfogadására, tehát a vallás útjára."

Ezeket a kiábrándultakat ,még korántsem számíthatjuk a hívő ke-
resztyének közé. Előttük a vallási momentum ugyan már szerepet ját-
szik az élet számára, s szívesen is térnek vissza a valláshoz anélkül
azonban, hogy a szóval együtt járó tartalmat is elfogadnák. Ök na-
gyon jól megvannak "istennélküli vallással" is, ahol' a vallásos tisz-
telet tárgya az ember. Ez a .Jrumanitás" vallása. "Ember az ember
számára Isten" írta Feuerbach. Ezek nem azt nézik, hogy mennyi
igazság van a vallásban, -hanem mennyire f~lel meg a gyakorlati élet

AZ új dunántúli 'ref. püspököt: Györy
Elemért, az elmúlt vasárnap, július -25cén
iktatták be ünnepélyes keretek között a
pápai gyülekezet - lelkipásztori állásába.
- Szarvas. Hírt adtunk arról, hogy a
szarvasi egyházközség megszervezte a
negyedik lelkészi állást. Most azt olvas-
suk a Szarvas és Vidékében, hogy az
egyházközség nagyobb küldöttsége fel-
kereste Botyánszky János mezőtúri lel-
készt, neki ezt az új lelkészi állást fel-
ajánlotta és öt arra kérte, hogy a meg-
hívást fogadjá el.

Egyházmegyei közgyűlés. A tiszavidéki
egyházmegye július 7-én Szatmárnéme-
tiben tartotta évi rendes közgyülését dr.
Streicher Andor egyházmegyei felügyelö
és Túrmezei Sándor esperes elnöklete
alatt. A közgyűlésen jelen volt báró
Kaas Albert szatmármegyei földbirtokos,
a pesti alsó egyházmegye felügyelője is.
Előző napon úrvacsorával éltek az egy-
házmegye lelkész ei s a lelkészegyesületi
és gyámintézeti közgyűlés, valamint a
bizottsági ülések folytak le. A gyám-
intézeti istentiszteleten Asbóth Lajos
sátoraljaújhelyi lelkész hirdette az igét.
Az egyházmegyei tisztségeiről lemondott
Csákó Gyula püspöki tikárt. volt kis-
várdai Ielkészt újból teljes egyhangúság-
gal egyházmegyei gyámintézeti és szám-
vevőszéki e. elnökké választotta az
egyházmegye.

Az EPOSz evangélizáló konferenciá-
jával kapcsolatosan közli a vezetőség;
hogy az ellátási összeg megváltozott s
a konferencia egész idejére 35 P + 3 P,
továbbá a megjelölt élelmiszerek. Takaró
elhozatala is szükséges.

Egyházmegyei közgyűlés. A zalai
evangélikus egyházmegye szokásos évi
közgyűlése 1943. július 15-én Tapoleán
folyt le Jónás Lajos esperes és dr. Roósz
Ádám egyházmegyei felügyelő elnöklese
mellett. A közgyűlés gyámintézeti isten-
tisztelettel kezdődött, amelyen Sümegi
István szentantalfai lelk. szolgált. Utána
dr. Roosz Ádám megnyitotta a közgyü-
Iést, Beszédében hangsúlyozta, hogy az
egyház a jelen borzalmas háborújában
nem lehet tétlen. A háború az egyháztól
is fokozottabb munkát, szolgálatoí; kíván,
Utána üdvözölte a megjelenteket s a köz-
gyűlést megnyitotta. Jónás Lajos esperes
mindenre kiterjedő pontos jelentéséböl
kitűnt, hogy akis egyházmegyében ha-
talmas egyházépítő, hitvallásos szellem-
ben végzett munka folyt az elmúlt év-
ben. Az esperesi jelentés után az egyes
bizottságok évi jelentéseit tárgyalta a
közgyűlés, majd az esperes imáj ával c és
a Himnusz eléneklésevel fejeződött be.

A Fébé konferenciái. A Fébé Evangé-
likus Diakonissza Egyesületau&usztus
havában tartja nyári konferenciáit. Az
asszonyok konferenciája augusztus 11-
16, az ifjúsági konferenciák közül a leá-
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nyoké augusztus 18-23; a fiúké augusz-
tus 25-30. napjain lesz. A konf~rencia
helye: Klotildliget, vasútaüomás Pilis-
csaba (nem Piliscsabatábor, sem Klotild-
liget), me ly a Budapest-nyugati p. u.-
Esztergom vasútvonalon fekszik. Buda-
pest felől indulás a nyugati vagy mag-
dolnavárosi p. u.-ról. Utóbbi a 90. és 92.
villamossal érhető el s róla a vasúti jegy
félannyiba kerül. V.nnep- és vasárnapon
kedvezményes" menettérti jegy sz~kott
lenni. Kedvezményes vasúti jegyet pró-
bálunk szerezni. Részvételi díj: (szállás
és ellátás)" napi 3 P és' a kenyér-, fehér-
líszt-, zsír- és cukoradag. Indokolt eset.-
ben kivételesen külön megállapodás le-
hetséges. Étkezés egys.zerü. Pótlásról
mindenki maga gondoskodjék. Jelentke-
zési díj: 2 P, mely összeg a jelentkezés-
seI együtt 8 nappal it konferencia kezdete
előtt küldendő be a kö vetkezö. címre:'
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület,
Budapest, XII., Hidegkúti-út 123/a. (Tele.-
fo-n:Hí4-573~ Közlendő: név, foglalkozás,
életkor, pontos cím, érkezés ideje. Min-
denki hozzon magával Bibliát, továbbá
lepedőt, meleg takarót, párnát, törülkö-
zőt, meleg , kabátot és egyéb szükséges
használati cikkeket. '

Gyászhír a testvéregyház köréből.
Bilkei Pap István, aki a budapesti ref.
teológiai akadén:ián" több,. ,mint .három
évtizede töltötte be a gyakorlati teoló-
giai tanszéket, Dunaszentgyörgyön, július
4-én csendesen elhúnyt. Távozása n.agy-
veszteséget jelent a protestáns teológiai
tudománynak és a magyar protestentíz-
musnak egyaránt. .

A szarvasi evangélikus Luther-Árva-
ház felügyelő bizottsága az egyházkerü-
leti Luther-Szövetség szocíális szakosz-
tályával egyetértésben elhatározta, hogy
az árvaházat az evangélikus hadiárva-
nevelés szolgálatába állí5ja. Tekintettel a

szükségleteínek; tehát nem a vallás elméleti" igazsága' adja meg előt-
tük annak létalapját, hanem az az. érték, amelyet' a vallás az emberi
életre itt és most _képvisel. Ezekkel a kiábrándultakkal azonban már
szóba lehet állni. A múlt század dogmatikus materialistájához köze-
ledni sem lehetett, nem volt kapcsoló pont, melybe belekapaszkodhat-
tunk volna. Miként a vak nem látja a fényt,' náluk is hiányzott maga
az érzéle a vallás iránt. Nagyon jól érezték magukat hitetlenségükben
és ez volt nekik a fő betegségük.

Nagy kiábrándulások érték őket és nyomában névtelen üresség
támadt a lelkükben, Örülnünk kell, hogy a merő anyagias világnézetbe
béklyózott lelkeknek már szűk a materializmus birodalma s egyre
követelőbb hangon szólalnak meg bennök a lélek le nem folythatá
magasabb igényei. .Ez a kiábrándulás, ha semmi másról nem beszélne
is, fényesen mutatja, hogy mint soha ki nem alvó és a hamuban pis-
'logó szikra él az emberek lelkében ma is és mindenkor az irgalmasan
szerető Isten utáni vágy, ami feltétlen igazolása annak az evangéliumi.
igazságnak,' hogy a megváltásról értesített ember nem tud meglenni
'az örök élet és Isten elismerése nélkül. Jól tudjuk, hogy az itt közöl-
'tek nem jogosítanak fel túlságos optímízmusra, de munkánkra biztatá
'jelként szolgálnak. _ Dr. Halász Kálmán.

,. idejűleg az intézet bentlakó növendékei.
A folyamodás okat az intézet igazgatósá-
gához, nagyméltóságú és főtisztelendő
D. Kapi Béla püspök, m. kir. titkos taná-
csos úrnak (Győr) címezve kell legkésőbb
augusztus 100ig beküldeni. Mellékelen-
dők: születési anyakönyvi kivonat, tanul-
mányi értesítő, vagyoni, ilIetöleg jöve-
delmi bizonyítvány, az árvaságot igazoló

'okirat. Olyanoknak, akik a múlt iskolai
évben az intézet növendékei voltak, a
folyamodványhoz okiratokat méllékelni
nem' kell.

nagy lanítóhiányra, továbbá arra, hogy
egyetlen tanítónőképzőnk Szarvas on
van, elhatározta, hogy lehetőleg már ez
évtől kezdve leány-hadiárvákat vesz fel,
akik. közül a tehetségesebbeket egészen
a tanító női oklevél megszerzéséig ne-
velné az árvaházban. Erdeklődők' i'észle'-
tesebb tudnivalókért lelkészi hivataluk-
hoz, vagy közvetlenül a szarva si árvaház
felügyelőbizottságához forduljanak.
Ajánlatos a mielőbbi jelentkezés, mert
kevés hely áll rendelkezésre,

A kőszegi evangélikus leánynevelő-
intézet és leánygimnázium igazgatósága
pályázatot 'hirdet a Gretchen-Löw ala-
pítványi helyre, ami féldíjat fizető inter-
nátusi helyet jelent. Az internátusi tar-
tásdíj másik felét az alapítvány jöve-
delme fedezi. Pályázhatnak evangélikus
lelkészek, illetve tanítók árvái, akik a
leánygimnázium rendes tanulói és egy-'

"Beszél a múlt" címmel jelent meg
Lukácsy Imre ny. ref. lelkipásztor mun-
kája újabb kiadásban, mely eredetileg a
dunavecsei ref. ker. egyház és község
története címen látott napvilágot. A leg-
újabb eseményekkel bővített és képekkel
ellátott kötet érdekes képet nyújt egy
református gyülekezet keletkezéséről és
küzdelmeiről.

A .Luther ..Társaság legújabb kiadványai:
l. Giertz Bo: "Házát kőszíklára építette". Svéd egyházi regény az utolsó három nemzedék éle-

téből és küzdelmeiből. Eredetiből fordította: Wolf Lajos, 320 oldal. Ára fűzve:
10'- P, kötve: 13'- P.

2. Grűnvalszky Károly: "Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempontból". 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 kiváló evangélikus író összegyüjtött novellái.

190 oldal. Ara fűzve: 6'- P, kötve: 8'50 P.
5. Vitéz Virág .Jenő : "Dr. Luther Mártan önmagáról", A nagysikerű munka második. bővitett

kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek alakjában. Eddig három füzet jelent meg.
Az 1. és 2. füzet ára egyenként- 24 fillér, a 3, füzet ára 32 fillér. Egy-egy füzet
32 oldal teriedelmü. A még háralevő három füzet a nyáron jelenik meg.

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

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltiában Budapest, VIlI" Üllői-út 24.
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telSS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
'HARIS2AZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

Csab. Lajos
aran,éremmel kitIInteteti szab6mester

készíti a jóízlésű úri közönség ruháit.
Elsőrendű szövetek nagy választékban.
Szolíd árak. Pontos kiszolgálás.

IV., Molnár-u. 12. Telefon: 380-442.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek, .
ékszerek, kancsók.
csatt ok. hamu tálak,

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

Rá~ió, gramofon, zongora~illenijüs ~armonika
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
tern~at·Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám.

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

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hitlartalma
-és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallásfílozófíai megvilágításban
ismerteti: dr. Csengödy Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
I I

Művirág, dlsaloll, eredell ••UI6nleges.
ségek g,ártása. e'adása

GROSZ, apast, IV., Süte-utca 1.
TELEFON: '80-2'3.

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

.•, IRÉ NU !..ü!!kÜIÖnlegességett
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

eUDAPEST CBelváros), IV., FehérhaJó·utca 8-10. sa.
Tel e !on: 186-177. - Készít mindennemű tánco,
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerinI.

R e i8 8 m ann 1m r é né
Budapest, VilI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-698

I
P th " L· gyümölcs-, zöldség- ése O al08 tejtermékek kereskedése

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

(.~~;~~~~8~. 1\
@) _EKSZER-EZUST -ARANY @)

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

. ~~~~~~~~~~~~~~~--~~
BRAUN JENO" űhi ". 1·' . • •.• -- ••.•.•.•.•••.••.•••••mu imzo es p issespeci- 1

. . alista bérrnunka üzeme. IV' k ·t vagy Píanínöt!

lenne zongora Vidékről is!
VIlI., Aggtelekl-u, 2/a. (Réköcaí-út sarok), B det V P . 't 1 V' 'gu" let

Tel e fon: 344':-"637. I u ap st, ., ozsonyi-u . Ira z .
Azsúr,plissé.himzések,gombáthúzás . I Telefon: 11-59-34. ~~~~~
-és minden e szakmába vágó munkák i •••. ~~~~~~ ••• ~~~~~~~~~ ••

szakszerű készítése. 1 •.••.••.••.•••••.••.•.•••••



BRAUN JEN-O·m~him~ő és plisséspeci-
.. "ahsta bermunka uzeme,

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

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás ~~~~~~~~~~és minden e szakmába vágó rnunkák
szakszerű kés eítése.

Cyurátz ferenc Evang. Leánvnevelőintézel é~Leány~irnnálium
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.

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

1943-44. evi feltételek folya-
felvilágosítást az Igazgatóság

Miéit támogassuk az Evangélikus Egyház ..
kerületek Jóléti Egyesületét?

r . Az
matban.

• nyujt:

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

. Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szava tossági 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 fizeteÚ 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 ésfoglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Ajándékok, ó ra k ü l ö n-l e-
gességek és ó r a iav itá s o k.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

-,---'
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A Luther-Társaság könvvescsomagiai.
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.

Az 1. csomag tartalma: 1. Antal: De Ruyter Míhály. 2. Csengey: A mocsarak
királya. 3. Drummond: A templomnélküli város. 4. Győri V. elbeszélései.
5. Győri V. költeményeí. 6. Hajas: Isten akaratja. 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.: Őszi harmat után. - A több, min: 1400 oldalt
kitevő csomag ára siállít"ással együtt 4.50 P. _
A 2. Csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás. 2. Életképek a keresztyén szeretet
munkamezejéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn csillagok. 5. Hajas: Isten

- akaratja. 6 Kovács S.: A haladás törvénye a keresztyénség 'történetében. 7. Kovács
S. A speíerí birodalmi gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S. Luther a wormsi
országgyűlésen. 9. Luther: A katona hivatásáról. 10. Luther: Kiskáté. 11. Luther:
Miért égette el dr. Luther Márton a pápának iratait? 12. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13. Parrag: Az élet útjáról (elbeszélések).
14. Payr: A vados:fai artkuláris egyházközség. 15. Payr: Cordatus Konrád. 16.
Raffay: Család, otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protestantizmus in Ungarn. 18.
Zsilinszky: Az 1610-i 'zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepéfi. 19. Zsilinszky: A róm.
kath. autonómiáról. 20. Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800 ,oldalt
kitelJŐ csomag ára szállítással e9'!Jütt .4.50 P.II

Megrendelhetők a Luther- Társaság könyvesboltiában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.


