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Budapésti istentiszteletek sorrendje
1943. október 3.

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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(ifjúsági)
(német nyelven)
(rádiós)

TARTALOM

,-.Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út
Fasor

'.f .Fasor:
· Fasor (német nyelven)
· Aréna-út 7.

:j Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
GyáJi-út 17. (h. őrs. kórház)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
UJlői-út 24. (egyetemi)

· Ul lőí-út 24.

Szvetenai-u. elemi isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyi-utca 21.
Gömbős Gy.-út 25. (h. ő, k.)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tcmory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
Torockó-térí ref. templom
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-tér
Böszőrményi-út 22.
C .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
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Ki. fog győzni?

Egyházunk mai helyzetképe II.

.A balkáni népek imádsága

Az otthontalanok

Kevesen tudják ...

A dunántúli egyházkerület közgyűlése

Új szeretetintézmény

Készül a templom-album

Láttuk
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d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Boros Károly
d:e. 10 - - --
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d. e·. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Szilády Jenő dr.
d. e. 11210 Dezséry László
d. e. 11 Csaba László
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d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Scholz László
d. e. t 1 Ruttkay Elemér·
d.e. 11 - - --
d.e. 10 - - --
d. e. 11 Pásztor Pál
d. u. 5 Révész István
d. e. 9 Rimár Jenő
d.e. 9- - --
d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
d. e. 10 Bagár Iván
d. e. 11 v. Sréter Ferenc
d. e. 10 Danhauser László·
d. e. 10 Borbás Antal
d. e. 8 Botta István
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. 11 Botta István
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Benezur László
d. e. 11 Wolf Lajos
d. u. 5 Wolf Lajos
d. e. 10 Médvegy Antal
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212 Szuchovszky Gyula



Most megint nehezebb lett az megkerülte a választ. Aki csak
életünk és nyugtalanabbak 'az hadijelentésekre, politikai nyi-
éjszakáink. Ez azonban nem- latkozatokra, statisztikára, ter-
csak .azért van, mert a háború II melési és gazdasági tud6sokra
veszélyes szakaszába jutottunk figyel, többre és mélyebbre

Ki fog győzni?

és még a ház fedele is a fejünk
felett és a háznak a pincéje is
a lábunk alatt éppen olyan
oltalom nélküli, mint a saját
magunk holnapja és élete, -
hanem azért, mert még a hitün-
'ket is fenyegeti kívülről isten-
telenség, belülről csüggedés és
mind jobban elhalkulnak a re-
ménykedő szavak s a hivő szí-
vek. Ki fog győzni, - jaj, erre
a kérdésre az ernberek már
megint okosan akarnak felelni.
Előveszik a ceruzát és számít-
gatják, hogy csak az győzhet,
akinek több olaja, vasa, szene, I

repülőgépe, tankja, embertarta-
lékja, kegyetlensége van. Két-
ségbeejtő tervezgetések, társa-
dalmi átalakítások, érdekosz-
tozkodások kergetik egymást.
Az ember tudná rendbehozni az
ember dolgát? Eddig még soha
nem sikerült. Sem hatalmas
háborúk, sem elviselhető béke-
kötések nem tették jobbá a vi- I
lágot. A csalódott gyermek és
a kielégítetlen ember megma-
rad benne. Belül a szív mindíg
szomjazni fog az után, ami
után gyermekkorában szomja-
zott: szeretetért, jóságért, bol-
dogságért, gondviselésért, Éden-
kertbe való visszatérésért ...
Aki nem ezekre a vágyakozá-!
sokra tud felelni a világnak, az 1

nem, - az csak a külső élet
határai között tud' valamény-
nyire eligazodni, az csak vál-
tozó igazságokkal bajlódik, de
élete és halála dolgában tanács-
talan marad. A körülöttünk és
közöttünk folyó mindenféle-
fajta propaganda elnyomja azt
a belső hangot, amellyel a ke-
resztyénség felel erre a. kér-
désre, amellyel a keresztyénség
teljes hittel és meggyőződéssel
azt feleli: Csak Krisztus győz-
het. A keresztyénség nem há-
borúkban, nem években, vagy
évszázadokban gondolkozik, ha-
nem emberéletekben, .- pon-
tosabban: az ernberéletnek az
üdvösséghez és örökélethez való
viszonyában. Felelősséget hor-
doz minden keresztyén egyház
azért, hogy elég hallhatóan, 'sőt
hangosan és félreérthetetlenül
ismételgeti-e ezt a választ. Most
kell hangosan beszélni. Most .
kell makacsul bizonyságot. ten-
ni, most kell gyermeknek és
felnőttnek a szívébe belekény-
szeríteni az igazságnak a fel-
ismerését, amit egyenként min-
den gyermek érez, amit azután
felnőtt korában a legtöbb em-
ber egyenként ~lves:zít, hogy
az életnek' a belső fényessége
és belső egyensúlyozója .az is-
teni igazságba és gondviselésbe

vetett hit. Háborút elhordozní,
békekötéseket eltűrni, változó
jelenekben elhelyezkedni hit
nélkül nem .lehet. Sok minden
egészen' másképpen volna a' vi-
lágon,ha az evangélium sze-
rtnt való keresztyénségnek több
hatalma' volna a földi életben,
mint amennyit" az emberek en-
gednek neki. Gondoljunk arra;
hogy másképpen lehetne hatá-'
rozni háborúskodások kérdésé-
ről, ha a templomoknak is
volna beleszólásuk. Gondoljunk
arra, hogy előre' félni ken a
háború végétől, ha a békeköté-
seknél megint nem veszik fi-
gyelembe Krisztus egyházainak
szavát. Elképzelheti-e valaki,
hogy e szörnyű világégés iszo-
nyatos sebeit be fogják tudni
gyógyítani az emberek a maguk
erejéből? Hiszünk abban, hogy'

I valamikor rá fog jönni a világ,
hogy Isten világrendjének azok
használtak a legtöbbet, akik
Krisztus győzelmébe vetett hi-
tükkel éltek és ha kellett, ezzel
haltak vértanú halált

Az' Országos Luther-Szövet-
ség ilyen bizonyságtevésnek az
egyenességével áll elő a mos-
tani Evangélikus Napokon. Ha~-
gos szavaktól zajló életbe, es-
hetőségektől megrémített .szi-
vekbe, hitet gyengíteni akará
törekvésekbe egyetlen vallo-
mással tekint: Csak Krisztus
győzhet! A végső győzelem az
Ö '1 .. ve ....
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A dunántúli egyház-
kerület közgyűlése
Szeptember 23-án tartotta a: dunán-

túli Egyházkerület évi rendes -közgyű-
lését Győrött. Előző napokban -- mint
arról már hírt adtunk - részben a kü-
lönböző bizottságok' végezték el az elő-
készítő munkát, részben pedig az egy-
háztársadalmi egyesületek es szövetsé-
gek tartották meg beszámoló közgyűlé-
seiket. -- - - -

.Az egyházkerületi közgyűlést D. Kapi
Béla püspök imája után dr. Mesterházy
Ernő egyházkerületi fe lügyelő, felső-
házi tag nyitotta meg. Mesterházy Ernő
most töltötte - be egyházkerületi - fel-
ügyelői tiszténekés munkálkodásának
huszadik évét, A köz"gyűlésaz ünneplő
szeretet jeleivel fogadta a felügyelőt és
nagy figyelemmel hallgatta il hűséges
egyházszeretettől és a féltő haza szere- .
tettől áthatott go-ndolatokat, mslyeket
beszédében kifejtett. Aggódva mutatott
bevezetésképpen arra, hogy a háború
embertelen rrródszereí között miridjob-
ban mélyre süllyed a kuitúrember. Jö-
V~hk alapfeltétele - mondotta -, hogy
minél távolabb maradjon határainktel
a szovjet-borzalom.E harc mikénti
végződése csakugyan élet-halál kér-
dése mindnyájunkra nézve. Ezért figyel-
tünk különősen a keleti harctérre,
honvédeinkre, akik a tél hidegétől -oly
sokat szénvedtck és példát adtak haza-
szenetetre és kötelességteljesítésre. , -~-
Tisztelő szavakkal emlékezett meg ker-
mányzónj; 75. születésnapjáról kiemel-
vén, hogy nemzetünk hosszú idők óta
a legtöbb Et neki- köszönheti. Óvott a
kisb itűségtől, de óvott az elbizakodott-
ságtól is, mert józanul úgy kell látni a
helyzetet, hogya történelem folyamán
ritkán va,gy soha nem állt a nemzet
nagyobb próbáltatás előtt, - mint ma.
Ropparit nagy a felelősség, a vezetők-
nek maguk mögött 'kell- tudni az orszá-
got' egységesen és mindenkinek -át kell
érezni, hogy mindenkinek a magatartá-
sán -dől .el az ország, sorsa. A -nernzeti
egység nem azt jelenti, hogy szűnjenek
meg a pártok vagy hogy senki önállóan
ne gondolkozzék, hanem .azt, hogy min-
den' hazáját szerető magyar segitse- elő
ésvtegye Iehetővé raz egységes közvéle-
mény kialakulását. Beszédének ezt a
részét azza! a gondolattal fejezte be,
hogy éljünk az országban keresztyénebb
életet és gyakoroljunk több szeretetet.

Ezután' a keresztyén egység-rnozga-
lomról. nyilatkozott és örömm-el állapí-
totta meg, hogy a közeledésnek számos
híve van, meg .kell tehát találni azt az
alapot; amelyre egymás megértése fel-
építhető. Végül köszönetet mondott az
egyházkerület minden murikásának, kü-
Iönösen .elnöktársának, D.. Kapí Béla
püspöknek, az egyházkerületet páratlan
munkabírással vezető munkálkodásáért.

D. Kapi Béla püspök meleg szavak-
kal- köszöntötte 20 éves egyházkerütetí
szelgalata .alkalmából a kerületi fel-
ügyelőt. Hivatkozott arra, hogy az egy-
házkerület eg-észe a legteljesebb szere-
tettel,' és bizalommal, valamint egyenlő
tisztelettel és megbecsüléssel veszi kö-
rül az- egyházkerületi fe lűgye lőt- Mindíg
szerény és az ünneplést most is elhá-
rító egyéniségét, de minden munkára
mindíg kész szolgálatát és buzgóságát
tömör szavakkal'<jellemezte. Beszéde
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Egyházunk mai helyzetképe
D. Kapi Béla' püspöknek a dunántúli egyházkerület közgyűlése elé terjesztett

jelentéséből. (Folytatás)
A mozgalom megindulásakor rövid nyilatkozatban körvonalaztam

felfogásomat. -A keresztyén egyházak egysége' szüntelen imádságunk
tárgya. -Istentől. adott álmunk, melynek megvalósításara keresztyén
valóságtartalmunk komoly vízsgálásával, Krisztusban való igazságunk
és életünk erősítésével, egymás iránti bizodalmunk és szeretetünk
mélyítésével kell törekednünk. Ez mmd igaz és helyes' Nekünk azon-
ban közelfekvő céljainkat is meg kell látnunk s a keresztyénség mai
reálpolitikáját kell megvalósítanunk. '

'A keresztyén egyházak között történelmi és lelki adottságaik
emelnek választó korlátot. Történelmi kialakulásuk bélyegét hordoz-
zák. Egyházegyéniségük határozott vonalakat mutat. Szervezetük,
különböző kultuszéletük saját arcukat és vallásos élettípusukat tük-
rözi. Hitvallási különbözőség szakította el őket egymástól, ezt eltörölni
nem lehet. ' , . , '

És mégis: az egységre törekvés nem jelentheti hitvallási meg-
győződésünk 'elerőUmedését, :egyházegyéniségünk 'megtagadás-át es
igazságaink feladását. Ilyen egységre senki sem gondolhat. Kiadott
pásztorlevelemben intettem egyházunk vezetőit, hogy erősítsék népünk
hitvallásos meggyőződéset és egyházhűséget. Tegyék őket rendíthetet-
lenné egyházunk evangéliomi igazságaiban. Neveljenek, hitvallásos
keresztyéneket. akik egyházunk igazságaiban tántoríthatatlanul hisz-
nek és 'abban élnek. De intettem egyházunk lelki vezetőit, hogy
ugyanakkor imunkálkodjanak a felekezeti békesség megóvásán, Kerül-
jék az ellentéteket. Keressék' az erők összefogását. Erősítsék a, keresz-
tyén egyházak: iránti bizalmat, Tanítsák híveinket más keresztyén
felekezetek megbecsülésére, tagjainak szeretetére és vallási meggyő-
ződésük tiszteletben tartására.· És várják' jóreménységgel. hogy mi az
ő részükről ugyanezt kapjuk. '

. A keresztyén-egység mozgalomról Serédi Jusztinián bíboros-her-
cegprímás a Szent István Társulat f. évi március hó l8-án tartott ülé-
sén nyilatkozott. "Azok az cgységí törekvések, - rnondotta, - melyek
a keresztyének között különböző korokban jelerstkeztek, sajnos, nem
vezettek vallási egységre. A katolikus egyház az Istentől rábízott hit-
és erkölcs, tanítását, valamint kegyelemeszközeit nem katolikus test-
véreinkkel készségesen ismerteti ugyan, de azokból végzetes következet-
lenség nélkül egyetlen-egyet sem áldozhat fel.· A nem katolikus test-
vérek pedig a maguk vallási felfogásából szintén nem hajlandók en-
gedni. Ha' valóban el akarjuk érni azt, amiért Krísztus főpapi imáját
mondotta: ut simus .unum, akkor nincs. más út, minthogy a Szentlélek
Isten felvilágosító kegyelmét kérve, a kinyilatkoztatás forrásai alapján
megál1apítjuk, melyek a Krisztusról kinyilatkoztatott hit és erkölcsi
igazságok, valamint a tőle rendelt kegyelemeszközök, azután megkel-
ressük, melyik az a vallásos szervezet, amelyet azok hirdetésére, illetve
azok kiszolgáltatására Krisztus alapított és amely a tőle kinyilatkoz-
tatott hít és erkölcsi igazságokat, valamint a tőle rendelt kegyelem-
eszközöket mindeddig híven megtartotta, bátran .hirdette, mindíg kö-
vetkezetesen és tévedéstől mentesen magyarázta: és akkor minden
emberi tekintetet félretéve, minden fenntartás nélkül ahhoz csatlako-
zunk és annak tanítását, valamint kegyelemeszközeit válogatás nélkül
elfogadjuk." . ',

A bíboros hercegprímás, nyilatkozata világossá teszi, hogy ezen az
úton nem lehet elindulni. '

Egyházunk álláspontja az egység kérdésében teljesen világos. Nem
szűnünk meg azértae egységént.Imádkozni és dolgozni, amely az, egy-
ház mélyen fekvő lényegében; .az evangéliumban foglaltatik ígéret-
képpen. A keresztyén egyházaknak .Krisztusban kell találkozniok, az
evangéliom szolgálatában kell testvériségüket megtalálniok. Az egység
feltétele~, kijelentés, 'azon ig~ságának elfogadása: "Krisztus feje az
egyháznak és ugyan ő megtarteja a testnek" (Ef. 5, 23.), Isten ígérete
az emberi magyarázatok sedran eltorzult. Nem az "egy akolbarn egybe-
szerkesztésről" szól: Isten ígérete, hanem "egybe~zerkesztett Isten ma-
gának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben
vannak, mind amelyek e földön vannak, Őbenne, akiben vettük az



örökséget, eleve elrendeltetvén, arinak eleve elvégzése .§zlerint, aki
mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, -hogy legyünk mi ma-
gasztalására az ő dicsőségének." Ef. 1, 10-12. Az egység feltétele és
biztosítój a Jézus. Az a Megváltó Krisztus, aki evangéliemát mindenki
számára örömhírré tette és aki a keresztfán nundenkiért kiontotta
vérét. Az a Megválto Krisztus, 'aki nem "egyakolról és egy pásztor-
ról", hanem "egy nyájról és egy pásztorról" beszél [

A keresztyén egyházak egységéről az egyiittmunkáLkodásra vetjük
tekintetünket. 'Együttmunkálkodásra inti az egyházakat a súlyos- prob-
lémákkal terhes jövendő, melyben esetleg az egyház alaplétét kell
megvédelmeznünk s kényelmes berendezkedés és hatalmi érvényesülés
helyett az egyház hivatásszerű Iényeg-munkája. válik kérdésessé. Szá-
molniok .kell az. egyházaknak azzal, hogyakommunizmuson' .kívül
vannak még hasonló értékű közös ellenségeik, melyek ellen együtte-
sen kellene felvennlök a küzdelmet. ,

, .Együttmunkálkodást .követel a nemzet is. Történelmünk folyamán
a szétszakítottság mindíg nemzeti csapást jelentett, de a felekezeti és
politikai különbözőséget nagyobb jelentőségűnek tartották a hivő és
hitetlen közötti különbségnél .. Az együttmunkálkodás feltétele és biz-
tosítéka a Krisztusban való hivőségben rejlik. A személyes Istenbe ve-
tett hitünket kell valósággá tennünk. Meg' kell látnunk a nemzet-
tererntőés nemzetfenntartó Istent. Fel kell ismernünk nemzetünk tör-
ténelmi hivatását, mely minden keresztyén egyházzal szemben ugyan-
azon követeléseket támasztjaés őket ugyanazon felelősséggel terheli.
Ezen az alapon erősödik a keresztyén egyházak nemzeti szolgálata.

A .megsemmisitő török veszedelem-' ellen a nemzet . egyik nagy.
tanítómestere: Zrínyi Miklós, a nemzeti összefogásban látja az egyet-
len védelmet. ."Csakakkor várhatunk eredményt, - mondja prófétai.
lélekkel, -. ha mindnyájan egy szívvel, 'egy lélekkel segítségül híván
Istennek szerit nevét, közösen nyúlunk a magunk .dolgához és fára-
dunk, vigyázunk. tusakodunk a mi életünkért." .

A nemzeti együttmunkálkodás ezen feltétele nálunk nagyon fö·-
gyatékos, vagy egészen hiányzik. Nem tudjuk egy szívvel es egy lélek-
kel segítségül hívni Istennek a nevét. Nem tudunk hitben, enged el-
'mességben, imádságban egy lenni. Nem látjuk komolyaru Isten kezé-
ben nemzetünket és annak sorsát. Nem vonjuk.Ie magunkra .vonatko-
zólag Isten azoru parancsait, melyekkel nemzetünket jobb jövetndőbe
átmenteni igyekszik. Testvérként . neon tudunk egymás mellé állni.
Nem fogjuk meg bizalommal egymás keret, hogy együtt dolgozzunk.
Nem tekintünk egymás szemébe szerétettel annak bizonyságául, hogy
testvérek vagyunk. Nem érzünk felelősséget nemzetünk sorsáért,
melynek bizonytalanságban veszteglése, széthulló erőtlensége súlyos
vád ellenünk. Mert legyünk azzal tisztában, hogy az együttmunkálko-
dás sohasem alakulhat ki nemzeti,társa<;l.é;llmi, szervezeti alapon, ~zt-
valóságga a keresztyén egyházak találkozásából megszülető keresz .....
tyén lélek teszi. Zengő szó marad az ,~gyüttm~mkálkodás, míg
nem tudunk érte áldozatot hozni, lemondani, önmagunkat alárendelni
egy. nagy. nemzeti szolgálatban. . •._ ..... ..

A keresztyérs egyházak egysége messze idő távlatában felragycgó
ígéret.' 1mádkozz.unk és dolgozzunk érte. Tekintsünk, Isten szívébe .é~
lássuk meg benne az ő álmát. Vizsgáljuk saját .egyházunkat és. mérjük
magunkat Isten igéjének mértékéhez. Tartsunk szürntelen _bűnbánatot
és keressük a félbeszakíthatatlan örök reformációt. Szerető- szernmel
nézzük a tÖbbi keresztyén egyházat. Történelmi elinduiásunk Imrszaka
fölé emelkedjünk és lássuk azoknak jelenlegi valóságát és munkáját.
Igyekezzünk őket igazán megismerni, meg'ér.teni. és értékelni. Ez a
messze derengő egység felé vezető út.

Az együttmunkálkodást pedig keressük sietve, mert -az a ma. és
a holnap követelése. Holnapját kockáztatja a magyar, ha a ma kőve-
telését teljesítetlenül hagyja. Meggyőződés feladása, vallási tarutások
megtagadása nélkül egymás mellé kell állnunk. Rákóczi jelszavának
megvalósitását követeli históriánk újfejezete. A nemzetioltáránál t.a-
lálkozzának az oltárra áldozati fát vivő egyházak. "Concurrunt, ut
alant", rohanjunk, hogy éleeszük a tüzet! .

.A magyar oltáron ég0 tűz nem a dicsőség, nem is a n-emzeti nagy-
ság, hanern az élet tüze. A történelmi szolgálat, a küldetésbeváltás.ia
~g'Hlqra~,ás,a~ -nemzeti lét tü~.:: . "-'

. -

végén a közgyűlés hosszan űrmepeltera
jubiláló egyházfelügyelőt. .

D. Kapi Béla püspök, ezután melez
sz;ret.ettel. emlékezett meg, arról, hog~
Laszlo Miklós püspöki titkár ebbeli
szolgálatának 25. -évét töltötte be és a
közgyűlés előtt mint kedvesés 'hűsé-
ges barátját és munkatársát köszöntötte.

Ezután a püspök bemutatta püspöki
jelentését, melyet a- közgyűlés tagjai
már előzőleg kézhez vettek s mely 'a
dunántúli egyházkerület elmúlt évi 'éle':'
tének és munkájának 'minden részlatét
egybefoglalja. A további tárgysorozat-
ban meghallgatták a bizottságok [elen-
téseít, elintéztek közigazgatásí ügyeket,
jóváhagyták a számadást és .a költ's-ég~
vetést és az időközben megür esedett
tisztségeket ebetöltötték .:

Új szeretetíntézmény
.Mindannyian tudjuk, hogy a háború

sok családi otthont feldúlt. Elment .a
Iérj, a feleségnek dolgoznia kell. s a
gyermekek nevelés .és felügyelet nélkül
maradtak Elmerit .az apa, többé nem i-s
tér .vissza, a gyermekek pedig árvák
lettek.:

Nem ujság az sem, hogy sok családi
otthont feldúlt a nyomorúság. A nagy-'
város szélein - a nagy lakáshiány kö-
vetkeztében - egyetlen szobában néha
családok zsúfolódnak -össze . .Ismerünk
házaspárokat, 'ílkik ágyrajárók. Minden-
nek a' terhét legjóbban a gyermekek
érzi]" -akik otthon nélkül -hányódnak-
vetődne]" ha lehet: ísmerösöknél, roko-
noknál, ha ilyenak nincsenek, akkor az
utcán.

Szornorúan látjuk azt. is, hogy sok
családi otthont dúlt fel a -bűn. Új sze·,
relern vak bódulatában megfeledkeznek
gyermekeikről s elhagyják családjukat
a szülők. Sok elbúsolt apa és síró anya
kérdezte már tőlünk: most már mi lesz'
a gyermekkel, vagy gyerrnekékkel?

Hála Istennek, vannak szeretetintéz-
ményeink. Budapesten- ·a Protestáns
Árvaház, a győri, békéscsabai, szarvasi.
nyíregyházi, fóti stb. árvaházaink. a
FÉBÉ intézményei szerte az országban.
Mindegyik hősies küzdelmet folytat a
veszendő evangélikus gyermekek meg-
mentéséért,:
. A veszendő gyermekek száma azon-

ban' gyorsabban- szaporodik, mint a
férőhelyek száma. Ez a szükség kény-
szerítette ci Deák-téri Luther-Szövetsé-
get arra, hogy Budapesten. a Hűvös-
völgyben. új árvaházat létesítsen. Öröm-
mel . tudatjuk olvasóinkkal, minden
evang-élikus gyülekezettel tés Ielkésszel,
hogy ez az új árvaház október elején
megnyílik. A férőhelyek száma közel
hatvan.

A jelentkező nagyon sok De hadi-
á1'va vag~1 hadigondozott gyenneket: az
ország bá.rmelyik 'gyülekezetéből azon-
nal felveszünk. .

Akik imádkozni szoktak .egyházl\nk
szeretetmunkájáért, kérjük,' imádkozza-
nak ezért az új intézményért is.

Akik adakozni szoktak egyházunk
szeretetmunkájára, kérjük, ne feledkez-
zenek meg erről az új árvaházról-sem .
Érdeklődöknekválaszol és adományokat
rendeltetési helyre juttat a Deák-téri
lelkészi hi va tal.

:3



Készül
--,a 'templom-album A balkáni'népek imádsága

, 'J '

Ez az egységesnek nevezhető földterület egyházilag is eléggé egy-
.Olvasóinkat .már több ízben istájé- ségesnek 'nevezhető. Majdnem valamennyi állam lakossága görög ke-

koztattuk arról, hogy az Országos ! Ieti egyházhoz 'tartozik. Allamaik mindíg különleges politikai tör ek-
Luther-Szövetség egy -díszes kíállítású vése idézte elő" hogy azokban az időkben, amik,or a görög-keletitemplom-album kiadását határozta el S eJ

a hatalmas munka megirására egyhá- egyházak szorosabb együttműködéséről volt szó, vagy ilyen mozgalom
zunk sok kíváló emberét állította mun- érdekében akciót indított valamelyik főpap, teljes megértést éppen
kába. A kiadando' templomgyűjtemény a balkáni népeknél nem talált. ,
amellett, hogyhazárik templomainak
képét közli, történetével behatóan fog- Volt Idöszak, 'amikor a ibalkánentente címen látszólagos blokkban '
Ialkozik, elénk fogja tárni az evangé- voltak, de ennek emlékét főképpen csak a bélyeggyűjtők tudják, akik
líkus templomstílusokat, az evangé- ennek a politikai alakulatnak minden . balkáni országban megjelent
likus templomok küzdelmes történetét, bélyegét annak idej én szorgalm asan gyűjtötték; míg maguk a,z érdekeltbeszél majd a templom helyes bereride- ' I
zésérök v orgonákról, harangokról, az államok úgy érezték, hogy a mozgálomba bevont államok politikailag
evangélikus egyházi zenéről, templomi- még nem volf ak arra kellőképpen felkészítve, hogy, ezt a társulást
életről, stb. 'A.; gyűjtemény' elkészítése nagyhatalommá is kiépítsék. ' ,
azonban nemcsak az írói gárda mun- Ékábaállítását igényelte, hanemhatalmas rdekes az, hogy ezekben" a balkáni. országokban a papságnak,
ada-tgyűjtőmunka megindítását is kí- nem is beszélve a főpapságról, nemzeti es politikai szempontból min-
vánta. Szerte az ország minden gyüle- díg' nagy jelentősége volt, Ismert s anémet protestántizmussal szim-
kezetébe szétrnentek a kérdőívek s az patízáló görög keleti teológiai _tanárok miniszterelrröki tisztet is visel-
ezekre beérkezett'feleletek eredménye-' ,képpen Indulhatott csak meg a tulaj- tek. Nagy politikai eseményeknél, régenskormányzások idején vala-
donképpení munka. Vele együtt meg- melyik metropolita, vagy patriarcha mindíg a népbizalmaként visel-
kezdődött az előfizetések gyűjtése is. hette előke:1ő,',tisztét. Azt lehet, állítani, hogy a, balkáni görög-keleti
Örömmel adunk hitt arról, hogy e-gy- egyházak: népegyházak. főként, és különösen abban a tekintetben,
házhiveínk míndenütt nagy szeretéttel '
fogadták ,'a tervet és siettek előfizeté- hogy a gyülekezetek élén álló papok s az egyházat vezető püspökök
sükkef elősegíteni. a kívánt sikert. Nem is majdnem mindíg azt akarják, amit a nép. ,
'egy olyan gyülekezetünkakadt, amely- A balkáni' államok királyai e~y, állam kivételével mindíg idegen
t:~':~t.znál jóval több könyvet jegyez- területről származtak be az országba, De azt természetesnek tartotta a

Ake~deti nehézségekenmár túl van király is és a királvi család is, hogy felvegye és vallja .azt a hitet,
a munka.. A,cikkek jprésze elkészült, melyben népe éI. Az elhalt Boris cár házassága körül .éppen ezen
a fényképek és a 'kivánf adatok a leg~ vallási gyakoplat es magatartás miatt annak idején némi zavarok is
több gyülekezetbőlbeérkeztek.Már csak voltak, Boris cár az olasz, királyi családból nősült és Rómában lévénnéhány nagyobb területet 'va'gy törté-
neti anyagot áttekintő cikk megírása az esküvő, azt nagy fénnyel és rómaikatolikus szertartás szerint tar-
van hátra, A mű kiadója a szükséges tották meg, de míhelyt az ifjú pár megérkezett királyi otthonába,
papírmennyiségetis idejében biztosítani megtartották a második esküvőt is görög-keleti ritus szerint az, ország
tudta. Büszkén mondhatjuk,hogy a népének tett ama kijelentéssel, hogy a házasságból született mindkéttemplomkönyvolyan' finom papírori lát
majd! napvilágot. amilyen papírt ma nemű gyermekek görög-keleti vallásúak lesznek. Egyházpolitikai vo-
már egyáltalán nem lehet felkutatni. natkozásbsm. mindegyik balkáni államban ez a gondolat általában elő-
, Most már tehát a leggyorsabbütem- térben állott minden időben s különösen az első, világháború utáni
ben készül a templomkőnyv és rövid időben erélyes revérzálls harcot folytattak a római egyházhoz _tartozó
időn belül odakerül majd evangélikus II 1" ikk 1 btestvéreink kezébe. Addig azonban tü- á ampo gártársaí " a szem en.,
relrnet kérünk a megrendelők részéről. Napjainkban arra vonatkozólag, hogy az egyháznak és a hitnek
Gondoljanak arra hittestvéreink, hogy milyen jelentősége van ezekben. az államokban, meglehetősen hézagos
egy ily~n impozáns munka szeretne dtk tá k dh t kA· ,. 'b It 1 lk' ., .. őkiminden 'vele szemben jogosan támasz- a a o' ra masz onna un. zeffilgraclO a vonu, e eszi es puspo 1

tott követelésnek megfelelni. Ez pedig kar nem 'beszéltet magáról semmit semmit sem. Az otthon maradt egy-
sokszor komoly megfontolást kíván. Az házi emberek a meglehetősen nyugtalan belpolitikai viszonyok miatt
egyháznak kell ebben a munkában különöseri az utóbbi időkben teljesen a háttérben élvén nem myilatkoz-
számotadni egyik legdrágább örökségé- h k' k
ről es tulajdonaról. Ez -a számadás szá- ainak s, szavu at napjain ball! nem érvényesítik ,annyira, mint né-
zadokról szól s a kívülvalók talán majd hány évtizeddel ezelőtt.
'ezen kéresztülfogják megítélni az Pedig -ma igazán el lehet rnondani azt, hogy az egész világ érdek-
evangélíkusság'hivatását és jelentősé- lődése a Balkán felé fordul.
gét. Ez a tudat felelőssé tesz mínden ok' ,
leirt sorért. Ezt a felelősséget átérzi a Sat írnak újságjaink arról, hogy a mai Oroszország sajátjának
könyv szerkesztőbízottsága, amikor tü- tekinti az egész Balkánt. Ezt tudják a- Balkán fiatalabb nemzedékei is.
relmet : kér gyülekezeteinktől és hí- A. hazánkon átkerülő ifjúsággal folytatott lelkészi megbeszélések
veinktől. alapján lehet állítani azt ,hogy ez az ifjúság, akár főiskolás" akár agrár

S "azokhoz még egyszer- kérő szót területen tevékenykedik: rendkívül rokonszenvez a .mostani orosz gon-intéz, akik valamilyen adat vagy meg- d f· , 'felelő fénykép beküldéséveladósokma- olattal. Az; az i júság ez, melyről gyermekkorában azt írták, hogy
radtak, tegyék meg sürgősen kőtelessé- elemi iskolás korában a Biblia olvasásával tanult meg olvasni, a maga
güket. Hozzák meg az anyagi' áldozatot nyelvén. S vajjon az a lelkészi kar, a:mely leginkább és legközelebbről
vagy a- szíves fáradozást nem ön- tudja azt, hogy orosz' pályatársai közül mily sokan lehettek mártirok,magukért. hanem' egyházukért. Hadd d -
legyen ez az evangélikus telpplom- mi gon 0'1 saját nevelésű gyermekeiről? Bizonyos az, hogy amit ez az
album valóban olyan könyv, amilyennek _ifjúság gyermekkorában imádkozott, azt csak igen kevesen! imádkozzák
íróícelgondolták,amilyennek megrende- napjainkban, is.
lőlvárják és ne késleltessékannak meg- A szövetséges hatalmak is sokat beszélnek a 'balkáni ,népekről.
jelenését P. P. Nagy céljaik vannak velük, bizonyosan nemcsak politikai, hanem egy-

házi vonatkozásban ls. Ta!lán az jellemzi éppen a szövetséges államok



hadviselését. hogy a front folytat ugyan valamilyen tervszerű' katonai
politikát a meghódított terület lakóival szemben, de a front mögött a.
messze levő otthon is -éppen egyházi vonatkozáshan szólaltatja meg
legerősebben kívánságait, hogy egyházilag mit kell cselekedni a nép-
pel. A szövetséges hatalmak mögött álló egyházak mindig erőteljer
sebben érdeklődtek, mint bármely nemzet a kűlmisszió iránt s lehetsé-
gesnek tartjuk, hogy akár az amerikai baptista, vagy akár az angol
methodista egyház szívesen vállalkoznek arra, hogy ezen a Iöldterűle-
ten a hadsereg nyomában térítő tevékenységet végezzenek, kinek-ki-
nek a maga nyelvén, de az, ő lelkiségük szerint. ';

Messziről nem lehet kiszámítani, hogy a balkáni népek milyen
magatartást tanúsítanának ezzel a szövetséges államok "katonái mögött
marsoló .egyháziak evangélizációs mozgalmával szemben, de azt tud-
juk, hogy aza Stewart, aki nálunk, mint futbalista evangelizátor egy
időszakban .nagy sikereket ért el, Belgrádban még jobban meg tudta
szerettetni magát s mondanivalóiban az angol keresztyénség hirdeté-
sén kívűl olyanokat is mondhatott, amit ott igen szívesen hallgattak.

Ezen il területen megszálló szolgálatot a német katonaság végez.
Úgy hírlik, hogy anémet külpolitika elgondolásaiban is-első helyet fog-
lal el éppen a balkáni népek sorsa. Heckel püspök a balkáni háború
előtt Belgrádban is, Szófiában is és Athénben is kereste a görög-keleti
egyház lelkészi és világi vezetőivel az érintkezést. Annak idején ezek-
ről a látogatásokról még az angolnyelvű egyházi lapokban is több meg-
nyilatkozás hangzott el. Biztosítani akarta őket arról, hogy a világ
ökumenikus mozgalmaiban legyenek bizalommal a nérriet egyházi
szellemiséggel szemben. Erre aSZlerény kívánságra nem is kellett az
egyház nevében válaszolni, azonban a balkáni népek általában tar-
tózkodást tanúsítottak. Csak a lelkészi kar, az intelligens egyháziasság
egyik része rokonszenvezett feltűnően a közelrnúltban is a nérriet teoló-
giai szellemmel s lehetséges az, hogy ezek a csoportok ma is könnyen
életre kelthetők.

Három nagy csoport meleg érdeklődését érzi tehát magán az a
balkáni nép, amelynek legigazibb kívánsága az expanzivitás: a terü-
leü terjeszkedés. A maga érdekei, meggyőződése és a' maga hite út-
jain akar terjeszkedni. Nem ismeri a sikertelenséget s 1everetése, vagy
passzivitása idején is a terjeszkedlés gondolatában él. Ha erre a célra
a politikán keresztűl tud előretörni, akkor politizál. Ha katonai ered-
mények birtokában, akkor sorkatona és partizán, vagy aminek kell
lennie. Ha az egyház diadalmaskedása viszi' előre, akkor megy a
püspöke, vagy pópája után, de csak 'addig, amig az egyház előtte való
állását feltétlenül szükségesnek látja s ennél a határkőnél egyszerre
nép, kollektivum lesz, melynek céljait immár az egyháznak kell he-
lyeselni. A római egyház a maga képére formálta a romáru népeket, a
protestántízmus is angols,zásznak,. németnek, vagy skandinávnak ,ne-
vélte a maga neveltjeit, de a balkáni görög keleti egyház, tagjai az
egyházukat neveltéle és formálták olyanná, amilyennek kívánja látni
a nép az egyházat.

Ez az a terület, ahol rengeteg titokzatos kolostor van. A' manré-
zás lehetőségek majdnem mínden helyen adva vannak, de a kelosto- .
rok az életet nem irányítják. Az egyháztörténelem alig tud ezen a
területen végbement újjászületésekről, megtéresi mozgalmakról, vagy
görög-keleti egyházi lelkiség szerint olyan az egyház közelében' el-
hatalmasodott mozgalomról, mely a népet .belülről különösebben meg-
'ragadta volna.

. Bizonyos mértékig ez a nép maga dönt a közeli időkben a maga
.jövőjéről. A nagy elhatározások előtt álló ember' és népek, vagy
imádságaíkban, vagy vágyálmaikban fogjlalkoznak la lehetőségekkel
Amit vágyaiban kerget s amiért imádkozik, két különböző dolog.

Nekünk magyar keresatyéneknek egyáltalán nem érdektelen az
a ma még ismeretlen döntés, amit ennek a területnek lakói meg fog-
nak hozni, Mi magyar keresztyének, bármelyik egyházhoz is tartozunk,
szeretnénk, ha jól imádkoznának és jól yálasztanának, sőt feltehető a
magyar keresztyénségr51 az is, hogy imádkozik a balkáni népek helyes
döntéséért.

cr. L.

Bizánc került sztnre a. Nemzeti
Színházban Herczeg Ferenc 80. születés-
napján. Az ismert alkotás csak "itt-ott
vesztett színéből, egyébként ma is ko-:
moly cés értékes tragédia. Egyes. részle-
tei,' főleg amelyek a rémliirterjesztés és
rémhírterjedés . alakulását : mutatják,
ij esztő torzképet -vetí tenek' a mai' nézők
elé. Egyebekben pedig .sok helyen' mea--
döbbentő a mű aktualitása. Előadá;a
ünnepi volt és töretlen vonalvezetésü.
Hatalmasan; kiemelkedett belőle azon-
ban a '84 éV'ES Gál 'Gyula Lala' Kalíl
alakítása, mintha a rég eltűnt klasszikus
játékst ílus jelent volna meg benne 'a
stinpadon. .'

A filmek terén ·nagYon érdekes ÚJí-
tásként került a közönség elé- a Zsigray
Julianna regényéből készült Féltékeny-
ség. A film címe es tartalma azonban
nem fedik egymást, mert a főszereplő
nem a féltékenység, hanem a.' nemzet-
mentő alkotás. Szinte propagandisztikus
arányú felemelő erő áramlik a filmegy-
egy jelenetéből: a munka es a munka-
szerétet míndent feláldozó ereje. Itt-ott
ugyan a sablónba csúszik át· a film,
(mert a közönségnek is' kell egy kis
engedményt adnia)," de különben jó
film, újra valami kézzelfogható tarta-
lommal. gondolattal. Kár, hogy alakjai
túlzottak, .rnindenki .teljes [ellem, vagy
teljesen jó, vagy teljesen: rossz. . .

Hasonlóan kedvező véleménnyel lehét
a közönség egy .nagyon kedves .francia
filrnrő! is, a Lángoló ifjúság-ról. 'A címe
persze' szenzácíóhajhászó és ·franciás. dé
a tartalma üdítő es megragadó. Több jó
ötlet. fűszerezi a kissé erőszakosan in-
duló mesét, sablón is' van 'be~ne, .d~
lendülete mégis frissítő hatással van a

.nézőre, ' kp. -
. .~.:.(."..,.,.".."..,.,.~

.•.

'HIREK
Dr. Mester.házy Ernő, a dunántúli

egyházkerület felügyelői tisztében most
töltötte be buzgó szolgálatának .20. esz-
tendejét. Mint arrólJapunk más helyén
részletesebben beszámolunk, az egyház-
kerület ez alkalomból szerétettel ünne-
pelte; meleg .köszöntésekkel és jókivá-
natokkal keresték fel azonban úgy az
egyetemes egyház és a többi egyház-
kerület vezetői, valamint azegyházi élet
országos szövetségeí és intézményei is.
Lapunk is tisztelettel köszönti és, Isten-
től áldást kér életére.

Tanévnyitó a Hittudományi' Karon.
A hittudományi kat október' 3--án tartja
tanévnyitó ünnepségét Sopronban. Ezen
a Kar egyszersmind megemlékezik húsz-
éves fennállásáról. Az· istentiszteleti
szolgálatot dr. Kiss Jenő tanár végzi.
Az egyetemi közgyülésen a múlt .tan-
évről beszámolót és jubileumi mezemlé-
kezest mond 'dr. Wiczián Dezső 'pro-
dekán; dr. Sólyom Jenő "A Magyar-
országi Evangélikus Egyház kormány-
zata" címmel dékáni, Budaker . Oszkár
-pedig "Megújhodott konfirmáció, meg-

I újhodott egyház" címmel tanári. szék-
foglaló előadást tart.'. .

'Az Országos Luther-Szövetség orszá-
gos választmánya október 4-én. d. U. fél
6 .órakor' IV.,: Bástya-u. 12.' sz. alatt
.ülést tart. .'.
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Lelkészevangélfzáció. A tiszai eyház-
kerület püspöke .október 18. estétől 21.
estéig Nyíregyházán lelkészevangélizá-
ciót -rendez, melyen a következő círnű
előadások ·és megbeszélések hangzanak
el. A papi ház. L A pap otthon. 2. A
papné, 3. A papi' ház gyermekei. (Ben-
kóczy Dániel esperes.) Pap az ébredés
ellen. ,(Evangélizációs előadássorozat,
tartja Túróczy Zoltán püspök.) A biblia-
körí- megbeszélések a papról, mint pró-
fétáról, mint sáfárról és mínt "püspök"-
ről szólanak, A reggeli istentiszteleteket
Deák Ödön nagybányai lelkész végzi.
(Círrreik: Istennel, Kegyelemből, Kő-
sziklára.) Szállásról a nyíregyházi lel-
készí hívatal az' idejében jelentkezők
számára gondoskodik. Az· ellátás díja
egész időre 12 ps ngő, egy napra 4.50
pengő .. Jelentkezni október ]O-ig kell a
püspöki hivatalban. .

Október 6-i-.ist'cntiszteletek sorrendje.
Az október 6-i· nemzeti gyászünnepen a
budapesti templomokban a következő
időkben lesznek istentiszteletek: Deák-
téren d. e. U-kor dr. Keken András. -
Fasorban fél l ü-kor Kemény Lajos. -
Kőbányán 8. órakor Szabó Aladár. -
Simor-utcában 8 órakor Boros Károly.
- Üllői-út 24. sz. 11 órakor Falvay
Jenő. - Szvetenay-u. iskolában 10 óra-
wor dr, Halász' Kálmán. -, Fóthy-úton
10 -órakor Révesz- István. ~' Bécsikapu-
téri templomban 11.15-kol' (rádiós) D.
Kapi Béla. - Óbudán 9 órakor Kaiser
József. - Kelenföldön 9 órakor Wolf
Lajos.

Evangélikus .Napok Nyíregyházán. Az
Országos Luther-Szövetség szeptember
25,. és 26. napjain Evangélikus Napokat
rendezett Nyíregyházán és a délszabol-
csí egyházközségbern. A vármegyeháza
nagytermében tartott kultúrestén meg-
nyitót mondott Bertalan Kálmán egy-
házfelügyelő, országgyűlési képviselő, '
énekelt a nyíregyházi Evangélikus ének-
Kat' Krecsák László karnagy vezetésé-
vel, szomolánkai Kowách Ernő, a
rádió előadérrrüvésze . költeményeket
mondott. el, 'el'Őadá's-t tartott Ke-
mény Lajos budapesti esperes, zá-
rószót mondott Túróczy Zoltán püs-
pök. . - Ugyanakkor Felsősímán és
Cigánybokorban istentisztelet volt, me-
lyen Békés József kisvárdaí és Dedin-
szky Gyula békéscsabai lelkész-Ek vé-
gezték az igehirdetéseket. Szeptember
26-·án a ifjúsági, valamint a tót és
magyar nyeívű istentiszteletek alkalmá-
ból ',a nagytempl'om teljesen megtelt.
Igét hírdettek.. Mohr Gedeon kassai,
Dedinszky Gyula békéscsabai és Ke-
mény Lajos budapesti lelkészek. A pres-
bi:t.l:tI:fkonferenciári-dr, 'Mády Zoltán. és
Dedinszky Gyula,' a női kenferencián
Mohr ..Gedeon.iaz ifjúsági kenferencián
Békés József és .Kiss János KIE-titkár
tartottak előadást. -;-' A délszabolcsi
egyházközségben .,tartott istentisztelete-
ken, Nyírszöllősön, Borbányán és Kál-
mánházán Békés József, Dedinszky
Gyula: ·és Mohr Gedeon hirdették az
Igét ... " .
, Csepel. Az Országos Luther-Szövet-

ség és az Evangéliumi Munkásszövetség
szeptember 25., 26. napjain hiterősítő
előadásokat- 'tartott '3" gyülekezetben.
Szombaton-dru. összejövetel. ..volt férfiak
pészére:Előadást tartott' dr Reök Iván
főorvos. Este vallásos estet. rendeztek
a~templomban, Közseműködött dr. Reök
Iván, dr .. Szilvássy-Bándor es dr. Csil-
ling Dezsőné. -:-,,·Vasárnap, d. e. ifjú-
sági összejövetelek voltak külön Iíúk
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Az egyház szocíálís szava.

Az .otthontalanok
A keresztyén társadalom alapja és talpköve mindig a család volt.

Olyan közössóg, ahol az egy vérből származók, öregek és fiatalok a
legtermészetesebb vezE:tés,a család felnőtt tagjainak vezetése "alatt
állottak. A modern társadalmi fejlődés azonban kedvező,de még' in-
kábbkedvezőtlen változásaival szétbontotta ezt a kőzősséget. A fel-
sőbb osztályokban az' önzés felé hajló életkedv és élni vágyás először
a házasságot rontotta meg, azután a családot. Egyre kevesebb lett a
gyermek, előbb kettőre, majd egyre csökkent a számuk a divat kedv-
telései szerint, végül a nehéz viszonyokra való hivatkozással egészen
megszünt. A középosztály alsóbb régiói ban a családalapítás lett nehéz,
A fiatalemberek aránylag későn jutnak olyan anyagi helyzetbe, hogy
megnősülhessenek .. A késői nősüléssei együtt jár a· gyermektől való
félelem is, vagy az ú: 'n. "okos meggondolás",hogy már nem tudom
felnevelni. Az ipari pályára lépő' ifjúságat a tanoncévek szakítják el a
családtól, a falusi fiú városba kerül, és elszakad a családtól olyan
korban, amikor még a család védelmező karja alatt kellene, hogy éljen.
A parasztságot vagy az egyke pusztítja, ha' a gazdag parasztok "ka:szt"-:
ját nézzük, vagy pedig a földtelenség nyomorítja. Ez; utóbbi főleg a
szapora és dolgos földmíves társadalom súlyos keresztje; amely á csa-
ládot napszám-váIlalá,sbakényszeríti, sokszor úgy, hogy ahányan
vannak, az országnak annyi részébe szóródnak szét. A család szétrom-
belásának szomorú következrnénye az otthontalanság, Három különő-
sen sajnálnivaló otthorutalant ismerünk: L a lelencet, 2. a tanoncot,3.
az agglegények egy bizonyos csoportját.

1. A lelencek kétségen kívül a legszomorúbb társaság. Főleg gyer-
mekkorukban. Az ország lelencházai nem tudják befogadni őket, nin-
csen elég hely a számukra. Törvénytelen gyermekek szegénykék, aki-
ket a legtöbbször, hogy "otthonhoz" jussanakcsaládokhoz adnak ki,
és gondozásukért fizetnek Az összeg azonban olyan kevés, hogy abból
érdemes család, amelyik csakugyan félig-meddig gyermekének tekin-
tené a gyermeket, felnevelni, sőt egyáltalán nevelau nem képes ..Ezért
a legtöbbször sokgyermekes családok amúgy is nehezen tengődő gyer-
mekei közé jut felesleges idegennek, aki csak' arra jó.: hogy az érte
kapott pénzzel a család valamelyes készpénzhez jusson. A Iegszorno-
rúbb és elesettebb agrárproletár családok vállalnak leginkább lelenc-o
gyermeket, lesznek "tápszülők". Sokszor bizony fő jövedelmi forrá-
suk az a szerény összeg, amit a gyermekért "táppénz" címen kapnak.
Nem ritkán cigánycsalád 'a tápszülő. Így gondolható, hogy milyen
"otthona" van az így elhelyezett gyermeknek és mivé fejlődhetik. Újra
idézern a mult cikkben emlí tett esti lap riportjából" a törvényszéki
tanácselnök egy másik megállapítását: "VégtelEmül káros az Ú. n. "táp-
szülői intézmény". . .

2. A tanoncok sorsa nem sokkal rózsásabb. Együk részük vidéki;
a városban nincsen senki ismerősük. Tömegszállásokon, vagy jobb eset-
ben a műhely vackán van az otthona. Az emberi társadalom kultúrá-
jából,az élet kornolyabb és értékesebb oldalából csak annyit kap,
amennyit asokszor becsmérelt tanonciskolaegy-egy rneleg szívű peda-
gógusa nyújt neki. Sajnos, a legtöbbször ezek szavára már nem' nyílik
meg a szíve, mert a sok testi-lelki durvaság, amelyben része van,
megkeményíti és tönkre teszi a szívét, kiöli belőle az emberi érzéseket.
Csak hosszú-hosszú barátkozás, a pedagógus részéről kiinduló kezdé:
ményezések tudják eljuttatni a bizalornig és e.zzel talán a' gyógyulás
lehetőségéig. Otthontalanságuk kivert vaddá. teszi őket és pl. a levente-
otthonokba. amelyek tulajdonképpen az ő számukra lennének, nem 'na-
gyon jár el. Pedig itt foglalkoznának vele és egy-egy újabban kikérült
ügyes ifjúvezető keze alatt közösségi embert és nem csak cinkost vagy
cimborát lehetne belőlük nevelni.

3. Az agglegények egy bizonyos csoportja szintén az' otthontala-
nak seregébe tartozik. Nem azokra gondolunk most, akik "erreszü-
lettek", tehát jellegzetes antiszociális lények, mindíg önmagukba vo;
nult és önrnagukba fordult emberek. Hanem inkább azok jutnak
eszünkbe ilyenkor, akik nem tudták valami okból kifolyólag megsze-
rezní maguknak a családi élet melegét. Ezek egy része, mínt már em-
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. Eljegyzés .. Muncz Frigyes Deák-téri

. 'segédlelkész elejgyezte Fruttiger Mar-
git tanítónőt. (Minden külön értesítés
helyett.)

Tanítóválasztás. A szarva si Luther-
Tanítóképző felügyelőbizottsága . szep-
tember 18-án az intézetnél szervezett
második, új gyakorlóiskolai tanítói
állásra Szakács György szarvasi evan-
gélikus kántortanítót választotta meg:

Otthon-vezetüt keres a kistarcsai pap-
nék otthona november 1-re. Elsősorban
evangélikus'papné vagy tanítóné vagy
azok árvái jelentkezzenek. Kérvényeket ,
személyi adatokkal és fizetési igény-
megjelöléssej Blatniczky Pálné, Cin-
kota címre október '15-ig kell beküldeni.

Pályázat! .hirdetmény, A' kőszegí Gyu-
rátz Ferenc' Evang. -Leánynevelőlntézet
igazgatósága' pályázatot hirdet a) 1 óra-
:adó zongoratánári, b), 2 internátus-
nevclö-korrepetitorí es c). 1 házvezető-

.' női állásra. A kellően felszerelt és D.
Kapi Béla püspökhöz címzett pályázato.,
kat 1943,. okt -, 10~i,g kell az' intézet igaz-
gatóságához beküldeni: - A részletes
pályázati feUételekrol' felvilágosítást az
intézet igazgatósága ad.

Pályázat. Az aszódi EV. Petőfi-gimná-
zium fenntartó hatósága 1943. október

. lO-i hatállyal pályázatot hirdet magyar-
nérriet szakos tanári állásra. Pályázhat-
nak evangélikus vagy református val-
lású okleveles középiskolai tanárok.
Javadalmazás az államiva1 azonos. A
megválasztott az. internátusban . külön
javadalmazás mellebt névelőtanár lehet.
A pályázók a. bányai ev. egyházkerület
püspökéhez címzett s kellően felszerelt
kérvénye-iket az igaiga tósághoz küld-
jék be. .

Bibiiai tanfolyam ot rendez Misszió-
egyesületunk okt. 15-től nov. 5-ig Nagy-
tarcsán, a népfőiskola telepéri. Régi és
immár szorongató hiányt tölt be ez a
tanfolyam, 'amely iránt bizonyára. nagy
lesz - az érdeklődés. Vezetője Csepregi
Béla lelkész lesz feleségével együtt,
több: lelkész segítségével. A tanfolyam
anyaga: bibliaismertetés (egyenként
mind a 66 könyv), biblia tanulmány
(egy· bibliai - könyv folytatólagosan),
bibliai alakok, fogalmak, nehezebben
'érthető igék, bibliai földrajz, -néprajz,
-történelem, stb. A biblia alapos át-
tekintő megismeréséhez . és gyakorlati
felhasználásához segítő tanfolyamon
csupán az ellátásért kell térítésül 50.-
P-t fizetni, valamint elhozni a liszt-,
zsír-: -és cukoradagokat. Kivételesen
kedvezmény is le.hétsé;;es. Gyülekeze-
teknek, helyi egyesületeknek es cso-
portoknak ajánlatos közköltségen is ki-
küldeni egy-két résztvevőt. J elentke-
zés, felvilágosítás : Evangélikus. Misszíó-
egyesület, Budapest, 1., Verbőczy-u, 28.
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legfelső részén, közvetlenül a magas toronytető alatt láthatjuk szembel
ötlően. Alatta várbástyaszerű oromzatot találunk. A toronytető karcs
és magasba szökellő, csúcsán gömbbel és csillaggal. Az alföldi evan
gélikus templomok közül a legszebbek és Iegrnűvésziesebb alkotásó
egyike. -,- Meg kell említenünk, hogy a gyülekezet lelkésze volt többe
között Szegedi Kis István is.

Az 1715. esztendőben anyásült dunaegyházai gyülekezet templo]
mát 1774-75-ben építette. A királyi engedélyt Mária Teréziától Haj-
nóczy Sámuel lelkész szerezte meg. Az egyházközségnek azonban ken
rábban is volt temploma, egyszerű nádfedeles imaház, mely még 1715
ben épült. -

Dunaegyházának régi és értékes úrvacsorai szereí vannak. Egyi
kelyhen ez a felírás áll: "Az; Egyházi Sz. Eklesia számára ajándékozta
Nemes Ludbreghi Turózy József Tábla Bíró, mint Attyok és Egyik
Földes Urok 1. nov. 1834. Ezen ajándékot a Nevezett Úrnak Hitvese,
Nemes zalkai Szalkay Rozália azzal bővítette, hogy a Poharat megara-
nyoetatta és annak állandó erős tokot is készittetett.' Tekintetes Tábla
Bíró Bernátfalval Földváry Pál úrnak, Mint Helybeli Ecclesia Inspec-
torna:k Ebbéli Hivatalos Köre Idejébe. Helybéli Prédikátor és Esperes
'I'isztelendő Sárkány Sámuel Úr idejébe." Egyils ostyaosztogató tányé-
ron a következő figyelemre méltó felírás áll: "Az Egyházi Evangélica
Sz. Eclésia Számára pohárral együtt Ajándékoztak nemes Nemes
Ludbreghí Turózy Jósef Mint Földes Úr és Annak Hitvese Nemes
Szalkay Szalkay Rozália 1. nov. 1834. - Az Ágostai Superintenderi-
ciáknak Generális Inspectora Tóth Prónai És Blatniczaí Báró Prónay
Sándor 'a M. T. Társ Pesti Igazgatósága Idejében."

A veszprém megyei Gecse nevű gyülekezet irattárában egy 1833-
ból való írásbeli szerződést őriznék, melyet a gyülekezet kötött Győ-
rött az egyik harangöntővel. Szövegét, mint érdekességet alább
közöljük:

"Contractus. - Melly szerint mi alább irattak, Getsei T. Ns.
Veszprim Megyei Helyhéli Evg. Gy. Curatorai s meghatalmazott biz-
tosai, Mendel János Győri Harang öntő Úrral következendős
egyességre léptünk: Mi Evg. Gyülekezet küldöttei meg alkuttunk egy'
Harmad fél Mázsás Harang elkészéttése eránt,. rnin:del}.fontrul adunk
Harmintz Öt garasokat. azon kévül értetődnek a' Szíve és Feje elké-
széttése 40 fkba. Melly Harangért járandó summát ha Husvétra le
nem tehetnénk, elvárakozik a' f. é. meg' esendő Sz. Márton Napig s
egyszersmind 'a' Harangért jót áll öt esztendőkig, melly ha az 'idő
alatt hibás hangú lenne, vagy éppen elhasadna, kötelezi magát a" hibás'
harangot vissza vévén, más ugyan annyi Nehézségűt adni minden ké-
születestől. Melly szerént történt egyességünk mellett mi is tellyes
tehetségünk szerént igyekezünk mindenbe az elégtételre, magunkat
Szövetségünk Szentül leendő Meg állására Iekötelezzük. Foglalóba
adtunk Harrnintz fkat. Keltt Győrött: jan. 12.-én 1833."

Az aszódi templom alatt hatalmas kripta ·van. Báró Podmaniczky
Frigyes, br. Podmaniczky Ilona, br. Podmaniczky Gyula volt egyház-
felügyelő, br. Podmaniczky Levente egyházfelügyelő a kripta legne-
vezetesebb halottai. Ma már nem temetkeznak bele. - A templomtól
nyugati irányban a domb lej tőj én, fák tövében, Haas-Teichen, sz.
Waechter Hedwig bárónő sírhelye álL'

. Hazánk egyik legrégibb temploma a Veszprém-megyer Dabrony
községben van. Valamikor a Pálós barátoká volt s a refo:rmáció. elter·
.jedése után került. az evangélikusok használatára. Kb. 800 esztendős.
Alatta is. kripta terül el, mely valószínűleg egyidős a templommal.

Közli: Pásztor Pál.
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BUDAPEST
HA RIS2 A ZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447. .

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

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
Órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

'Budapest, V., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~~
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'Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, ízléses. szelid "munka. Előnyös árak.

BÉLYEGZŐK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT-7. sz. lel: 423-327

zoménctéblé k,
vésések, jelvények,
névjegyek, címkék

Divat-zsebkendök
Budapest, V., Kamrnermayer Károly-ú. ' 8.

Telefon: 185-462.

.Rádió, gramofon" zongora~iIIenwüs harmoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, Vlll. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

leraLat· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.n • Mohács. Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

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

I
I

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

Budapest, lV., Sütő-U.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

'(' Kiházasitási, 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 al
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.

Zongorák, harmóniumok

P th " L· gyümőlcs-, zöldség- ése O aj os teltermékek kereskedése
BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.

Evangélikus gimnázium épületében.

BAKTAI LAJOS fakberendező,
kárpitos és dí-
szítő mes ter.

Bundtk,
bolerók, ezüstrókék. nerzek nagy választékban

~

.f:.(I ••..•.
Átalakítás eredeti '~. "~I!~. ., ..
model szerint. ,', ' '

Varsányi Laios-nál IV., Múzeurn-kőrúl 7.

Regl ~özis~ert '(11S111
megblzha~o TNt1 'ly Il1LU 1:1stolOO budopesl

p. sxörme IV kris~6f ~er 6 Budapest, Luther-utca lIb.
Modern, antik, styl és bőr bútorok kárpitozásét, átalekíté-
sát iavítésát szakszerűen készítem.



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

, MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hittartal
és az evangélikus keresztyén ség szell
írási és vallásfilozófiai megvílágításbé
Ismerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Re i8 sm ann Im r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-098•
ALU THE R -T Á R S'A S Á G könyvescsomegiai
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 I

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántízmus, 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 Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falie. 4. Eamler: 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: Ujabb ada-
lékok Szepesrnegye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Öcsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomag s,záHítással együtt 4.50 P.

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Eletképek a keresztyén szerétet 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. 11.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Lutiermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: Az élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,

.ottnon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18.. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonorniáról. 20.
Zsilinszky: Waliaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P, Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária

és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:
A 3. csomag tartalma: 1. Kri:zskó: 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? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: 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. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁ.G közkedvelt lolyóiratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyamát, 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 telles sorozatokon kívül már csak egyes évfolyam ok kerülnek majd árusitásra,
tehát aki számot tart az Osvé.ny I-XII. éviolvamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'- P.

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

Garah József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus hazára
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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 Lász1ó.
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TARTALOM
Katonaapák

Háború és etika

Műveltebb magyarságót

Tábori lelkész - polgári lelkész

Kevesen tudják

Képek Kassa és Nyíregyháza között

"Halleluja és Hozsánna" énekek

Könyvismertetés

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. október 10.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. 1/49 Ruzicska László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 11210 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Lehel László
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 11210 Grünvalszky Károly

•Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u.. 4 Szuchovszky Gyula
Fasor (német nyelven) d. u. 5 _
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d. u. "Boros Károly
Gyáli-út 17. (h. örs. kórház) d. e. 10 _

'Simor-utca 35. d. e. 11 Boros Károly
. Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.

RákóczI-út 57. (magyar) d. u. 5 Médvegy Antal
Ullöí-út 24. (egyetemi) d. e. 11210 Dezséry László
Ullőí-út 24.. d. e. 11 Csaba László
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Kemény Péter
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Szuchovszky Gyula
Angol-utca 25. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Abonyi-utca _21. d. e. 11 _
Gömbős Gy.-út 25. (h. ö. k.) d. e. 10 _

Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. .5 Rímár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
Szent -László-út 61. d. e. 9 Pap Ferenc
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Danhauser László
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Kelenföld d. e. 11 Kendeh Kirchknopf Gy.
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 10 - _
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 - _
Rákosfalva d. e. 1/112 - _



A magyar és az európai kőz-
vélemény gyorsan. tovasiklott
a hírirodák rendkívül szembe-
szökő ama háromsoros hírecs-
kéjén, amely egy amerikai-ak-
ció elgondolásáról számol be.
E beszámoló tartalma körül-
belül ez volt: a fejlődő ameri-
kai hadsereg, amely a maga
végső számában a tízmillióhoz
akar közeledni,' ne számítsa
tagjai közé és ne is söroztassa
be harcoló katonának a több-
gyermekes családapákat. _

Nem tudjuk még, hogy ez az
amerikai hír csak kísérleti lég-
gömb akar-e lenni, vagy pedig
a hír mögött komoly egyházi és
társadalmi megmozdulás vagy
gondolat. áll, de mindenesetre
olyan esemény lehetne ebből,
amely a világ militárista arcu-
latát alaposan, megváltoztatná.

Mindnyájan tudjuk, hogy
minden hadviselő állam a há-
ború kezdetén nyilvános és kö-
telező . ígéretet tett népeinek
arra, hogya mostdúló háború-
ban hősihalált halt vagy eltű nt
apák gyermekeit magáénak
tudja és róluk állami gondos-
kodást ígér minden leendő árva
gyermek számára. Kötelessége
volt minden államnak e nyilat-
kozat megtétele. de úgy érez-
zük az első világháború tapasz-
talatai után, hogy az államok a
bizonyosan régebbi időkben is
megtett hasonló tartalmú ígé-
reteiket nem igen tudják "ma-
radék nélkül" .megvalósítani.
Tehát úgy látszik, hogy az előbb
ismertetett amerikai mozgalom
talán éppen az első világháború

Katonaapák
szomorú tapasztalatain megin- tonaapák nálunk is és minde-
dulva született meg és láthatott nütt is elsősorban az egyház,
napvilágot. de nem utolsó 'sorban az állam

Kato~ák és háborút járt em- biztos védelme alatt álljanak
berek. állitják azt, hogya had- háborúban is és békében is.
viselő államok egymás' fegyve- Bibliai állásponton állunk s
reit, ravasz hadiszerszámait, előttünk áll Istennek az a pa-
sőt stratégiai elveit is egymás- rancsa: semmi személyváloga-
tól nagyszerűen megtanulják tás. Háború esetén a háború
és több-kevesebb sikerrel al- veszélye mindenkire nézve le-
kalmazzák is. Mi, egyházi em- gyen valóban veszély. Ahogy
berek és egyházi lap úgy érez- mindén polgár! és katonai szak-
zük, hogy az amerikai ötlettel Író hangsúlyozza évek óta, hogy
hazánkban is, de még inkább a mögöttes országrészek vesz é-
Európában is érdemes volna lyeztetettsége éppen olyan óri-
komolyan foglalkozni. ásí, mint az elsősorban fegy-

Hivők és közönyös keresz- verrel harcolóké. Tehát ne le-
.ty ének vagy nemkeresztyének gyen személyválogatás a fér-
elvárják az egyháztól, hogy tel- fiak szempontjából, akikre is-
jes értékű szociális munkát vé- mét vonatkozik az az evang é-

: gezzen. Az egyház minden idő- liumi ige: Álljatok erősen, le-
ben kész is volt arra, hogy szo- gyetek férfiak! De más a hely-
ciális intézményeivel az állam- zet a gyermekek ~zempontjá-
nak segítségére siessen. Ebben I ból. A gyermeknek az állam is,
az esetben is arról volna szó, I az egyház is csak mostohaapja
hogy a hazai egyik· egyház lehet. Az a célunk tehát, hogy
vagy esetleg több egyház fel- minél kevesebb magyar gyer-
emeli kérő szavát minden ille- meknek legyen mcstohaapja.
tékes hatóság felé: védj étek Tökéletes védettség és bebiz-
és óvjátok 'meg a többgyerme- tosított élet előreláthatóan
kes katonaapákat minden ve- hosszú időn keresztül nem jut
szélytől - három, vagy öt, osztályrészül senkinek sem.
vagy több gyermekük érdeke- Istennek ez az akarata korunk
ben. .minden gyermekével szemben.

Ez a gondolat nálunk is és a Mint keresztyén emberek meg
hozzánk közel fekvő államok- akarunk nyugodni ebben a va-
ban· is kétségtelenül él és az lóságban. De amíg így kell élni,
egyházaknak kötelességeik közé mint magyaroknak és mint ke-
tartozik, hogy ennek hangot resztyéneknek, legelső szív-
adjon. Nemzetvédelem és csa- ügyünk marad: lehetőleg meg-
ládvédelem ebben az esetben is védeni a sokgyermekes katona--
egyezik azzal az egyházi szol- apákat! - G. L.
gálattal, amelyik arra törék-
szik, hogy többgyermekes ka- I -----,-

, .1
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Képek Kassa és
Nvíregvhéza között
Sok jelszónak nincsen tartalma. Ilyen-

nek látszik az a jóindulatú tanács is,
hogy csak a Iegsürgősebb esetben utaz-
zunk. Mert aki utazik, annak valami
mindíg sürgős és a sürgősség felső fo-
kát bajos elhatárolni az alapfoktól.

Amikor vonatra szálltam, az én ese-
tem határozottan sürgős és hivatalos
természetű volt. Úgy látszik azonban,'
nem a legsürgősebb. Egyrészt mert a
többi "eset" már zsúfoltságig megtöl-
tötte a kocsikat, másrészt pedig mert
a Magyar Államvasutak egyik leglas-
súbb járatú szerelvénye karolta fel
ügyünket. Amint késebb elvált, ebben
nem a Máv a hibás.

Hidasnémetinél néhányperces búcsút
vettünk .a dölyfösen' elénkbevágtató
gyorstól. Innen kanyarodtunk· a Hegy-
aljára. S itt a MAV tapintata teljes
mértékben igazolódott. Nem a szárny-
vonallal bánnak mostohán. A. MÁV
csak alkalmazkodik. Szentségtörés lenne
ha süvítő gyorsvonat .metszene belé
ennek. a birodalomnak ráérős, mosoly-
gósan derüs és előkelően zárkózott éle-
tébe. Boldogkő és Regécz vára évezre-
des Lassúsággal omladozik. Hasonló élet-
bölcseléttel érik a dombo Idalak szőlője,

. vénül a pincék bora, s ereszkedik az
alkonyat szürkesége. Mire elhagyjuk ezt
az önmagának élő világot, már este van.
Egész délutánt töltöttünk el, míg végig-
döcögtünk a hegylánc lankás oldalán,

Mádon hosszabb pihenőre megállunk.
Barna szántóföldek terül nek -kétfelé. A
mesgyén sötétszoknyás, mezítlábas öreg-
asszony lépdel. Futólag megnézte a vo-
natot. Szemlátomást semmi .hatással
sincs rá. Elfordul és folytatja útját.
A feje kissé előrehajlik. Öt csak ez a
föld érdekli.. Ez a barna föld, mely
éppen előtte enyhe hullámot vet. Ez a
száraz, rögös föld. Ez szülte öt. Itt rin-
gott vászonbölcsőjében a függőágyak
ősében, szétvetett lábú karokra füg-
gesztve, míg szülői a földdel.bibelődtek.

Most már évtizedek óta ő járja elei
ösvényét. Nézi a földet, a termésre gon-
dol, melyet az hozott s melynek hasz-
nálhatatlan szára-szemet je magasba-
csapó, fehér. füsttel enyészik középütt.
És a jövőre gondol. Az új tavaszra.

• Amikor új búza zsendül s új burgonya
csírázik. A jövő új vetése, új élet. Nem
- a halál, aIiullahegyek, a véres ziva-
tar nemidevalósi termék. Idegen nö-
vény az. Itt nem lehetne meghonosítani.

Ott lépdel őa ínesgyén és nézi a föl-
det. J ó föld. Lesz. mindíg termése. .És
jó lesz majd pihenni is benne, majd.
De most még dolgozni kell. Es élni.
Újra .kezdení az életet minden -évben.
A fűszállal, pacsirtával,pirosló cseresz-
nyével, sárguló kal ásszal, zamatos szü-
réttel. Újra kezdeni azt, amit a tél meg-
semmisít. Amit elrontának azok, akik-
nek lassú ez az élet itt Hegyalján, azok,
akik "szélvészt- vetnek és vihart arat-
nak." "-

Úgy érzem, meg kellene állítani azt
az asszonyt. A szántóföld minden embe-
réért egyetemes csókot csókolni a ke-
zére, míg lassan lépdel' a mesgyén, rrrez-
telen lábbal, mely barnás a földek
porátóI.

*Szereneset meg kell ismerni. Akár
akarod, akár nem. Mint a villamosban
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Háború etika/' •.es
Minden háborúnak' megvan a maga irodalma. A háborús irodalorí

egyes ágai között szemlélődve nem nehéz észrevenni, hogy a szép·
irodalom a leggazdagabb. Anélkül, hogy a szépirodalomtól a leg]
csekélyebb mértékben is megtagadnánk az értékelést, mégis terrnél
szeténél fogva komolyabbnak és értékesebbnek kell tartanunk a háború!
vallás-erkölcsi irodalmat.

Az elmúlás perceiben ugyanis a vallás bizonyul egyetlen é~
őszinte vigasztalónak és hathatós segítőnek. Az egyházak vannak abban
a helyzetben, hogy meghirdessék a pusztulás közben az élet igazi
értékeit még e világi vonatkozásban is. Amikor pedig megjelöli ezek-
nek az értékeknek forrását, megmentik az embert a kétségbeeséstől
s nyugodt egyensúlyban tartják milliók és milliók lelki világát. Ennek
a, feladatnak végzése a népek és nemzetek életében Istentől elrendelt
igen nemes szolgálat.

Ez a szolgálat teszi lehetővé számunkra,. hogy a háborúban is
kereshetünk etikát, sőt kell keresnünk. Be kell ugyanis vallanunk,
hogy az átlagember felfogása az) hogy a háborúban nincs etika; vagYi
legalább is olyan helyen keressük az, etikát, ahol abból a legkevesebb
van. Elismerjük, hogy tényleg így áll a dolog, ha csak magát a háborút
nézzük, mint az erőszak és ököl kategóriáját. Borzadunk a háború

. pusztításaitól, nem azért, .mert félünk a haláltól, hanem mert ez
pusztítás és emberirtás nem fér .a fejünkbe.

Ugyanekkor .a legbensőbb érzésünk a szégyen ís.. mivel a XX,
század kulturális magaslatán az ősi barbarizmus nemcsak semmit s
veszített otromba kegyetlenkedéséből, hanem ellenkezőleg, raffinált
szörnyűséggel pusztít most is.

Lélekben menjünk csak végig az iskolák, könyvtárak, múzeumok
termein, szedjük össze _a kultúr-emberíség nézeteit és vallomásait
humanizmusról. testvériségről, haladásról,keresztyénségről; nézzük
végig a~szmókingos urak, dekoltált hölgyek és az, .aranygalléros mon-
durok világát és azután mindezt állítsuk bele az esőverte csatamezők
keretébe, ahol a kultúrnemzetek fiatalságának színe-java fekszik vére-
sen, sárosan s egyik a másikat lesi, hogy lelőhesse. Iszonyodva kér-
dezzük, hogy minek is járt el fejünk felett a sokezeresztendő szen-
vedése és okulás a? Avagy talán a kultúra valóban csak mint mázoló
ésmint állatszelidítő járt közöttünk? .

Ez a rettenetes valóság korunk problémája ma is. Ez a gyötrő
ellentmondás mindezideig meg nem szűnt és a felelet most is csak
az, hogy igen, ez így van és ez máskép nem lehet. Ezen változtatni
ezidőszerint nincs módunkban. Ezidőszerint a háború elkerülhetetlen
szükségesség. A nemzetek mind kénytelenek ezt az esztelen hatalmat
igénybe. venni. De ugyanakkor érezzük, hogy ez a kényszer az ő

kínjuk, a háború az ő problémájuk. Nem bírják a háborút a kultúrá-
jukkal és érzéseikkel összeegyeztetni s bármilyen hősiesen verekednek
is,' érzik e helyzet tarthatatlanságát. Ennek az ellentmondásnak kínja
sürget új megoldásokat, új kultúrális perspektívát.

Mindezek után nem nehéz megállapítáni, hogy a háborúban való-
ban csak annyi van az .etíkából, amennyi étosz van annak a visel .•.
kedésüknek észszerű -voltában, hogya támadó ellen úgy, ahogy tudunk:
védekezünk. A háború etikai tartalmát teljesen kimerítjük, ha azt
mondjuk, hogy "államoknak háborút viselniök jogos okból szabad".
Hogy azután az Ú. n. "jogos okokban" mennyi az etika, azt a tör-
ténelem és főkép saját tapasztalatunk szekta megállapítani. A háború-
viselés "jogos okai" révén vajmi kevés etika szürönközik ekegyetlen
történésbe. Ez a sovány megállapítás, mint állati ösztön ott csattog-
tatta fogait a fenevadak mérkőzésében; ez gyulladt ki, mint szenvedély
a .trogloditák harcaiban s ugyanez ismétlődik meg raffinált kiadásban
a kultúrnemzetek -háborúiban is, melyek azonban már nem iram-

. szarvasért és mogyoróbokrokért folynak. Találóan mondja ~gy spanyol
közmondás: "A kutya ugyanaz, csak a nyakravaló más". .

A háború jogos okai közül egyet ki lehet és ki kell emelnünk:
a jogos önvédelmet. Amikor ezt tesszük, azt is be kell vallanunk,
hogy' ebben az esetben valamivel több etikai tartalom csillan meg a
háborúban. lsten. és emberi bírók előtt nyugodtan állhat meg az a
nemzet, amelyik jogos önvédelemből nyúlt fegyveréhez. Hugo Grotius



"De jure belli et pacis"-ában ez a pont a legszilárdabb. A természet-
jog nagymestere itt az egyetemes ember jogát szögezte le.s-mely sem-
miképen nincs ellentétben a hegyibeszéddel, mivel a keresztyénség
alaptétele magában hordozza az igazság mozzanatát, vagyis adódnak
esetek, amikor a szeretet büntethet. sőt büntetnie kell.

Ha a most folyó háborúban dicsekedhetik nemzet azzal, hogy
jogos önvédelemből nyúlt fegyverhez, úgy a magyar ezek sorában
a legelső, mert a magyar semmit Sém kíván, csak hazát és a hazáért
ver a szíve. Ez a jogos önvédelem feltétlen több etikai megnyilat-
kozást hordoz magában. Az ·etikai alapon mozgó jogos önvédelemben
megérzi a nemzet, hogy megmozdulása etikai erőt rejt magában és
ezt az erőt a hősiességig tudja, sőt kell, fokoznia. A kri tikus időben
a hazaszeretet már nem romantika, nem költészet, nem történelmi
eszményiség, hanem a nemzet élni akarása. A nemzet életéért pedig
mindent szó nélkül oda kell adni azért, mert a n-emzet élete mindenki
érdeke. Aki ezt meg tudja tenni egy felsőbb érdekért. az ember /a
javából, az hős. -

A hősiesség az embernek a legfölényesebb fölemelkedése s az
etikának a legtüzesebb pontja, melyet a Szeritírás így fejez ki: "De
semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nékem, csakhogy
elvégezhessem az én futásomat és azt a szolgálatot, mefyet vettem az
Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evan-
géliomáról." (Csel. 20: 24.) Íme a hősiesség etikája szerint az élet,
család, élvezet, öröm csak efemer, alsóbbrendű javak, a világ javai;
míg ellenben az öntudatnak erkölcsi értékei örök javak, a szellemi
világ javai. '

Ez a szellemi világ, mely a maga felsőbbségét önmagában bírja s
minden más érdeknek és értéknek alárendelését követeli, a háborúban
kézzelfogható közvetlenséggel lép lelkünk elé. Nem disputál, nem
alkuszik, hanem követel., A háború, mint történés csupa sötétség; de
a hősiesség a háborúban: fény a sötétségben.

Minden, ami nagy, az fakad és születik. Azt nem kotyvasztják
gondolatpépből, azt nem' enyvezrk az öAzés ragasztékával, azt nem
öltöztetik világvárosi nyegléséggel, hanem az fakad és pattan. Ez a
tény fényes igazolása az evangélikus dogmatika és etika tételeinek a
hitből fakadó és önként származó cselekedetekre nézve. Az evan-
gélikus etika szerint mindaz, ami nagy, a lélek fakadása, a lélek
lendülete, a lélek friss és spontán, érintetlen megnyilatkozása. Ezt
nem lehet kiolvasni Aristotelesből, Aquinói Tamásból, Kantból és
S'chopenhauerből.

Nézzük csak a hábórú hőseit, hogyan tudnak adni, hogyan paza-
rolnak életet; nyalábszámra adják oda. Hogyan tudnak lemondani,
mikép tudnak elszakadni ifjúságtóI, szeretettől, boldogságtól, mintha
csak egy felsőbb lélekigézés, lélekjárás volna köztük. Ez az a nem-
zedék, mely nem becsüli többre életét eszményeinél, ez az a nem-
zedék, mely megfelel annak az evangéliumi szónak: "Nagyobb szere-
tet nincs annál, mint mikor valaki életét adja oda másért." Követi
ez a nemzedék a latin tanácsot: "ISi vis vitam, da sanguinem". ha
életet akarsz, akkor öntsd véredet; minél többet ontod, annál inkább
lesz életed sakkor belenősz abba a nagy tudatba, hogy mindent meg-
ny~~z, aki mindent oda ad!

A háborút erőszak, zsarnokság, bűn "indíthatja' el, de ez a küz-
delem az összes energiákat, testi és lelki erőket fölkelti s győzni nem
az fog, kinek csak fegyvere van, hanem az, akinek a fegyvere mellett
lelke is van. -A küzdőtéren nőnek naggyá a nemzetek. Egyemberként
állnak ki milliók, sőt a történelem mutatja, hogy a legtöbbször a
háborúk szenvedéseiben, mondjuk a néplélek vajúdásaiban születik
meg az erős nemzeti öntudat, a nemzetegyéniség. Például szolgál erre
a nemzetek ébredése a napoleoni háborúkban és így mutatkozik ez
a mostani, a napoleoni harcok jubi láris kiadásában is.

A néplélek a háború szenvedéseiben megtörve és megalázva fíno-
mabb és tisztultabb értékek meglátására lesz' képes.' Erre a tisztulásra
nagy szükség van. Szüksége van erre a magyar nemzetnek is. Szüksége
van a tisztulásra erkölcsében és nemzeti öntudatában is. Most, mikor
a magyar nemzet is a történelem kritikus pillanatait éli, fel .kell
ébredni és élő valósággá kell lenni éI" magyar bátorságnak és nyaláb-
számra kell lenniök a magyar hősöknek. Istenben. való .bizodalmas

I kifüggesztett képet, vagy hírverést. A
menetrendek szerkesztői gondoskodnak
róla. Nem: lehet olyan sürgős utad, hogy
itt két-három órára meg ne akasszanak.
Közvetlen csatlakozás egyszerűerr nirics.

Erre bemégy a városba. Megcsodálod
a cukorgyár hatalmas kertjét. Az eláru-
sító üzletben vásárolsz egy-két. ízes
szeletet. Azután megállapitod. hogy
van itt egy végnélküli hosszú főutca.
Azon egynéhány iskola, két mozi, mely-
ben épp akkor nincs előadás, s egy gőz-
fürdő, melyben épp akkor nem lehet
fürdeni, amikor ott vagy.

Ezzel szemben a ker ítésekről négy
nyelven ki:lltja feléd a magyar rónák
forró szavát: "Ig",zságot Magyarország-
nak - Justlee for Hungary - Guisticia
AU' Ungheria - Justice pour la Hon-
grie". S visszafelé jövet' megállsz az
út mellé emelt fehér kőszobor alatt s
megilletődötten áldozol a rónák hősei-
nek,akik 1914-18-bim életüket adták a
magyar igazságért.

{}
Azért mégis csak eljutottam Nyíregy-

házára. Igaz, hogy késő éjszaka, amikor
azelsötétítést már végrehajtották oda-
fenn a .nehéz esőfelhők s idelenn II há-
borús készültség.

Annál szebb a városra virradó új nap.
Vasárnap. Ünnepi harangszó. Istentisz-
teletek. A hatalmas evangélikus temp-
lom zsúfolás-ig megtelik. ott van Tú-
róczy Zoltán püspök ao lelkészi karral,
ott van: Szohor Pál polgármester, Ber-
talan .Kálrnán országgyűlési' képviselő,
az egyházközség felügyelője, a Luther-
Szövetség vezető egyéniségei és a hi-
vők serege. Az igehirdetés megfogja
az egész templomot. A megtisztult 10
bélpoklos példáján szól a meghasonlott,
szabadságra, új életre vágyódó világ
gyógyulásáról. ,

Délután a Délszabolcsi Misszióba me-
gyünk. Margócsy Emil ny. tankerületi
főigazgató kísér el. Ő ennek a misszió-
nak a megteremtője és felügyelője.
Egylovas, kétkerekű "talyigán" nyarga-
lurrk a szemerkélő esőben átnyírkosodó
homokon. Két órába telik az út, Közben
megtudom, högy Nyíregyháza területe
40 ezer katasztrális hold. Az óriási 'te-
rületen települési "bokrok, tanyák ötle-
nek elénk a nyílegyenes akácos utak
mentén. Tóth Mihály bácsi, a ta lyigá-
sunk, hét esztendeje járja lovacskájá-
val az utakat. Ő viszi ki vasárnapon-
ként a lelkészeket, esőben, hóban, szél-
ben és viharban. Arcába húzza a kalap-
ját. megkeményíti az arcát. Csípős az

-eső érintése most is és a szél is mfnd
erősebb.i-De menni .kell. Szétszórtan a
tanyákon 3000 -evangélikus várja az
Istenről szóló beszédet.

Újonnan épült, hófehér templomban-
tartjuk meg az istentiszteletet. Messzí
járásról sereglettek össze a hivők. Szár-
nyal az ének és buzgón rebegjuk el
imánkat. Istentisztelet végeztével még
egy' újszülöttet fogad be kebelébe a
gyülekezet a keresztség szentségével.

Nyíregyháza ismét" sötét, mire meg-
érkezünk. Am legyen. Sok áldást lát-
tunk, amig nappal volt-

{}
Visszafelé elkerülörn Szereneset. Sá-

toraljaújhelyen van közvetlen csatta-
kozás. A sebes kisvasúttal vágunk át a
Nyírségen. Azután érdekes utazás igér-
kezik tovább. Szaláncon át egy darabon
szlovák földön megyünk.

Legenyealsómihályiban búcsúti ve-
szünk a félúrbóera engedett magyar

3



zászlótól. Nehezen- kaptat partnak föl a
vonat. Kuzrnice az első állomás. Maga-
san, árbóctetőn lobog a fehér-kék-piros
zászló. Az állomáson idegen egyen-
ruhák. Nyomasztó ez az idegen világ.
Gőzősünk egyre nehezebben zihál föl-
felé. Előttünk áll Szalánc messzenéző
vára. .

Itt elérjük a. legmagasabb pontot.
'<, Egyszerre' vígabb a futásunk. Gyorsan

vesszük a kanyarokat, A vár még fel-
ötlik egyszer-kétszer, azután hazaérke-
zünk. A regeteruszkai hatalmas kőtörő
oldalán már .Ma'gy.arország óriás térképe
fogad, fölötte időtálló. sziklaírással biz-
tat a jövendölés:- Igy volt, így lesz!

Mohr Gedeon.

"Halleluja- és
Hozsánna't-énekek

.(Hozzászólás)
A Békéscsabai Evangélikusok Lapjá-

ban olvastam a Halleluja-énekek tár-
gyában az egyetemes énekügyr .bizott-
sághoz felterjesztett memorandumot, az
énekűgyi bizottság határozati javas-·.
latait.

Mindenki örülhet e határozatnak,
mert százados mulasztást igyekszik pó-
tolni, egységes éneklés fElé igazítja az
evangélikus köztudatot, ami mindig
erőt" szervezettséget jelent.

A memorandum aláíróit meggyőződé-
sük vezette; helyesen cselekedtek.

Egyházegyetemünknek nemcsak joga
és kötelessége felügyelni arra, hogy a
hazai evangélikusság az ágostai hitval-
lást élje szavaiban és cselekedeteiben;
igazán épüljön és építse önmagát, egy-
házát, hazáját, további feladata, hogya
hítelveinek megfelelő abszolút. teoló-
giai, irodalmi 'és zenei értékű énekes-
könyvet adjon hívei kezébe, ami nem-:
csak az istentiszteletek különféle szer-
tartásainak énekanyagát foglalja magá-
ban, hanem kiterjeszkedjék az egyház
sokirányú, így evangélízációs murrkál-
kodásának is minden életnyilvánulá-
sára. Természetesen e jog gyakorlásá-
val megszűnnek a ma gyakorlatban élő
Halleluja-, Hozsánna- stb. énekesköny-
vek, mík egyetemes jóváhagyásra nem
hiszem, hogy valaha is felterjesztettek
lettek volna. Hallgatólagosan használ-
ták e könyveket. Ez fájó lehet e köny-
vek hatásán nevelődott. híveknek, de
indokolható az egyetemes egyház e
tárgyban hozott határozata. Bár előbb
tette voln.a.

Hazai reforinációnk népe épúgy meg-
kövesedett hitében, vallásos lelkületé-
ben a 16-17. század fordulóján; mint
a hazai közrnüvelődésben. E néplélek
,átélte szenvedésben, üldöztetésben a
százados keserveket. elviselte kultúrá-
ban való elmaradottságát mind e mai
napig, a további századok életében nem-
vett részt: rá lehetett adni az idegen
énekgúnyát, Majd a racionalizmus szá-
zada kivette kezéből aszázados Gőnczy-
énekeskönyveket, vele a reformáció
kerának énekeit, megtöltve lelkét az
idegen énekanyaggal (Zengedező .és. Új
Zengedező). Így aztán a 19. század
utolsó negyedében, az evangélizáció
megindulásakor a külföldi hitébredési
mozgalrnak ének- és dallamtermése rá-
feküdt evangélikus híveink lelkére. Ez
énekversezetek hevenyészett fordítása,
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hittel és vasököllel kell állni a vártán abban a szerit tudatban, hogy
önmagunk megvédéséről van szó. Egyemberként kell állnunk a csata-
mezőn és itthon az egész magyar élet területén s aki megbontja ezt
az egységet, az küszöböltessék ki a magyar nemzet testéből.

De amikor a nemzet hősöket kér és kíván a ma)5yar élet egész
területén. akkor míndnyájunknak éreznünk kell, hogy anagy áldo-
zatok kegyeletének kell kiáradni .az egész magyar nemzetre.

Dr. Halúsz Kálmán.

Az egyház szocíálís szava. /

Műveltebb magyarságot l
A háború második. évétől' kezdve szinte egyszerre nagy művelő-

dési és tanulási láz fogta el a munkásosztályokat. Olyan emberek,
akik eddig az iskolai műveltségről hallani, sem akartak, egyík .napról
a másikra esti tanfolyamokra íratkoztak be. A tagadhatatlan gazdá-
sági konjunktúra, .az eddigi munkahelyeken történő változások, a
megnyíló előmeneteli lehetőségek befelénézésr-e serkentették munká-
sainkat. Jellemzően érdekes, hogy alig-alig akadtak olyanok, akik
amerikai módon azt vallottak volna, hogy minden tanulás nélkülké-
pesek bármilyen magas állást, vagy megbízatást betölteni. Inkább az
örök magyar realizmussal megnézték, hogy miben van a hiba, vagy
miben van elmaradottságuk és igyekeztek pótolni, kiegészíteni azt.
Azok, akik beíratkoetak országszerte ezekre a tanfolyarnokra, nem
tagadták, hogy előbbre akarnlak jutni, többek akarnak lenni. De az
akarás és törekvés mellett vállalták a munkát is, hogy hivatalukat
méltóan viselhessék.

A műveltebb társadalmi osztályok nagy részében, főleg a polgári
iskolát végzettek és az egészen. magas állású rétegekben vegyes érzel-
mekkel fogadták ezt a törekvést. A polgári iskolát már gyermekko-
rukban elvégzettek pozíció harcot kezdtek meg 'nem egy helyen, arra
az álláspontra helyezkedve, hogy mindemki helyzetében alapvetőleg
az Iskolaköteles kor befejeztével elért állapota, (magasabb osztályok-
nál a folyamatosan' folytatott tanulás befejezésének időpontjában el-
foglalt helyzete) az, egyszersmindenkorra irányadó tényező a társa-
dalmi ranglétrán, Magasabb társadalmi osztályok viszont sok helyen
arra az álláspontra helyezkedtek és helyezkednek ma Js, (hiszen a
második csoport sem revideálta még felfogását), hogy mindenki tár-
sadalrni vhelyzetét születése határoaza meg és mindenkinek abba a
táreadalmi osztályban kell leélnie életét, amelynek tagjaként szüle-
tett. Osztályából csak az egészen kiváló ember emelkedhetik ki, az is
csak kisszámban és annak is örökre felróják ezek a körök, hogy nem
selyemágyban aludt gyermekkorában. . .

Kétségen kívül csökkent az utóbbi évek alatt, az ilyen hangokat
hallátók száma, deoel nem némult. Ezért kell szembenéznünk egyszer
ezzel a kérdéssel az egyház szociális tanai alapján és evangéliumi hi-
tünk mértékével. A evangélium tanítása pedig egészen világosan
hangsúlyozza társadalmi téren is az emberi .egyenlőséget és az egynlő
jogokat. Isten igéjének fényében minderu ember egyforma és egyenlő.
Egyenlőségének kettős az alapja; minden ember bünös, (ez az egyik) és
míndegyík megváltott. (ez a másik). Az első elv, hogy minden ember
bűnös, arra int mínket, hogy a másikkal szemben fel ne fuvalkodjunk,
hiszen nála különbek nem vagyunk A másik viszont, hogy míndenki
egyformán megváltott. arra figyelmeztet, hogy magunkat senkinél
alábbvalónak, mint emberek, ne tudjuk, hiszen egyformán váltattunk
meg, Krisztus meghalt még c a legkjsebbért és a legbetegebeért is.
Ezek alapján tehát mindenkinek szabadságában áll olyan helyet el-
foglalni a társad alomban , arnilyet képességei. értékei alapjárn elfoglal-
pat. Ebben a többi ken, hogy segítségére legyen, mert jó társadalmi
élet csak a tökéletes társadalmi Igazságon épülhet fel. Ennek pedig
az az első követelménye, hogy mindenki az őt megillető helyet fog-
lalja el. - '

Az egyház szempontjából telhát egyáltalán nem közömbös az,
hogy hívei, tagjai megmaradnak-e míndíg abban az állapotban, ame-



lyikben vannak, vagy pedig tovább akarnak jutni, többek akarnak
lenni. A protestáns egyházak, .melyek kezdettől' fogva a mínöségí elvet
vallották, iskolák alapításával segítették elő a népmívelődést. Ismere-
tes adat,' hogy a XVI. század végén Magyarországon 168 ú. n. "latin"
iskola volt, ebből pedig 134 volt protestáns kézen. A népfőiskolát is
rni kezdeményeztük Magyarországon. Sőt nem véletlen az sem, hogy
a most már egész hazánk területén a legkülönbözőbb főigazgatóságok
által rendezett "polgári iskolai előkészítő tanfolyam" evangélikus
ember eszméje volt. Természetes, hogy a megvalósításba azután bele-
kapcsolódott nagyon -helyesen a katolikus egyház is, bizonyságául
annak, hogy a nép igazi nevelője, gondolatainak és törekvéseinek hor-
dozója mégis csak az egyház. Lelki téren, a tudomány és tudás vilá-
gában ő az igazi "almamáter" még ma is.

Nagy jelentőségű tény az, hogy hazánkban imegindult ez a műve-
lődési emelkedesi folyamat. Szüksége is van rá az egész hazának. Üj,
friss erők kellenek a középosztályba. Emberi' életet kell biztosítani
a parasztságnak. Megfelelő lehetőségeket. a munkásságnak, Ki kell
választani mindenhonnan a tehetségeket. A népfőiskolát végzettek
menjenek vissza. a faluba és emeljék a falu színvonalát, tanítsák, ve-
zessék, legyenek népből támadt vezetői a maguk ügyének. A polgári
iskolát végzettek csak járják be a polgárosulás útját. Nem kell attól
félni, hogy valamennyi hivatalra és nyugdíjas állásra pályázik. Lehet,
hogy van közöttük ilyen is. Hadd legyen. Később, a második nemze-
dékben úgyjs elválik, hogy jó volt-e a törzs, milyenek lettek a haj-
tásai. Majd meglátják, hogy milyen a szellem rabszolgainak élete, rnit
jelent hivatalnoknak lenni és esetleg visszakivánják a második vagy
harmadik nemzedékben is még a szabad pályát. Igy érjük el azt, amit
szeretnénk, hogy az ipari és kereskedelmi' pálya ne csak értelmiségi
pályára alkalmatlanok menedéke legyen, hanem az öntudatos és mű-
velt szabad szellemek. 'csatatere. Alakulnak akkor majd új "patriciu-
sok", kereskedő és iparos dinasztiák és megbecsült lesz 'mmdenki előtt
minden foglalkozás és hivatás ..

Az egyház szociális nevelő munkájának ezen a téren is meg kell
mutatkoznia. Egyrészt elő kell segítenie a művelődést, lehetőségeket
kell teremtenie, másrészt pedig bele kell oltania mindenkibe a társa-
dalmi megbecsülés és egyenlőség örök. de eddig olyan sokszor félre-
dobott és Iebecsült eszméit. .Kémény. Péter.

Tábori lelkész -. polgári lelkész
A magyarnak, mint katonanemzetnek egyik közfelfogása jut

kifejezésre abban az általánosan elterjedt és hangoztatott vélemény-
ben, hogy csak a katonaviselt ember egész ember. Természetesen nagy
igazságtalanság volna ebben az értelemben általánosítani, annyi azon-
ban bizonyos, hogya társadalom reális, tapasztalatokon nyugovó köz-
értékelése nyilatkozik meg ebben a felismerésben, hiszer látjuk, hogy
az altiszti alkalmazásoktól kezdve a vezetőállásokig előnyt jelent a
katonaviselt jelleg. Előnyt és nemcsak előjogot, ami ázt jelenti, hogy
az alkalmazo közület, vagy vezetőség bizonyos garanciát lát a katona--
viseltségben arra, hogy képviselője 'megbízható, lelkiismeretes ember,
fe,gyelmezett és fegyelmezni tudó, hivatását értelmesen' felveszi és
megbizható an betölti, tehát felelősségteljesen, ügyes, találékony, ahol
kell; de bátor ~S kitartó, ha a szükség megkívánja. Amellett figyelmes,
udvarias, mindig kéE'z~a bajtársi segítségre. Tehát két lábbal áll bele
- mint mcndják - aZIéletbe és a polgári élet sok feladatánal is meg-
állja helyét s .eredményt tud felmutatni ott, ahol más már feladta a
küzdelmet. Jó példa erre a tízennégyes világháborút kiszolgált nem-
zedékünk, amelyik bebizonyította, hogya' hadviselt jelleg és jellem
mily áldásthozóan hasznosítható nemzeti és kultúrális intézményeink
kiépítésében és felvirágoztatásában,

a magyar prozódiaval és 'ritmussal nem
sokat törődő újítása, édeskés muzsikája
nem sok zenei értéket mutatott. Ez éne-
kek nagyon jól illettek a nérriet pietiz-
mushoz, a holland-skót puritánizrnus-
hoz, az angol methodizmushoz mert
ném et, holland-skót, angol, 'walesi,
északamerikai lélek ébredéseiből szü-
lettek, magukory mutatva nemzeti saját-
ságuk jegyeit: a skót biblikus józansá-
gát, a hollandus purítánságát, az angol
hidegsógét, Amerika- reklám ízét szö-
végben és dallamban, de nem illenek
össze a magyar ember józan, mértéket
tartani tudó, minden érzelmi kilengest
okosan gátak közé igazító higgadtságá-
val, hitébredési buzgalmával, a magyar
néplélek 16-17. századi nyugalmával.
Ez a lélek együtt énekelt Sztárayval,.
hallgatta lelkesülve Tinódy históriás
dallamait. ma sem tud "Istendícséretre
mégis csak kiállni", csak magyar ének-
kel s nem idegen húron zendült fele-
más idegenségű énekkel és dallammal.

Az evangélizáló buzgóság nem látta
meg, hogy az evangelizált gyermekek-,
ifjúság- és felnőttek nemzedéke lelki
érdeklődését, figyelmi körét elzárta az
iránt, ami magyar múlt és ami mái
énekeskönyv. S ami magyart teremtett
a magyar ébredés énekben, dallamban,
bizony az csak utánhangzó versezet ide-
gen vonóval húzva. Ai. evangelizáló
munka nem ismerte a 16-17. század
magyar ének- és dallam termését, ma
sem ismeri, amit könyveibe felvett, az
is helytelenül van kótázva, szövege dur-
ván átfaragva, forrásai össze-vissza
csereberélve (Tinódy dallamát a Hof-
greff-énekeskönyvre datálja és megfor-
dítva). Bizony ez énekeskönyvek tábo-
rára elmondhattuk Tompával: "Más
berekben máskép szól az ének, ott nem
értik a ti nyelvetek ... ".

Másvallást! zenei szakemberek sok-
szor kérdezték: hogyan használhat a
hazai evangélikus egyház elévülhetetlen
külföldí zenei kerál- és egyéb kincse
birtokában, olyan értéktelen, idegen
szerkezetű és felépítésü, legtöbbször
induló-tempóra vagy tánczenére ritmi-
zált, víg zenéjű dalokra húzott szöve-
gieket, miknek tempója. hangulata a, leg-
többször súrólja fl bibliai szöveg ko-
molyságát, tárgyár, Jézus nevét; szemé-
lyét, mikor megvan a 16-17. század
magyar ének- és dallamkincse, mitől el-
szakadtunk, miből a mai' katolikus új
énekeskönyvek (Musica Sacra. Magyar
Cantuale) 10-13 éve merítettek, átvéve
módosítással egy Szegedi, Batizi. Nagy-
bánkay és sok névtelen szövegeíb, dalla-
mait bőségesen. S ha ez nem elég, ott
a Scheff1.er-Angelus Silesius misztikus
lant ja (izelítő a Tranoszclusz- és a mai
énekeskönyvünkben), a nemes pietiz-
mus 18. századi szöveg- és dallami érté-
kei, a rokori finn nép vallásos énekei
népi változatai bőségesen. Miért? Mert
a túlbuzgóság bekötötte a kritika sze-
mét. fülét, a teológus s a zenész szak-
értelmét. Nem a magyar múltra épí-
tettünk .

Az egyetemes, egyház az ónekügyr' bi-
zottság javaslata alapján meg" akarja
könnyítení a gyülekezeti istentiszteletek
ésaz evangélízációk munkáját. Zeneileg
akarja nevelni elsősorban lelkészeit.
vallástanárait, kántorait, . tanítóit, raj-
tuk> keresztül a kicsinyek és nagyok
gyülekezeteit, hogy tisztultabb zenei
gondolkodású hivősereg álljon apái he-
lyére. hogy majd .olyan magas' szín-
vonalú közvélemény nevelődjék, ame-
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lyik előtt egyedüli zenei érték a korál,
a magyar múlt énekkincse, az evan-
gélikus egyházi zene. Ez majd meg-
becsüli a múltak zenei 'értékeit, tudja,
ki volt Buxtehude, az orgonaműveiben
ma is élő 17. századvég orgonarnűvésze,
kinek áhítatos hallgatására mi is alá-
zatosan Ieülhetünk -pedálzsámolyaink-
hoz, mint tették nagy tanítványai: Bach
Sebestyén, Handel. Mattheson, kik el-
zarándokoltak orgonájához félország
távolából szornjas lélekkel, gyalog, hogy
"lényegesen többet kapjanak Krisztus
Urunkból". Ezek tudják, hogy Mr.
Moody prédikációját, Mr. Sankey éne-
-két négy századdal megelőzte magyar
földön; magyar módra az éneklő evan-
gélizáló: Sztáray Mihály, hogy Tinódy
históriás dallamaira s variánsaira szü-
lettek meg a reformátorok .- Batizi, a
két Szegedi, Nagybánkay. Szkárosi,
Sztáray s a többi névtelenek magyar
zsoltárai, dícséretei. Tudják, hogy e
gyarló versezetű, de hitben erőslelkű
énekek és éneklő prédikátorok vitték
diadalra a magyar reformáció evange-.
lizálását magyar földön úgy a reforrná-
tus, mínt az evangélikus oldalon viha-
ros századok, török-tatár, idegen ostora
alatt, hogy megőrizzék mindazt, ami
magyar múlt, hagyomány, kincs és kö-
zös feladat.

Ezzel az éneküggyel kapcsolatos a
magyar ének- és dallamkincs gyűjtésé-
nek, kiválogatásának dolga. Református
ismertetésből kell értesülnünk arról,
hogy (lásd: Az új énekeskönyv felé.
A ref. kenv. elnöksége által idei feb-
ruári énekűgyi .konferenciája munkála-
tai, Debrecen, 1943.) egyij;< egyetemes
énekűgyi előadónk ottanielőadásán
tárgyalta azon 600 dallam és dallam-
variánsból kiválogatott 75 dallamot,
amit fel akarnak venni az új evangé-
likus énekeskönyvbe. Kodály, Molnár
Imre, Gárdonyi, Peskó vizsgálatai után.
Természetesen a . nérriet evangélikus
Zahn és Barnker egybevetésévei s a
hazai kat. kótás énekeskönyvekkel is,
- ha még meg nem tették. Ezt a tájé-
koztatót az evangélikus nyilvánosság is
megkívánhatta volna.

Elefánty Sándor.

K Ö N Y VIS M f ft T fT [ S
Grünvalszky Károly:

Az evangélikus vallástanítás célja.
68. lap.

Természetesnek tartja mindenki azt,
hogy nincs és nem is lesz soha tökéletes
tanterv. Az állami Iskolák.' különböző
tagozataira megírt tantervek is hosszú
évek előmunkálatai után látnak nap-
világot s úgy a készítők, mint a bírálók
tisztában vannak azzal, hogy azonnal
készülni kell az érvénybelépett új tan-
terv bírálatával egy még jobb tanterv
előkészítő munkásságára.

Ez a meggondolás érteti meg minden-
kivel Grünvalszky munkaprogrammját
s ezen írásában megnyilatkozott kriti-
kai gondolatait is. De mint a Tanterv,
amelyet bírál, nem lehetett tökéletes,
maga a krrtíkaí munka is ebben a
hiányban szenved. Imponáló az a logi-
kai élesség, mível a szerző minden lát-
szólagos gondolati eltévelyedésre rá-
világít, de teológiai. egyoldalúaágra valló
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De hogy és milyen viszonyba kerül a katonai szolgálat Ei. lelkészi
hivatással? Bizonnyal igaz, hogy ha azt nem mondhatjuk, hogy csak
a katanaviselt ember egész ember, még kevésbbé mondhatjuk, hogy
csak a katonaviselt pap az igazi pap. De ezt! a kérdést sem szabad csak
egyéni megnyilatkozásaiban vizsgálnunk, hanem közhatásait kell
vizsgálnunk még pedig úgy, ahogy azok a való élet jelenségeiben mu-
tatkoznak. Mert kétségtelen, hogy a tábori és valójában a harctéri
szolgálat ugyancsak sok építő lelki kinccsel, nemes jellernvonással
ajándékozhatja meg viselőjét, amit polgári szolgálatában szemláto-
mást gyümölcsöztethet.

Az első, ami legdöntőbb lehet sajátmaga és gyülekezete további
lelkifejlődésére, a személyes és tapasztalati megbizonycsodás szolgá-
latának isteni és nélkülözhetetlen voltáról. Akik még a tízennégyes
világháborút megelőző idők polgárilag elsekélyesedett, korában éltek
és szolgáltak, bizonyára jól emlékeznek az üres templomokra; nemze---dékre, amelyiknek az egyház csak a keresztelést, esketést és teme-
tést jelentette s az erőteljes szabadkőműves irányzatokra, amelyek az
egyházak létjogosultságát próbálták már kétségbe vonni, Ennek a
nemzedéknek a saját bőrén kellett megtapasztalnia Isten büntető
korbácsütéseit a két háborúban s ezen a rögös úton megtalálnia az
utat Hozzá. Ennek a polgári Het kényeimében elsekélyesedett, Isten-
től még el sem fordult, hanem Vele, jóformán egyáltalán nem törődő
embernek kellett a háború vérzivataros sodrába belekerülnie. Es
ennek az: átélése a lelkész számára oly hivatásöntudatosító élmény,

, amit semmiféle polgári szolgálat pótolni nem tud. Annál inkább, ha a
gyülekszetéből, vagy a tanítványai seregéből oly szempárok villannak
rá, amelyek azt sugározzák, hogy ebben a véres iskolában te is velünk
voltál, felemeltél, ha megroskadtunk és Isten erejét hoztad oda, ha mi
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elerőtlenedtünk.
A másik áldás, ami a lelkész szolgálatát gazdagíthatja, az: őszinte,

együttérző bajtársias lelkület. Ahhoz képest, alhogy a táborban együtt
élnek és dolgoznak keresztyén Ielekezeteink lelkészei, polgári lelké-
szeink itthon valóságos kasztéletet folyaatnak. Ott a "kőzős veszély és
szolgálat valóságban tapasztalatilag adott sorsközösség igazi testvére-
ket, Isten közös hivatású szolgáit formálja Krisztus bízonyságtevőiből.
Elsőbbségi igény, egyedül üdvözülés, reverzálisigény és harc a ke-
mény veszély szolgálat peremén túlrakerülő akadémikus problémák
lesznek. Ezt senki sem igényli és senki sem kívánja, s ez, ennek az
itthon oly bomlasztóari időszerű problémának természetes, gyakorlati
megoldása. S tisztelet-becsület mindenkinek, de hogy nekünk ma is,
nemzeti történetünk egyik legsorsfordulatosabb Idején Íly nehéz belső
problémákkal kell erőt és időt fecsérelnünk; köszönhetjük bizonnyal
jórészt annak ,hogy ennek a katonanemzetnek túlnyomóan nem ka-
tona és hadviselt lelkészei vannak.

Nem mondhatjuk azt sem, hogy ama lelkészének hadba kellene
szállni azért, hogy a szociális-pasztorális szolgálat jelentőségéről meg-
győződjék. De bizonyos, hogy annak legmélyebb lelki gyökereit s leg-
építőbb kihatásait itt van, alkalma tapasztalni. A katona elszakadt
családjától, otthagyott asszonyt, szülőt, gyermeket. Levelet kap, nincs
tüzelő, omladozik a ház, beteg a gyerek. Maga minden veszélyt és
fáradtságot, törődést hősiesen elvisel, de ez megindítja. Valósággal,
mint Isten segítőhatalmának képviselőjéhez fordul ilyenkor a papjá-
hoz s minden bizalmával tőle vár segítséget. És a papnak segíteni kell,

_bármilyen módot ü:; talál rá. Gyakran azt se tudja, hol kezdje, kihez
forduljon, de a hivatástudat és a katonai talpraesettség itt is mindíg
kisegíthet, így válik a hadigondozás a szociális segítés magasiskolájává.



Es végül mutassunk még rá valamire. 'Résztvevő szomorúsággal
és' segítő szerétettel tekintünk sebesültjeinkre, akik katornai szelgála-
tukat, a Biblia szavaival élve, csonkán és bonkán "kellett, hogy el-
hagyják TIe nem vesszük észre, vagy csak kevéssé, azokat a testi
edzőerőket. amiket a tábori szolgálat nyújt részeseinek s amik a lelki
szolgálatnáí 'is nélkülözhetetlenek. Búcsú a kényelemszeretettől, el-
szántság és gyakorlat a szolgálat törődésében, amely nem ismeri aka-
dályként a tél fagyát s a nyár hevét, nem ismer hétköznapot vagy
szünnapot, ha dolgozni kell, 's megy, ha kell gyalog, lóháton, vagy
vonatféken s ha itthon két prédikáció sok volt, ott megtanulja, hogy
négyet mondjon és olyan négyet, amiknek bizonyságtevőknek, épí-
tőknek kell lenniök.
, Bizonnyal Isten és emberek előtt is kedves ez. a paptipus is, és

sokoldalúbb, ' mi~t az, amelyik kikerüli' a bizonyságtevésnek ezt a
kemény útját s elzárja' magát azoktól az életleckéktől, amikben a
gondviselő Isten itt akarná részesíteni. '

Dr. Rezessy Zoltán.

Kevesen tudják. • •
'Sokakat érdekelhet az a kérdés, hogy a mai, csaknem kizárólag

egyházi szelgálatra rendelt harangokat mikor és hol kezdték hasz-
nálni. Még megközelítőleges adataink sincsenek erre nézve. Tájékoz-
tatást nyújt azonban az a kedves legenda, mely az V. száradban élt
Paulinus nolai püspökről szól, A legenda szerint a püspök csendes
nyári alkonyatkor a kertben esti ájtatosságát végezve, elszunnyadt.
Almában angyalokat látott leszállani a kert virágai közé. Ezek az an-
gyalok csodálatosarn szép hangon beszélgettek s bűvös zenével töl-
tötték meg a kertet. A püspök felébredve, álmának hatása alatt meg-
rázogatta a virágokat, azok azonban nem adtak hangot. Ekkor arra
gondolt, hogy a virágok kelyhét ércből leutánozza, azok majd csak
megszólalnak, A legenda szerint csakugyan Nolában öntötték az első
harangokat templomi használatra.

Ettől az első' és bizonyára kezdetleges harangoktól a mai haran-
gokig hosszú út vezetett. Harangoleról szólva azonban tanuljunk meg
egyet-mást a mi harangjainkfól.' Hazánk legrégibb evangélikus ha-
rangjai a 1'7. század elejéről valók. Szügyben 1600-ból, Nemescson
1614-ből való harangot használnak. Természetesen többször átöntették
őket, öntvényüle azonban ma is a 350 évvel ezelőtti öntvény. A so-
morjai gyülekezet 1627-ben öntetett egy 24 mázsás nagyharangot, ez
azonbarn az üldöztetések idején a katolikusok birtokába került. Nyír-
egyházán színtén 24 mázsás harangról tudunk. Ennek érdekessége,
hogy beleöntötték azt a harangot, melyet az egykori telepesek a nyír-
egyháziak régí Iészkéről, anyagyülekezetéből, "Szarvasról hoztak. Kü-
lőnben 1802-ben készült és hatalmas hangja van. Hazánk legnagyobb
evangélikus harangja a békéscsabai .Jcis" templom tornyában van, 36
mázsa súlyú s adományozójáról a "Marik" nevet viseli.

Evangélikus harangjáték csak egy van hazánkban, Nyíregyházán.
Ez is újabb keletű és gyengébb alkotás (1928-ban készült). A templom
homlokzatán, a torony alatt helyezték el. Slezák László készítette s
három korált játszik: "Erős vár a mi Istenünk", "Jövel Szeritlélek
úristen", és "Ki dolgát csak Istenre hagyja .."

Nem egyházi tulajdonban levő harangokról Jolsván tudunk. Itt
úgy az evangélikus, mint a katolikus templom harangjait maga a
város vette s gondozza is.

./

beállítottsága s a vallástanitás elméle-
tében, tudományos irodalmának túl
szubjektiv megítélésében s a gyakorlati
munkában, a kezdeti nehézségekkel
folytatott tiszteletreméltó küzködései-
ben benne vannak a lehetőségek, hogy
elméleti tájékozódottságaí után és ta-
pasztalati befolyásoltságai után további
beígért munkáiban olyan pontokon is
kiköthet, amelyeket ma a legerőtelje-
sebben kifogásol.

Minden egyházi ember, aki a tudomá-
nyos teológiai gondolkodás művelését
helyesli; igen hálás a Luther-Társaság-
nak a munka kiadásáért. De ezzel kap-
csolatban azt is hangsúlyoznunk kell,
hogy a szerző munkáltatásával is sze-
renesés kézzel választott: értékes teoló-
gust állított munkába. Reméljük, hogy
az új 'és fiatal szerző későbbi dolgoza-
tainak teológiai mondanivalóival mín-
dig több és több pályatársa elismerését
érdemli ki. G. L.

Láttuk
Jelenkori francia festöművészek ki-

állítása nyilt meg a gróf Almásy-Teleki
Éva művészeti intézetben. Áttekintést
és hű képet akar adni a mai .francia
művészetről. Ezért a kiállítás francia
összeállítói a ma annyira divatos ilyen
stílusú kiállításokhoz nem arra töre-
kedtek, hogy egységes képet adjanak,
inkább az lebegett szernük előtt, hogy
egy kiállítás keretében megmutassák a
francia szellem gazdagságát, irányait,
szétágazó kifejezésmódjaít. Mert a ki-
állításnak mégis meg van az egysége,
a nemzeti egység, amelyik tagadhatat-

, lanul árad a képekről, épp úgy, mint a
közelmúltban a bolgár, vagy akár- a
német, olasz hadiképekről. Egyébként
tényleg valamennyi modern irány kép-
viselve van, a szürrealizmustól kezdve
egészen az egészséges impresszioniz-
musig, A legmegkapóbb Oudot Proven-
cei tá] és Malvaux Halászasszonyok
című képe. A kiállítást nagyon érdemes
és tanulságos megtekinteni, mert ritkán
lehet ilyen ügyes ésáttekintő összeállí-
tásban. szinte egy Í3zippantással fel-
szívni egy egész nemzedék minden szí-
nét és mondanivalóját. Ebben kétségen
kívül nagy segítség a pompásan szer-
kesztett, szinte Iexikonszerű kataló-
gus is.

Borostyán, a tenger aranya cím
alatt a Nemzeti Szalónban láthatunk
tanulságos és szép kiállítást. Bizonyára
propaganda céllal készült ez a kiállítás,
de az ott látható pompás és művészi
borostyánfeldolgozások iparművészeti
remekek és megtekintésre érdemesek.
Hatalmas darab Mohammed olvasója.

Szilágyi Irma alakját vitte színpadra
Passuth László a Nemzeti Színházbarr.
Misztikussá, misztériumszerűvé igyeke-
zett megformálni, hogy bele'vésse' az
utókor agyába. A darab maga nem
különös, csak az eszme viszi, sok helyen
azonban bosszantóan f'elekezetieskedő
színezettel, Dícséretet csak komoly tár-
gya és igyekvő feldolgozása miatt érde-
mel, egyébkent, mint darab, í?jsúlya
szerint nem érdemelte meg a bérlet-
rendszernek köszönhető 25 előadást.

Anyámasszony katonája címen ka-
tónavígjáték fut már több hete a mo-
zikban. Könnyji, síma beállítású film,
nagyobb' igények nélküL Egy bántó je-
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lenet van benne, amit ugyan tréfára
fognak, amikor az első csillagot meg-
kapott önkéntes úr megugratja a sza-
bót. De ezzel szemben van egy szép vo-
nása is: az önkéntes úr felfedezi a való-
ságban csúnya lányban a belső értéket

. és hű marad hozzá. Legyünk igazságo-
sak: ennél többet nem is kívánatos
mondani róla. -kp.

HíREK
Az Országos Luther-Szövetség októ-

ber 4-én tartott országos választmányi .
'ülésén a választmány szerétettel kö-
szöntötte dr. Bencs Zoltán elnöltöt abból
.az alkalomból, hogya Magyar Élet
Párt ja al elnökévé választották, Dr.
Vácz Elemér, a Szövetség 'igazgatója
ismertette a közeljövőben tartandó
Evangélikus Napok tervezerét. A leg-
közelebbi Evangélikus Napok Özdon,
Budapesten (Fasorban), Győrött és
Tordason lesznek. Foglalkozott a vá-
lasztmány az Evangélikus Templomok
cím alatt készülő könyv munkálatairól-
szóló jelentéssel és tudomásul vette,
hogy a könyv" a felmerült akadályok
elhárítása. után rövid időn belül az
eredetileg tervezett összeállításban fog
megjelenni. A választmány örömmel
vette tudomásul a hadiárvaház felállí-
tására indított akció szép sikerét, mely-
ről legközelebb részletesen fogunk be-
számolni. A szociális szakosztály mun-
kaprogrammját dr. Keken András, a
kultúrális szakosztályét Kemény Péter,
a szakosztályok új elnök ei ' ismertették.

D. Raffay Sándor bánvakerületi püs-
pök balatonfüredi gyógykezeléséről ha-
zaérkezett és hivatali munkáját meg-
kezdette.

Aranvmennvegzö. D. Raffay Sándor
és .heje, sz. Dillnberger Mária szeptem-
ber 26··áB ünnepeltéle csendes családi
körben házaséletük ötvenedik évfordu-
lóját.
. Egvházker'űlett közgyqlés. A bányai
egyházkerület közgyűlése, mint arról
már hírt adtunk, október 14-én lesz.
Az előkészítő bizottsági ülések október
12-én kezdődnek. < 13-án d. u. 6 órakor
a Deák-téri templomban a bányakerü-
leti Luther-Szövetség vallásos estet
tart, melyen az előadást Ruttkay-
MikIián Géza gyóni lelkész tartja.

Evangélikus Napok Nagyváradon. A
nagyváradi egyházközség október 3-
10-ig ünnepi hetet rendezett, melyet
okt. 3-án gyülekezeti nap vezetett be.
Dr. Vácz Elemér, az Orsz. Luther-Szö-
vetség igazgatója presbiterek részére
tartott előadást, vallásos ünnepélyen az
evangélikus egyház ébredéséről beszélt
Túróczy Zoltán püspök. - Október 4-
10-ig gyülekezeti evangélizáció volt,
melyet vitéz Sréter Ferenc Budai-vári
lelkész tartott.

A -banvakerületí Luther-Szdvetség
közgyűlése október 12-én, d. e. 9 órakor
lesz a püspöki hivatal" tanácstermében. _

Lelkészválasztás. A nagytarcsai gyü-
lekezet Zászkaliczky pái ssperes .elnök~
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Sok harangunkon kedves, figyelmeztető versikét olvasunk. Ezek
híven rámutatnak a harang jelentőségére és hivatására. A gömör-
panyiti templom -egyik harangján ez áll: "Hogyha imádkozni hívlak,
Bárhol hallod szavam, Ember, mondj egy Miatyánkot, Istenem, add
rám áldásod, Maradj velem Uram! - Hogyha pedig temetésre Kon-
_dul meg a szavam. Juttassa az eszetekbe, Hogy az, aki Istent féle, Az_
hal meg boldogan." A másik harangja büszkén hirdeti: "Elvittek a
háborúba Embereket ölni, Visszajöttünk tihozzátok, A ti fájó lelkete-
ket Istenhez emelni."

Dunántúlon többfelé megtaláljuk azt a szokást, hogy a háborúba
elvitt harangokat pótolva, rávesették azokra a hősihalottak neveit.
(Pl. Beled.)

. Sok harangunknak rnevet adtak: így
rabok harangja. Béke-harang. Hősök
rangja, sth.

A" csúcsai református egyházközség irattárában érdekes feljegy--
zéseket találtak mcstanában Ady Endre presbiteri működésére vonat-
kozólag. A nagy költő Í916-tól 1918-ig viselte Csuesán ezt a tisztséget.
1916. október 12-én még, mint egyszerű egyháztag volt jelen faluja
református eklézsiájának közgyűlésén, - mint az ott megtalált jegy-
zőkőruyv mondja. 1917. március 18-án választották meg presbiterre s
mindjárt fel js eskették egyháztanácsosnak. Eskütétele után Ady
Endre bejelentette, hogy apósa, Boncza Miklós emlékére ötszázkoro-
nás alapítványt tesz, amelyből a csúcsai templom jókarbantartásáról
kell gondoskodni. Ennek az egyházközségi közgyűlésnek . az egyik
jegyzőkönyvhitelesítője is' Ady volt. - 1918. március 7-én, az újabb
egyházi közgyűlés "hálás. köszönettel" iktatta jegyzökönyvébe "Ady
Endre és neje, Boncza Bertuka úrnő" ötszázkoronás . alapítványát és
"a közgyűlés örömmel vette tudomásul azt is, hogy az összeget az
egyházközség hatszázalékos hadikölcsönbe fektette be." Itt azután
megszakad a már akkor nagybeteg költŐ presbiteri működését ismer-
tető jegyzőkönyvek sora.

van _Luther-harang, Gálya-
harangja, Gyermekek ha-

~~~~~-~. .

Közli: Pásztor Pál.

lete alatt 'tartott lelkészválasztó közgyű-
Iésén Győri János eddigi' adminisztrá-
tort választotta meg lelkészévé.

Országos Protestáns Napok. Az Or-
szágos Bethlen Gábor-Szövetség ebben
az "évben is megrendezi az Országos
Protestáns Napokat - immár ötöd-
ször - október 30. és november 13.
között, Budapesten. Félárú vasúti jegy
váltására jogosító igazolvány igénylését
előre be kell jelenteni a Szövetség
pénztáránál, Budapest, IV., Semmel-
weis-uo 17., I. emelet. Ugyanoda egyide-
jűleg az igazolvány árát (2.50 P) és
portót is be kell küldeni.:

Rákosszentmihály. Az egyházközség
október 10-én gyülekezeti napot rendez.
A gyülekezeti nap közös témája: Ke-
resztyén család. Az egyes előadások cí-

. mei: Az if'[ú a családban. (Előadó:
Sztehló Gábor ker. lelkész.) A leány a
családban. (Előadó: Pásztor. Pál S. lel-
kész.) A ~érfi a családbarl. (EiŐadó:

-Zászkaliczky Pál esperes.) A nő a csa-
ládban. (Előadó: dr. Keken András

'Deák-téri lelkész.) Este szerétetvendég-

ség lesz, melyen változatos műsor kere-
tében dr. Reök Jván sebészfőorvos tart
előadást a keresztyén családról.

Születés. Dezsérv László egyetemi lel-
kész és neje, Lányi Judit házasságát
Isten fiúgyermekkel áldotta meg, aki a
szerit keresztségben a Máté nevet kapja.

A testvéregyház köréböl. Medgyaszay
Vince ny. dunántúli református püspök-
nek Veszprém vármegye őszi kezgyűlé-
sén nyújtották át a kormányzó úr ál-
tal adományozott kitüntetést, a Magvar
Érdemrend nagykeresztjét. - Kőrösi
Csoma Sándor szobrát néhány héttel
ezelőtt leplezték le a székely főváros-
ban, Marosvásárhelyen. sokezer székely
részvételével. - Az idén volt 200 esz-
tendeje annak, hogya hatalmas ki terje-
désű veszprémi egyházmegyéből kivált

. a mezőföldi egyházmegye és megkezdte
önálló működését,

Eljegy·zés.Szepesv$ry Editet - Sze-
pesváry Pál dr: székesfővárosi tanács-
nok leányát- eljegyezte- Herzeg Pál
okl. .gépészmérnök. - Pócza Ernő Zol-
tán és Lauf Edit, Kassa, jegyesek. (Min-
den külön értesítés helyett.)
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Evangélikusoknak árengedmény

Vennék zongorát vi~~~~lin?:i
Budapest, V., Pozsonyí-út i l. Virágüzlet.
~~~~ Telefon: 11-59-34,
M ee H

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház&
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, me ly
halálesetkor temetkezési segély Iolyósitásával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasitási, 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 tájékáztatással 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 foglalkeztat férfi és női tagszerzőket.

Zongorak, harmóniumok
eladása M d..1 ' hittestvérünk
vétele en one zongora termében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-:!52.

P th'" L - gyümőlcs-, zöldség- éseo, aJos tejtermékek kereskedése

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

BAKTAI LAJOS lakberendező,
kárpitos és dí-
szítő mes ter.

Budapest, Luther-utca tib.
Modern, antik. styl és bórbútorok kárpitozását, átalakítá-
sát [avitását szakszerűert készítem.



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

Re i s s m ann 1m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-B98

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

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai
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 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
" és Márta. 2. Székács remlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton .Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körrnöcbánya városához. 2. Klave- 5. Daxer: Akülfölcli 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 J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai hitvallás ma- beszédei. 9. Meljch: 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. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag' ára szállí-
Ágostai hitvallás viIágforrnálóereje. 9. Hitt- tással \együtt .26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanu§: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt lolvóíraténak. az ÖSVÉNY-nek I-XII. évfolyamát. 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 telles sorozatokon kívül már csak egyes évlolyamok kerülnek majd árusításre,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. éviolyamára, mielöbb rendelje meg azt. - A 19.füzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'----='P.

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

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Agostaí 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. 11.
Luther: Míért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Lnittermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A'Zl élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfal 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.

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus, 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 Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Eamler: 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: Ocsai Ba-
logh .péteremléke~ete. 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról, - A 748 oldalt tartalmazó
csomag s.záHítással együtt 4.50 P.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető. Lajos, vitéz' Virág Jenő, Wolf Lajos.

, Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-8~5
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. ~ Felelős kiadó: dr. Fritz László,

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

, A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
lJ

TARTALOM

Munkatársak

Jubileumi ünnep a hittudományi karon
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Munkatársak
Az egyházi lapo~ szerkesztői- valóival. Mi\,lden egyházi lap

nemrégiben tanácskozást tar- szerkesztője ismeri ezeket a jc':
tottak, melyen az egyházi sajté barátainkat és rriindegyik ka-
általános és különös kérdéseit pott már néhányszor arra az
részletesen megbeszélték. Jól I ösztönző felhívásra: írd meg
esett tapasztalni azt a komoly ezeket, -- ilyen választ: ugyan
felelősségérzetet, mely az egy- minek, nem -érek én rá, van
házi lapok képviselőinek felszó-' más dolgom is. Nyilvánvaló,
lalásaiban megnyílvánult. Ezek hogy minden egyházi lapnak
közül most. csak azzal kívánunk megvan a maga érdeklődési
foglalkozni, amiről a lapok köre, szolgálatí munkatere és
szerkesztői egyértelműleg pa- megvan a maga egy~ni hangja,
naszkodtak, hogy az egyházi amelyek mindegyikének figye-
lapoknak kevés munkatársuk Jemmeltartása természetszerű-
van, legalább is kevesen van- leg szükséges ahhoz,. hogy úgy
nak, olyanok, akik "előre meg- a lap szerkesztői, mint olvasói
"fontolt szándékkal" igyekezne- örömmel fogadják, valamint
nek segíteni az egyházi sajtót szívesen olvassák il beküldött
céljai szolgálatában. cikket.' Lehetséges tehát, hogy

Ez a panasz általában igaz. valakinek nem sikerül az első
Súlyosbítja az, hogyelsősorban megszólalása és ez kedvét szegi,
az egyház hivatásos munkásai holott a legnagyobb íróknak,
között, tehát a lelkészek, taná- még olyanoknak is, akik ké~őbt
rok és tanítók között jóval tőb- kizárólag írásaikból éltek meg,
ben vannak olyanok, akiknek 'volt olyan kezdeti' időszakuk,
Isten megadta a. talentumok amikor bele kellett tanulniok
között az írás művészetének a az· írás külső és belső feltété-
tehetségét is, ők azonban nem leibe. Az irodalom minden ágá-
használják. Tudunk olyan te- ban, az egyházi sajtóban is ak-
hetsége~ és nagyképességű lel- I kor kezdődik a szolgálat, arr~i-
készekről, akik nemcsak a saját I kor azért írunk meg valamit,
indításukból nem állanak be az hogy azzal olyan szempontok-
egyházi lapok 'aktív munkatár- nak vagy igazságoknak szolgál-
sai közé, hanem még többszö fl junk, amelyekről magasabb ér-
kérésre és sürgetésre sem nYúl-! dekből hallgatni nem tudunk és
nak a tollhoz vagy az írógéphez I nem akarunk.
Helytelen volna ennek indo- De ugyanezzel a panasszal
kát abban általánosítani, hogy I kell fordulnunk úgynevezett
az illetők lusták vagy legalább I világi egyháztagjaink felé is.
is kényelmesek elkezdeni ezt a Az_ evangelium szerint nevel-
munkát és megelégszenek a te- kedő )élek sokkal szabadabban !

hetségesen kritizálók mondani- és mégis egyenletesebben fej- I
r

lődik, mint a hit nélkül való
vagy éppen hitetlenkedő lélek.
Világi tagjaink között tömegé-
vel vannak olyan okosan gon-
dolkozók, világosan látók, értel-
mesen fogalmazók és igazukat
bátran kimondók, hogy bősé-
gesen el tudnák látni munka-
társi gárdával az összes egyházi
lapokat. Itt azonban a legutób1:
elmúlt 50 esztendő öröksége-
képpen még mindíg találkozunk
azzal a szégyenkező érzéssel,
amelyik bizonyos szempontok-
ból nehéznek tartja azt, hogy.
éppen egyházi lapokban szólal-
jon meg, egyházi kérdésekben
nyilvánítson véleményt. Ebbeli
ősztönzésre vagy sürgetésre

. megint ugyanazt a választ szok-
tuk kapni: nriért én írjam meg,
írja meg más, aki jobban ért
hozzá.

Igy azután mind a két oldal-
ról elmarad a lapok szempont-
jából a segítség, az egyházi éE
világi munkások részéről pe-
dig a szolgálat. Mind a kette
sajnálatos. Ezenfelül káros is
Kár éri magát az. egyház ügyét
és megkárosodik az iS,-aki nem
használja fel ilyen munkára al-
kalmas tehetségeit. Az a meg-
győződésünk, hogy mind a két
szempontból kerülni kellene a
további károsodást és jószán-
dékkal éppenúgy elbizakodott-
ság, mint érzékenykedés nél-
kül ezen a munkatéren 'is fe]
kellene venni a szolgálatot
mindenkinek, akinek Isten eh-
hez képességeket adott.



A tiszai egyház-
kerület szórvány ..

statisztikája a
Jubileumi ünnep
hittudományi karon

.A soproni ievangélikus hittudományi kar október 3-án tartotta
Az egyházkeriilet területe. Magyar- idei. tanévnyitó ünnépét, Ez egyúttal jubileumi ünnepe is volt; meg-

ország területe most 172.204 km", a ti- emlékezett húsz éves fennállásáról.
szai egyházkerületé 84.310 km". A' tiszai
kerület tehát majdnem fél Magyarcr- Az istentiszteleten dr. Kiss Jenő egyetemi tanár hirdette az igét.
szág területét fogl.alja magában, A gö- Az egyetemen az ünnepség a magyar ki'rályi Erzsébet tudomány-
mör-kishonti ehm. területe 1770 km2 egyetem unnepi közgyülésenek keretében ment végbe.
a hegyaljaié 9010 km", az erdélyié,32.040 Elsőnek Báró Radvánszky Albe,rt egyetemes Íeíügyelő meleg sza-
km", a tiszavidékié 41.4!:'0 km", .

Egy gyiiLekezet átLag-teriilete: Ezen a vakkal üdvözölte a jubiláló hittudományi kart magában foglaló"egye-
területen van 47 anyagyülekezet se temet. .
missziói kör = 53 lelkészi állomás. Egy _ Húsz esztendő egy intézmény életében nem nagy idő. ~ mon-
gyülekezetre esik tehát átlag ~590 km2
Ha meggondoljuk, hogy-" Abauj-Torna dotta. Az evangélikus hittudományi kar fennállásának húsz esztendeje
vm. területe 2850 km", akkor ez a szám azonban hosszú időnek tűnik fel előttünk, akár az, eseményeket veszük
azt jelenti, hogy egyházkerületünkben számba, amelyek annak folyamán lezajlottak, akár a teljesitményeket,
egy gyülekezetre átlag akkora terület amelyek az intézmény életét kitöltötték. Ezért joggal üli meg az Er-
Esik; mint fél Abauj-Torna vm. Ha pe-
dig meggondoljuk, hogy a gömöf-s-kis- zsébet tudományegyetem és ,a hittudományi kar az időhöz mért, sze-
horiti egyházmegye 1770 krn", akkor azt rény keretek- között jubileumi évfordulójának kijáró ünnepélyességgel ..
kell mondanunk, hogy az egyházkeru- ezt a napot. .
letben egy gyülekezetre átlag akkora, Örömmel állapította meg, hogy a hittudományi kar beváltotta az
terület esik, mint az egész gömör-kis- . .
hontí ' egyházmegyére. egyháznak hozzáfűzött várakozását.

Az egyes egyházmegyékben külön- - Falai között az igazi tudomány fáklyája lobog. Falai közül ki-
külön <::következő a területi megoszlás: világlik a. tudomány fénye. Nemcsak lelkészi karunkban fokozódik a_
Gömőrben 14 ~ lelkészi állomás van tudományos' érdeklődés és szaporodik, a teológiai doktorok száma,. de
egyre esig átlag 126 km"; Hegyalján 15
lelk. áll., egyre esik átlag 600 km"; Tisza- a laikusok is fokozott mértékben figyelnek fel tudományos teológiai
vidéken 18 lelk. áll, egyre esik átlag kérdésekre és előttünk is megvilágosodnak eddig homályos problémák.
2305 km"; Erdélyben 6 lelkészi állomás _ De nemcsak a tudomány, a hit fáklyájá is lobog e falak között.
van, egyre esik átlag 5340 km". Itt nincs a tudomány ellentétben a hittel, hanem annak igazságait

Ez azt jelenti, hogya gömör-kishonti szolgálja. Nálunk nem fenyeget a veszély, hogy 2JZ állami fakultással
ehm. a kerületi átlagnal 13-szorosan J

jobb helyzetben van; Tőlük tehát jog- szemben hitvallásos egyházi fakultást kelljen felállítani.
gal várhatunk el fl. többinél 13-szorosan - Az apostoli misszíó tudata és készsége is Iobogó lánggal ég e
jobb munkát, A hegyaljaiegyházrnegyé- falak között. Lelkészképző szeminárium hiányában mindeddig a gy.a-
ben is 21/2-szer jobb a helyzet az át- . .
lagnál. A tiszavidéki egyházmegyében korlati képzést is a hittudományi kar adta meg teológus üJuságunk--
már sokkal rosszabb a helyzet az átlag- nak, sannak soraiból nagy, számhan kerültek ki ifjú apostolok, akiket
nál, Erdélyben pedig átlag kétszer ak- a földiekről való lemondás sem akadályoz meg' abban, hogy elhagyott-
kora terület esik egy gyu'{ekezetre, mint ságban élő híveinknek elvigyék az evangelium világosságát és az or-
Abauj-Torna vármegye,. - -

Sűrűségi eloszlás. Hazánkban a leg- szág szétszórt evangélikusait 'gyülekezetekbe tömörítsék.
utóbbi hivatalos kimut<::tás szerínt }" - Mindezekért az egyház. hálás elismeréssel köszönti a juhiláló
729.288 evangélikus él, a tiszai kerület- hittudományi kart és az Erzsébet tudományegyetemet.
ben. pedig 67.855. Ez az ország evangé- A
Iikusságának 9.S%-a. Ezen a területen . ngyán János dr., rector magnífícus Sopron és Pécs kapcsolatát
élnek a szászok is, akiknek száma a hangsúlyozta megnyitó beszédében. Majd arról tett tanuságot, hogy
besztercei egyházmegyében 25.966, a a'lJáltala művelt tudományszak, t. i. az orvosi, miként gondolkodik a ,
szászrégeniben 16.042 = 42.008. Ha őket hitről. .
is ideszámítjuk, akko'!" ezen a területen
vagyis az 'ország felén él az ország evan- ,Wiczián Dezső dr. hittudománykari prodékán beszámolót mon-
gélikusságának 150io-a, a. másik felén dott az elmúlt tanévről. egyben pedig mégemlékezett a kar húsz éves
pedig 850f0-a. Egy km--en az orsz. átlag fennállásáról. Elmondta, hogy a thittudományi kar felállítása 1923-ban
4.2 evang. lélek. A tiszai kerületben ' K " - ,
0.8. Még szemléletesebben látjuk a hely- es a ormanyzó Urő fóméltóságának jelenlétében 1930-ban felavatott
zetet,ha felnagyít juk a képet -százszoro- új épületének felépítése Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás-
sára. Száz km--en, ami kereken 17.000 ügyi miniszter nevéhez fűződik. A karnak Sopronban, történt elhelye-
kat. hold, tehát nagyobb terület, mint zésével" Sopron egyeterni .várossá lett. A továbbiakban megemlékezett
Nyíregyháza határának 1/3-:-a országos k hú ,. ká ., k f bb . '1 há . , t
átlagban 42C eváng. lélek lakik, a tiszai a ar usz eVI mun ajana ŐI I mozzanatiról; egy aZI es. nemze -
kerületben azonban ugyanerre o terü- nevelő jelentőségéről és feladatairól. Húsz év alatt 390-en végezték el
letre csak 80 evang. lélek esik. Ez a tamilmányaikat a hittudományi karon, úgy, hogy - a nem lelkészi
statisztika 'azonban számunkra még pályán működőket le 3S számítva - a: Magyarországi Evangélikus
mindig csaléka. Az egyházkerület vol é Egyhaz J'elenleg kb. 620lelkészének több, mint a fele már a hittudo-
helyeztének megismeréséhez meg kell
tisztítanunk ezt a statisztikát, mert eb- mányi karról került ki. Külfőldiek közül karunkori legnagyobb szám-
ben az evangélikus lakosság sűrűségét ban finnek tanultak. voltak még dánc vsvéd, norvég, észt és nérriet
egyenlően osztottuk el az ország terü-, hallgatók is. Karunk hallgatói viszont főképpen Németországban és
letére. Ha az ország evang-élikusainak . -
számaból levonjuk a tiszai .kerület terü- Fínnorazágban folytattak .tanulmányaűkat, ;azonkívül Syéd-, Esztor-
letép. élő shozzánk 5 a szászokhoz tar-. szágban, Dániában, 'Svájcban, Franciaországban és az Amerikai Egye-
tozó evangélikusok számát, azaz 109.863- sült Allarnokban is: A karon eddig 9-en szeréztek teológiai doktori
at, akkor az ország másik felében képesítést. A tervezett reformnak egyik Iegfontosabb pontja a tanul-

- 61.9.425 evang. lélek lakik, Más .kerü-
letekben tehát 100 km--en áz átlag 704 mányi időnek öt évre való felemelése. BZl azonban most nem valósít-
Más kerületben tehát .704 lélek él ható meg. f._ l



- Nem érhet bennünket a dicsekedes és önmagunk magasztalá- I

sának a vádja - fejezte he beszédét, =» ha azt mondjuk, hogy ez a
munkánk eddig sem volt hiabavaló , s ez után-is - talán az eddiginél
is nagyobb mértékben - szükség lesz rá. Nemzetünkért és keresztyén
hitünkért a legsúlyosabb küzdelmet ma kétségtelenül katonáink vív-

. ják a csatatereken, s mi most :i:shálás kegyerettel emlékezünk meg
.hősiességükről és kiontott vérükkel hozott nagy áldozatukról. De: az
ő áldozatuknak csak akkor lesz meg az eredménye, ha mi, itthon vi-
szont ugyanilyen bátran és megalkuvás nélkül vívjuk .meg a harcot a
hitet és erkölcsöt romboló hatalmak ellen és végezzük azt az építő
munkát, amire Isten és a haza kötelez.

Ezután Sólyom Jenő dr. hittudománykari dékán tartotta meg
székfoglalóját. Ertekezésében a Magyarországi Evangélikus Egyház
kormányzatát vizsgálta. Megállapította róla, hogy· sajátosan hazai
egyházkormányzat. Idegenből 'hozott rendszermegjelölés nem alkal-
mazhatá -rá. Az evangélikus egyház életerői olyan egyházkormányzati
alkatot formáltak ki számára, arnelve.röviden képviseleti-püspökinek
nevezhtő. E megjelölésben a "püspöki " jelző az igehirdetői-lelkészi
szelsálat egvházkormányzó funkciój ára és biztosítékára utal.. '

Végül Budaker Oszkár nyilvános rendes tanár olvasta fel szék-
foglaló értekezését ,.Megújhodott konfirrnáció, megújhodott <;gyház"
címmel. A konfirrnáció nem szentség, mégis nélkülözhetetlan. Gyakor-
lata a gyermekkeresztségből következik. A konfirmációi oktatás a ser-
dülő gyermek előtt feltárja Isten adományának nagyságát, amelyet a
keresztségben nyertek, a konfirmációi ünnepség alkalmával pedig
vallást tesznek arról, hogy immár ismerik a keresztség áldását és a
belőle folvó felelősséget, Az elburjánzott világi, hangulati elemektől .
megtisztult. megújhodott konfirmáció hathatósan szolgálhatja az egy-
ház megúihodását is, amennyiben az egyház élő, tudatos tagságra ké-
szít elő új meg új nemzedékeket.

Befejezésül ahittudománykari dékán beiktattá a kar új hallgatóit.

Az egyház szociális szava.

A munka nélkül élők'
A társadalmi osztályok közötti ellentéteit sohasem a dolgozók

hozzák létre, Gyülölet nem fejlődhet ki 'azok között, akik egyformán
megdolgoznak a' mindennapi kenyérért. Hanem in ellenségeskedés rki-
robbantó okai mindíg azok, akik munka nélkül élnek, szemmallátha-
tólag jobban, mint a dolgozók. Ezeket- ösztönösen gyűlöli a dolgozók
társadalma, mert látja jobb sorsukat, amelyet az ő nézetük szerint
meg nem érdemelnek, _hiszle'l1Jnem dolgoznak me/goérte. A munkával
elért boldogságet nem írígyli az' emberiség, sőt belőle magának a leg-
többször követendő példát csinál, amely buzdít ja és kietlen sorsában
sokszor reménnyel tölti el. Ilyen azonban nem akad olyan sok, mínt
amennyi dologtalan, munka nélkül is jól élő él a szemünk előtt.

A munka nélkül élők általában osztályon felettiek, azaz minden
társadalmi osztályban megtalálhatók. Amelyik kézzel fogható társ-a-
dalmi osztályban aztán elszaporodnak, azzal azonosítják őket. Így ala-
kul ki az osztálygyűlölet egyik fajtája, amelyik nem tekinti az ere-
dendő okot. hanem egyformán gyűlöl mindenkit, aki abből a társa-

. dalmi osztályból származik, tekintet nélkül arra, hogy munka nélkül
él-e, vagy munkából.

A munka nélkül-élőknek első csoportja a "gazdagok" egy bizonyos
fajtáj a. Akik a gazdagoknak ebbe a fajtájába tartoznak, nem maguk.
szerezték vagyonukat. -hanem egyenes avagy oldalági örökösödés út-
ján jutottak hozzá. Mindenesetre elegendő a vagyonuk arra, hogy
abból könnyen és doloztalanul élienek és ét?;tmeg is teszik. Mindenük
megvan, ami a dolgozó ember -szívevágya és .munkájának célj.a. Min-
penki tudja róluk, hogy érdemtelenül az övék, mert soha meg nem
dolgoztak' érte. soha semmit sem tettek. Két vagy három nemzedék
véres verejtékének 'gyüIIlölcséből élnek és herdálják. pazarolják
könnyelműr.n. ft z ő példájuk ínzerlí bűnre a szegényeket, az ő sorsu-
kat nem szánja senkir ha vesznek. Ki?;,árt és 19~tko~lOttemberfajta ez?

ugyanazon a területen, ahol a tiszai ke-
rületben csak 80.

Az egyházmegyék siíriísége. A gö-
mör-kishontiban 13.313 lélek él, . 100
km--re esik 752 lélek; a hegyaljaiban
14.793 lélek él, 100 km--r e esik 164 lé-
lek; a tiszavidékiben 33.930 lélek él
100 krnt-re esik 81 l<élek; az erdélyiben
5819 lélek él, 100 km--re esik 18 lél-ek.

Eszerint a gömör-kishonti egyház-
megye abban a kíváltságos ' helyzetben
van, hogy sűrűsége a többi kerületek
átlagánál is jobb. A hegyaljai egyház-
megyéé is jobb a. tiszavidéki átlagriál
Tiszavidék a kerületi átlagsűrűséggel
rendelkezik, Erdélyben pedig már nem
is lehet sűrűségről beszélni, hanem csak
ri tkaságról,

Ezt a statisztikát is meg kell azon-
ban még tisztítanunk a tiszavidéki egy-
házmegyévei kapcsolatban. A Tisza-
vidéken u. i. Nyíregyháza egészen kü-
lönleges helyzetben van. Itt 270 krn--en
él 20.129 evangélikus, ami azt jelenti
hogy .1 km--re 73 lélek esik. Ez a szám
megint Nyíregyházára ró különleges

~ kötelezettségeket. Ha Nyíregyházát le-
számítjuk a tiszavidéki egyházmegye-
ből, akkor a tiszavidéki egyházmegye
területe 41.220 kmt-, amelyen 13.801 lé-
lek lakik, vagyis 100 km--re csupán 33
evang .lél ek esik.

A szórványhivek száma. A szórvány-
hivek nyilvántartása egyházmegyéri-
ként 1943-ban: Erdélyben 1283, Gömör-
Kishontban 2330, Hegyalján 3418, Tisza-
vidéken 7300; összesen: 14.331.. A szór-
ványhivek száma 1936-ban a .bárryai
egyházkerületben 5.5, a dunántúkiban
10, a dunáninneniben 19.8, a tiszaiban
22.7% volt. Kerületünk %-a azóta ja-
vult, ma a hívek 21.10/0-a szórványhivő
de azért még ma is az a helyzet. hogy
területünkön kb. .minden negyedik em-
ber távol él gyülekezete székhelyétől E

egyháza családi tűzhelyétől. '

Tennivalóink
Világégésünk, nyomorúságunk' okait

sok tudós, szakértő. szociológus keresi.
Statisztikák, a bajok eredetére mutaté
görbék felé.ezer és ezer arc hajol és lá-
zasan keresik azt a fókuszt, amelyben
minden baj forrását találhatják meg
Erre a f'ókuszra másképpen tekintenek
az egyházak és ismét másképpen a ku-
tató intézetek. Jó lesz talán, ha az egy-
ház éppen ezekben a nehéz időkben
felfigyel egyik' svájci szociológusnak,
Röpkenek alapvető' megállapítására.

A divatos szociológus azt mondja
ugyanis, hogya mai élet minden ve-
szedelme, háborúja, nyomorúsága an-
nak a következménye, hogy világunk
nem tudta megoldani korunk legsúlyo-
sabb problémáját, a proletárkérdést
ámbár rendkívül sok kisérlet történt az
egyes' európai országokban, de Ameri-
kában is az Ú. n. proletárkérdés meg-
oldására. Voltak államok, ahol nagy-
összegű alapokat gyűjtöttek össze. hogy
a pénz segítségével kíséreljék meg fel-
számolni az egyre fenyegetőbb problé-

í mát. Mesterséges munkaalkalmak, mun-

I
leanélküli segélyek, állami megrende-

o lések, rendszabályok, törvények' .csak
egy-egy állomását jelentik a problémá-

I
nak. A hosszú évekre, terjedő fárado-
zásck most már. egészen 'vllágosan mu-

, tatjá!<;, :hogy ~ problémát . legnagyobb



sikerrel az északi, evangélikus államok
tudták megoldani. Senki sem tagad-
hatja, hogy Svédország, Finnország
Dánia nem ismeri többé a proletár
problémának azt a formáját, mellyel a
töbib európai állam ~küzdött és a há-
ború után újra küzdeni fog. Nem két-
séges az sem, hogy az' emlí tett északi
államokban az egyházuk 13 kivették
súlyos részüket a már gennyedő seb
m:;ggyógyításából. S5t hangsúlyoznunk
kell még azt is, hogy ez a gyógyulási
folyamat északon évtizedekkel ezelőtt
megtörtént.

Mit tettek ez egyes egyházak eddig
nálunk a proletárkérdés, r~ munkané!-
küliség megoldására? Nem az utóbbi
két évről van szó, mert nyilvánvaló
hogy háborúban álló országban nem-le-
het munkanélküliség. Az egyházak el-
eddig két irányban fejtették ki hatha-
tósnak egyáltalában nem nevezhető te-
-vékenységüket. Egyrészt Iínoman fogal-
mazctt elveket hangsúlyoztak a mun-
kássá; felé, másrészt vezetői, lelkészei
ezer és ezer számra gyártottak inter-
veniálo leveleket munkanélkü'Lak. elhe-
lyezése _érdekében, melyr e az esetek
kilencvenkilenc százalékában udvaria>
hangú válaszokat kaptak, legfeljebt
még ígéretet, melyet senki sem vett leo-
molyan. Ezért a munkásság a háborúi
megs lőzö utolsó évakben már ott tar-
tott, hogy az egyházaktól egyáltalában
nem várt segítságet, sőt hcngoztatta is
hogy az egyház vagy nem akar, vagy
nem tud segíteni. A munkásság értel-
mes .része még az okokat is elég jól ki-
tapogatta és felfedte. A munkásság
nagy tömegei nem bíztak, nem tudtak
bízníez egyházakban, templomait nem
keresték, egyszóval elhidegültek iránta
Ez volt a valóság, melyet letagadni nem
szabad.
- A szörnyű világégés végével a prole-
tárkérdés újra teljes egészében fog je-
lentkezni. Nálunk kettős irány ú lesz <'
kérdés, hiszen nemcsak ipari munkanél-
küliség, hanem mezőgazdaságí proletár-
ságunk is lesz. Az is valószínű, hogya
munkásság a gigant ikus pusztulás után
mégegyszer megpróbálja kezét az egy~
házak felé kinyújtani. Isten újra fog al-
kalma!' adni az egyházaknak. hogy hi-
vatásukat ebben a vonatkozásban is
betöltsék. Lesznek tehát az egyházak-
nak olyan Isten és korkövetelte tenni-
valói, melyek elől nem térhet ki. A ka-
tolileus egyház már most elkezdte a
problémát tanulmányozni és ernbereket
képeztet a termivalók meglátására.

Az egészen bizonyos, hogy nem lesz
elégséges a magasról elmondott köve-·
telrnény, nem lesz elégséges a gazdag
és a szegény f,e:é hangoztatott, senkit
nem bántok elve alapján megfogalma-
zott lágymeleg semmitmondás. hanem
az egyházaknak maguknak is tevőlege-
sen kell kivenniük a részüket' abból a
munkából, mely millióknak több ke-
nyeret és boldogabb életet jelent. Ha-
zugság az, hogy az egyházaknak semmi
közük sincs ahhoz. hogy az emberek
miből és hogyan élnek, hol keresik a
kenyerüket. és • a becsületes munkáért
mit kapnak.

Helytelen lesz az az álláspont is
amely majd minden intézkedést az ál-
lamtól vár. Az állarnnak sem. ideje, sem
módja nem lesz azzal foglalkozni, hogy
millió és millió ember kenyérgondjával
törődjön. A -mindennapi élet, a gyakor-
lati élet esengve fogja várni az egyhá-
zak kíküldöttjeít, akik a hitnek segít-
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mert csak magának él és nem törődik senkivel sem, senki könnyével,
senki nyomorúságával. Mert az időnként tett nagyobb adományok
még nem jelentik a törődést, legfeljebb azt a biztonsági szelepet.
amelynek megnyitása nélkül szétvet'nJé. a kazánt a benne feszülő gőz.

A második csoportot azok alkotják, akik nagyOn könnyen jutnak
a pénzhez. Ezek a speku.lánsok, a mások pénzével és munkájával ke-

-reskedő ügyesek,' a Iusták ós munkakerülők örök ideáljai: Fajtájuk
nem voszetf ki soha. Háborúban régebben úgy hívt.ák őket, hogy hadi-
szállítók, ma "feketézők"; békében pedig alkuszok, uzsorá'sok, vagy
'ezekhez hasonlók. A társadalom megalkuvó része ügyességüket di-
cséri, amíg SEmmi. .köze nincsen hozzájuk, amikor pedig kapcsolatba
kerül velük, átkozza őket. A dolgozók számára ők .Jétszámtelettíek",
akikre nmesen szükség és Tnégis vannak, anélkül, hogy erre különö-
sebb okuk lenne, -

A hagnadik csoportba pedig az eltartottak tartoznak. Nem a tisz-
tességes, rnunkában megöregedett, megrokkant munkások, sem pedig
a házi munkától fejőrölt asszonyok, vagy az immár nyugdíjba mentek.
Hanem azok '2. fiatalok, akik akár asszonyok, akár lányok, de nem csi-
nálnak semmit, sem otthon a háztartásban, sem pedig az életben. A
..disz-asszonyok" és csak "dísznek való leányok" ezek, minden társa-
dalmi rétegben egyformánl feltalálhatók. A korzó szépei, akár a falu-
ban, akár a városban, azok, akik "mindenütt ott vannak't.v.akik semmi
másra nem valók, mint hogy legyenek és meacsodálták őket. Miattuk
vetik meg sokszor az egész társadalmi osztályt és belőlük kiindulva
születik meg a gyűlölet.

A munka nélkül élők kérdésében is fel ken emelnie szavát az
egyháznak Ha ugvsmis társadalmi. kiegyenlítődést kerssünk, "oszt:'t-
lyok nélküli. társadalmat". azaz a, dolg-ozók kölcsönös mezbecsülését
egymás iránt, akkor ezeke+ a kirívó hibákat meg kell szüntetnünk. A
társadalom mevbékélésének és összefosásának előfeltétele ez. Ezért
ebben a kérdésben ? következőket kell mondania az egyháznak:

1. A munka nélkül szerzett P.'::Izdaságot kőnnven megszünteti egy
jól megszerkesztett örökösödési törvény. Angliában az állarn olyan
súlyos adóval sujtja az örökséget, hOQY annak jó része az államra száll.
(Ezért helyezik el szívesen. az angolok vagyonukat ingó értékekben,
ékszerekben, mert pzf el lehet rejteni és kivonni a törvénvalól.) Ma-
gY?Toszágon is-ezt kellene behozni. A bizonyos összeigen felüli értékű
vagyonokból ilven módon magas száza lékú adóval nvert összegből Ie-
hétne t~mogatni. a sokgyermekes .szecénv családokat, lehetne ONCsA
V8rIy EPOL alaookat, vagy Önállós+tási Alapot -.gvarapítani. Meg
kel1enp szüntetni tp.ljesen az oldalásri örökösödést, lesfeljebb bizonyos
szociális szempontok érvényesüljenek Azok nediz. akik mévis ;:.:nnyit
örököltev. hogy munka né·lkül képe-ek mezélní. méz pedi", iól. JeO'vp-
nek kénytelenek bizonvos. munkával és elfoglalt.ságga1 járó hivatalt
vállalni. fizetés nélkül, honoris causa. . _ j

2. A spekulánsok fajtáját csak el kell' esiprst és mesrfelelő módon
munkára kényszeríteni. Nagyon jó módszor a Balkánon alkalmazott
.Jcénvszermunka", kár, hogy ezvelőre fé!lünk tőle. ,

3. Az eltartottak, a díszhölgvek pedig, ha már egyszer olyan nagy
urak és annyira kényesek társadalmi helvzetükre, annak keretetben
Iegvenek kénytelenek saintén munkát vállalon. Akinek nem felel meg
a házi munka, menjen szociális munkára. Sok gazdag- és előkelő hölzv
jótékonykodott és jótékonykodik rendszeres munkával ma is, miért
vannak mégis olyan sokan, akiknek semmi dolguk nincsen? Nagyon
könnyen lehetné szociális feladatokat találni. az ilyen hölvvek s7á-
}nára is, ahol munkát véneznének. anélkül, hozv méltóságuk kárt
szenvedne. De kötelezővé lehetne tenni azon ifjú hölzvek számára,
"kik nem folytatnak egyetemi tarnulmányokat, meg- 'az' érettségi után
is egy-egy esztendő háztartási iskolát ahol kénytelenek lennének
meztanulni mindazt, amit navv előkelőséaükben csak a "személyz€t-
tel" szerétnek elvégeztetni. Bizoriv rrrás lenne sokuk felfogása az élet.-
rő] É'S a munkáról, ha betekóstolnának ebbe is. -

Természetesen sehol sem akarunk áitalánosítani., Mind a gazda-
zok között mind az előkelő hölgyek között vannak dolgozók és magu-
k:3telfog]alók elegen. be 'azok akik közülük nem ily enek I azok az
okai a társadalmi osztályok közötti gyűlöletnek. ,. , "\



Az Öszi Tá~lat idén tulajdonképpen
Nem régiben olvastam egy röpke kis híradást arról, hogya társaságok közös vállalkozása. Nem volt

I

külön vállalkozás., egyéni beküldés, ha-
messzí északon létéért küzdő maroknyi testvérnépünk egyik színhá- .nem a szakszempontból társaságokba
zát a halhatatlan magyar remekművel. Bánk bán-nal nyitotta meg. tömörült művészek társaságonként isze-
Azt hiszem, velem együtt másnak js hangos öröm és büszkeség dobog- repeltek. Igy résztvesznek az arckép-
tat]' a meg a szívét 'ennek hallatára, hiszen néha még egy 'hivatalos festők, az aquarell- és pasztellfestők, a

grafikusok. _Ezenkívül egyszerre három
politíkai megnyilatkozásnál is szebben és maradandóbban fejezi ki p. emlékkiállítást (Berán _Lajos, Dómján
jó- és balsorsban való összetartozást, a testvériséget egy ilyenművé- Sándor, Spányik Kernel), és gyűjtemé-
szeti esemény. Mert többé-kevésbbé mindíg jelképes szinházi meg- nyes kiállítást (RaábErvin) és Budapest
nyitók -- bármily meghökkentően is hangzik - nem egyszer politikai Székesfővárosvgyűjternényéből a fiatal

szobrászművészek alkotásait láthatjuk
rokon- vagy ellenszenv takargutói is lehetnek. Elvégre a színház a Igy ez a kiállítás rendszeres, de-egy-

. szénrehozott darabokori keresztül adjá tudtára mindeneknek, hogy oldalú, hiányzik belőle még az a kis-
milyen érzésekkel kívánja megtölteni a nézőtér szeizmográf lelküle- mérvű szabad verseny is, amelyet- a

'1 ' dé kok Jránvi ák . l Tárlat. meglehetősen elfogult szempont-tét ES hogy nu yen szan e c irányitjá a nem éppen fe elősség nél- jai egyébként lehetővé szoktak : tenni
küli -vezetőket. ' Az arcképfestők 'kőzőtt van egy pár

Mi is túlvagyunk már az évadnyitó előadásokon és ha a fenti - egészen kiváló kép: Merész Gyula: G
mondjuk: müvészpolitikai - szempontból mérleget készítünk a Tővá- Hauptmann, Prohászka József: .Tanul-
rosiszinházainkhan színrehozott darabokból. akkor bizony veszteség- mány, Müller Agostá: dr. O. B. arcképe- Sárkány Gyula: _ .Tavasz c.a'lkót~sa
számlánk jóval nagyobb tételeket tüntet fel a nyereségnél. Volt idő, Aquarell és pasztellben Istokovits, Edvi
amikor színházaink eredeti művek hiányában kénytelenek voltak es- Illés Aladár emelkedik ki. A filital
téík nek nagy részét divatos idegen szerzők nem mindíg kétségtelen szobrászok müvetből" a legjobb 'Kocsis
, tkk" kl' h k 'brrl 1" . András: Apai szeretet-e. Sok a jó rajzcré ű mun ama szeute n>, ogy szü sez o e végezzék azt is, ami il grafikusoknál. Az ernlékkiállítások
tulajdonképpen csak másodiagos cél volt: a tömegmulattatást, Ma már ismert és ismertetett képeket hoz-
már ennek nincs létjogosultsága. Ma már a színház elsősorban lélek- nak jó összeálhtásban. DQJ1.1.jánÁrpád
nevelő és jel1emfejlesztő intézmény kell, hogy legyen; űzilet és minden alkotásai egészen kiválóak.

Mi az igazság'? a címe Pirandellube-egyéb szempont csak másodrendű. Természetesen a megszokás -nagy mutatott darabjának .Ó: A darab azt- az
úr és máról holnapra még a legválogatottabb közönség sem tudna el- álláspontot képviseli, hogy abszolút
fordulni. a neki évtizedeken át nélkülözhetedenként feltálalticreg~n,. igazság nincsen, csak relatív igazságok
divatos szerzőktől, de hát ma, szerte az-egész közéletben nagy tét fo- vannak, azaz,' mínden "ítgy van, ahogy

~ vesszük". Ebből a gondolatból épül felrog kockánt minden megmozdulásunkban, minden - törekvésünkben, a pirandellói roűvészettel'megírf _darab,
életformában, politikában, irodalomban, művészetben , és színházláto- amelyik tulajdonképpen nem is más.
gatásban is magyarabb magyarra kell lennünk. Ez olyan nagy cel, mint egy nagy. fintor 'a társadalom. felé,
mely mindenképpen megéri azt, hogy mellette és körülötte: m-nden, rnaróigúnnyal telve.. ilyenek vagytok,

így éltek. Pompásan" kiaknázza a szín-
más cél hattérbe szoruljön._ -ház a relativ igazság ötletet akkor, ami-

Annál inkább szemet szúró, hogy egyik színházunkban .a meg- kor a szünetben 11 darabról Írt külön-
nyitás óta nap-nap után táblás házak mellett adják elő egy olyan böző bírálatokat egymás mellé: rakva. vetíti, hogy megkérdezze mindegyikután
idegen írónak a darabját, aki éppen a magyarság részéről nem ér- egy újabb feliratban: Mi-azigazság?Jé
demWmeg ezt il. kitüntető pártfogást. Ez az Író G. B. Shaw, a darab szereplők jól játsszálc a darabot, kár,
pedig W:arrenné mesterséqe. Magáról a darabról nincs sok mondani- hogy hamarosan . 'leveszik ci műsorról
valónk, elvégezték azt már annak idején az arra hivatottak. lVIégís. De úgy látszik ebben- a színházban ez

'az irodalmi értékű darabok sorsa. Szép,
legyen szabad annyit megjegyezni, hogy - most teljességgel elvonat- hogy -ennek ellenére "kísérleteztek vele
koztatva az írójától - nem a mai embemek, főleg pedig nem a mai Kettesben' cÍmalatf mutatták be 'az
magyar embernek való. Van. Shawnak néhány komoly, értékesebb első szabadban' készült magyar filmet
darabja is, miért éppen ezt választotta a Pesti Színház, ha már min- Epkézláb vígjáték- ez, altig-alig -van

. benne=sablon. Ügyesen és fordulatosan
denáron Shaw-darabbal akart nyitni? Shaw egész oeuvre-jeben 'nincs rendezett darab.r jó-szórakozás.. Látszik
még -eg:y alkotás, mely ennyire szembeszökően, ennyire töményitett azonbanc vhogy rttkán: rándult ki eddig
feltálaJásban igyekezné, meghonosítani és rokonszenvessé tenni a il. magyar filin a szabadba, a felvéte-
szemtelen ember típusát, az arcátlan modort a színpadon, főként pe- lek nem rnindenütt megfele16 színűek

és élességűek. Együtt fut vele·;,A Ka-
dig a le!Zundorítóbb viselkedést a szülőkkel szemben. Miriden ember- Iota partján" c.iAdy vers alapján ké-
nek magától értetődően szülei a legdrágább, legtiszteltebb lények ezen szült Ú. n, irodalmi kisfrlm. Jó felvé-
ft világon. Shaw tehát, a fejtetőre állítás nagymestere bemutat egy telekkel, kissé kényszeredett dramatizá-
szellemileg agyonra pofozott apát és egy erkölcsileg ugyancsak meg- lással. ,-l<J?,.
csúfolt anyát és ezeknek gyermekeit, akik mirrden emberi fogalmat
meghaladó módon, pimaszul viselkednek és beszélnek szüleikkel
szemben. Mellesleg az apa egy deli ri um os , szenilis töktilkó. Warrenné
hajdani. sors társa, akit az író nem átall -egy öreg pap tiszteletre méltó
köntösébe öltöztetni, Ha még ehhez hozzávesszük a pénzért minden
erkölcstelenségre hajlamos' züllött arisztokratát, akkor előttünk "állnak
Shaw figurái, akiknek elméneségein vaf!Y elménctelenségeín keresz-

Es ha egyszer meg lehetne szüntetni, könnyen, vagy legalább is'
csökkenteni lehetne ezt a gyűlöletet, akkor miért ne tennők meg?
Vajjon nem éri-e meg az ország és a nemzet békessége?

Kemény Péter.

Egészségesebb magyar önérzetet !

-ségével hatalmas erőket fognak össze a
kenyérkereset ~ron.tján és irányt mu-
tatnak a szorgalmas, munkás, hivő élei
felé. FüLöp Dezső.

Láttuk,

~~.~ ..•....••..~
I "lO'- .

Kitüntetés. Egyházunk -egyik szeré-
nyeri munkálkodó tagját, az alsódörgi-
cseí és zalaistvándí gyülekezet telügye-
lőjét, Mesterházy T'erenc veszprémi rö-
ispárit a kormányzó úr a Magya-r Ér-
demrend KQzépkeresztjével tűntette ld
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HíREK
Az'előfizetési d,íj felemelése. A papír-

árak 'nagy emelkedése és a munkabérek

felemlése következtében az összes sajtó-

termékek elbőáUítási ára lényegesen

.megdiágujt. E!!e való tekintettel az Or-

szágos Luther Szövetség ,váLasztmányá-

no,k határozatából és az Országos S(ljtó-

kamara hozzájárulásával lapunk' elő-

fizdési difát f. évi október hó l-től évi

A8 pengőrő! évi 'io pengőre vagyunk kény-

telenek fel'emeLni. Tekintettel arra,

hogY.a f.. év utolsó nelgyedére eső' elő-

fizetési díjkülönbözet 50 fillért tesz,

arra kérjük eLőfizetőinket, hogy ezt a
külö1~bséget a jövŐ évi eLőfizetésseI

együtt szíveskedjenek beküldeni, miután

]Jtostani külön beküldése portó- .és ,
csekklapok költségei cimén majdnem

felemésztenék ezt a csekély' összeget.

Tekintettel súlyosan megnövekedett eLő-

,áUítási költségeinkre, bizaiommal kér-

jük mindazokat a ke'dves olvasóinkat,

'akik akár a f. évre, akár előző évekre

is hátrálé/OOan· vannák, szíveskedjenek

a nek.ik megküldött ért€1süésben feltün-

tetext összeget mielőbb bekülqerii.

" Lapunk fenntatfásá.ra önkéntesen kül-

,dött adományokat ,;.AzEvangélikus Élet

'barátai" ,címen lqpúnkban nyugtázunk.

,_A' bányai egyházker'ület évi rende"
közgyüléséről lapunk -iegközelebbi szá-
mában hozunk részletes 'tudósítást.

Az .Evangéllkus. Élét és a katonák.
Egyik református' tábori .Telkész a na-O
pokban tkülönösen .hálás köszönetét' fe-
jézteki 'lapunk 'szerkesztősége előtt
azért, .hogy úgy frontori :jártában: mínt
a hadikórházakban mindenütt találko-:
zott lapunknak katonák között szétosz-
tásra . küldött példányaival. Hálásan
állapította meg, hogy a lap a legponto-.
saoban mindíg 'megérkezett . .lelkí gorr-

. dozói munkájában jól használhatta s ka-
tonái szívesen olvasták. I

,Furcsa .és bántó hangot hallottunk az'
október lü-én elhangzott római kateli-
kUS rádiós .Istentísztelet igehirdetésé-
ben. Havas Lucián tanár "s2lentbeszéde'
némely megállapításai sértők és igaz-
ságtalanok voltak, sajnáljuk, hogy .el-
hangzottak. Nincs most, ideje sem a
nyilt, sema burkolt gyanúsításnak.
még kevésbbé a sértegetésnek. '
,'Imaházalapkő-Ietétel Szalafőn. Az
ő:rJjjszentpéteri missziói körhöz tartozó
szalafői fiókegyházközség -szeptember
26-án tartotta imaházalapkő-Ietételi ün-
nepélyét, Mihácsi Lajos m. h. lelkész
végezte az igehirdetés. szolgálatát, Hei-
ner Géza őrihódosi lelkész mondotta az'
ünnepi beszédet, ismertette az építés'
történetet, majd elhelyezte az alapkövet
és az emlékiratot. Az örségi misszió te-
rületen ez lesz rnostmár 'í'l mái?oqi~ íma-
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tül próbálja meg az rro kivetni sarkaiból a világot. Nem, ez nem a
magyar gondolkozásnak való térnal Ez a négy Ielvonáson keresztül
zuhogó szofizma-áradat túl messze esett a mi jÓZ8JIlmagyar agyves
lőnktől és ha mégis van közönség, amely estéről-estére mulatni tu'
ezen, az minden más lehet, csak nem magy.ar.

De nem-Is a darabot akarom én bírálni, mert másról van itt szó
És pedig nem kevesebbről, mint hogy itt valami csórba esett a mi
nemzeti önérzetünkön. Akadnak még sokan, akik nem felejtették el
hogy ez a mindent visszájára fordító, minderit kigúnyoló és semmit
sem tisztelő angol' Író, még nem is olyan régen milyen becsmérlő ki-
jelentést tett a magyarságról, annak kultúrájáról, békés eszközökkel
folytatott ir redentizmusáról, miközben nem hagyott kétséget az irán I

sem, hogyha rajta állana, legszívesebben haladéktalanul visszatolon-í
cóltatna bermünket Ázsia legsötétebb közepébe. Nem ismerern más

.nemzetek mai szinházi repertoárját, de. százat mernék egy ellen
tenni, hogy ilyen előzmények után egyetlen ország színpad
sem nyílna meg a nemzeti becsületet ennyire még sértő, ennyire
semm-be sem vevő idegen szerző előtt. Sőt biztosra veszem azt is
hogy finn színpadon ma nincs mód rá, hogy orosz író darabja színr
kerüljön. Pedig. ott sok mentséget lehetne találni: közelség, a hatal-
mas vonzása a kicsinyre, a finn drámairodalom viszonylagos szegény
sége, stb. Nálunk mindezek a szempontok elesnek; hála Istennek, mi
már nem vagyunk szűkiben megfelelő színdaraboknak és ha kell, akáf
tucatjával léhet jó magyar kamaradarabokat találni; ha pedig minden
áron idegen kell, tessék csak széjjelnézni, százával vannak olya
írók, akik nem nézik le pöffeszkedve :a kicsinyt' és nem csúfolják meg
azt, akinek nincs módjában ellene szegülni.

Lehet, hogy ezek az aggodalmak nem bántják annak a közönség-
nek a lelkiismeretét, amely oly sűrű sorokban kíváncsi Wárrennénak'
és lélekkufár társaságának a históriájára és amely a siker pecsétjét!
.üti rá kedvenc írójának a darabjára. Azt hiszem, nem messze járok az
igazságtól, ha ebben .a közönségben találom meg mind a színrehozatal-
npk! .mínd pedig a tartós sikernek a titkát. Mert nemcsak a szinját
szásnak, hanem a színjáték-nézésnek is az a legfőbb gyönyörűsége,
hogy az 'ábrázolt egyén sorsát a néző magáénak érzi, ha többre nem
is, legalább .arra a két - három órára. Ha az azonosulásnak ez az
illúziója hiányzik, lett léiyen a mű akármilyelll virtuóz, lehetnek a
díalógusaí még olyan mesterik, hidegen fog hagyni. Nos, merem állí-
tani, hogy egyetlen jóérzésű magyar ember sem fogja magát azonosí-
tani sem Wárrennéval, sem annak nemzetközi cinkostársaival. Ennek

J a darabnak a törzsközönségéről már nem mernéim ezt ilyen határo-
zettan állitani. Shawnak oly-an buzgó lelki odaadással-sohasem tap-
solhat más, mint a lakosságnak. ama bizonyos Iélreismerhetetlen
jellegű és gondolkozású rétege, mely talán nem is 'a darabnak örül,
tapsol, hanem az idegen, az angol írónak.

A világtörténelem roppant harckocsijai a színfalakon kívül dübö-
rögnek és ebbe a nagy világfelfordulásba semmi beleszólása sincs
Tháliának. Sed caveant .consulesl Volt egyszer egy nemzet - talán
az egyetlen az egész .világon - mely önérzetét veszendőbe hagyta
menní ,és mosolygó-bókkal fogadva szellemi hóhérait, marokszámra
tömte -magába a halálos bódulatot hozó idegen álrnűvészet mákonyát,
Sikerült is alaposan lezülleszteni a magyar színpadot és évtizedeken
keresztül dúsan virított a kabarélegények vetése, míg végre jókora
erőfeszítéssel neki láttunk a, dudvairtásnak és nagy nehezen sikerült
a gyomlálásban szorgoskodó kezeknek valami eredményt felmutatni.
Annak az időnek nem szabad többé visszatérni! Ma már jó úton hala-
·dunk az önálló magyar művészet felé és ha még nem is tartozunk
azok közé a boldog nemzetek közé, amelyek szinházaíkat saját mű-
'veikkel tölthetik be, annyira azonban már egyszer el kell jutnunk,
hogy mi is csak azt becsüljük meg, aki miriket megbecsül. Aki ezt
nem teszi, annak, magyar színpadon nincs helye!

Dr. Vá.rhef1...yiMi~ló$,
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Az ,
erem másik, oldala

Nagy érdeklődéssei és együttérzésselolvastam azokat a mélyen
szántó és a lelkíismeret Iélekharangját megkondító szavakat," melyek-
kel az "Evangélikus Élet" szept. 25'-i számában "A kivert gyermek"
helzetét a cikkíró ecseteli. Nem szándékom éppen ezért állításait cá-
folni, sem véleményével szemben vitát provokálni, csak egy-két, szó- ,

,val' - az igazság kedvéért - az érem másik oldalára is szeretnék
reámutatra.

1. "A gyermek ellenségei közé tartoznak a háziurak" mondja a
cikkíró. Nem tagadom vannak ilyenek, sőt talán sokan is, de mielőtt
kiszabnánk reájuk a, súlyos büntetést, amit a cikkíró követel, talán
hallgassuk meg az ő védekezésüket is. A cikkíró példákat említ állí-
tása igazolására, hadd szólaltassam meg én is itt egy "szívtelen ház~~
úrnak" egy bírósági tárgyalás alkalmával elhangzott sirámait. "Naiv,
lelkesedő ember voltam - beszéli a "szívtelen háziúr" - szüleim
halála után, mikor egymásután kikisértern 'őket a csendes temetőbe,
mivel engem hivatásom teljesítése elsodort az ősi családi háztól, azzal
gondoltam megszentelni szüleim emlékét, hogy a számomra szent ke-,'
gyelétet [elentő családi 'hajlékot két lakásra átalakítva, többgyermekes
családoknak akartam kiadni csekély bérért s ezáltal gyakorlatilag is
az újkor szociális szavait követni. Az egyik család három gyermekes,
a másik - ,barátaün tanácsára - gyermektelen házaspár volt. Persze
minden támogatásom az előbbi családé volt s mivel nagyon szegényes
bútorzatuk volt, még a szüleim emléke által megszentelt családi búto-
rok közül azokat, amelyek kis otthonomba nem fértek el, nekik adtam
át használatra ..Egy ideig ment is minden a maga útján, míg egyszer-
csak a többgyermekes család kezdett a Iakbérfizetéssel elmaradozni és
a gyermekek rongalásai és ablakkitörései ijesztő mértékben elszapo-
rodtak. Véleményemea azonban ez mit sem változtatott. Egy januári
hideg reggelen azonban egy egyenruhás ember furcsa irattal látoga-
tott meg. Az~említett többgyermekes család. egy közeli kereskedőnek
tetemes összeggel tartozván beperelte s a végrehajtó, mint a család
birtokában levő egyetlen értéket, az én bútoraimat foglalja le. Ijedten.
szaladtam a bíróságra, ahol csak nagy utánajárás, könyörgés s az ügy-
véd jóindulata mentett meg egy tulajdonjogi per örömeitől és költ-
ségeitől. Mikor csendes szavakkal erre figyelmeztettem őket, megta-
gadták a lakbérfizetést és viselkedésük valósággal tűrhetetlenné vált.
Végre egy hosszú kilakoltatási per eredményeként hatalmas Iakbér-
tartozás és még nagyobb értékű rongálás hátrahagyásával a perkölt-
séget pervesztésségük dacára is -reám ruházva - mivel ők fizetni nem
tudtak -- kivonultak a lakásból, de azonnal: utódról is gondoskodtak.
Mikor t. i. a megkönnyebbülés sóhaj ával a lakás küszöbet -átléptem,'
már egy másik háromgyermekes családot találtam ott, akiket az előző
lakók tudtomon kívül, de bosszantásomra, a hátam mögött betelepi-
tettek. Mit csináljak? Itt is három' gyermek volt. Megsajnáltam őket.
Maradtak. Eleinte még némi lakbért is fizettek. Ez azonban hamar
elmaradt, de helyette furcsa kósza hírek érkeztek, melyeket lassan-
kéflotaz, egesz felháborodott utca valóságként igazolt. 'A gyönyörű vi-
rágokat, melyeket édesanyám keze ápolt, letarolták, a gyümölcsfákat,
melyeket édesapám öntözgetett, kitördelték, bezúzott vablakok, levert

, falak, piszok, bűz, állandó verekedések. bicskázások, átkozódás s: az,
ártatlan három gyermek ajkán trágár dalok, malyekkel az utca lakóit
gyönyörködtetik ... Üjabb per, de nyáron törvénykezési szünet, ősszel
sok '8. per,« csak szept .. 28-ra tűzhető ki a tárgyalás, a tárgyaláson a
bíró is elszörnyed a tanúvallomások hallattára, mentő tanú egy sincs,
aJZalperes ügyvédjének csak egy védekezése van: "három gyermekes
család". A bíró kimondja a kilakoltatási ítéletet, de a törveny 30 napi
időt ad, utána egy-két hét a végrehajtás, ez már belenyúlik' novem-
berbe, ettől kezdve pedig tavaszíg tilos a kilakoltatás. Tehát újabb
pernyertesség - és nagy .lakbérhátrálék, egy Télévi félj Iakbér, ami
szintén
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reménytelen, perkőltség, a gyermektelen becsületesen fizető'
házaspár pedig felmond, mert már nem birják ki tovább ezt a szom-
szédságot, Az adó, perköltség hatalmas adósságokba kényszerítette a
".sz.ívte,len háziurat, az izgalmakba belebetegedett, s az ősi családi
hajlékban, melYjben vala·mikor a munka és imádság ..tanyázott; a há-

ház, amely Isten dicsőségét és szórvány-
híveink élniakarását hirdeti. ' '.

Maróthy Jenő síremlékének felava-"
tása október 17-én, vasárnap déli 1/21
órakor lesz a Kerepesi-úti te{nefőbeU·.
(IV. parcella, 48: sírhely.) "

Szarvas. A magyarországi, Keresztyén
Ifjúsági . Egyesület 'fennállásának 60
éves jubileuma alkalmából. a szarvasi.
KIE okt. 3,..án·.ünnepi "közgyűlést tar.,.'
tett. Kelle Gusztáv esperes megnyitót
mondott., Bcrgulya Endre' vezető a hely-
beli 1<IE-munka helyzetet és célkitfué:
seit ismertette, majd ' Klimaj 'Mihály
szavalt, Kíss György lelkész pedig ál-
kalmi beszédet és imádságot moridött
A közgyűlés megalakította a KIE férfi-
csoportját azzal, ,hogy egyelőre havonta
egyszer összejövetelt tartanak az új ta-
gokkaL .

Mohács. A tavaly tető alá került -ú]
szórványtemplorn folytatólagos rnunká-
Latili során kívülről teljesen elkészült
a templomkertet övező kerítéssel együtt
A dunántúli egyházkerület G. A. Gyám-
intézetétől kapott 2000 perigős adomány
lehetővé teszi, hegy elkészüljön leg-;
alább a tanácsterem és a lelkészi dol-
gozószoba, ami által a gyülekezet már
az idei munkaévben . saját otthonában
vetheti meg' a 'lábáLRemény, van arra,
hogya templom jövőre teljesen elkészül,

Evangélizáció. Okt. 3-l0-ig egy idő-
ben két helyen volt egy-egy hetes evan-
gélízáció: Nagybányán és Nagyváradon'
Előbbit Joób Olivér, utóbbit vitéz Sré-
ter Ferenc végezte ... Mindkét helyen
mély nyomokat hagyott Isten Szeritlel-
kének munkája a gyüleke-zetben, - Okt.
18-21. között - mint mát [eleztük is
- 'lelkészevangélízácíó lesz vNyíregyhá-
zán Túróczy Zoltán püspök szolgálatá-
v~. (

A nógrád-c-hont-s-bárst egyházmegye
felügyelői .és lelkészi kara szeptember

. 25-en, .Balassagyarmaton értekezletet
tartott. 'Ennék keretében." Laszkáry
Gyula kerületi felügyelő, megemlékezett

<az elhunyt Kardos Gyula' püspökről,
majd az értekezlet kivonult a temetőbe
is, ahol az, elhunyt püspök sírjánál Ott-
már Béla alasperes mondott Tmádságot

~resztyén egvség., AHarangszóból
vesszük át, az alábblakat. Dunántúli kis
városban történt, Á 1·eformát7.l.s' lelki-
pásztor leányát térnették a .református
templomból, A szomorú , szelgálatot a
református lelkipásztor testvére, .az
evangélikus lelkész végezte. A zsúrolt
gyülekezetben elől ült a 1'ómai katolikus
papság színte teljes számban. Igazi 'ke-
resztyén, egység volt. Vajha, e szornorú
alkalmon túl is folytatódnék! .

Személyí hír. Révész István .angyal-
földi s.-lelkészt a honvédelmi. miniszter
egy évi próbaidőre a budapesti IL sz
honvéd helyőrségi kórházhoz osztotta
be katonai lelkészi szelgálatra.

Nagykároly. Okt: Iü-én tartotta a
gyülekezet első .szeretetvendégségét,
mely alkalommal Margóésy Emil c: fő-
igazgató előadásával" 'Margócsy Emilné
novellájával, Baráta Kató és Hirth
Gyula gímn. tanulők szavalatokkal mű-·
ködtek közre: Kiegészítette a műsort a
református _énekkar néhány művészi
-száma, az ifjúság jelenete, valamint ifj
Rimár Jenő lelkész' megnyitó' és záró-
szavai.· , .

Félszázados jubileum. Most ünne-
pelte meg á nyáregyházai evangélikus
és- református egyhái közös templomá-
nak' 50. éves fennállását.Á délelőtti
hálaadó istentiszteleten 'az igét ~H. Egyéd'
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Aladár 'tb. esperes ' hirdette, dél-
után vallásos ünnepély volt, melyen
színtén ő tartotta az . egyik előadást
"Békesség háza'" ,címen. A retormátu-
sok részéről a 'vallásos ünnepélyen
Fónyad Dezső monorí lelkész beszélt
"Lélek ~éslelki templom" címen. A pesti
középső egyházmegye nevében Haerter
Adam egyházmegyei felügyelő köszön-
tötte a jubil.áló egyházközséget,

Halálozás. Purt Adolf" ny. bátaszékí"
főjegyző,' egyházunk presbitere; a báta-
széki fiókegyházközség egyik alapító és

» buzgó tagja,. egykori alsónánai tanító
82 éves korában .az Úrban csendesen
elhunyt. '., ..

Házasságkötés. Thury György kondo-
rosi ',tanító .és Dankó Margit tanítónó
okt. 9-én' tartotta esküvőjet ~! szarvasi
ó-,templomban.., . . .
. A Harangszó-naptár ez évben külön-

böző nehézségek rniatt csak karácsonyra
jelenik meg.' . . :
. Gy.ü!ekezeti nap, A rákosszentmíhályí

egyházkőzség voktóber lü-én jól sikerült
gyülekezeti napot rendezett. A külön-
bÖzŐ nemű és korú .~egyházhíveknek
Setehló Gá,bor,. Pásztor Pál. Zászka-
Iiczky Pill és dr. Keken András tartot-
tak .előadást. A befejező templomi ün-
nepélyen dr. Reök Iván sebészfőorvos
beszélt, a keresztyén. családról, majd
szerétetvendégség következett, A gyü-
tekezet tag1ai zsúfolásig megtöltötték a
templomot' es nagy érdeklődest mutat-
tak -minden előadás iránt.

Keressük Spitzer Jakab és Hauser
Zsófia házasságlevelét. 'A házasságköté-
sük 1850 körül történt. Hauser Zsófia
szülei: Hauser-sfózsef vés Kitzeer Jozefa
Értesítést laputik kiadóhivatalába ké-
rünk. A házasságlevél megküldője 200
pengő pénzjutalomban t€SZ2SÜl.

'Pályázati hirdetés'.' A 'soproni evangé-
I1kus líceum ésj.anitóképzőintézet fenn-
tartója pályázatot hirdet magyar-törté-
nelem' szakos és magyar-nemet szakos
tanári állásra: Javadalmazás az állami-
val,~azonos, A, dunántúli' egyházkerület
iskolai nagybizőttságához r eimzett kér-
vények az iskola -igazgatóságához (Sop-
ron; Képezde-u. 14.)küldendők. Bő-
vebb felvilágosítást- az iskola igazgatója
nyújt, .

.Bejelentés és: felhívás! "A lélek hal-
hatatlanságának védelme" című érteke-
zésemet, Isten kegyelmében bízva, ha-
marosan, nyomdába adom. Ez az irat
összefoglaló -válasz mindazokra a hozzá-
szólásokra, amelyek :a' "A lélek halha-
tatlansága" címu könyvernmel kapcso-
latban nyilvánosan riapvilágot láttak
vagy magánlevélbenehozzárn érkeztek
Az -értekezés tartalma: Előszó - A
könyv visszhangja. ~ Válasz a hozzá-
szólásokra -'- Lehetséges-e az áthida-
lás? - A másik .tábor egyérteJműségé-
nek-hiánya - Biblikus-e a "lélek hal ..
hatatlan~ága'!,.kifejezés?- ,A ,.létek
hafhatatlarssága'' )dfej2zés etimológiai
sikban - .Avkérdés a másik .tábor szem-
szögéből. nézve - Ön.ák1ószubsztancia-e
a lélek?' - A "ninc~ önálló lélek" tan-
tétel eredete. - .A kibontakozás egyet-
len> útja ...:..A,könyv~két az igénylők
számához .mért en,. csak' korlátolt pél-
dányszámban 'Ily,OIntat51J1<.Arát 'lehető-
ség szerint alacsonyra szabjuic Kérem
Ielkésztársaimat.. .,hogy . amennyiben. az
az irat megküldését ckívánják, igénylé-:
s\j,k-eJnovember, .20~ig:~gy levelezőlapon
oljyet,Ién je~entsé!<-;;;;:~van.g;élilfus Lel-
kés-zi 'Hivatal, - ÖSag~r,d, -,u ..,p. Keszeg
Nógrád 'inegye címen. HÚ1·ma.ti Béla.
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romgyermekes család trágárdalokba öntött díadalharsonája : zeng.
-Eddíg tart egy "siívtelen háziúr" jeremiádja, -8 ki a hibás? A szo-
ciális törvény vagy a "szívtelen háziúr"? Nem, hanem a bűnös ember.
S akkor az egyház feladata elvezetni a bűnös embert az ige szavával a
megtérés útjára, Krisztushoz! .

'2. '"A gyermek ellenségei közé tartozrik a háború.'? Kétségtelen.
"Mindkét szülő kénytelen dolgozni s a gyermek ha kikerül a Napközi
Otthon keretei közül, 13-14 éves korban az utca neveltje lesz.' - Dc
vajjon segíf-e ezen a munkabér emelése'? Vajjon csak az anyagi nyo-
mor kényszeríti az embereket a kettős keresetre? Valószínűleg min-
denki látott már többgyermekes családot, ahol az édesanya nagy nél-
külözések és lemondások közepette felnevelte gyermekeit férje fizeté-
séből és -sajnos - nem ismeretlern az olyan magas fizetési osztály-
hoz tartozó úriember sem, akinek a Íelesége.pl. aktiv tanítónő, a gyer-
mek pedig cselédkézre marad. S vajjon ebben az igénytelenségben és
lemondásban mi evangélikusok példát mutatunk? Mit tettünk, mint
közösség és mint egyén e cél érdekében? Hány gyermeket
mentettünk meg az utca nevelésétől. Mi tehát az egyház feladata:
csak' kritika? Talált: több volna az eredmény, ha kevesebb volna
kritika és több a mea culpa.

, 3. "A gyermek ellenségei közé tartozik a szülők életvágya." Tagad
hátatlan, ez paragrafusokkal meg nem oldható probléma. De legyün
igazságosak, vajjon mindég az életvágy űzi egymás karjaiba a máso-

'dik házasságot kötő szülőket? Vajjon cselédkéz nevelése mindég
jobb a mostoháénál? S aza mostoha mindég az a "gonosz
mostoha?" Tagadhatatlanul - több . példa hozható fel a "mostoha
gyermek" sorsára, mint az- ellenkezőre, de azért talán nem
lehet tagadni, hogy vannak édes mostohák is. Magam is ismer-
tem oly gyermeket; -aki csak a bátyja érettségije után tudta meg,

. hogy az- nem volt édestestvére. Ismerek olyan' édesanyát, aki a mos-
tohagyermekei betegágyánál átvirrasztott sok keserves éjszaka, so
küzködés és imádság. után, de ki tudta vívni a' gyermekek elfogultsá-
gával szemben, csak édesanyának kijáró öszinte szeretetet. Nehéz, em-
berfelettien nehéz', de , annál magasztosabb egy elhunyt édesapa vagjl
édesanya helyett egy talán elfogult és mégis szeretetre vágyó árv
gyermek édesapjáva, édesanyjáva lenni.. És ezt a nehézséget csa
fokozzuk, ha még növeljük a köztudatban amúgyis megkövesedet
"gonosz mostoháról" szóló előítéletet. S' vajjon célravezet-e a nehé
küzdelemben elfáradt s azt feladó mostohával szemben' a büntetés?
Nem fogja-e ennek is a. mostoha-gyermek a kárát vallani? Mi itt az
egyház feladata? Ahol a legnagyobb az ellentét, ott kell lenni a leg-
nagyobbnak a -r-r- szerétetnek. Ahol a legmegoldhatatlanabb feladat el'
állít az élet, ott- van leginkább szükség erőforrásra. A szeretetnek e
az erőforrása: az Isten. Ebből a forrásból pedig egyféleképpen lehe
meríteni s ez: az imádság. Imádkozzék az, akit az élet ilyen nehéz fel-
adat elé állított és kísérje az egyház imádsága feladatának teljesíté-
sében. Gyakorlatilag: talán egy a lelkész indítására tartott közös családi
áhítatban elmondott .együttes imádság többet, segít minden ember'
erőlködésnél, mert megoldja a megoldhatatlant - az Isten.

Végül, ha "az egyház szociális szaváról" van .szó, ne felejtsünk el
visszalapozni .az első keresztyének életére és előre tekinteni észak

-felé. Az első keresztyének idej éhen és a szovjet birodalomban az egy-
háznak nem volt, illetve nincs szava. Sakkor' összeomlik minden

•szociális kérdés megoldása ? Vagy éppen 'akkor. fog reáébredni az egy-
ház a maga. igaei feladatára, eszközére erőforrására. Talán ha az egy-
ház, külön hatalmi szava elhalkul, jobban meg fOlgja minden tagja
hallani a belső szó erejét: az igét. Igazi egyházi ébredés csak úgy jö-
het el; ha az egyház, minden tagja rádöbben,hogy minden problé-
mája, kérdése csak az ige fényében oldható meg. Csak akkor lesz át-
ütő ereje a. prédikációnak, ha beszélő és hallgató egyformán meg lesz
győződve a.z-ige mindent átformáló hatalmáról. Csak akkor .fogják ke-
resni. a biblia-," imaórákat, hogy odahelyezzék minden életnehézségű-
ket .az ige _me;gvHágításába. Akkor fog rádöbbenni minden e~áztag,
hogy- az egyház eszköze nem a- törvény kényszere, hanem a példaadás
győzelmes lendülete. Erőforrása nem földi javak, törvényparagrafusok
hatalm?" hanem örök hálaadás azért a minden hatalmat felülmúló
szövetségért, mely egyszer megköttetett mindegyékünk számára - a
golgothat kereszen. Dr. Weiszer Elek.
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kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok. hamutál ak,

. nászaiándékok,

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

. ~ ALAPITÁSI év. 1853. CUJ
ELIGMANN. '
, ÉKSZER-EZÜST -ARANY ,

"Telefon: 181-282. BUDAPEST- V., Nádor-utca 3.-
V álasztékos. ízléses, szolid munka. Előnyös árak.

~ÉLYECZŐK
xovs cs LAJOS. ,/

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

zománctáblé.k, I

vésésék, jelvények,
névjegyek, címkék

8undllk,
bolerók, ~züstrókák, nerzek nagy választékban

Á ~~ .••.•••.talakités ~redeti .! .~

model szerint. '. ~~-- 7'"
Varsánví Laios-nál IV., Múzeum-körút 7.

Regi ~özis~ert. . 'f.'1S1ff . ~
megblzha~o "'Nt:' '1' II . '.

11UI, J:a 5%,0100. budapest·
p, s%,örf1le IV krlslőf ter 6
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Ajándékok, órakülönle-_
gességek é s órajavítások.

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

Hittestvérekriek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

~á~ió, gramofon, zonoora~iIIenijüs ~armonita
és az összes hang- MARNITZ hangszer:
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VU!. kerület, Józseí-körút 37. szám.

. Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

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

Divat-zsebkendők
/ .

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

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház•.
kerületeK Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetker 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 1413alkalommal 229.516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikús bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat : férfi és női tagszerzőket,
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Budapest, Luther-utca tib.
Modern, antik, styl és bőr bútorok kérpitozésát, átalakítá-
sát [avitását szakszerGen"- készítem.
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"A L U TH ERT ARS A SAG· könyvescsomagiai
rövid idő alalt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a' régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

r könyveket és füzeteket kap! /

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

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó:, Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Kiace- 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 J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: 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. Bruckner: Az több rítkaságot tartalmazó csomag ára' szállí-
Agostai hitvallás viIágformáló ereje. 9. Hitt- tással iegyütt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A l.:;UTHER TÁRSASÁG közkedvelt lolyőiratának, az ÖSVÉ'NY-nek I-XII. évfolyamát. 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 teljes sorozatokon kívül .már csak egyes évíolvamok kerülnek majd árusitásra,
tehát aki számot tart az Ösvény I-Xn. évlolyarnára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több min]. 2000 oldalas mű ár-a szállítással együtt 31'- 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- A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
netében. 7. Kovács S.: A speieri . birodalmi vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S. Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
Luther á wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A kommt vor dem Falle. 4. Eamler: Christian
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11. Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-

/ Luther: Miért égette el dr. Luther Máiton a adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
pápának iratait? 'll. Luttermann: Az egyház . ~k. 7. Ho~v~th: ~erze~czy Gergel~. 8. Zsi-
és a munkásmozgalom Svédországban. 13. ~ lmszky: Székács József. 9. Weber: ÚJabb ada-
Parrag: A'lJ élet útjáról (elbeszélések). H. lékok' Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15. Jelenkori vallásos ára~latok a modern iroda-
Paur: Cordatus Konrád. ,16. Rafjay: Család, lomb an. ll. Raffay Mit akarnak a magyar
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes- protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
tantizmus in Ungam. 18. Zsilinszky: Az 1610-i / logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19. Konrád könyvecskéje Magyarország és
Zsilinszky: A róm. kath. autonorniáról. 20. Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800 csomag szállítássa! együtt 4.50 P.
oldalt kitevő csomag ára szállítás sal együtt
4.50 P.

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

Az 1. csomag elfogyott. , Krisztus és egyháza. ll. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628 oldalt tartalmazó csomag szállítással
együtt 4.50 P.

'Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Mint a falevelek az őszi szél- tartva a villamqson, úgy kell
ben, úgy sodródnak az emberi külön helyet fenntartani min-
életek a háború félelmetes ziva- denütt az életben ezeknek a
tarában. Egyeseket kiragad ott- hadiárváknak. Minden jóérzésű
honukból, életfenntartó mun- ernber önmagától" úgy / érzi,
kájukból és letesz valahol hogy a hadiárva gyermek egy
messze idegen földön, bajok és kicsit az övé, hozzá és család-
veszedelmek közé. Másók feje jához tartozik: szeretet ébred a
felől elfújja a háznak a fedelét szivében e gyermek irárit, mi-
és hajléktalanná teszi. .Minket helyt hallja' róla," hogy hadi-
nem téveszt meg az a tömérdek "árva. Mi abban Isten gondvi-
szerencsétlenség és bajravál- selő kezét látjuk, hogy az em-
tozás, mely úgy fel tudja dúlni berek, szivében ilyen általáno-
egyének és családok életét, san és önkéntesen ébred fel a
mert tudjuk, hogy Isten gond- szeretetnek a felelőssége min-:
vis elő hatalma kiterjed az em- den hadiárvagyermek .irá nt. "
ber egész életére, a békesség és Ebből a felelősséget érző sze-
a nyugalom idején éppen úgy, retetből kiveszi részét" egyhá-

"mint az egész" emberi életek zunk is. Eddig is megtette. Min-
millióit megrázó háborúskodá- den gyülekezetűnkben elsősor-
sok idején. ,ban az egyháznak," a nőégyle-

De a legtehetetlenebb faleve- teknek segítőkeze nyúlt a gyü-
lek gyanárit kapja fel a háború lekezet hadiárvái felé szinte ab-
sz~e azoknak a gyermekeknek ban a pillanatban, amikor meg-
az életét, akiket a háború tesz érkezett a hír az édesapa hősi
árvákká. Ez a név: hadiárva, .haláláról. Ez az Országos Lu-
olyan, mintha két egymás ther Szövetség legfontosabb
mellé tett érem volna az árva- munkája is ebben az esztendő-

" ságra jutott gyermek ruháján. ben. Már a mult évben elhatá-
Az egyik láthatatlan' érem az rozta, hogya dunáninneni egy-
édesap ának szól, aki életét ál- házkerületben árvaházat állít,
dozta a hazájáért, benrie gyer- majd pedig ebben az évben . a
.meke életéért, Szinte látni le- Deák-téri Luther Szövetséggel
het ezeknek a gyermekeknek együtt Budapesten állít fel ár-
a tekintetében azt a szomorú vaházat, mely még az ősz folya-
büszkeséget, "amellyel"' egész mán megnyílik. Ezenkívül je-
életr-eben hordozni fogják lentős segítséget nyújt ugyan-
édesapjuk megszentelt ernlé- erre a célra agyőr:i Szerétet- "
két. A másik érem magának az háznak.· Alig indította" meg az
árva sorsának szól. Arra jogo- Országos Luther Szövetség ezt

" sítja fel, hogy különös figye- a gyűjtést, máris nagyobbkö-'
""lemmel bánjanak vele az em-" .zösségektől és "az első részlet

berek. "Mint ahogy a hadirok- gyanánt -szétküldőtt kérő leve-
kantnak kÜlön' hely van fenn- leknyomán 73 ezerpengő ér-

;.

kezett. Ez a nagyszerű ered-
mény kétségtelénül igazolja azt,
hogy ennek a szeretetnek a fe-
Ielőssége csakugyan megvan a
szívekben. Különösen bizo-
nyítja, hogy az adományul kül-
dött összegekkel "együtt egész
'sora érkezett olyan megható
Ielajánlásoknak, további ado-
mányokra való önkéntes .köte-
lezéseknek, szívből jövő he-

"lyeslő és buzdító szavaknak és
ez sokkal több a küldött ado-
mánynál,' mert a küld őnek
egész szeretete és egész áldo-
zatkészsége nyilvánul meg
benne. Ha: ezeket a megszólalá-
sokat olvasgatjuk. azt kell érez-
nünk, hogya földi életben
annyi sok bajt és nyomorúsá-
got jelentő pénznek ezek azösz-
szegek ahhoz a ritka fajához
tartoznak, amelyet áldott pénz-"
nek lehet tekinteni.

Az Országos Luther Szövet-
"ség a hadi árvák gondozása és
az árvaházak fenntartása érde-
kében most kiszélesíti a gyűj-
tést. Fel akarja kínálni egyhá-
zunk tagjainak, lapunk olvasó-
inak, mindenkinek az. alkalmat
arra, hogy a szívében meglévő

,szeretetnek módot nyújtson" a
mégnyilvánulásta az árvák
iránt, Szolgálni akar ezzel is a
mindíg közös nemzeti és egy-
házi érdeknek és az evangélium
kőtelezésónek, hogya segítő
szeretet ne csak szavakban, ha-
nem cselekedetekben is meg-
nyilvánulhasson. 'Adjunk ott-
hont az árváknak és szeressuk
őket. úgy, mint saját gyerme-
-keinket!
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A bányai egyház-
kerület ünnepi
közgyűlése

Október 14-én tartotta a Deák-téri
templomban rendes évi közgyűlését a
bányai egyházkerület s ennek a
közgyűlésnek ünnepi jelleget adott az,
hogy az egyházkerület püspöke: D. Raf-
fay Sándor most töltötte be püspöki
szolgálatának 25. esztendejét. Ambár
a jubiláló püspök mínden külső ün-
neplést elhárított és ezt a kívánságát
tiszteletben tartotta a magyar királyi
kormány és a kultuszrniniszter képvise-
letében megjelent Fáy István állam itt-
kár és a székesfőváros képviselő dr.
Szendy Károly. polgármester is és
halbár üdvözlő felszólalás - az egyes la-
pokban megjelent tudósításokkal szem-
ben nem is történt - mégis az ünnepi
hangulat meglátszott a kezgyűlés egész
lefolyásán. Dr. Pesthy Pál egyházkerü-
leti felügyelő a megnyitó beszéd alkal-
mát használta fel arra, hogy összefog-
lalóan ismertesse az egyházkerület 25
esztendei életét D. Raffay Sándor püs-
pöksége alatt. Szólt a belső építésről,
egyházközségek, lelkészi állások szapo-
rításáról, külső támadások elleni védő-
munkáról, arról a lankadatlan és hűsé-
ges, megtartó és fejlesztő szolgálatról,
mellyel az egyházkerület minden mun-
káját irányította. Meleg szavakkal jelle-
mezte a jubiláló püspököt, mint egy-
házkerületének atyját, hazánk, nemze-
tünk erőslelkű nagy fiát, aki a nemes

. magyar embernek példaképe, égő haza-
szeretetberi; bátor kitartásban és a jö-
vendőért való minden munkában. Arra
kerte Istent, hogy amint az első világ-
háború után részt engedett neki a zűr-
zavarból kivezető munkában, úgy en-
gedje megi neki, hogy e második világ-
háború éf,múltával is oda szentelhesse
erőit egyházának és hazájának.

Ezután D. Raffay Sándor' püspök ter-
jesztette elő évi jelentését, melyből
egyes részleteket lapu nk mostaní szá-
mában közlünk. A jelentés igazságos
mérlegre teszi az egyházkerület elmúlt
esztendejének munkáit. Nemcsak btiszá-
mol az eredményekről, de bírálatot is
mond és a továbbfejlődés útjait is
megmutatja. Szól az evangelizációs
munkáról, az ifjúság gondozásáról, az
egyháztársadalmi rendről, az egyház
szociális munkájáról, a felekezetközi
helyzetről, az államhoz való viszonyról,
majd a, háborús jelen hatásáról a hit-
életre. Ezután az egyes egyházmegyék
életéről, a kerület iskoláiról és a sze-
mélyi változásokról számol be. A jelen-
tés ezekkel a megható szavakkal vég-
ződik:

- Még csak magamról ejtek néhány
szót, Ez az esztendő Isten kedvező ke-
gyelméből rám nézve az emlékeztetések
esztendeje. Az események egész soro-
zata emlékeztet Isten megtartó kegyel-
mének csodálatos ajándékaira. Ez év
június hava 12. napján töltöttem be éle-
temnek 77. esztendejét. Ez év szeptem-
ber 5-én püspökségemnek negyedszá-
zadra terjedő ide;::' •. Swptember 24-én
volt 52. esztendeje, hogy a Deák-téri
templomban lelkésszé avattak. Szeptem-
ber 26-ántöltöttem be hűséges élettár-
sammal házasságunk 50. esztendejét.
Október 4-én választottak meg 35 évvel
ezelőtt a Deák-téri lelkészi állásra.
Egész sereg alkalom az emlékezésre es
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Félelem nélkül
- D. Raffay Sándor püspök évi jelentéséből.

Országunkat az Isten kegyelme megkímélte eddig attól, hogy
pusztító harcok színhelye legyen. Mi csak hallunk háborúkról és há-
borúk híréről, de azok dühét közvetlenül nem szenvedjük. S már ez
is kegyelem. Mert a hozzánk jutó hírek szerint a háború olyan ember-
telenséggel folyik,· amilyenre alig van példa a világtörténelemben. A
mai hadviselés kiméletlenségeire valamikor még szégyenkezve néz
majd vissza az emberiség, mert a harcoló felekben nem hogy a ke-
resztyén hívőt, hanem még az embert is alig láthatjuk. És ez még
nem a vég, csak kezdete a szenvedésnek. S ezekben a szenvedésekben
nem is a test gyötrődése, nem is a külső javak és a kultúrális értékek
pusztulása a legfájdalmasabb. A lélek veszteségei nagyob]' ak és
messzebre hatnak. A most folyó háborúban nemcsak katedrálisokat
döntenek le oktalanul, 'hanem a lélek hitét, bizodalmát és lec;bensőbb
értékeit is szétrombolják. Már magában az Js sajnálatos, hogy nép
támad a népre és ország országra, de az igazán siratni való az, hogy
megsokasodott köztünk a gonoszság, sokakban kihűlt a szeretet és
széltében még a közös nyomorúságot is rút önzéssei és kapzsisággal
egészen a tűrhetetlenségig fokozzák. És az Úr azt mondja erre: Meg ne
ijedjetek, mert ennek így kell lennie. Ahol az ember hatalmi vágya,
gyűlölete és önzése veszi kezébe a világ sorsának irányítását, ott
ennek így ken lennie, mert a világ kormányzásához isteni jóság és
isteni bölcseség szükséges. /

A Krisztus egyháza azonban e nehéz helyzetben is megszívleli az
Úrnak szavát: nem fél, hanem vigyáz. Vigyáz önmagára és a rábízott
lelkekre. Jól látja, hogy ebben a világháborúban nemcsak életek és
javak pusztulnak el, hanern a hit és a vallás is életveszélybe került.
Mondják és mi szívesen elhisszük, mert jól esik elhinnünk, hogy ez a
háború az istentagadás és a vallástalanság, tehát az Antikrisztus és 'a
sátán ellen folyik. De nem rendül-e meg bennünk a jó elhivására mindíg
hajló lélek, mikor látjuk, hogy úgynevezett bibliás népek az Isterita-
gadökkal szövetkeznek és a Krisztus oltáránál a Krisztus-tagadók
diadaláért imádkoznak. Bizony csak igaz az Úr szava, hogy sok hami.s
próféta támad közöttünk és sokakat félrevezetnek. És ez a belső rom- ~
lás többet. árt a vallásnak és az egyháznak, mint minden külső táma-
dás. Minket azonban az emberi balgatagság és gonoszság hatalmai
még így sem Iélemlitenek meg, harcai le nem törnek, kíméletlenségei
meg nem rettentenek, gyölölködései meg nem rontanak. A Krisztus
egyháza nem fe.lejti az Üdvözítő mondását: Aki mindvégig kitart, üd-
vözül. A Krísztus egyháza minden harc és nyomorúság közepette is
megáll azoru az egyetlen igazi fundamentumon, amlyet maga az lsten
vetett és bizakodással várja az Isten szabadításának napját. Közben
pedig kitar tóan munkálja a lelkek építését és erősíti az ingadózók tán-
torgó hitét. J •

Emberek vagyunk, Krisztus hívei, együtt örülünk tehát az örü-
lőkkel és együtt sirunk a sírókkal. Ha most több a sírni, minr az
örülni való, ez hitünkben meg nem tántorít,' sőt az egymás iránt való
szeretetben és szolgálatban csak megerősít. Mikor az egész világ' bom-
lóban van, könnyes szemmel nézzük ugyan a bomlás szánalmas tüne-
teit, de annál több és kitartóbb szolgálatra érezzük magunkat .köte-
lezve. Ha sok a szenvedő, kell, hogy gazdagabb legyen a szeretet, hű-
ségesebb a szolgálat.

*A válságos kor egyik jellemző gyümölcse a létük ben megtámadott
egyházak egyesülésére irányuló törekvés, Ez a törekvés a létkérdéssei
füeg össze. Azt mutatja, hogy az egész keresztyénség tisztán látja azt
a veszedelmet, amelyben forog. Ezért igyekszik létét az egyesülés eset-
Jeges kivívásával is biztositani. Kétségtelen, hogy ha a Krisztusban
hivők egyháza egységes volna, valami fel sem mérhető erkölcsi hata-
lom és befolyás birtokosa lehetne. Kétségtelen azonban az js, hogy a
keresztyénségben a felekezetekre való szakadást egyszerüen megszün-
tetni nem lehet. Nincsen olyan vallásos közösség a világon," amelyben

~árnyalatok ne volnának és amelyben felekezetek ne alakulnának.
Amig ember él a földön, addig az emberiséget teljesen uniforrnizálni
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nem lehet. Az ember egyéniségnek születik -és addig érték igazán,
amíg egyéniség marad. Egyazon család két gyermeke sem folytat tel-
jesen azonos keretek között mozgó egyező életet. A Krrsztushan hivők
is lehetnek különböző felekezetek tagjai. A keresztyénség felekeze-
tekre való szakadása történelmi folyamat természetes jelensége és
olyari komoly lelkiszükség kifoly ása , amelyet megszüntetni aligha le-
het. De nem js szükséges. Mert mennél több ágból egyesül a folyam
vize, annál gazdagabb, annál teherbíröbb és annál nagyobb területen
érezteti áldásos hatását. Jézus maga is megmondotta, hogy neki más
akolhan is vannak báránykái, azokat össze is fogja egyszer gyűjteni,
hogy legyen egy: nyáj, és pásztor -(Jálll. 10., 16.). De azt is megmondta,
hogy a benne hivőknek az az ismertetője, hogy egymást szeretik (Ján.
13., 35.). A keresztyén egyházak közt dúló szeretetlenség sem Isten
előtt, sem emberek előtt nem igazolja, hogy mi a Krisztus tanítványai
vagyunk. A keresztyén egyházakat sem dogmatikai, sem közigazga-
tási, sem ceremóniális alapon egyesíteni nem lehet. Ezzel mindenkinek
tisztában. kell lennie. A testvéri összefogás és együttműködés azonban
Istennek tetsző munka és keresztyén kötelesség. Az összefogás előfel-
tétele pedig a kölcsönös megbecsülés, a kímélet és türelmes szerétet.
Mindaddig; amíg a Krisztus egyik egyháza a másikat ellenséges tábor-
nak és hódítandó területnek nézi, mindaddig, amig a lépek érs orszá-
gok módjára az egyházak is hadat viselnek egymással, csak a közös
hitet rontják és Krisztus egyházának hitel1étcsúfolják meg. Hiába jel-
szavaskodunk az egyesítéssel, mert ahol a lelkek nem értik meg egy-
mást, ott a kezek hiába akarnak összefogni. Az összefogás első fel-
tétele pedig az, azonos alapra való helyezkedes. Ez. az alap pedig nem
lehet más.. mint ami egyszer vettetett, az Ur Jézus Krisztus. Benne
válik igazzá az apostol szava: Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség és
egy az Isten, mindnyájunknak Atyja (Ef. 4., 5~6.). Az egyház Ura ve-
lünk van minderi nar a világ végezetéig és igéjével szakadatlanul ta-
nít, int, vezet, vígasztal és hívogat. Mi, mint az ige népe, az evangé-
lium felett alkut nem folytathatunk. mert az evangelium Istennek üd-
vözitö ereje mindan hivőnek üdvösségére (Róm. 1., 16---:17). A keresz-
tyén egyházak egyesítésének kérdése tehát Cfiak, mint eszmény érde-
kelhet bennünket, de az. együttmunkálkodás- és a kölcsönös támogatás
nekünk is életcélunk. hivatásunk és kötelességünk. Mi, evangéliumi
keresztyének meggyőzódésünk és történelmi multunk alapján is a ke-
resztyén egJ'h~zak .testvéries összefogását szükségesnek és lehetsé-
gesnek tartjuk, azon sziveseri munkálkodunk is; de soha nem fogjuk
mellőzni az Üdvözítő ama kötelezését: Tartsd meg, amid van, hogy
senki el !1Ievegye a te koronádat (Jel. 3., 11:).

*Szól ez azoknak is, akik hitető beszédekre hallgatnak és a Krisz-
tus tiszta tanításától eltántorodnak, Megmondatott, hogy hamis prófé-
ták támadnak majd, akik, ha lehet, még a hivőket is félrevezetik.
Ilyenek -bolygatták meg legutóbb a hozzánk testvériesen símulni ki-
vánó és általunk testvériesen befogadott pünkösdístákat, Sőt nem egy
gyülekezetünk körében is támasztanak nyugtalanságot, Ebben 'a1Z:ügy-
ben július 26-án az érdekelt lelkészek bevonásával értekezletet Í'aT-
tottam és a szükségesnek Iátszó lépéseket haladék nélkül megtettem.
E helyről js felhívom Ielkészeink és egyházi vezetőink, de összes hí-
veink figyelmét is a szerte futkározó álpróféták kártevő munkájára s
kérem, erősítsék a -gyöngéket és vigyázzanak azokra, akik hallófélben
vannak. A hamis próféták által részben eltérttett pünkösdástákkal
szemben azoknak zöme . továbbra js igyekszik egyházunk kebelében
megmaradni és lelkének evangéliumi szükségletét velünk és közöttünk
elégíteni ki. De rnert az Úr jövendölése abban is beteljesedett, h6rgy
'sok hamis próféta támad majd és sokakat félrevezetnek, kell, hogy
naponként vaJ/-"'"fohászkodásunklegyen: Uram, adj nekünk hitet. (Luk.
17., 5.). -

A mai egyház életében .mind nagyobb szerep jut a kölönoöző
egyházi egyesilleteknek és intézményeknek. Ezek munkája egyre je-
lentősebb s egyre több egyháztagot kapcsol bele cselekvő módon az
evangélikus életközösségbe. Éppen azért Illem lehet leki csinyelni azt
a munkát, amelyet az egyesületek az egyháztársadalomban és -a kü-
lönféle intézmények réseben a szerétet mezején, részben az evangéli-
kus egyházi nevelés terén végeznek. Magyarországi evangélikus egy:~

az áldásrnondásra Minden amire em-
lékszem, áldásmondás all,~lma és kö-
telezés arra, hogy elmondjam az Úr
emberének szavával: Egész idáig se-
gítségül volt nékem az Úro Az a most
már két esztendeje tartó korlátozás
meO.:>:t:ivatalo~ ténykedésem szabad gya~
korlasaban bizonyos mértékig kínosan
gátol, nem némít ja el ajkamon a hála-
adás mondását. Oszinte hittel én is azt
tartom, amit a szenvedő Jób mondott:
Ha ,a)ót elvettük, hát a rosszat hogyne
vennők el! Ennek a rossznak tűrésére is
adott ajándékul az Isten szerető és tü-
relmes szíveket, amelyek - úgy ér-
zen; - változatlan hűséggel dobognak
fe:1em. Meg kell Ezt köszönnöm itt nyil-
vanosan Istenen kívül hűséges munka-
társaimnak, elsősorban kerületünk fel-
ügyelőjének. De köszönetet kell mon-
danom összes pályatársamnak is, hogy
feledtetni igyekeznek velem a megláto-
gattatás keserűségadt. Arra kérem a ke-
rület összes vezetőit, munkásait és hí-
veit, hogy ezt a figyelmes és bajt feled-
tető szere-tetet tartsák meg velem szem-
ben: továbbra is, hogy a felszabadulás
óráján együtt örvendezhessünk az Isten
rnegsegítő kegyelmének.

Az ünnepi rész után a közgyűlés meg-
kezdte a tárgysorozatot, melynek leg-
fontosabb pontja az orosházi gimnázium
ügye volt. A közgyűlés egyhangúlag el-
határozta, hogy az orosházi gimnáziu-
mot átveszi az egyházkerület középisko-
lái közé és ezzel biztosítja a gimnázium
teljes kifejlődését és fennmaradását.' Ígty
most már az egyházkerületnek hét kö-
zépiskolája lesz. A közgyűlés elfogadta
a jövő évben fennállásának 200. évét
ünneplő Orosházának rneghivását és a
jövő évi közzvűlését ott tartja. A nép-
iskolai tanfelügyelői jelentést Zeman

. "Míhály alesperes, a középiskolait dr.
Rell Lajos tanügyi főtanácsos terjesz-
tette elő. Sárkány Béla egyházkerületi
főjegyző előadása alapján az egyház-
kerületi közgyűlés jóváhagyta a nagy-
tarcsal és a csillaghegyi egyházközségek
anyásí tását, Szen tendre- Pilisvörösvár
missziói egyházközséggé szervezését,
Kosd és Cselőte átcsatolását a! buda- !

pesti egyházmegyébe. Különböző jelen-
tések meghallgatás-a, után megválasztot-x
ták a kerületi törvényszék tagjaivá dr.
Sarudy Istvánt, Egyed Aladárt és Men-
delenyi Jánost, jegyzőjévé dr. Kulcsár ~
Barnabást, az egyházkerületi szabály-
rendeleteket készítő bizottságba pedig
BÓdy Pál, Kemény Lajos, Wolf Lajos,
dr. Mikler Károly és dr. Vladár Gábor
tagokat és az újonnan választott kerü-
leti ügyészt. dr. Borostyánkőy Lászlót.

Az egyházkerületi közgyűlést meg-
előző napokon elsőnek a bányakerületi
Luther-Szövetség tartotta ülését. A je-
lentést dr. Keken András terjesztette
el§. Érdeklődéssei hallgatta a közgyűlés
a tavasszal meígalapított szociális szak-
osztályelső jelentését, me ly máris szép
eredményről számolt be; közöttük a
Deák-téri Luther-Szövetség hadiárva-
házáról, mely még ez évben megnyílik.
A bánvakerületi lelkészegyesület köz-
gyűlését Wolf Lajos elnök nyitotta meg
a külföldi egyházaknak az első világ-
háború óta történt megnyilatkozásainak
áttekíntéséről szóló előadással. Dedin-
szky Gyula ügyvezető elnök jelentése
után dr. Keken András titkár ismer-

. tette' az egyházmegyei lelkészegyesüle-
tek munkáját. mellyel kapcsolatban (Fa-
bók Ferenc, Endreffy Zoltán. Friedrich
Lajos és Keve Lajos tartottak előadáso-
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kat. Az egyházkerületi gyámintézet köz-
gyűlése Sárkány Béla tb. csperes es
dr. Maurer Frigyes elnöklete alatt öröm-
mel vette tudomásul, -hogyaf. évi
gyűjtés végeredménye 21.362 pengőt tett
ki, ami lényeges emelkedést jelent.
A kerületi Luther-Ezövetség által tartott
vallásos estéri Ruttkay-Miklián Géza
gyóni lelkész tartott igen érdekes elő-
adást ezen a címen: "Az igehirdetés -
honvéde'lern." A Lutherúnia énekkar
művészí számát Weltler Jenő karnagy
vezenyelte. A kerületi közgyűlést meg-
előző gyámintézeti istentiszteleten az
igehirdetést Zászkaliczky Pál fóti espe-
res végezte ...,..,.,..,.,.,...,...,.~

\

Tennivalóink
II. ,

A már emlí tett Röppkét, a híres svájci
szociológnist a munka részben ideális
értékelése miatt támadásban részesítette
hazája egyik. lapja, a Volksrecht. A tá-
madó cikkek és tanulmányok nem tud-
nak eiszakadni a múlt század végéri
anrryiru divatos tiszta materiális mun-
kaértékeléstől. Haz.ánkban az "a helyzet,
hogy a tőke nagy része és a munka-
adók is nagyszámban - el kell ugyan
ismernünk, hogy vannak szórványosan
mutatkozó kivételek is - a munkát
álideális szemszögből rézik. A tőleének
egyébként is mindíg megvolt az a tulaj-
donsága, hogy szeretett az érdek védő-
fala mögé rejtőzködni. Ezért' a tőke
ut-alma. most is megmérhetetlenül nagy.
Aki ismeri a pénz titokzatos útjait,
tudja, hogy a tőke úgy uralkodik az
embereken, ahogyan akar és az egyhá-
zak. eleddig nem rnerték elindítani azt
a nagy háborút, malynek végső célja az
lenne, hogy a pénz aranyborjúja össze-
törjék és a pénz és a tőke legyen az,
aminek Isten szánta: eszköz az emberek
életében, Ki a megmondhatójaannz:k,
hogy percről-percre mermyi vérnek kell
elfolynia, mennyi .életnek kell tönkre
m ennie azért, mert a pénz világunk
életében végső cél. Titokban és nyíltan
ezelőtt borulnak le az emberek, ezért
adrrak el becsületet, erkölcsöt és nern
egyszer. a legdrágábbat: a hitet is.

Az minden tisztánlátó ember előtt
világos, hogy ennek a nagy harcnak a
megharcolására semmiféle politikai tö-
rekvés nem alkalmas. Nem egyszer
győződhettünk meg arról, hogy jelsza-
vas politikai törekvések harcot hirdet-
tek a tőké ellen csak azért, hogy annak
uralmát tartó várait maguk vehessék
be.

Nem alkalmas ennek .a harcnak a dia-
dalmas megharcolására az a Iagymatag
bölcselkedés sem, mely elszakadva a
gyakorlati élettől azt hiszi, hogy az éle-
tet bölcs mondásokkal lehet irányítani,
sőt ezzel még a bűnt is bilincsekbe le-o
het verni. A Sátán sokkal nagyobb böl-
bölcseségeket tud kieszelni és elhitetni
es mert ez a nehezebb, mint az embe-
rek.

Még az állam maga sem elégséges
törvényeivel és a. rendelkezésére álló
hatalmi eszközökkel arra, hóglY a har-
cot teljes, sikerrel vegye fel. A tőke' a
törvények kibúvóit sokkal jobban is-
meri, mint a leghíresebb törvénytudó

Meg kell tehát mozdulnia az egyhá-
.zaknak, ha csak azt nem akarják. hogy
semlegességet hirdetve, elveszítsék jo-
gukat és lehetőségeiket arra, hogy bele'-
szólhassanak egy új világ Ielépitésébe,

házunk ma olyan helyzetben van, hogy a hívekkel egyénileg kell fog-
la lkoznia, Mégpedig nemcsak a szórványokban, hanem a tömör gyü-
lekezetekben is. Minden egyháztagot már ifjúságától, sőt gyermék-'
korától kezdve oda kell kapcsölni az egyházhoz és pedig nemcsak a
templomi. istentiszteletek és más hivatalos egyházi tevékenység útján,
hanem az egyháztársadalmi ráhatások útján is. Szórványsorsunk bel-
terjes tevékenységet és legkisebb részletet, a legutolsó faluban élő hi-
vőt js számontartó féltő figyelmet követel tőlünk Ezért ke};l az egye-
sületi és általában az egyházitársadalmi munkát Intézményesen meg-
szervezrri és rezért kell az egyesületek és intézmények mellett az egy-
házi sajtóra is különleges gondot fordítanunk. •

Az egyház szociális szava.

A szocíálís nevelés kérdése
Lapunk multhetí számában dr. Weiszer Elek a "kivert gyermek"

kérdésében megmutatta ",é3.JZr érem másik oldalát". Sajnálom, hogy itt-
ott szembeállítja a cikkemben fog.hllitakkal' mindazt, ami. tulajdon-
képpen annak kiegészítése lenne. Mert valójában részint azt mutatja
meg, hogy nem olyan könnyű az elvben felállított segítséget meg-
adni, részint pedig azt, hogya segítséget nem mindíg togadják azzal a
megértéssel, mint amelyikkel kellene. E:Z!.a két szempont veti fel 'szá-
munkra, nem vitatkozásképpen, hanem .folytatólog, a szociális nevelés
kérdését.

Egészen világos, bizonyítani sem kell, hogy társadalmunk újab-
han törekszik ugyan szociálís megoldásokra, vannak js benne elég SZ2p
számmal elvi alapon álló szociális lények, de valójában véve mégis
csak antiszociális magatartásban él. Bizonysága ennek nem csak az,
hogy azok részéről, akik adhatnának, nagyori sokszor hiányzik a segít-
ség és annak szándéka, hanem az is, hogy akik kapnak, nem tudják
megfelelő módon fogadni, megbecsülni és értékelni ezt a segítségét.
Ahhoz tehát, hogy a szociális érzület kellő módon érvényre jusson a
társadalomban, először nagyarányú nevelői munkára van szűkség.

A társadalom szociális szempontból való megnevelése nem egy-
szerű es nem könnyű dolog. Nem lehet máról holnapra végrehajtani.
Ugyanis az alsóbb társadalmi rétegek részéről nem lehajló szerétet-
nek és felemelő szándéknak érz'k a megnyilvánuló segítséget, hanem
társadalmi külső erők nyomásának, kényszernek és ennek megfelelően
értékelik Ez jár nekünk, mondják és alapjában véve igazuk is van.
Mi, a társadalom középosztálybelí része, egyszerűen elszoktunk attól,
hogy másoknak is -azt az életszínv:ona,lrat törekedjünk megadni, ami.
nekünk van, Ezért veszi z.okon sok középosztálybeli az alsóbb rétegek
tanulási vágyát, felfelé való törekvését. Ezért nem érti meg, hogy
annak js vannak jgé'IlJyei.Elfelejti azt, hogy az alsóbb társadalmi réte-
gek kialakulását történelmi események és helyzetek hozták létre,
külső erők - nem pedig egy-egy réteg belső gyengesége. Az alsóbb
társadalmi rétegek nyomorúsága nem bűnük büntetése, hanem rajtuk
kívülálló okok eredménye, Az alsóbb rétegek tehát igényelhetnek ma-
guknak egyet s mást a szerencsésebb körülmények között élő, ezek,
folytán ki.alakult felsőbb rétegektől,

Amit a társadalom' alsóbb rétegei igényelhetnek a felsőbbektől, az
nem egy erőszakos kiegyenlítődés, hanem a felemelkedés lehetősége.
És ez az, amit azután ae. alsóbb rétegek felejtenek el. Persze, nem
körmyű dolog rossz sorsban élni, Nem könnyű dolog látni a mások
jobb sorsát. Viszont könnyű számbeli fölényre hivatkozni és erőszak-
bar» reménykedni. De nem ez a helyes út. A helyes út megkapni a le-
hetőségeket és azután ezeket kihasználva kialakítani, megteremteni az
új, jobb és megfelelőbb életet.

_ Ezeket az elveket azonban megfelelő módon bele kell oltani a tár-
sadalmi osztályokba. A segítő szeretet és törekvő munka elveit.
Hosszú-hosszú évek munkája és feladata ez, olyan feladat, amelyet
minden beszélő és irányító fórumnak állandóan hangoztatni kell. Te-
hát az egyháznak is. Természetesen nem a politika nyelvén, hanem



az egyház .sajátos mondanvialójában, beleállítva azokat az egyház
munkájába. .

Hogyan szólja tehát az egyház a szociális igazságokat? Hogyan
neveljen az egyház szociális szempontokból? Világos, hogy nem ha-
talmi szóval. Ezt sohasem mondottuk és sohasem akartuk. Nem is
lenne rá képes az egyház. Magyarországon egyetlen felekezetnek sin-
csen irányító ·hatalma. Mint egyház, mint szervezet nem képes súlyát
latba vetni. Nincsenek egyházi pártok, nincsenek egyházi képviselők,
egyedül a felsőházban vannak ott a püspökök. Azonban minden fe1e- .
kezet mégs csak képes arra, hogy. bizonyos erőt ·fejtsen ki. Ez az erő-
kifej tés a közvélernényen keresztül történik, amelyet az egyházak
irányítani, sőt nevelni is képesek, ha nem is túlságosan nagy s,itk;errel.
Nevelési eszközül pedig Isten Igéjének hirdetése, ébresztés, megté-
résre hívogatás.

Ez a megtérésre hívogatás szükséges, hogy egészen határozott
dolgokban .is megnyilvánuljon. Valljuk és hisszük, hogy amikor társa-
dalmi visszáságokra hívjuk fel a figyelmet, akkor szociális téren, a
keresztyének egymás mellett való élésének területén hívogatunk javu-
lásra, megtérésre. Hivogatjuk a kivert gyermekek üldözőit, erősítjük
a kivert gyermekek befogadóit. Mi sem hiszünk abban, hogya segítés
mindíg sikerült. Sokszor visszaél vele az, akit megsegítettek, sokszor
több hálát vár talán önzésből a segítő. Sokszor az a baj, hogy nem
sugárztk eléggé és nem érezhető rninden megnyilvánulásában a hála,
- ez szüli a felkiáltást. nem érdemes segíteni, hálátlanok az emberek.
Csakhogy nem igazi segítés az, amelyik hálát vár, és elismerésért cse-
lekszrk. Az az igazi, amelyikről Jézus. igy szól: Ne tudja a te balkezed,
mit cselekszik a jobb. . . .

Nem, az egyháznak a szociális kérdések terén eincsen hatalmi
szava, éppúgy, mint a többi kérdésben sem. De van felelőssége. Nem
csak az egyest kell pásztorolnunk, nem csak őt kell megtérésre hívo-
gatnunk,hanem a társadalomra is nézzen az egyház szeme, szóljon
azokról a kérdésekről is, amelyek az emberek együttélését szabályoz-
zák. Kell, hogy foglalkozzék velük és megmutassa a Kri ztus szavából
folyó követeléseket. így neveli és így vezeti a:l\ egyház a társadalmat
szociális téren példát mutatva neki megtért tagj aiban, intézményei-
ben és egész magatartásában. Kemény Péter.

Két evangélikus regényíró
(Bakó József: Kapaszkodók ; Tatay Sándor: Húshagyókedd.)

Bizonyosan nem egészen időszerű két könyvnapi kiadvánnyal rnost
foglalkozni. Lapunk megindulásakor egyik programpontunk éppen az
volt, hogy időnként közdéseket adunk arról, hogy evangélikusok mit
írnak, tudományos műveket kik jelentetnek meg s édes hazánk szá-
mára egyházunk cselédei mit nyújtanak. Szép célkitűzés ez a terv, de
egyben rendkívül nehéz is az, hogy mindenkire figyeljünk s minden
atyánkfia szellemi, tudományos és irodalmi tevékenységeiről idejében
hírt adjunk.

HiSZEm!pl. két orvos atyánkfia is van hazánkban, akik az agymű-
téttan elméleti és gyakorlati művelésében országunk határain túlható
sikereket értek el. Láthattuk e két testvérünk műtéti és nyultagyát-
ültetési orvosi munkáit egészen közelről, de ez a tevékenység még ol-
vasó közönségűnkre ijesztő, hatással van s másrészt kornolyan csak
azokat a majdnem szakembereket érdekli, akik minden az emberi kul-
túra területén folyt.atott munkásságra egyaránt felfigyelnek.

. Az irodalom s a nagy tömegek által olvasható könyvek tartalmuk
és íróik személye szerirrt is mindíg az érdeklődés legelső sorában álla-
nak. Emlékezzünk arra, hogy a hazai római katolikus egyház milyen
áldozatokat hozott annak érdekében, hogya katolikus vallású magyar
írókat az egyházhoz közelebb hozza. Katolikus nagygyűlések után az a
benyomás ébred az emberben, hogy a magyar irodalom legtelesebb
művelői között sok a jó katolikuso Református seregszemlék alkalrná-
val a mély magyar írás és írók seregei tesznek hitvallást magyarsá-
gukról s egyben kálvinista voltukról. Ebberu az önkéntes megnyilat-
kozásban csupa alázat, természetes hűség s magátólértetődő kihangsú-

melyet Isten a régi világ romjai fölé
kétségkívül fel akar építeni. Az egyhá~
zaknak tusakodni, küzdeni harcolni
Imádkozni kell azért az {ij világért:
melyben a féltőn szerető Isten nem akar
bálványokat látni. Az egyházaknak az
a semlegessége viszont, mely nem meri
az örökös harcot vívó Küldőm'k és Pa-
rancsolónak a jogait hirdetni, jelenthet
megmérettetést is. .

,A,z egyházak minden bajnak,nyomo-
ruságnak, szenvedésnek alapokát a bűn-
ben, így is mondhatnám az Istentől
való elszakadásbari, az Isten előtti eng-e-
detlenséglben látják. Ebben az alapfel-
fogásban jól megegyezik minden földi
egyház. Ha magát az alapokot tudnánk
m~'gs~üntetni, abban a pillanatban meg
tudnánk segíteni a vitág minden népét.
Azt is tudjuk mélységes hittel, hogy a
bűn ellen való győzelmes harc meg-
vivására a saját erőnk nem elégséges,
mi emberek sohasem áltathatjuk . ma-
gunkat azzal, 'hogy a bűnt és annak
gyakorlati megnyilvánulásait egyszer
és mindenkorra felszámoljuk és hatá-
sait megsemmisítjük ..

A bűrr azonban mindíg gyakorlati
formát ölt. J ó tehát, ha néha arra fi-
gyelünk, hogy a gyakorlati élet terén
mi a baj. Jó, ha felfigyelünk annak a
szociológusnak a szavára, aki a gJyakor-
lati élet ütőerén tartja a kezét. Egészen
biztos tehát, hogy Röppkének megvolt
és megvan az oka arra, hogy világunk
legnagyobb problémáját a proletárkér-
désben, jelölje meg.

Meg k ell tehát vizsgálni a munkás és
a pénz viszonyát, a munkaadó és mun-
kavállaló kívánalmait, az életnek eze-
ket a kérdéseit éppen úgy, mint életünk
és világunk núnden problémáját az
evangelium acéltükrében kell szemlélni,
ez az egyetlen út ahhoz, hogy Isten
parancsolatai szerint mondjon az egy-
ház véleményt és állítsa fel a problémá-
val kapcsolatosan nem a maga, hanem
Isten követelményét. Fülöp Dezső.

A, Luther-Szövetség
hadiárvaháza

részére megindított gyűjtés első részé-
ben befolyt adományok közül, melynek
eddigi eredménye 73.400 pengő, meg-
említjük és nyugtázzuk a következő
adományokat: Magyar Nemzeti Bank
50.000 P, Ipari Munkaszervező Intézet
5000 P, Weiss-Manfréd Rt. 4000 p,. Ma-
gyar Cukorgyárosok Orsz. Egyesülete
3000 P, Kőbányai Sörgyárak összessége
2000 P, Salgótarjáni Kőszénbánya 2000
P, aszódi lelkész, segédlelkész és offer-
tórium 60 P, gyóni egyház offertóriuma
136.74 P, Vak Géza, Tomcsányi Vilmos
Pál, dr. Szitányi Rudolf, Libál Ottó Jó-
zsef, Prónay József, özv. Válya Miklós-
né, vitéz Lukvy Emil, Nagy Miklós
100-100 P, kassai Luther-Szövetség 124
P, dr. Pesthy Pál 50 P, mohácsi egyház
31 P, Csánk és Hontvarsány egyház
124.50 P, sárvári egyház offerlóriuma
16.80 P, házankéntí gyűjtése 63 P, .Hesz
Jánós 200 P, Danielisz Mihály_, dr. Mes-
terházy Ernő, Túróczy Zoltán, Szerit-
ágJotai Vilmos, dr. Karcsay Gyula,
Vankó Rezső, Kökény Lajos, Pető Ist-
ván, báró Radvánszky An:1:a1,Nedeczky
Gribsch Viktor 50-50 P, zalaistvándi
egyház offertóriuma 110 P, mezőtúri
egyház és Luther-Szövetség-í tagoknak
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gyűjtése 222.50 P, nagybányai egyház
120 P, 'zalaszentgróti egyház 110 P,
nagykárolyi egyház 51.36 P, Eger egy-
házközség! 216.40 P, nyíregyházi offer-
tórium 59.58 P, bonyhádi egyház 68.02
P, dunaföldvári egyház 206.90 P.

Nagyon figyelemreméltó megjegyzé-
sek olvashatók abefizetőlapok szelvé-
nyein, amelyek mind azt bizonyítják,
hogy az adakozók igazán szívük szerint
teszik postára adományaikat. Ezek kö-
zül néhányat megemlítünk. Dr. Révay
Józsefné befizetési lapokat kér, hogy
havonként 5 pengőt küldjön. - Balázs
Pál ny. csendőralhadnagy azt írja, hogy
havonta nem küldhet, de mihelyt lehet,
ismét küld. Bsfizetésí lapokat kért is-
mételt küldés céljából dr. Dorner Emil,
dr. Majláth Imre, Vankó Rezső, Hlavay
Margit. Felajánlott félévenként 30 pen-
gőt Font Adámné, öt hónapon át 10
perigőt Wiesinger Károly, 20 hónapon
át 5 pengőt Szűcs Ferenc. Jancsovits
Teréz Szarvasról küldött 15 pengőt s azt
írja: "Nagyobb összeget nem tudok kül-
deni Beteg vagyok és nyugdíjas nővé-
rem jóvoltából élek. .Ha tudok majd is-
mét összegyűjteni a nemes célra, ismét
küldök. Bárcsak tudnék adni." Belesik
Istvánné Péteriból 10 psngőt küldött e
szavakkal: "Isten nevében szeretettel
küldöm ezt a csekély összeget, hogy leg-
alább egy árva könnyeit letöröljem, ne-
kem is maradt kettő. Az Úr gazdag ál-
dását 'kiváncm minden adományra".
Agoston Sándorné Enyingról azzal kül-
dött 10 pengőt, hogy ez az összeg nem
sok ugyan, de ha többet nem tudna
küldeni imádságaival fogja kísérni az
árvákat és spórolni fog, hogy küldhes-
sen. Pásztor Aranlea Budapestről- 2 pen-
gőt küldött, ezt írja: "Szomorú családi
helyzetem miatt a bibliai özvegy 2 fil-
lérét adom. ötven éven át tartom el
egyedül három beteg. munkaképtelen
nővéremet. A felsoroltakon kívül még
igen sokan kértek befizetesi lapokat,
hogy adományaikat havonta ismét be-
küldhessék,

Kérjük olvasóinkat, hogy álljanak be
önkéntesen a gyűjtők közé. Buzgólkod-
janak szívesen és szeretettel árváinkért.
'Mihelyt az erre a célra szolgáló csekkek
elkészülnek, minden előfizetőnknek kül-
dünk a lappal együtt befizetőlapot.
Lelkészi hivatalok, valamint lapunk
kiadóhivatala addig is elfogadja és ren-
deltetési helyére juttatjá az adományo-
kat.

fl

A bányakerületi ifj.úság csendes-hete.
Október 25-30. között a bányai egy-
házkerület a pestkörnyéki gyárimunkás,
iparos- és díákífjúság részére (leányok
számára a Fébé Diakonissza Anyaház-
ban, fiúk számára a Hadiárvaházban)
csenedes-hetet rendez. Célja hitmélyi-
tés és az ifjúsági munkába való be-Ie-
kapcsolás. A csendes-héten a jelerrlévők
közelebbről megismerkednek a szere-
tetintézmények életével.

A fasori Ifjúsági Luther Márton-Kör
a reformáció ünnepe előtt hiterősítő
előadássorozatot rendez "Képmutatás és
keresztyén ség" CÍmen. Az egyes elő-
adások CÍm8'Í: "Ember., hol vagy?"
"Képmutató ifjúság", "Diákbűnök" és
..Egyéni életem reformációja". Előadók:

-Agoston Sándor, Güttler Vilmos és v.
Sréter Ferenc. Az. evangelizáló előadá-
sok okt. 28-30. között lesznek a gyüle-
kezeti teremben mindennap d. \.1. 5 órai
kezdettel.
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lyozás történik befutott íróinkról, így Móricz Zsigmond, Zilahy Lajos,
Németh László, Makkai Sándor, Szabó Dezső és több neves kortár-
sunkról, hogy ők a szó nemes értelmében magyar reformátusok.

De hogy beszél és hogy tud a magyar közvélemény arró]! ':10gy
Harsányi Kálmán, az Ellák szerzője evangélikus volt. A Felvidék, de
az egész magyarság megnevettetője: Mikszáth Kálmán mindíg, mint
értékes humorista szerepel hazánk nyilvánossága előtt, de sokan tud-
ják azt is róla, hogy a pesti evangélikus egyházközség hűséges presbi-
tere volt. Bókay Jánost lefoglalják maguknak egészen szinhází lapja-
ink s arról nem igen írnak, hogy ő,írásai érdekes szelleme ellenére is
egyházunkban, mint buzgó presbiter s templomunknak árnyékában,
mint hűséges. evangélikus ember él. Maróthy Jenő nagyszerű. igéret
volt s irodalmi programjában, amelyet legbizalmasabb barátai előtt
felfedett, olyan témákat tárolt, amelyek egyházunk dicsőségét is nagy-
ban szolgálták volna. Akármilyen véleménye is van közülünk bárki-
nek a Gyöngyösbokréta mozgalorntól, az evangélikus Paulinyi Béla
népi felfedezései s valóban sikeres falukutató tevékenységei, az. elis-
merést, mint magyar ügyért harcoló férfi kapja.

Remenyik Sándor korunkban legalább annyira üstökös, mint Har-
sányi Zsolt: Petőfi-je, de óriási népszerűsége, költői műveket olvasó és
figyelő közönségünk körében elfoglalt legelső helye költői kertársai
fölé emelték ugyan, tmetése Kolozsváror» "olyan volt, mint egy feje-
delemé", halála után minden evangélikus gyulekezet megemlékezett
űnnepségein, s mindez Reménylket átvitte az evangélikus egyházba,
de egészen különleges, mély vallásosságának megértése nem lesz soha

'lehetséges, anélkül, hogy evangélikus voltát meg ne jegyeznénk
magunknak

A szellemtörténeti iskola nagy professzora, mint az egyik magyar
történelmi iskola vezére és egy érdekes politikai társulás elismert
szellemi feje, tanítványainak azt az int elmét adja: ne írjatok, hallgassa-
tok. Az első világháború papiros ínsége idején, amikor csak igazán.
protekciós emberek kaptak költői és Írói műveikhez papírost, valóban
túl sok volt az irodalmi próbálkozás és kísérle.t s ezekből a próbalko-
zásokból alig egy-két ember futott ki, mint elismert író. Napjainkban
azonban rnás a helyzet: kevesen írnak. Rengeteg folyóirat munkatárs
tevékenykedik, ujságíróink sürgönyöket és híranyagot szővegeznek
meg, irodalmi kísérletezőink a komor idők miatt az első sikertelen ki-
sérlet után a jobban jövedelmező gazdasági pályakra lépnek áto AkiJk
minden áron írní akarnak és irók akarnak lenni: azok ma szegények,
próféták és hősök.

Bakó József az egyházunk gyermeke -és neveltje. Költői sikerei
és elismertetése évtizedekre visszamenő. Címünk ben idézett regénye
első prózai munkája. E regény témája egy tanya politikai, társadalmi,
erkölcsi s részben egyhazi élete is. Kifejezéseiben, alakjaiban, szemé-
lyeinek élményeiben egészen tanyahű. Úgy élünk benne a regényben,
mint a regényben szerepeltetett élő alakok. Ami történik nem szen-
záció, nem dráma, nem erótíkai izgalmak gyűjteménye: csupán egy-
szerű tanyai emberek acsarkcdásaí egymás ellen, egy kicsikét az ural-
kodó várossal és kultúrával szemben. Még a tyúktolvaj paraszt is ro-
konszenves a szerzőnek, de a kocsmában szórakozó pap - még ha va-
lóban élő alak is - eltúlzott személy s mint epizódistát kár volt szere-
peltetmi.. Tanyai istentisztel-ete korhű s 2. korálköbyv szerepeltetése
sokunk előtt érthetővé teszi azt, hogy evangélikus iró, evangélikus
miliőbe állította mondanivalóját.

Bakó József jelenlegi helyzete megértet sok olyan lázongó gon- .
dolatot és ötletet, amit a főszereplő Janító' és mellékalakjai szájába' ad,
de szókimondó bátorsága, teljesen népi jellegű élettere, megkapóan
"paraszti" stílusa és beszéde, elbeszélő művészete, már ezzel az első
prózai művével az "írók" közé emeli. Mondanivalóiból meg lehet látni,
hogy Bakó József melyik írói csoporthoz tartozik s első munkája jó
preludium, amelynek, reméljük,. még sokkal jobb folytatásai lesznek.
De azt is észre kell vennünk, hogy ez az' író ma még -- lázadozásai
ellenére is -' egészen a miénk s vigyázni kellene. hogy végig is 'a
miénk maradjon. . .

I Egyházunkban azt soha nem tartották igazi hűtlenségnek, ha a
lelkészi pályára indult ifjú írói,' vagy tanári pályára lépett. Schöpflin
Aladár és Gyóni Géza nemcsak pályatársak, hanem a magyar nyil-
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vánosság előtt is' úgy szerepeltek, mint akiknek lelkészi vagy teológus
mult juk észrevehetően hasznosnak bizonyult irodalmi tevékenységeik-
ben. Tatay Sándor papi család sarja s maga is teológus volt. Aki ezt
tudja róla, írásaiban felismeri multját, aki ezt nem tudja, az meglátja
benne, hogy a szerző Isten embere. .

Tatay előbbi könyveiben is, de különös en idézett> könyvében az
önmagára talált férfi, aki a mult kötelékeit felszámolta, falusi és
vidéki multját zárójelbe tette s egészen a fővárosban akar élni. Illyés
Gyula írja egyik értekezésében, Erdélyben járván, Kolozsvárt meg-
tapasztalván. hogy vannak fővárosi írók és ujságírók, akik jól érte-'
sültségükkel tűnnek ki. Ez a tétel teljes mértékben áll Tatay Sándor
könyvére. Ha csak neki írhatnók e sorokat, megírnók neki azt, hogy
névszerint kik a szereplő alakjai. Irói, színészi, ujságírói és falusi poli-
tikai pártok berkeiben lejátszódó eseményekről mint legjobban értesült
számol be s ahogy ezekből a különben érdekes, sokszor pikáns ízű ese-
ményekből regényt állít össze, az építmény, recsegés-ropogás nélkül
áll s az írót gáncs alig, inkább sokoldalú dícséret érte. r-

Valóban befutott író lett Tatay Sándor. Jó riporter lett volna, de
lehetne jobb elbeszélő és írhatna szebben is. Még testestől benne van
abban a deklamációs stílusban, amely az irodalom berkeiben nem a
leghatásosabb. Róla is el lehetne mondani, amit egy híres evangélikus
sebészfőorvos mondott a volt református lelkész, ma' keresett fővárosi
főorvosnak egy sikeres előadása után: nagyszerűen prédikáltáll

Bizonyosra vesszük azt, hogy Tatay Sándor később mindjobban
el fog távolodni teológus multjától. De mivel mult jának jellege és
pecsétje elveszíthetetlen írói mondanivalóban, bizonyára találni fog
olyan témákat, amelyek számára, sőt a mi számunkra is meghozzák a
kiegyenlítést.

Sokan kezdték így mai nagy íróink közül, mint Bakó és Tatay s
hisszük, sőt kívánjuk, hogy nekik is slkerüljön úgy, mint az előttük
járó pályatársaiknak. S amikor bemutattuk most őket egy bizonyára
nekik is értékes közösségnek, írói voltukat és tehetségüket, ez a közös-
ség örömmel fogadja, szívesen fogja figyelemmel kísérni őket s örven--
dezni fog továbbr sikereiknek. G. L.

Kevesen tudják ...
Az aradi tizenhárom közül tíz római katolikus, egy gorog keleti

és kettő (gróf Leiningen- Westerburg Károly és Dessewffy Arisztid)
protestáns volt.

Az 1800-as évek elején szervezkedőaradi református gyülekezet
a század közepén már annyira benépesült, hogy 1849 februárjában' a
negyedik rendes lelkészi állást is betöltötték Baló Benjáminnal, a for-
radalom idején az oláhok elől menekült fiatal lelkipásztorral. Baló
kereste fel Leiningent és Dessewffyt a siralomházban s ő maga számol
be Leiningennéhez intézett levelében a találkozásról: "Azt hittem, nem
leend' erőm a nehéz kötelességet végeznem. .de a grófnak vallásos föl-
emelkedettsége, szemeiből kisugárzott hős bátorsága, szellemi fensége
erősítőleg hatottak reám. Hetek óta hozzá belépésern volt első öröme.
Irással foglalkozott, midőn beléptem; amint észrevett, hirtelen. fölkelt
és férfias erővel' szorította meg kezemet és engem, az ismeretlent, el-
halmozott csókjaival. "M€g kell halnom - mondotta --, de mint ke-
resztyén halok meg, az úri szent vacsorában kívánok részesülni és lel-
kemet az Istennek kezeibe ajánlom." És imádkoztunk szent áhít att al. .."

Dessewffy szép nejéről beszélgetett Balóval. Reménykedett még
akkor is a szabadulásban. Hatodikán reggel a lelkész megkérdezte tőle,
hogyan aludt s ő nyugodtan és határozottan válaszolt: "Tiszta lelki-
ismeretem van és az aludni hagyott." Baló ekkor Rousseatit idézve így
fele1t: "A szerencsétlen tud ,aludni, csak a gonosz nem". Fölkelt, meg-
mosdott, s mintha menyegzőre készülne, legszebb fekete ruháját vette
fel,elvégezte imádságát és beszélgetni kezdett: "Nekem semmi a halál
-- mondotta -'- sok ezer halál lebegett körülöttem a csatában, csak
nőrntől megválni. kit úgy szeretek: ez fájdalom.". -,

Méltó feljegyeznünk néhány mondatot Leiningennek 'feleségéhez
intézett utolsó leveléből is. Mélységes hitéről és Istenben való bizodal-

HÍ.REK
Üdvözlések. D. Raffay Sándor püspö-

köt negyedszázados püspöki szolgálata
alkalmából az egyházi -és a közélet szá-
mos vezető férfia kereste fel és meleg-
hangú üdvözlésekkel. Az egyházi élet
vezetői közül D. Kapi Béla, Túróczy
Zoltán püspökök, dr. Mesterházy Ernő,
Lichtenstein László, Laszkáry Gyula
egyházkerületi felügyelők, a hittudo-
mányi kar, a református egyetemes
konvent elnöksége a református püspö-
kök köszöntő szavai mellett kiemelke-
dik dr. báró Radvánszky Albert egye-
temes, felügyelő köszöntése, aki üdvözlő.
iratát így fejezte be: "Hálát adok Isten-
nek, hogy Nagyméltóságodat egyhá-
zunknak áldásul adta és köszönöm,
hogy minden erejét és képességétiegy-
házunk szolgálatába állította". A
közélet vezetői közül József főherceg,
tábornagy, . Remenyi Schneller Lajos,
Zsindely Ferenc, Szinyei-Merse Jenő
miniszterek, Hornonnay Tivadar és dr.
Szendy Károly, Budapest főpolgármes-
tere és polgármestere állnak élén an-
nak a hosszú névsornak. mely még
egyre gyarapszik. Dr. Szendy Károly
különös melegséggel fejezte ki a fővá-
ros köszöntését. "Az örök igazság szel-
gálatában - írja köszöntésében - úgy
teljesítette nemes hivatását, hogy azzal'
nagy szolgálatot tett a "riemzetnek is.
Püspöki és lelkészi tevékenysége folya-
mán mindenkor a magyarság szent
ügyének apostola volt. A jubiláló lelki-
pásetor a főváros hitéletét ápolta, itt
nemesítette és termékenyítette a lelke-
ket gazdag! szellemével. Budapest pél-

.daadó, hűséges polgára volt, egyik ve-
zető embere, aki tevékeny részt vett a
magyar világváros kiépítésében és meg-
szervezésében." - A püspök úr ezúton
is köszönetét fejezi ki híveinek és tisz-
telőinek, akik őt a jubileumi évfordulók
alkalmából üdvözletekkel és jóldvána-
tokkal felkeresték. _

Lapzártakor vettük a hírt, hogy a
dunáninneni egyházkerület presbitéri-
uma a püspökválasztásra beadandó sza-
vazatok beküldesének határidejét 1944
jan._ 3l-éig tűzte ki. Értesülésünk sze-
rint az egyházkerület vezetőférfiai egy-
hangúlág megállapodtak abban, hogy
Kúthy Dezső egyetemes főtitkárt fogják
ajánlani a gyülekezeteknek megválasz-
tásra.

Nagybányán -' mínt már jeleztük is
- okt. 3-l0-ig evangélizáció volt, me-
lyen Joób Olivér nyíregyházi lelkész
Babos Ottilia diakonisszatestvér segít-
ségével szolgált. A 230 lelkes gyüleke-
zetből az összejöveteleket átlag 60 em-
bet látogatta és vasárnap, a zároisten-
tiszteleten '44 lélek járult az Úr aszta-

·l.ához. Az evangélízáción résztvett A.
Saarisalo finn egyetemi tanár is, aki
bizonyságtételével bepillantást engedett
a finn felébredtek életébe.

Lelkészbeiktatás. A nagytarcsal egy-
házközség újonnan megválasztott lelké-
szét.: Györi Jánost október 24-én d. u.
3 órakor iktatja be lelkészi hivatalába
Zászkaliczky Pál, az egyházmegye es-

,perese. A beiktatás után közgyűlés
lesz, melyen az új lelkészt a .különböző
testületek fogják üdvözölni.

A g'yőri ifjúsági és leányegyesület
most tartotta 20 éves jubileumát, me-
lyen meleg ünneplésben részesítette-
volt Ieányegyesületi elnökét, Demetro-
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vics Mária ny. tanítónőt. Az egyesület
Demetrovics Mária munkáságának el-·
ismeréséül Ú. n. "Tihanyi alapítvány"-t
tett, mellyel minden esztendőben egy-
egy leány Ingyenesen vehet részt a Ke-
resztyén Leányegyesületek évi konfe-
renciáján és üdülésén.

Tordas. A gyülekezet reformáció he-
tében "Örök reforrnáció-c-őrök megtéres
az evangéliumhoz" címen előadássoro-
zatot rendez a templomban. Október
25-én: "A mi világunk reformációja".
(Előadó: Zászkaliczky Pál esperes.) Ok-
tóber 26-án: "A mi egyházunk reformá-
ciója". (Előadó: Pásztor Pál pesti s.-lel-
kész.) Október 27-én: "A mi magyarsá-
gunk reformációja". (Előadó: Bányai
Sándor érdi m.-lelkész.) Október 28-án:
,,,A_ mi gyülekezetünk reformácíója".
(Előadó: Görög Tibor tordasi lelkész.)
Október 29-én: "A mí ifjúságunk re-
formációja". (Előadó: Bonnyal Sándor
KIE titkár.) Október 30-án: "Az én re- _
formációm". (Előadó: báró Podmaniczky
Pál egyetemi tanár.) Reformáció nap-
ján az igehirdetést szintén br. Pod ma-
niczky Pál tartja. - Az előadásokat
szavalatok és énekszámok kísérik.

Házasságkötés. Győri János nagy tar-
csai lelkész október 24-én délben ve-
zeti oltárhoz a Deák-téri templomban
mesteri Gáncs Máriát, néhai Gáncs Ala-
dár vallástanár leányát.

Kitüntetés. Szalay Sámuel áll. igaz-
gató-tanítót a kormányzó úr nyuga-
lombavonulása alkalmából hűséges szol-
gála ta inak elísmeréséül a Signum Lau-
disszal tűntette ki. A nyugalombavonuló
igazgató negyven éven át volt a zala-
egerszegi gyülekezetnek kántora. Ki-
tűntetése alkalmából D. Kapi Béla, az
egyházkerület püspöke igen meleg-
hangú levélben köszöntötte,

Felügyelő-választás. A rimaszombat-
tamásfalvi egyházközség levkóczi és
késmárki Moesz Géza ügyészségi elnö-
köt választotta meg felügyelőjévé. Az
új felügyelő székfoglaló beszédeben a
hitélet erősítése mellett hangsúlyozta a
szociális segítés nagy jelentőséget is a
hittestvérek között. E célra alapu-l egye-
lőre 100 pengőt adományozott, amely
összeg néhány nap. alatt tekintélyes
őszegre növekedett. Az egyházközség
elköltözés folytán lemondott felügyelő-
jét: Fényes Sándor .ny. vezérigazgatót,
kozárvári földbirtokost tiszteletbeli fel-
ügyelőjévé választotta.

Sajókaza. Az evangélikus egyházköz-
ség az ottani református templomban
okt. 10-én orgonahangversenyt rende-
zett, melyen Becht József, a miskolci
egyházközség karnagya avatott kézzel
szólaltatta meg Bach, Volckmar és
Rinck egy-egy művét. Mohr Gedeon
kassai lelkész Túrmezei Erzsébet köl-
tészetéről tartott előadást. A felekezet-
közi érdeklődésnek örvendő est jöve-
delme felerészben esyházi szórvány-
gondozás,' felerészben a Luther-Szövet-
ség létesítendő hadiárvaházának , célját
szolgálj ar-

Házasságkötés. Opf'ermann Ernő ko-
lozsvári vallástanító lelkész és Schulek
Dóra székesfővárosi tanítónő október
29-én d. u. 5 órakor tartják esküvőjü-
ket a Bécsikapu-téritemplomban.

Halálozás. Kiss Jenő Dezső Ill. éves
m. kir. honvéd Ludovika akadémikus
a haza védelmére való buzgó előkészü-
lése közben szerzett súlyos, de Istenbe
vetett hittel, türelemmel viselt beteg-
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máról tesz bizonyságot minden sora. "... csak néhány órám van mé]
hátra ezen a világon... mindenre készen kellett lennem és mégi
szívem görcsösen szorul össze, midőn arra gondolok, hogy egy más
jobb és szebb élet következik. Szellemem mindenkor körülötted fo~
lebegni, mert a lélek mindenhol ott van, ahova az Isten hatalma elér ..
Kérem az Istent, erősítsen meg, hogy úgy halhassak meg, mint kel
resztyénhez illő. Míndíg híven hódoltam őseim vallásának, a lelkési
kezéből fogadtam hitem vígasztalását és kész vagyok Uram és Terem-
tőm elé lépni ... "

Maróthy Jenőnek, a fiatalon elhunyt nagy magyar írónak most fel-
avatott síremlékére Móra Ferencnek ezt a néhány, Maróthyt annyir
jellemző sorát írták: ..

"A jó magyarok legjavából voltál,
A lelked mécs volt, szived áldott oltár.
A mécsed lángja kettéosztott láng volt,
A nagyoknak és kicsinyeknek lángolt."

Az 1870-es években épült újpesti templomot ~ mivel híveink épí-
tési költségének egy részével adósok maradtak - néhány év mulva
elárverezték. A tornyot azonban a váci egyházközségmegvásárolta s
a saját templomának építésénél használta fel. Ez az eredetileg Üjpest-
ről származó "lyukas torony" áll ma is a váci evangélikusok temploma
fölött.

Régi egyházi szertartáskönyveink közül egyik legértékesebb emlé-
künk Cseh Márton nagybányai lelkész kézzel írott Agendája, mely
1689-1710 között _készült és Harraszt Lajos szintén nagybányai lel-
kész kézzel írott Agendája, mely 1749-~. között készült. Mindkettő
három nyelvű: magyar, német és tót. Hangyaszorgalornról és fáradha-
tatlan buzgóságról tesznek bizonyságot. Ma is Nagybányán találhat juk

Régi templomi énekeskönyveket nagyszámmal találhatunk Békés-
csabán. Tudunk egy 1727-ből.származó írott Tranosciusról, mely az 5.
kiadásnak a másolata: Eredetije tudomásunk szerint sehol nincs meg.
Kottás, liturgikus jegyzésekkel, templomban előadott népies passíó-
játékok kottás feljegyzéseivel, művészies iniciálékkal van ellátva.
Hosszúsága 38 cm, szélessége 24 cm. Tudunk továbbá egy 1615-ből való
tót nyelvű Kancionálról. Kottás. Ugyanaz a kiadása megvan a Nemzeti
Múzeumnak is. Az Új Zengedező Mennyei Kar az 1770 körüli időből
szintén megtalálható. Nevezetes emlék egy "Közönséges isteni' tiszte-
letre rendeltetett énekeskönyv" 1797-ből, zsoltárokkal és zsoltárdalla-
mokkal, valamint Glosius énekeskönyv 1729-ből kottás, tót nyelvü
imádságokkal. A Tranoseius különböző kiadásaínak gyűjteménye szin-
tén Békéscsabán található 1740-től a legújabb időkig. Néhány évvel
ezelőtt Mezőberényban egy lelkész-tanítói kémferencia alkalmával
kiállítást is rendeztek belőlük. Közli: Pásztor Pál.

ség után f. hó l1-én 20 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének. A sop-
roni temető' halottas csarnokában tör-
tént megáldása után kísérték utolsó
földi útjára, az ottani "temetőbe. Az el-
hunytban Kiss Jenő dr. egyetemi teoló-
giai tanár gyermekét gyászolja.
Nagyajtai dr. Kozma Jenő ügyvéd, ker-
mányfőtanácsos, Budapest székesfővá-
ros törvényhatósági bizottságának örö-
kös tagja, a magyarországi unitárius
egyház tanácsosa, 14 éven át gondnoka
október 13-án az Úrban elhunyt. Okt.
16-án temették a Farkasréti temetőben.
- Sztik Gusztávné sz. Szrenka Margit
községi igazgetó-ovónő, a csanádal-
berti-i lelkész neje, október 14-én rövid
és ,-súlyos szenvedés után elhunyt. Okt.
16-án temettéle a mezőberényi II. ker.
evangélikus templomban tartott gyász-
szertantás után az ottani temetőbe.

"Rejtett dolgokat szólok a régi idő-
ből" közös címmel egyháztörténeti elő-
adássorozatot rendez a f. munkaévben
a zuglói Luther-Szövetség. Az egyes
előadások címei: Harc K tiszta taní-
tásért (Grünvalszky Károly). Augusti-
nus és Assisibeli Ferenc (Dezséry L.).

A pápaság (dr. Jánossy István). Luther
élete s műve (vitéz Virág Jenő). Az
evangélikus egyház kialakulása (Güttler
Vilmos). A pietízmus és szeretetmun-
kája (Zulauf Henrik). Hazánk evangé-
Iikussága (dr. Keken András). A. világ
evangélikussága (Wolf Lajos). Egy-egy
előadás 'havonta, mindíg a hónap köze-

. pének szerdáján d. u. 6 órakor van a
XIV., Szugló-u .. 49. (1. em. 5. sz.) alatt.

Anyakönyvi kutatás. Keressük Hetyei
Rozália születési anyakönyvi bejegyzé-
sét. Nevezett 1825-1830 körüli időben
született, valószínűleg Vas megyében,
esetleg a Dunántúl más részén. A vas-
megyei lelkész urakat különös en kér-
jük, nézzenek utána anyakönyveikben.
- Ertssítést Gyöngyösi Attiláné, Pest-
szentlőrinc, 1. számú postahivatal címre
kérünk. .

Budapesti németbirodalmi gimnázium
magyar, nérnet, angol nyelvtudású VI.
osztály útamrlóia korrepetálásért, vagy
ellátási díjért szeretetreméltó családnal
iskolai' évre szállást keres. Cím: Szegő
Istvánné, VII., Rákóczi-út 10. (IV. eme-
let, 2.)
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Evangélikusoknak árengedmény

Miért tqmogássuk az Evangélikus Egyház·
-c, kelÜletelt Jáléti Egyesületét? -

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
hálálesetkor 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-o
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, Szornbat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóari
felvesz és foglalkoztat férfi és női' tagszerzőket.

••••
Zongorák, .harmóniumok
eladása M d··1 ' hittestvérünk
vé tele en one zongora termében

Bezerédí-u. 10.'- Tel.: 140-352.

, BRAUN JENO"műhirnző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme.0:--._-"

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

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

Hittestvéreknek árengedrnérry

Telefon: 38-20-87.

,
VIlL, Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),

Tel e fon: 344-637.
Azsúr, plissé. hirnzések, gombáthúzás
és minden e szakmába vágó munkák

szakszerű készítése.

BAKTAl LAJOS· la,kb~ren~ez~,k árp í to s es dí-
szítő mes ter.

Budapest, Luther-utca I/b."
Modern, antik, styl és bór bútorok kérpitozásét, átalakítá.·
sát [avitását szakszerűen készítem.



KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-

,olcsöbban l - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Re i-s s m ann 1mr éné
Budapesí, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-898

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hittarta
és az evangélikus keresztvénség sz
írási és vallásíilozöftaí megvilágítás
-Ismerteli : dr, Csengődy Lajos evangélikus espe

Árá: 6 pengő,'
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK.
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

A LUTHER TÁRSASÁG· könyvescsomagiaí
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 ]

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

A4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete: 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Famier: 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. Szel"ényi:
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
csomaq szállítással együtt 4.50 P.

Az 5.' csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2.· Székács em1ékkönyv. 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? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai hitvallás' ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar- J

gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai· hitvallás nyelvű nyofutatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több rrtkaságot tartalrnazó csomag 'ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
ri~h: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER -TÁRSASÁG közkedvelt Iolvóíratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyamát, 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 telies sorozatokon kívül már csak egyes évlolvamok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. évíolyemára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 Iüzetbe

. .Iozlalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31"- P -.

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

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' 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. 11.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának 'iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a mumkásmozqolom: Svédországban. 13.
Parrag: AZJ élet útjáról (elbeszélések). H.
Payr: A vadosfai artikuláris egyházközség. ·1.5.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 1"7. Szabó J.: ner Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat ,300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20 ..
Zs~linszky: Wal1aszky Pál. - A több, mint 800

.oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P.

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások (kiadóhivatalba küldendők.
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Az egyház megtartásaért
Itt az idő, hogy a magyar

evangélikusság magára ébred-
jen. 'Ha meg akarunk maradni,

. már most, a háború dúlásainak
közepette ki kell kristályosod-

. nia egyházunk vezetőinek, de
minden egyes munkásának és
hívének á lelkében is annak a
célnak, amelyért fáradnunk és
törekednünk kell és annak az
útnak, ( amelyet' részünkre az
isteni akarat kijelölt. A magyar
katolicizmus többségi tömegé-
ből merít magának erőt, a test-
vér reformátusság színmagyar
voltának hangoztatásából ková-
csol fegyvert a maga jelentő-:
ségének érvényesítésére s e
közben a magyar evangélikus-
ság megcsonkult voltában, ki-
sebbségi .helyzetében, belső
küzdelmeiben, a vegyesházas- i
ságok közönyt érlelő, a rever-
zálisok erőtvesztő hatása alatt,
százak és ezrek között elszórt
családok és egyesek létért való
harcától is gyengítve még min-
díg tétován jár az élet homá-
lyos útjain .. És mindehhez még
hozzájárul az .is, hogy egyhá-
zunk kezdettől fogva kebelében
egyesíti a magyarságon kívül a
velünk régi időktől kezdve
együttélő és sorsunkban osztoz-
kodó nemzetiségeket is.

Nem lehet csodálkozni rajta,
hogy még az evangélikus egy-
ház leghűségesebb tagjai sem
látják világosan azt az érték-
többletet, amit evangélikus vol-
tunk jelent és nem becsülik
meg azt a magaslatot, amelyre

•

minket az evangéliummal való
közvetlen kapcsolatunk fel-
emel. Nem lehet csodálkozni
azon sem, hogy még legjobb-
jaink lelke is, megtántorodik
olykor az ellenünk irányuló tá-
madások alatt, hiszen nem él
bennük tisztán a lutheri refor-
máció semmi mással' össze nem
hasonlítható emelkedett lelkü-
lete és Istentől szánthivatásá-
nak komoly tudata. Mert
vissza egész a messze múltig,
üldöztetesünk és lemorzsoltatá-
sunk gyászos idejéig, elhanya-
goltuk egyházunk és vallásunk
különleges értékének és jelen-
tőségének hangoztatását s azt
mondhatnám, hogy a mai idők
nyelvén még meg sem Iogal-
maztuk a magyar evangélikus-
ság lényegét, élethivatását és e
nemzet testében való gondvise-
lésszerű rendeltetését. Pedig a
ma~yar evangélikus egyháznak
nemcsak ezt a .nemzedéket, ha-
hem a nemzedékek megszám-
lálhatatlan sorát kell szolgálnia.
Ám ha évről-évre oldott kéve
gyanánt csak gyengülünk és
pusztulunk, magunk tékozoljuk
el örökségünket és megbocsát-
hatatlan bűnnel terheljük meg
a magunk és nemzedékünk lel-
két. Eljött az idő, talán az utolsó
alkalom, hogy álmunkból" fel-'
serkenjünk. Módot kell talál-
nunk arra, hogy evangélikus
voltunk magasztos és halálosan
kötelező voltát belevéssük min-
den evangélikus szív eleven hú-
sába, Szánt szándékkal meg kell

terhelnünk minden egyeshí-
vünk lelkiismeretét, hogy ne
csak kevesek, de mindenek leg-
első vágya s leghőbb imádsága
legyen megmaradásunk és meg-
növekedésünk. Tekintse magát
mindenki olyannak, mintha
rajta fordulna a jelen és mintha
rajta múlnék a jövendő. Ne le-
gyen különbség és ne legyen

. eltérés abban, ami a legfőbb:
nekünk ezen a földön, ebben a
'hazában nem szabad mégelé-
gednünk sokat emlegetett négy-. /

százados dicsőséges és gyászos
múltunkkal, hanem ezen a múl-
ton fel kell, építenünk a még
nagyobb és még dicsőségesebb
jövendőt .:

Ezért kell-minden erőt latba-
vetni, minden lelket munkára
késztetni, minden értéket meg-
becsülni. Ezért kell szószékről,
oltártól, bibliaórán, evangélizá-
cióban, eg,Yesületekbeh, alkal-
matos és alkalmatlan időben
hirdetni az evangéliumot; ezért
kell szenvedők és kőnnyezők kö-
zött gyakorolni a krisztusi sze-
retetet. A templom falainak ha-
talmasan ki kell tágulniok,
hogy magába fogadhassa és
megszentelt gyülekezetté avat-
hassa mindazokat, akiket min-
den bűnünk és mulasztásunk
kegyes elnézésével hitünkben
megtartott az 1sten szeretete.
Hadd legyen már egyszer vége
a veszteségeknek és kezdődjék
el az Istenben való növekedés.

,

D, Raffay Sándor.



Lel~ésleYanoéliláció
Nem a háború a legnagyobb baj. Baj

az a .sokszírrű élelrniszerjegy, baj a
rossz utazási Lehetőség, baj a sok mű-
rost, és a hehéz idő acélfala. melybe
mindúntalan beleütközünk. De qz igazi
nyomorúság oh kezdődik, ahol az ember
saját lelkével ül le csendes, meghitt
beszélgetésre. Itt derül 'ki, hogy az élet
maga nem végzetes tévedés-e, hogy az
életsajkájába alattomos résekera át
vastag sugárbacn ömlik a pusztulás ás'
romlás vize. Bizonyos, hogy a háború
is lehet ilyen rés, amelven át megpró-
bált. vidékek, városok és családok vére
panaszosan szívárog elő. De itt a háború
csak egy a sok közül.

A háború lidércétől is szabadulást
kínal az, aki az embert végzetes téve-
déscből ki akarja menteni, Mi hiányzik
a ma emberének? Mire van szüksége?
Vari-e megoldás gyötrődéseiben és
abban a halálos vergődésben, melyet
eddig soha hem tapasztadt vérmennyi-
séggel mázol az új világháború a -törté- .
nelem lapjaira?

Voltaképen minden világnézet, min-
den politíkaí akarat, .mindem életbölcse-
let megoldást' kínál. Ki vérrel, Ici a
nélkül.

És mit tesz itt az egyház, a keresz-
tyéris:ég?Mit tesz itt evangélikus, egy-
.házunk? .

Evangélízációt rendez a Lelkészek SZ1-
./ mAr~. Amikor az Ú. n. szociális kérdés

bömbölő oroselánja ketrecébőíszabadult
üvöltéssel veti magát tanácskozó zöld
asetalokra, amikor a társadalom leron-
gyolódott rélrneztelenségben sírja el
közösségi ' bánatát, amikor nemzetiségi,
kultúrális és gazdasági sebeken lazul
meg a. hevenyében rávetett kötés, ami-
kor maga az erkölcsi rend is meggyalá-
zettan sikobtozjk, amikor ezer kézzel és
eZJ6r szívvel kellene mindenkinek se-
rénykednie, ---:- az egyház összehivja
papjait, leülteti őket az Istern színe elott
a -Ielkükkel szembe csöndes eszmél-
kedésre,

Az 'egyház ezt teszi. S ez az egyház
bölcsesége. Mert tudja, hogy- a világ
gyógyulása épen ebből a szernbesitésből
indul. Mintegy nyolcvan Lelkész gyűlt
hát össze Nyíregyházán az evarigéliz á-

cíóra, Kár, hogy nem küldhette el min-
den gyülekezet a lelkipásztorát. Hiszen
a bajok orvostása itt terem. S a vibág
€fgu.netemesgyógyításának országoket és
világrészeket meggyőző lendülete két-
ezer esztendővel ezelőtt ugyanígy indult.
Sőt akkor csak tízenketten voltak a
Mester körül. A mérhetetlen Római
Birodalom meghóditására pedig csak
egyetlenegy indul Kisázsiából Maoedó-
niába, .

ELég itt ez a nyolcvan. Még sok is.
Elég, ha marad köztük tizenkettő, aki
apostol. A hetven ámulószemű tanítvány
közül, 'alki csodálja, hogy az ördögök
is engednek nekik, csak tizenkettő az
apostol, aki életét áldozza, mert szívé-
ben él az örvendezés, hogy neve föl van
.jegyezve il, mennyek országában.

Igy térünk vissza Nyíregyházáról.
Fut velünk a vonat. Azután az egyik

állomáson hosszabb ideig veszteglünk.
A kijárat mellett sárga, déleegern magas
bricska, Nyaűka kacslis a, bakon. A·kocsí
előtt türelmetlen pejcsikók toporzékol-
nak. Képzeletet ingerlő látványa fogat.
Ellképzeljük mögötte >3 kanyaegó or-,
szágút végén <li tornácos, vadszőlővel be-
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A szegény evangélikus egyház
Szektaagitátorok és evangélízátorok tüntetően szoktak arra hivat-

kozni, hogy legkönnyebben a szegény evangélikus egyházból tudnak
híveket hódítani. Amerikai történelmi egyházak vezérei, amikor számol-
kodni szoktak gyűléseiken. mindíg azt a tételt húzzák alá: legtöbb hívőt
szegény európai egyházakból vettek áto A svájci protestáns bankszerű
intézmény, amelynek tőkéjét az európai egyházak fundálták s amely-
ből mindegyik egyház tudott időnként kölcsönt és segélyt szerezni,
jelentéseiben mindíg azt állítja, hogy a tőke fundálásában az evangé-
likus egyház vette ki legkevésbbé részét, de a kölcsönök igényléseben
első helyen áll az evangélikus egyház. Budapesten és vidékén meg-
keresztelt zsidók, akik még a mostani világháború előtt azután
Ausztráliába vándoroltak ki, első egyházi élményeikről úgy számoltak
be: nem is hittük volna, hogy ilyen 'szegény az evangélikus egyház.

Legjobban kereső református írónk egyik bdzalmas gyűlésünkön,
amikor még tőle is adományt kellett volna várni, az elnöklő, azóta el.:.

_húnyt püspöknek, klasszikus biblici tással beszélt a protestáns irók
nevében és aet mondta: aranyunk és ezüstünk nincsen. Egyházi gyűlé-
seinknek mindíg az a legkínosabb része, amikor ra gyülekezetek és sze-
mélyek részére megsz!a,vazandó segélyek tárgyalására kerül a sor.
Akik kértek, mind ott ülnek a hallgatóság között s akik a köz nevé-
ben kiutalhatják ezeket, a pénzeket, segélyre pillanatnyilag nem szo-
ruló hallgatóikkal együtt érzik, hogy milyen nagy bűn 'az, hogy nekem
van pénzem, a testvéremnek pedig nincsen. A gazdag gyülekezet

tagja sohasem tudja megérteni azt, hogy szegény gyülekezetek még a
költségvetésüket is úgy állitják: össze, hogy abban, mint legkomolyabb
tétel valamelyik szeretetinfézménytől biztolsan várható segélyösszeg
szerepel, legyen az csak 50, vagy 100 pengő .

Senki előtt sem lehet lealacsonyító, vagy kiábrándító hatású az,
ha mi magunkról Ezeket a télnyeket tudjuk. Nem kell a magunk ma-
gatartásáhcz Jókai vígasztaló ereje, sem, aki a Szegény gazdagok és a
Gazdag szegények C. munkáiban erről a kérdésről rninden magyarok
hevében örökreszólóan nyilatkozott. Egyszerűen tudomásul vesszük a
tényeket. J ó és mély magyarságunk mellett hitünk ad erőt ennek a
szomorú valóságnak elhordozásához S! a magyar evangélikusoknak kell
tudni hosszabb ideig olyan szegényeknek lenni, mint amilyen szegények
ma a norvég, vagy .lengyel, vagy esetleg a spanyol és olasz evangéli-
kusok. S miyel ez: a szegénység csak materiális területre vonatkozik s
semmiképpen sem érintheti az egyház lelki kincsét, sőt talán a leg-
nehezebb idők átvószeléséhez éppen ez nyújtotta a segítséget, nem kell
rettegnünk ettől a· rólunk szóló 'dtagnózistól.

De éppen azért, .mert az egyház alapépítménye ilyen hornokra
soha sem Tehet felépítve, mint a pénz, pompa és ragyogás s azért,
mert reformátoraink sem buzgólkodtak különösen azért, hogy nagy-
szerű dómokba .installálják a prédikátorok at s mert hazánkban a ~eg-
puritánabb egyetemes felügyelőtől a most öregebb korban élő lelkész
és presbiter nemzedék megtanulta az:t, hogy míért kell függetlensége
és szabadsága érdekében az evangélikus egyháznak szegénynek lenni,
joggal és nyugodt őszinteséggel beszélhetünk egyházunk anyagi ügyei-
nek legelrejtettebb eseteiről.

Miért van az például, hogy egyházunk igen. tehetős, különösen
-hithűségükben nagyon boldog tagjai végrendeleteikben a legritkább
esett en s akkor is, ha fundálnak 1107./ egyháznak, töredék értékű va-'
gycmtárgyaikat hagyják az egyházra. Nem. akarjuk felújítani a kö-
zépkori egyház azon keresztyén v élekedásét, hogy az egyházra való (
hagyatkozással az örökélet igényei érdekében nagy adósságot törlesz-
tett, vagy végrendelkeeéssel nevét és művét, halhatatlanná tehette,
hanem nyiltan é~ határozottan rá kellrmutatnunk nehány következet-
lenségre. Sok gazdag .evangélikus férfi szolgálja becsülettel és impo-
náló hűséggel' egyházunkat. Olyan férfiak' ezek jórészt, akikre minden
egyházJt81gtisztelettel és szerétettel tekint. Ezek a nemes lelkű test-
véreink mindíg -hüséggel megszekták vadlanív.hogy gyermekkoruk óta
rrien:nyit köszönhettek egyházunknak. De életük ezek ellenére is nyi-

- tótt adóskönyv marad, amelyben éppen az egyházzal szemben való
tétele nincs kíegyenlítve. Egy ennek a· ténynek ellentmondá élmé-

. . .
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nyem van ebben az évben csupán .. Gazdag gyáros növendékem, aki
munkás életén kívül élete nagyrészét egy nagyszerű sportklubban tölti
s mint mecénás nem kis összegekkel áll klubtársainak rendelkezésére,
ezer pengővel lepett meg a nyár elején azzal a megbízással, hogy az
őt ért nagy öröm arra késztette, hogy adjon adományt egyházának,
Ez a testvérünk .nern felügyelő és nem presbiter.

Sokan ismerjük azt a kis könyvecskét, amelynek eza címe: Be-
szélő..§zámok.Ez a könyv tartja nyilván hazánk jól kereső embereinek
vagyon- és jövedelmi adóját. Az, aki jól ismeri a hazai. evangélíkuso-
.kat, meghökken azokori a számokon, amiket ezekben az oszlopsorokban
lát s önlkéntelenű1 is úgy sóhajt fel: merinyi sok dúsgazdag evangéli-
kus van ...

Viszont tudjuk azt is, hogy a gazdagabbak között vannak, akik é
sorokat idegenkedve olvassák és utolsó kikezdésünkre a cikkírónak
díjmentesen adományoznak bizonyos politikai szélső baloldali megne-
vezést. Miután azonban ennek a politikai pártnak hatalmaskodása ese-
tén e sorok írója sokkal hamarabb ismeri meg a mártírhalált, mint
aki e sorokért -megneheztel - nyiltan megmondom, - annak az egy-
háznak ken és kellene mindíg többet és többet adni, ahol a rr.zsda. és
moly meg nem emészti azt és ahol az a lélek neveltetik. amely r-llene
mond még martiromság árán is minden olyari rendszernek, ami az
emberi élE't megbecsülésében nem egészen éri )el az európai hur-ra-
nisztikus nívót.

Egyházunk tagjait legalább hazai viszonylatban nagyon jól is-
merve, azt kell állítanunk, hogy a hívek exisztenciális helyzete szem-
pontjából ez a tétel: szegény evangélikus egyház, a legnagyobb ()llént-
mondás. Nemcsak városi gyülekezetünk tagjainak életére vonátko-
7,ottfn kell ezt állítanunk, hanem sok falusi gyülekezet életét ismerve,
állíthatjuk, hogy a zsellérek és napszámosok. között a legkisebb az
evangélikusok száma és jóval nagyobb az önálló kisgazdák és módos
,.parasztok" száma miriden más egyház tagjaival való össze-
hasonlításban. .

Tehát van egy keltségvetés és .külső megítélés szerínt szegény
evangélikus egyház hazánkban s van egy evangélikus hivekből álló
láthatatlan közösség, amely szegénynek nem nevezhető. S ez a két
f-gymásbólélő s egymás számára rendelt kör nem találja, meg egy-
mási, vagy legalább is úgy élnek egymás mellett, mirit két _párhuza-
mos, akik csak a végtelenben találkoznak egymással. De ez a: talá-lko-
zás meg van a matematika szerint is és az örök élet tétele szerint is.
Az'első tétel a matematikusok szerint az igazság, a második pedig az
örök élet szempontjaból. Az utóbbit éppen reformáció ünnepén kellene
meditálásra alkalmas térnának mindenki számára felajánlani.

Az elmult vasárnaporr-a deáktéri szolgálatom éppen a riadó meg-
szólalásakor ért véget. A templomban jelenlevő lelkészek a legna-
gyobb figyelmességgel vezettek azt a mástélezres törneget az óvóhe-
lyekre. Minden szerétettel és rendben ment végbe. A nagy tömeg
egyik része azonban a templomból meg sem mozdult, hanem régi;
evangélikus szokás szerint magától énekelni .kezdett, mint régen ár-.
vizek és szomorú háborús események között. S a hitnek ez. a könyörgő
muzsikája a pincékben űlőkre is átragadt. Figye:lték az: éneket s bele-
zümmögtek a pincében ülők is. Teljes lelki egységbe forrott össze a
különböző helyeken elhelyezett sok evangélikus, szimbolizálva azt
hogy egyek vagyunk a veszély és szorongattatások idején még akkor
is, amikor kincsünk, életünk, nőnk és gyermekünk mind elveszíthetjük.

Azonban ezt az élményt állandósítani kellene gazdagoknak és sze-
gényeknek azzal a közösséggel szemben, mely nélkül ők semmik se
volnának. G. L.

A testvéregyház köréből. A budapesti
református egyházmegye új gimnáziúma
és internátusa - mely a moderrx peda-
gógiai elveks,zlem előtt tartásával
épült - teljesen elkészült. Az építkezés
három évig tartott és a tervbevett há-
rom millió persgős ' építkezés költsége
közel ötmildíó psngőre emelkedett. Az
állarn és a székesfőváros 40~--400.000

futtatott úri lakot, mellette az égbe-
hajladozó jegenyékke:lékes diszkertet
és a dúsan fizető madárdales mezőket.
Esőkabátban közepes korú. úr száll- le a
vonatról. Szájában kurta szívar. Néhány
magabiztos lépessel megközelíti a -fo-
gatot s ezzel mintegy birtokába. veszt.
De nem törődik vele tovább. Mint aki
tudja, mit rejt a fogat maga mögött.
Kíváncsiságát már ré.gen kielégítette.
Nem vonzza ,a távolság, érdeklődését es
képzeletet nem foglalkoztatja az otthon
csendje és hívogató békessége .. Az una-
lomig tisztában van vele, hogy mit
várhat otthomától és az mit nyújt neki.
Már ki is ábrándult belőle. A szí"re nem ••
dobban örömre. Természetes és magától
értetődő, hogy van hajléka, ahová tüzes
iramban ragadja majd a kocsi, hogy
meghitt .családi béke várja és boldogító
csöndesség, A vonatot nézi imkább, mely
most elindult, de azonnal meg is' állt,
miritha megbánta volna az indulást.
Felülni és hazahajtatni? Nem! Arra ráér
majd akíkor is, ha a vonat elment, Las-
san kanyarodunk el az állomástól. A rr.i
emberünk mozdulatlanul áll ott, amig
csak látjuk.

Ez az otthonával betelt és csöndes
békéj éből kiábrátudult ember-ábra. Az
elérhetetlen vágyakat, színes álmokat,
tetszetős eszméket kergető embernek az
ábrája. Aki nem .kívánja _ a csöndes
megelégülést. a' békét és Et boldogságot.
Aki nem tudja rászánnd magát, hogy
hazatérjen. .

Mi az evangélizáció fogatán rövid
néhány .nap alatt ffilElgjártuk az Isten
elönt való elcsendesedés, az engedelmes-
ségb a törettetés, a' megbékélés útját.
Az Úr szerit vacsorájának közösségé-
ben ismét hazataláltunk s a teljes
öröm udvarházának tornácaiban vettünk
Jakoeást.

Fogatunkra szer etnők emelni gyüle-.
kezetünk tagjait, dEo másokat is: min-
denkit, hogy jöjjenek velünk együtt
haza a biztonság, a béke, a nyuigalorn,
a csend igazi otthonába. Ne tekint-
senek sóvárogva a mások , amúgy _is
tovagördülő vonatja után. harnem szári-
[ák rá magukat, hogy hazatérnek az
"ige türelmetlenül unszoló fogatán. Mert
cs'alk ott, az út végén, csak ott szűník
meg a nyomorúság, csak ott szakad vége
minden .bajnaJk. NIohr Gedeon.

( .

Ill.

A proletárkérdéssel kapcsola'tosan
mímden tisztán látó embernek észre kell
vennie azt is, hOI2W'társadalmunk az
utolsó másfél század alatt hihetetlenül
eltömegesedett, Európa és Amea-tka
együttes lakosságának száma a genfi
népszövetség legutolsó statisztikai év-
könyve szertnt 1810-ben 209 miLlió és
1937-beiIl 802 millió, Ezek a számok
félreérthetetlenül beszélnek,

A társadalom eltömegesedésének sú-
lyos problémájával, rejtett okaival, kö-
venkezményeivel, a probléma látható
tüneteivel sok kiváló elme fpg1alkozott
és foglalkozik is. Csak utalni akarok
páe névve: Walter Rathenau, Spengler,
Jaspers, Werner Sombart, Ortega y
Gasset nevét mindenki ismeri, kínek
híres. munkája, a "La rebel'lion des las
masas". A tömegek lázadása címen) ma-
gy air nyelvern is megjelent. A magyárok

Tennivalóink

perugős adományt adtak a háborús költ-
ségtöbblet fedezésére. A még fennálló
60Q'clz,erperigős berendezési hiány elő-
teremtésére az egyházmegye kérelem-
mel fordul Et tehetősebb hívekhez. Az
új gimnázium flétlavat.ása a reformáció
ünnepén, délben. lesz az iskola diszter-
mében. - Az épület egyik dísze a .fő-
városnak ..



közül Babits. Mihály, Schütz Antal
Kovrig Béla, Dékány Lajos, de Márai
Sándor is (Röpirat a nemzetnevelés
űg'yében) foglalkoztak a kérdéssel, va~y
érintették azt. Sőt Zilahy Laqos a
Kitűriőek iskolája címen ismert moz-
galma is mutat érintkezést a XX. szá-
zad 'l1.JaJgyalapvető problémájával.

Bizonyos mértékig mulasztás t'Elrhel
bennünket a. probléma figyelmen kívül
ha\g\yáséért. Elhítettük magunkkal, hogy
ehhez a kérdéshez semmi közünk sincs.
Nincs helyünk annak vizsgálására, hogy
a tömegben lévő egyed, jelen esetben a
munkás hogyan él, mrképpen helyez-
kedik el,. mít érez, mivel foglalkozik,
mi . a vágya, mi a célja, csak éppen
rá akarunk mutatni az ú. n. tömeg-
~EJ,kül~t egypár érdekes megnyilvárui-
Iáaára.

Jellegzetes "tömeglellkület" sugárzik
társadalmunk értékélményéből. Tenge-
rentúlról importálta Európa az "Új'Olak",
az "újszerűnek" a' túlbécsülését. Az új
a m-a embere előtt önmagában vált
értékke. Új ruha" új cipő, új film, új
bútor, új épület stb. stb érték .a ma
embere e-lőtt.

Bálvány lett ,a nagy szám. Még soha
ekkora számokban -nem beszélt a világ,
mint mal. TóÚna, hajóűrtartalorn, pénz,
fegyver, lcatonaság, Ióarö olyari 'számok-
balDIjel-enik meg mindennap az ámuló
ember' előtt, hogy maga az egyed, az

- ember, kénytelen lesz , önmagát, saját
világát ehképesztően kicsinynek, szinte
semminek érezni. Gátlásaink okai ide
is visszanyúlnak. Mindezzel szemben

'- 'ltlJclrntud más feloldó ·érzést adni, mint
ae; Istenbe vetett személyes hit, annak
tudata, hC6"'i Istennek külön énreám is
van . gondja, törődik velem, figyel
engem, mert engem, gyermekeimet, hit-
vestársamat. kicsinyke kis világomat is
megváltotta.

A ma embere egyemesen kívánja,
követelí, mint "narkót.ikumot" a dina-
mizmust. Ma már ott tartunk, hogy
csak az esemény, D. tett jelent élményt.
Mildió és míllió ember hajol minden
reggel a friss 'nyomdacfestékű ujság fölé
és keresi a nqg,y eseményt, aJ nagy
tettet, melyről beszélhet, tárgyalhat,
hozzáfűzheti a maga véleményét és úgy
érzi, hogy aszeratet és szolgálat tetteit
nélkülöző világunkban cnaga is részese .
annak; a nagy eseménynek, -melyről 01-
vasott. A ,.nagy események", a "m:agy
tettek" kötik le, bódítják el 'aJma embe-
rrségének nem egészséges idegrendsze-
rét. Kérdés, hogyan és m.képpen tudja
az egyház az újszerűt, a szenzáeiót, az
élményt kereső ma 'emberének vissza-
adni fl csendet és az Istent kereső békét
Hogyan tud ebben az állandó feszültsé-
get igénylő életben megáldást vezényelní
és rámutatni egy másik bevítő erőre,
mely egyedül csak a. Szeritlélek aján-
déka lehet.

Az eltömegesedésnek azonban semmi
sem látja akkora kárát, mint a családi.
élet. Kölcsönhatásról van itt szó. Az
eltömegesedés bomlasztja a családot és
a felbomló családi élet. őrli a, társada-
Iommak, mínt szervezetnek 8.IZ erejét.
Micsoda sírnivaló látvány az, amikor a
gyermeket a kényelemszeretet helyezi
nevelőintézetbe. Vari-e egyházunknak
bátorsága a jogi családvédelem helyett
egy hatalmas harcot indítani a Csa-
ládért, mely Isten parancsa szerint azt
akarja elérni, hogy a gyermek a szüleíé
~egyem és az > egész család- az Istené.
Hogya nők családamyák 'legyenek és
nem utolsósorban :fe1eségek, hogy 'sem-
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Jö emlékezet. kedvéért
Rendkivüli érdeklődéssei olvastam Kemény Péternek "Az egyház

szociális szava" c. cikksorozatát egyszerűerr azért, mert semmi sem
tud jobban érdekelni, mint az egyház korszerű megnyilatkozásai. Mi-
vel bizonyosnak tartom, hogy a világ egy nagyszabású szociális elren-
deződés felé tart s mivel remélem, hogy a szociális elrendeződes nem
egyház nélkül, vagy sőt az egyház ellenére fog lefolyni, örültem annak,
hogy a cikk írója ilyen kérdések napirenden tartására tett kísérletet.
A bevezető cikk egyjk bekezdése azonban olyan következtetésekre ad
alkalmat, amelyet Kemény Péter sem gondolhat úgy, mint. ahogyan
azokat érteni lehet. Ezért néhány szóval erre szeretnék réflektálni.
A kérdéses szöveg így hangzik:

"Nemrégiben, úgy 6-7 évvel ezelőtt, a külföldi nacionalista moz-
galmák kifejlődése idejében, amikor ezek hullámai immár letagadha-
tatlanul eljutottak Magyarországra is, élénken vitatkoztunk afelett a
kérdés felett, hogy politizáljen-e az egyház? Akkor megegyezett egy-
mással a vitatkozók két tábora abban, hogy az egyháznak sem rnint
egyháznak,Eem mint egyes papoknak a napi politikában 'résztvennie
nem szabad, de a magyarság kérdéseiben igenis meg kell szólalnia,
Ekkor indultak meg egyházri lapjainkban a cikkek' a magyarság égető
kérdéseiről, akkor fogadta el a közvélemény ennek helyességét és ekkor
nyitottak fület és szívet. sokan a nagy szociális elhagyatottságban élő
rétegek kérdései és kérései előtt" ...

Fenti sorok úgy hangzanak, mintha az, egyház szociálís szava meg-
szólalásának ideje egybe esnék azzal az időszakkal, amikor "ákülföldi
nacionalista mozgalmak... hullámai letagadhatatla.nul eljutotjak Ma-
gyarországra is", mert lejjebb ízy folytatódik ez a gondolatmenet:
"Ekkor indultak meg ezyházi lapjainkban a cikkek a magyarság
égető kérdéseiről". Sőt olyan a benyomása az olvasónak. mintha ezek
a nyugati nacionalista hatások eszméltették volna fel közvéleménvün-
ket a szociális igazságokra, mert ezt mondja: "Ekkor nyitottak fület
és szívet sokan a nagy szociális elhagyatottságban élő rétegek kér-
dései és kérései előtt". A fenti sorok ilyen kézenfekvő értelmezése
azonban semmiképpen nem felelne meg a tényeknek. s elhomályosí-
taná azoknak a vitáknak a jelentőséqét, melyeket egyházunk sajtója
az egyház Politizálás ának , vagy mondjuk az egyházi élet elpolitizáló-
dásának megakadályozására szánt. .

A jó emlékezet kedvéért állpitsuk meg, hogy a. magyarországi
szociális eszmélkedes nem egyidős, hanem sokkal idősebb a. nyugati
nacionalista Irányzatok magyarországi hatásánál. Az egyházi saitó is
ezészen más indításra fogott a magyar "nagy kérdések" tanulmányo-
zásához. Az egyházi sajtó ilyenirányú érdeklődése a népi irók Ú. n.
"falukutató" irányzatának első irodalmi és politikai sikererrnek idején
kelt fel a magyar kérdések iránt. Magyarországon ekkor még elsősor-
ban tudományos, irodalmi síkon folyt a szociális eszméltetés mun-
kája lS· az epyház if1úsápát akkor eqyáltalán nem a nyuqati naciona-
lista i-rán'l./za.tokhatása, hanem egészen és míndenestül az Elsodort
falu, a Vibarsarok, s a Néma forradalom, a Futóhomok, .a Magyar
földkérdés és az Elsüllyedt falu a Dunántúlon .eszmevilága hozta lázba
s az a gyökeresen magyar mozgalom, ameíly az egyetemi ifjúságót
újra a Múzeum lépcsőire vezette, hogy új márciusi programot fogal-
mazzon meg. Aki fellapozza az akkor lezfürsrébb egyházi organuma-
ink lapjait, figyelheti, milyen igéretesen tört fel akkor a magyarságért
-égő szerelemberi aJ: egyházi keresztyénség szava s figyelheti .azt is,
hogy mennyire kOTdinálisan távol álltak ezek az eszm.efuttatások
azoktó? a hatásoFtóI, amelyek ala,tt akkor még csak egy kis talajtala.n
idegen réteg állt. '

A nyugati nacionalizmusok hatása később kezdődött s valami
egészen mást hozott, mint ezek a fentiek. És semmiesetre sem a szoci-
ális igazságot mutatta fel magasra, mert akkor az egyházi sajtó sem
rendezett volna vitát az egyházi sajtó illetékessége felett eze k ben
a vitákban,hiszen ezt nem tette meg akkor sem, amikor évekkel előtte
nem tiltakozott "Magyarország (szociális) felfedezése" ellen, sőt lelke-
sedett érte, .A nyugati nacionalizmusok . hatása nálunk semmiesetre



sem a szociális mondanivalójáról volt jellegzetes, hanem egészen más
vonások kal volt ékes, olyanokkal amelyeknek tükröztetésére az egész
pyyházi s.ajtó csak lelkiismeretfurdalással vállalkozhatott volna. Ennek
a nyugati hatásnak a jellernzője egy olyan világnézetiség volt, amely,.
ha az egyházi sajtóba benyomult volna, uralom alá vette volna s
diszkreditálta volna az egyház egÉ'sz mondanívalóját. Ma tudjuk csak
igazán, talán még ma sem egészen, mit jelentett volna, ha akkor, az
egyház a másodrendűekkel. az idegenekkel és az utca. népével együtt
színtén beleszédült volna a .Jcorsaellembe."

Hogy az a nyugati hatás nem a szocializmust hozta elsősorban, .az
abból is látszik, hogy ·mindazok, akik évek óta magyarul tusakedtak
a magyar szociálís megújhodáson, nem tudták üdvözölni s nem tudták
benne felfedezni a maguk e.vangéliumát. Ha a szociális gondolatot
hozták volna, magam sem álltam volna a védekezők oldalára s nem
lett volna értelme annak, hogy az egyház sajtójaban akorszerű politi-
zálás megszüntetését kívánjuk s ezzel szemben az igazi magyar kérdé-
sek polit-kamentes "szolgálatának körére szeritsuk az egyházi sajtó
irányát. Innen is látszik, hogy nem ezek hatására indult meg az, egy-
házi sajtó szociális irányú tájékozódása, hanem éppen ezek hatása
ellen menekültünk az eredeti és gyökeres magyar szociális kérdések
továbbtárgyalásában, anélkül, hogy utat engedtűrik volna a nyugati
nacionalizmusoknak Istennek legyen a hála, hogy akkor az egyház
ujságírói és szerkesztői egyaránt, valami csalhatatlan ösztönnel a leki-
ismeretükben érezték magukat megkötve s állhatatosak maradtak.

Most, hogy világnézeti Irányzatok ideje lejárt s Tamási Áron sze-
rint eljött az ideje. annak, amikor a nemzetek a bennük mélyen meg-
szólaló életösztönük által s nem körmyen kótyagosítható fejük által
engedik magukat írányítarp, vagyis - hogy továbbfűzzük Tamási
gondolatát, - amikor egyik népnek a másik után ébred fel a csalha-
tatlan életösztöne, amikor tirmeqérzéssé lesz a magyarságban ss a nem-
zetünk jövőjéért való aggódás, s a magunk szeretete, az' a saját os,
'f!.agyszerí~, benső önrendelkezés, amely a k kor csak a nemzet leg-
Jobbja.iban élt, - sejtjük csak, hogy az egyházi sajtó akkor azzal c.
vitáua7. a nemzetnek szolgált, s nem egyszerííen a maga szűk és parti-
kulárisan egyházi ügyét erőszakolta.

Az eouiuiz akkori hajthatatlansága, az a váHakozás, hoqy a nép-
szerűségről mond Ie az igaz~ágért - ma már úgy Látszik, - egyik
tanítható példánk lesz arra, hogy az Egyház bizony éuezredes, tömör,
rendíthetétlen bástyája az állandóságnak, melynek örök n'f.Jltgalma s
az igazság \levegőjével körülvett benső biztonsága biz·o"1y....,l\fenedéke,
Tanácsa, Erős-vára.:a nemzetnek is, s ezért a nemzet fergeteges törté-
nelrni időkben is rábízhatja magát, mint irány tűre a. révet kereső
hajós. - Dezséry Lász(ó.

M~cses lángja gyúl ki sötét éjszakában,
Fényénél egy ember, talpig quász-ruiuioam,
DaIiás alakja glóriáb an tűn. fel
S viharzó lelkéből im oszlik az éjjel.

Nagy könyv fölé hajol - ez az élet könyve,
Benne foglaltatik reménye ésr iuiue.
Szorgosan lapozza, lelke belémerül,
Percek, órák múlnak, szíve tííztől hevül.

Jövendő kohója formálódik benne,
Olyan izzó mostan, mintha pokol lenne.
'Eget, kaoar, furdal lelkiismeretet,
Múltat- emészt, vétket - s épít új életet.

Megérik az eszme benne - elszántsággal:
Dacolni kell mostom. a bíínös világgal;
MegáHítni vétkét, elűzni vákságát,
Igével. szüntetni a lélek rabságát.

, .

miféle egyesületi, va[gij' közösségí, társa-
dalorrrseervezési munka el ne vegye az
édesamyát a gyermekeitől, Illetve CSGk
akkor vegye el, ha az édesanya úgy
érzi, hogy lelkiismerete szerínt jut még
erre is ideje. Istenrrel helyezkedünk
szembe, ha helyettünlk az államnak kell
családvédelmet hirdetnie és ilyen ir-á-
nyú munkát végeznie.

Ebben a cikkben. csak kítérni akar-
tunk- pár szóval arra a hatalmas, szinte
beláthadatlan háttérre, mely a proletár-
kérdés mögött, mint sötétre festett
kulísszamered elénk. FüLöp Dezső.

Az Országos
Protestáns Napokat
ötödízben rendezi meg, az Országos
Bethlen Gábor Szövetség. Az október
25-től novernber 12-ig terjedő hatalmas
programmból kiemeljük az oktober
31-i ünnepi istentiszteleteket, melyek
minden evangélikus és református
templomban pontos beosztással lesznek.
D. u. 6 órakor vam a pesti Vigadóban
a főünnepély, melyen az ünnepi beszé-
det D. Kapi Béla püspök mondja s két
zsoltárt ad elő a Budapesti Protestáns
Enekkar. Ugyancslak reforrnációi ernlék-
ünnepély lesz d. u. 4 órakor a kelen-
földi., 5 órakor a kőbámyaíés 6 órakor a
Deák-téri evangélikus templomban. -
November -3. napjaírr,d. u. 6 órakor
közös protestáns evangélizácíó a Deák-
téri templomban. November 3-án este
félI órakor diszelőadás a Nemzeti Szín-
házban, színre kerül Zi.lahy Lajos: Süt
a nap c. színműve. November 4-én, d. u.
5 órakor a Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság irodalmi délutánja a reformá-
tus theológia dísztermében, November
ö-én, d. u. fél 7 órakor a Budapesti
Protestáns Énekkar zenekari estje a
Zeneművészéti Főiskolán, Nov. 7-én,
d. 'e'. fél 12 órakor Protestáns Nagygyű-
lés ·a Vasárnap megszenteléséért a
Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok-
ban. Urinepi beszédet mond 'I'úróczy
Zoltán és dr. Enyedy Andor püspök.
D. u. fél 6 órakor a református theoló-
gián Luther='Kálvin emlékest. Előadást
tart Lutherről D. Kapi Béla püspök,
Kálvinról dr. Makkal Sándor egyetemi"
tanár. Nov. 8-án, d. u. 6 órakor protes-
táns leventeünnepély a Magyar Műve-'
lődés Házábaml. Nov. 12-én, d. u. 4
órakor Esterházy-u. - 12. szám alatt a
Magyar Protestáns Nők Országos Szö-
vetségének közgyűlése,

Láttuk
Stuart Mária, Schiller drámája ujra

előkerült. Schiller ugyanis, Shakespeare
és Moliere mellett, úgy látszik szintén
reneszánszát éli a háborús Európa szín-
padain. Erdekés mindenesefre, hogy
amikor szemben áll egymással világné-
zeti síkon a világ, Európa egyszerre
nyúl a három nagy vezető nemzet szel-
lemi kincsei felé és mindegyikük kép-
viselőjében megtalálja a ma és most is
aktuális mondanívalókat. Schillernél
csaknem mindíg. az erő, az erőszak és
a szellem megbéníthatatlan' szabadsága
áll egymással szemben és ha, az erő

. meg az erőszak el is nyomja anyagilag
a szellemit, valójában maga szenved
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Luceám. M<irton.

vereséget attól. stuart Mária alakja is
ezért emelkedik fel Schiller megfogal-
mazásában, mert benne a szellemet, a
gondolatot és a szabadság olthatatlan
vágyát személyesíti meg: Mit számít,
hogy ennek hordozója régen bűnös volt?
Csak az számít, hogy most elnyomott
lélek és társa minden elnyomottaknak,'
sorsa tehát példája valamennyinek. Az
egyedül maradó Erzsébet viszont éppen
azt szemléleti, hogy .minden. hiába, a
lélek megfoghatatlan és legyőzhetetlen
és aki az erőszakhoz nyúl, annak végül
lelkileg egyedül kell maradnia. Ezt
domborít ja ki a dráma és világítja meg
igen jól a színészek játéka. Kár, hogy
mondanivalójuk összefolyik. nem érző-
dik rajta, hogy mindez versben áll és
nem érződik rajta eléggé a szavak sodra
mögött lappangó lélek. Fakó és érthe-
tetlen az új színpadtechnikához alkal-
mazkodó egyik kép, ahol kék ég helyett
fekete drapéria komorlik.

Párisi románc, Maupassant novella
német feldolgozáeban, Meglepően "fran-
ciásan" rendezett, fényképezett és ját-
szott film, pompás alkotás. Valóban mi-
nőségre készült, gondos remekmunka.
Tönkreteszi azonban a mese meglepően
erkölcstelen feldolgozása. Párisi törté-
net, de nagyon. sötét alakok szerepelnek
benne, szinte valamennyinek van er-
kölcsi hibája, A csábító csak úgy válto-
gatja, alkalomszerűen a szeretőit. Az
asszony körmyen engted és sodródik az
öngyilkosságig. A férj szabályos kis-
polgár, de alakja kissé gúnyosan kari-
kírozott, A mellékalakok is hasonlóak.
Valamennyit az a hamis romantika.
veszi körül, melynek címe ez lehetne:
a szerelem megszépít és ment mirrdent.
A végén a csábító marad az "erkölcsi
győztes", meg az öngyilkos asszony.
Fura történet, Maupassantra vall. Ilyen
tökéletesen igazán más történetet is fel
lehetett volna dolgozni és akkor emlé-
kezetes maradt volna

Két kiállításnak csaptak nagy reklá-
mot C\lZ elmúlt. héten. Az egyik a, Mű-
teremben Kurtbacher Ida festőművész
kiállítása. A művésznő Ferenczy tanít-
vány, nagybányai iskola, Leginkább 'aTC-
képekkel seerepel, pasztellben is, olaj-
ban is. Ezek az arcképek azonban va-
lami szándékolt merevséget és primitív-
séget visebnek, a' szemek csaknem mind
lcífejezéstelenek, vagy pedig elnagyol-
tak. r A merevség egyébiránt minden
képén meglátszik és valami kesernyés,
fáradt vonást ad a műveknek.. Pedig
szénreizaíval megmutatja, hogy tudna
másképen is festeni. A másik az Alko-
tás Míívészház XIX. kiállítása, ahol
aukciószerűen "maigyar mesterek" sze-
repednek. Mint kiállítás nagyon rossz
benyomást kelt a helyiségben összezsú-
foltan, minden rendszer és szerétet. nél-
kül felakasztott, vagy csak úgy egy-
szerűen a ,félll meHé támasztott 163 kép.
Pedig élő és már elhúnyt nagy meste-
rek képei is vannak közöttük, Kas-lov-
szky, Nádlíer, Spámyí, Iványi,. Márk,
Pólya. De a képek hatását teljesen le-
rontja a kíállítási helyiségben uralkodó
rendetlenség. Ú.gy látszik, hogy az ALko;-
tás Művészház inkább üzleti, mint mű-
vészéti vállalkozás, bár újabban festő-
Iskolát is hirdet. Az árak meglehetősen
magasak. Rontja a kiállítás értélkét
mímdjárt az első kis szobában egész
féllllaJtbetöltő képsorozat. név és ár nél-
kül, talá:nI propagandaak;ar lenni ~
még ismeretlen nagyság mellett, Rette-
neves képek.

Diadalmas hittel, Isten fegyverév'el
Szembenézni a bűn hitvány emberével;/,
Megrázni velőkig mind a gonosz népet,
Mely Istentől mesroon. hálát, dicsőséget.,.

.. .'Pirkadó hajnalI al mécses lángja sziiiuk,
Isten szép egéről nap fénye feltíínik.
Mpsolygón ra9yó9 le aranyló suqáto:
Wittenberg várának kicsiny cellájám.

. "Benne Isten hőse tervez, imádkozik,
Krisztus szent ügyéért buzgón fáradozik.
Ir nagy tételeket kilencvenöt számmal,
-Szemoeezáúm: indul a bűnös világgal.

Isten igazsága köti szíve-lelkét,
Ez indítja szóra, ez szabja meg tettét;
Útját' ez jelöli' hitének fényével, '
Ezzel küzd meg bátran Sátán seregével.

És a' kis cellábó] kilép a hős barát.
Kezében papiroe, vasszög és k_alapács.
Toronyban a harang kondítja a dé'let,
Isten szent lelke most indít vihar-szelet.

Új kor születik meg döngő léptek nyomán
S kalapács ütésén vártemplom aitaján.
Tisztulás lélekben, hitben,tanításban:
Reformáció az anyaszentegyházban.

Harangzúgás között fölverve az írás.
01vasásán öröm támad és nem sírás.
Fölszabadul sok-sok felzaklatott léleK,
Dicshirrl:nusz zeng szerte Isten szent nevének.

S mit üzen az Isten ezen íráson át?
Térjen meg az ember, kövesse Krisztusát!
Isten Igéjével táplálja a lelkét,
Mint híí sáfár éljen s úgy töltse be tisztét.

Bocsámaiot soha ne. :reméljen mástól,
Mint az o- Jézusért Istentő! magától,
Aki bíínbánatra, hitünk erejére
Felold bűneinktől lelkünknék üdvére.

Igy olvasták sokan a' szín-igazságot
S így járta be a hIr az egész világot:
Új próféta jött el az Ige szavával,.
Megküzdení a bűn sötét hatal71).ával...

, .. Azóta már sok év szállt a mult ködébe,
De e barát műve nem ment feledésbe.
Bár csontjai régen föld alatt porlanak,
VaLlott hitelvei most is tanítanak.

Azt hirdetik újból: ember, térj Istenhez!
Járj a Krisztus nyomán, Isten ügy kegyelmez.
Olvasd a Szentírást, építs rája hittel,
Űdvösséged 'akkor soha nem véted el.

Önmagadban ne bízz, sem ember-nagysághan,
Hanem csak egyedül Kriszius váItságában.
Őt az Isten adta megmentésünkre, ' .
Övé íegyen szívünk és lelkünk örökTe!

6

. (



Kevesen tudják .. ~ Két- magyar fiÍmvígjáték is megér-
demli egyszerre, hogy megemlékezzünk
róluk Az egyik a .7YIegálmodtalak Ez a.
vígjáték erősen igyekszik szakítani a
régi víg'[áték-tradíciókkal, de még nem
míndenütt sikerül neki. Helyenként nem
tudja tartani a tempót, máshol pedig
erőlJtetett_, A történet kíssé különös de
jobb, mirít az átlag. Soklead különb inár
meséjénél fogva is a Sziámi Macs'ka
című film. Üjszerü, ügyes, kedves for-
dUi1atoIID~a<l,vagy aho} régebbit vesz elő,
megejtő kedvességgel mondja el a tör-
ténetet. Szép és gazdag kiáblitás, jó s,ze-'
replők teszik síkeressé ezt a filmet.
Előbb -említett társával együtt ez a két
film annak .bizonysáíga, hogy tudna a
magyar film még vígjátékokban -is jót
és újat produkálni, ha egyszer kornolyan
rászánná ITj,ágát és. nem elégednek meg
a beválí.-sablónnaű. A pár héttel ezelőtt
említett Kettesben is tOlJnúsítja. ezt.
Higyjék el a gyártók, jó írót kell válasz-
taní, alk:kor jó lesz á film ls. kp.

-Kormányzó urunk egyik őse, Horti István, a híres.nagybányai iskola'
rektora -és -az ottani református gyülekezet lelkipásztora volt.' 1630
táján születettrés 1684-89-ig az erdélyi püspöki széket is betöltötte.
Az erdélyi fejedelemség összeomlás ának utolsó éveiben a magyarság-
nak egyik legerősebb tartóoszlopa volt. Szakadatlanul utazott, hogy a
gyülekezetek, iskolák, lelkészek, tanítók veszélyben forgó jogait· védel-'

"mezze. Az igehirdetes teljes szabadságának merész védelmezője volt.
, Horti István püspöksége alatt 1. Lipót király tudtával Spinola

nevű ferences szerzetes, .bécsújhelyi püspök, I. Lipót gyóntatója fel-
hívást küldött az erdélyi reformátusokhoz az egyházi egység helyre-
állítása érdekében. Az erdélyi generáTis zsinat Horti István elnöklete
alatt azt a választ adta, hogy: 1. az erdélyi reformátusok nagyon
vágyakoznak a keresztyén testvéreikkel való békesség után, de 2, az
egységnek "római katolikus részről mutatott útját nem találják ,;sem
alkalmasnak, sem elégségesnek". Végül 3. a kérdéssel nem is akarnak
addig foglalkozni, míg a világ többi reformátusainak álláspontját meg
nem ismerik.

Érdekes, hogy .éppen mostanában fedeztek fel a marosvásárhelyi
református kollégium könyvtárában egy könyvet, amely életrajzát és
működését ismerteti. Apafi Mihály fejedelem)s felfigyelt a kiváló
püspökre és Nagybányáról előbb' Fogarasra, majd Gyulafehérvárra
helyezte áto Értékes könyvtárát annak, idején a sárospataki kellé-
giumra hagyta, a kollégium azonban az akkori zavaros időkpen előbb
Debrecenbe, majd 16'71-ben Gyulafehárvárra menekült. Később, 1716-
ban Marosvásárhelyre költözött és ekkor került oda a könyvtár is.
Ebben a könyvtárban több ritkaság között megtalálhatjuk pl. Dávid
Ferenc .unitárius reformátor Refutatio című könyvének egyetlen
példányát is. ".,

*A 16. század közepén Kassa városának egy -JO része -protestáns
és 1554 óta'. a nagy templom (a Dóm) és a Mihály kápolna váltakozva
az evangélikusok és a reformátusok kezén van mintegy 133 esztendőn
keresztül. Az üldöztetések során azonban 1687-ben megfosztják hívein- -'
ket templomaiktói s' hosszú huza-vona után is csak a város falain
kívül adtak számukra helyet templomépítésre. azt is csak azzal a fel- ~
tétellel, hogy nem szabad szilárd anyagból készíteniök. A "kegyes"
engedély alapján az evangélikusok 1687-ben Demeczky Mihály főbíró-
ságaalatt a Forrás-utca mellett emelkedő dombon kijelölt telken
istentiszteletek végzésére fa-templomot- készítenek maguknak. Ezt a
templomot azonban II. Rákóczi Ferenc szabadságharc a idején Rabutin
császári hadvezér a város ostroma alkalmával 1706-ban felégeti. Megint
templom nélkül' maradnak a kassatak s csak a kuruckor lezajlása
után, a temető területén tudnak egy iskolát és három kis fatemplomot
emelni, külön a magyar, anémet és,a szlovák ajkú hívek használatára.
Az ott lévő templomok a 19. század elejéig szolgálnak istentisztelef
célokra, egészen' a Malom-utcai mai evangélikus templom felépítéséig.

Akkori szokás szerint híveink a .fatemplomok 'körül temetik el
halottaikat. Így keletkeznek· ott temetők és míg idők változásával és
múlásával az ott lévő templomok megszűnnek, a sírkert évszázadokon
keresztül. beszél a küzdelmes múlt megpróbáltatásairól. --

A kassai evangélikusok régi temetője -talán a leggazdagabb emlé-
kekkel dicsekedő sírkertünk. Hazánknak és egyházunknak sok nagy
fiá alussza itt álmát. A bejárat közvetlen közelében áll az 1810-ben
elhúnyt Kisviczai Viczay József oszlopokon nyugvó csarnokszerű
kriptája, 1835-ben épült. Viczay, Torna vármegye tiszti főorvosa, Kassa
város polgára és fizikusa. -Kazinczy Ferenc orvosa és barátja volt.
A csarno~ nyugati falára illesztett vastábla latin _felirata kegyeletes
szavakkal emlékezik meg az elhúnyt érdemeiről és jótékonyságáról.
Magyar fordításban ez áll rajta: "Kiss- Viczay József úr, nemes Torna-
vármegye és Kassa szab. kir. város: fizikusa. , -

_ A betegeknek gyógyulást, a szenvedőknek enyhületet, a szűköl-
ködőknek segélyt nyújtva, önmagára nem gondolva, polgártársainak
élt. Mindenkit egyenlő szerétettel karolt fel,-mint társainak példány-
képe s az, egészség istennőjének méltó papja. ~ Meghalt 1810 április
ö-én, élete 65. évében. Csontjai nyugodjanak csendesen, így kíván-

~" ..--
Tűrőczv Zoltán tisza kerületi püspök

október '23-án érti", el életének 50. esz-
terndejét. Ebből az alkalomból hívei oés
tísetelőí mindenfelől jókívárratokkal és
áldáskérésekkel keresték fel. --

A. Belmissziói Munkaprogramm, me-
lyet az egyházegyetem ad ki, huszadik
évfolyamában megjelent. Tártaűrnazza
az ifjúság egyházi gondozásának, a fel-
nőtt egyháztagok gyülekezeti gondozá-
sának részletes munkaprogrammját, Az
értékes dolgozatokat. tartadmazó és 214
oldalra terjedő füzet könyvárusi for-
galornba nem kerül, ~azonban '3,·Z. egyház-
egyetern minden lelkésznek ren:d.elke-
ZéSiD21 bocsátja.

Maróthy Jenő síremléket, Ligetí Mik-
- lós szobrászművész fehér márvány-
tömbbe faragott relífjét október 17-én,
délbem 1 órakor avatta fel a Kerepesi
temetőben Wo.]f Lajos tb. esperes, a
Luther-Társaság elnöke, Jerémiás 30:2--
3. versei alapján moíidott avatóbeszédet.
Lányi Viktor dr. a Pesti Hírlap, Móra
László a Gárdonyi Géza-Társaság kép:
viseletében, Szabó Aladár vallástanár
pedi'g a tanártársak nevében rszólottak.
Koszorút helyezett a' sírra többeik kö-
zött a Luther-Otthon nevében Laki
Tibo'r. \.'

Kisaposta~ templomot épít.' Kisapos-
tag Ieánygyülekezete templomépítést
kezdett. Az alapkőszentelési ünnep okt.
íu-én vo1t" melyen Bakay Péter esperes
mondott ünnepi beszédet. -

Személyi hír. D. Raffay Sámdor püs-
pök az újonnan szervezett csorvási val-
lastaní tó-lelkészi-' állásra Fest Míklóst
hiéilyezte át Kiszácsról, az 6 helyére pe-
dig Strba Milán palánkaí h. lelkészt
nevezte ki.

J

Sámsonháza 's·gyházközséig!e bensősé-
gles ünnepség keretében' iktatta be atz
egyház másodfelügyelői tisztébe dr. Tóth
Lajos .vallás- és közoktatásügyi minísz-
téríumí számellenőrt, akit Kirchner

, . Rezső helyi lelkész szolgálata melíett
_ Csengődy .Lajos' dr. esperes vezetett bs·

tisztségébe. Az új felügyelőt beköszöntő
beszéde után a helyi közületek meleg
szavakkal köszöntötték,
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Károli Gáspár szobra Budapesten.
A székesfőváros megbízást adott Ha·l-·
mágyi István szobrászmüvésznelo, hpgy
készítse el a bibliafordító Károli Gáspár
szobrát, A művész nemrégiben készült
el a szeborral. A három méter magas
szeboralak melLéhez szorított Bibliával,
ég felé tekintő szemmel ábrázolja Káro-
lit. A szebrot rremes kőbe vésik és a
jövő évben állitják fel a Pozsonyi-úti
refcrmátus templom oszlopos homlok-
zatánck előterében. '

A budapesti helyérség protestáns
tisztjei, tiszthelyettesei és hozzátartozóile
részére az október 31-i protestáns .ka- :
tonaí istentisztelet nem az Abcnyi-utcai
székházban, hanem kivételesen a II. ker.
Sizilágyi Dezső-téri' református temp-
lomban lesz. Az isterrtisztelet (úrvacsora-
osztással) október 31-én, d. e. 11 órakor
kezdődik.

Kápolnaavatás. A nagyváradi tüzér-
hadapródiskola protestáns imatermét
október 17-én szentette fel dr. Soltése
Elemér tábori püspök.

Az Evangélikus Nőeg'yesületek Orszá-
gos Szövetsége ez évben is október hó
31-érJ!, novembor l-én és 2-án tartja
szokásos jótékonycélú vásárját, melyre
meleg szerétettel hívja és várja az ér-
deklődő hittestvérek et és vásárlás fOT-
májábari történő támogatásukat kérí.
Kaphatók: f'ehérneműek, gyermekruhák.
karácsonyi kézímunkák és ajándéktár-
gyak. Megtekinthető az evangélikus
leánygimnázium tornatermében reggel
9 órától este 7 óráig. Az ünnepélyes
megnyitás október 31-én, d. e. fél 11
órakor lesz.

Bach-Handel zenekari est. A Buda-
pesti Protestáns Enekkar november hó
5-én, péntek en este fél 7 órakor az
V. Protestáns: Napok' keretében a
Zeneművészéti Főiskola TIlagytermében
Bach-Handel zenekari estet rendez,
melyen előadásra kerül Handel: Oh
Uram árva lelkem; Bach: Krlsztus meg-
hatt értem; Hándel: Hallelujah; Bach:
Kruzstab kantáta (Bastlides Mártával)
és Hándel: F-dúr onaonaversenv (játssza.
Peskó Zoltán). A hangversenyt Ádám
J€lDŐés Peskó Zoltán vezényli. Jegyek
1.50 Pvtől 5 P-ig a Zeneművészéti Fő-
iskola portásánál és a Bethlen könyv-
kereskedésben kaphatok.

Nagybánya. A gyülekezetben reformá-
ció előt.ti héten minderí héten este elő-
adások voltak, melyeken a lelkész so-
rozatosan ismertette' az ősi gyülekezet
küzdelmes történetet.

Szeged .. A gyülekezetben október hó
24-·én Bakó Lászlo református lelkész
hirdette> az igét, viszont Benkóczy Dá-'
niel esperes a református templomban
prédikált. - Este a Tisza-szálló nagy-
termében SZI~'g~dprotestáns társadalma
reformációi emlékünnepet rendezett. -
Az Egyetemi Luther-Szövetség reformá-
ciói ünnepsége október -31-én lesz a
tempíomban.

Helyreigazítás. Lapunk 41. számában-
a Láttuk című rovatban megemlékez-
türsk a Nemzeti Színház SziJ.átg:tyiIrma
című darabjáról. Elírás folytán Passutn
Lászlo nevét említettük a darab S.Zi3·C-
zője gyanánt, holott azt Pcssonyi László
írt.a.

A modern ember tragédiája összefog-
laló címmel a betértek számára a buda-
pesti Skót Misszióban (Vőrösmarthy-u.
51.) evangélízácíós előadások voltak a
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15-én, 83. életévében az Úrban elhúnyt.
Porait '18-án temettéle ela kővágóőrsí
temetőbe, - Póczy Sándor, a győri egy-
házközség és aJ Szeretetház 20 éven át
volt központi gcndnoka életének 83.
esztendejébern október 16-án Győrött."
elhúnyt, - vitéz Poós Jenő m. kír. hon-
véd repülőhadnagy életének 20. évében,
hivatásának teljesítése közben, f. hó
Iö-én repülőhalált hadt, Porait a Farkas-
réti temetőben helyezték nyugalomra.

Kitüntetés. A kormányzó úr Sümegi
István szentantalfai lelkész, tart. tábori
lelkészt' a hadiszalagos Signum -Laudís-
szal tüntet te ki. ' .

Előfizetési felhívás. A napokban jelent
mag "Gondolatok" cím alatt Spurgeon-
nak, a híres, nagy angol hitszónoknak
válogatott gondolangyűjteménye. Az 1300
gondolat olyan bő és tartalmas foga-
Iomkörben mozog, hogya könyv min-
dernki számára élvezetet és értéket je-

.Lent. Előfizetési ára f. évi november
IQ-ig ,3.60 P. Bolti ára 4.50 P. Megren-"
delhető: "Olaljág" kőnyvkersskedés, Bu-
dapest, II. Máriatér 3. címen, w!.gy az
összegnek postai befizetesi Iapori való
előziates beküldésével. Ptak. szám 22.064.
.A befizetesi 1aP9n a megrendelést is
lehet eszköz ölni.

A budai evangélikus ifjúság egy ki- '
sebb csoportja október 16-án, szép si-
kerrel adta elő Csiky Gergely: Nagy-
mama c. háromfelvonásos színművét. A
bevétel az építendő buda-hegyvidéki
templom céljaIt szolgálja.

I'"tformáció ünnepét megelőző héten s
ezeket dr. Reök Iván főorvos, Bereczky
Albert és vitéz Sréter Ferenc lelkészek
tartották. .

Bíin és betegség- címel vitéz dr. Csia
Sándor MÁV igazgatósági főorvos elő ..
adást tart a. Szent Géllért-szálló első-
erneletd harrgversenyterrnében november
2-án, este 6 órakor. Belépődíj nincsen.

Vanyarc. Dr. Horthy Aladár körorvost
október 17-én· hktatta. be gyülekezeti
másodfelügyelői tisztébe Csengődy La-
jos dr. esperes Kertész Ferenc helyi lel-
kész közrernűködésével. Az ünnepséges»
megjelent dr. Forster Gyöngy ország-
gyűlési képviselő is, aki a felügyelőikta-
tás után megtartott községí díszkőzgyű-
lés en vette -át a- község diszpolgári ok-
levelét.

Házasságkötés. Dobos 'Lajos m .. kir.
repülő őrmester és Kettner Mária ok-
tóber 24-én, d. u. tartották esküvőjüket
a fasori templomban.

Házasságkötés. Nötel Irma Mária és
Dabner Nándor okl, vegyészmérnök f.
hó 21-én tartották esküvőjüket a Bécsi-
kapu-téri evangélikus templomban. Az
eskanésí szertartást lic. dr. Karner Ká-
roly, 'a soproni ev. hittudományi kar
ellYetemi nyilvános rendes tanára, a
vőlegény sógora végezte.
- Halálozás. I'só Vince nyug. evangé-

líkus lelkész, a győri egyházközségnek
42 éven- át volt lelkipásztora, hosszú
szenvedés után - melyet keresztyén
türelemmel viselt mindvégig -- f. 'hó

ták ezt hálás kortársai és áll a síremlék a jó férfiú emlékének szen-
telve. - 1835."
~ Viczay doktor olyan kiváló és nevezetes alakja volt Kassa város
társadalmának, hogy érdemes lesz vele közelebbről is megismerked-
nünk, A -Kassán megjelenő "Felsőmagyarországi Minerva" folyóirat
1827. évi 1. számába Kazinczy Ferenc, akit Viczay a halál torkából,
ragadott ki, cikket írt róla, melyben többek között így emlékezik meg
barátjáról: .. .' ,

" ... huszonöt esztendős korában tére haza Bécsből, hol öt eszten-
dei szorgalma után a doktori címet megnyerte; s szerenesés gyógyí-
tásai, kötelességének hű teljesítése, számtalan jótétel betegei körül,
mellyek szinte a vesztegetésig mentenek, kevés hónapok alatt oly hírbe
hozák, amit mások minden nagy érdeme mellett egész életökben sem
tudnak rnegszerezní. A városnak akkor még csak két orvosa vala ...
Pitvara korán reggel óta nyolcig tömve vala azokkal, akik segélyét'
kívánták. Akkor elkezdé kerengését, mely szinte délig tarta. Három-
kor újra kezdé azt; hatkor rendesen kertjébe vonta magát s az estét.
a barátságnak szentelé. Most még egyszer járta- be nehezebb betegeit,
ki a legtávolabb külvárosig, oly hűséggel a legszegényebb viskóba
mint a leggazdagabbak palotáihoz s akkor éjfélig tanult s újra írá
betegeinek lajstromát az utcák szerint, hogy valakit ne felejtsen.
S ezen rendében megmarada napjainak végéig, mert az ő betegeinek
száma, azért, hogy itt megszaporodának az orvosok, soha meg nem
fogyott.

Munkássága tovább terjede ki vármegyéje s városa határainál.
A nehezebb' betegekhez nem ritkán falura hivatott meg orvosi tanács-
kozásra. Ment éjjél-nappal, ifjabb esztendeiben lovagolva, de úgy,
hogy minden státíón új ló várja; s nem ritkán történt, hogy a ló
kidőlt alatta. Magát sohanem kímélte s f6gondja betegei voltak, kiket
a városban elhagyott. Soha ember a pénzt, mint ő, kevésbbé nem szer'ette.
Ingyen tette szolgálatait a nem gazdagoknál. a szegényeknél nemcsak
a patikát fizette, úgy, hogy e költségei esztendők által két-háromezer
forintra mentek, hanem .ahol inséget látott, marokkal szórta a pénzt
a beteg -ágyába. Ezt maga soha nem beszélte: betegei hirdették el,
áldva jótévőjüket s csudálva ennek nemes lelkét." _

Közli: Pásztor Pál.
~~ P:!P'ta~ ••••
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház·
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetLen evangélikus intézmény, mely
halálesetker temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet. ,
, Kiházasítási, tanulmányi, neveltetesi segélye

irévén gondoskodhatunk gyermekeinkről.I Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,

I
betörés, baleset és szavatessági biztosításainkat

. előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
I kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel

a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.
'\' Az egyesület taglétszáma: 24.500.

.. t ..hl ..k Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-zomanc a a , metkezési segélyt fizetett ki.
vésések, íelvények, I Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
névjegyek címkék 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 fogla lkoztat férfi és női tagszerzőket.

«ISS FERENC
OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
'H ARISB A ZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászaján dékok.

Ördögh
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

Mátyás

(~~;~~~~8~
@). EKSZER-EZUST-ARA~Y

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

BÉLYEGZŐK
xovs cs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327 1

Bundlk,
belerők. ezüstrókék. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti
model szerint.

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

Regi ~özisr:nert 'Ii1Sll"y .
megbizhato. "'NI:'" II . .. TtU,t ~staIO" budQpest

. lJ. .stÖr"" IV krist6f ter 6

Ajándékok, órakü!önle-
gess égek es óraja v ít á so-k.

Létesül! fl "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Rá~ió, gramofon, longora~illentyüs .~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, vm. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

ler!llIat· Gvöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
Un • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknek árengedmény
! •

I
I Zongorák, harmóniumok

eladása M d··1-, hittestvérünk
vétele en one zongora termében

Bezerédi-u. fo. - Tel.: 140-352.

Divat-zsebkendők·
I Budapest, V., Kammermayer ~ároly-u. 8.I Telefon~ 185-462. _

I Pethő Laí OS gyümölcs:", zöldség- és
tejtermékek kereskedése

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

Evangélikus gimnázium épületében,

BAKTAI LAJOS lakberendező,
kárpitos es dí-
szítő mester ..

Budapest, Luther-utca l/b.
Modern, antik; styl és bőr bútorok kárpiíozásét, étalakíté,
sát [avitását szakszerű en készítem.



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

Reissmann l m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-898

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

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében
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A LUTHER TÁRSASÁG 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 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? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: 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. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag áraszállí-
Agostai hitvallás viIágformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt folyóiratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyamát, 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' sorozatokon kívül már csak egyes évíolyamok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Ösvény I-XII. évlolvamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 Iüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 3 l.'- P.

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

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek é! 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. KovácsS.: 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. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországb.an. 13.
Parraq: A7j 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: Ai 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.

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-·
sajtó és a protestántizmus. 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 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. 8. 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 száHítással együtt 4.50 P.

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


