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Leginkább augusztus hónap
- a nyári konferenciák ideje. SÜ-

rűn jönnek egymásután az elő-
zetes híradások, amelyek kü-
lön-külön össze akarják gyüj-
teni az. asszonyokat, a leányo-
kat, - a gyülekezeti munkában
dolgozókat, különböző közös-
ségek tagjait és együtt akarják
tartani őket bizonyos időn ke-
resztül, hogy közöttük a közös-
ségi érzés még jobban mélyül-
jön és az egyéni vallásos élet
terén is újból előre haladjanak.
Aki még nem vett részt ilyen
konferencián, bizonyos gyanak-
vással olvassa ezeket a tájé-
koztatókat, alig tudja elkép-
zelni, hogy mi történhetik egy-
egy ilyen összegyülekezett kis
közösséggel s az egész együtt-
tartózkodásnak lehet-e valami
valóságos haszna.

Egészen másképpen gondol-
koznak azonban erről a dolog-
rpl azok, akik már résztvettek
ilyen nyári konferencián. Nem
úgy, hogy egy-egy délelőttöt
vagy délutánt töltöttek ott, ér-
deklődve nézegetvén a részt-
vevőket, nem ismerve az addig
történt dolgokat, nem számítva
a még elkövetkezőkre, hanem
csak átfutó vendég gyanánt
vettek részt azon. Akik elejétől
végig kitartanak, akik az érke-
zés és az elhelyezkedés ked-
ves bonyodalmaiban résztvesz-
nek és akik azután a befejező
megbeszéléseken, eredmény-
inegállapításokon, vagy aho-
gyan nevezni szokták: "morzsa-
szedésen" is résztvesznek és át-
élik az elbúcsúzkodás és szét-
széledés óráját is, azok még
sohasem távoztak elégedetle-

nül egy-egy ilyen több napig
tartó konferenciáról.

Ma már ezeknek a konferen-
ciáknak kialakult a módszerük.
A csoportonként való reggeli
bibliatanulmányozás, közös áhí-
tatok, közös étkezések, a visz-
szatérő csendes félórák, vala-
mint a _tervszerűen felépített
előadássorozatok lassanként
mindenkit belevisznek abba a
kívánatos összetartozásba, kö-
zös érdeklődés be és együttes
időbeosztásba, mely a lelki ha-
szon szempontjából kiválóan
szükséges. Olyanok, akik ism é-
telt en vesznek részt ezeken az
összejöveteleken, valameny-
nyien hálálkodva emlegetik,
hogy milyen jó egészen elsza-
kadni a hétköznapi élettől,
együtt lenni hasonló gondol-
kozásúakkal és velük együtt
lenni együtt Isten Igéjével,
még pedig nem csak nagy ne-
hezen megtakarítottrövidideig,
hanem napokon keresitül. Mint
ahogy a lelkipásztorok jól tud-
ják, hogy minden lelki munka

. vetés ének a sorsa Isten kezé-
ben van és hogyavetésnek
igazi értéke semmit nem függ
attól, amit mi mondunk róla,
vagy várunk tőle, éppen úgy
megtanulja ezt az ilyen nyári
táborok és komoly konferen-
ciák résztvevőinek legnagyobb
része. Azt persze ne várja
senki, hogy az első ilyen há-
rom-négy nap, vagy egy hét
egészen és egyszerre megvál-
toztatja az életét. Ennek aka-
dálya maga az emberi termé-
szet, a megrontott és sokat zak-
latott szív, a külső világ min-
den terhe és baja. De elindu-

Nyári koníerenciák
lást lehet kapni ilyenkor. És
lehet segítséget is kapni mind-
azoknak, akiknek szükségük
van reá. Maga ez az együttélés,
elcsendesedés, elmélyedés sok
lelki ösztönzéssei és önkénte-
len segítséggel jár. Egyik részt-
vevő beszélte, mikor megkér-
deztük, hogy mi volt reá leg-
nagyobb hatással az egész kon-
ferencián, hogy számára feled-
hetetlen az volt; amikor egyik
meglehetősen szótalan és szűk-
szavú társa az egyik este várat-
lanul megszólalt. Felmutatott
a csillagos égre és így szólt:
"Én akkor tértem vissza a hit-
hez, amikor egy este fáradtan
hazafelé mentem és a Lánc-
híd közepetáján megálltam pi-
henni, Felnéztem az égre és
egy belső hang azt kérdezte tő-
lem: vajjon lehet-e mindez
csupán díszlet? Elszégyeltem
magam és akkor indultam újra
Isten felé".

Sokkal több csendes és is-
meretlen titka van a hitélet-
nek, mint általában azt gon-
dolni szokták. Ezek is kics er é-
lődnek és egymást építik. Ba-
rátságok szövődnek, de nem a
szokásos emberi külsőségek
vagy érdekek alapján, hanem
a hitnek és a hittel dacoló élet-
nek a kérdésein keresztül. Ki
ne kívánná, hogya mostani
nyári konferenciákon is nyissa
meg Isten az Ő útjait kereső
szívek előtt a hitben gazdago-
dás lehetőségeit s azután tegye
őket bizonyságtevőkké e nyug-
talan és kínlódva rettegő világ
számára a kegyelemről ...
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Ami~ora ~evés is so~
A magyar közönség két hazai adóállo-

más műsorát hallgathatja rádión; Buda-
pest I-ét és Budapest II-ét. Mindkét adó-
állomás műsora szinte évenként több
újításszerű változáson. megy keresztül.
Kérdőíveket is bocsátott ki többízben a
rádió, amiből arra következtetünk, hogy
műsorát lehetőleg a hallgatóközönség
igényeivel összhangban állítja. össze.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a műsor-
összeállítás ilyetén munkája nem kis
gond. Nehéz csaknem milliónyi előfizető
különbözö kívánságait közös nevezőre
hozni. De örvendetes és dícséretreméltó,
hogyaműsorösszeállítás mégis az elő-
fizetők kívánságainak figyelembevételé-
vel történik. Tudjuk azonban, hogy a
vezetőség nem csupán a hallgató igé-
nyeit tekinti, hanem érvényesíti a mü-
sorösszeállításban a maga céltudatos tö-
rekvéseit is, amelyek bizonyára a ke-
resztyén magyarság ügyének szolgála-
ben állanak. Ennek a munkának volt a
megnyilatkozása, amikor műsorára vette
a magyar Rádió az "Öszinte beszédr-et.
Annak idején lapunk hasábjam ennek a
műsorszámnak áldásos voltáról megemlé-
keztünk ..

Most azonban nem dícsérni, hanem ki-
fogásolni akarunk. Kifogásoljuk, hogy a
rádió Budapest II. hullámhosszon vasár-
nap következet.esen ez egész délelőttöt
betöltő zenés műsort ad. Címe: "Min-
denbő l egy keveset". Van ebben magyar
és idegen tánczene, azután olyan is,
amelyre ugyan tánco Im nem lehet, de
ami mellett kedélyes időben boros poha-
rakat szoktak koccintgatni. Kezdődik a
Titkos házassággal, azután egy kissé
mindent érintve a Halálraítélteken ke-
resztül eljut egészen addig, hogy' Majd
valaki belémszeret odalenn la Dunapar-
ton. Még jó, hogy ilyesmik vannak
közte: Eljárok én a templomba, meg:
Ha elmegyek az öcsényi templomba. --
Mindenből ugyan nem lehet hallani, de
ez a három óra hosszat tartó kevés is
sok.

Sok éppen azért, mert vasárnap dél-
előtt közvetíti a rádió. Ugyanakkor Bu-
dapest 1. hullámhosszán mindíg isten-
tiszteleteket közvetítenek. Amikor il

rádió bevezette a vasárnapi fővárosi
istenlisztelettek közvetítését, templommá
tette a betegszobákat és az esetleg ott-
honülő, regénybeburkolódzó emberek
fülét is, megnyitotta Isten üzenetének
meghallgatására. Milyen nagy öröm és
milyen köszönet lehetett a szívében
annak az embernek, aki esetleg egész
életét tanyán, vagy uradalomban éli le,
amikor kinyitva k8szülékét,' meghall-
hatta az "Erős vár a mi lstenünk"-et,
vagy a "Tebenned bíztunk eleitől
fogva"-t! Győnyörű csokrot lehetne az
ilyen emberek hálájából és köszöneté-
ből összekötní és a rádió vezetöségének
asztalára helyezni! Ma már százezrek
komolyan várt örája a vasárnap délelőtti
templomi közvetítés.

Emellett azután igazán furcsán hat az
az újítás, amely világi zenés műsort ád
Budapest II. hullámhosszán úgyanakkor,
vasárnap délelőtt. A két rádióállomás-
nak ez a kettőssége úgy hat reánk,
mintha nem ugyanaz a vezetőség állí-
taná össze' a két állomás műsorát. Olyan
ez, mintha a templom mellé színházat is
építenénk és az egyikbe a harang halle-
lujázó zúgása, a másikba p'edig a jazz-

\,
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Még a világ sok helyén hallgatásra kötelezett egyház is kezd
foglalkozni azzal a nagy szenzációval, ami július hónap vége felé
Olaszországban történt. Római katolikus, vagy presbiteriánus lelkészt
egyaránt érdekel ez a jelentőségében soha elég magasra nem értékel-
hető kérdés s a hívek és hivők most az előtt a talány előtt állanak,
hogy mit jelent ez az esemény a katolicizmus és az egyetemes keresz-
tyénség szempontjából?

Mint keresztyén emberek, nem igen foglalkoztunk a megszün-
tetett olasz egypárt . keresztény politikájával. Sugalmazott cikkekre,
Délen járt emberek nyilatkozataira, igen elméleti. síkban tartott eszme-
futtatásokra voltunk utalva.

Magyar és keresztyén szempontból a párttal szemben is mindíg
nehéz helyzetben voltunk. Egy emberöltő óta különösen az él min-
den magyar köztudatában, hogy a magyar nemzet a Vatikánnal szem-
ben táplált igen meleg kötelékek miatt, elszakíthatatlan egységben
akar maradni ezzel a lelki közösséggel. Viszont a pártnak hazánkkal
szemben ugyanezen idő alatt mutatott előzékenységének, magamagától
jelentkezett rokonszenvének magyarságunk valóban sokat köszönhe-
tett. S miután nemzetünk egyetlen tagja sem akar sem történelem-
hamisító, sem hálátlan lenni, ezeket a tényeket most is maga előtt
kell lássa. Szavakkal talán a világon több állam és még több állam-
férfi szeret minket, de tettekkel sokkal kevesebben.

A magyar protestantizmus éli és vallja azt a tételt, hogy minde-
nek változás alá vannak vetve. A protestántizmus fenti elvének val-
lása miatt kevés szenzáción tud igazán megrendülni. Az életben, az
államban emberek és eszmék jönnek és mennek s ami igazán állandó,az valóban nem .ernberektől való! .

Mégsem lényegtelen ebben az átmeneti állapotban az ember
magatartása, még a párt magatartása sem. Az olasz nagy párt nem
volt keresztyén szellemű nek nevezhető. Intézkedéseiben, nevelési
rendeleteiben egy cseppet sem akart közeledni sem a Vatikán, sem
az Evangélium szelleméhez. Tagjai és vezérei legjobb tudomásunk
szerint nem voltak különösképen templomjárók s legjobb emlékeze-
tem szerint arról nem olvastam, hogy Mussolini megjelent volna vala-
milyen ünnepélyes aktus alkalmából a templomban! (Ha téved e sorok
írója, csak annyiban tévedhet, hogya 21 év alatt egy-két ilyen alka-
lom lehetett mindössze.) Talán a párttagok közül többen voltak
templombajárók, de ez a tény azzal lehetett összefüggésben, hogy
milyen volt a párt belpolitikai célkitűzése és mire törekedett a párt
valamilyen új elgondolásával.

A pártban benne volt a nemzet nagy része, de az országban élt
az egyház s vele együtt mindazok, akik az egyházhoz szívük szerint
közelebb állottak, mint a párthoz. A pártnak vezérei ezt látták és
tudták sebben adva volt minden időben annak a lehetősége, hogy a
párt felbomolhat, megszűnhet es ebben az esetben is lesz kerete
annak a nagy tömegnek, amely ebben az új és mégis régi keretben
nemzeti eszményei szemelőtt tartásával továbbmenetelhet.

Nagyon vakmerő volna ezekután annak a megállapítása: íme, ez
az általános folyamat minden ilyen párt élettevékenysége után, de
nem is olyan valószínűtlen ez a megállapítás. Az egyház minden idő-
ban csak ezt prédikálhatta s most a hívek, de méginkább az egész
világ láthatja, hogy igaz volt ez a beszéd. .

Politikusok ezt 'a szenzációs változást politikailag akarták kama-
toztatni. ISokan hittek abban, hogy most megindul egy különbéke
lavina, mely egyszerre végét veti a borzalmas nagy világháborúnak,
s ahány nappal utána vagyunk a nagy szenzációnak, mindjobban látja
az egész világ, hogy alapjában valami nagyon természetes átalakulás
történt egy ország szívében, amelyet. csupán utána kell élni min-
denkinek.

Messziről ugyanis az ai érzésünk, hogy ezt az országot az óriási
repülőtámadások lelkileg annyira megmozgattak, mint még soha.
A legderüsebb klimában -élő nép most a halálnak eddig el nem hitt
váratlan formáival ismerkedett meg s amiről talán templomaiban alig

Ami a , .,
nagy szenzacro
következík

után



hallott, korunk eschatologikus valóságáról, azt saját hitetlenségében,
vagy hitével tapasztalta meg s nem volt számára más kiút, mint
visszatérni ahhoz a lelkiséghez, amely a halál előtt állóknak komoly,
elhordozható és megnyugtató tanítást tud nyújtani.

Úgy érezzük, hogy személyi kiábrándulások helyett inkább ilyen
lelki szempontok voltak a döntőbbek mindabban, ami ott történt. S ha
valóban ez a helyzet, akkor ezt a változást ennek szemelőtt tartás ával
kell keresztyén embernek és politikusnak egyaránt mérlegelnie.

Kagawa Japánban katakomba evangélizációkat tart s London
papjai e nagy város legborzalmasabb megtámadottsága idején a föld-
alatti vasutak tágas csarnokaiban sokat és felelősségteljesen prédikál-
tak. Abban az időben nagy szükség volt ott erre. S ahogy Japánban
Kagawa jegyeket kellett bevezessen evangélizációja hallgatóinak s
ahogy Londoban is óriási volt annak idején az érdeklődés, úgy most
Olaszországban bizonyosan telt templomok közönségének lehet misézni
s beszélni arról, hogy Isten haza várja a megfáradtakat és meg-
terhelteket. .

Vannak államok s vannak emberi sorsok, amelyekben nem igen
lehet a messze jövőre gondolva terveket építeni, hanem a súlyos
jelenre gondolva kell cselekedni. Pünkösdkor a Westminsterben
ökumenikus istentiszteletet tartottak, amelyen szövetséges nagy és
kis hatalmak emberei épúgy résztvehettek, mint az ellenséges álla-
mokból odamenekült keresztyének népes csoportja. Azt hirdették
nagy püspökök, hogy a világnak ilyen lelki közösségben kell felépüni
a háború utáni időben, de akik nem érik meg ezt az időt, azoknak idő-
szerűen azt kell prédikálni, hogy Krisztus magára vállalta a világ
bűnöseinek bűneit.

Az az érzésünk, hogy ma Olaszországban valóban van vallás-
szabadság. S a lelkészre reászoruló hivő immár nem személyválogató,
aminthogy eschatologikus időben minden excluzív gondolat bűnös és
üldözendő, hanem várja, hallgatja őt és veszi tőle azt, amire szük-
sége van!

Hazánkat, politikusainkat, felelős minden rendű és rangú magyar
testvéreinket két hete állandó vád éri a szövetséges rádió hírein
keresztül, hogy a magyarság ehhez az Olaszországhoz kötötte sorsát.
Igy látja a külföld a magyarság lelkét; úgy látszik, semmivel sem
jobban, mint az osztrák uralom idején. Pedig nálunk az a helyzet,
hogy amire lelkileg napjainkban rádöbbent az olasz nép, azt nem-
zetünk minden protestáns közülete, legalább három millió lélek egy
emberöltő óta tudja és éli. Ezért minket megíténi ők lfem jogosultak,
mert meggyőződésünk szerint inkább lelki, mint politikai magatartá-
sunk miatt minket a világ egyetlen politikusa sem ítélhet meg, hanem
csak egyedül az, Akinek kizárólagos joga mindenkinek megmérétése.

A nagy szenzáció magyar területen tehát· csak azt jelentheti,hogy
sokszor bizonytalannak ítélt, hitbeli élményünket más országokban
és más 'emberekben is helyesnek mutatta meg az Isten. Ma itt, teg-
nap másutt és holnap csak Isten a megmondhatója, hogy a világ
melyik városában, vagy államában. De sorra bűnhődik és sorba hull
porba sok emberi gőg és büszkeség és lassan megaláztatik az egész
világ, hogy az Úr legyen minden mindenekben ... Ennek kell elkövet-
keznie mindenütt minden szenzáció után. G. L.

Az "Élő Víz", az evangélikus evangé-
lizáció havi lapjának 5. száma aug. ele-
jén jelenik meg. A nagy példányszám
lehetövé tette az évi előfizetési díj le-
szállítását 2.50 P-re, illetve az újabb
áremelkedésekkel 3 P-re. MegrendeJhető
Bpest, 1., Verbőczv-u. 28.

Gyöngyös. A fiókegyház új harrnó-
niumát július 25-én szentelte fel Zász-
kaliczky Pál esperes 'ünnepi istentiszte-
let keretében. Az új hangszert Weltler
Jenő orgonamüvész, a Deák-téri temp-
lom karnagya szólaltatta meg.

Házasság. -Németh Zoltán várpalotai
missziói h.-lelkész és Hűlber Julianna
okI. tanítónő Várpalotán házasságot kö-
töttek.

Az evangélikus gyülekezeti közössé-
gek országos találkozója és konferen-
ciája ez évben Békéscsabán lesz aug.
20-22-én. Osszes költség 2 P jelentke-
zési díjjal együtt 14 P és reggelihez
harapnivaló. Élelmiszerjegyek vagy ada-
gok nem kellenek, Azonnali jelentkezé-
seket kér, programmot küld az Evang.
Igazgató Lelkészi Hivatal Békéscsabán.
Felvilágosítást az Ev. Testvéri Szolgálat
is ad (Bpest, 1., Verbőczy-u. 28., tel.:
160-468). Vasuti kedvezményért folya-
modtunk.

Kitüntetés. A Kormányzó Úr Sümegi
István szentant.alfai lelkész, tart. tábo
lelkészt a hadiszalagos Signum Laudis-
szal tüntette ki.

"

zenének vagy a vérpezsdítő magyar
muzsikának a hangja hívogatna minket.
Mintha valami rossz szellem ezt suttogná
a fülünkbe vasárnap reggel: nem kell
templomba menned, töltsd el itthon ezl
a délelőttöt kellemes zene mellett. Bi-
zony, nagyon szépen fel lehetne dara-
bolni ezt a rnűsorsz ámot és el lehetne
helyezni minden nehézség nélkül a héí-
köznapok müsorában.

Tudjuk, hogy nemcsak hanglemezek
állanak készen a studi óban, hanem van
gazdagon más komoly anyag is. Le-·
hetne találni bizonyára olyan anyagot
Budapest II. számára, amely jobban
símulna a vasárnap délelőtt áhítatához.
Nagy örömmel üdvözölnénk vasárnap
délelött kornoly és közérdekü gazdasági,
társadalmi, egészségügyi, ipari, nevelés-
ügyi, jellemtani, lélektani és egyéb
hasznos tárgyú előadásokat. Ezekből
több áldás fakadna mindnyájunk élet.ére.
Próbáljon ezen az úton hozzájáruiní Bu-
dapest II. is a vasárnap ünnepi jellegé-
~z. .

A kérdőívek kíbocsátásából arra kö-
vetkeztettünk, hogy a rádió .ek intettel
van a közönség kívánalmaira és észre-
vételeire. Amikor reméljük hogy ezek a
sorok eljutnak illetékes helyre, bízunk
abban is, hogy a rádió vezetősége tekin-
tettel lesz arra. hogy ez mindenkinek a
kívánsága., aki az ünnepnapot meg-
szenteli. Ha több kisebblélegzetű, de
komoly müsorszámmal cseréli fel ezt a
..Mindenből egy keveset", bizonyára
előnyére válik ez magyarságunknak és
keresztyénségünknek egyaránt.

Hot maii György.

Mit keresnek itt?
Kedves kisasszony, Onnek szól ez a

levél. Onnek, aki a minap á Geltért-
szálló táncterraszán fürdő után, frissen
ondolálva és frissen .kikészítve lovagja-
val vacsorázott. Nézze, én őszintén
megmondom, On nagyon tetszett ne-
kem. Fiatalos báján, aranyszőke, hullá-
mos haján, szép, bronzszínűre sült bő-
rén mások szeme is megakJadt... Ne
higyje, hogy erénycsősz vagyok, vagy
talán megrögzött vénkisasszony, aki
nem akarja megérteni a fiatalokJat és
nem tud lépést tartani amodernekkel.
Nézze, éntőlem pirosra festheti a lába-
körmét, ha amellett egész ember, én
becsülni fogom. Persze, az már önként
adódik, hogy aki tényleg egész ember,
az valószínűleg nem fogja pirosra fes-
teni a körmét.

tn gyönyörködtem magában a leg-
kisebb asszonyi irigység nélkül... So-
kan jöttek a fürdő feljárójából - nem
akarván tolakodni - a maguk asztala
mellé kerültem és ekkor alkalmam volt
a rnlaga véleményét is hallani.

Egy negyven év körüii, simárafésült
hajú asszony ment el mellettünk. Sötét-
kék szoknya, fehér blúz volt rajta,
spangnis fekete cipő, kezében aktatáska.
Szolid, rendes, dolgozó asszonynak né-
zett ki. Talán szerényfizetésű tisztviselő-
nő, vagy munkásnő lehetett és nyilván
a fürdőből jött. Es kedves kisasszony
maga akkor erre az .asszonyra mutatott
hosszú, hegyeskörmű, pirosra festett
ujjával és azt mondta:

- Mit keresnek itt, közöttünk, az
ilyenek?
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'Engem mintha mellbevágtak volna ...
Kisasszony, ebben a pillanatban On tel-
jesen meztelenül állt előttem, minden
festék, barnára sült bőr nélkül. ts még
valaki szintén. A lovagja is, aki erre a
megjegyzésre helyeselt magának.

Kire gondolt On, kedves kisasszony,
a .Jcözöttünk" szónál? Maguk kettő-
jükre? Mert ha igen; ebben igaza volt.
Maguk közé tényleg nem illett az
"ilyen" asszony. ~

ts mit értett az "ilyen" kifejezés alatt?
Az "olyanok" közé, mint maguk ketten,
nem is ment volna el az "ilyen" asz-
szony, ma.guk között nem is érezte volna
magát jól. Tudja, kisasszony, én nyitott
szemmel " járok a világban és figyelem
az embereket. Az ilyen asszonyok, ha
munkájuk után eljutnak a Gellértbe,
akkor felragyog a szernük, úgy moso-
lyog, mint a gyermekek é, amikor pan-
esikelni mehetnek a vízbe. Ezek az
asszony örülnek ennek a kicsi pihenő-
nek, ami munkájuk után kijutott nekik,
aztán kiülnek a napfényre és behunyt-
szemmel átadják magukat a kikapcsoló-
dásnak, a pihenésnek. Az olyan asszo-
nyok, mint amilyen maga, legtöbbször
bele sem mennek a vízbe. Lágyan hul-
lámos, víznemérte hajjal, frissenvasalt
napozóruhában ülnek az árnyékban s
unottan néznek maguk elé, vagy be-
hunyják szernüket, de úgy, hogy min-
dent és mindenkit lássanak.

Tudja, mi hiányzik. belőlük? Az, ami
az "ilyen" asszonyokban legtöbbször
meg van. Öszinteség, becsületes, egy-
szerü szív, mely minden csekélységnek
tud örülni. Igen, !innak is, hogy süt a
nap, hogy eljöhetnek az uszodába, hogy
vidáman odatarthatják . testüket a me-
lengető nap sugarainak, örülnek annak,
hogy egészségesek. hogy megvan a
míndenmapí, kenyerük. .. ts nem tudom,
kedves kisasszony, nem boldogabbak-e
az "ilyenek", az "olyanoknál", mint
maga? .

Gondolkodjon, kérem ezen a pár so-
ron, kisasszony! ts én tudom, hogyha
legközelebb találkozunk, már a maga
szemében is ott mosolyog majd a szíve,
amikor "ilyen" asszonyokkal találkozik
Gellért-fürdőben. Gyarmathy Irén.

~ Az ismeretlen tanítvány
«F olytatés)

Mint római katona parancsot kapott
Márkus a nyugtalankodó bandák leveré-
sére s akkor katonái akaratlanul anyját
is megölték. Ezzel, Márkus számára, az
élet elvesztette minden szépségét és ér-
tékét. S ekkor nagy zavarában, a meg-
oldhatatlan kérdések tömkelegében fel-
merült előtte a Názáreti arca. Elhatá-
rozta, hogy beszél vele s mikor Jézus a
hegyen elmondta beszédét, hozzá lépett
s megkérdezte: Mit kell tennie, hogy be-
jusson az Isten országába? A válasz ez
volt: Szétosztod minden vagyonodat és
követsz engemet. Márkus pedig elment
Jeruzsálembe, házát odaajándékozta két
hű szolgájának s azt mondta nekik:
A vendégetek leszek csak, ha néha visz-
szatérek. Pénzét szétosztotta a szegények
közt; fehér vászonba öltözött s elindult
Galileába, hogy Jézust megkeresse. Az-
után nem hagyta el Öt, Vele volt a
Jeruzsálembe v.aló.' bevonulásakor, s
Jézus az ő házában költötte el az utolsó

-,
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Középosztélyunk
az

,es
egyházi munka

Egyháei körökben egyre több oldalról és mindíg gyakrabban
hangzik el olyan irányú kívánság,' hogy a világi elem sokkal határo-
zottabban kapcsolódjék bele az, egyházi munkába és pedi_g nemcsak
anyagi, hanem lelki' vonatkozásokban is. Az Evangélikus Elet hasáb-
[ain is többször olvashattunk már erről a kérdésről és láthattuk, ,hogy
milyen áldatlan állapotok keletkezhetnek abból, ha mínden egyházi
munkát csak a lelkész végez, a világiak pedig belehelyezkednek a
kényelmes semmittevés, vagy a könnyű bírálgatás vagy éppen a gán-
csoskodás szerepébe. Felületes szemlélő előtt úgy tűnik fel a dolog,
mintha ez a kívánság - hogy a világiakat jobban be kell kapcsoJni
az egyházi munkába - nagyon egyoldalú lenne; mintha csak a lelkészi
kar részéről nyilvánulna meg ez az óhaj, maguk az érdekeltek, a vilá-
giak pedig vonakodnának eleget tenni- a felszólításnak.

Szégyenkezéssel bár, de be kell vallanunk, hogy sok igazság rejlik
ebben a vádnak is beillő véleményben. (Előre megjegyzem azonban.
hogy ezúttal' csak a városi gyülekezetekről beszélek, bár nem hiszem,
hogy a falusi gyülekezetekben kedvezőbb volna a helyzet.) Híveink
nagy .része valami csúnya, talán öröklött és semmi módon ki nem irt-
ható előítélettel viseltetnek bármiféle egyházi munkában való rész-
vétellel szemben. Legjobb esetben megfizetik az egyházi adót, eljárnak
a templomba, esetleg még a gyűlésekre ahol igennél vagy nemmel való
szavazáson kívül egyebet alig tesznek és ezzel már ki is merült egy-
házi tevékenységük. Arról sejtelmük sincsen, hogy mennyi tengernyi
teendő volna egyházvédelmi, belmissziói és szociális téren, vagy egyéb
egyházépítő munkában. Vagy ha van is, ha fel is merül előttük a kér-
dés, könnyen elintézik azzal, hogy ott van a pap, csinálja az. Ez a
szomorú, rideg felfogás annyira gyökeret vert híveink 'lelkében, hogy
ha tekintetbe vesszük a mai nehéz helyzetet, Jelkészhiányt és háborús
veszedelmeket, amelyek az egyházat is fenyegetik, akkor komoly aggo-
dalomba kell' esnünk egyházunk sorsa miatt, Ha rövid időn belül nem
áll be valami gyökeres változás híveinknek az egyházi munka iránti
érdeklődésében, akkor hamarosan ott tartunk, hogy kialvóban lesz az
egyházi ébredés kisded lángja, mely néhány évvel ezelőtt oly örven-
detes módon fellobogott.

. A teljesség kedvéért azonban meg kell [egyezni azt, hogy nem'
mmden .hivünk lelk~ből ves.zett ki egészen a hajlandóság az egyházi"
munka iránt. De - es most Itt ez a de a fontos - híveinknek éppen az
a r~sz~" am:lyik els?soI'?an "van hivatva mindenféle egyházi munka
elvégzésére es amelyik resz:bol egyesek. bizonyára szívesem vállalnák is
a szolgálatot, i:smétlem, éppen az a rész jutott a háború folytán olyan
helyzetbe, olyan szeroncsétlen körülmények közé, hogy aktív munkás-
ságuk helyett már-már a teljes elveszítéstől kell őket, féltenünk.
Ugyams a helyzet az, hogy városi gyülekezeteink gerincét a közép-
osztály alkotja és «·zígy is van rendjén. Ennek a középosztály-gerinc-
nek pedig nagyszerű. rendeltettése van: reá épül az egész test, mely
általa és rajta keresztül válik öntudatossá, akaróvá é:s az ő védelme
alatt fogja össze a test legnemesebb belső szerveit. Vagyis a közép-
osztály a lélek legértékesebb, legmagasabbrendű gondolatainak a mag-
hintője és kicsíráztatója. Ö képviseli a megtisztult vallási öntudatot,
példaadó, oktató és vezető szerepe van, egy szóval mínden fejlődés
lépcsőfoka. S ha ez a gerinc elsorvad vagy néhány csigolyája eltörik,
akkor hétrét görbül az egész test, lecsügged a fej, megbénul a. kar és
nem engedelmeskedik a láb. ' .

Fájdalom, ez a gerinc most beteg, nagyon beteg. És ebben a mos-
taní betegségében az a legszörnyűbb, az a legmegalázóbb, amit még

. magunk előtt is félve vallunk be: az, hogy ez a betegség, az egyházi
munkától való távol maradás, ami végeredményben a lelki. élet szint-
-jének a süllyedéséhez vezet, jórészt gazdasági erők eredménye. Valami
, borzasztó dolog azt beismerni, hogy a léleknek magasabb régiókba való
szárnyalása' rideg anyagiakon js mulhatik. Pedig így van! Egyes kivé-
telek persze itt is vann aik, de a tömegekre nézve annyira megáll ez



a megállapítás, hogy már szinte kérlelhetetlen erejű vastörvény lesz
belőle, melyet mindenki szeme láttára maga az, élet foglal szavakba
és tettekbe. Mirtt minden háborúnak, a mostaninak is megvannak a
maga vámszedői, köpölyüzői, de egyszersmind a szenvedő vesztesei is.
A mai középosztály pedig ebben,a háborúban is sok vérveszteséget
szenvedett. Mert a gondok, 3 meghajszoltság kezdik kiölni a közép-
osztály lelkéből a magasabbrendű vágyakat, mert nem tud kikapcso-
lódni egy órára sem a közollátási tájékoztatók és árfolyamokforgata-
gából, meg a hekatombás ember-, anyag- és értékpusztítás távolból É's
hallomásból js lelket mérgező és gyilkoló híráradatából. A züllés és
pusztulás ezer előjeleivel fenyegető jelenségeinek minden szála-boga
őt érdekli legjobban, mert tudja már, hogy mind, mind az ő bőrére
rnegy. Az egész felfordult világrendben ő kerül legalulra, amikor a
lelkiek, szellemiek nagymultú és nagyrahívatott munkásából lesűlyed
a testi szükségletek rabszolza-robotosává, mondjuk csak ki bátran:
szellemi páriává. Mert mondjon akárki akármit, hem azt a másik tár-
sadalmi osztályt illeti ez 2. szégyenteljes elnevezés, amelyik olyan han- ..•
gosan szokott panaszkodni, de amelyik nem rabszolga robotos a az
anyagnak, az anyagiaknak, sőt inkább az anyag szabad munkása,
hanem lelkét és akaratát vesztett középosztálybeli páriát.

(Folytat juk) Dr. Várhegyi Miklós.

Kísérlet protestáns
államvallással Franciaországban

(Folytatás)
Volt a Konventnak egy komoly, okos, a dolgok velej ébe betekinteni

képes tagja: Baudot. A hegypárthoz tartozott, tehát a radikálisok cso-
partjához. Nyilvános szereplése nem emelkedett a Dantonok, Robes-
pierrek szintjéig, bár a vezetőktől megbecsült ember volt. Politikai
józanságát tartják legkiemelkedőbb jellemvonásának. Az előtte kavargó
kérdések komplexumát gyakorlatiassággal nézte. Két tény állott előtte
megdönthetetlenül: hogy a felvilágosodás szellemi alapján álló jobbítók
nem tudják elképzelni a vallás nélküli állapotot, és másfelől: hogy az
exkatolikus francia vallást az ésszel összeegyeztethetőnek nem tartják.
Ezért filozófusi töprengések után kialakult.lelkében egy gondolat, s majd
végre elérkezettnek, érettnek látta az időt annak megvalósítására.

A reformáció az ő szemében is az észszerűség vallásaként szerepelt,
olyannak, amilyet XVIII. századi szemlélete .jónak tudott elfogadni.
BevezetéséveI megoldhatónak képzelte a gordiusi csomót, betölthetőnek
az elvallástalanodás által ütendő űrt, s elképzelése szerint a keresztyén
valIás egyik ágát könnyebb lehetett ráoktrojálni a volt katolikus fran-
ciákra, mint ci Rousseau-féle savoyai segédlelkész hitvallását. Elhatározta
tehát a protestáns vallásnak államvallásul való bevezettetését, s miután
forradalom, folytonos változások kora volt, terve az ismertetett tárgyi
okok mellett nem is látszhatott kivihetetlennek. Egyik kollégáiához,
Jean Bon Saint-Andréhoz fordult, aki azelőtt protestáns pap volt, s őt
kérte fel: tegye meg a Konventben a fontos indítványt. Ez a Jean
Bon Saint-André sem jelentéktelen szereplője a francia forradalomak.
A' Konventben a Loiret-département-t képviselte, s az egykori
Moniteur-ban olvashatjuk beszédét, mellyel a király halálára szavazott.
Jelentékenységét bizonyítja, hogy a forradalom kormányzó-hatóságá-
nak, a közjóléti bizottságnak tagja volt. A tengerészetügyet kezelte, s
a "reakciós" Taine szakembernek nevezi. Főjellemvonása az' energia
volt. 1793. szeptember 25-én tartott beszédében ki merte mondani, hogy
a zsarnokságra szükség van, ha az diadalra juttatja a szabadságot. Mint
tengerészeti szakember odáig vitte a kötelességtudást, hogy aLa
Montagne vezérhajón egy alkalommal maga is ott volt az angolokkal .
vívott ütközetben.

Reá hárult volna most az a feladat, hogy megtéve a nagy indít-
ványt, a maga protestáns vallását a francia nemzet államvallásává
kiáltassa ki. Azonban Jean Bon Saint-André, az egykori protestáns
lelkész immár csakis politikus volt. Úgy látszik, attól féltében,hogy

vacsorát. Búcsúzáskor így szólt Márkus
az Úrhoz: "Engedd meg, hogy Veled tart-
hassak s a veszélyt megoszthassam
Veled". De Jézus így szólt hozzá: "Ma-
radj házadban fiam, mert megütköznél
azon, amit ma éjjel látnál". De ö követte
Jézust s nézte Getsemánéban lelki küz-
delmét s mikor a templomörzök elfogták
az Urat, rémült kiáltással a fegyveres
ernberek közé vetette magát. Meg akarta
ölelni Jézust, megcsókqlniszegény arcát
.és bizonyságát adni ragaszkodásának. Ki
ez? :- kérdezgették egymástól a tem-
plomőrök. Az eszelős római - mondot-
ták. Márkus mégis csak kőze lébe- férkő-
zött Jézusnak. De mikor meglátta maga
előtt halvány arcát, mely minden mél-
tóságát elvesztette, maga is megingott
hitében. Egyetlen rántással kit.épte magát
a templom őrök szorításából. Lenvászon
lepedője a kezükben maradt, mezítelenül
futott az éjszakába", .

Végigéli az Úr keresztre feszítését,
végignézte az Úr sírbatételét, de ő volt
az, aki hangosan kiáltozta Jeruzsálem
utcáin: az - Úr feltámadt! s az örömtől
támolyogv.a nekivágott az emmau si 'út-
nak. De hát mögött futó lábak dobogása
hallatszott. Négy farizeus üldözte s mi-
kor közelébe értek, valóságos kőzáport
zúdít an ak feléje s, azt kiabálják: Nyomo-
rult eszelős, te terjesztetted a hírt, hogy
Jézus feltámadt. Halálnak halálával la-
kolsz, S Markusnak eszébe jutottak Jézus
szavai: Te. leszel az első, akit orszá-
gomba fogadlak. Arcáról; testéről patak-
zik a vér. Feltérdel a bokrok között és
Krísztushoz fohászkodik, S elterült a ta-
niariskus bokrok között.

Ezt a képet rajzolta meg Francesco
Pet t i olasz író regényében: "Az ismeret-
len tanítványról". A poetika licencia sok
mindent megenged az írónak, S ő ezt ki
is használja. Ismeri a kor történetét is.
Megvan a fantáziája. A történeti regény
megírásának ez a kettő a' feltétele, Ha a
történet fonala elvész, segít a képzelet s
ha másként nem, de mindent megoldhat
a valószínűség szerint. S a történeti re-
gényben ez valóban elég.

Nem ilyen könnyű a teológus hely-
zete. Akár tudományos, akár praktikus
szempontból nyúl ehhez a kérdéshez.
Az exegeta a szövegbe )lem magyaráz-
hat be, hanem a szöveghez kell alkal-
mazkodnia, azt kell nyilvánvalóvá ten-
nie, ami benne van. Rá kell utalnia
azokra a .helyekre, melyek valami vo'
natkozásban vannak a felvetett kérdés-
sel. S ha a megoldás nem is lesz mara-
déknélkűli, meg Kell elégednie a. való-
sággal s őszintéri be kell vallania, hogy

: tovább nem képes ejutni.
Praktikus szempontból az ismeretlen

tanítvány történetéből sokat oku lhatunk.
A szomorú valóság, hogy a tanítványok
mind ott hagyták az Urat a veszedelem

. idején. Egy gondolat lett úrrá rajtuk:
menekülni, ha máskép nem, mezítelenül
is, a puszta életüket mentve. Szégyen a
futás, a menekülés. De még' szégyenlete-
sebb, ha azt egyszerűen kitöröljük éle-
tünkből s arra azért nem akarunk emlé-
kezni. mert az gyöngeségünket, bűneiri-
ket hirdeti. Márk evangéliumában -- idő-
sebb koráb'an írta azt -- öszíntén, semmit
sem kendőzve tesz arról vallomást, hogy
azon az éjszakán, mikor az Urat elfogták,
a tanítványok minds ő is azok közé
tartozott, akik Jézust elhagyták és el-
futottak,
. Ez az őszinte vallomás arra intsen

míndnyájunkat, hogy az' Úrnak a .köve-
tése samellette való rendületlen kitar-



tás Ieltétele nem a' mágu~kerejében,
még kevésbbé annak elbizakodó hangoz-
tatásában van. Hanem annak egyetlen
feltétele az Isten kegyelme, ami által
az erőtlenségből is erő és kitartás lesz.

Ilyen ismeretlen tanítványok életéből
azután több Jesz mint regény. Ezek' azok
az' ismeretlenek és mégis ísmeretesek.,
meghaltak és mégis élők. Il. Kor. 6, 9.
Krisztus neve lesz a homlokukon, mert
az Úr Isten világosítja meg őket és or-
szágolnak örökkön örökké. Jelenések
22, 5. Lic. FizéJy tJdön.

Láttuk
A Külvárosi Örszoba tárgyánál fogva

kellemes meglepetést jelent a sablonos
magyar filmek között. A rendőrt és an-
nak életét 'akarja bemutatni, amint be-
vezető jében megemlíti. A történet maga
eléggé épkézláb, a feldolgozásban azon-
ban érezhető melléfogások vannak. Igy
pl. a főszereplők egyike, a törzsőrmester
olyan, mintha legalább is rendőrtaná-
csos 'volna, túlságosan elfínomítja és
ezért valószerűtlenné teszi az alakot.
Egészen naiv, amerikai filmekben látott
a "hirtelen megtérés" elképzelése a kül-
városi fiúknál. Aki csak pár hónapig
élt közöttük, rájön 'erre. Való igaz,
hogy nem rosszak, sok jó van bennük ,
és nagyrészt a társadalom hibás, hogy
addig jutottak, ameddig jutottak, de
csak úgy egyszerre egyikük sem válto-
zik báránykává és javul meg .. A magyar
filmeknél látott és sokszor korholt
"tömeg-happyend" a hibás itt is, a
végső, egészen naiv jelenetben, amikor
a ny~gálJományba vonult törzsőrmester
előtt glédába álJnaka boyegyenruhás
fiúk, mert a nyugalmazott 'törzsőrmester
természetesen boyvállalatot nyitott. Érez-
hető, hogy sem az írónak, sem a rende-
zőnek nincs sók érzéke a gyermeklélek-
tanhoz. igaz,' hogy a felnőtthöz sokkal
jobban értenek, A jóravágyó lápvirág
és javulási, folyamata sokkal jobban
érezhető. Főleg pedig, hélyesebb. A mel-
lékalakok között is sok a túlzott. inkább
elképzelt, mínt jellegzetes. Mégis maga
a film dícséretet érdemel, mert jól pergő,
ügyesen elmondott történetével kiemel-
kedik a vígjátékok sablonjából. kp.-......,-

Gyenesdiáson a férfiak és fiúk bala-
toni evangélizáló csendes heteire (aug.
23-30) jelentkezéseket még elfogad s
programmot küld 'az Ev. Testvéri Szol-
gál,at, Bpest, 1., Verbőczy-u. 28. - 50%
vasuti kedvezmény! Tudnivalókat két-
hete közöltük.

Szarvas. A pilisi egyházközség 807.
sz. "Sárkány Sámuel" cserkészcsapata
Szarvason táborozott és a mult hét
szornbatján nyilvános tábortűzzeI bú-
csúzott Szarvas közönségétől. A kedves
ünnepséget Maróti János s.-lelkész. csa-
patparancsnok vezette. '
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indítványával esetleg a "gyanusok" listájára kerül, nem vállalta a nagy
történeti szerepet, "Nem tehetek semmit" -, felelte Baudotnak. "Mint
protestáns pap, tindítványom érdekeltnek fog Ieltüntetni engem. Tedd
magad az indítványt, én majd támogatlak" . Majd hozzátette még, hogy
a "reformáció komorsága" különben sem felelne meg a' román nép
temperamentuniának.

Ezzel a protestantizmus francia államvallásá emelésének ügye el
is bukott. Baudor ugyan megpróbálta a Konvent legantikatolikusabb
tagjaira, olyanokra hatni, kik meg voltak győződve egy észszerű vallás
szükségességérőL "Mindenki kinevetett" - írja, s e rövid, de velős
megjegyzésével' a kérdés le is került a francia vallástörténet napi-
rendjéről.

Pedig?~ indítványozó helyesen,' azaz ,logikusan ítélt; Egyrészt
helyesen képzelte el, hogya protestantizmus az egyéni öntudatnak
?lyah energiát kölcsönzött volna, melyre az akkori Franciaországnak
Igen nagy szüksége lehetett. Másfelől; ahogyan a radikális írók
(Mathiez, stb.): vélik, úgy gondolhatta, hogy a nép képtelen lévén hir-
teler: átmenni ~ katolikus hagyományról az "ész vallására", a protes-
tan~zmusban hidat nyert volna ehhez az átmenethez, lévén a protes-
tantizmus "kompromisszum a vallásos hit és a szabad szellem" között.
tv;i , azonban, . másfélszázad ~múlva, hideg tárgyilagossággal, helyet
.kívánunk adni emellé egy harmadik megokolásnak is. Mi a reformáció?
~zon nagy' szellemi forradalom egy része, mely a .reneszánszon meg-
mdulva, rajta, majd a nacionalista felyiIágosodáson keresztül a legtöbb
jót szolgáltatta az emberiségnek. Többszázéves folyamat egy része,
mely szemben a középkor-barokk-romantici~mus eszmeáramlatával
hi:ratva volt az embert azokkal a szellemi kincsekkel ajándékozni meg:
miket .születése jogán, rendeltetésenél fogva igényelhetett. Ugyaneze-
ket a Javakat akarta neki visszaadni, temérdek eltévelyedése dacára is,
a fO,rrada~om, és így arm~ komoly elemei (Baudot) helyesen rang-
osztalyoztak az embert boldogító intézmények közé a protestantizmust!
A forradalom embereinek ez az állásfoglalása is bizonyítvány a refor-
máció mellett. .

Radikális írók a: terv kudarcát azzal magyarázzák: semmi esélye
nem lehetett annak, hogy a francia népet lekapcsolhassák hagyományos
vallásáról,s teljes egészében Luther vagy Kálvin inögé sorakoztassák
föl. Szerintük az alkotmányos egyház, fokozatosan beljebb és beljebb
~~tolva a forradalom szellernkörébe, ,alkalmasabb lehetett e kompro-
r;rnsszumos szerepre, mert az a francia' tradicionális vallásból született.
Ök az alkotmányos egyházat szükséges és ideiglenes rossznak tekin-
tették. '

Akárhogyan is, a terv kudarcát magának a forradalomnak bukása
pecsételte meg. Az, mint tudjuk, befejezte körben való mozgását,' s
az új Cézár, ki a forradalom emlőiből táplálva is lelkében sok
ragaszkodással volt a tradició iránt, megcsinálta még jókórán 'a Rómá-
val való konkordátumot, pontot tévén a nagy vallási változtatások
lehetőségére. Dr. Nádor Jenő.

Férfiak az élet sodrában
VI.

A magyal' rádió június 18-án a késő délutáni adásában Zilahy
Lajos: "Magyar Szellem" c. előadását közvetítette. .Minden 'magyar
ember, aki s~en>ncsés, volt ebben az időben a rádiója mellett .ülni,
ürömmel hallgatta az előadás minden mondatát. De nem hiszem; hogy
volt még valaki, aki annyira örült volna, mint é sorok írója. Mert
mindabban, amit eddig lapunk hasábjain, sok olvasás után közöltern,
az ,igazoló pecsétet Zilahy Lajostól- kaptuk meg. A pecsét körirat a
előadásának a lkö~éppontja volt, mely így hangzott: "Az anyag csatája
után következik a szellem csatája" . Talán csak annyi 'eltérés van
közöttünk, hogy -a tomboló anyagcsata folyása közben 'már megindult
a szellem csatája is, hisz az ő előadása is ezt bizonyítja. Továbbá, hogy
ebben a nagyszerű küzdelemben egyházunk is résztvesz és benne akar
maradni. Ezt azért emlitem meg, mert a magyar' irodalom e kitűnő



büszkesége az egyházaknak az állami életre való hatékonyságát meg-
kérdőjelezte, igaz,· hogy óhajtó módon. A mai helyzet valóban az,
mintha ebben az irányban az egyházak passzív magatartásra határoz-
ták volna el magukat. Azonban a látszat csal, mert az egyházak
szerénységük mellett is már évekkel ezelőtt feladták, ezt .a passzív
magatartást. Egyházunk pedig. ide s tova egy éve már annak, hogy
nyiltan is fellépett és meghirdette, hogya szellem csatájaban részt vesz
a maga egész apparátusával, mert a magyar evangélikus egyháznak
isteni küldetése és magyar történeti mult ja ezt elsőrendű fe1adatává
teszi. Bár azt le kell szögeznünk, hogyegyházunknak az állam életére
ható munkája inkább közvetett, nem' zárkózott el a multban sem és
nem zárkózik el a jövőben sem a közvetlen munkától.

Egyházunk mindenesetre a közvetett munkában verejtékezik a
legodaadóbban. Ebben a munkában az a feladata, hogy isteni külde-
tése folytán az Ige mellett nevelje hazánk vezéreit és. polgárait. Ezt
teszi azért, mert a szellem csatájában igenis ott akarunk lenni és ezt
a harcot nem nyikorgó és sóhajtozva kétkedő hadsereggel akarjuk
vívni, hanem lelkes tömeggel, amelynek a .szellemi harc a legneme-
sebb passziója és élvezete lesz. De nem fog ártani, ha, az élet sodrá-
ban levő férfiak előtt egy rövid elmélkedést fektetünk fel a harc ok
szelleméről.

Minden harchoz, de leginkább a szellem harcához Ielkesedés kell.
A lelkesedés pedig nem más, mint bátor öntudat, melybe egy más,
egy felsőbb lélek szállt bele s áthevítette, mintahogy a villamosáram
szállja meg és hatja át a fekete .sodronyt úgy, hogy az hevül, izzik
s világít. A lelkesülés valóságos megszálltság, arníkor . valami más,
hatalmasabb lélek, Isten lelke, avagy új világ lelke, új vágyak és
meglátások lelke, vagy történelmi fordulatok szelleme szállja meg az
embereket, a nemzetet s az egész világot. Minderre napjaink példát
tudnak szolgáltatní. Az ember, a tömeg, nemzet, hadsereg csak orgá-
numa ennek a szellemnek, de olyan orgánuma, mely időnként meg-
kívánja a lélekjárást, mert különben megpudvásodik, megbénul, sőt
szétesik. Azért van' a lelkesedés lelkének időszaki járása, mert a hala-
dás, fejlődés és a nagy események határozzák meg. Renyhe és puha
passzivitást semmiféle élet nem bír el és nem is tűri sokáig. Időnkint
rászorul az erő megnyilatkozásaira, elég rámutatni a mai háborúra is.
Egynek kell magát éreznie milliókkal sa milliók· megmozdulásában
és feszülésében kell megtapasztalnia a közös erőt. A: milliók ereje
azután az egyesek lelkes öntudatában csap fel, mint azt Óceán gördü-
lése mindenegyes hullámban .. A milliók ezen indulatát -az események
hozzák mozgásba; az élet változatai ingerlik az alvó erőket, majd meg-
gyujtják és megkezdődik a munka. A nemzetek és az egész emberiség
életében néha kényszerállapotok állnak be; tűrhet~tlen szociális
viszonyok, nagy gazdasági bajok s hasonlók. Ezalatt a. szellemi élet-
ben is nyomorúságos tengődés áll be. Nem vonz, nem 'hevít sem hit,
sem tudomány. Az eszmények a blazírt lelkekből ingereket kiváltani :
képtelenek. De maga az élet az ilyen világban sem megy teljesen
tönkre, ilyenkor is vannak benne szunnyadó erők. Ilyenkor is jelent-
keznek benne a jobb lehetőségek megsejtései. Kezdetben csak mint
holdvilágos kísértetek, később mint ébresztő meglátások. végre mint
kényszerítő szükségletek. Ekkor kezd a világ mozogni, forrongani.
Ébresztő hangok hallatszanak és visszhangzanak benne és mint har-
sonaszó dörgi százezrekbe az ébredést az' erőnek és ébtedésnek szel-
leme. Az ilyen ébredés mindíg nagy erők megérzésével jár. Azért az
ébredés nemcsak ébredé új napra, új napszámra. hanem maga a
felébresztett erő érzete. Ez. az érzet pedig tettekben akar megteste-
sülni. Egyházunk az életnek éppen ezeket a szunnyadó erőit lesi és
szemléli, hogy mikor az erő érzete öntudatossá lesz, lakkor a kellő
pillanatban munkába állíthassa, vagy ha úgy tetszik: harcba, Ezeknek
a szunnyadó erőknek ébresztgetése folyik. most már év ken keresztül
gyengébb, vagy erősebb ütemben, de nagy kitartással.

Van tehát ébredés! De ez a szellemi ébredés a fiúkai ébredés
tipikus .tüneteivel rendelkezik. Ezekre a tünetekre jellemző, hogy
küszködik az álmossággal, lustálkodik és kényelmeskedik. Végre is
munkára kész állapotba helyezkedik. Ugyanígy vagyunk a szellemi
ébredéssei is. Isten útjai csodálatosak. Sok embert ma nem hitvédelmi
érvek hoznak vissza az egyházba, hanem a hitetlenségnek saját magu-

. \

Egyházkerületi. közg·yűlés. A dunán-
inneni egyházkerület ezévi rendes köz-
gyülését Kardos Gyula püspök és Lasz-
káry Gyula egyházkerületl felügye'lö f.
évi aug. 26. napjára' hívták egybe. A:.
közgyülés a lévei gyülekezet kebelében
lesz. Aug. 24-én az eg·Yházkerületi szám.
vevőség. tanügyi bizottság és jogügyi
bizottság ülésezik. Másnap van a pénz-
ügyi bizottság, az egyházkerületi pres-
bitérium és a gyámintézeti bizottság
ülése. pgY1aneien a napon tartja köz-
gyülését a . kerületi; lelkészegyesület,
tanítóegyesület és a kerületi gyáminté-
zet. A kerületi közgyülést megnyitó egy-
ben gyámintézeti istentiszteletet Irányi
Kamill székesfehérvári lelkész végzi. Az
egyházkerületi közgyűlés aug. 26-án reg-
gel úrvacsoraosztással kezdődik. A szol-
gálatot Péter Henrik nágvbörzsönví lel-
kész végzi. Ezután a vármegyeház dísz.
termében kezdődik az egyházkerületi,
köz gy ülés a kerületi felügyelő megnyitó-
jával és a püspök jelentésével.

Halálozás.. MihaJovics Samu, a' ;6g-
rádi egyházmegye volt Iőesperese, a béri
evangélikus egyházközség 46 éven át
hűséges lelkipásztora: július 31-én 72
éves korában elhunyt. Mihalovics Samu
15 éven át volt esperese a nógrádi egy-
házmegyének. E tisztéről néhány évvel _
ezelőtt lemondott sakkor öt az egyház-
megye tb. "főesperesének választotta
.meg.Egyetemes egyházunk életében is
több tisztséget viselt. Különösen szocíá-
lis kérdésekkel foglalkozott és a lelkészt

. nyugdíj intézet kérdéseível. A Kor-
mányzó Úr az egyház is a közélet terén
kifejtett sikeres munkásságáért Signum
Laudissal tüntette ki. Halálát özvegye
és 3 fia, -dr. Mihályi Ernő, a Független
Magyarország felelős szerkesztője, dr.
Mihalovics Géza főorvos és dr. Miha-
lovles László rt. igazgató gyászolják.
Aug: 2-án temették nagy részvét mellett.
a béri templomból.

Ifjúsági táborozás. A Budapest-fasorl
Luther Márton-Kor kéthetes nyári tábo-
rozást rendezett Szarvason." a történelmi
nevezetességű "Nagy-Magyarország kö-
zepe" emlékmű tövében. A táborozó fiúk
július.25-én a. Nőegylet által .rendezett
vallásos és hazafias estén mutatkoztak
be a gyülekezet előtt. Műsorukat az
Árvaház disztermét -zsúfolásig megtöltö
közönség hallgatta végig. Pásztor Pál
fasori s. lelkész, a tábor parancsnoka,
előadásban ismertette az ifjúsági kör
egy évi életét, Pather István ügyesen
zongorázott, Altmann Kurt hegedűlt,a
többiek népdalbemutatót és jeleneteket
adtak elő. Unnepély előtt megkoszorúz-
ták Tessedik Sámuel szobrát, ahol Pacher
István mondott beszédet. Búcsúzóban
hangulatos tábortüzet rendeztek, az el-
múlt vasárnapon' pedig együttesen járul-
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tak az Úr asztalához, A táborozó fiúkat kon megtapasztalt :erkölcsi bankrottja. Egyesek a következtetések
a gyülekezetnag{ vendégszeretettel fo- bazalt útján, mások, még pedig a legtöbben a szenvedések, tapasztala-
gadta és munkájukban nagyban segítette. tok, az erkölcsi dekadencia rögös útján érkeznek 'meg az Istenhez.

A tiszavidéki egyházmegye Szatmár- A férfiak vallásos gondolkozásának eddig festett képe talán kissé
németiben tartotta évi közgyűlését dr. komor, de -- hála Istennek - nem egészen vígasztalan. Hiányos volna
Streicher Andor ny, alispán ésTúrmezei ítéletünk, ha korunk egész vallási mozgalmát kimerítve látnók az
Sándor csperes elnökletével. emberi lélek eddig ismertetett homályos sóvárgás ával valamiféle val-

Pályázat tanári állásra, A bányai ev, . lásos ihlet vagy elágyulás után. . '
egyházkerület aszódi ev, Petőfi-gimná- A legelőkelőbb szellemek világában olyan jelenségek is mutat-
ziumában betöltendő magyar-német sza- koznak, amelyek kifejezetten az evangéilumi keresztyénség értéké
kos helyettes vagy rendes tanári állásra nek fölismerését hirdetik és igazat adnak Ol1é Laprune-nak, ennek a
pályázatot hirdet. Pályázhatnak ev. vagy mélyen gondolkodó bölcselőnek, . aki éppen a legkritikusabb időben,
ref. vallású okI. középiskolai tanár ok. századunk elején így írt: "Úgy látszik, hogy 'a világ belefáradt Krisz-
Javadalmuk az állami val azonos, A meg- tusba és azt lehetett volna gondolni, hogy-Krisztus visszavonult, vagy
választott az internátusban külön java- legyőzetett. Hanem:.. másféle hangok/kezdenek emelkedni. .A mo-
dalmsz ás mellett felügyelő tanár lehet. ( dern gondolat visszatér Krisztushoz és/ Krisztus veszí kezébe az irá-
A pályázók a bányai ev. egyházkerület nyítást ... Azt mondják maguknak az emberek, hogy amely napon ez
püspökéhez címzett s kellően Ielszerclt az ujjászületés beteljesedik, a _nyugtalan emberiség megtalálja az
kérvényeketf. é. szeptember 1-ig az örömet és a békét." Meglepő az az elismerés és méltánylás, amellyel
aszódi ev. Petőfi-gimnázium Igazgató- a keresztyén felfogástól távol álló egyének a keresztyénség szellemi-
ságához küldjék be. leg ható kultúrerejéről sannak szükségéről beszélnek és pedig nem

Bér [Nógrád m.] iskolaszéke pályáza- . annyira a multra, mint inkább a háború romjaiból építendő új világ
tot 'í~irdet nyugdíjazés folytán megüre- jövőjére nézve. Egyre többen látják be, hogy mindenféle kilengessel
sedett kántortanítói állásra. Javadalom: szemben' páratlan hatalom az evangélium. Egészen bizonyos, hogya'
2 szobás lakás melléképületekkel, kert, háború után is a legnagyobb gyorsasággal fog a keresztyénség az egész
,12 kh, szántó, 1 kh. rét, 12 kh. legelő, 14 világon <munkába allnÍ,' amelyre minden előkészületet már eddig is
.q párbér rozs, 6 bécsi öl kemény tűzifa, megtett. Minden államban, győztes és legyőzöttben . egyaránt fogja
munkaváltság, .20 q búza és államsegély. végezni lélekmentő és lelkesítő munkáját, mint Istentől kimért fel-
A felsorolt jövedelem fele kántori, fele adatát. Bebizonyítja azt, hogy ugyanaz erő kering benne, mely meg-
tanítói, mely 49 értékegységben van védte az evangélium tisztaságát és amely az ember szellemi világá-
megáHapítya. Kötelességei osztott isk.o- nak élére állította. Az evangélikus égyház munkájának jellegzetessége
lai, kántori és belmissziói teendők: A éppen abban nyilatkozik meg, hogyelsősorban. és mindenekelőtt az
kéntori teendők végzéséhez a tót nyelv egyén lelki világára vonatkozik s ebből éppen a mi egyházunk soha
btzonvos fokú tudása kívánatos. Kérvé- sem engedett sem durva erőszaknak, sem csábító hízelgésnek.
nyek evang, iskolaszék, Bér (up. Szirák) Nagyon jól tudjuk azt is, hogy a vallási élet ujjászületésének
címre küldendők. Határidő: aug, 21. jelei ma még igen nagy százalékban csak inkább anagyvárosokban,

Az as~Ódi ev, Ieánynevelőintézet két mondjuk világvárosokban, a tényleg műveltek, tanultak körében mu-
éves, háztartási-gazdasagi szaktanfolya- tatkoznak, akik maguk is tevékeny részt vesznek a tudomány előmoz-
mára és internátusába nemcsak 4 kö- dításában. Sajnos, kisebb helyeken vallási renesszánszról beszélni még
zépiskolát végzett növendékek, de fel- egy kicsit korai. Azok a "szuverén intelligensek", akik' minden tudo-
vételi vizsgával olyan tanulók is fel- mányukat kedvenc napilapjuk -tárcáiból, vagy a patikában. község-
vehetők, akik a népiskela 8-ik osztályát házán folytatott eszmecseréből merítik, ma is még megközelíthetetle-
jeles eredménnyel elvégezték. nek. A .kisebb helyek intelligenciájának tudása sok 'esetben sokkal

felületesebb, semhogy' be lehetne velük láttatni, hogy vallási és filo-
Pályázati hirdetés, A· szarvasi ev. zófiai, "egyéni" és v.eredeti" nehézségeik ma már éppen nem. meder-

Luther-tanít6nőképzőintézet és leány- nek, már évtizedek előtt megcáfolt ellenvetések. Emellett erkölcsi éle-
líceum intézőbizottsága pályázatot hir- tük sokkal jobban elmerült az anyagiasságban, semhogy alélek halk
det a második. gyak. isk. tanítói állásra, .panaszát észrevehetnék. Ismételjük, amit már másutt kifejtettünk,
Pályázhatnak elsősorban gyakorlóiske lai hogy a materialízmus, mint elmélet, haldoklik; de mint életet irányító
tanítói oklevéllel rendelkező tanítók. .tényező, nyílt sírja szélén is szörnyű orgiákat ül. .
Amennyiben ilyen pályázó nem volna, . Mivel-azonban ismerjük azt a befolyást, amelyet az emberi szel-
pályázhatnak több évi gyakorlattal ren- lem legjobbjai mindíg kifejtettek a milliókra, örülnünk .kell; hogy ma
delkező ev. tanítók, Ezesetben a meg- már legalább a tudományos történetírás, filozófia, klasszika filológia
választott tanító tartozik megszerezni, művészet és tudomány és nem utolsó helyen a természettudomány leg-
záros .határidön belül, a gyakorIóiskolai ki d 1 kk'ímagaslóbb csúcsain egyre erősebben kon u na meg a eresztyen-
tanítói oklevelet.'A kérvényhez me llé- _ ség harangjaiés viszik szét az evangélíum megszeretését a hétköznapi
kelni kell: 1. anyakönyvi kivonatot, 2, mindennapos élet mélyeibe is. Dr; Halász Kálmán.
nyelvismeretről, 3. irudalmi. társadalmi
ésegyéb tevékenységről szóló életraj-
zot, 4, zene, rajz és kézimunkakészség-
rő l tanúskodóesetleges btzonyítvényo-
kat, 5, tanítói oklevelet, 6. működési
bizonyítványokat és egyéb minősítésről
tanuskodó okiratqkaLA pályázat határ-
ideje augusztus 15. A pályázatokat az
intézőbizottsághoz címezve, 'a szarvasi
evang. Luther-tanítónőképzőintézet igaz-
gatóségéhoz kell benyújtani.

_ ... II I

Leánynevelőintézet és leánygimná-
zium Kőszegen. Magas 'színvonalú ne-
velőintézet, 'mely a 10-18 éves korra
terjedő leányok nevelése terén minden
igényt kielégít. Családias benső vallá-
sosságtóI áthatott, erősen nemzeti irányú
nevelés. Szakteremrendszerrel be rende-

. zett "iskola. Életszerű •. gyakorlati jellegű'

nyelvtanítás, "Különös gondot fordít az
intézet egészséges testi fejlődésre, amit
Kőszeg város kedvező fekvése jelenté-
kenyen elősegít. Nagy kert, játszótér,
teniszpályák. Saját gazdaság révén (te-
henészet!) elsőrendű élelmezés. -- Az
1943-44. évi felvételek folyamatbau.
Felvilágosítást /az Igazgatóság nyújt,



1( I SS FER EN C kegyszerek, ezüsttálak,
Ö T V Ö STA NÁ R gyűrűk, ' serlegek,

BUD A PES T ékszerek, kancsók.
HARIS2AZÁR-KÖZ 3./ csattok. hamutálak.

TEL.: 384-447. nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

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

Budapest, IV., Sütő-u,. 1.
, "

HELYECZOK
KOVÁCS LAJOS

zománctáblák,
vésések, jelvények,
névlegyek. címkék

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

Divat-zsebkendök
Budapest, V., Kammermayer Károlv-u. 8.

Telefon: 185-462.

Regl ~(;Zls,!,ert '!11STI!
me9blzha~o TN" '1' Il .frU ~s1aIO" budapes~

. . Ilo S1örrn IVkrlslóf ~er6

Csaby Lajos
aran~éremmel kitüntetett szab6mester

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

P th " L·· gyümőlcs-, zöldség- és. e O aJos teltermékek kereskedése

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

lYAN~~lI~U~~l~
. "

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

Vidéki fiók: Szolnok, Kossufh-tér 1.

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

Evangélikusoknak árengedmény

Vennék zongorát V~~~~~lin~::
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.
-, --- - - Telefon: 11-59-34. ~:--.~~~

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 szavatessági 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 tagszerzöket.

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény'

Telefon: 38-20-87.
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kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete, 2, Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Famler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. S. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Web er: újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete, 13. Payr: Cordatus
Kenrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomag ..~z:állítással együtt 4.50 P.

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emLékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton ,Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klave- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai vagyunk protestánsok? S. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyal' fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás' nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége .. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás .az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi.
400. emlékévének okirattára. 's. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szál1í-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tássaljegyütt 26 P. - Ebből kevés példány

°Tich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedveIt Iolyóíratának, az ÖSVÉNY-nek' I-XII. évlolyamát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a T ársaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított telies sorozatokon kívül 'már csak egyes évlolyamok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Ösvény I-XII. évíolvamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű áraszállítással együtt 31'- P. .

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

Reissmann Imrénél
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-8981

Az 1. csomag elfogyott.

, A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács

. S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történe-lmi 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? 11. Lnitternumn: Az egyház
és a munkásmozqaumi Svédországban. 13.
Parrag: Az élet útjáról (elbeszélé:sek). H.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, 'nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P.

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás híttartalma.
és az evangélikus keresztyénség szent--
írási -és vallásfílozóíiaí megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes.,

Ára: 6 pengő.
Megrendélhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Krisztus és egyháza. ll. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestárrtizrnus. 12. Fábián: Sáritha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628' oldalt tartalmazó csomag szálIítássaI
együtt 4.50 P.

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

Garab József ~önyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.; Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, 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 a kiadóhivatalba 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 jól értesült hazug

"Uncondicional surrender "

Az aszódi leánynevelő

Középosztály és az egyházi munka

Pékh Albert emlékezete

Így is lehetne

A népfőiskola és a falu

Táborozás

Nyilatkozat

Hírek

1111111111

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. augusztus 15.

Deák-.tér 4.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelveri)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Gyáli-ut 17. (h, őrs. kórház)
Simor-utca 35.

-Rékóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Ullői-út 24. (egyetemi)
Ullői-út 24.
Szvetenai-u, elemi isk.

"Gyá li-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-térí ref. templom

.Bécsíkapu-tér (német)
Bécsikapu-tér
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld (ifjúsági.)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

(ifjúsági) d e. 1/49 _
[német nyelven) d. e. l1z10 Güttler Vilmos

d. e. 11 Dr. Keken András
d. u. 6 Dr. Keken András

19. d. e. 11210 - _
d. e. 11 Kemény Péter
d. u.. 4 Pásztor Pál
d. u. 5 - -.:. __

d. e. 3/410 Kemény Péter
d. e. 10 Pásztor Pál
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.A jól értesült hazug
/

Ezen a nyáron sokszor talál- nem is lehet másképpen. Az kat a sorsdöntő igazságokat,
koztam vele. Egészen megdöb- aggodalmaskodók, a mindíg amelyeket Isten Igéjében el-
bentő, hogy az utóbbi időben rosszabbat várók, az emberek- helyezve találunk a háborús
mennyire megszaporodott és től mindíg félők közül valók. idők számára is. Akik ilyenkor
elterjedt az emberek között. Hogy az emberi élet felett van hallgatnak, holott beszélniök
Néha éppen most hallotta va- isteni törvény, van azokat al- kellene, szintén hazudnak hall-
lamelyik külföldi rádió hírköz- kató, fenntartó és gondviselő gatásuk 'által. Hazugságuk ab-
lésében a szenzációs ujságot ] élő Isten, hogy van kegyelem, ban áll, hogy úgy tesznek,
(bár Iehet, hogy negyed vagy mely a Krisztus által szerezte- mint az olyan, ember, akinek
ötödkézből kapta), máskor ép- tett s ennek a kegyelemnek már .kezében van elvérzés fenyege-
pen Budapestről érkezett meg eddig is voltak. csodálatos for- tett helyzetében lévő ember-
s már az állomáson kezdi a fő- dulatai az emberiség történel- társa számára szükséges orvos-
városban szerzett és .útközben mében és bizonnyal még lesz- ság és nem nyúl utána és nem
a vonaton már kibővült értesü- nek is: ez számukra idegen, is- adja, oda akkor, amikor még
léseit fontoskodva közrebocsá- meretlen és reménységenkí- segíthetne vele.
tani, néha pedig addig hangez- vüli. Természetes, hogy nem Mindakét fajta ember iszo-
tatja, hogy neki nem szabad lehet nekik, maguknak sem nyú nagy felelősséget hordoz.
beszélni, míg végül kikönyör- megerősített szívük és ők ma- Az elsőt még csak meg-meg-
gik belőle a megdöbbentőhire- guk sem tudják azt, hogy lsten I bünteti az emberi törvény, ha
ket. Számtalan rokonfajtából országának is és földi hazájuk- I tettenéri. A második titkos bű-
áll a jól értesült hazugoknak ez nak .is, ennek a nagyon nehéz I nös, nem ismeretes az emberek
a családja. Rendkívül veszedel- időnek is milyen igazán nagy r előtt. De semmivel sem kisebb
mes ember, Ismertetőjele az, szelgálatot tennének akkor, ha bűnös Isten országa és az üd-
hogy mindíg csák rossz ujságot sziveket tudnának megerősí- i vösség szempontjából, mint a
híresztel és jó híreket meg sem teni hitben, igazságban, bizo- másik. Azért ezekre is félve és
próbál terjeszteni. dalomban és kereszthordozás- sajnálkozva tekintünk. Féltjük

Tudjuk, hogy ez' háborús ban. . tőlük azokat, akik hallgatá suk
típuso Valószínűleg voltak ilyen A jól értesült hazugok ártal- miatt erőhiányt szenvednek és
emberek az évezredek előtti mas tábora mellett azonban sajnáljuk őket azért, mert nem
háborúk idején is. Okos dolog, azokra is gondolunk, akik tud- érzik azt a felelősséget, amely
hogya törvény üldözi őket és ják azt, hogy nemcsak emberi nélkül nincsen keresztyénség,
valóságos öröm néha-néha azt dolgok, emberi történések, jól- már pedig keresztyénség nél-
hallani, hogy kézrekerültek és rosszul való elgondolások és kül nincsen sokkal kisebb 'ba-
büntetést kaptak. A háborús cselekedetek vannak, hanem jokból sem kibontakozás, mint
lélektannal foglalkozók sok I ezeken túl és sokszor éppen ál- amilyen baj ez a mostani világ-
okos magyarázatot tudnak adni taluk világosodik meg az em- égés. Aki jólértesült ember szí-
ezeknek az embereknek termé- beri korok számára valamelyik nében akar feltűnni embertár-
szetrajzáról, de mi vagy egé- régi és félreértett vagy félre- sai előtt, legyen jólértesültsége
szen meggyengült hitű, vagy állított igazság. Ezeknek ugyan- az evangéliumról, amelyikben
éppen hitnélkülvaló emberek- is beszélni kellene. Bizonysá- Istennek hatalma van minden
nek ismerjük őket. Jól meg le- got kellene tenniök. Híresztel- idők és minden bonyodalmak
het figyelni, hogy nem a ren- niök kellene azokat az újságo- keserűségeinek feloldására és
des templomlátogatók és imád- kat, amiket hitük által szerez- elhordozására.
kozók közül kerülnek ki. Ez nek. Híresztelniök kellene azo-
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Igy is lehelne ...
Lapunk multheti ' számában Harmati

Gy. írt a rádió vasárnap délelőtti mű-
soráról. Cikkében kifogásolja azt a már
sokunk által észrevett tényt, hogy a
rádió ugyanakkor, amikor Budapest, I-en
istentiszteletet, Budapest Il-őn könnyű
zenét közvetít, Szomorúan kell megálla-
pítanunk ebben a tényben, hogy a ma-
gyar rádió, amelyik kezdetben csakugyan
építeni igyekezett minden dolgában,
engedett a kísértésnek és utánozza a
vasárnap délelőtti matinét tartó mozikat,
színházakat, hangversenyrendező íro-
dákat.

Egyszer már rámutat tunk arra', hogy
ezek a vasárnap délelőtti vállalkozások
a budapesti, polgárság nem keresztyén
rétegéből .indulta.k el. Abból a rétegbőf,
amelyik nem rriulaszt istentiszteletet az-
zal, hogy .szórakozní megy,)n'~it ezt
már elvégezte pénteken 'este, va~y
szombaton, vallása szokása szerint.

A keresztyén társadalom mégis utá-
nozza őket benne, de bűnösen. mert mu-
laszt, elmulasztja Isten Igéjének hall-
gatási alkalmait.'

Egy darabig csak egy-két mozi tartott
vasárnap délelőtti matinét, azután csak-
nem valamennyi, majd a színházak kö-
zül is csatlakoztak egyesek és a hang-
versenyrendező vállalatok sem marad-
tak el. Végül most a rádió is csatlako-
zott, engedve a "korszellerÍmek". Ez az
engedékenység azonban bűnös. Elárulása
a keresztyén szellemnek, amelyet a rá-
dió olyan híven igyekezett szolgálni
ezelőtt azzal, hogy vasárnap délelőtt
csak istentiszteletet kőzvetített és má-
sik hullámhosszát elhallgattatta, hogy
ne zavarja az egyik áhitatát.

Most a rádió, úgy látszik, mind a két
hullámhosszát használni akarja egy-
szerre. Nos, hát akkor tudunk mi aján-
lani valamit, amivel könnyebben. mű-
sorösszeállítási gondok, sőt külön tisz-
teletdíjak megtakarításával megoldhatja
egyszersmindenkorra vasárnap délelőtti
Budapest II. műsorgondjait. Közvetítsen
a rádió Budapest II. is istentiszteletet.
Ha egy vasárnap egyszerre mind a két
hullámhosszori istentiszteletet közvetí-
tene, akkor mínden vasárnap minden fe-
lekezet hallgathatna istentiszteletet, ige-
hirdetést. Hogy azután az arányszám
kérdését hogyan oldaná meg, az mellé-
kes kérdés, kétszer három óra alatt akár
hat istentiszteletet is közvetíthetne.

Igy sokkal jobban használna, építene
és teljesítené feladalát a rádió, mint
holmi könnyű zenével, zavarva a má-
sik hullámhosszon Isten igéjét.

- Kemény P.

Házasságkötés. Scholtz Ákos és Né-
meth Gizella augusztus 3-áll este tar-
tották esküvőjüket a budapest-kelen-
földi templomban. - Kecskeméti Sándor
m. kir. tüzérfőhadnagy és Stéberl Ilona
augusztus l5-én tartják esküvőjüket a
gyulai templomban.

- A Luther-Társaság érdekes hirde-
tését, me ly részletesen 'felsorolj'a az
újabb könyvcsomagok összeállítását, ol-
vasóink figyelmébe ajánljuk. Sok jó
könyvet lehet igen olcsón megszerezni,
ajánlatos azonban a megrendelést mi-
előbb eszközölni.
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"Uncondicional surrender"
Ez a két szó a magyar közönség előtt eddig nagyjában ismeretlen

volt. Még a csak magyar nyelven beszélők, is tudták azonban azt, hogy
mit jelent az "unbedi,ngte Unterwerfung.". S mindkét szónak fordí-
tása: a föltétel nélküli meghódolás} ma a világ lelkiismerete előtt álló
nagy kérdés.

Nemcsak a világot érdekli ez a kifejezés, hanem annak tartalma
fölöttébb érdekli magát az egyházat, helyesehben a keresztyenséget.

A háborúk megindulásakor a keresztyénség azon fáradozik, hogy
maga a hadviselés lehetőleg ne haladja túl a humánizmus törvényeit.
S a háború folyamata alatt minden keresztyén és egyházi ember azon
fáradozik, hogy ,a háború okozta sebeket a leghatásosabb balzsam
gyógyszerevel gyógyítsálc meg. I

Olyan hosszúra nyúlt világháborúk zalatt, mint amilyen a mostani
is, megérthető az, hogy a szembenálló felek gyűlöleteóriásira növeke-
dett egymással szemben. Nehezen gondolható el, hogy az ellenfelek
vezérei egymás mellett üljenek valami bankett en s nyugodtan udva-
riaskodjanak egymással. De maga a két nép talán még sincs egymással
szemben ugyanilyen ellenséges érzésekkel. -

Valószínűleg nemcsak a katonák, hanern a civilek is nagyon jól
tudják, hogy minden háború elveszíthető. Minden józan ember számol
a tragikus háború kihatásainak borzalmai val. Azonban akármilyen
tragikus színberu is látja az' európai, vagy keresztyén ember a háború
kimenetelét, azt érzi és vallani akarja, hogy keresztyén emberi méltó-
ságának különösebb sérelme nélkül kell annak befejeződnie. Ha abban
a hiszemben élnek a győzni akarók, hogy a legyőzötteket a rabszolga-
ság sorsánál borzalmasabb helyzetbe sodorják, akkor nincsenek tisztá-
ban azzal, hogy az ember a fájdalmak .és teherhordozások terén hol
éri el azt a pontot, amely után már nem gondolkozdk.. henem az emberi
méltóságot megcsúfolva a legborzalmasabb dolgok vállalására is kész-
nek mutatkozik.

Ha a szembenálló hadvezérek a háború első hónapjaiban és két
első évében hangsúlyozták is azt, hogy az ellenség tökéletes kényszerí-
téséveI kell végződnie ennek a háborúnak, sem akkor, sem ma nem
vette azt senki komolyan. Bizonyosan, nem gondolt egyetlen egy német
ember sem arra, hogy Hondurasban nemzeti szocializmust csináljon s
bizonyosan dőre gondolatnak ken ítélje minden kanadai evangélikus
keresztyén azt a lehetőséget, hogyaközépeurópai térségbe bezárt
maroknyi' magyarság ki legyen szolgáltatva például a szlávságnak.

A keresztyén ember a feltételnélküli meghódolást Istennel szem-
ben ismeri el. A protestáns magyar keresztyén ember egész történelmi
mult ja tele van ennek a ténynek dicsőséges emlékeivel. A sokszor
megszídott magyar szolgabírák sohasem voltak olyanok a hazai terü-
leten élt kisebb nemzetiségek embereivel szemben, mint amilyenek
voltak a hazánk körül naggyátett egykori kis államok hasonló munka-
körben tevékenykedő buzgó alkalmazottai. '

Ha e háború után állandó békét akarnak készíteni a világ, szá-
mára, a feltétel nélküli meghódoltatás nem jó jelszó. Ettől minden :
.szabad ember fél. S ezzel szemben minden öntudatos ember eleve.
védekezik s egész Európával szemben nagyon méltatlan gondolat volna
ennek kierőszakolása.

Még mindíg a háború nem tudjuk melyik szakaszában vagyunk.
Arról még nincs szó, hogy az egyik fél tökéletes győzelmet aratot, a
másik fél tökéletes vereséget szenvedett volna. De éppen azért, inert
ebben a helyzetben vagyunk, kényszeríttetve érezzük magunkat a
következő megjegyzések megtételére.

Amerika es Európa fennhatósága alatt Levőállamok területén akár
a régi ökumenikus mozgalmak mintájára, akár az új világ kialakítandó

.szelleme szerint össze kell gyűjteni valamelyik semleges államban a
.különböző hadviselő és semleges államok egyházi embereit. Leginkább
azokat, akik a népből gyökereztek, (lélek és életrevalóság szerint is) és
módot kellene nekik adni arra, hogy megismerjék államaik háborús
elgondolásait. Ezek a lelkészek bármelyik egyház legméltóbb lelkészé-
nek elnöklete alatt tudnának beszélgetni arról, hogy legyen-e feltétlen



meghódoltatás a jövő állandó rrieghékéltetése érdekében, vagy pedig
olyan tárgyalás jöjjön létre még a háború mostani szakaszaiban is,
amelynek emberibb befejezése megbecsülné mindazok emlékét, akik
felá1dozták magukat országaikért. A háborús halottak, a hadifoglyok,
az árvák, az özvegyek nevében kell tiltakoznunk a hadvezérek és poli-
tikusok elgondolásai ellen. Hány katonánk halt hősi halált úgy, hogy
utolsó perceinek haláltusájában talán épen legnagyobb ellensége nyúj-
tott váratlan és nagy segítséget. S halottak érettünk folytatott harcai-
ban Isten előtt megbékélve és a legnagyobb áldozatot hozó hátramara-
dottak, akik hősi halottjukban mindenüket elveszítették, miért érde-
melték ki a kétszeres, vagy a háromszoros büntetést.

Most van abban a helyzetben a háború, amikor mínden keresz-
tyén egyháznak ösztönösen nemcsak meg kell éreznie a kiáUást, ha-
nem mínderit el is kell követnie annak érdekében, hogy az ilyen össze-
jövetel valóban létre is jöjjön. Svájc teológusai ma világszerte nagy
tekintélynek örvendenek. Svédország evangélikus egyháza tiszteletre-
méltó szerepénél fogva mindíg alkalmasnak látszik ar-ra, hogy lelké-
szek tömegét vendégül lássa. Az amerikai lelkészek a két háború kö-
zötti időben szívesen hajóztak át Európába békés s talán sok tekintet-
ben kedélyes konferenciák végighallgatására. Talán most az utazással
járó veszélyeket is vállalnák. Ennek az összejövetelnek lenne
eredménye.

A mostani háborúban harcoló ellenfelek közül többen nem akar-
ják azonosítani magukat sem a keresztyénséggel,' sem a hittel. Úgy is
mondhatnók ezt a tételt: keresztyének nem keresztyéneket véve segít-
ségül harcolnak keresztyének és nem keresztyének ellen. Katonai lel-
készek tudnának arról beszélni, hogy ez a valóság hány harcoló katona
lelkét meggondolkoztatta. Ilyen lelki szempontból összevissza helyzet-
ben sem szűnik meg a keresztyénség hatása alatt élő emberek felelős-
sége: rlem megalázni, hanem megmenteni a leüeet« millióit.

Azt természetesnek tartjuk, hogy a hadvezér és politikus használja
győzelme reményei közben a feltétlen meghódolás nagyszerűen csengő
szavait, de ugyanilyen természetes az is, hogyakeresztyénség felelős
emberei állandóan szembeállnak ezekkel a kívánságokkal és magával
a kifejezéssel is. Más az,· amit a császárok maguknak és államaiknak
igényelhetnek és más az, amit Isten egyedül igényelhet az emberi
kisebb szerénységben élő embertől egyaránt.

Az természtes. hogy minden változik. Ideális dolog az, ha minden
a jó irányában változik meg. Még a háború menete is. S ha ma úgy
látják az egyházak, hogy a hadviselés túlvilágosan, de nem túl humá-
nisztikusan fogalmazza meg hadviselésének menetét és céljait: álljon
elő a keresztyén emberek közössége és hallassa szavát és ítéletét e
megnyilatkozásokról. . G. L.

Az aszódi leánynevelő
Hatodik évtizede áll már az evangélikus leánynevelés szolgálatá-

ban a bányakerület aszódi leánynevelő intézete. Nagy idő ez. egy
leányiskola életében, hiszen tudjuk, hogy a leányok rendszeres iskolai
nevelése távolról sem tekinthet vissza olyan hosszú és gazdag multra,
mint a fiúké. Az aszódi leánynevelő akkor létesült, amikor a polgári
iskola a leányok szempontjaból a legmegfelelőbb iskolatipus volt s
minden igényt kielésritett. Ez a magyarázata annak, hogy 0Z első világ-
háború elötti évtizedekben az ország minden vidékéről tömegesen
keresték fel a tanulók az intézetet, úgyhogy az valóban az evangélikus
leányifjúságnak volt kedvelt és hírneves nevelő intézménye. Azzá
tette pedig nemcsupán az akkor legalkalmasabb Iskelatipus s· a kiváló
tanári kar, hanem Aszód központi fekvése és az intézet épületének
kellemes és szép elhelyezkedése a kies Galgavölgyet kísérő lankás
domboldalon, az evanzélikus kultúrában nagy szerepet játszott báró
Podrnarr'czky-család történelmi értékű kastélyában. Az épületet szá-
zados park övezi. A mult természeti és művészeti szépségeitől meg-
áldott környezetberu gondos iskolai és internátusi nevelés késúti elő
a jövőre, az evangélikus magyar nő nemes hivatására az intézet falai

ft nénföis~ola és a falu
Nem véletlen műve az, hogy evangé-

likus egyházunk volt úttöröje hazánkban
a népföiskolai mozgalomnak. Ha vala-
melyik iskolat.ípusra, úgy a népfőisko-
lára rá lehet mondani, hogy evangélikus
egyházunk tanításával lényegében jól
egyezik, Kűlföldön is az evangélikusság
látta meg nagy jelentőségét, hiszen el-
indítója is evangélikus lelkész volt.

A népfőiskola a falu iskolája. Azzá
tudott lenni Finnországban, Dániában s
hogy valóban azzá lett, mutatja az északi
népek parasztságának felemelkedése. A
népfőiskola azt hozza és azt adja, -ami
a falunak legelsőrendű hiánya: a neve-
lést. A főld népének élete a míndennapí
robot következtében annyira túlterhelt,
hogy bizony tudatos és célzatos nevelői
munkáról a családon belűl nem lehet
nagyon beszélni, legalábbis igen szórvá--
nyosan. A családi élet régi melegét a
rohanó élet sok más elfoglaltsága miatt
elveszítette s ha sok esetben a szülő-
ben meg is volna a hajlandóság nevelni
gyermekét, nem tudja vállalni a ver-
senyt mindazzal, amit a mai élet sok-
oldalú más elfoglaltsága, szórakozásai
jelentenek. A többségnél ilyen irányban
semmi sem történik és ami igen szomorú
jelenség, ilyen téren még hiányérzete
sincsen sok-sok családnak. Fásultságban,
érdeklődéstelenségb en nő fel ifjúságunk,
nem lát magasabb célokat, legfeljebb
sporthős akar lenni. Hiányzik belőle a
közösségi érzés, nem érdekli a más élete,
baja, belevesz a maga kis egyéni gond-
jaiba és bajaiba. .

Nem célom, hogy a falu és a család
képét fessem, de rá kell mutatnom né-
hány vonásra a népfőiskola és a falu
viszonyában. Isten kegyelméből öt esz-
tendő telt el a magyar evangélikus nép-
főiskola! mozgalom életéből, igen áldott
öt esztendő volt, sok kU7.t:lelemmel, de
igen sok örömmel. Azt reméltük, hogy
öt esztendő multán az egész magyar
evangélikus falu népe a mi, zászlónk alá
fog állani. Ehelyett az elmúlt esztendő-
ben mindegyik népfőiskolánkon alig
akadt jelentkező. Ennek legfőbb oka az,
hogyanépfőiskola nem lehetett teljesen
a falué: nem érezte a falu népe, hogy
ez az iskola az övé és az ő számára
van mondanivalója. Nem mellékes kő-
rűlmény az, hogy a nagytarcsai népfő-
iskola, melynek fenntartásáról áldozat-
kész hívek gondoskodnak. havonta el-
küldvén adományaikat, 990f0-ban közép-
osztálybeli emberek s csak l0f0-ban a
falu népe hozzájárulásából kapja az ado-
mányokat.

Igen sok követelményt támasztanak a
népfőiskolával szemben. Egyesek azt
kívánják, hogy legyen gazdasági inté-
zet, amelyben a .gazdálkodáshoz szüksé-
ges ismereteket sajátítja el az ifjú, má-
sok azt igényelik, hogy képezzen falu-
vezetőket, akik hazatérve falujukba, ve-
zessék falujukat. De sem az első, sem
az utóbbi nem lehet kizárólagos célja.
A nép főiskola nevelő intézmény. A falu
ifjúságát Krisztusban új életre akarja
nevelni s ugyanakkor tudást is akar
nvújtaní. A gazdaifjúnak szükséges
életismeretek birtokába kívánja eljut-
tatni, a tudás kapuit megnyitni az ifjú
előtt, indíttatást adni, hogy merre kell
haladnia. E cél megvalósításában nem
lehet más eszköze, mint egyedül és kízá-

,,[ólag Isten igéje. Rá kell döbbenie a

• 3



falunak, hogy minden ma még fennálló
és ma még megoldatlan kérdését csakis
a Krisztusban ujjászületett ifjúság tudja
megoldani. Krisztus nélkü] hiábavaló
beszéd és fecsegés minden szó, lehet
részletmegoldás, de végsófokon minden
oda fog mutatni, hogy ifjúságunknak
új életre van szüksége.

Finnországban a falu szükségletei hoz-
ták létre a népfőiskolát, a falu indította
el és a falu is tartotta fel, nálunk az
elindítás és a fenntartás a falu népétől
független, minden munka nélkül készen
kapta meg a falu, nem kellett érette
semmit sem tennie, talán ezért nem is
tartja olyan értékesnek. Úgy van vele,
mint az örökös az öröklött vagyonnal:
nem tudja úgy megbecsülni, mint az,
aki szerezte. Ha elkövetkezik népünknél

'az az idő', hogy érezni fogja, hogy a
népfőiskola az ő iskolája, akkor meg fog
oldódni a népfőiskola minden anyagi
természetű nehézsége is, hiszen Isten
ma is gondoskodik róla csodálatosan,

Egy-egy tanfolyam vége előtt sokat
beszélgetünk arról, hogy mi lenne a
tennivaló, miután ki-ki hazatér ottho-
nába, Milyen szép terveket hallottam,
ifjú. emberek fogadkozását, de mikor
később meglátogatom őket otthonukban,
fájdalmas levertséggel mondják szinte
egybehangzóan: kigúnyolnak, nem vesz-
nek be maguk közé, nem értenek meg
sok esetben maguk a szülők. Bizony,
nem kis kérdése a népfőiskolának, hogy
mí lesz az ifjúval, aki otthonába vissza-
tér, ahol a régi maradt a családi és a
közösségi élet. Ez igen nagy és fájó
kérdése a magyar faluból tanuló ifjú-
ságnak,

A népfőiskola arra a szinte lehetet-
lennek látszó feladatra vállalkozik, hogy
fáklyavivő növendékein keresztül gyuj-
togassa a hit és a tudás tüzét a magyar
faluban. Tudunk ugyan népfőiskolás
ifjakról, kik visszaestek oda, ahol annak-
előtte voltak, de tudunk ugyanakkor
olyan esetekről, hogya falu egész ifjú-
sága egészen más úton halad éppen a
népfőiskolás ifjú csendes és szetény
bizonyságtevő munkája nyomán, A nép-
főiskola bejelenti teljes jogigényét a
magyar falu népére, mert az az iskola-
typus, amely legjobban megfelel a falu
követelrnényeinek. A népfőiskola új éle-
let tud adni azoknak, akik arra vágy-
nak, mert falai között szeretetközösség
vesz körül mindenkit. Nem kiváló ifjak
közössége, a tanárok és a nevelők sem
valami csodálatos emberek, egyedül és
kizárólag az a magyarázat, hogy itt
mindenki úgy jár, mint aki Isten dolgá-
ban foglalatoskodik felelősséggel és sá-
fársági tudattal.

A népfőiskolának voltak s vannak
barátai s vannak nem kis számmal
ellenségei is, Kezdetben sokan kétséges-
kedtek jövője felől, de meg kellett szé-
gyenülniök s el kellett ismerniök, hogy
van hivatása a magyar falu életében.
Nem vagyunk egyáltalában rajongók
vagy túlzott idealisták, de hitünk sze-
rint éppen a népfőiskola van hivatva ki-
alakítani az új magyar falu képét. Gon-
doljunk a finn és általában az északi
államok falusi viszonyaira, ahol gyak-
ran történik, hogy egyetemi végzettségű
hajadon természetesnek tudja tartani,
hogy hozzá házassági szándékkal köze-
ledjen egy falusi földmíves ifjú, Hason-
lítsuk össze ezzel a mi viszonyainkat.
Igen sokan érvelnek ezzel szemben az-
zal. hogy ez szociális kérdés és először
a földbirtokreformot kell végrehajtani
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közé fogadott leánysereget. A kert és épületek feletti dombtetőn pedig
ott magaslik az ősi aszódi templom, mintha megnyugtató an nézne
messze a gyermekeiket kibocsátott szülői hajlékok felé: .Isten háza áll
őrt itten s Isten lelke vigyáz a gyermekekre.

A mult világháború utáni években a nevelés, közelebbről a leány-
nevelés terén olyan -ígények érvényesültek, amelyek a iskolát mellőz-
tetésre kárhoztatták. A gyors egymásutánban következő tantervi újí-
tások szinte ideges kézzel, ae mindenesetre nagy bizonytalansággal
hoztak reformot reform után, míg végre a' leányiskoláról letőröltek
mindent, ami a leánynevelés jellegzetes sajátsága és követelménye.
Ma már a leányiskola semmiben sem különbözik a fiú-iskolától s a
magasabb leánynevelést jelentő leánygimnázium csak jelentéktelen
részletekben üt el a fiúgimnáziumtól. Hiábavaló volt Raffay püspök-
nek jobb sorsra méltó kezdeményezése 'a pesti egyház Veres Pálné-
Iiceumával, a Ieánynsveléás ügye részben a szülők, részben a hivata-
losak ferde felfogása miatt megbukott i ma nem más, mint a fiú-
nevelés századokon át jól kialakult rendszerének lénye.::;telen módo-

sításokkal alkalmazott formája. Ezen csak a jó Ieányiskolai tanárok
Egyéni. készsége és hajlandósága segít itt-ott olyan mértékben, ami-
lyenben a lényegtelen formaságokat aprólékosan szemrevevő. de a
nevelés lényegét sokszor még halványan sem sejtő formai ellenőrzés
eltűrni hajlandó.

Bekövetkezett az aszódi .iskola elnéptelenedése isa két világ-
háború közötti időszak közepe táján. Ekkor a divat a hangsúlyt az
érettségi bizonyítványra tette. Tárgyilagosan meg kell vallanunk, hogy
a divatot befolyásolta bizonyos mértékben a megélhetést keresők; kény-
szerüsege is, de távolról sem annyira,. hogy ez a kényszerűség minden
tekintetben igazolásul szolgálhatna,

Az iskolafenntartó egyházkerület is akaratlanul szembekerült a
kérdéssel: mi legyen ezzel az Iskolával? Leánygimnáziummá fejlessze?
Nehéz kérdés volt. Nemcsak azért, mert a közoktatásügyi mimsztérium
ellenezte a dolgot, kiszámitván előbb, hogy Aszódon összesen alig
haladja meg 'a félszázat az érettségizettek száma, hanem azéirt is, mert
nem egyezett meg a fenntartó terveivel újabb leánygimnázium léte-
sítése. Kelletlenül vitte volna végbe az átalakítás munkáját, mert már
akkor világos volt előtte acél: olyari intézménnyé kell kifejleszteni ezt
a jó alapon s tisztes multon felnőtt iskolát, ami a meglevő leánygim-
náziumok mellett a leánynevelés különleges rendeltetését s a leány-
lélek egészen jellegzetes felépítettségét, nemkülönben a női. hivatás
gyökeres másszerű voltát tiszteletben tartva teljesíti evangélikus és
magyar társadalomépítő kötelességét. Megmarad tehát Aszódon a pol-
'gári iskola a nehéz mellőztetés éveiben js s mára már ki is heverte
azoknak rossz hatását. Az osztályok és az otthon újból benépesültek

Iskezd kialakulni a régi polgári iskola fölött, mint annak folytatása, a



leánynevelő intézetnek aeJ a formája, amely leginkább megfelel "a kö-
vetelményeknek.

Keretül egyelőre az 1940. évi 61.752. számú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendeletben meghatározott kétéves úgynevezett ház-
tartási-gazdasági szaktanfolyam szolgál. Nem baj, hogy az elnevezés
nem szerencsés, s maga a "szaktanfolyam" szó pedig éppen szerencsét-
len fogalmazású, az a fő, hogy a megindulás állami rendelet révén
lehetövé vált és mód van az egészséges továbbfejlődésre.

Ezidén már harmadik tanévet fejezte be a kétéves továbbképző
iskola. Tehát ma a polgárival együtt összesen hat évig nevelkednek az
intézet tanulói Aszódon. A tanári munkát a polgári iskola tanári karán
kívül két újonnan szervezett tanszéken működő gazdasági tanárnő
végzi.

A kétéves fe~őtagozat célja röviden: vallásos magyar háziasszony,
jó feleség, áldozatos édesanya nevelése, egészséges életfelfogás kiálaki-
tása, érdeklődés felkeltése a háztartási és gazdasági munka iránt,
ennek megksdveltetése, tanítása és gyakorlása. Nem hanyagolja azon-
han el az intézet az általános műveltség fejlesztését sem. Ennek szol-
gálatában állnak a rendes elméleti tárgyak és a rendkívüli tárgyként,
eleugyanolyan gonddal tanított idegennyelvi és zenei tanulmányok.

A növendékek a díszkertben, konyhakertben, gyümölcsösben,
gazdasági udvaron gyakorlati órákon sajátítják el a gazdasági és ker-
tészeti ismereteket, miután ezekben kellő elméleti oktatást nyertek.
A magyarosan berendezett konyhán csoportokban tanulják a hat ze-
méJyes ebéd és vacsora készítését. A csoport öt tagja közül egy a
mindenért felelős gazdasszony, a többi a levest, húst, főzeléket, körí-
tést és tésztát készíti, zöldséget és gyümölcsőt rak el télire. A gyakor-
lat nemcsak látszólagos, éppen csak a nevéért való, hanem gyakori és
alapos, úgy hogy már egy év is örvendetes eredményt hoz. Van aztán
külön háztartási csoport is. Ennek rtagjai a rnosóban, vasalóban, tej es-
kamrában és a baromfiudvaron dolgoznak. A gyakorlati kiképzést
végül teljessé teszi -al szabás és varrás tanulása.

Olyan -iskolánk van tehát, amely valóban az, életre készíti elő a
leányokat, del amellett megadja nekik 'a lélek és a szellem kellő műve-
lését is. Már pedig csak ennek a kettőnek összhangja biztosítja a leány-
nevelés ideális céljának elérését. Akár az egyiknek, akár a másiknak
túlzása a szakoktatás nemkívánatos irányába tolja el a nevelést és egy-
oldalúari képzett egyének kibocsátását eredményezi.

Szükségesnek tartottuk, hogy az eddigi tapasztalatok jogán egy-
házunk érdeklődő és érdekelt közönségét a fentiekről röviden tájékoz-

és szociális téren kelJ megoldani a sok
problémát. Véleményünk és meglátá-
sunk szerint ez nem hajtható végre csak
Krisztusban új életre jutott -ifjúsággal s
vajjon erre neveli-e a mai falusi otthon
az ifjúságot, vajjon otthon istenfélelemre,
szeretetre neveltk-et -.

Ha nézzük a -falu életét - a város
élete persze korántsem jobb -, bizony
szomorú képet mutat. Valahogy feje-
tetejére van állítva az egész élet a falu,
ban s különösen az ifjúság nem találja a
maga helyét. Hiányzik a legfőbb és a
legnagyobb kincse: az Istenben való
hite. Mindenféle pótanyagokkal akarja
lelki szükségleteit kielégíteni. Legtöbb-
ször azzal, amit a város megunt és már
eldobott. A cs.a}ii.d,, ,élete: sívárrá és
üressé lett; v álásók, -veszeke dések. gyű-
lölségek, anyagi önzések otthonosak a
hajlékokban. Ez·a- falu nem alkalmas az
ifjúság nevelésére. Kell valakinek vagy
valaminek lenni, aki vagy amely vállal-
kozik arra az igen fontos feladatra,
hogy az ifjúságot elvezesse az új életre.
Böven tudnánk szemelvényeket -közölni
volt népfőiskolások leveleíből, melyek
egybehangzóan arról tesznek tanubizony-
ságot, hogy a népföiskolán azt az élet-
formát élik, amely után vágyódtak, dc
ezt azután otthon -igen gyakran nem
tudják folytatni, mert vagy erőtelenné
válik, vagy hiányzik belőle a hir, amely
ebben a küzdelernben nékülözhetetfen
Gondoljunk arra, hogy hat hónapon ke-
resztül 30 vagy több ifjú él együtt, akik
azelött soha sem látták egymást, s ami
szinte felfoghatatlan a mai ember szá-
mára: megértik, söt még szeretik is egy-
mást, pedig milyen sok akadályt kell
legyőzniök, hiszen az ország különbözö
vidékéről jönnek' össze, vagyoni hely-
zeütk is különböző, az egyik százholdas,
a másik nincstelen zsellér gyermek. Aki
ismeri a falut, tudja nagyon jól, liögy
·milyen nagy akadályt - jelent ez s még
emellett vannak nyelvi akadályok is
Korban sem egyförrp.ák az .ifjak: az egyik
még szinte gyermek;. a másik katona-
viselt meglett férfi és mégis ezek elle-
nére szeretetközösség tud kialakulni.
Néhány nap után testvérei lesznek egy-
másnak, szeretet fűzi öket egybe s ez a
kapocs tartja őket össze hat hónapon
keresztül. sőt az iskola falain túl egy
egész életen át. Ezt nem emberi erö
hozza létre, hanem kizárlóag és egyedül
Isten élő lelke. -

Az evangélikus népföiskolának éppen
azért igen nagy feladata 80 magyar falu
életében a közösséget munkálni, és pe-dig
az Istennel való közösséget. A falunak
nem lehetnek olyan nehéz kérdései, hogy
Krisztusban ne oldódhatnának meg.
Csak akkor van létjogosultsága az evan-
gélikus népföiskolának,' ha ezt a fe1-
adatot látja maga előtt S 'ha -falai kö-
zött valóban találkozása van a falu
ifjúságának az élő, Krisztussal. Tehát nem
faluvezetőket akarunk kép'ezni, még ha
ezt a feladatotönt.udatlanul vé-gezzük is,
nem is középískola-pótlék kívánunk
lenni, hanem kizárólag szolgálni akarunk
a falunak, azt adni neki, ami hiányzik
életéből: a Krisztust s akkor: minden
más célt elértünk s minden' feladatot
meg tudunk oldani. . .

Néhány hónap mul:va ismét elkezdjük
az új esztendőt, ,immáron' a .hatodíkat,
abba na tudatban, }:logy talán sohasem
volt olyan nagy szükség . munkénkra,
mint éppen ezekben va - napokban. Hi-
szünk abban, hogy ez évben is fog Isten
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felelősséget -ébresztení sokakban a nép-o
főiskola iránt. Lesznek olyanok, akik
imádkoznak, lesznek, akik anyagilag is
segitik, lesznek, akik küldenek ifj ak at
és leányokat s egészen bizonyosan lesz-
nek olyan szülök, akik kézen vezetik el
gyermekeiket a népfőiskoléra és akad-
nak még olyan ifjak és leányok is, akik
szívük belsö hangjának Indíttatására ön-
ként indulnak' el 'a népföiskolára.: Hisz-
szük, hogy el .íogRövetkezní az az idő,
hogy a nép főiskola és a falu elválaszt-
hatátlanek lesznek egymástól.

Dernal Ferenc.

Táborozás
Július derekán, perzselő nyári nap-

sütésben 14 evangélikus fiú .érkezett
Szarvasra s vert tábort a község határá-
ban, a kies fekvésű Hármas-Kőrös part-
ján .. Mindnyájan egykorúak, tizennégy-
tizenötévesek. Alig érkeztek meg tábor-
helyűkre, máris tele volt a város a hír-
rel: újabb cserkészek jöttek Szarvasra.
Egy pár óráig rnindenkí csak ennyit tu-
dott róluk. Később valaki megsejtette s
továbbadta.' azonnal: nem cserkészek
ezek, hanem fasori diákok. Másnap pe-
dig már mindenki azt mondogatta: pap-
növendékek, teológusoknak készülő
diákok. . . •

Elmosolyodtam erre. Honnan gondol-
ják .ezt róluk? Talán, mert lelkész és
nem cserkészparancsnok vezetésével jöt-
tek? . " Lelte.t. Mindenesetre jó előre i

figyelmeztetem a fiúkat rá s kérem '1'
őket, viselkedjenek ehhez méltóan. Hi-
szen' rájuk tulajdonképpen papi hivatás
vár. Mindannyiukra. Ha: nem is lesz vá- !

lasztott életpályájuk a -lelkészi pálya, I
papi .Ielkülettel és szolgální kész szívvel ,1
kell elindulni ok anyaszentegyházuk I
munkájába. Azért jöttek táborozni, hogy' i

két heti állandó együttlét, komoly meg-
beszélések, bibliaórák és istentiszteletek,
által készüljenek fel erre a szolgálatra ..
S még valamiért, hogy közösen meghatá-
rozzák az otthoni, a fasori ifjúsági
munka jövőévi programmját.

Vége van a tábornak. Hazaérkezve
elgondolkozhatik az ember. Az idő táv-
latában megszépülnek: a napi ellátásért
folytatott szorgalmas munkának az em-
lékei, a fegyelmezés komoly órái. Orülní
tudunk annak; hogy .minden . jól sikerült.
A fiúk testileg-lelkileg felfrissülve, na-
pokon keresztül élményeiket mesélve
térhettek vissza Budapestre. De örülni
tudunk ennél nagyobb dolgoknak is.
Annak, hogy olyan közelről megismer-
hettük egymást - .büneinkkel, hitetlen-
ségünkkel, családi. néveltetésí körülmé-
nyeinkkel, diákéletünknek még a vallás-
tanár előtt is titkolt sok-sok problémá-
jával és ifjúsági munkára való készűle-
seinkkel együtt. - mint még soha. Ezt
az ismeretséget nem szerezhette volna
meg látogatásoknak . és magánbeszélge-
téseknek egész .sora 5,em. A szabad ter-
mészetben csodálátosan megnyíltak a
gyermekszívek, éli .est csendjében, ott a
parancsnoki sátorban fáradtan is mennyi
mondanivalónk volf egymáshoz. Volt
fiú. aki nem győzte. eléggé kőszönni azt
il két nevelöhatású olvasmányt, melyet
b iztatásomra egy előző cserkesztáborba
elvitt s ami irányt szabott egész további
életének. Egyik' esti megbeszélés elején
kitűztük .a témát:' ;,Hogyan' képzelern el
az ifjúsági kör jövőéví-rnunkáját?" s egy-

...
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tássuk. Az evangélikus társadalom míndíg megértette és méltányolta
is a nevelés terén -végrehajtott okos és kívánatos újításokat. Remél-
jük, hogy ez most is megtörténik és az evangélikus szülők örömmel
ragadják meg az alkalmat,hogy leányuk nevelését a nagymultú, de
még nagyobbra hívatott aszódi leánynevelő intézetre bízzák. .

R. M. Gy.

Középosztályunk
az

,
'es
egyházi munka

(Folytatás)
A magyar középosztályt egyszer már halálra ítélte a nyomor és

csaknem két évtized rettenetes küzdelmébe került, mire a halálos
szorításból ki tudott vergődni. Ez a küzdelmes időszak egyházi munka
szepipontjából megbénított minden alkotó tevékenységet és szinte
kiszakította a középosztályt erre az időre az egyházi életből. És alig-
hogy kezdett magára találni, most újból lebunkózza: a letért való
küzdelem mázsányi súlyú taglója. Tegyük fe], hogy még ragaszkodik
a lelki és szellemi munkában egykor kivívott vezető szerepéhez, lehet,
az élelmiszerekért való sorbanállás, közben is eszébe jut árva gyüle-
kezete, de már alkotómunkára nehezen fog telni a süllyedő erejé-
ből. Nem akar ez mulasztásokat és bűnöket palástoló védőbeszéd lenni
középosztályunknak az egyházi munkától való távolmaradása mel-
lett, még kevésbbé akar lenni holmi osztályöntudatnak ellentétté való
kiélezése. Sőt! De aki már ült éhségtől karikázó szemmel könyve mel-
lett, aki sorbanállás közben is megpróbálta agyát nem hétköznapi gon-
dolatokkal foglalkoztatni,' vagy aki lyukas talpú cipőben vizet, sarat
lábolva vándorolt már egyik helyről a másikra, hogy családjának a
betevő falatot biztosítsa, az meg fogja érteni ennek a középosztály-
nak a mai küzdelmét, becsületes élniakarását. Az meg fogja érteni,
hogy ennek a középosztálynak minden energiája a: letért való min-
dennapos küzdelemben, bírkózásban pazarlódik el és csak nehezen jut-
tathat belőle egyháza javára számbavehető mennyiséget.

De ha mégis lesznek kevesen, akik a középoszfálynak ebből az
emberfeletti küzdelméből töretlen életerő vel, hittel és tiszta lélekkel
kikerülve mern ek és képesek még valami egyházi munkához hozzá-
fogni, akkor ezek bizonyára olyan tizenhárompróbán is ke'resztülment
evangélikusok lesznek, akikben' semmi körülmények között sem sza-
bad tudálékos elemet látni, csak azért, mert középosztálybeliek, hanem
tapintatos, ügyes segítőkészséggel kell őket átvezetni a kezdet nehéz-
ségein, mert sohase lehet tudni, hogy melyiknek a munkája nyomán
tör elő egy hatalmas erejű bizonyságtevés Krisztus mellett.

De van egy üzenet a némán tűrő és küzdő evangélikus közép-
osztály számára is. Evangélikus egyházunkba és gyülekezeteinkbe
gerinc, még .pedig ép gerinc kell. Soha se feledje el a középosztály,
hogy ez csak ő lehet. Az egyházépítés gondját elsősorban neki kell
viselnie. Nem szabad ráhagyatkozni arra a kényelmes álláspontra, hogy
az életküzdelemben energiáját felemésztő középosztály mögött ott van
az örök tartalék: a parasztság. Ez is fontos tényező, csakhogy most
más viszonyok vannak, mint valamikor voltak. Az élet sokszáz kilo-
méteres sebességgel robog mellettünk és rajtunk keresztül. Ma még
diadalmasan hirdeti az égbenyúló torony az ember felszökkenő vágyait,
holnap már üszkös romok mellett fojtogatja a kétségbeesés felcsukló
zokogása a tegnap még magabízó embert. Régen hosszú nemzedékek
során át csak szállingózva, imitt-amott küldték előre a hátsó vonalak
a tartalék válogatottjait a középosztály .sorain ak erősítésére és fel-
frissítésére, ma nem érünk rá erre a lassú tempóra. Valamelyik ősünk
még kubikus volt, annak a gyermeke már vándor mesterlegény, az ő

fia fúró-faragó ezermester, az' apánk iparos, mi pedig tanárok, papok,
orvosok, mérnökök, tisztviselők vagyunk.' Régen be lehetett érni ezzel
az űtemmel. Ma -mindazoknak, akik még nem fáradtak el a nagy
harcban, egyszerre kell megrohamozniok az elhagyott őrhelyeket és
betölteni' a felkínált szerepet, Mert hogy a kérdés napirenden van,

, az nem vehető másnak, mint felszólításnak. A felhívásra pedig első-



nek a középosztálynak kell jelentkeznie. Nem baj, ha valaki nem érzi
magát eléggé rátermettnek, ma nem szabad, túlzottan 'válogatni, ha-
nem minden jó szándékot karon kell ragadni. A fő az, hogy kemény-
derekú, sziklaszilárd, hithű evangélikus legyen. A' selejtes úgyis el-
hull, a többit pedig .a tűzben' acéllá lehet edzeni. Középosztályunk
pedig vállalja fel a munkát abban a' rendíthetetlen hitben, hogy a
lélek magasabbrendű, mint a test és a becsület értékesebb, mint az
anyag. Ebben a korban, amikor egyik ember a másik rovására gyűjt, '
halmoz, lássa meg, hogy a testnek" elég a célt betöltő minimurn.
Az ablakban kitett cserépben nyíló virág nem illatosabb akár egy
nagy láda földben sem, mint abban a két maréknyi földben, amelybe
ültetve van. És dolgozzék a mi középosztályunk abban a hitben, hogy
nincsen olyan megpróbáltatás, olyan sors, amelyben az Isten kegyelme
magunkra hagyna. Ö megmutatja a kibontakozás útját még az olyan
reménytelennek látszó helyzetben is, amilyenbe a mai evangélikus
középosztály jutott. Ha ezt hiszi és így próbálja meg maradék ener-
giájátegyháza szolgálatába állítani, akkor könnyebb lesz számára a
ma és a jövendő egész élet-halál harca is.

Dr. Várhegyi Miklós.

Pákh Albert emlékezete
- Születésének 120-itk évfordulóján. -

Százhúsz évvel' ezelőtt: 182.3 március ll-én, nagy öröm virradt
Pákh Mihály nagytiszteletű úrnak, a rozsnyói ev. egyház. igen szere-
tett lelkészének -és f'eleségérrek: Reményik Mária asszonynak kicsi
otthonára. Házasságuk harmadik évében, első gyermekük, Vilma után
megszülctett az első fiú: Albert. kit azután még nyolc testvér követett

'a gyermekáldástólnem félő családban.
A nagytiszteletű asszony, -:- mikor már maga gondocha tta kicsi

újszülöttjét, - nem álmodta, hogy a magyar irodalomtörténet leendő
halhatatlanját teszi tiszta pólyácskába. És a boldog apa sem sejtette,
hogy olyan adatokat vezet be a rozsnyói evngélíkus egyház ősi anya-
könyvébe, melyeket irodalomtörténészek és életrajzkutatók fognak
onnan kijegyezgetni,

Kegyes múzsák állottak a kis Albert bölcsőjénélés odahelyezték
gazdag ajándékaikat. Csak egy nemtő s egy ajándék hiányzott a többi
mellől, nagy kírics: a jóegészség, mely anagyrahívatott lelket erős
szezvezet vért jével borította volna. Ezért futotta csak 44 évre abból
az életpályából. melynek íve ugyan így is szárnyaló és tisztafényű, de
mégis a fájdalmas veszteség érzését hagyja 'az utódok szívében. Pákh
Albert inkább magvető volt, mint alkotó: menmyit takaríthatott volna
még' be áldott vetéséből, ha hosszabbra nyúltak volna földi évei?

Tehetségét s nemes emberi tulajdonságait vérében hozta. Édes-
apjának, a későbbi dobsinai supenintendensnek, a hősiesen kiálló haza-
finak, az erőslelkű jósefstadti fogolynak élettörténete magában v,éve
igazi magyar hősi ének. Albert fiáé a másik, csak más hangszerelés-
ben, ':1. körülményekés hivatás-adta másforma keretben. Áldozatosság,
törhetetlen jellem, mély tudás, a szellern örök szomjúsága az igazság
keresésében, mélyen emberszerető meleg szív és a munkának, hiva-
tásnak önfelégető szolgálata: mindezek éppenúgy voltak Pákh Mihály,
mint Pákh Albert jellemvonásai. Az apa - Isten országát építgette az
emberszívekben, a fiú - a magyar szíveket erősítette e földi orszá-
gunkban. Nem hiába köszöntötte őt Tompa Mihály a Vasárnap Ujság
10 éves jubileumán e sorokkal:

"Munkálkodol csendben s láthatatlanul,
Szolgálod a műveltség szent ügyét,
Terjesztve ami szép, hasznos, nemes,
Kezedből 'a, mag nem sziklára hsill,
De jó földben gazdag termést mutat.
S a menyeI e széles magyar haza
Derék polgárainál. találkozol:
A közbecsülés . .. nagy szó! - s díjad ez!"

mást 'gyorsan követve jöttek az ötletek,
elhatározások. Ezeknek mindegyike a
szívek legmélyéből született. Micsoda
lázas igyekezet és új lendület lesz majd
a Karben szeptemberben!... •

A táborozásnak legfőbb célja az' volt,
hogy ifjúsági munkásokat és vezetőket
képezzen a, gyülekezet számára. Ezért
igyekeztem fiainkat bekapcsolni 'a
szarvasi gyülekezeti életbe is: Részben
vallásos, részben hazafias műsorral
estet rendeztünk .az Árvaházban, önálló.,
hangulatos műsorszámaikat mutathatták
be az esti tábortüzeknél, 'vasárnapon-
ként lelkészeknek és tanítóknak ven-
déglátó házához osztottam be, őket, meg-
néztük a/ gyülekezet nevezetességeit,
beszélgettünk Tessedik munkájáról és
alkotásairó,l, kapcsolatot teremtettünk
szarvási, ifjúsági ~unkában' résztvevő
ifjakkal. Orültünk, hogy szfvesen fogad-
tak, hogy munkánkat. szerétettel támo-
gatták s a polítíkaí község vezetői éppen
úgy, mint az egyházközség, lelkészei
mindenben segítségünkre voltak. Az az
érzésem, hogy ezek a ,fiúk ;ezzel a gyü-
lekezetlátogatással szerosabban odakap-
csolódtak saját gyülekezettikhöz és evan-
gélikus anyaszentegyházukhoz. ts meg-
erősödtekmagyarságukban' is. Tábor-
helyünk Nagy-Magyarország' közapén
volt. A közelünkben szép tisztás on ha-
tálmas szélmalom hirdeti, hogy: "Az
igazság győz! Isten malmai "lassan 'őröl-
nek. Itt volt, itt lesz Nagy-Magycu:ország,
közepe!" .Iártukb an-ke.ltükben 'önkénte-
lenül is odapillantottakaz emlékműre,
leolva~hatták róla -magyar kötelességü-
ket. Esténként közösen-irnádkoztak ennek'
tövében a jobb magyar' jövendőért. 'A
község bírájának szuvavbúcsúzóbanTel-
kesítette őket: el ne felejtsék, hol !ál?ö-
roztak s milyen munk a rvár rájuk egesz
életükben.

A legérdekesebb tapasztalatom" az volt,
hogy. milyen rövid egy táborban-két hét!"
Milyen rövid s milyen sok minden 'el:
maradt azzal, hogy majd -jövőre "vagy
majd itthon foly tat juk és megbeszéljük
a továbbiakat. Hiszem; hogy Isten "tette

'kevéssé az időt azáltal, hogy mínden-
nek tartalmat, lelki gazdagságot es igazi'
szépséget adott. Neki köszönjük égye-
dül a táborozás áldásait.

Pásztor Pál.
..~...,.,.".-

Nyilatkozat
Lapunk f. évi 25. számában cikkem je-

'lent meg "lJflneptelenfélév" címen. Ir.á-
som egyes megállapításai, .ítt-ott a fogal-
mazása, félreértésekre ,adhat alkalmat.
Igen sajriálom, hogy cikkemnek jól ,át
nem gondolt kitételei után más ,egyh~zi
lapban az ünneptelen félévvel kapcso-
latban furcsa és túlzó hangú fejtegetés
jelent még. Késeséggel kijelentem,hogy
írásommal .senkinek sem ia .személyét
bántani vagy könyvét kritiz(l-lni, nem
akartam. Készséggel kirryilatkoztatom to-

"vábbá az valébbíakat. Cikkem elején az
a bevezető vmondat: "Újabban, sokat ha-
dakozunk az egyházi esztendő. mostkö-
vétkező időszakának jlYe!} elnevezése
ellen" - teológusoknak egymás közötti
baráti beszélgetéseiré. disputáira vonat-
kozik. Az, ünnepes é,s .ünneptelen -félév
megnevezés- amint az hosszú időn ,át
kialakult egyházl1nkban , ,-;--"'.soha nem
akarta megbontani az egyh,áz;i eszteridő
egységét, hanem mint tényt ál!apí!o~ta
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meg, hogy ebből a két .részből tevődik
össze ',az egyházL esztendő. Ai ünnep
elnevezés nem kisebbítette a vasárna-
pok jelentöségét. Ez megint csak mint!
meglévő alkalmakról beszélt egyikről is,
másikról is. Az igazság -érdekében meg
kell állapítanom, hogy .az ú. n. nagy-
ünnepi keresztyénség fogalmát és gya-
korlását nem az ünnepes ;és az ünnep te-
len .Iélév tanítása honosította meg.

Pásztor Pál.

H,íREK
Leíke~zsze~telés. "D. Kapi Béla dunán-

túli püspök július 25~.,én az enyingi
templomban szentelte lelkésszé Sümeghy
József végzett teológust" akit ezt .köve-
től~g az enyingí missziói, gyülekezetbe
rendelt szelgálatra. A ielkészszentelésre
érkező püspököt a gyülekezet különböző
egyesületei és a hatóságok köszöntötték.

Új felsőházi tag~, A .kormánvzó úr
Láng Cusztávot, a' Vas~ és Gépgyárak
Országos Szövetségének alelnökét, a
pesti egyházközség" presbiterét és az an-'
gyalföldiLuther:Szövetség fJlnökét felső-
házi taggá nevezte ki. -ÓrÓ,

Lelkészek' iminkaközoss.é-ge. A sok.oró-
aljai lelkészek ;~:yőrffyBé)a dr. felpéci
lelkész, 'Íi1ditására '. nyaranta évről-évre
munkaközösséget alkotnak, Hetenként
egyszer' csaiádo.stul' más-más helyen
összejönnek, és a tesfvéri közösség ápo-
lása mellett a lelkészi. szolgálat külön-
bözö "kérdéseit .beszélik 'meg. Az önkén-
tes niunkaközösségből eddig is sok áldás
fakadt iRár,,:' ','d •

Eljegyzés. Fliegenschuee Frigyes sop-
roní segédlelkész eljegyé~~e Nitsch Er-
zsébetet Levélről.- Hanto Sándor
vadosfai kántortanító e.ljegyezte Vár-
aílYáy,IJonát'. :

'A testvéregyház köréből. Dr. 'Keleti
Kernél lf.or!llányfőtarÍácsos~ szkv. honvéd-
huszárszázados, ,a Budapes.t-Vilma ki-
r álynő-úli: református egyház presbitere
életének 66. "évében hosszú szenvedés
után' elhunyt. "

..Szem~lyi .hír, D.",Raffay, Sándor püs-
pök Sikter László , battonyaí h.-Ielkészt
az orosháze-c-rékóczitelepi egyházközség
gondozásával bizta meg f. évi augusztus
bj.,JJ.a~,áHya.L-"""", ,,,,A.,

Halálozás. Dr. Henszelmann Aladár
egyetemi m. tanár, .orvos, MA V főtaná-
csos, miskolci. 199akadé'miánk volt ta-
nára, a pe'§ti' egyHáiközség presbitere,
augusztus 8-án, , 54 éves korában rövid
szenvedés után Mískolcon elhúnyt. Or-
szágos nevű . röntgen-speciélista volt.
Eg.yház~t rajongásig. ezerette. A buda-
pesttö.MAV-~prház protestá,ns imaházá-
nak rlétesítésénól rfáradhatatian tevékeny-
séget'féjtett> ki.; Több verses és novellás
kötete.qelent -rneg. Lapunknak is munka-
társa' volt; > trásai ' B.árdfay _Roland írói.
néven jelentek,meg.temet~se f. hó l O-én
volt- a miskolcí mindszenti evangélikus
temető.jk ápolnájábó.l, -Halálát felesége,
gy.er1l1€l~ei és .nagyszémúzrokonséga, va-,
Iamint tisztelőí .és barátai, gyászolják. -
Súlyos' csapás ét-te Szeride Miklós luc-
íalvaí .evangélikus lelkész: családi életét:
egy.etlen Jia,'l'i,z,ende"C;;;yörgy;.orvosnöven-
dék,j' fürdés, li~~ben" vízbJ':f~lladt. Teme-
tése:.'na,g.yc;l1jés~vét, mellett-i.folyt le. -
Id, Beeht i Henr.ik very. -elemi iskolai igaz-
gé\tó, e·g'Y'háztanáesos,r a' Budai Dalárda
tagja"jillius ,2'4-én, .életének 81., házas-
ságának .53.. évében Budapesten elhúnyt.,

A Rozsnyó Városi Múzeum levéltári részében a legértékesebb
anyag Pákh Albert levelezése és személyi okmányai. Ereklyetárunk-
.ban pedig apró csecsebecséinek, íróasztali holmijának sok kedves
darabját őrizzük. Mindezt Pákh Bertá, Albert testvérhúga ajándékozta
múzeumunknak, de még az ajándékozás előtt Pákh Károly, Albert
testvéröccse. volt iglói tanár, az iratokat széljegyzetekkel, észrevételek-
kel l1elyesbítésekkel látta el s így ezekben a leghitelesebb adatokat
bírjuk Pákh Albert életrajzához.

Az ismert Vadnay-nekrológban is Pákh Károly emeli ki ezt az -
Albert bátyját mélyen jellemző mondatot: "Nem önálló kötetek, nem
költői alkotások azok, melyek az ő irodalmi értékét hirdetik, hanem a
csöndes és termékenyítő befolyás, melyet az olvasóközönség szellemére
s az időszaki sajtó és az olvasókörök terjedésére gyakorolt." S éppen
ez indokolja, hogy -a mai idők olvasóközönsége Pákh Albert nevére !'l

szerepére kevéssé Emlékezik, de még az irodalomtörténeti művek is
röviden végeznek vele, - ha egyáltalán megemlítik, - legteljesebb-
nek mondható életrajza, a Szabó Mózes-Iéle is távol van 'attól, hogy
teljesnek mondhassuk. Pákh életműve hatásában s eredményeiben él
tovább. Szerepe- tulajdonképen egy folyamat elindítása volt: az irók
éf közönség egymáshoz szoktatása, olvasóközönség nevelése. Mmtha
ereket szabadított volna fel, hogy az egészséges vérkeringés a nemzet
testén újra átáramolhassék, ő maga pedig szerényen és önzetlenül
eltűnlék az eredmények mögött.

Múzeumunk .irattári hagyatékaból s ereklyéibőlPákh Albert arc-
képének minden vonását össze tudjuk áliítani. Megtaláljuk az első
eminens iskolásfiút. Öreg' meritett-papiros bizonyitványai Irják le szép
sorban. tanulmányinak útját a rozsnyói ev. gimnáziumtói kezdve Mis-
kolcon, Iglón, lőcsén át a sop-roni ev. Liceumba, ahol a hittudományt,
maid a ..Reformátusok debreczeni főiskolájába", ahol a jogot hallgatta.
Ifjúkori fejlődésére a soproni Líceum volt a legnagyobb ihatással, Ez

"élesztette fel benne az irodalmi munkásság vágyát. Itt szerkesztette
a Soproni Magyar Társaság lapját: a "Szünórák"-at, mint a Társaság,
- az első magyar önképzőkör, - főjegyzője. Ilyen korán ismerte
meg azt a munkakört, mely később hivatása lett. Itt ismerkedett meg
Petőfivel is, kivel miharnar mély barátságot kötöttek. E barátságot a
debreceni jólismert összezördülés csak rövid időre zavarta meg.

Egyik okmányunkból megismerjük _a finomlelkű nevelőt. ki
jogászévei alatt egy debreceni úri háznál "példás szorgalmának, tudo-
mányos míveltségének és ítélő tehetsége érettségének kitűnő bizony-
ságait adta" - arnint azt a hálás apa lelkes hangú' bizonylatban irásba
foglalta. Az újdonsült jogászt a Tiszántúli Kerületi Tábla már 1843-
ban felvette az eslWdtek közé. Egy másik okmányunk ügyvédi gyakor-
latának dokumentuma, ebben Karlovszky Zsigmond "pesti kir. kúriai
ügyvéd és Abaúj rnegye táblabírája" igazolja, hogy oldala mellett tel-
jes megelégedésére dolgozott. Pákh Albert1846-ban már maga is dip-
lomás ügyvéd, oklevele másodpéldányban van .meg : irattarunkban a
kir. táblától kirendelt vizsgáztató bizottság tagjainak névsorával és az
elnőklő gróf Cziráky Jánosnak aláírásával. Szövegében meg van örö-
kítve az ügyvédi eskü is, mellyel Justitia Pákh Albertet magának
akarta eljegyezni. De minden hiába volt. .Pákh egész,- életen harcosa
volt az igazságnak, de nem törvény paragrafusokkal, hanem az Iró és
szerkesztő tollával.' ,

Az előkelőségekből álló bizottság nem érezte azt a különös meg-
hatottságot Pákh Albert vizsgáztatása és felesketese közben, mellyel
mi - késői utódok - magunk elé képzeljük azt a jelenetet, mikor
Kaján Ábel, - amint Pákh humoros cikkeit jegyezte, - ügyvédi vizs-
gát tett! Mert Kaján Ábel szellemtől ragyogó írásait akkor már
lesve-leste minden magyar olvasó' a Kossuth, majd Szalay kezéből
Csengary szerkesztésébe került Pesti Hírlapban. Az ő ifjú szárnyai
már akkor, a bizottság feje fölött verdestek és az akkori nagyurak
csak az ő halhatatlanságának visszfényében tűnnek elénk.

NyÍ1'esi Tichy KáLmán.
(Folytat juk)
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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 tájékoztatássar 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 ak ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a ••Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatéséval.

Hiltestvéreknek árengedmény

Telefon: 38·20-87. -

BRAUN JENŰ'műhimző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme.

VilI., Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczí-űt sarok),
Tel e fon: 344-637.

, Azsúr.plissé.himzések, gombáthúzás
és minden.e szakmába vágó rnunkák

szakszerü készítése.
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kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márla: 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Kiaoe- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. G.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Karoly élete. 4. Az Agostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai hitvallás ma- .beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fbrdítása. 6. Kapi: Az Agostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Agostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Brucksier: Az több ritkaság ot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással legyütt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van! .

, , A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt Iolyóiratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyarnát, tehát .
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a 'Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított teljes sorozatokori kívül már csak egyes évlolyamok kerülnek majd érusításra
tehát aki számot tart az Ösvény I-XII. évlolvamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 füzetb~
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'- P. .

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltiában, Budapest, VIlI.; Ünői'-út 24.

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

MOSTJELENT MEG:.
Az apostoli hitvallás hittartalme
és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallásfilozófiai megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes,

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest.' Ferenc-körút 19/21.

Reissmann Imréné
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Tele!on: 131-098

Az 1. csomag elfogyott. .

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szerétet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresz.tyénség törté-
netében. 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? 11. Lnitteruuuin: Az egyház
és a mumkásmozqalom. Svédországban. 13.
Parrag: Az élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zstlinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4,50 P.

/

Krisztus, és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizrnus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. --
A 628 oldalt tartalmazó csomag száLlítással
együtt 4.50 P.
A' 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Bríef
Philipp 'Melanchthons. 3. Ftmcler: .Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Famler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: Újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Öcsaí Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomag S\Zállítással együtt 4.50 P.

. Garab József kön7vnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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TARTALOM
Krisztus 'egyházának szava

Az angol-amerikai keresztyénség -váratlan
gondjai

Minta-papné a XVIII. században

.,Házát ,kő'sziklára építette ... "

<, Pákh Albert emlékezete

Világi ~unkások kiképzése

Könyvismertetés

Hírek

,~IIIIIIII

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. augusztus 22.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. 1/49 - _
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 11210 Güttfer Vilmos
Deák-tér 4. ; - d. e. 11 Dr. Keken András
Deák-tér 4. • d. u. 6 Kaposvári Vilmos
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 11210 _
Fasor d..e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u.. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 _
Aréna-út 7. d. e.,3/410 Pásztor Pál
Köbánva, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Gyáli-út 17. (h. örs, kórhéz) d. e. 10 _
Simor-utca 35. d. e. 11 Harmati György
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szi lády . Jenő dr.
Rák óczí-út 57. (magyar) d. U.· 5 Pásztor Pál
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210 _
Ullői-út 24. d. e. 11 Kaposvári Vilmos
Szvete nai-u. elemi isk. d. e. 10 Palvay Jenő
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Falvay Jenő
Gyarmat-utca 14. d. e. 11210Ruttkay Elemér
Angol-utca 25. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Abcnyi-utca 21. d. e. 11 _
Gömbös Gy.-út 25. (h. ö. k.) d. e. 10 _
Fóti-út 22. d. e. 11 Rirnár Jenő
Fóti-út 22. , d. u. 5 Rimár .J~nÖ
Tomory-úti leányiskola d. e. 9 _
Szent Lászlo-út 61. d. e: 9 - _ - ~
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Bagár Iván
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 _
Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Gyiinesy Károly
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Bagár Iván
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 -

'bbuda (ifjúsági) d. e. 8 - - -r-r -
Óbuda {német) d. e. 9 - _
Óbuda, Selmeci-utca 1. d.e. 11 Mohr Henrik

, Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági)-d. e. 9 .~ - - '-
Kelenföld d. e. 11 Botta István
Kelenföld d.,u. 5 Botta István
Érdi-úton d. e, 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. 11211- _ - -
Rákosfalva d. e. 1/212 - -'- - -

-,
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Krisztus
Egyetlen komolyan figyelő

keresztyén ember sem állít-
hatja azt, hogy ennek a mostani
háborúnak eddig való folyama
alatt a keresztyén egyházak
hallgattak volna és a háborúról
és a háborúval kapcsolatos
dolgokról a keresztyénség állás-
pontját Isten igéje alapján vi-
lágosan meg nem mondották
volna. Külföldi és belföldi egy'"
házi lapokban, kiadványokban,
de minden ország keresztyén
templomainak bizonyára mind-
egyik szószékén volt mondani-
valója Isten igéjének a mai vi-
lág erősen sújtott emberei szá-
mára és ezt mindenkor meg is
mondotta.

I _

Közismertek a Vatikán erő-
feszítései a háborús szerétet-
munka erősítése, a háborús em-
bertelenségek szelídítése érde-
kében. Éppen a most elmult
napokban kaptunk erről újabb
bizonyságot. Azt a két igehir-
detést tehát, amelyet az elmult
vasárnap rádión keresztül hall-
gathattuk: a hercegprímás' esz-
tergomi beszéjét és Ravasz
László soronkívüli rádiós ige-
hirdetését nem azért állít juk
egymás mellé, hogy benne a

. magyar katolicizmus és a ma-
gyar protestantizmus keresz-
tyén szavának egybehangzását
állapítsuk meg, vagy hogy rá-
mutassunk: íme, igenis szól és
beszél a magyar keresztyénség
a háborúról, - hanem azért,
mert nehezen, múló napjaink-
ban 'is gondolni kell a jövőre és -
utódaínkra, akik előtt igazolni
tartozunk magunkat s akik vi-

.'

egyházának
szont okulhatnak magatartá-
sunkból. .

A hercegprímás a templom-
ban elhangzó igehirdetés igaz-
ságának öntudatával állapította
meg, hogy Magyarország sok-
szor tapasztalta Európa hálát-
lanságát és ha most is tapasz-
talnia kellene, iszonyú felelős-
ség terhe Iné mindazokat a földi
hatalmakat; amelyek majd jö-
vendőt akarnak megszabni en-
nek az országnak. Ravasz
László ugyancsak a templom-'
ban felhangzó igazság erejével
mondotta meg, hogy Krisztus
egyháza sohasem akarta a há-
borút. Ezt a mostanit sem. Szi-
gorúan elítélte 'a lovagias had-
viselés szabályainak "átlépését,
bármelyik oldalon történt az.'
Krisztus egyháza - mondotta
- most is felemeli szavát -a
béke és a kiengesztelődés érde-
kében. ,Nem azért teszi, mert
Budapest bombázásával leg-
komolyabban megfenyegették,
viszont álszeméremből nem
hallgathat most, amikor arról
folyik a vita, hogy lehet-e nyilt
városnak 'tartani Budapestet,
vagy sem? Tudjuk, hogy rövid
idő alatt elpusztíthatják olyan
ellenfelek, akiknek sohasem
vétettünk, Budapesten mind-
azt, ami ez országban a szív-
kamara helyét tölti be, de azt
is tudjuk, .hogy ez a pusztítás
hadászati érdekeket nem szol-
gál, csak végsőkig fokozná az
elkeseredést. Ezért Krisztus
egyháza utal arra, hogy minél
kisebb nemzetet minél igázta-

szava
lanabb sérelem ér, annál súlyo-
sabb a túlerő történelmi fele
lőssége.

- Mind a, két templomi beszéd
kifejtette, hogy az igazi béke
igazi fejedelme egyedül csak
3Z, akinek ezt a nevet évezre-
dek előtt adta 'az Isten igéje. A
béke országa is az övé: Krísz-
tusé. Ebben az országban bi-
zonnyal más lesz a rend, mert
nem emberi rend lesz, hanem
olyan, amelyre Isten törvényei
akarják eljuttatni az embert.
Ez az új rend bizonyára az ál-
dozaté és a szolgálaté lesz.

Mind a két templom, de úgy
is mondhatjuk, hogy a magyar
keresztyénség anyaszentegyhá-
zai egyformán imádkoztak a
békességért. Ez a szó~ l10gy
imádkoztak, azt jelenti, hogy
nem magukban, fegyvereikben
vagy fordulatokban, hanem Is-
tenben bizakodnak. Már annyi-
szor és annyiféleképpen mon-
dottuk és írtuk, hogy lehetet-
len ennek a mostani háborúnak
szörnyű válsága it hit nélkül
elviselni. Most is úgy gondo-
lunk vissza erre az elmult va-
sárnapra, hogy Istentől azt
kérjük: növelje meg az imád-
kozóknak a táborát, bontakoz-
zék ki az imádságnak a-felmér-
hetetlen ereje és legyen e föl-
dön az egész keresztyénség
egyetlen imádkozó táborrá,
amelyik Istentől várja azt az
utat, amelyen nemcsak a' há-
borúnak lehet vége, hanem
kezdődéselehet a megbékülés-
nek is. K. L.

'i
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Világi munkások
kiképzése

Lapunk f. évi 28. számában "Világi
apostolkodás" címen írtam a laikus
munkások beszervezéséről és munkába
állításáról. Az ott elmondottak után
természetszerűleg adódik az a felada-
tunk, hogy beszéljünk a világi mun-
kások kiképzésének szükségességáröj.
Azt hiszem, mindenki belátja, hogy
erre szükség van. Kiképzés alatt azon':'
ban mást és mást énthetűnk, Jelent
meg már olyan terv, amelyik egy nép-
főiskolának a megfelelő átalakításával,
ott végzendő több éV'EISmunkával, egy-
háztörténet, hitvallási iratok és biblia-
ismerat közlésével vélné megoldani a
feladatot. Az emlitett tananyag közlé-
sét igen is kí vána tosnak tartanám sőt
az iskolai tanfolyamok létesítés~t is
megkívánnárn, amennyiben ez a murika
nem lenne sürgető s bőségesen állaná-
nak rendelkezésünkre esztendők' vagy
évtizedek. Világí munkásokra azonban
a legsürgősebbarn szükségünk van.
Nincs tehát még arra sem időnk, hogy
egyetemes egyházi szabályrendeleteket
jelentessünk meg s azok mondják ki a
feladatokan és a lehetőségeket. Vegyék
ezt a munkát sürgősen kezükbe lelké-
szeínk mindenütt, ahol lekészhiány van
és ahol világi munkások állanak a lát-
határon. A kiképzés ne legyen iskolák
elvégzése és végigjárása, A "klerus
maior" közölje adott helyzetben mind-
azt a bjbliaísmeretet, hitvallási isme-
retet, történelmi tudást és gyakorlati
tapasztalatokat, amit szükségesnok lát.
A kiképzés indujjon meg azzal, hogy
Isten színe előtt vegyük komolyan
számba .ezeket a meglévő munkaerő-
1~E;t.A velük való foglalkozás meginrdu-
lasának kritéríuma legyen az, hogy
van-e ezeknek a világi munkásoknak
valami többlétük az egyházi élet terü-
lertén? Van-e kornoly tudomásuk ~ egy-
ház belső életéről, arról a harcról, me-
lyet az egyház állandóan foltytat a vi-
lágban a lelkek megmentése és meg-
tartása érdekében? Vizsgálja meg, hogy
i1:isztában vannak-e ezek az emberek
az igénybevehető. segédforrásokkal?
Tudnak-e kifelé előnyt biztosítani az
egyház számára, képesek-e megvédeni
annak érdekeit más érdekekkel szem-
ben? Lelkileg fel vannak-e erősítve
ezek az emberek? Mert ez a legfonto-
sabb. Esetről-esetre tartsunk számukra
kurzusokat. Ezek legyenek evangélizáló
jellegűek, vigyázzunk azonban arra,
hogy ne egy evangelizátor nyomja rá
munkájukra és fejlődésükre a maga ta-
lán nagyon egyéni bélyegét. Lássák kü-
Iöböző lelkészek és evangélizátorok
megvílágításán keresztül a misszióí
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Az angol-amerikai keresztyénség
váratlan gondjai

Diplomatajelöltek.ass mohó ujságolvasók szomjas lélekkel olvassák
az egyik magyar hetilapban is közölt érdekes 'amerikai írást, amelyet
Amerika moszkvai követe jelentetett meg, Joseph E. Davies moszkvai
tartózkodása idején mindent megnézett s hivatalos és félhivatalos
leveleit megfigyeléseit olyan. módon írta meg, hogy ezek a feljegyzések
majdnem mindenki számára érdekesek.

A magyar napilap e könyv fordítása közben még vagy nem ért el
addig a részig, vagy nem akarta a mi szempontunkból .azt a figye-
lemreméltó részt közölni, amelyben a nagykövet összehasonlítást tesz
a bolsevizmus és nernzetiszociálizmus között. Tudniillik az össze-
hasonlítás nem annyira politikai, mint inkább keresztyén szempont-
ból érdekes. A nagykövet a bolsevizmus. alapgondolatában felfedezi a
keresztyén felebaráti szeretetre való törekvést s azt állítja, hogy
ahogy ezt Jézus prédikálta, ugyanezt akarja emberi formában és gaz-
dasági eszközökkel megvalósítani. Azt is állítja, hogy Marx, Lenin és
SztaÍin szellemisége keresztyén gyökerekre támaszkodik. A nemzeti
szociálizmusról azt írja, hogy ebben a rendszerben ezt a gondolatot
felfedezni nem lehet,mert ebben a politikai életformában az állam
isteníttetik, a háború a legfőbb erény és a keresztyén erények gyen-
geségnek ítéltetnek.

Bizonyosan nem Davies az első, aki ilyenfajta összehasonlító meg-
jegyzéseket már világgá bocsátott s tudjuk, hogy meanyire viaskodik
a világ e két rendszer egymást marcangoló nagy harcának. figyelésé-
ben is; azok, akik egyik politikai felfogást sem vallják, csak éppen a
kettő közelében élnek" ugyanúgy megtartják maguknak egyéni véle-
ményüket, mínt ahogy az amerikai, _vagy anghai keresztyénség nem
szereplő része nagy tartózkodással olvassa ezeket a megjegyzéseket.

Most már ott tartunk, hogy angol-amerikai viszonylatban is
különbséget kell tennünk a nyilatkozatokat tevő egyház és a hallgató
egyház között. Mind több jele látszik annak, hogy a massa perditionis.
azaz az a tömeg, amelyet a legdemokratikusabb elv mellett sem igen
szoktak megkérdezni, kezd a háború elfajulásai miatt őszinte! és min-
denki számárá kellemetlen kérdéseket feltenni. A Yorki érsek írja
hivatalos egyházi jelentésében, hogy híveitől rengeteg levelet
kap, amelyekben állandóan felszólítást kap arra, hogy emelje fel szavát
a kegyetlen légi háború borzalmas gyakorlata ellen. Az érsek angol
szempontból kifogástalan jgeritlemanséggel válaszolja meg eZJeket a
Ieveleket s bár sajnálatának ad kifejezést minden ártatlan halott
miatt, mégis ő is azon a félhivatalos angol véleményen van és marad,
hogy ezekkel a bombázásokkal közvetve az angol katonákat védelmezi
az imperium. De ugyanakkor, amikor a'Z1angol hívők felteszik ezt a
kérdést az egyházi főhatóságole személyeinek, bizonyosan semlegesek és
érdekeltek egyformán komolyan foglalkoznak azzal, hogy a keresz-
tyénség ideje alatt hogyan lehetett ilyen borzalmas légiháborút vívni.
Érdekes, hogy svájci egyházi lapok ezzel a kérdéssel f'oglalkozván,
rendkívül melegen parentálják el azt a német lelkész családot, amelyik
.Düsseldorf elleni bombatámadás alkalmával pusztult el: férj, feleség
és három gyermek. Hiába írta a mi lapunk is és hiába prédikáljak
magyar katolikus lelkészek is rádióigehirdetésükben, hogy végül is
nem olyan nagy katasztrófa a templomok elpusztulása, mert a hit úja-
kat tud építeni s az ember mindennél fontosabb, d~ nem is ezen van
az "igazi elszornorodás, amikor a templomok elpusztítása felett siránko-
zik-'az európai keresztyén ember, hanem minden zökszava arra vonat-
kozik, hogy ime ebben a háborúban semmit és senkit sem akar meg-
kímélní az ellenséges hadviselés. Ez ellen tiltakozik mindíg az emberi

. jajkiáltás. .



Amerikában a háború megkezdése előtt nagy volt a humánisztikus
ndolkodás. Volt gangszter romantika és hollywoodi mozivilág

dataí alapján meg kllett ismerkednünk az amerikai alvilág pusztító'
zközeível is, de' mégis éppen az amerikai lelkészeken keresztül az

gészvilág abban .reménykedett, hgy ott több az izolációspárt.i és a
pacifista,mint azt a hadviselesi szellem sejtené. S ezt igazolják azok

gyéren csurg-ó hírerecskék, amelyek odaátról egyházi vonatkozásban
ide átjutnak; az egyhá:z:ak a háború és béke kérdésében nem foglal-
hatnak el szintén egységes álláspontot, de bizonyosnak látszik, hogy
a pacifista szellem az egyházlaknál nem csorbult. A keresztyén diák-
világ a háborút úgy akarja felfogni, mint szerit háborút a: hitetlen-
ség ellen. Képviseli továbbra is azt az állásporntot, hogy keresztyén
meggyőződés~miatt senki sei:? kényszerítő öldöklő katonai szolgá-
latra. Hangsúlyozza, hogy az allam gondolkodásában és cselekedetei-'
ben érvényesíteni kell 'aikeresztyén célkitűzéseket s ez a törekvés egy-
ben a békére való elkőtelezést írja elő közösségnek és egyénnek egy-
aránt. Az amerikai és angol keresztyénség egymást bizonyosan ismeri
és külön-külön való, vagy együttes tőrekvéseikről bizonyosan tudnak.
~o!!v le,lki területen, is kö~ele~ni aka;nak, azt egy érdekes, de isten-
tiszteleti szempontból a kovetesre measem nagyon ajánlatos kísérlet
mutatja: Július negyedikén a londoni Szent Pál templom istentisztele-
tén, amelvet az angol rádió is közvetített, az angol dékán vezette az
jstentiszteletet, s .amikor az ísterítisztelet első részét befejezte annak
második részét Washington adta, amelyet nemcsak a' rádióhallsratók
hallhattak, hanem ebben a templomban felszerelt hangszórók a Szent
Pál templom résztvevői nek is közvetítették. Egészen modern ökume-
nikus Istentiszteleti vállalkozás, amelyet Söderblom sem álmodhatott
~eg. ~iturgusok majd bes~élni fognak róla szaktárgyaik magyaráz.ga-
tása kozben, de hogy a haború valatt jó propaganda, az valószínűnek
Játszik.

Lehet, hogy óriási hatással volt az angol hívekre ez az istentisz-
telet s lehet, hogy közelebb is hozta a két angol nyelvű keresztyén
közönséget egymáshoz, de bizonyosan benne van ebben a cselekedetben
az a gondolat is, hogy a világ e két hatalmas nemzete minden ökume-
nikus céljai mellett is egymásért és egymás segítségére kíván élni.
Ezzelvan talán összefüggésben az is; hogy Londonból az összes emig-
ráns korrnányok elköltőzőben vannak s számukra más főhadiszállás.
jelöltetik meg. Nem segít ezen a kitessékeléser» az sem, hogy most
amikor a cseszlovák ,gondolat nem tudott Londonban teljesen diadal-
maskodni a geniális cseh külpolitika Londonba rendelte azt a
Hromadka cseh teológiai tanárt, akihez a háború kitőrés elejénJ Barth
Károly ismeretes levelét megirta s mely akkor európai feltűnést kel-
tettJ Akkor Bart azt mondta, hogy a csehszlovák keresztyénség mar-
tírja az új európai szellern támadásainak. S ma amikor a cseh politikai
gondolat úgy látszik, nem arathatott tökéletes diadalt a diplomácia
eszközeivel Londonban, igénybe kellett venni a teológust is, aki már
nem Prágában székel, hanem az amerikai Princetonban s aki maga is
tudja azt, hogy az arririkai és angol keresztyénség keresi egymás kezét.
Amit Hromadka a csehszlovák keresztyénség történelmi Irareáról és
érdemeiről mondott, szöveg szerint sem ismeretlen előttünk. Mint
nemzetét szerető lelkészembernek népéért és hazájáért folytatott küz-
delmes vállakozását emberileg teljesen meg is értjük, de próbálunk
az angol-amerikai közösség fejével gondolkodni s rájövünk arra, amit
az ott élő többi kresztyén emberek is kezdenek vallani, hogy nehéz 27
nemzet érdekeit, legtöbbször keresztyén érdekeit is képviselni egy
ilyen nagy háborúban, mint a mostani.

Róma közel kétezer éven keresztül tudta vállalni azt, hogy 'a világ
minden keresztyénelnek lelki ügyeit hordozza. Éppen napjainkban
látjuk azonban, hogy Róma és a többi olasz városok bombázása után
maga a pápa és a püspökök megjelentek a bombázott városrészek
lakossága előtt s együtt imádkoztak a halottakért - és sebesültekért.
Olyan emberi és természetes a részvétmegnyilatkozás, amelyet csak
dicsérni lehet, de egyben félreismerhetetlenül rámutat arra, hogy
mindenki elsősorban egy. nemzet tagja s mindenki elsősorhan fajtája-
belit szeretí,

munkát, Ovjuk őket egy-egy szélső-
séges irányzattól. S ami a legfontosabb:
rnutassuk meg egész egyéniségünkkel,
munkánkkal, példaadásunkkal a köve-
tendő utat. Hadd lássák, hogy' érdemes
dolgozni. Hadd kapjanak kedvet és

. ösztönzést a mi példánkból. Adott ese-
tek továbbképezik majd őket. Alakitják
és csiszolják egyéniségüket, jellemüket
és murukájukat a további szelgálatra.

Nagy hivatásuk van ezen a téren' a
gyülekezeti ifjúsági egyesületeknek.
Önképzés, hithűségre való nevelés mel-
lett legyen legfontosabb feladatuk,
hogy egy bizonyos gyülekezeti élet szá-
mára ne~elkedjenek ifjaink. Adva van
a lehetőség, csak nem éltünk vele ed-
dig. A gyülekezeti ifjúsági munka ön-
kéntes munka. Nagyobb egyházközség-
ben 80-100 ifjú is lehet állandóan a
kezünkben s velük csodálatos eredmé-
nyeket érhetünk el. Kezdjük ott a mun-
kát, hogy egy általános külső keret-
tartalommal való megtöltése helyett az
adott gyülekezeti életet tartsuk szem
előtt annak bajaival, küzdelmeivel,
előnyeivel és lehetőségeível együtt.
Már az is nagy eredmény lesz, ha az
ifjúságon keresztül hozzuk közelebb a
templomtól eltávolodott szülőket, velük
lebonyolítunk egy gyűjtést, vagy álta-
luk alkalmat adunk egy-egy vasárnap
délutánnak helyes eltöltésére, stb.
(Gondolok az ifjúsági műkedvelőkre,
műsoros délutánokra vagy teákra.)
Minden szülő szívesen jön, mert gyer-
meke szerepel s hívja' magával a roko-
nokat és ísrnerősöket is. Gondoljunk
azonban különös en arra, hogy az az
ifjúság, amelyik a konfírmácíótói
kezdve hat-nyele- éven keresztül a ke-
zünkben van, olyan csoport, amellyel
mindíg számolhatunk. Itt azonban a
legfontosabb, hogy fektessük sokkal
kornolyabb alapokra az ifjúsági munkát.
Al'lítsunk több embert az élére, necsak
országos viszonylatban, hanern kerüle-
tenként és egyházmegyénként. A gyü-
lekezeti ifjúsági munkának is adjuk
meg az egységes irányítást, alkalmi ve-
zetés helyett állandó vezetőket helyez-
zünk az élre. Hangsú lyozzuk, különösen
nagy gyülekezetekben és' 'a főváros-
ban a lelkészkörökként való ifjúsági
munka rnindenekelőiti fontosságát. Sok
jel arra mutat, hogy gyakran ismét-
lődő különböző konferenciák, ifjúsági
közös találkozások által inkább kife1é
akarjuk megszervezni és tömöríteni
Ifjúságunkat. Ez is- nagyon fontos, de
nem elsőrendűen fontos. És kívánt
eredményeket talán éppen azért nem
hoznak ezek a találkozások. mert nem
előzték meg őket éveknek szorgos belső
munkái.

Világi munkások kiképzése terén is
tartsuk szem előtt a követe1ést: ifjú-
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ságunk kiképzésével elsősorban az
evangélikus holnapot készítsük elő:

Pásztor Pál.

K Ö N Y V tS M E ft J EJIS
Georges Bernanos:

Egy falusi plébános naplója
(Márcíus-kiadás.)

Az utóbbi évek regén:yterméséből
megkülönböztetett 'figyelemre tarthat
számot ez a könyv. A dívatos, s lassan
más "divatjamult" orvosregények után
fokozott érdeklődéssel fordulunk a jó-
val ritkábban jelentkező "papre,gény"
felé, az orvosi élet után' egy másik
magasrendű emberi élet: a papi élet
felé ...

Az orvosregények niegszokott mozgal-
masságával Bernanos könyve csöndes
eseménytelenséget mutat, Egy névte-
len, fiatal francia plébános egyszerű
regényét kapjuk, önmagával és néhány
különös lélekkel való küzdelmeink tük-
rében, Ezek a küzdelmek egy lelkileg
eseménydús és izgalmas életet tárnak
elénk, mert ennek élj különös kis pap-
nak az élete egyszerre a legmagasabb-
rendű és a' legnyomorúságosabb emberi
életek egyike.;. Látszólag a11ig törté-
nik valami: a falusi plébános tanít,
oktat, gyóntat es látogatásokat tesz; de
kötel,ességének hősi fokon vaLO teljesí-
tése közben roppant harcot vív a lel-
kekért. Mert a kis francia. falu szürke
egyhangúaágamögött nehéz induliatok
izzanak. Növendéke, a .kís parasztlány,
a serdülő gyermek veszedelmes, szere-
tetével üldözi: az -előkelő grófkisasszony
a kétségbeesett lelkek vak gyűlöleté-
vel forduli ellene, amikor segítő szere-
tettel megkísérli visszahozni az eltéve:"
lyedett bárányt. 'És a többiek: a halálba
menekülő orvos; az idegenlégió kiáb-
rándult,cinikusi katonája" az' 'aposztata
paptárs: valamennyi lázadozva hordozza
terhét, s a nehéz induliatokban forrongó
falu már-már végleg győzedelmeskedik
a halálos kórtól megkinzott plébános
felett. S akkor, egyszerre, amikor min-
dent elveszettnek hiszünk, ,---'megmene-

. kül, s éppen az általl meneküí meg,
ami a halálát jelentette. Mert a töré-
keny, beteg test, az 'emésztő láz, a
gyermeki 'ügyetlenség, s a részeges szü-
lők súlyos öröksége: nélkülök ez a pap
sQhasem ment volna Olly messzire az ön-
feláldozásban és 'a segítő szeretetben.
"Mert mínden kegyelem!" - '€IZ az
utolsó szava.

A regény legmélyebb része az a nagy
küzdelem, melyet egy édesanyával vív
meg, aki gyermeke elvesztése miartt lett
hitetlenné.
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A háború egyik legnagyobb élménye világviszonylatban s így
nem utolsósorban angol-amerikai síkban is az, hogy _minden nemzet
eddigi altruisztikus célj~i mellett is elsősorban önmagának él. Első-
sorban saját létét védi és azt szeretné bebiztosítani. A tegnapi napok
eseményei is eZlt látszanak Igazolní s ebbn a felismerésben lassan kü-
lön-külön mínden nemzet .nagy megdöbbenésekre ébred. Nagy és .kis
nemzetek be kell lássák ennek a történelmi tapasztalatnak elkötelező
jelentőségert. IS ebben 'a felismerésben a háborúnak eddigi célkitüzései
másodrendűeknek látszanak: békére vágyik mirrderi nép, hogy az
önmaga életét élhesse.•A most folyó nagy angol és amerikai politikai tárgyalásokra az
angol minisztor magával- vitte feleségét és leányát. A diplomaták és
vezérkari emberek csoportja két asszonyt' lát .maga körül. A családi élet"
és szeretet szimbólumai, mint lelkiismereti <képek állatnak majd 'a tér-
_kép fölé görnyedő emberek között s a békét kérő népek sóhajai a két
asszonyjelenlétével erősíttetnek meg. / '

Ha -szavunk' elhatna Londonig, vagy Washingtooug; ezt az egy
-mondatot kiáltanánk nekik:' "Miriden gcmdotokat 6 reá vessétek?" ...

G._L,

Mint~-papné"a XVIII. században-/ .
Nem egyszer írtak már arról, hogy nagy férfiak' életmúnkájára

mennyi és milyen hatással volt legszűkebb körük, a családi élet, maga
az élettárs. Nálunk a Zrínyi Ilonák, Lorántffy Zsuzsannák példaadá-
sáról összefoglaló munka is van (Magyar Hölgyek Eletrajza) s általa-
ban tanulságos dolog, de kötelező tartozás-lerovás egyúttal felmérni
nagyasszonyok mogilletö részét férjük dicsőségéből vagy tr~gikumáhól.

Tessedikné Lissovinyi Karolin alakja még nem tartozik a: magyar
történelem ismertebb nőalakjai közé. Pedig már hatásában is, mégin-
kább azonban a [női értékek .ragyogtatásának össehangzatosságánál
fogva II legtökéletesebbek közül való. Élete befejezett vegész úgy 3"1

általa másokra gyakorolt hatások következtében, mint női, házastársi
példaadás tekintetében. Tessedik Sámuel tabbsm szerenesés volt, hogy
mind első feleségében, Markovita Terézben, mind különösen őbenne
eszményi segítőtársat, igazi hozzáillő papnét kapott.

Lissovinyi Karoliri papne-eszményképpé fejlődese viz\sgálatakor
nem elég .rámutatni azon erőteljes ösztönzésekre, miket nagy férje
szuggesztivegyénisége gyakorolt reá. A történelem nem Ienne igazsá-
gos bíró, ha ilyen esetekben nem kutatna· további területeken.s a
csak már sudárrá lett fa kertészének ollójában és fűrészeben látná
egyedül a "kialakulás okait; Lissovinyi Karoliri harminckettedik évében

.:került Tessedik Sámuel oldala mellé s élete ;násodik felét úgy élte le
vele, hogy gondolkodásban, törekvésberr-és munkavégzésben teljesen
eggyé lettek. Lehetséges-e ezt az összehangolódást csakis a férj erős
egyénisége számlájára -írríi, nincsenek-e annak mélyebb, azaz régebbi
gyökerei? A 'kérdés ti::!Zltázásátlehetségessé teszi az a szerenesés kö-
rülmény, hogy életrajzához, annak első feléhez is, adatoknak 'vagyunk
birtokában.

Előkelő családból származva, életét kisemberek boldogulásának
szolgálatába állította: ez a tény erősen keresi az analóglát a XIX. szá-
zadi liberalizmus magyar úttörőivel, kik nemesi származásukkal együtt
lelkesedésüket vetették bele a jobbágyfelszabadítás eszméjébe. Félre-
ísmerhetatlenűl a :XVII~.század levegője volt az ő esetében is az éltető,
csakúgy, mint leendő élettársánál. Annak szellemét sugározta szét
mindkettő, mert fejlődésük körülményei Iehetővé tették, hogy azt bő-
ségesen magukba szívhassák. ," ,

. Életrajzi adatai élesen jelölik ki ezt az irányítottságot. 1760. febr.
2:3-án Selmecen született, mánt Lissovinyi :András hontvármegyei tör-
vényszéki ülnök és Mascow Zsuzsanna, Mascow Gyula porosz ezre-
des- gyermekének leánya. A számára kijelölt hivatás felé szomorú
körülmény indította el: négyéves korában árva lett. Megszokta a sze':'
rénységet, igénytelenséget, de a maga szomorúságán át a mások bajá-. ' ,



nak mélyen való átérzését is. Két testvérével nemsokára ezután a nyit-
ravármegyei Pacolára került, s itt folyt le számára az a tizennyolcéves
koráig tartó életiskola, mely egész földi pályajára eljegyezte korának
filantrópikus gondolkozásával. Mint melegséget sugárzó napsugár,
áradt itt reá áldott jó rokonának, báró Hellenbachné Zsemberi Zsu-,
zsánnának, a ház emelkedett gondolkodású úrnőjének magas eszmei-
sége, emberbaráti hivatástudata. A Hellenbach-házban szerenesés vélet-
len folytán épen olyan légkörbe jutott, mely telítve volt azon korszak
minden szépet és jót akarásával, hol a ház úrnője nemcsak át volt
hatva a felvilágosodás emberbaráti eszméitől, de a maga hatáskörében
minden erejével küzdött is azokért.

A XVIII. század második felében előkelő családaink között sok
esetét találjuk az azon kort jellemző nemes vetélkedésnek a társada-
lom, vagy a sors mostohái érdekében. Igen szép szokás volt e házak-
ban árva gyermekeknek menedéket adni. Ezek második anyát leltek
ott a ház asszonyában, ki őket saját gyermekeivel egyenlő bánásmód-
ban részesítette s kitől lélekben semmiféle sorsfordulat nem szakít-
'hatta többé őket el. A gazdaság, a háztartás vezetése egészeh a ház
úrnője kezében volt, mert a férjek többnyire előkelő hívatáluk gond-
jait viselték. Irányításuk alatt e családokban nagyjából egyforma lég-
kör, hasonló erkölcsök, egymással megegyező felfogás alakult ki.
Ennek első vonása a vallásos érzés. Ez azonon nem tétlen, komor, mu-
tatós ájtatoskodásbam, hanem Istennek tetsző, vídám jóttenni-akarás-
ban nyert kifejezést, minden vonalon megnyilvánuló emberszeretetben.
A család úrnője úgy fogta fel, hogy számára az előkelőség semmi más
előjoggal nem jár, mint jót tenni. Jobbágyait látogatta, kitudakolta
lelki és testi bajaikat. Azokon segíteni legfőbb életöröme volt s nem
egy közülük valóságos orvossá, gyógyszeréssze képezte ki magát. A
legismerebb ilyen hölgyek egyike Prónayné Telek» Johanna grófnő,
őmellette pedig a legtökéletesebbek egyike épen Hellenbachné, Karo-
lin nevélőanyja volt.

Hellenbachné házában Karohnnak szinte egész jövendő müködési
köre kialakult. Amit itt tapasztalt- és nevelő anyjával végigcsinált. az
számára csak szélesebb körben való megismétlődésként jelent majd
meg kiváló férje, Tessedik oldalán. S ha később eszményképét is tisz-
telte férjében, ez az eszmény is csak második, megnagyobbodott képe
volt 'annak, mit gyermekkorában Hellenbachnéban látott. A Hellen-
bach- házban reá gyakorolt hatásokról utóbb sokat és szíveseru beszélt.
Ezeket egyik ismerőse, Boszy Mihály (1816-1818 békéscsabai lelkész)
feljegyezte; ezekből látjuk, mint nyert árva élete nekiindítást ott egy
egész életmű számára.

Ámbár jóltevői rnint házikisasszoriyt kezelték, ő azért hálás aláza-
tossággal, mi lelke egyik legszebb vonása volt, bensejében mindvégig
érezni akarta, hogy abba a házba, mint árva lépett be. Nálánál soha
senki nagyobb megértéssel inem is volt az árvák iránt, úgy fogta fel,
hogy ezzel némi csekély tartozást is törleszt jótevője iránt. .

Nevelőanyjával ő is látogatta a beteg jobbágyokat s ez alkalmak-o
kor szerezte azokat az orvosi és gyógyszerészi ismereteket, miknek
később Szarvas on, Tessedik Sámuel mellett oly jó hasznát vette. A
szegények kunyhójának Játása pedig mindörökre emberbaráti érzel-
mekel telítette szívét s ezek az érzelmek is a cselekvő-lehetőségek
egész sorát nyitották majd meg számára.

De Hellenbaehné bevezette őt a házgondozás minden ágába. Ügyes-o
ség a háztartásban, pontos megismerése az egyesnek , áttekintése az
egésznek, a kicsiből nagyot, egy-egy építmény alappillérét alkotni,
gyors tanáccsal szolgálni, ott, hol valami hiba van: ezek voltak neve-
lése további értékes eredményei. Nem mulasztotta el a házban, a kert-
ben, a mezőn folyó munka minden részletével is megismertetni. Neve-
lése teljessététele végett pedig később Pozsonyba küldte, hogy a városi
élet nyújtotta Jsrrieretekkel egészíthesse ki a falun szerzetteket.

Igy alakult ki a négyéves .árvából páratlanulodaadó és céltudatos
gyámanyai gondoskodás mellett egy minden tekintetben tökéletesnek
mondható, testileg-lelkileg nagyon szép ifjú leány. Mint ilyen, nyúj-
totta kezét tizennyolcéves korában Zipser Mátyás selmeci kohó-igaz-
gatónak, kit azután két leánnyal, Euírozinával és Karoliriával ajándé-

~rdekes ezt a könyvet az. ugyancsak
mostani számunkban ismertetett másik
könyv (Házát kősziklára építette) után
olvasni, me ly evangélikus lelkészek
életéről szól. A két könyv levegője,
embereik, környezetük valóban külön-
böznek, de mind a kettő mély élményt
jelent. M.

HÍ'REK
István király ünnepén minden temp-

lomunkban hálaadó istentiszteletet tar-
tottunk és könyörögtünk a magyar jö-
vendőért.

Fmnek körút ja hazánkban. Saarisalo
Abel finn egyetemi tamár, valamint
Molnár Rudolf finnországi lelkész és
felesége hazánk több Lgyülekezetében
előadásokat tartanak magyarországi
körút juk során. Első álílomáshelyülc
Győr volt. Itt szép ünnepségen szólot-
tak a hívekhez. Innen Kornárornba,
Székesfehérvárra, Kapernaumba, Sze-
gedre, Kolozsvárra, Nyíregyházára, Kas-
sára, Miskolcra, majd Budapestre láto-
gatnak e-l.
- Kossuth bibliája. A legutóbbi 'olasz-

országi bombázások alkalmával Turin-
ban rombadőlt az egyik valdens-refor-
mátus templom is, amelybe Kossuth
Lajos száműzetése idején rendszeresen
járt_s ahonnan utolsó útjára is kísérték.
Elhamvadt az a biblia és énekeskönyv
is, amelyet Kossuth használt az isten-
tiszteleteken.

Lelkészi jubileum. Ziermann Lajos
kormányfőta.nácsos, a magyarországi
Gusztáv Adolf Gyámintézet elnöke, a
soproni felső egyházmegye esperese,
most töltötte be soproni lelkészi szol-
gálafának harmincadik esztendejét. A.z
évforduló alkalmából' Prioklea- János
konvent-elnök vezetésével az egyház-
község népes küldöttsége jelent meg' a
hívei által igen kedvelt lelkipásztor
ellőtt, hogy szeretetét és ragaszkodását
tolmácsolja. Az ünnepelt meghatott
szívvel mondott köszönetet a megemlé-
kezesért.

Révfülöp. Az Országos Evangélikus
Tanítóegyesület revfülöpi üdülőházában
augusztus 15-én három szobát nevezezt
el Kapi Gyula volt tanítóképzőintézeti
igazgatóról, Krug Lajos elnökről és Ki-
szehy János volt ceglédi igazgatóról.
Ebből az alkalomból D. Kapi Béla püs-
pök is meglátogatta az üdülőházat, d. e.
a Kultúrházban istentiszteletlet végzett,
majd a leleplezési ünnepébyen beszédet
moridott. Révfülöp lakossága nagy sze-
retettel fogadta a püspököt.

Sulyok István ref. püspök utóda.
Sulyok István volt királyhágómellék!
ref. püspök örökébe még a múlt év
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folyamán egyhangúlag meghívták Irieze
Gábor va'llástanítási igazgatót. Incze Gá-
bor most közölte a nagyváradi egyház
presbitériumával, hogy szeptember
19-én foglalja el Ieűkésai állását. A gyü-
lekezet ünnepélyesen fogadja új lelki-
pásztorát. .

Lelkész-beiktatás. A sárvári Egyhá3-
község új lelkészét: Martos Ödön volt
sopronkőhídaí fegyintéz.eti. lelkészt
augusztus 22-é.n1iktatja be, lelkészi tiszt-
ségébe Rónay B. Gyulla, a vasi kö3ép
egyházmegye esperese,

Szép példa. Fiátfalva székely község
- mint az Új Magyarságban olvas-
suk - szép példát. mutat a felekezeti
békesség ápolására. A község reformá-
tus temploma még 1726-ban leégett s
miveh az egyház 'nem volt abban a hely-
zetben, hogy új templom építéséhez
kezdj en, ideiglenesen a reformátusok is
az unitárius templomban tartottak is-
tentiszteleteket A szokás állandósult.
Azóta a· két felekezet teljes egyetéljks-
ben közösen használja a templomot.
Az elmúlt .két évszázad alatt soha sur-
lódás nem volt közöttűk s a közös temp.
lom teljesen összekovácsolta a falu két
felekezetéhez tartozó. népet.

A testvéregyház köréből. Nagy Barna
sárospataki teológiai tanár a bázeli
egyetem meghívására egyetemi előadá-
sokat tart Bázelben. A fiatal magyar
tudós a -rnaí teológiának egyik legala-
.posebb ismerője s Barth Károlynak ked-
velt tanítványa .. - A tíszárrtúli egyház-
házkerület elnöksége ·a közelmúltban
"gyhetes lelkész-továbbképző tanfolya-
mot rendezett Barátkán.

Halálozás. Szelényi Ödön egyetemi
hallgató f. évi augusztus Iü-én Buda-
pesten, 20 éves korában elhúnyt. Szelíd
természetű, szerény fiú volt. Fáradha-
tatlan szorgalommal rnűvelbe az egyházi
zenét s fiatalon szinte művészi tö-
kélJetességgel tudta megszólaltatni az
orgonát. Gyakran helyettesített a fasori
templomban s ő látta el a rákosfalval
istentiszteletek kántori szolgálatát, Sok
budapesti és pestkörnyéki gyülekezet-
ben ismerték és ezerették. Temetése aug.
l S-án , volt a Kerepesí-úti temetőben.
Koporsójánál a vígasztalás igéit Pász-
tor Pál fasori segédlelkész hirdette Fil.
2:15. alapján. A temetési énekkar W~It-
lel' Jenő karnagy vezetésével a "Ki
tudja, mily közel végórám?" kezdetű
korált s több szép egyházi éneket adott
elő. - Az elhunytban dr. Szelényi
Ödöl1l p. ü. tanácsos és neje' sz. Nikásy
Emilia egyetlen egyerrneküket gyászol-
ják. Emléket kegyelettel fogjuk meg-
őrizni.

Házasságkötés. Aradi István penci
(Nógrád m.) kántortanító és Furia Mar-
git - Furia Zoltán csákvárt alesperes
leánya - augusztus 18-án tartották es-
küvőjüket a csákvárt evangélikus temp-
lomban. '
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kozott meg. Nyolcévi házasélet után, azonban ö~ve.g,gyé.let! s, hatévig
tartó özvegysége végén jelentkzett vegre az, a férfiú, kí szamara veg-
leges élettársúl jelöltetett ki.

Arról, hogy mit tett közel három évtizeden á! Tessedik. Sá~ue~
oldalán ennek életrajzi adatai tanúskodnak.. Ettolfogva Lissovínyí
Karoliri Tessedik Sámuel hatalmas égyéniségében élt tovább, mint
annak egyik erős és ékes táma:sztópillére. 1792 január I-töl, egybeke~é-
sük napjától 1820 ápr. 13-ig, amikor a halál tett pontot er~e a. feje-
zetre, egy test egy lélekként igyekeztek vezetni a szarvasi nepet s
azon keresztül a magyar parasztot szebb jövője felé.

Dr. Nádor Jenő.
(Folytatjuk)

"Házát kősziklára építette ... "
Nemrégiben jelent meg a Luther Társaság kiadásában' Giertz Bo

svéd egyházti író ilyen című regénye. Szokatl~n ~angú és tárgyú ..k?ny,v,
talán az orvosregényekhez lehetne hasonlítana, ha a nagykozonseg
széles rétegének ér:deklődésére pályazna és feladná elvét. Igy azonban
csak" a hit kérdéseivel foglalkozók, a kereső lelkek számára akar

szólni. Három ember, három. lelkész; életét mondja el, az örökkévalóság
szempontjából, .vagyis nem ad külön éltrajzot, hanem életükből csak
a hitért való küzdelem és Isten megtalálásának esztendeit mondja el.

. A lelki ébredés
kérdése az, amelyik a szerzőt érdekli és amelynek. kialakulásával,
különböző emberek, különböző korok zavarában foglalkozik. Tulajdon-

.képpen egészen különieges svéd könyv ez, a lelki kérdések ilyen meg-
fogalmazása, ilyen módon való megoldás-keresése nálunk sok, tekin-
tetben elképzelhetetlen lenne. Észak embereinek hűvös nyugalma más,
mint a magyar ember keleties csendessége, szemlélődése. Ezért mások
a 'rugók is, amelyek mozgatják, mások az érzések és a gondolatok,
mások a szavak, amelyek hatnak, mint nálunk. Tehát egész kis lélek-
tanulmányt végezhet a [ó megfigyelő, mikőzben megjelenni látja szeme
előtt az embereket, hallja szavaikat, olvassa gondolataikat Ennek elle-
nére mégsem állnak távol tőlünk ezek a'2lemberek, hanem úgy érezzük:
rokonaink, főleg nekünk evangélikusoknak. mert indító rugóik min-
díg a jól vagy rosszul magyarázott és értett lutheri kegyességből szár-
mazó gondolatok és mindegyiknek mélyén ott található az Irás refor-
mátori felismerésének, gondolatainak általunk mindíg egyformán
értett alapja.

Az ember kérdései,
,

ahogyan ez a könyv a három nem is egészen egymást követő nemzedék
életében megmutatja, w'l üdvösség kérdésében, de egyébként is ugyan-
azok maradnak. Nem nagyon változik az ember sem maga, mint em-
ber, ha körülötte a viszonyok meg is változnak. Csak a kifejezési
forma, a világnézet változhatik meg, de alapjában véve minden ugyan-
úgy marad, mint régen. A három lelkésznek, akikről a könyv szól,
ugyanazokkal a nehézségekkel kell megküzdenie, ugyanolyan a bűn
körülöttük, ugyanolyan ai hit is. Bizony nem sokat változtat a lénye-
gen az, hogy a felvilágosodás, a materializmus vagy akár a modern
rendszerek színezik a kérdéseket. Minden, ami nem Isten Igéjéből
származik, abban míndíg megegyezik egymással; hogy az: Ige ellen har-
col és azt leküzdeni igyekszik, ki akarván irtani az. emberből, hogy
kízárólagos egyedur3Jmat nyerhessen a lelkek felett. Az Igének és az
Ige szolgáinak viszont állandó és nagyon komoly harca az, hogy ne
engedje elnémítani az emberek szívében Istent, hanem kényszeritse az
embert arra, hogy szembenézzen Vele, számoljon Vele.

Ebben a harcban
az egyén a: főszempont és csak az, egyénen keresztül a társadalom.
Mert a keresztyénség míndíg nagyon jól tudta azt, hogy 'reformálni,
javítani nem lehet felülről parancsokkal, vagy 'alulról lázadásokkal,
hanem csak megtért, egyenként és egyénenként hitre jutott .emberek-
kel, akik mint a kovász kelesztik meg a tésztát, a környezetet, a kor-
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társakat. Ezért alszik-el a mozgalom is, amikor nincsen elegendő lélek
a tűz táplálására. Giertz Bo könyvében a második kerszakban az első-
rőlés a harmadikban az első-másodikról csak úgy beszélnek már,
mint a multnak egy-egy szép csodájáról. Elmultak az emberek, ellob-
bant a tűz is. Minden kornak külön-külön van szüksége fáklyahordo-
zókra, akik útat mutatnak, kifejezik a kor nyelvén ugyanazt az igaz-
ságot. Mert az igazság ugyanaz' marad és legyen bármilyen forrongó is
az új kor és az új ember, nézze le amennyire csak akarja a régit, a
megnem felelőnek látszót, a poros . táblájút, ha egyszer elmélyed
benne, megleli azt a "kemény eledelt' amelyet csak a hitben már fel-
nőtt tud élvezni. A vének bölcseségét nem tudja -mindenkí egyformán
használni, mert a felületes csak a tekintélyt látja bennük, amely ellen
saját egyéniségének megóvása céljából lázadozik, a mélyre néző azon-
ban megpillantja a,' gyümölcsöt is, amely frissít és táplál évtizedek
multán is.

Csak nevek
maradnak meg a nagy fáklyahordozókból és ezeket is csak a szaktár-
sak ismerik, ezt mutatja meg ez a könyv. De az ember végső jutalma
nem is abban van, hogy az utókor menny.ire értékeli régi munkáját,
hanem egyedül abban, hogy kora embereinek, a reá bízott lelkeknek
mennyire tudott szolgálni és mennyire teljesítette hűségesen hivatását.
A'ZJ ilyen. hűséges szolgák nem is várnak mást, hiszen jutalmuk e föl-
dön a végzett munka áldásának látásában van,Istennél azonban örök
jutalmat nyernek. Ég és föld között élnekés az, hogy Istenhez tartoz-
nak, kiveszi őket a föld nyügéből és megadja nekik azt a nyugalmat
és békességet, amely itt is boldogságot jelent számukra. Házuk kőszik-
lára épült, ezért megáll az örök Bíró mérlegén is. A svéd regényt, mely
irodalmi csemege számba megy, Wolf Lajos fordította egészen kiváló,
könnyú stílusban. A könyv a legjobbak egyike, amit hivő ember ,olvas-
hat és ajándékozhat."

Kemény Péter.

"""~~
<,

Pákh Albert emlékezete
(Folytatás)

Rövidesen egészen felhagyott az ugyvédi gyakorlattal. Sokkal
több dolga akadt a "Tizek" szövetségében, külön szépiroda~mi v~lla,~-
kozásuk tervezgetese körül. A terv nem sikerült. Az eredmeny nelkul
felbomló szövetség utolsó ülésén valamelyikök megjegyezte: ,- "Le~-
alább meg kellene írni a társaság történetét!" Kaján Abel gyorsan ra-
vágta: ~ "Megírta azt már Louis Blanc. Az a címe: Histoire des 'dix
ánes" . " (Eredetileg Louis BIanc könyv címében a "Dix ans": tíz év,
díx ánes pedig: tíz.szamár ... ) ,

1847 rajzolja az első szomorú, gondterhes vonásokat il kedves írói
arcra. Ekkor jelentkezik nagyrahívatott életének fenyegető ellensége,
a súlyos betegség, melyből átmenetileg kigyógyult ugyan, de tőle vég-
leg szabadulni nem tudott s több visszaesés- után 'áldo~atává is lett. , .

A Bécs melletti Laab gyógyfürdőbe kellett mennie éppen akkor,
mikor idehaza már a márciusi szabadság boldog sejtéseit hordozta a,
levegő, mikor Kossuth és Petőfi szellem sugározta szét aaországra,
nagy beteljesedések gyönyörű álmait, Három nehéz évet töltött Laab-'
ban, hová eredetileg csak három hónapra , készült: S "mire- hazatért,
!850-ben, itthon romokban hevert minden, az aradi bitófák fekete ár-
nyéka borult rá a gyászoló országra .. Kossuth emigrált. Petőfi eltünt,
bár Csengeynek egy Pákhoz írt levele vitatja, hogy él, "egés~en bizo-
nyos, hogy él, csak nem tudni ,hol van." A jó barátok bujdosnak, többen
bortönök lakói.

A magyar élet utolsó lefolytott hangját az irodalom táplálta éltető
erővel. Most volt a legnagyobb szükség egy erős lélekre, aki felveszi
a reménytelennek látszó harcot s kiáll a szizifuszi feladatok elé. Annál
csodálatosabb, hogy erre az óriási feladatra egy betegség-verte,
gyönge test vállalkozott s vállalkozihatott, mert benne hősök lelke

Házasságkötés. Görög Tibor tordasi
lelkész - Görög Ernő nagyvelegi lelkész
fia - és Podhradszky Márta, Podh-
radszky János tb. esperes, volt tordasi
lelkész leánya, augusztus 22-én tartják
esküvőjüket 'a tordasí templomban.

Anyakönyvi kímutatás, Keressük
Hruska József halálozásának bejegyzé-
sét, aki valószínűleg 1859-1870. között
húnyt el Pest vármegyeben. Kérjük a
lelkészi hivatalokat, szíveskedjenek utá-
nanézni s feltalálás esetéri értesítést
küldeni lapunk kiadóhivatalába.

Születés. Boros Lajos takácsi lelkészt
és feleségét, Varga Irrnát, Isten fiú-
gyermekkel áldotta meg, aki a szent
keresztségben a Botond nevet kapta,

Kéttős eskÜvő, Fecske Pál battonyai
lelkész és Ponicsán Ilona - Ponicsán
Mihály albertíí kántor-tanító leánya -
valamint Ponicsán Gyula áldami tanító
és Borbély Mária augusztus 17-én tar-
tották. esküvőjüket azalbertii evan-
gélikus templomban, Az esketési szer-
tartást a, Ponicsán testvérek testvér-
öccse, Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész
végezte.

Lelkészbeiktatás. Fecske Pált egy évi
tábori lelkészi frorrtszolgálat után aug.
8-án ünnepélyes keretek között íktaóta
be battonyai lelkészi állásába B<En-
kóczy Dániel csanád-csongrádi espe-
res, A lelkésziktatás alkalmával avatta
fel az espéres aét a 73 _kilós bronz-
harangot, amelyet az. új lelkész beikta-
tása. alkalmával ajándékozott a gyüle-
kezetnek.

'Helyreigazítás. .Sikter László batto-
nyai h.vlelkészt egyhangú lelkesedéssel
választotta meg az orosháza-c-rákóczi-
telepi gyülekezet új lelkipásztorának.
Beiktatása augusztus 29-én lesz.
Mult számunk "Személyi hír"-ét ezzel
kiigazí tottuk.

Csillaghegy. A gyülekezet f. hó J5-én
hálaadó istentiszteleten emlékezett meg
az egyházközség 15 éves fennállásáról.

Orgonazene a rádió-ban. Augusztus
27-éti, pénteken este 1129-9 óráig) Bp,
IL hullárrihosszán Peskó Zoltán orgonál i,

.az óbudai templomból. Műsorán "Bac·h
elötti mesterek": Reinken. Böhm, Pa-
chelbel, Walther, Bruhns művei szere-
pélnek ..

Zathureczky Ede világhírű hegedű-
művészt, a Zeneművészeti Főiskola ta-
nárát a valtás- .és közoktatásügyt mi-
.níszter dr. Dohnányi Ernő örökébe; a
Zeneművészetí Főiskola főigazgatójává
kiruevezte. Az új főigazgató evangélikus
vallású, -

Adományozás. Seiigmann Béla 20 db,
Dunámtúli Enekeskönyvet adományozott
a visegrádi' evangélikus szórványhívek
használatára.
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Soltvadkert evangélikus egy·házköz-
sége az 1943/44. tanévre helyettes taní-
tónőt, vagy tanítót keres. Véglegesirés
lehetséges. Tanít.ói javadalom: havi 220
pengő az egyháztól és szabad lakás. Je-
lentkezést szeptember l-ig kérnek. Cím:
Evangélikus Lelkészi Hívatas, Soltvad-
kert, Pest megye.

'Halálozás. Özv. dr. egyházasberzsenyi
Berzsenyi J enőné sz. pongyeleki Róth
Vilma hosszas betegség után augusztus
9-én Sömjénmihályfalván elhunyt. A
környékről nagyon sok tisztelője és ki-
terjedt rokonságakísérte utolsó útjára.

OTBA igenyjogosultak figyelmébe!
A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület
svábhegyiisko1aszanatóriumában a
pénzügyminiszteri rendelet értelmében
70 OTBA igényjogosult tag gyenge,
vérszegény, megsegítésre szoruló ísko-
lasgyermeke nyer felvételt (a. rendelet
értelmében tüdőbetegek kizárva) úgy a
nyári szünidőre, mint pedig az 1943/44.
tanév első felére. A 'szentgotthárdí is-
kolaszanatóriumban tüdőbetegek is fel-
vételt nyernek. Könnyebb és súlyosabb
osztály. Részletesebb : felvilágosítást az
egyesület közporrti irodája (Bpest, VIlI.,
Sándor-u. 26.) nyujt, Közöljük ezzel
kapcsolatosan azt is, hogy a szeritgott-
hárdi tüdőgyógyintézetben 30 ingyenes
és 20 kedvezményes helyet töltenek be.
Részletes felvilágósífást ebben a kér-
désben is a központí iroda ad, Oda kell
beküldeni .a kérvényeket is.

Az aszódi ev:. leánynevelőintézet két-
éves háztartási-gazdasági szaktanfolya-
mára és internátusába nemcsak 4 kö-.
zépiskolát végzett növendékek, dc fel-
vételi vizsgával olyan tanulók is fel-
vehetők, akik a' népiskola 8-ik osztályát
jeles eredménnyel elvégezték.

Pályázat tanári állásra. A bányai ev.
egyházkerület aszódi ev. Petőfi-gimná-
zíumában betöltendő magyar-német sza-·
kos helyettes vagy rendes tanári állásra
pályázatot hirdet. Pályázhatnak ev. vagy
ref. vallású ok!. középiskolai tanárok.
Javadalmuk az államival azonos. A meg-
választott az internátusban külön ~ava-
dalrnazás mellett felügyelőtanár lehet. A
pályázók a bányai . ev, egyházkerület
püspökéhez címzett ~s kellően felszerelt
kérvényeket f. év szoptember 1-ig az
aszódi ev. Petőfi-·gimnázium igazgatósá-
gához küldjék be, .

Leánynevelőintézet és leánvg imná-
zium Köszegen. Magas. színvonalú ne-
velőintézet, mely a 10-18 éves korra
terjedő leányok nevelése terén minde.n
igényt kielégít. Családias benső valla-
sosságtól áthatott, erősen nemzeti irányú
nevelés, Szakterem rendszerrel bereride-
zett iskola. Életszerű, gyakorlati jellegű
nyelvtanítás. Különös gondot fordít az
intézet egészséges testi fejlődésre, am~t
Kőszeg város kedvező fekvése jelente-
kenyen elősegít. Nagy kert, játszótér,
teniszpályák. Saját gazdaság révén (te-
henészet!) . elsőrendű élelmezés. .- Az
1943-44. évi felvételek .folyamatban.
Felvi1ágosí,tást az Igazgatóság nyújt.
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égett! Most következett el Pákh Albert legnagyobb küldetése. És ebben
életének nagy' szerencsétlensége: a betegség, mely míatt három évet
külföldön töltött, szerencsét jelentett, mert éppen' a kritikus időszakot
töltvén az országtól távol, nem szerepelt a megbízhatatlan gyanúsak
listáján, akiknek a hatalom semmiféle irodalmi kezdeményezést nem
engedett volna meg. Az "újabbkori ismeretek tára" 6 nagy kötetben,
Heckenast népszerű füzetes kiadványai, az 1853-ban indított "Szépiro-
dalmi Lapok" első jelentős állomásai az erőket összefogó, Itiválasztó
szerkesztői munkásságnak. Kiújuló betegsége miatt ismét fájdalmas
hézag állott be tevékenységében, de 1854-ben megalapíthatta a Vasár-
napi Ujságot, mellyel valósággal újraindította a nemzet szíve-dobogá-
sát. Olvasó tábora rohamosan növekedett, a lap közszellemet alakított,
színvonalat jelölt, közönséget nevelt s a szerkesztő személye foga-
Iornmáérett a köztudatban..

Kedves, öreg íróasztala, '- melyről ugyancsak levéltári adataink
állapítják meg, hogy halála útán Gregüss Gyula, majd Greguss Ágost
birtokába került, - .az egész világot átfogó erőközpont. Mellőle a
gyönge fizikummal hősi.esen küzdő nagy szellernföldrészeken át építi
ki kapcsolatait legkedvesebb alkotásának, alapított lapjának: aVasár ..
napi Ujságnak érdekében. Xantus János San Franciskóból írt levele,
D.uka Tivadar Indiából és Egyiptomból keltezett soraival együtt
pihent valaha ezen az asztalon. Oda érkezett Helfy értesítése is Milá-
nóból, meg Bigorgne gyöngybetűs francia levélkéje Bécsből.: De nem
hiányoztak itthon élő nagyjaink S6!ll: Gyulai, Lévai, Tompa, Madách,
Pálffy, Degré, hogy Jókait ne is említsük, vagy Dessewffy Emil grófot,
aki az Akadémia elsőcsákányütéseiről küld (Pozsonyból) magaszer-
kesztette -hírt a lap számára, melyet nem lehetett meghatottság nélkül
olvasni. Drága kincseink ma ezek a .levelek és megértjük Pákh Alber-
tet, hogy valósággal összeforrott öreg íróasztalával és legnagyobb fáj-
dalma az volt, mikor ott kellett hagynia, hogy fűnő egészséget ker-
gesse messzi idegenben. .

Mert a legszebb kibontakozás küszöbén makacs, halálos ellensége,
régi baja ismét külföldre kényszeritette. Ezúttal Gráfenbergbe ment
s ez alkalommal használt, vízumokkal tarkázott útleveléről hivatalos
személyleírását ie leolvashatjuk. De mindennél jobban elénk vetíti
nemes arcát - levelezése. Jókai helyettesíti' a szeretett íróasztalnál,
tőle várja a híreket, boldog, hogy alap jól fejlődik, csak a honvágy
gyötri s munkájához, barátaihoz vágyódik vissza.' ..

. Crafenberg kristálytiszta fprrásai, a nagy séták a', fenyvesekben,
hol, mint maga mondja "rémkirály" módjára járkált hatalmas bottal
és könnyű mezben, a fürdővendégek szokásos ivókürt jével, - nagyon
jót tettek egészségének s már utolsó levelében ,picsekedik" milyen
sokat tud gyalogolni és milyen piros-pozsgás lett korábban sápadt arca.

Nem is birta tovább a távolban. 1856-ban ismét ott ül kedves
munkahelyén s attól kezdve csaknem élete utolsó hetéigő szerkesztette
a Vasárnapi Ujságot és állandó mellékletét, a Politikai Ujdonságokat.
Lapja megvalósította a fejlécében kedves fametszettel ábrázolt elkép-
zelést: kunyhókban és palotákban egyaránt otthonos, örömmel várt
. és küldetést betöltő vendég volt. Több is, mint vendég: igazi jóbarát,
aki-a csendes órákat az egybetartozás melegével, a. tudás és szellem
ajándékaival sugározta be. Éppúgyközölte a gyakorlati élet tudni-:
valóit, mint szétosztotta a magyar géniusz friss ajándékait. Hazafias
szellemét választékos nyelven szólaltattá meg. Társadalmi kapocs,
mcsszeható akciók Irányitója volt; szegények, ínségesek javára folyta-
tott országos gyűjtései bámulatos eredménnyel jártak. A szerkesztő
tanácsadásai sokak sorsába és életébe hoztak fordulatot. Ö maga pedig
ezalatt tovább vívta reménytelen harcát betegségével. De már itthon
maradt és a lap, melyet egész odaadásával szerkesztett, a hit és a biza-
lom, az áldott építés derűjét sugározta magából minden olvasója felé.
Senki sem s~jthette, hacsak egyébként nem tudta, hogy ez a derűs
lélek .milyen Jób-testben vergődik.

Nyíresi-T-ichy Kálmán.

(Folytat juk)



Rá~in, gramofon, zongora~illentyüs' ~armoni~akegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, .serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok, hamutálak.

nászajándékok.

KISS FERENC
OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR I S f.3A ZÁR -K Ö Z 3.

TEL: 384-447.

-
és az összes !:ang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Józsel-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
lera~at..Gyöngyös,. Kossuth-utca 3. szám

• Mohács, Szent-István-utca 49. sz.
• Evangélikusoknak árengedményÖr.dögh Mátyás

órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Bu d ap es t, V., Deák Fr-tér 4.
Telefon: 181-175. =:.~~~~~~~

Vennék zongorát v~~~~a;}jn~;i
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.

.. - -- ~ Telefon: 11-59-34.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetesi segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tŰZ.
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkal
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel

I a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő
'1 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., Feherhajó-u
8~1_0. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-363-32.

I
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győ]'. Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szornbat-

'---------------------- I hely, Újvidék, Ungvár. - A7r egyesület állandóan
.felvesz .és foglalkoztat férfi és női tagszerzöket.

MÜllirág, díszloll, eredeti klilön1ef.jjes.

ségek 9rártása, eladá,a

GROSZ~ Spest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 180-213 •..

- IRÉ NU- ,úI6különlegességel?tt ~-- ~~-=~---
Tulajdonos: FEJÉR NANDORNÉ

.UD.PEST (Belváros), IV., Fehérhaió·ufca 8-10. sz.
Tel e ion: 186-177. - Készít mindennemű Iánc-.
sport- és gyógylúzőket a legújabb szabás szerint.

(~~;~~;~8~t\
@) EKSZER-EZUST-ARANV @)

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

Aj á n d é k O k, óra k ülö n I e-
gességek és órajavítások.

Létesült a •.Nemzeti Önálló-
sitási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Csaby Lajos
.aranyéremmel kitüntetett szab6mester -

készíti a ióízlésű úri közönség ruháit.
Elsőrendű ~zövetek nagy választékban.
Szolíd érak. Pontos kiszolgélás.
IV., Mo-inár-u. 12. Telefon: 380-=-442;

Telefon: 38-20-87.

---- "BRAU·N JENO műhimző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme.,p th " L o gyűrnőlcs-, zöldség- ése O aj os tejtermék ek kereskedése

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

VIlI., Aggleleki-u.2/a. (Rékóczí-üt sarok),
Tel e fon: 344-637.

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzés
és minden e szakmába vágó munkák

szakszerű készítése.



KERESZTÉNY CÉG \ MO?:, J.ELEN! M~G:
Stingl, Laubergerv Stelz- Az apostoll hitvallás híttartalme
hamer, Ehrbar, Bösen- " 'l'k keresztvé " t
d f tb '1' , k' es az evange 1 us eresz yenseg szen ,-

or er s . VI agmar as ".' ll' fl .f' , '1' íté bzongorák, pianinók leg- irasr es va as I OZO iai megvi agi as an
olcsóbban ! - Részlet, Ismerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes ..
bérlet, szállítás, csere! Ára : 6 pengő.

Megrendelhető :

SCHOLTZ 'TESTVÉREK
, könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Re is s m ann 1m r é n é

Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55, Telefon: 131-098

ALU THE R TÁRS A SÁ G könyvescsomagiai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot' állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap',

Az 1. csomag elfogyott. Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. --
A 628 oLdaLt tartaLmazó csomag száUítással
együtt 1.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melancfithons, 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor .dem Falle. 4. Famler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Z~i-
Iinszky: Székács József. 9. Weber: Üjabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit: akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai :j?a-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád kőnyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 ouiolt. tartalmnzó
csomag s.záHítással együtt 4.50 P.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 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? 11. Luttermann: Az egyház
és a munkuismozqaumi Svédországban. 13.
Poirraq: A'ZJ élet. útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
ZsiLinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. -- A több, mint 800
ouiai: kitevő csomag ára száIIítássaL együtt·
4.50 P. Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária

_ és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:
A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk -képekkel.
F. levele Körmöcbánya: városához. 2. Klaue- 5. Daxer: A kűlföldi iskolalátogatás hatása. G.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Mágossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai . vagyunk protestánsok? 8. Székűcs J. e~házi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostaí hitvallás ma- beszédei. 9. MeLich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyeívű nyomtatvány. 10. Sztetüo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács:. Az Ágostai. hitvallás az egyház szolgálatában. -:- A 2634 oldalnyi,

400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás vi1ágfórmáló ereje. 9. Hitt- tással legyütt 26 P . .::.- Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt folyóiratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyarnát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
kőzönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított teljes sorozatokon kívül már csak egyes évfolyam ok kerülnek majd árusilásra,
tehát aki számot tart az Ösvény I-XII. évíolvaméra, mielőbb rendelje meg azt - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'- P.
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Az .aggályoskodó ember
E napokban olvastunk egyik

ujságban cikket az aggályos-
kodó emberről. Főleg a min-
dennapi életben, de különösen
a közéletben felelősségteljesen
gondolkozó vagy intézkédő em-
berrel 'kapcsolatban vizsgálta
meg az aggályoskodás íogal-
mát. Miközben olvastuk, arra
kellett gondolnunk, hogy.meny-
nyivel mélyebb és valóságosabb
értelmét lehetne megtalálni .
ennek a szónak, ha hitéletre és
a keresztyén ember hite szerinti
olyan életre alkalmazzuk, ame-
lyík nem ér véget a földi
halállal.

Bizony ezen dől el az a kér-
dés, hogy valaki megédemli-e a
keresztyén nevet? Ma jóformán
minden embernek aggodalmas-
kodva kell féltenie mindenét,
ami a földi élet szempontjai
szerint becses és értékes. Meg-
élhetését, naponkénti kenyerét,
éjszakai nyugodalmát, össze-
takarékoskodott ingóságait, te-
hát a fedelet a feje felett és
asztalt, amely mellé leül a déli
vagy az esti étkezésre. Nem is

. nagyon tagadják, de hiába is
tagadnák: mindenki foglalkozik
ma ezekkel a gondolatokkal. És

. nekünk az a benyomásunk,
hogy akár rettegve suttog va-
laki a jövő bizonytalanságáról,
akár pedig fölényesen hangoz-
tatja, hogy nem kell félni, nem.
lesz semmi baj, azért, az első
jobb szeretné, ha nem volna
igaza, a másik pedig szíve mé-
lyén bevallja magának a bi-
zonytalanságot. Csak annak az
embernek higyjünk, aki nyíltan
hozzáteszi azt is, hogy rninde-

nütt és mindíg Isten kezében '1 szen határozottan ki fogja tudni
vagyunk és ma mindegyikünk re zárni lelkéből a világ szájaíze
áll Jézusnak a telhetetlen gaz- I szerint való aggályoskodást.
dagról mon~ott példáz~tából az \ Evilág aggályoskodóinak te-
a komoly figyelmeztetés: "Bo- hát, akár a külső életben talál-
lond, még ezen az éjjelen el- I juk meg- őket, akár a templom-
kérik tőled a lelkedet, - ami- I bajárók között, egyként azt
ket pedig gyűjtöttél, kiéi lesz-I mondjuk, hogy a jelenvaló idők
nek?" I próbáltatásait csak hitben lehet

A legnagyobb aggályoskodás- elhordozni. A hit kérdése pe-
nak emiatt kellene felébrednie dig nem a lakásberendezésünk
az emberek szívében. Isten I megmaradására, nem földi ter-
visszaveheti erről a földről a I veink addig-ameddig való meg-
lelkünket, vagyis : befejezetté i valósítására, hanem az örök-
teheti számunkra egyenként a élet és az üdvösség elnyerésére
mi életünket és akkor' többé vonatkozik. Talán nagyon nyer-
nem azon lesz a kérdés, hogy sen hangzik, de kénytelenek
mi lesz tovább a háborúval, vagyunk világosan beszélni és
szeretteinkkel, földi szerzemé- megmondani, hogy nem az a
nyeinkkel, hanem kizárólag ] fontos, hogy mikor és hogyan
azon, hogy mi lesz a lelkünk- halunk meg, hanem hogy kinek
kel? Luther egyik prédikáció- és mire halunk meg. Krisztus-
jában azt mondja: "Olyan 'Iste- nak és a kegyelemre? Vagy az
.nünk van, aki érti a módját, ho- ördög és a kárhozat számára?
gyan legyen előménetel és ha- Nagyobb kérdés ez a lélek
szon, számunkra az, .ami pedig szempontjából, mint ennek a
gátolni és ártani szeretne. Ami háborúnak minden : kérdése
meg akar ölni, az kénytelen együttvéve.
bennünket éltetni ... Olyan Is- Építsd meg a hitnek az óvó-
ten 0, ki mindíg ellenkezőjét helyeit. Töltsed meg imádsá-
hozza elő annak, amit .a világ gokkal és énekekkel, érezzed, .
esze kisüt s éppen azt használja hogy most van. a könyörgések-
jóra, amit az a leggonoszabbnak nek, de a hitből való és aggá-
vél." lyoskodás nélküli könyörgések-

Itt van az, amire még a hivő nek az ideje.· A rettegők és
embereknek a figyelmét is fel a külsőleg bizakodók helyett
kell hívni. A legkisebb dolog is.. olyan keresztyénekkel szeret-
a legnagyobb dolog is nemcsak nénk minél többször és minél
annyiból áll, amennyit látunk nagyobb számmal találkozni,
belőle. Mindegyik mögött ott akik azt. mondják, hogy még
van az a- láthatatlan; amiért I s~ha. n~m tu~t~k a~nyira búz-
Isten megengedi, vagy amire gon imádkozni es meg soha nem
Isten fel akarja használni. Ha a kaptak annyi megnyugvást az
hivő ember a mostaní próbál- imádságban, mint mostan.
tatásos időben erre gondol, egé- ---



Áldozat
Ennek a szónak Igazi értelmét akkot

fogtam fel, amikor a krisztusi áldozat-
hozatal Iényegét megértettem. Valaki
áldozatot hozott az egész emberiségért.
Senki nem szólította fel rá, senki meg
nem dicsérte érte, önként, szívesen
hozta, hogy megmentse az emberiséget,
mert nagyon szerette. Áldozatot hozott,
mert nagyon tudott szeretní, .

Azaz áldozat, amit mostanában mí,
emberek hozunk, egészen másfajta.
Legtöbbször. nem magunktól tesszük.
De ha mégis, szeretjük, ha mások; is
tudnak róla, sőt eldsmsrést is elfoga-
dunk érte. _Mí .meghozzuk azt a kís
áldozatot, de kérem, tessék tudomásul-
venni. Íme, áldozatot hoztam, erről és
erről lemondtam, én ezzel megtettem
a magamét, de most Önökön a sor,
vegyenek tudomást erről az áldozat-
hozatalról és igen, honorá1ják is kérem.

Aldozathozataíról beszélni divat lett
manapság. És még~Si·van egy áldozat-
fajta, amelyről sohasem hallok, de még
nem is olvastam róla. A lelki áldozat
az. A lelkek áldozata. Aki hozza, azért
nem beszél róla, mert áldozathozatala
igaz, mélyről fakad, valóságos. De
ennek az észrevevéséhez nírics érzé-
künk. Talán olyan kevesen vannak,
.akíknek áldozathozatalra fogékony lelke
van? . '

A ma háborúja mindenkitől áldozatot
követel. Az egyiket harcba szólítja künn r
a csatatéren, a másikat itthon, a belső I
fronton. Mindenki hozzon áldozatot; -
hangzik a felszólítás. - Már valami
hiba itt is van, hogy felszólításra ho-
zunk áldozatot. De azért mindenki meg-
hozza a maga - kisebb, vagy nagyobb
áldozatát, - és a háború csak megy
tovább, gyújtózsinórján játékosan fut a
láng s percnyi pontossággal robban az
aláaknásított világ.

Ésebben a nagy világégésben szeré-
nyeri, észrevétlenül, de kiirthatatlanul
húzódik rneg a lélek és az az áldozat,
amelyet a lélek hoz. A durvaságtól,
gyűlölettől. öldökléstől írtózó lelkek
áldozata, az egymástól 'elszakitott lelkek
áldozata. A lelki egységbe forrott csa-
ládé, amelyből kiszakadt egy-kettő, sok-
szor három lélek, s most üresebb az
asztal" halkabb lett az ima, - az eggyé
lenni akarásnkat Isten oltára előtt fel-
ajánlott házastársak áldozata, akik há-
zasságukban egy testté egy lélekké let- I
tek s most félemberként. fél lélekkel
mennek minden új nap elé, - az igaz
barátok áldozata, aSZ1erelmes lelkek
kettészakadt reménye ... lelki áldoza-
tok. Tulajdonosuk nem beszél, nem
panaszkodik, de őrlődik lassan, bizto-
san. Ez az az áldozat, amelynek a szava
talán! csak ennyi: - A maga fiai is?
A maga férje is?

S a másik csak rábólínt: - az enyém
is. Es megértették egymást, Óh, ez az
igazi "rugalmas háború", amelyet a lé-
lek vív. Aldozatot hozni csendesen, szót-
lanul, nagyon fájón és kifelé könny te-
Jen szemekkel menní tovább, összesze-
ritott fogakkal, fe1emelt fejjel. - Ha
már beszélnek az áldozathozatalról,
miért nem esik néha szó a lelkek áldo-
zatáról js?

~ Maga álljon hátrább, - kiáltja az
egyik. - Milyen áldozatot hoz maga, mi?

- Én meghoztam a magam áldozatát,
veri mellét a másik.

2

A vígasztaló egyház
Részlet Túrócz.y Zoltán tiszakerületi püspöknek a f. é. szeptember
l-en tartandó kerületi közgyűlés elé terjesztett jelentéséből -
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tetést, mint Jób barátad a Jób szenvedéséből. Nem akar visszakövet-
keztetni a szenvedés nagyságából az elkövetett bűn nagyságára. Nem
is akar nagyképű erkölcsi prédikáelót tartani a fájó szívű embernek,
csupán csak azt akarja tudatosítani minden emberben, amit a Kis
Kátéban tanultunk: "Mi napornkérnt uétkeziuúc és bizony csak bünte-
tést érdemelünk." Tudja jól, mit jelent a szenvedésben míndíg lázadó
ember számára- a szenvedés szempontjából ennek a nehezen megtanul-
ható szónak a megtanulása: "me~rdemeltem".

A bűntudatból igénytelenség fakad. Az igénytelen ember pedig
mindenért hálás. Ezért fektet olyan nagy súlyt az egyház vígasztaló
szolgálatában arra, hogy hálára nevelje az, embereket.

A szenvedő ember mindíg maga körül forog s a mában él. Az
egyház.meg' akarja tanítani, hogy nézzen arra is, ami volt; lássa meg,
hogy Istennek multunkban megmutatott jótéteményeit nem szabad
elfelejtenünk akkor, amikor nem érezzük az Isten jóságát magunk
körül. Meg akarja tanítani az egyház a szenvedő embert arra is, hogy
nézzen arra, ami nincs. Fel akarja nyitni a szemét a mások nyomorú-
ságának meglátására. Fel akarja inditani képzeletet a megtörténhető
nyomorúságok elképzelésére, hogy így világosan meglássa: nem csak
azt kell megköszönnünk Istennek, ami történik velünk, hanem azt is,
ami nem történik, m·ert megóv tőle. Meg akarja tanítani az egyház a
szenvedő embert, hogy nézzen arra is, ami van, Nincs olyan sötét
éjszaka, amelyikben ne ragyogna legalább egy csillag. Nincsen olyan
helyzet, amlyikben ne volna valami, amiért hálásnak kell lennünk.
Az egyház igazi hívei a nyomorúságok közepette is Istent dicsérő éne-
keket zengtek. Ebbe a szerit kórusba akarja beállitani az egyház a ma
szenvedö emberét is. A hálás alaptermészetű ember mindenben keresi
a jót s ezért mindent jóra akar magyarázni. Szenvedése közepette is
nem az a problémája, hogy miért, hanem az, hogy mi célból kell szen-'
vednis. Ennél a pontnál bontakozik ki előttünk az egyház vígasztaló
szolgálatában az a feladat, hogy az egyház segitse a szenvedésekben
tusakodó embert 2Z Isten pedagóg.iájának meglátására. Hátrafelé nézve
a multat Illetőleg ezt hamarább hajlandó elfogadná az ember. De
nagyon nehéz előlegezni ezt a bizalmat, amikor még nem látjuk a szen-
vedésnek semmi célját és értelmét. Egy sereg teológiai probléma teszi
nehézzé ennek a lényegében egészen személyes kérdésnek az elinté-
zését: történhetik-e valami Isten akarata nélkül e világon? Ha nem
történhetik, miért engedi meg a gonoszt? Menmyiben felelős az, ember
azért, ami történik s mennyiben a mimdenható Isten? stb. Az egyház
nem huny szemet ezek előtt a kérdések előtt. Együtt tusakodik ázok-
kal, akiknek ez nem. elméleti játék, hanem keserű személyes kérdés s
bizonyságtételével mindíg ott áll mellettünk, hirdetvén: "Bármely
fenyítés ugyan jdenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keserves-
nek, ámde utóbb az igazságmak békességes gyümöksével .fizet azoknak,
akik általa gyakoroltatnak." (Zsid. 12:11.)

Aki tudja, hogy Isten nevelni akarja mindennel az embert, az
megtanul remélni. Ezért táplálja az egyház vigasztaló szolgálatábam.
állandóan a reménységet. Az a reménység, melyet az egyház, hirdet,
nem a vak SotTS szerencsejátékában való bizakodás. Nem passziv rá-
hagyatkozás arra, hogy valamiképpen majd csak lesz, hanem élő
reménység, amelynek fundamentuma az Isten atyai szeretetében való
hit. Ez a reménység, melyről Róm. 5:5 azt állítja, hogy sohasem szé-
gyenít meg.

A támadás új alapja?
Megírtuk már, hogy a soproni katholikus bencés gimnázium nö-

vendékeit a magyar társadalmi békesség nagy eszmei célkitűz:ése alatt,
a keresztény egyházak együttműködésének újabb bizonyságaként s
társadalomtudományi műveltségünk terjesztése érdekében így tanít-
gatják: "Tudod-e, hogy a volt csonkahaza területén a magyarság min-
den évben 10.000 magyart kapott a katholikus erkölcs fennsőbbségé-
nek folyományaképen? ... hogy jelernleg a katolikus anyáknakJ 121.000-

- Bizonyítsa be. Van-e okmánya róla?
... S az, aki a lelkével hozott áldo-

zatot, csendesen visszafordul a sor vé-
géről. Azok pedig, akik legelől, járnak,
mindí.z, messzebb 'kerülnek a kereszten
hozott- áldozat példájától. .

Gyarmathy Irén.

Nyári nagy takarítás
Nemcsak a gondos háziasszonyok, ha-

nem mi férfiak is szoktunk nyári
nagytakarítást rendezni. Ilyenkor nem-
csak az íróasztalon rakunk ,essék-1ássék
rendet, hanem behatolunk az íróasztal
f'iókjainak a mélyére, a könyvespolc
legalsó és a könyvszekrény legbelső ré-
szébe. Mindent gondosan megtörülge-
tünk és vissza teszünk a régi helyére.
Ilyet terveztem a közelmúltban, de
ahogy kezembe került 'az egyházi
lapok és folyóiratok néhány régebbi év-
folyama és lapozgatní kezdtem benne,
8. sok régi cikkbe annyira belefeledkez-
tem, hogy ráma1k:onyodott. A nagytaka-
rításból semmi sem lett, mégsem volt
hiábavaló a régi folyóiratok lapozgatása.

Olyan volt ez a lapozgatás, mintha
divatbemutatón lettem volna, ahol nem-
csak a legújabb modelleket mutatják be
az érdeklődőknek, hanem tanulságul,
vagy szórakoztatásul az előző évtizedek
divatját is.

Olvastam cikket istentiszteleteinknek
rádión való közvetítéséről, a teológus-
túltermelésről. a lelkészképzés megnosz-
szabbításáról az ötödik, gyakorlati év
bevezetésével, a lelkészi pályára jelent-
kezők alap os megrostálásáról, a szór-
ványgondozásról, a népfőiskoláról, a
Luther-szoborról, az úrvacsora szentsé-
gének fegyelmi' eszközként való alkal-
mazásáról, a hazatért gyülekezetekről,
a rrragszállás alatti helyzetükről, Séler-
vE("et:ükrö1, .a visszatéréssel felmerül];
jogi és egyházkormányzati kérdésekről,
a testvérközségek mintájára szervezett
testvéregyházközségekről, majd a leg-
utóbbi számokban sok cikket a háború-
ról. a frontkatonák lelki gondozásáról,
hadi árvák felkarolásáról, stb.

Sok szép tervet vetettek fel a cikk-
irók, sok értékes gondolat látott nap-
világot, Az idők folyamán, rövid néhány
év alatt azonban ezek közül némelyik-
ről részben, vagy egészen megfeledkez-
tünk. Elvesztették időszerűségüket, vagy
csupán agyoncsépelt, divatjamúlt kér-
désekké lettek, amelyekkel már nem
volt érdemes foglalkozni. Akik hang-
adók akarnak maradni, újabb terveken
törik a fejüket, amelyekkel ismét fel
tudják kelteni az egyháztagok széles
rétegeinek az érdeklődését, míg mások
agyonhallgatott régi terveiken rágódnak
magukban, vagy' vitáznak szűk baráti
körben s nem jönnek a nagy nyilvá-
nosság elé. Nem tartozom egyik csoport-
hoz sem. Nem akarok ezzel a cikkem-
mel új gondolatot felvetni, új munka-
ágat felfedezni, új egyháztársadalmi
programmct adni, csupán a nyári nag'y-
takarítás credmériyeképen, szepen meg-
törülgetve, illedelmesen letenni evangé-
likus' egyházunk közvéleménye elé egy
sokat emlegetett, de az utóbbi időben
lassan 'elfeledett, beporosodott kérdést,
a szórványgondo.zás kérdését. Nem ír-
tam erről sohasem cikket, így senki sem
vádolhat azzal, hogy a sértett hiúság
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adta kezembe a tollat, amiért gondola-
taimnak nem támadt visszhangja. Ha
valami újszerűen hatna az olvasóra, azt
tuljdnoítsa annak, hogy a mások részé-
ről .sokat hangoztatott kérdést. a mai
'e!gyháziéllet szempontjából, tehát a ré-
gebbi cikkíróktól eltérő megvilágításban
szemleltetem. ..

A szórványgondozás' kérdését a har-
.mincas évek elején tette Isten egyhá-
zunk komoly kérdéséve. Akkor is ke-
rülőúton, mint másodrangú kérdés ke-
rült elő, mert elsőrangú kérdésként a
végzett lelkészjelöltek elhelyezésének a
kérdése szerepelt egyházi közvélemé-
nyünk előtt .. Új missziói egyházközsé-
gek, szórványközpontok keletkeztek,
Hogy ezekre milyen nagy szükség volt,
nem a végzett teológusok elhelyezése

. hanem egyházunk jövője szempontjá-
ból,arra csak egy példát említek. Aszód
és Miskolc között 132 km. hosszúságban
s nem tudom hány km. szélességben nem
volt evangélikus egyházközség. Az em-
lített két város lelkészei tőlük telhető-
le'g]gondozták a közbeeSő területen élő
lelkeket, akiknek egy részük református
lelkészek gondozása alatt állott, de a
legnagyobb részük a reverzállsharc és
az elnevezés szabad prédája volt. 1933-
ban! egy missziói segédlelkészt helyez-
nek Hatvanba, hogy szedje össze Heves
megye szétszórtan élő evangélikusait s
1935-ben már Hatvan mellett Egerben is
kell újabb missziói kört szervezní, mert
egy ember nem tudja vállalni a munkát.
Olyan egyháztagok lettek buzgó, a szó
legkomolyabb .értelmében hivő evangé-
Iikusok, akik évtizedeken át nem vettek
részt ievangélikus istentjszteleten, sőt
evangélikus hitoktatásban sem részesül-
tek. Ez csak egy példa a sok közül. _

Egy évtized alatt azonban a munka-
nélküliségből 'munkáshiány rlett a lel-
készi pályán is. Sok helyre már nem
tudnak segedlelkészt helyezni s csak idő
kérdése, hogy mikor ke'll a nagyobb
gyül.ekezetek gondozására elvonni a lel-
készeket a misszióí egyházakból és ki-
sebb gyülekezetekből. Vigyázzunk, a
szórványgondozást ne alacsonyítsuk is-
mét másodrangú kérdésse a lelkészhiány
mellet. Bár a kettő szorosan összefügg,
most csak azt tartsuk szem előtt, hogy
mínden meghódított és ismét elhagyott
őrheLy veszteséget jelent egyházunk
számára. Amíg, a lelkészi szolgálat akár

• lelki, akár anyagi szempontból nem kí-
vánatos az ifjúságunk számára, még
átmenetileg sem .szabad leépíteni a
meglévő munkát. Minden anyagi áldo-
zatot meg kel1 hozni a szórványgondo-
zás ütemének a tenntartására. De ennél
többet is kell tennünk.

A lelkészhiánnyal kapcsolatban mind
föbbet emlegetik a laikus munkásoknak
egyházi szolgálatba való beállítását. Ezt
természetesen úgy képzelik el a legtöb-
ben hogy missziói egyházközségek élére
kerÜljenek nem Lelkészi képesítéssel
bíró, de lelkileg gyülekezet vezetésére
alkalmas emberek. Szerény véleményem
szerint helyesebb. volna nagy gyüleke-
zetek val1ástanári és segédlelkészi mi-
nőségben szolgáló lelkészei közé állítani
be az úgynevezett laikus munkásokat.
Ha míssziói egyházakban és fiókegy-
házakban kéthetenként van istentiszte-
let, vagy hetenként váltakozva délelőtt-
délután, úgy elképzelhető lenne, hogy
szükség esetén nagyobb gyülekezetek-
ben is vasárnap csak egy istentísetelet
1egyerr, esetleg délután a diakonissza,
ve.gy a laikus munkás vezetésével bib-
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rel több élő gyermekük van, mint amennyi lenne akkor; ha ezek az
anyák kálvinísták lennének?"

Ezt az immár úgylátszik a népnevelés eszközéül felhasznált propa-
ganda ötletet újabban a katolicizmus széltében-hosszában használja.
Ezzel~a gondolattal, hogy a katolikus családi etika magasabbrendű a
protestáns egyházakénál, találkeztam már művelt és félművelt társa-
ságok beszélgetéseiben egyaránt, ~annyira,' hogy nem is lehet másra
gondolni, mínthogy erre a felfogásta a katolikus egyház. rendszeresen
neveli tömegeit. Ebben az esztendőben erről rádióprédikáció is hang-
zott el többízben s a katolikus .néplapok és folyóiratok súlyuknak Ss
hangnemüknek megfelelően próbálkeztak azz81, hogy a katolikus csa-
ládi erkölcs magasabbrendűségéről nyílt vagy burkolt összehasonlítá-
sokhan nyilatkozzanak s a magyarság felé olyam hangulatot terjessze-
nek, amelyben megértést, sőt szimpátiát lehet szerezni mindazon kato-
likus törekvéseknek, amelyek családpolitikai és családjogi viszonyla-
tokban a modern katolikus előretörlés nagyon jellemző meg-
nyilvánulásai.

Míg ez a hangulatkeltés pusztán a katolikus· népsajtóban folyt,
nem tartottuk lényegesnek a tiltakozást ellene. Most azonban a-magyar
hivatalos sajtó is beáll ebbe a propagandahadjáratba s ez ellen már
nem tehetjük, hogy fel ne szólaljunk.

A kormánynak nyilván nem lényegtelen, hogy a három és fél
milliónyi protestántizmus, mely a magyarságnak műveltségben, nem-
zethűségben. s politikai érettségben' mindenesetre nem elhanyagolható
kisebbsége, sőt az a része,· mely a magyarság függetlenségéért és
állami jövendőjéért vitam, sanguinem et avenam egyaránt mindíg
arányszámán felüli áldozókéne szokott szerepelni, milyen érzésekkel
olvashatja azokat a lapokat, melyekeb azért tartanak fenn, hogy a' nem-
zet lelki egységének kovácsai legyenek. Nos, a Pest és. a Magyarország
huzamos idő óta úgy írogat, mintha az országban nem is lennének pro-
testánsok A Pest soha sem mulaszt el alkaJmat, melyben harmadrendű
katolíkus ünnepeket is magyar nemzeti ünnepeknek hangulatosít s a
magyar nemzeti lélek megnyilvánulás ainak fújja fel a katolikus szo-
kasokat es ünneplesi ceremóniákat is, a Magyarország pedig (aug. 17-ki
számában) "Az ország Jakesságának 55 százaléka katolikus" cím alatt
olyan naiv és rosszindulatú inszinuációkban társadalomtudóskodik,
hogy valamennyire is tájékozott protestáns olvasó nem tudja, dühöng-
jön-e,vagy ~gyszerűen mosolyogjon a' zsurnaliszta hebehurgyaságon,
vagy. rosszúl leplezett tendenciákon.

Az 1941-es népszámlálás adatait ismertetve különös en a vallási
arányszámmal foglalkozik, s közben a következő 'nyilatkozatokat teszi:
"A római katolikusok erőteljes térfoglalása elsősorhan a kedvező ter-
mészetes szaporodás következménye"... "A többi vallás híveinek
száma megnagyobbodott, a gyarapodás arányszáma azonban - főleg
a kisebb természetes népfejlődés következtében, --az országos átlag
alatt maradt, úgyhogyarányszámuk visszaesett."

Nem akarunk belekontárkodni a reformátusok önvédelmébe, isme-
reteink szerínt a református egyház. tudósa:i,de tárgyilagos másvallá-
súak is megnyugtatóari utasították vissza azt a vádat, mintha a szüle-
téskorlátozás különleges kálvinista betegség volna s habár a reformá-
tus magyarság biológiai "helyzete méltán okoz gondot Ielkivezetőinek,
lehetetlenség volna abból .a katolikus esetleges nagyobb szaporaság-
ból egyházak, vagy vallások közti színvonalkülönbségeket kierőszakolni.

. A magunk szempontjából azonban addig is,: míg megfelelő, adat-
szerű megvilágításban érdemben js foglalkoznánk ezekkel a kérdések-
kel, megállapít juk a kővetkezőket:

Az evangélikusság országos arányszámát Trianon óta teljesen
igazságtalan dolog egyszerű számok alapján, figyelembe venni s ezek-
'ből a száraz adatokból erkölcsi-hítbeli következtetéseket vonni, hiszen
minden művelt magyar ember előtt tudott dolog, hogy országos átlag-
ban, arányszámszerint egyházunk veszített legtöbbet az ország meg-
csonkítása révén. Tömb evangélikus vidékek szakadtak. le az. ország.
testéről s ezek az evangélikus tömbök az országgyarapodások idején is
kívül maradtak a területi revizión, hogy csak futólag utaljunk a Po-



zsony-vídéki vagy a Brassó-vidéki evangélikusságra. Ilyen módon
1941-bena rómad katolicizmusnak sokkal több örülni valója volt, mint
nekünk s az országgyarapodás révén előállott vallási arányszám elto-
lódás elsősorban ennek a telepedési kérdésnek s világpolitikai erők
által megsza:bott állami fejlődésünknek felel meg, nem egyházunk
erkölcsi helytállásának tükre.

Ha azonban an'n·ak tükre lenne, akkor figyelembe kellene venni
.bizonyos társadalomtudományi tényeket, míelőtf még ilyen megbé-
lyegző és sokatmondó statisztikus zsonglőrködéseket végzünk' (ame-
lyek különben a magyar kormány-sajtóhoz semmiképpen sem illenek.)
Tudni kellene ugyams azt, hogy úgy az értelrníségben, mirut a városi
lakosságban arányszámunk felett részesedürik, s mivel világjelenség az,
hogy az értelmiség és a városi lakosság születési arányszáma alatta
szokott maradnia primitivebb és természetesebb életformákban élőké-
nJéIl, csak csodálkozva lehetne megállapítani, hogy Ilyen társadalmi
helyzetben is az evangélikusság tartani tudja a versenyt a többi fele-
kezetek népességevel szaporaság tekintetében. Ilyenmódon szaporodási
arányszámunk inkább erkö] esi-hitbeli .dicséretünkké -válhatnék.

Harmadszor _pedig, ha a katolicizmus népesedési előretörésérőt
beszélünk, akkor egészen más kérdést kellene felvetnünk, mínt a nép-
szaporodás kérdését. Elsősorban azt kellene ugyanis vizsgálnunk, hogy
nem annyira a katolikus erkölcsi- és hitbeli erők, de sokkal inkább az.
egyházfegyelmezés erői milven hatással vannak a katolikus népes ség
gyarapodására s kőzelebbről, hogy az a társadalmi erőfeszítés, amit
a katolikus egyház házasság-politika terén kifejt, milyen eredménye-
ket hoz a népességben való .eltolódás tekintetében. _

Igy tehát bizalommal kérjük a kormány sajtóját, hogy a magyar
lelki egység és társadalmi békesség- é-rdekében lehetőleg olyan kőzle-
ményeket adjon Ici, különősen ilyen kényes kérdésekben, melyek vala-
melves ielét is mutatják annak. hogy íróik földraizi. településtörténeti.
történeti, társadalomtudományi s egyházísmereti kérdésekben lega-
lább valmennyire járatosak.

Egyébként pedig az egész kőzlés summájára nézve s általábaru ez
újfajta támadási alapnak érdembeli komolyságára nézve megjegyez-
zük, hogy a magyar protestántízmus a maga országos aránvszámáért
folytatott küzdelmét :mind a mai napig mirnden olyan eszköz felhasz-
nálása nélkül harcolja, ami csak súrolná js a lélek külsőleges befolyá-
solásának "lehető·ségét is. Még az eg-yházfegye,lmezés primitiv eszkö-
zeit sem használja fel a puszta statisztikai eredmény érdekében ..Vagyis
rnindenestűl lelki fis szellemi, vasvis hitbeli és erkölcsi erőkkel ér el
híveinél annyit, mint .mások. A népesedési statisztika tehát tárgvilá-
fIOS szemlélő, vaf!y hozzáértő vizszálódó előtt éppen a protestántizmus
hitbeli és erkölcsi erőinek elismerését hozza magával. Mindez persze
nem azt jelenti, míntha magunkkal ezen a téren, vagyis az egyházi
expaneivitás terén meg lennénk elégedve. És azt sem jelenb, mintha
a masyarságban ilyenirányú Ielelőssézűnk hem nehezedne .nagyor» is
8 vállainkra. Azt azonban mindenesetre elvárhat juk, hogya kormánv
által támogatott sajtó nagyobb tar-intattal kezélje az egyházak "erő-
teljes térfoglalásaít" a - másik fél javára!

A továbbiakban módját fogjuk ejteni annak, hogyadatszerűen
feltárjuk a népszaporodás fis 8 családi etika. kérdéseit egyházunk szem-
pontjából. Dezséry László.

A pozsonyi magyar gimnáziumnak
379 t.anulója volt az idén. Leánlynöven-
dék már csak a felső osztályokba irat-
kozott be, összesen 48. A pozsonyi szlo-
vák leánygimnáziumban három magyar
párhuzamos. osztály volt. Ezekbe az
osztályokba 105 magyar leány járt. Az
1943-44. tanévre a fiúgimnázium első
osztályába 97 jelentkező közül 57 ta-
nulót vettek feL, a leánygimnáziumba
felvett tanulők száma 40. A szlovákiai
magyar .diákok között túlsúlyban van-
nak a városi magyar családok gyer-
mekei.

Az orosházi Evangélikus KIE Nép-
főiskola most tette közzé a múlt tanév-
ben végzett munkáról szóló Ertesitőiét.
Tizenhét evangélikus parasztifjút ne-
velt öt .hónapon keresztüL Az Értesítő
részletes en . beszámol az eredményes
munkáról. A nép főiskola ez év elején
megvásároita Orosháza politikai köz-
ségtől a Székács József-u. 3. sz. házat
10.50Qpengőért s azt ki is fizette. Ház-
tartása, anyagi helyzete teljesen rend-
ben van. A népfőiskolán leánytan-
folyam is működött, mely szép ered-
ménnyel zárult.

liaóra s' a lelkész a szabad' délutánján
egy közeli szórvány központbarr hirdet-
hetné az 'Igét. A segédlelkész és vallás-
tanító lelkészek vasárnapjaíkat gyüle-
kezetük testvérgyülekeaetében tölthet-
nék, Testvérgyülekezetté ne csak hang-
zatos nevű visszatértgyülekezetket fo-
gadjunk, bár ezt a mozgalmat is csak
helyeselni lehet, de a közelükben lévő
s arra az egyházi főhatóság véleménye
alapján rászoruló missziói egyházközsé-
geket, szórványokat, fiókegyházakat is.
A testvérgyülekezetré való fogadás ne
csak 'anyagi támogatást, udvariassági
látogatást, hanem adott esetben a lel-
készí szolgálat megosztását is jelentse.
Ugyanígy kellene mgoldani olyan gyü-
lekezet gondozását, amelynek a lelkésze
katonai szelgálatot teljesit. Tudomásom
szerint erre már volt példa, de nem vit-
tük a köztudatba s nem általánosttot-
tuk. Tekintsük a szórványgondozást
egyházunk komoly frontszolgálatának,
ahol sohasem szabad megfeledkezni az
utánpótlásról, valamint a. frontkatonák
időnkénti váltásaról sem. Hosszú front-
szakaszon folyik a küzdelem, hiszen
tulajdonképen az egész magyar evan-
gélikus egyház hatalmas szórványterü-
let, mégis érezzünk különős felelősséget
azok iránt az evangélikusok iránt, akik
.kifejezetten szórványban élnek.

Lehet, hogy vannak ma időszerűbbnek
Iátszó kérdések egyházunk életében, de
a szórványgondozás kérdése sohasem
veszítheti el időszerűségét, mert egy-
házunk életkérdése. Ezért bátorkodtam
a nyári nagyta.karitás alkalmából elő-
venni s megtörülve a feledes porától,
felhívni rá a figyelmet. Adná Isten,
hogy az őszi egyházi gyűléseken rriár
vetődnenek fel életképes tervek s való-
sulnának meg még ez év folyamán
életrevaló gondolatok a szórványgondo-
zással kapcsolatban.

Jávor PáJ.

A szülői ház gondja
Alig jelent meg az iskolai év meg-

nyitásának elhalasztásáról szóló mínisz-
teri rendelet, egy napon, sőt egy dél-
után két kétségbeesett szülővel talál-
koztam össze, akik tanácstalanul állva
gyermekeik nevelésévei kapcsolatban,
nekem szegezték a kérdést: Mit csinál-
jak ezen idő .alatt gyermekeimmeb? Ért-
hető és jogos kérdés volt, mely most
hirtelen eltöltötte életüket. Érthető és
jogos, mert egy jó szülőnek ,a szeméb.en
mindíg 'elsőrendű fontosságú, hogy biz-
tosítva vari-e gyermekének jövője, ne-
veltetése a külső kényszerítő helyzet
ehlenére is. .

Ismerve azonban azokat személy sze-
rint, akik feltették ezt a kérdést, tudva,
hogy mennyire keveset kápnak gyer-
mekeik otthon, a szülői házban, meny-
nyire minden felelősséget az iskolára és
a nyaraltatási akciókra hárítva "nevelik"
ezek a szülők gyermekeiket, - őszintéri
szólva - nem tudtam velük érezni
aggodalmaskodásukban .s a kényszerű
véletlen órájában adott válaszornat sok
más, hozzájuk hasonló szülőre is gon-
dolva, kénytelen vagyok lapunkbarn is
megadni.

Mit csináljanak gyermekeikkel? Elő-
ször is. lássák be a kényszerű helyzet-
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ben azt, amit olyarr sokszor hangozta-
tunk, de amelyről nagyon sok szülő
megfeledkezik: iskolának és a - szülői
háznak együttesen kell nevelnie a gyer-
meket. Még haa legjobb iskolába irat-
juk is be fiainkat és leányainkat, akkor
sem várhatjuk, hogy az iskola a szülői
ház helyett is neveljen s azt is megadja,
amit otthon kellene a gyermekeknek
megadniuk. Nagy és sokszor jóvátehe-
tetlen hibát követnek el, a nevelésben,
amikor minderit rábíznak az iskolára,
Ha az iskola a jelen helyzetben hosz-
szabb nyári szünidőre kénytelen ki-
bocsátani szárnyai alól a gyermeket,
akkor a szülőí háznak kell átvennie az
iskola nevelési munkáját is. Nem úgy,
hogy éjjel-nappal való fáradozással
igyekezünk meg egy utóidényre kitolni
gyermekeink nyaraltatását. Nem, úgy,
hogy panaszkodunk és kétségeskedünk
gyermekeink neveltetésének hiányai
miatt, hanem úgy, hogy belát juk ezt a
mulasztásunkat ,s minden erőnkkel
igyekezünk jóvátenni. Lehet, hogy az I
egész családi életnek és munkabeosztá-
sunknak átrendezését kívánja tőlünk
gyermekeink jövője, de meg kell ten-
nünk. Ez mindennél fontosabb a jövő
szempontjaból.

A mostaní kényszerű helyzetben nagy-
városi családok életében is hadd lép-
je1n'előtérbe ismét a családnak a foko-
zott jelentősége, aholia családapa egy-
úttal, mint papja is családjának, nev~li
és tanítja Isten igéjére, a Kátéra, a hit-
nek minden dolgára igtyermekeilJ, a csa-
ládanya pedig igyekszik helyes, evan-
géliumi irányelvek szem előtt tartása-
va]" mint jó "pedagógus" pótolni és ki-
töltení tartalommal az iskola hiányát is,

'Ne kétségeskedjünk, hanem keljünk
versenyre sIsten segítségével végez-
zünk eredményes munkát és töltsük be
ezt a legfontosabb szelgálatot. Legyünk
elsősorban jó családapák és család-
anyák! Ez a leglfontosabb és legelső tel-
adatunk. Ezzel a munkával szolgáljuk
legjobban a nemzet jövőjét is.

Pásztor Pál.

~~~

"
Láttuk

Magyar Kívánsághangverseny címen
ném et példa után megfilmesítették a
kívánsághangversenyek népszerű intéz-
ményét is. De amig anémet Wunsch-
keneert épkézláb történet keretébe fog-
lalta a Jdvánsághangverseny szükség-
szerűen széteső számait, addig a magyar
megfilmesítés minderről nyugodtan és
tudatosan. lemond és mindezzel semmit
sem törődik. Egyszerűen filmre vesz
egy kívánsághangversenyt, kezdettől vé-
gig, csupáru kissé kihasználja a film
adottságait, ,bőkezűbb keretet alkal-
mazva, scenírozva. Ez azonban együtt
még nem film, nem esemény, nem tör-
ténés, még akkor sem, ha- itt-ott epizód- ~,

. szerűen "kapcsolatot keresnek a fronttak
Sőt még a legnaivabb sablóm mesével
dolgozó külföldi revű-karrierfilmekkel
szemben is alulmarad. Megfilrnesített
kabaré, tulajdonképpen önellentmon-
dás. A közönség nincs is megelégedve,
mert ha tapsol is egy-egy üg(Y1e'S szám
után, a végén kielégítetlen. A mozítél
mást várunk, azt a mást, amit ez a film,
lévén szemmelláthatólag tisztán üzleti
vállalkozás, kihasználva a kívánság-
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Minta IPpapne a XVIII. században
(Folytatás)

Csodálatos e két lélek .teljes egyezése. Tessedik Sámuel főleg
Németországban, felesége pedig a Hellenbach-házban magábaszívott
népboldogító eszmékkel telitetten. pontosan egy cél ragyogását látták
a messzeségben, Amikor aztán ősszekerültek, az erősebbnek, a férfi-
nek irányítása mellett munkált az a nő, ki ennek a munkának végzése
közben önmagára talált. Es erős lélek, hatalmas munkaerő volt mind-
kettő. Amikor egybekeltek, Lissovinyi Karolirinak első házasságából
való két leánya melLett még új férje Sámuel, Dániel és József árváit,
tehát összesen öt gyermeket kellett mindjárt nevelnie. Ehhez az' öthöz
járult az évek folyamán Tessedikfől származó másik öt gyermeke (Te-
réz, Pál, Károly, Johanna, Ferenc),úgyhogy egyidőben e házasság-
kötéseknek összesen tíz gyümölcse testi-lelki gondozása alkotta anyai
feladatát. Hogy semmi különbséget nem tett háromféle gyermeke
között, arra vonatkozóan az előbb mondottakra utalunk. "En tudom,
mík az árvák ... " - vallotta ő is, de férje is, ki mcstohagyermekeit
édes gyerrnekeiül fogadta s végrendeletében js a többivel egyenlő
örököseivé tette.

Egyazon' szellemben' folyt ennek- a tíz gyermeknek a nevelése,
abban, mit ő előbb a Hellenbach-házban szívott magába, most pedig
Tessedik Sámuel sugárzott felé. Egyenlően szép is lett nevelésük ered-
ményei az egyik, mint mérnök, a \többi, mint főszolgabíró, ügyvéd,
Iestőművész, papné, gazdálkodó, mind a maga életpályáján derék és
egész emberként működött. Ferenc fiukat 1831-ben a Magyar Tud.
Akadémia tagjai sorába választotta.

De amilyen hűséggel és szerencsével nevelte gyermekeit, ugyan-
olyan hűségggel és odaadással fáradozott, mint férje segítőtársa, annak
sokoldalú, nagyszabású gazdasági munkájánál; mint első neje, ő is
jobbkeze volt férjének.

.Szinto elképzelhetetlen az a munkabirás, mit Tessedik mellett
tanúsított. Falusi papné, tíz' élő gyermek édes- vagy nevelőanyja,
mások gyermekeinek és felnőtteknek oktatója, a gyapjúfonásban. se-
lyemszövésben, 'konyha- gyömölcs- és szőlőkertészetben, a mezőgazda-:
ságban, az állattenyésztésben szakértő felügyelő és irányító, házíor-
vos és falusi gyógyszertáros. Sőt e sokféle munkáknak nemcsak irá-
nyítója, de dolgozó munkatárs is. Férje jegyezte fel, hogy naponta
)--300 csemetét beoltani nem is tartotta nagy dolognak. A beteg~ket
felkereste és saját kertjében termelt gyógynövényekkel (bodzavirág, '
zsálya, üröm, fűgyökér, stb.) - természetesen ingyen -->- gyógykezelte.
Férje iskolájának növendékeit oktatta és nevelte. Hatszázra ment
évente azoknak a leánykáknak száma, kik az ő felügyelete mellett
hangyaszorgaűommal; . vídám lálekkel, 'százféle lmunkával e1foglalva
sürögtek-forogtak az épület folyosóján, vagy a gazdasági kertben. A
tanórák után a lelkes leánysereg az ő vezetésével vonult az Intézettől
mintegy húszpercnyi járásra fekvő hatholdas kísérletí kertbe s ott
gyomlált, kapált, tisztogatott, nyesegetett, oltogatott, öntözgetett, a pap-
nétól tanult vidám énekszóval kísérve munkáját. A vídámság és kedé-.
lyesség ápolására Tessediknének, mi~t vérbeli pedagógusnak, nagy
gondja volt.

A kertészkedés mellett jól vezette a belső gazdaságot is. Az ő tehe-
neik voltak Szarvasori a legszebbek, azok adták a legtöbb tejet a falu-
ban. A gondos háziasszonynak mindíg volt konyhapénze, mit a tej és



vaj eladásából szerzett. A salátából évente jelentős bevétele volt s az
1816-i meg az 1817-i drágaság idején annyi burgonyát termelt, hogy
egy holdból 300 forintot pénzelt.

Emellett szerény és takarékos volt, amint már korai árvasága
kőrülményeiből is következtetni kellett. A Tessedik-házban minden
pazarlás és fényűzés idegen volt, ott' mindennek megbecsülték értékét.
Asztala, kosztja egyszerű, de egészséges. "Egy süveg cukorral, szirup-
pal és tiszta mézzel a szarvasi- paróchia házi szükséglete hét esztendeig
fedezve volt". A ruházat is egyszerű és szerény, de azért csinos volt:
"Kis, aranyos csúccsal díszített fejkötője még húszévi viselés után, is
olyan volt, mint az új". Es, bár szigorú házirend uralkodott, a cseléd-
ség mégis úgy ragaszkodott hozzájuk, hogy volt, aki húsz évig szolgált
náluk. Magatartásában nyílt és őszinte, szelídlelkű és türelmes (a csa-
ládi jelszó: "Núr Geduld" - tőle származik), amire, sajnos, neki is,
férjének is sokszor volt szüksége. Az emberekkel szemben Ieereszkedő,
előzékeny és szolgálatkész tudott lenni, s amíg, ha kellett, leszállott a
legegyszerűbb tanyai asszonyhoz is, másfelől értett lelkésznér méltó-
sága megőrzéséhez. Ezért a szarvaslak nemcsak anyjuknak nevezték, de
olyanul is szerették. Kivált ifjabb nők irányában való magatartása
volt valóban 'anyai s minél inkább rejtegette felsőbbségét, annál job-
han ragaszkodtak hozzá, s becsülték.

Tessedik Sámuel valóban elmondhatta, hogy a Gondviselés hozzá
méltó nővel ajándékozta meg. Nagy emberbaráti és nemzetnevelő
munkájához jobb segítőtársat nem kaphatott volna, Mindkettő szelle-
mét egyazon. forrás vize táplálta, a krisztusi alapon nyugovó raciona-
lista felvilágosodás szelleme.

Dr:., Nádor Jenő.

Pákh Albert életrajza

Pákh Albert önfeláldozó munkássága külső jelekben is meghozta
eredményét. Szerkesztői érdemeit országszerte elismerték, általános
szerétet és megbecsülés fordult felé s egymásután választották meg
vidéki kaszinók, dalárdák, egyletek, legkülönbözőbb intézmények,
(még tiszteletbeli tűzoltói cimet is kapott!) dísztagjukul, az Akadémia
és Kisfaludy társaság pedig a tagjai sorába. A nagykállóí kaszinó
aranytollal ajándékozta meg'<a Vasárnapi Ujság tízéves jubileumán s
míg az arany tollat a Kisfaludy Társaság ereklyetára őrzi, az ajándé-
kozó okmány' a többi dísztagságok okmányaival ugyancsak a mi múze-
umi Ievéltárunk értéke.

Ezekből az okmányokból a nagyrabecsülés fénJye vetődik a n~es
arcra, de azt egyre kemorabbá rajzolja a szenvedés. Betegsége súlyos-
bodik. o Csodálatos akaraterővel dolgozik tovább. Már ágyban fekvő, ele
keresztbe tett zsámolyori.Ir, korrigál s levelez, míg az utolsó napok
szenvedéseiben le nem hanyatlik áldott keze. Őrizzük a ma is megrázó
eredeti táviratokat. amelyek válságosra fordult állapotát, haldoklását
és 1867 február 10-én, halálát tudatjak Igló'l1lélő családjával. A'Z egész
ország mélyen gyászolja s a Vasárnapi Újságban Greguss Ágost,
Gyulai Pál, Heckenast Gusztáv, Jókai Mór, Kenessey Albert, Nagy
Miklós, Pálffy Albert, Szász Károly, Székely o Bertalan és Tompa
Mihály aláírásával felhívás jelenik meg, síremlékének felállítására
Iilléres gyűjtést kezdeményezve. Már előre, kéretlenül jöttek az ado-
mányok s az ország szeretetének, megható jele, hogy a filléres gyüj-

hangversenyek iránti érdeklődést, egy-
általában nem ad meg: játékot, ese-
ményt.

Ellopott feleség, olasz film. Vígjáték,
kedves, átlátszó bonyodalmakkau min-
ders nagyobb igény nélkül. Nyárra jó
szórakozás, bár szinte előre lehet látni
minden fordulatát. Egészen üres. akár
be se mutatták volna, nem nyerünk és
nem vesztünk vele semmit. kp._....••-•...._-"_.--_.........-...". •.

HíREK_/_-

A bányai egyházkerület évi rendes
közgyűlését az elnökség szepbernber
9-ről október 14. napjára halasztotta.

Evangélikus Napok. Az Országos
Luther-Szövetség szeptember 25-26:
napjain Nyíregyházán és a délszabolcsi
misszióban Evangélikus Napokat ren-
dezi Osszetoglaló központi gondolata:
Csak Krísztus győzhet,

A' tanév megnyjtáaának elhalasztása.
A vaIlás- és közoktatásügyi miniszter
úgy intézkedett, hogy a középískolák-
ban, a középfokú iskolákban, tan-
folyamokon és népiskolákban a tanítás
november 3-án kezdődik, A rendelet
nem vonatkozik a falusi jellegű nép-
iskolákra, ahol a tanítást a rendes idő-
ben meg kell kiezdend. Hogy melyik köz-
ségben lévő nép iskolát 'kell falusi jelle-
gűnek tekinteni, azt a tankerületi kir.
töígazgató állapítja meg. Egyházi fő-
hatóságaink az állami iskolákra vonat-

'kö'zó rendelkezésekkel egyértelmü ren-
delkezeseket fognak valószínűleg ki-
bocsátani. A javító- és magánvizsgák.
valamint az érettségi vizsgálatok idő-
pontja nem változik meg.

Lelkészek államsegélyének felemelése.
A Hivatalos Közlöny egyik legutóbbi
száma közölte a lelkészek államsegélyé-
nek felemelésére vonatkozó kormány-
rendeletet. Eszerint a lelkészek és se-
gádlelkészek fizetéskiegészí tő-államse-
gélyét f. évi július hó 1-t~~ számítódó-
lag felemelték annak az o~szegnek 320
százalékával, amely az erdekeltek~t
eddig megillette. Azok, akik m,ár edd1i-?
részesültek az államsegély 7%-aval való
felemelésbenr a 32%-ot úgiY kapják,
hogy abba b~leértendő ,~ már folyó,sított
70/0 is. Külön pótlék tejében a seg~dlel-
készeket és a segédlelkészeket tarto lel-
készeket eddigi segélyük 20oJo-kal való
emelése illeti meg, (Úgy látszik, hogya
rendelet a katolikus lelkészek és segéd-
lelkészek speciális helyzetet veszi tekin-
tetbe, s ennyiben az evangélikus lelké-
székre nem alkalmazható, illetve, rájuk
a 32%-os emeles vonatkozik.) A korpót-
lékban részesülő Lelkészek és segedlel-
készek e címen járó segélyét 20%-kal
emelték.

Személyi 'hírek. Szendrey Miklós bo-
csárlapujtői állami tanítót a VKM ha-
sonló minőségben a nógrádmegyei Szi-
rákra helyezte át, hogy ott egyben az
ottani evungélikus gyülekezet kántora
'is legyen, - Kóbor Jenő csöngei okl.
tanítóta takácsi gyülekezet kántortaní-

, tójává megválasztotta.
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tésből rövid idő alatt 1619 forint folyt be, amiből 1870-ben fel is áll
tották a síremléket.

Mellszobrát-Izsó Miklós készítette el fehér márványból s azt előb
a Nemzeti Múzeum szoborcsarnokába, utóbb a:z Akadémián helyezté
el: Ennek a gipsz másolatát birjuk, ismeretlen szerzőtől eredő olajfe
tésű arcképével. a Marasteni Jakab kőrajz-arcmásával együtt. Vala
mennyin jellegzetes a boltozatos magas homlok, a mély tekintetű, jós
gos szempár. a kissé hajlott, finoman mintázott orr. Károly öccséri .
egyik életrajz-bejegyzése szerint ,,~agastermetű vólt, szemeiből jós'
~S okosság szólt, Szülői és testvérei -iránt csupa szerétet és áldozatkész
.ség volt minden meterkéltség és nagyképüsködés nélkül."

Leltárunkba sorolt ereklyéi közül íróasztalának gyertyatartói
levénehezékeit, tintatartóját, hamutartóit, kézitűkrét, [egyzettömbjé
ernlitern. Ezek a munkában töltött órák hű kisérői voltak. Megvan ki
homokórája is, omelyet Jókaitói kapott sajátkezű dedikációval. "Kak
Mártcn" .aláírással. Vivőtőre és fuvolája az ifjúság és egészség éveirő
beszélnek, mikor még ezekben is örömét találhatta. Ez a gondatla
vidámság csendül Sopronban iskolázó öccseihez írt leveléből, melyb '
egy késedelmes válasz miatt tréfás verssei szidja a nebulókat. Ugyan]
ebben a levélben említi: ... "a mult hét valamelyik napján, mikoí
már én is a Blaumond alján fumigáltam Petőfivel s örültünk a gyö·
nyörűséges májusi napoknak, melyek a januáriusbelieket igyekezte
kiparódiázni." ... Akkor még 1845-öt írtak. A két jóbarát 22 éves boll
dog ifjú s ekkor töltött Petőfi három emlékezetes szép hetet Pákh Al·
bert szülői házánál, örök emléket állítva később, Útirajzaiban a "ked.
ves, patriarchális családnak".

Most már odafenn vannak mindnyájan, az örökkévalóságban. A
két lánglelkű fiatal jóbarát is, meg a két kedves öreg szüle. Az apa
aki Pétőfi szerint egymagában két világrész, ősz fejével a megvénül
bölcs Európa, szíve pedig a fiatal Amerika, "hol végtelen őserdők zöll
délnek, az életkedv és remények erdői", - és az anya, Károly fi.
szerint "áldott lelkű, derék, gondos családanya". Akiről még érdeke.
megemlítenünk, hogy az ő ágából született három generációval későbl
Reményi Sándor, nemrég elsiratott nagy poétánk, Ime, ugyanez ;
nemes törzs két drága hajtással ajándékozta meg a magyar irodalom
történetet!

Pákh Albert centenáriumát Rozsnyón, a cseh megszállás alat
. nagy lelkesedéssel s a történelmi sors-hasonlóság mély tanulságaiva

ünnepéltük meg. Úgy éreztük, hogy az, áldott szellem a maga pünkös
lángjával felgyújtotta bennünk a megrendült hitet és saját példaadá
sával lelkesített egységre, összefogásra, törhetetlen kitartásra.

Korábbi tudomásunk szerint szülőháza a főtéren állott. így öröki
tette meg a Vasárnapi Ujság 50 éves jubileumi száma is, írásban é
képben. Újabban feltárt adatok szerint az' E. egyház Andrássy Déne
utcai paplakában született s ezt a házat- ha Isten segít, - ei évbe
emléktáblával jelöljük meg, hogy minden időkre hirdesse hálánkat é
kegy eletünket. . Nyíresi-Tichy KáLmán.

Finn egyetemi tanár előadása Kassán,
Saarisalo Ábel finn egyetemi tanár Kias-
sán, a Luther-Szövetségj rendezésében
nagyszámú és előkelő közönség előtt
előadást tartott. Engel Rudolf egyet. rk.
tanár meleg szavakkal üdvözölte a ritka
vendéget, aki előadásában a bibliai föl-
dön végzett régészeti kutatásai ról szá-
molt be és ezzel kapcsolatban ismer-
tette a babiloni és egyiptomi kultúrát.
~zólt arról a küzdelemről is, amelyet a
fírm népnek nemcsak háborúban, hanem
békében is folytatnia kell a megélhe-
Lésért. Molnár Rudolf helsinkii magyar
missziós lelkész felesége, EJmi Helkiö
vallástanárnő finn éruekeket adott elő.

Katonai kitüntetés. A kormányzó úr
Bertalaru Sándor kemenesmagasí taní-
tót dícsérő elismerésben részesítette s
egyben a magyar koronás bronzérmet a
hadiszalagon adományozta neki .az orosz
harctéren teljesített kiváló magatartá-
sáért. Ugyancsak megkapta az 1. oszt.
tűzkeresztet a koronával és kardokkal,

A Magyar Evangéliumi Munkásszö-
vetség augusztus 25-3l. napjain Kecs-
keméten, a két protestáns egyház lelké->
szei részére szociális konferenciát ren-
dez, nagyszabású programmal, "Az
'evangélium szocíálís többlete" címmel'
Kádár Levente államtitkár, "Mi a ma-I
gyar evangéliumi munkásszövetség"
címmel Muraközy Gyula, a szövetség
elnöke beszél. - Augusztus 29-én az
evangélikus templomban dr. Keken
András orsz. társelnök hirdeti az igét.

. Eljegyzés. Kiss János evangélikus s.
lelkész és Rosta Irma (Celldömölk), va-
lamint Kiss Béla szigorló vegyészmér-
nök és Zalántai Zerrta (Budapest)
augusztus 20-án tartották eljegyzésüket
Sopronban. A vőlegények Kiss Jenő dr.
soproni egyetemi teológiai tanár fiai.

Lelkészszentelés. Kardos Gyula du-
náninneni püspök abalassagyarmati
templomban lelkésszé szeritelte Sólyom
Károly . végzett teológust, Limbacher
Zoltán püspöki titkár és Rónay Zoltán
püspöki másodlelkész közreműködésé-
vel, Ez volt Kardos püspök első lelkész-
szentelése. . .

Házasságkötés. Balikó Zoltán m. kir.
lelkész és Korompay Ilona szeptember
14-é!1l, déli 1 órakor tartják esküvőjü-
ket a kelenföldi templomban. Az es-
ketest a vőiegény édesatyja, Balikó La-
jos m. kir. főesperes végzi.

A testéregyház köréből. Az erdélyi
egyházkerület szeptember 4-5-én Ma-
rosvásárhelyen református napokat ren-
dez. A református napok célja, hogy az
anyaországbeli egyházi vezetőkkel talál-
kozva, bizonyságot tegyen az 'erdélyi
reformátusság arról, hogy milyen öröm-
mel illeszkedtek pele az anyászentegy-
ház hit- és munkaközösségébe. A .re-
formátus napokon részt vesznek: dr.
Ravasz László, dr. Révész Imre, Vásár-
helyi János, dr. Enyedy Andor és Győri
Elemér püspökök, dr. Balogh Jenő, a
konvent elnöke, gróf Bethlen István és
sokan mások.

Hittankönyv. Örömmel adunk hírt
arról, hogy evangélikus egyházunk köz-
kedvelt hittankönyve, Benkóczy-dr.
Keken: "Amit minden evangélikusnak .
tudnia kell", negyedik kiadásban újra
megjelent. Kapható az Üzenet kiadó-
hivatalában, Kecskemét, Luther-palota,
Ára 1 pengő 90 fillér és a portó.

-:a,-~-__ <'-""'d""' ",_"- __ ""'~ "". "'" __ •••••• .-.•• ~•• _ ••• __ ••••~••• _n..$ •••""

Szeptemberi nyaralás. A Protestáns
Országos Árvaház balatonszárszói üdü-
lőtelepén szepbember hónapban még
egy négyhetes csoport - nyaraltatását
fogja yégezrui. !>- csoport szeptember
2-án indul Budapestről és szeptember
30-án érkezik: vissza. Részvételi díj a
vasúti költséggel együtt személyenként
120 pengő. Jelentkezéseket elfogad a

Protestáns Árvaház igazgatója, Vargli
Sándor, Balatonszárszó,

Szarvas. Az egyházközség legutóbl
képviselőtestületi ülésen töltötte be
most szarvezett belterületi 20. ta,l1:ft
állást s arra Janurik Mátyás tanítót v,
lasztotta meg.
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_ BUDAPEST
HARIS13AZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

BÉLYEGZŐK
xovs cs LAJOS

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

zománctáblá k,
vésések, jelvények,
névjegyek, címkék

I
I

Do t bk d"k Ilva -zse en o' I

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

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

Létesült ~ "Nemzeti Onálló·
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

'ftátlió, ~ramofon, lOn~ora~iIIenijü~ ~armonita
és az összes hang- MARNITZ hangszer-:
szerek legolcsóbban telep
Budapest, vm. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

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

Evangélikusoknak árengedmény

Vennék zongorát v~~~r~~ljn:;i
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.
~~~~. Telefon: 11-59-34.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek JQléti Egyesületét?

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

Kíházasitási, 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.

Pianínól, lon~orál vagy ~armóniumol vennét
vidékről is

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

P th " L· .gyürnölcs-, zöldség- ése. O al os tejtermékek kereskedése
BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.

Evangélikus gimnázium épületében.'



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

Re is s m ann Imr é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon : 131-898

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hittartalma
és az e,-:angélikus. keresztyén ség szent-
írási és vallasfílozófíaí megvilágítésban
Ismerteti: dr. Csengödy Laios evangélikus esperes.

. Ára; 6 pengő.·
, Megrendelhető:

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/2L

A LUTHE'R tÁRSASÁG könyvescsomagiai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadvánvokból " - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

~ könyveket és iüzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4: A Mí Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klaoe- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai vagyunk protestánsok? 8. Székács }. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. MeIich: A -.két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruekiier: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással legyütt 26 P. ~ Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt Iolyéíraténak, az ÖSVÉNY-nek I-XII. éviolyamát. tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogy a most összeállított teltes sorozatokon kívül már csak egyes éviolyarnok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. éviolyarnára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 iüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára' szállítással együtt 31·- P,

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

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus, 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. --
A 628 oldalt tartalmazó csomag· száIIítással
együtt 4.50 P.

, A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons.: 3. FancIer: Hochmúth

. kommt vor dem Falle. 4. Ftimler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az .evangélíumí egyház- fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: Újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? .12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomCJGs,záIlítással együtt 4.50 P.

Az 1. csomag elfogyott.·

A 2. csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás. 2:'
Életképek a keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (szinjáték). 4. Finn

,csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében .. 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? 11. Luttermann: Az. egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A~ élet útjáról (elbeszélések) .. H.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr:' Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i-
zsolnal zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
ZsiLinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. -- A több, mint 800
oldalt ki{evő csomag ára száIIítással együtt
4.50 P.

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


