
2í. évfolyam 1. szám1936. január 1.

Alapította:
KAPI BÉLA

ltlo-ben

Laptulajdonoa : 
Dunántúl i  L u t h e r - 8 z ó v e t s é g .

Megjelenik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyen melléklet tanév alatt 

kéthetenként a KIS HARANQ8ZÓ.

1085-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozz&m.

Postacsekkszámla : 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
I s ten t f é l jü k  és  s z e r e s s ü k :  fe le b a r á tu n k  te s té b e n  k á r t  v a g y  f á jd a lm a t  n e  o kozzu n k , h a n e m  m in d e n  

te s ti szü k ség éb e n  s e g íts é g é r e  és ja v á r a  le g y ü n k .
(A z  ö tö d ik  p a r a n c s o la t lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l) .

A Harangszó 
szerkesztő-kiadóhivatala:

QYÖR
a., Pető fi-tér 2.

Klófizetési ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 4« fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos kOidéssel 
lOVo-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre I 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Szilveszter estéjén meg leéli éreznünk, fjogy életunté olyan, mint az óra. — A1 mutató 
megy szüntelen előre. Sem megállítani, sem visszafordítani nem lebet. Mögötte a múlt, 
a m e ly n e k  percei vlsszaßozfjatatlanole. Eszünkbe jut a múlandóság és eszünkbe jut a 
számadás. Szilveszter estéjén adj számot, hogyan sáfárkodtál az Időddel, a javaiddal s 
Isten kegyelmi ajándékaival ? — Az óra a fövő felé siet. Ott minden bizonytalan. A követ-

„Foly az idő s a sirhoz minden óra közelebb ejt“I .. ■
kezö perc is. Sem tudhatod, fjogy életed mutatója mikor ér az utolsó tizenkettesre. Meg
remeg a szivünk a bizonytalanság érzetétől, de egy bizonyos: az Isten szeretete, amely 
a Krisztust értünk a keresztre adta.

A világ gyermeke szilveszter estéjén boros pohár mellett búcsúztatja a haldokló 
évet. Ajkán a duhajok éneke: „Ej, (jaj, sotjse balunk meg !” A keresztyén ember bála- 
imádsággal búcsúztatja a haldokló évet. Ajkán a 90. zsoltár igéje: „Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, bogy bölcs szívhez fussunk!”
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M inden a  t ié te k !
I. Kor. 3. 22—23. „Minden a tiétek.

Ti pedig Krisztusé“.

Ú jév napján boldogságtól kábul- 
tan hallgatjuk az űjesztendő 

beszédét. De nem is csoda! Hiszen 
minden szava Ígéret. És még hozzá 
milyen gyönyörű ígéret!

Az újesztendő nem fukarkodik. 
A kívánságokat, melyekkel eléje 
járulunk, nem rostálja meg. Nem 
komor, mogorva arccal figyel re
ménykedéseinkre, hanem mosolyog
va, derűsen hallgatja lelkendező 
szavunkat. S amikor végül is kíván
ságaink sorának végére érkezünk, 
jóságosán hagyja rá: „Minden a
tiétek!“

Minden a miénk! Oh, micsoda 
felséges érzés. Hiszen ennél na
gyobbat kívánni sem lehet. íme, 
Isten az egész világot nekünk adta. 
Mienk a mező termése, a kertek 
gyümölcse, a mélységek minden 
drága kincse, a tenger megmérhe
tetlen gazdasága. Mienk az eső, a 
napfény, minden, de minden, amit 
csak szemünk lát, kezünk meg
tapint. Ma már nincs meg többé az 
a két édenkerti almafa sem, amely
től valamikor eltiltotta Isten az em
bert. A kezdődő űjesztendőben min
den a mienk.

A legtöbb ember tomboló öröm
mel fogadja ezt az újévi Ígéretet 
és azonnal hozzá is lát kizsákmá
nyolásához. Igyekszik minél jobban 
kiélvezni az életet. Eszik, iszik; 
tele marokkal szórja pénzét, paza
rolja testi és lelki kincseit, arra 
gondolva: jut is, marad is, hiszen 
minden az enyém. Belegázol abba 
is, ami a másé, mert hiszen arra 
nem gondol, hogy embertársainak 
is szól az Ígéret: „Minden a
tiétek“.

De ime, amint már így esztelen- 
ségekre ragadtatja magát az ember, 
egyszerre csak újból megszólal az 
ige és így beszél: „Minden a tié
tek", de azonnal hozzáteszi azt is: 
„Ti pedig Krisztusé“. Ami azt je
lenti, hogy igen, Isten semmit sem 
tagadott meg tőlünk, minden a 
mienk, de ezt a mindent nekünk 
Krisztus hatalmának és dicsőségé
nek növelésére kell felhasználnunk. 
Mert mi minden javunkkal, kin
csünkkel az övé vagyunk.

Krisztusé az értelmünk, mert hi
szen az ő dolgai felett kell gondol
koznunk. Krisztusé a vagyonunk, 
a pénzünk is, mert azzal is az ő 
akaratát kell szolgálnunk e világ
ban. Krisztusé a családunk, neki kell 
nevelnünk gyermekeinket. Krisztusé 
testünk és lelkünk is, azt is az ő

számára kell tisztaságban, szentség
ben megtartanunk.

Újév napján boldogan halljuk az 
Ígéretet; Minden a tiétek. Csak 
aztán ne feledkezzünk meg az új
esztendő egyetlen egy napján arról 
sem, hogy mi meg a Krisztuséi kell, 
hogy legyünk. Dedinszky Gyula.

VILÁG ÁRVÁJA.
Havasok alján rozzant viskóban 
Pislákoló gyertyafény mellett,
Emberek ülnek szomorúan, némán 
Nézik a zord, kietlen telet.
Az apa fáradt, ajka szótalan,
Testét gyötörte nagy, nehéz munka,
Nincs negyven éves, de már megvénült, 
Beleőszült a bús robotba.
Az asszony fon a kályha mellett, — 
Kezében gyorsan pereg az orsó.
Az arca sápadt, melle beesett,
Mint akit már vár a koporsó.
Kis gyermekük az asztal végén 
könyvet olvas nagy szorgalommal.
Már harmincadszor kezdi újra 
S még mindig nincs kész a penzummal.
Nehéz, fárasztó, kínos munka,
Gyermeki lelke belekábul.
Nem érti az idegen nyelvet 
Könnyes szemmel hát el-elbámul.
Éjfélre mutat a vén óra 
S ö még ott görnyed a könyv melleit; 
Mert árva ő, — világ árvája,
A neve: erdélyi m agyar gyermek.

Biró László.

Könyves Kálmán király.
T ragédia 5  felvonásban .

Irta : id. Endreffy János. 8
ÚROS (reszket minden ízében, nem iszik): Felség, kö

nyörgöm, rosszul érzem magam. Nem tudom... nem lehet...
KÁLMÁN: Rosszul érzed magad? Épen azért igyál, mert 

az imént te mondád, hogy ennek a bornak az a tulajdonsága, 
hogy minden pillanatnyi rosszullétet azonnal megszüntet. Tehát 
rajta! Igyál! (Üros nem iszik, apatikusan lehorgasztja a fejét 
és már nem szól egy szót sem.) No nem erőlltetlek, hisz/en be
látom, hogy nem ihatod ki, ha egyszer meg van mérgezve. Tu
dok mindent, te az én serlegembe mérget kevertél. Halljátok 
mind, Üros megmérgezte a boromat. Ez az ember itt, ez itt. 
(Udvari tiszthez): Mondd a szemébe.

ISTVÁN TESTŐR: A tanácsterem rejtett fülkéjében vol
tam fültanuja összeesküvésteknek, ott voltak az értelmi szer
zők: Álmos és Predszlava,, aztán te, Vatha és Péter, te vállal
tad a mérgezést, Vatha a kardot, amellyel ketté keíletit volna 
szelnie a király fiának a fejét.

ÁLMOS, ÚROS, VATHA, PÉTER (a király lábaihoz bo
rulnak): Kegyelem, kegyelem...

KÁLMÁN: Elég volt a kegyelemből, el a szemem elöl. 
Fogjátok meg, vigyétek! (Fegyveres testőrök, szolgák jönnek 
és kivezetik őket.) ördög és pokoli... Mi volt ez itt? Oh ,ti vért 
szomjuhozó fenevadak, Sátán cselédei, elkárhozotlt lelkek, a 
pokol konyháján halált főző mesterek, a világ elvesztésére szö
vetkezett alvilági banditák, őrült gyilkosok!!... Romboljátok 
szét ezlt a kolostort, szedjétek szét minden kövét. Pusztuljon 
egész Dömsöd, mert átkozott annak minden talpaiattnyi földje, 
nem méltó rá, hogy az Isten napja süssön rá, hogy a magas ég 
csillagos legyen fölötte, hogy éltető harmat szálljon határaira. 
Nem... nem... a kolostor nem bűnös... Dömsöd sem bűnös! 
Nekem a gyilkosokkal van dolgom, nekem a gyilkosokait kell 
megbüntetnem. Urak, hű jobbágyaim, halljátok Ítéletemet: Ál

mos veszítse el mind a két szemét és nehogy fia, Béla az én 
István fiamat majdani trónján úgy háborgassa, mint Álmos 
most engemet, veszítse el ő is mind a két szemét. Hasonló sors 
érje a három szemetet: Urosít, Vathát és Pétert. Predszlavát 
fogjátok el. (Kimerültén a székre rogy, tanácsosai részvéttel 
veszik körül, Eufémia hidegen megy el mellette.)

JÁNOS NÁDOR: Bölcsen ítélkeztél, felség. Mi is mind 
hozzájárulunk.

BOTHFIA BENEDEK: Az egész nép azt akarta volna,
hogy Álmos és egész családja kiirtassék.

KÁLMÁN: Álmos legyen felelős a történendőkért Isten 
és ember előtt!

(Függöny.)
IV. F E L VONÁ S .

Színhely: Esztergom. A királyi palota.
1 JELENET.

Eufémia, Vladimir, Kálmán, Testőrök.
EUFÉMIA (jön Vladimir, Eufémia elébe megy, mindkét 

kezét nyújtja neki, Vladimir megcsókolja, Eufémia maga meilé 
ülteti): Vártalak!

VLADIMIR: Ez az én boldogságom!
EUFÉMIA: El akarom neked mondani, ami a szivemre 

nehezedik, a te részvéted könnyíteni fog rajta.
VLADIMIR: Mi történt? Megölöm, aki...
EUFÉMIA: Nincs erre szükség, herceg. A király a kis 

Béla megvakítása mialt't búskomor. Furdalja a Ielkiismeret. 
Mindig a feje fáj. Engem kerül. A szava ingerült. Nem kell őt 
már megölni, fölig halott már.

VLADIMÍR: Súlyos helyzet igen. Én minden szenvedést 
szó nélkül elviselek, de a tiedet elviselni nem bírom. Mit 
tegyek?

EUFÉMIA: Aẑ ; tedd, hogy megmaradsz továbbra is az 
én leghívebb barátomnak. Én olyan elhagyatott vagyok, el
hagyatott!...

VEAPIMIR: Nem elhagyott az, akit egész Oroszország
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A nagy reformátor.
7. L u t h e r  é s  s%x, I s k o l a .

Van zóna-eső és van országos esőzés. A zóna-eső csak 
keskeny főldsávcn nyargal végig. Talán oly bőven zuhog, hogy 
eláztat és iszapba fojt mindenjt, de tíz kilométerrel odébb már 
szomjasan halódik a cserepes földkéreg áléit növényzete. Az 
országos esőzés pedig hatalmas földarabokat öntöz meg s ta
lán egy egész ország széles mezőségén indul új virulás áldott 
permetege nyomán.

Az embervilágban vannak 
híres feltalálók, akik az életnek 
egy bizonyos területén alkot
nak nagyszerűt valami pom
pás felfedezéssel. S vannak ter
mékenyítő szellemóriások, akik 
az élet egész területén új lélek- 
virulást indítanak meg. Ilyen 
szellemóriás volt Luther is.

Templomtisztító küldetés
sel jött, de az iskola történeté
ben is korszakalkotó volt a 
szolgálata, Isten prófétája volt, 
de mint a nép tanítómestere is 
halhatatlan. A reformáció mér
hetetlenül több, mint új iskola
politika, vagy az emberi mű
velődésnek egy új fejezete, de 
mint minden téren, úgy az is- 
kolaiigy területén is hatalma
san éreztette a maga jótékony 
hatását.

Luther korában az isko
láztatás e l h a n y a g o l t  volt.
Sok minden előbbrevaló volt, 
mint az ifjúság iskoláztatása.
Luther gondoskodásába vette 
a „szegény, boldogtalan, elha
gyott“ ifjúságot. Szenvedélyes 
szavakkal zörget a közvélemény

lelkiismeretén az ifjúság gondos iskolai nevelése érdekében. 
„Annak okáért kérlek titeket mindnyájatokat, kedves uraim és 
barátaim, az Istenért és a szegény ifjúságért, ne tartsátok ezt 
a dolgot csekélységnek, mint sokan teszik. Mert komoly és 
nagy dolog ez. Krisztusnak és a világnak ügye fordul meg azon, 
hogyha mi az ifjúságon segítünk és lendítünk. Édes uraim, 
mennyit költünk évenként puskákra, utakra, hidakra, gátakra 
és sok más hasonló dologra..., hogyne kellene ugyanannyit 
költenünk a szegény elhagyott ifjúságra is, hogy egy-két ügyes

embert adhassunk melléje, mint 
iskolamestert“. — írja egyik 
könyvében. „Ha a török elleni 
háborúra eev forintot adunk, 
akkor az ifjúság nevelésének 
ügvére legalább száz forintot 
kell adnunk“, — írja más he
lyen. A mostohasorsú, kitaszí
tott ifjúságot kevesen vették 
úuv gondoskodó szeretetükbe, 
mint a nagy reformátor.

Luther korában az iskoláz
tatás s z ó r v á n y o s  volt. Ál
dásaiban csak kevesek: a gaz
dagok és páni pályára készülök 
részesülhettek. Ezzel szemben 
Luther az általános jellegű nép
iskolák felállítását sürgette. Mi
kor pedig Luther a nőnevelést 
is szorgalmazta, szinte egészen 
új hangot ütött meg ezen a té
ren. Nem állítjuk, hogy a nép
iskola Luther találmánya, de 
az bizonyos, hogv az általános 
népnevelés rendkívül fontos 
ügye Luthernak a közvélemény 
lelkiismeretét megdöngető ha
talmas szaván keresztül tette 
meg első legjelentősebb lépését 
a megvalósulás felé.Luther a tudósok fövegévet.

szeret és a sok milliók közelít ott vagyok én is, de a leghívebb 
minden milliók között.

EUFÉM1A: Szeretsz?
VLADIMIR: Szeretlek lángoló lelkem minden hevével. 

(Letérdel előtte, de Eufémia magához emeli, aztán csókolják 
egymást.)

KÁLMÁN (már előbb megjelent észrevétlenül a háttér
ben, mögötte két testőre. A feje fekete kendövei átkötve, mint 
akinek a feje fáj. Mindent hallott. Előlép. Eufémiához): Te
céda, te becstelen! Még ebben az órában elhagyod Esztergo
mot és az országot.

EUFÉMIA (F*ár percig szótlanul néz farkasszemet a ki
rállyal, aztán kifelé indul, de visszanéz és szól): Meg
vetlek! (El.)

KÁLMÁN (Vladimírhoz): Üdvözöllek, mint hercegi be
törőt, aki rangodhoz méltóan nem közönséges boltba, hanem a 
királyi család szentélyébe törtél be, hogy magadévá tegyed a 
király hites feleségét. Csak ennyit cselekedtél, te nyomorult.

VLADIMIR: Felség, ne sértegessen!
ISTVÁN TESTŐR: (A király védelmére Vladimir elé áll, 

de a király egy pillantással visszaparancsolja.)
KÁLMÁN: Nem sértelek, mert nincs rajtad már semmi 

sérteni való. Te mocsok, te rongy.
VLADIMIR (előlép): Felség!

(István testőr ismét két lépést tesz előre.)
KÁLMÁN (a testőrökhöz): Vigyétek!
VLADIMÍR: Vagy úgy!
KÁLMÁN: Vigyétek! (A testőrök Vladimírt elvezetik.)

2. JELENET.
Kálmán, Ágnes.

KÁLMÁN: (Pár percig fél s alá jár, megáll és gondolko
zik. Aztán leül és az asztalról könyvet vesz fel, felnyitja, meg 
beteszi. Térdén nyugtatja, jobb kezét többször a halántékához 
emeli.)

ÁGNES: Én lelkem, jó királyom, hogy érzed magad? 
Eufémia...

KÁLMÁN: Eufémia nevét itt többé említeni nem sza

bad... Nem jól érzem magam. Sajnálom, hogy a kis Bélának 
szemeit kitolattam, mert ártatlan volt. És meg is halt.

ÁGNES: Fáj a fejed én lelkem királyom?
KÁLMÁN (megfogja Ágnes kezét): A múlt éjjel a kis Bé

lával álmodtam. Térdelve, könnyezve, összekulcsolt kezekkel 
könyörgött hogv ne bántsam.

ÁGNES: Hát szép múltadról és nagy cselekedeteidről, 
harci hősi tetteidről, hódításaidról, bölcs törvényeidről, a nem
zet büszke szeretetérö), amellyel körülvesz és az egész világ 
becsüiéséről, amellyel neked adózik, mondd, mindezekről is 
nem álmodtál-e, édes ió királyom? De hiszen te az álmokban 
nem hiszel, mért zavarják akkor éji és nappali nyugalmadat?

KÁLMÁN: Beszélj, beszélj, Ágnesem, úgy megpihenek, 
amikor te beszélsz.

Ágnes: Én csak egy egyszerű dajka vagyok. Nekem csak 
szivem van hozzád, csak szívem.

KÁLMÁN: Csak? Csak szived? Oh Ágnes, a földkerekség 
összes királyai sem adhatnak egy szerető szívnél többet.

3. JELENET.
Előbbiek, Dráko.

DRÁKO: Használt az orvosság, felség?
KÁLMÁN: A fejem fáj.
DRÁKO: Kérlek, most egy ideig ne olvassál.
KÁLMÁN: Még ettől is el akarsz tiltani?
DRÁKO: Az olvasás a fejfájást fokozza, a külső levegő

csökkeilti. Légy mennél többét kinlt!
ÁGNES: Én lelkem királyom úgy tégy, ahogy a jó Dráko 

mondja. (Kálmán leteszi a könyvet.)
DRÁKO: Hoztam tapaszt a fülbe, amelynek az a tulaj

donsága, hogy a fejben összegyűlt ártalmas nedveket, ami a 
fejfájást okozza, kiszívja. Ülj csendesen, felség. (Ágnes két 
kezével fogja hátulról a fejét, Dráko a tapaszt beteszi a fűibe, 
úgy, hogy kívülről nem is látszik.) így... most már jól van. A 
fájása rövidesen szűnni fog.

ÁGNES: Oh adná a jóságos ég!
DRÁKO: Most egy sétára, felség! (Elmennek.)

(Folytatjuk.)
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Luther korában az iskoláztatás r e n d e z e t l e n  volt. 
Kinek-kinek saját jótetszésére bízták, hogy kuldi-e gyermekeit 
iskolába vagy sem. Luther szerint is elsősorban „a családapák 
kötelessége, hogy a gyermekeket a törvényre és az evangé- 
liomra megtanítsák s mindezekből azokat hetenként egyszer 
kikérdezzék“. Ámde ez nem elég. A német nemesekhez 1520- 
ban és a városok polgármestereihez, 
tanácsosaihoz 1524-ben intézett ira
taiban erőteljes szavakkal mutat rá 
arra, hogy az általános tankötelezett
ség és általában az iskoláztatás ügyé
ért a világi felsőbbségnek kell felelős
séget éreznie. ,,Ha a felsőbbség a 
polgárokat fegyverviselésre kénysze
ríti, mennyivel inkább kötelessége a 
szülőket gyermekeik iskoláztatására 
kényszeríteni.“

Luther korában az iskoláztatás 
ü r e s  volt. Saját iskolai esztendeire 
visszagondolva, Luther többször is 
panaszkodik, hogy milyen haszonta
lan és értelmetlen dolgokkal gyötör
ték öt társaival egvütt az iskolában.
Luther a népiskolai nevelés megala
pozása és tartalmassá tétele szem
pontjából mérhetetlenül sokat tett az
zal, hogy legfontosabb tankönyv gya
nánt odatette az elemi népiskola ka
tedrájára az anyanyelvre fordított 
bibliát, illetve annak rendszeres, nép
szerű és közérthetően egyszerű for
mába sűrített velejét, a kiskátét.

Amikor Luther egyházlátogatá
sa kapcsán a nép között tapasztalt 
„siralmas nyomorúság“ láttára 1529- 
ben megírta a keresztyén hit rövid 
foglalatját, a kiskátét, talán nem is 
sejtette, hogy világraszóló remekmű
vet alkotott, amely nem egy pogány 
népnek egyetlen olvasmánya lett, 
amely századok során millió és millió 
gyermekiélek számára hozza közel s 
rögzíti kitörölhetetlenné a szentírás 
fenséges igazságait s amelyért a más 
hitűek is irigyelnek bennünket. Milyen 
üres lenne iskolai nevelésünk hitokta
tás nélkül s milyen bizonytalan, meg
alapozatlan volna hitoktatásunk a kis
káté ezerszer drága kicsi tankönyve 
nélkül.

Vájjon mi indította Luthert 
arra, hogy sokirányú elfoglaltsága mel
lett is ennyit tegyen az iskolaügy érde
kében?

Indította mindenekelőtt az á l t  a- 
l á n o s  e m b e r i  szempont. Luther 
úgy tekintett az emberre, mint aki nem 
csupán egy személytelen tömeg jelenték
telen porszem-egyede, hanem aki Isten
től formált egyéniség, üdvösségre hiva
tott örökbecsű lélek akkor is, ha koldus- 
condrát hord a testén s aki tehát méltó 
és jogos is arra, hogy az iskolai nevelés 
gondos keze csiszolgassa s igyekezzék 
rajta minél jobban kifényesíteni Isten 
rálehelt képmását.

Indította Luthert a n e m z e t i  szem
pont is. Nemzete pusztulásának, hazája 
hanyatlásának egyik okozóját a népne
velés elhanyagolásában látta. Szerinte a 
városoknak és a nemzetnek nemcsak 
erős várfalakra, kincsekre, páncélokra 
és fegyverekre van szüksége, hanem első
sorban értelmes és jólnevelt polgárokra.

Indította Luthert az e r k ö l c s i  szempont is. Mint min
den bűnben, úgy az ifjúság nevelése körüli mulasztásban is az 
ördög müvét látta. Szerinte minden iskola egy-egy hatalmas 
erőd, amelynek bástyái mögül az ördög ellen folyik a küzde
lem. „Ha halálos csapást akarunk mérni az ördögre annak az 
ifjúságon keresztül kell megtörténnie“, — mondotta. Ezért ér

zett olyan roskaszttó felelősséget az ifjúság nevelése iránt. S
ezért kéri, követeli lelkiismeretet döngető szóval a világi fel- 
söbbségtől iskolák felállítását. íme, így ír: „Azt tartom, hogy a 
külső bűnök között Islten 'színe előtt egy sem terheli annyira a 
világot és egy sem érdemel borzasztóbb büntetést, mint amit 
gyermekeinkkel szemben követünk el, midőn őket nem 

neveljük.“
De Luther főinditéka az iskolaügy 

érdekében kifejtett munkájában is a 
v a l l á s i  szempont volt. Aminthogy 
voltaképpen egész életszolgálata a 
vallás körül mozgott. Az iskolaügyre 
vonatkozó legfontosabb munkájának 
cime ez: „Németország összes váro
sainak polgármestereihez és tanácso
saihoz k e r e s z t y é n  iskolák felál
lítása és fenntartása végett.“ Luther 
tehát nem akármilyen iskolát, hanem 
keresztyén iskolát akart. Az iskola 
célja nem tudósok, hanem keresz
tyén jellemek nevelése. Feltétlen és 
örök értéke csak az evangéliomnak 
van, ezért kívánta Luther, hogy a leg
főbb tankönyv a biblia legyen. Leg
főbb ügyünk az üdvösség s végered
ményben az iskola is arravaló, hogy 
az ige fényével erre mutatgassa az 
utat.

Az eredmény nem maradt el. A 
német művelődés hatalmas fellendülé
sében emberi részről Luther iskolá
kat követelő bátor szavának óriási 
része van. Hogy az evangélikus or
szágokban van a legkevesebb írás- 
tudatlan, hogy a magyar evangélikus 
egyház mindig iskolás egyház volt, 
hogy a magyar evangélikusság ma is 
legiskolázdttabb keresztyén rétege 
ennek a nemzetnek, az a lutheri is
kola-örökség áldott gyümölcse. S 
azok a kis falusi eklézsiák, amelyek 
államsegély megvonás esetében 200 
százalékos adóterhet vesznek vállaik
ra, csakhogy fenntarthassák az evan
gélikus iskolát, azok a szegény ma
jori béresek, akik hideg téli hajna
lokon szekérre rakják gyermekeiket, 
csakhogy evangélikus iskolába küld- 
hessék Őket, — nem tesznek mást, 
mint görcsös féltéssel ragaszkodnak 
a lutheri örökséghez.
Luther kimondhatatlanul sokat tett 

az evangélikus iskoláért. Az evangélikus 
egyház erején felül sokat tesz az evan
gélikus iskoláért. Hü evangélikusok meg
hatóan sokat tiesznek az evangélikus is
koláért.

Mit teszel te az evangélikus iskoláért? 
Félted-e, támogatod-e? Egy életen ke
resztül sem pótolható a kárvallás, amit 
az evangélikus gyermek azzal vall, hogy 
idegen iskolába járatták. Más ott a szel
lem, — más a levegő is.

Te azért szeresd és keresd — ha 
csak teheted — a mi i s k o l á n k a t !

Szabó József.
(Következő cikkünk cime : Luther, mint művész).

Gyógyíts meg engem. Uram !
Evangélikus imakönyv betegek részére. ír
ták a Harangszó munkatársai. 68 oldal. 
Szentirási helyek, elmélkedések, imádságok, 
énekversek különféle betegségi alkalmakra. 
Kiadóhivatalunk megkezdette e rendkívül 

olcsó evangélikus imakönyv szétküldését, amelyre eddig 1500 meg
rendelés érkezett. Kérjük a további megrendeléseket. Az imakönyv 
ára darabonként 20 fillér és 4 fillér portó. Kérjük a pénz e l ö- 
ze  te s  beküldését. Lehet küldeni levélbélyegben is. Aki 5 példány
nál többet rendel, annak portót külön nem számítunk. Az ima
könyv megrendelhető a Harangszó kiadóhivatalánál.

Luther és a gyermekek.

Az első könyv, amelyet az amerikai indiánok 
nyelvére lefordítottak, Luther kiskátéja volt.
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Az Úr hadakozik tiérettetek.
A , Harangszó"-nak írta Rinne Eino, 

a „Kotimaa" finn egyházi lap szerkesztője.
Igen szorongatott Helyzetben volt a 

nép. Sehol semmi megmenekíilési lehe
tőség. Az Ur saját népe! Egyik oldalon 
a vörös tenger, másikon az üldöző 
egyiptomi hadsereg. Itt-ott már ilyen 
hang is hallatszott: „Adjuk meg magun
kat és térjünk vissza a rabszolgaságba!"

De akkor az Ur, a népeknek, seregek
nek és tengereknek Istene, ezt üzente 
szolgájával, Mózessel, a szorongatott 
csapatnak: „Az Ur hadakozik ti értte- 
tek; ti pedig — veszteg legyetek!"

S a szabadulás eljött. A lehetetlen 
lehetségessé vált.

Neked, feldárabolt Magyarország, 
ugyanezt üzeni az Ur. Szorongattatásod 
nagy, de nincs rejtve az Isten előtt, ő  
tudja a te dolgaidat, fi veletek együtt 
szorong s várja az idők ama teljessé
gét, mikor így szólhat határodnak: „Térj 
ki az útból, hadd vonuljon át ez a nép!"

Neked, levert családapa és család
anya, neked is szól ugyanez az üzenet. 
Gyermeked a világban, családod a nyo
morban s a te keserved mindkettőért oly 
nagy, mint amilyen csak azé lehet, aki 
szeret. De ezt is látja az Ur. Nem rak ő  
nagyobb terhet rád, mint amit elbírsz 
hordozni, ő, aki hordozta bűneinknek 
terhét, várva várja azt az órát, amikor 
megszabadíthat majd s te zavartalanul 
követheted őt.

Neked, szétszórtan élő egyház szol
gája, neked is szól ez az üzenet. Nyájad 
leikéért érzett szorongattatásod és küz
delmes harcod ismert az Ur kegyelmé
nek trónja előtt, ő, aki a magyar nép 
számára is adhat lelki ébredést sokkal 
nagyobb mértékben, mintsem hogy mi 
azt kérni és azért imádkozni tudunk, Ő 
meg tudja cselekedni erejének hatalmá
val, az fi dicsőségére, hogy új, diadal
mas ének visszhangozzék egyházadban. 
De csak ö  tudja megcselekedni és 
nem te!

Ti mind. . .  csak maradjatok vesz
teg! Folytassatok lankadatlanul küzdel
met az Ur előtt azért, hogy azokba a 
bűnökbe ne essetek, amiktől Luther óv, 
a hitetlenségbe, kétségbeesésbe és más 
nagy bűnökbe.

„Igen ám, csakhogy ez az elbukás 
sok tekintetben megtörtént már", tesz 
bizonyságot sokunk lelkiismerete. Hiszen 
ilyen kérdéseket vetettünk fel Istennek: 
Miért van mindez a nyomorúság és szo- 
rongattatás? Miért? Nem volna-e jobb, 
felhagyni minden reménnyel s engedni, 
hadd menjen minden a maga utján úgy, 
ahogy akar?

így tett az Ur népe is, de Isten embe
rének szavára mégis veszteg maradt. Az 
Ur nem vetette el a népet a kishitűség 
és bűn miatt. Ő kész volt a harcra, habár 
az emberek cserben hagyták is öt harca 
közben.

így hadakozik ő  ma is minden népért 
és minden bűnei miatt kesergő gyenge 
emberért. Nemrégen felharsant újra a bi
zonyság szava emellett az igazság mel
lett. „Az Ige testté lett és lakozék mi kö
zöttünk." Az ég és föld alkotójának, az 
urak urának, a királyok királyának győ
zedelmes szava ez. A legnagyobb sza- 
badsághős, Jézus Krisztus, szívünk Meg

váltójának, egyesek és népek reménysé 
gének született.

Oh, micsoda öröm ez!

E nyingi
A Harangszó olvasói többször olvas

tak már a dunántúli egyházkerület leg
ifjabb missziói gyülekezetéről, az enyin
gi evangélikus missziói gyülekezetről. 
Talán mégsem lesz hiábavaló, ha pár 
sorban, igazán röviden összefoglalom a 
missziói gyülekezet történetét.

1934 augusztusában indult meg a 
szervezés körülbelül 500 kms-nyi terüle
ten Veszprém, Várpalota és Lajoskomá- 
rom között. Ifi község és a környező 
puszták alkotják a missziói gyülekeze
tét, melynek lélekszáma 500. Tehát min
den kms-re 1 lélek jut.

A szervezést Havasi Dezső lelkész 
kezdte meg s azt 1935 június haváig be 
is fejezte. Az ő vetése nyomán elhintett 
lélekmagvak kikeltek már s a lelki temo- 
lom küszöbén ott van már az enyingi 
evangélikusok álma: a templom.

***
Mert templomot szeretnénk építeni 

mi is. A presbitérium még szeptember 
7.-én egyakarattal hozzájárult a tervhez: 
templom és lelkészlakás építéséhez. Az 
elhatározást azonnal tett is követte s 
még azon a napon a presbiteri gyűlésen 
résztvevők 460 P-t ajánlottak fel a temp
lomépítéshez. Október közepére ez az 
összeg 2200 P-re emelkedett. Csupán 
baráti és ismerősi utón jutottunk el ehez 
az összeghez.

Mikor templomépítési szándékunkat 
megtudta a világ, sokan akadtak, akik 
tagadásba hajtották fejüket és így szól
tak: „Megrosszabbodott a gazdasági
helyzet, nehezen fog tervük sikerülni.* 
Ha reájuk hallgattunk volna, akkor tény
leg nehezen épülne fel a mi kis templo
munk. De a mi hitünk nagyobb, mint a 
megrosszabbodott gazjdasági válság. 
Hála Isten ma is vannak még emberek, 
akik tudnak áldozatot hozni az enyingi 
evangélikus templomért.

Ezek között az emberek között első
sorban az enyingi evangélikus missziói 
gyülekezet jólelkü híveit kell megemlí
tenem.

Egyik szeptemberi vasárnapon dél
előtt történt, hogy istentisztelet előtt 
három kis gyerek állít be hozzám s a 
legnagyobbik szerényen egv tízpengőst 
nyújt felém: „Tisztelendő bácsi, ezt mi 
hoztuk a templomra." Arcukon ragyogott 
a boldogság, hogy ilyen komoly, szent 
dologban ők, a kicsinyek segíthetnek.

A többi sikolás gyermekeink is buz
gón készültek a karácsonyfa ünnepé
lyünkre, hogy oda tehessék közös kará
csonyfánk alá az ajándékot, templomra 
összegyűjtött filléreiket.#**

A nagyok is olyanok, mint a kicsi
nyek. Jó szívvel és boldogan adnak.

Egy i<jős uriasszony mihelyt meghal
lotta a tervünket, azonnal hozta ajándé
kát: 50 P-t. Azóta újabb 100 P-t kö
szönhetünk Jóságának, fláradjozásának. 
Áldja meg a jó Isten!

***
Ezt a nagy megértést másutt is meg

tapasztaltuk már. Az enyingi templom 
sorsát Lajoskomáromban is szívükön vi

selik az emberek. Dec. 1.-én és 2.-án 
gyűjtöttem itt és seholsem kopogtat
tam be hiába, mindenütt szívesen láttak. 
Gyűjtésűnknek, mely egy és fél napig 
tartott, az lett az eredménye, hogy 29fi 
P és 11 fillér készpénz adományt, 9 P 50 
fillér megajánlást és 15 P gyülekezeti 
adományt kaptunk.

A gyűjtés második állomása Várpa
lota volt. De ennek beszámolása előtt 
meg kell emlékeznem egy Iajoskomáro- 
mi kis leánykáról, akinek a neve szintén 
ott van a gyüjtöivünkön.

Épen indulóban voltam tőlük, amikor 
odaszól hozzám: „Én is adok egy fillért." 
örömmel fogadtam el az adományt és 
szabályszerűen beírtam a nevét. Szere
tettel simogattam meg. Mindenét nekünk 
adta. ***

Várpalotán eddig a gyűjtések rekord
ját 47 P-vel Jakus Imre érte el. Mi az 
enyingi templomra 104 P 20 fillért szed
tünk össze. Nem dicsekedés ez és nem is 
a mi érdemünk. Isten igéjének a munká
ja ez.

Itt is volt alkalmam látni azt, hogy 
nem veszett ki a jó érzés. Három öreg 
nénike 6 P 50 fillért küldött hozzám. 
Egyik a másikra remegő, gyenge kézzel 
keresik betevő falatjukat s tudom azt is, 
hogy a pazar kézzel nekünk nyújtott 
adomány miatt egy egész héten át por
ciózni fogják a kenyeret.

Áldott az ő adományuk.
***

Eddig 2524 P 81 fillérünk van. Ré
szint megajánlásokban, részint készpénz
ben. Karácsonyra elérjük a 3000-et. Még 
171000—20.000-re van szükségünk.

Csalódások? Még eddig csak kelle
mesek voltak. S ha lesznek is majd szo
morúak, szép tervünket nem fogják le
győzni. A boldogság, az öröm, amit már 
eddig is ajándékozott nekünk ez a gyűj
tési út, meg fog birkózni minden rosz- 
szal, minden ellenséggel. Mert Isten ve
lünk van.

K. L.

Új évfolyamoi,
immár a 27.-et kezdi meg lapunk ez 
újévi számmal. Hogy a Harangszó 
26 esztendőn keresztül fennakadás 
nélkül végezhette Istentől reábizott 
hivatását, azt az egyház Ura után 
elsősorban olvasóink ragaszkodó, ál
dozatos hűségének köszönhetjük. — 
Ugyanezt a hűséget kérjük és remél
jük a 27. évfolyam számára is. Ha 
kérünk, csak azért tesszük, hogy ad
hassunk. A legrégibb evangélikus 
újság nyugodtan állíthatja magáról, 
hogy nem Halét, hanem ssolgrílat. 
Évi 4 80 -P előfizetési díj fejében 
minden héten bekopogtat — tanév 
alatt szárnyai alatt vive a Kis Ha
rangszót is — mint a család ba
rátja, a lélek táplálója, mint az 
evangélikus összetartás ápolója, az 
egyházi munka krónikása s mind
ezekben Isten kegyelmének és dicső
ségének hirdetője.
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Mai számunkhoz befizetési lapot 
mellékeltünk. Akinek előfizetése le
já rt, vagy hátralékban van, azt 
a csekklap hátán külön jeleztük
Kérjük az előfizetések megújítását 
és a hátralékok megküldését.

Az anyaszentegyház Ura legyen 
mindnyájunkkal!

Értesítés !
Dr. Luther Márton „Erős vár a mi Is

tenünk“ kezdetű énekének fordítására az 
evangélikus egyetemes egyház által kiirt 
pályázat a folyó évi november hó 15.-én 
megtartott egyetemes közgyűlés megállapí
tása szerint feltétlen értékű fordítást nem 
eredményezett. Az egyetemes közgyűlés az 
újabb és tökéletesebb fordítás megszületé
séig hiteles magyar szövegnek azt a fordí
tást jelentette ki, amely a Dunántúli Éne
keskönyvben 256. szám alatt van.

A pályázat ezzel teljesen le van zárva. 
Újabb fordítás csupán akkor vehető figye
lembe, ha előzőleg valamelyik egyházi lap
ban megjelent.

Az egyetemes közgyűlés kimondotta, 
hogy a pályadíjat a viszonylag legjobb 
két pályaműnek adja ki oly formán, hogy 
az „Isten a mi oltalmunk és erősségünk“ 
jeligés pályaműnek 200.—, a „Harci riadó“ 
jeligés pályaműnek WO.— P. jut. Ezek sem 
lévén teljes értékű pályaművek, miután 
ilyen esetben az irodalmi szokások szerint 
a jeligés levelek a pályázók személyes je
lentkezése nélkül fel nem bonthatók, a ju
talmak a fordítóknak csak az egyetemes 
felügyelői irodában (Budapest, Vili., Ütlői- 
út 24. I. 7., hivatalos idő d. e. 9—1 óra) 
szabályszerű igazolással való jelentkezésük 
esetén lesznek kiadhatók.

D . h r .  R a d v d n s z k y  A lb e r t  sk.
egyetemes felügyelő.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Krisztus megérkezése.

December 30. Világosság. János 1:1 — 
11. örök világosság fényeskedik ebben 
a világban. Napnál világosabban beszél 
az öröktől fogva levő Ige. Hiszen ez ma
ga az Isten, akinek a „legyen“ szava 
már a teremtéskor elhangzott. Hallat- 
szót, mint prófétai szó a bibliában és 
teljessé és kézzelfogható, meglátható 
testté lett a Krisztusban, hogy lássunk 
és higyjiink általa. Miért is nem isme
rem még mindig igazán Krsztust, mert 
nem látok sokszor a dolgok mögé, mert 
a világot észreveszem, de ősindítóját, él
tetőjét és világosságát nem fogadom be.

December 31 Istenfíúság. János 1:12— 
léj. Milyen jó, ha világos mír az előt
tem, hogy Őt magát kell befogadnom. 
Nem is akar Krisztusom mást tőlem 
csak, hogy nálam lakozhassék. Akkor el
kísér úttalan utakon. Mindig utánam 
hozza a kegyelmet és igazságot. Hazul
ról elutaztam. Diákszobámban kicsoma
goltam. Ruháim között kis cédulákat ta
láltam. Egyiken ezt olvastam: „Fiam,
vigyázz magadra!“ Az élet nagy igazsá
ga volt benne: tele van a világ bűnnel,

vigyázz, mert a bűn zsoldja a halál. Má
sikon meg ezt olvastam: „Fiam, gondo
lunk reád, imádkozunk érted“. Micsoda 
szeretet ez! Ennél csak Isten bűnbocsátó 
kegyelme nagyobb. így jön utánam Isten 
a Krisztusban s így általa fia lettem.

Január 1. Alázatosság. János 1 :19—28- 
Isten emberei mindig feltűnést keltenek 
az emberek között, ha mást nem, hát 
irigységet, vagy gyűlöletet vált ki az ö 
életük. Keresztelő János, aki nem ismer
te még úgy Krisztust, mint mi, mégis fel
ismerte, hogy Krisztus teljes ismeretéhez 
a magunk megalázása is hozzátartozik, 
mert az Ige világossága égett benne. Oh 
bárcsak tudnék ilyen alázatosan indulni 
az új esztendőre nem a magam vágyai
val és terveivel, hanem előtte való alá
zatossággal, hogy ő  magasztaltassék fel 
bennem is.

Január 2. Szentlélek munkája. János
1 : 29—34. Krisztus megismeréséhez hoz
zátartozik előfeltétel gyanánt az Ige ta
nulmányozása és ismerete. De hiába ol
vasom a bibliát, hiába olvasok benne be
tűket, mondatokat, érdekes történeteket, 
hiába áll előttem Kriszus, mint nagysze
rű tanítómester, mint kitűnő lélekbúvár 
és ember-átváltoztató, ha a Szentlélek 
meg nem mutatja ő t nekem, mint Isten
nek bárányát, mint Isten engedelmes 
Fiát. Várok kitartóan, de keresek türel
metlenül, de nem tanítómestert, hanem 
Megváltót. Hiszem, hogy megtalálom 
majd és a Lélek maga mutatja meg az 
én bűneim elvevöjét.

Január 3. Követés. János 1:35—45 Új 
ismerősről mindent akarunk tudni. Iga
zán ismertté csak akkor lesz számunkra, 
ha már barátunkká is lett. Jézus Krisztus 
felismerése úgy lesz teljesebb számunk
ra, ha utána megyünk, követjük Őt, min
dennapi életét megismerjük és paran
csát teljesítjük. Hiszen ö  most már nem 
puszta ismerősöm és barátom, hanem 
Uram és Istenem. (János 20 : 24—29.) 
Azért minden nap az ő  parancsát kere
sem s aszerint élni is igyekszem.

Január 4. Látás. János 1 :46—52. Jézus 
Krisztus mindig gondoskodik az életünk
ben, csüggedéseinkben, hűtlenségeinkben 
eleinte csendes csodákról, később nagy 
látnivalókról, hogy egészen bizonyosak 
legyünk: még Názáretből is támadhat jó. 
Még nem láttam a megnyílt eget, az íté
letre visszajövő Krisztust az ö  ismere
tének teljességét, de már láttam Őt hét
köznapi csendes csodában, ígéretei meg
valósulásában. Vakon is. botorkálva is 
megyek hát utána nagyobbakat látni!

Január 5. Hit. János 2:12—15. Ez a 
vakon is látó szemem a hit. Kiben is 
bíznék másban? Milyen tudomány tudná 
nekem Isten csodálatos dolgait megma
gyarázni? Ki adhatná nekem a legtöké
letesebb ismeretet róla? Csak ő  maga, 
aki ottfenn járt, itt lenn is volt és aki i, 
mennyei dolgok csodálatos földi ismeret
tárát, a bibliát adta nekem és aki Szent- 
leikével meg is világosítja azt naponta 
számomra. „Uram, kihez mehetnék örök 
életnek beszéde van tenálad?!“ (János 
6  : 6 8 .)

Ittzés Mihály.

Nincs gyémánt a csiszolás, nincs vas 
az olvasztás és nincs acél a kalapálás fá j
dalma nélkül. — Nincs keresztyén élet és 
jellem szenvedés nélkül.

K A R C  OJi  Á T O K .
É vvég i szám adás.

Magasállásu tisztviselőt holtan 
találtak az Íróasztala mellett. A 
földön hevert a revolver, amellyel 
kioltotta az életét. Előtte pedig 
szétdult rendetlenségben számadási 
könyvek s egy búcsúlevél, rajt kusza 
írás: „Meg kell halnom, mert nem 
stimmel a számadás“.

Mikor elkészíted évvégi élet-szá
madásodat, nem kell-e beváltanod, 
hogy sikkasztó vagy? Mit cseleked
tél ebben az évben Istentől kapott 
időddel, javaiddal, lelkeddel, tested
del? Ugye nem stimmel a számadás?

Megoldást nem a revolvergolyó 
ad, hanem a megtérés. Engedd, 
hogy Isten új emberré tegyen az 
új év számára. Hogy ezután hivebb 
sáfár lehess !

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó magyar királyi titkos 

tanácsosi méltóságot rendszeresített. — 
A telepítési javaslat huszonöt év alatt 
500 ezer holdon 35 ezer önálló kisgazda
ságot teremt. — Háromezer új artézi 
kúttá! akarnak jó ivóvizet előteremteni 
a magyar falvak számára. — Készülnek 
a Rákóczi-kétpengösök. — Sztójay Dö
me altábornagyot, Magyarország újon
nan kinevezett berlini követét Hitler 
kancellár a birodalmi külügyminiszter 
jelenlétében ünnepélyes kihallgatáson 
fogadta. — Felfüggesztették Szolnok vá
ros autonómiáját a visszaélések miatt. —- 
A felvidéki magyarság követeli jogait és 
nem támogatja a cseh kormányt. — Ma
rosvásárhelyen, a székely fővárosban 
egy fillér sem jut magyar kultúrális cé
lokra. —r A román hadügyminisztérium
ban házkutatást tartottak. — Benest vá
lasztották a cseh közársaság elnökévé. 
A külügyminisztert a tót néppárt segí
tette az államfői székbe. — Megingott a 
szerb kormány helyzete. — A lengyel 
képviselőházban azt követelték, hogy a 
belügyminiszter utasítsa ki az országból 
azokat a cseh munkásokat, akik lengyel 
gyárakban dolgoznak. — Feloszlatták a 
görög képviselöházat. — Lemondott Sir 
Samuel Hoare angol külügyminiszter. — 
Az angol kormány a fegyveres támoga
tás iránt érdeklődött a Oenfben irányadó 
államoknál. — A párisi béketerv ellen 
izgat a kisantant Oenfben. — Mussolini 
nem válaszol a béketervre.

A  n é m e t  h á b o r í t s  e m l é k é r e m  i g é n y l é s é -  
n e k  h a t á r i d e j e  december 31.-ével lejár. A jelvény- 
szerű érem szalagján karddal és kard nélkül készül 
aszerint, hogy arcvonalban, vagy mögöttes ország
részben teljesített szolgálatot az igénylő. Kérvény- 
minták Heeger Árpád műszaki tanácsos, a „Deutsche 
Ehrenlegion“ magyarországi képviselőjétől Budapest, 
VI. Podmaniczky ucca 85. V. 17. igénylendök. Az 
érem a vitézek, az Országos Frontharcos Szövetség 
és a Hadirokkantak formaruháján, valamint polgári 
öltözéken viselhető.



I9á6 január I H A R A N G S Z Ó 7.

H A R A N G S Z Ö .

Ú j év napja.
Lukács 2, 21.

Jézus legyen jelszavunk,
Midőn egy új évbe lépünk;
Jézus neve paizsunk,
Mellyel harcol s győz is népünk. 
Kössünk vele szent frigyet, 
Boldogságra Ö vezet.
Szent nevedben Jézusunk,
Elindul a vándorcsapat ;
Mig a mennybe eljutunk,
Terjeszd ránk szent oltalmadat ;
Vigy e földi élten át 
S ottfent adj dicsőbb hazát.

Új év — új gondok. Csak egy a régi: 
az örök Isten, aki az új év új gondjaihoz 
a régi kegyelemmel adja az új erőt. — 
Munkatársainknak és olvasóinknak ezzel 
a hittel kívánunk boldog újesztendöt.

3000 példány sxórványgon
dozási számot küldött szét a Harangszó 
a karácsonyi ünnepek alkalmával.

A mezőlaki tűzkárosultak Isten iránt 
eltelt hálával köszönik meg azoknak a 
gyülekezeteknek, egyháztársadalmi egye
sületeknek és híveknek adományait, akik 
a megsegítő testvéri szeretet gyakorlásá
val siettek a súlyosan megpróbált test
vérek megsegítésére. Eddig a következő 
adományok érkeztek meg: budai gyüle
kezet 120 P, kelenföldi 91.05 P, celldö- 
mölki 59.29 P, szombathelyi fOO.14 P, 
körmendi 15 P, v.-varsányi 10.56 P, 
deáktéri és fasori 81.63 P, sopron-kőhi- 
dai 17 P, Prot. Nöegylet Szombathely 
51.96 P, győri gyülekezet 110.47 P, zsi
dói 2.49 P, tahi 82 P, nagyköcski 10 P, 
Harangszó 20 P, egyes hívek 220.83 P. 
összesen 992 P 42 f. Ez a nagyértékű 
segítés azt eredményezte, hogy minden 
mezőlaki tűzkárosult evangélikusnak 
akár felnőtt, akár gyermek, fejenkint 10 
P segítség jutott. Isten áldása legyen a 
jókedvű adakozókon.

Újpest. A Nőegylet és Ifjúsági Luther 
Szövetség december hó 15.-én vallásos 
estélyt rendezett. Prédikált Szántó Ró
bert kelenföldi lelkész. Verseket adott 
elő: Szántó Róbertné.

Tata-Tóváros. A missziói egyház leg
utóbbi közgyűlésén dr. Stranszky János 
tatai orvost az egyház felügyelőjévé, 
Fiedler Jenő ny. uradalmi főmérnököt m. 
felügyelővé választotta. — Az egyház 
nöegyesülete december 19.-én állította 
fel a szeretet karácsonyfáját s osztotta 
ki a szeretetadományokat. — A nöegye- 
siilet január hóban tartandó Liszt hang
verseny előkészítésén fáradozik.

Pápa. Az egyházközség Kiss István 
takarékpénztári igazgatót választotta fel
ügyelőjévé.

Ózd. Az egyházközségben az elmúlt 
adventi időszakban három adventi estét 
tartottak. Az egyiken Bélák Sándor to
kaji lelkész az Isten adventiéről, a mási
kon dr. Csengödy Lajos salgótarjáni lel
kész a karácsony igazi öröméről tartott 
előadást. A harmadik estén, advent 
utolsó vasárnapján a vasárnapi iskolás 
gsermekek és az ifjúság tartott szépen 
sikerült estét.

Galgaguta. A bibliahéttel kapcsolat
ban 50 példány biblia, illetve újtestámen- 
tum fogyott el. A bibliaóra látogatói a 
lelkészüktől megtudták, hogy a köze'i 
szórványokban több oly család él, ahol 
a gyermekek evangélikusok, de akiket a 
hitükben veszedelem fenyeget. Csak egy 
tanyán 9 ilyen gyermekről van szó két 
családban, kiknek szülei szegény cseléd
emberek. Az ilyenek részére csak egy 
estén, azonnal összeadtak 16 P-t, hogy 
karácsonyi örömet szerezzenek mások
nak is. Az adományokat többen viszik 
ki s így alkalom lesz a bizonyságtevésre 
s erősítésre.

Felsőnána. Az elmúlt ősszel négy al
kalommal volt vallásos- és kultúrest. 
Minden alkalommal két előadás hang
zott el, egy vallási és egy általános tár
gyú. Az elsőn: A 75 éves Gusztáv Adolf 
Gyámintézet és A takarékos kisgazda. A 
másodikon: A biblia az élet könyve és 
Nemzeti kisebbségek Magyarországon. 
A harmadikon: Ádventi várakozás és A 
trianoni békeparancs igazságtalanságai. 
A negyediken: Mi nekem az ádvent és 
Nemzetünk gazdasági talpraállításának 
útján. Előadók voltak: Müller Róbert fő- 
esperes, Pfeiffer András községi fő
jegyző, Müller Henrik s Purt Lajos ta
nítók és Tóth János s.-lelkész.

Mérges. (Győr vm.) Advent 2. va
sárnapján avatta fel s adta át rendelte
tésének a helybeli lelkész a gyülekezet 
megújított és megnagyobbított orgoná
ját. Az orgonaépítés költségeit Szép Ger
gely rábaszentmihályi egyháztag és 
családja viselte. A jólelkű adakozóknak 
e helyütt is hálás köszönetét mond a 
mérgesi gyülekezet.

Kemeneshögyész - Magyargencs. A 
gyülekezet dec. 15.-én ádventi vallásos 
estét tartott. Közének, ima, igeolvasás 
után Molnár Lina, Vida Gyula, Erdélyi 
Lajos és Böröczki Vilmos ádventi költe
ményeket adtak elő. A megváltó szere
tet címen Betheiröl előadást tartott Lu
kács István lelkész. Unger József orgo
naszámmal szerepelt. A kemeneshőgyé- 
szi gyermekkar és a magyargencsi ifj. 
énekkar egy-egy vallásos éneket énekelt. 
Végül ima, áldás és közének zárta be a 
vallásos estet. Offertorium volt a fog
házmisszió javára. A magyargencsi ev. 
ifj. és leány egyesület december 6.-án 
szeretetvendégséget rendezett. Ének
szám, szavalatok és monológok tarkítot
ták az est műsorát. A befolyt jövedelem 
jótékonycélt szolgált.

Beled. (Sopron vm.) A gyülekezet
ben advent 3. vasárnapján vallásos est 
volt, araikon is a lelkész alkalmi előadást 
tartott, az ifjúsági egyesület tagjai kö
zül szólót énekeltek Pálfi Karolina, Ja
kab Elek, szavaltak Pálfi Irén, Nagy Sá
ri, Jakab Bözsi, Pálfi Gyula. — Az edvei 
leánygyülekezetben advent 2. vasárnap
ján volt vallásos ünnepély, amelyen a 
lelkész előadást tartott, Kronekker J., 
Görög S. és Bödecs E. pedig szavalattal 
működtek közre.

Gyón. (Pest vm.) A gyülekezet e hó
4.-én tartotta első ádventi vallásos estjét. 
Az Evangélikus Ifjúsági Énekkar Hajnal 
László vezetésével két éneket adott elő, 
Eöry Dénes osztálytanító I—II. o. növen
dékei két egyházi éneket énekeltek, majd 
pedig Eöry Dénes tanító, Fabok Erzsé
bet, Kollár Katalin, Fabok László, Pap 
Mária, Balázs Karolin, Fabok Katalin, 
Medve Irén, Kovács Gy. Erzsébet, Per
gel Mária, Szegedi Mária és Fabok Jo

lán elemi iskolások szavaltak ádventi és 
hazafias verseket. Előadást Murányi Gy. 
lelkész tartott „Krisztus elé, vagy Krisz
tus ellen“ címen.

Az Egyetemet végzett Magyar Nők 
Egyesülete a magyar nőnevelés aposto
la, Veres Pálné Beniczky Hermin száza
dik születésnapján, december 13.-án ün
nepséget tartott. B. Sztojanovits Márien- 
ne hírneves leánykara magyar mű- és 
népdalokat adott elő. Utána dr. Bobula 
Ida emlékbeszéde következett a 40 éve 
elhunyt Nagyasszonyról. A Magyar Női 
Vonósnégyes megérdemelt sikert aratott, 
valamint M. Lakner Klára is, aki Veres 
Pálné írásaiból olvasott fel. A gazdag 
műsort Dedinszky Izabella orgonanüi- 
vésznö játéka fejezte be.

Bevételi és Kiadási Napló, különösen 
falusi gondnokok, pénztárosok részére, 
zsebbetehetö kis notesz alakban; kb. 300 
tétel részére. Rovatok: sorszám, dátum, 
tárgy, bevétel, kiadás. A rovatok az ed
digiektől eltéröleg mindkét oldal hosz- 
sza,t kiterjednek s pengő-fillér beírásánál 
minden számjegy részére tágas, vonal
zott rovat áll rendelkezésre. Egy példány 
ára portómentesen: 50 fillér. 10 példány
nál: 35 fillér. Kívánatra nagyobb terje
delmű is nyomatható. Megrendelhető 
Dunántúl Nyomda Rt. Pécs, avagy a 
Napló szerkesztőjénél: Vértesi Zoltán ev. 
lelkész, Magyarboly.

Kellő időben. Hogy mennyire fontos 
az igehirdetés és a bizonyságtétel szem
pontjából, hogy azok kellő időben tör
ténjenek, mutatja az alábbi eset. Egy 
fiatal leány halálos ágyán feküdt. A lel
kipásztora vigasztalni akarta Isten igé
jével. A leány nem akart hallani az igé
ről. Egyszer fáradtnak mondta magát, 
másszor tiltakozott az ellen, hogy a ha
lálra való emlékeztetéssel szomorítsák s 
mindig volt valami kifogása. A lelki- 
pásztor azonban hűségesen megláto
gatta s mindig megpróbálkozott. Végre 
a leány engedett. „Majd holnap három 
órakor jöjjön, akkor olvassuk az igét", 
— mondta. A lelkész másnap elment, de 
mikor az ágyhoz lépett, a leány már ha
lott volt. S az óra épen ütötte a hármat. 
Fenti közleményt az 1936. évi leszakítós 
naptárból vettük, amely megrendelhető 
a Fébé. könyvkereskedésében, Buda
pest, VII., Damjamch-utca 25a. A lesza
kítós naptár ára 1.40 P, csak a tömb, 
hátlap nélkül 1.20 P s ugyanez a naptár 
fekete egészvészonkötésben 1.60 P. Kap
ható ezenkívül a jövő évre szóló bibliai 
vezérfonal is 30 filléres árban. Falimon
dások, könyvjelzők, levelezőlapok több
jeié kivitelben, fcgyhazi nyomtatványok: 
anyakönyvi ívek, anyakönyvi kivonatok 
szintén kaphatók, úgyszintén urvacsorai 
ostya és Luther-rózsák, férfiak és nők 
részére, utóbbiak aranyozott tűvel drb- 
ként 40 fillérért. Viszontelárusításra meg
felelő engedmények.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Egyesült Államok. Az amerikai evan

gélikus egyháznak 425 belmissziói intéz
ménye van (árvaházak, kórházak, men- 
helyek, stb.), amelyek értéke 53 millió 
.dollár. Ezekben az intézményekben 392 
[diakonissza és 10.000 egyéb keresztyén 
lmunkás, 9.000 gyermekről, sokezer be
tegről és elaggottról gondoskodik évi 12 
millió költséggel.
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T e s t i  és s z e l l e m i  f o g y a t é k o s o k ,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

Franciaország. Franciaországi ma
gyar testvéreinknek van egy ügyesen 
szerkesztett lapja, amely „Párisi Ma
gyarság“ címen Párisban jelenik meg s 
immár 9. éve végzi odaszakadt honfitár
saink között a tanácsadás, a régi hazá
val való összeköttetés, az egyházi és po
litikai híradás fontos szerepét.

ÚJ KÖNYVEK.
A hétköznapok Ura. Irta: Spoerri 

Teofil zürichi egyetemi tanár. Németből 
fordította: Joó Sándor. Spoerri az oxfor
di mozgalom egyik svájci vezére. Ez az 
öO oldalas füzete is az oxfordi gondolat
körben mozog. Az egyszerűség megra
gadó módján mondja el, hogy miként le
het a Krisztus a hétköznapjaink Ura. Ára 
80 fillér. Megrendelhető ezen a címen: 
Bethlen Gábor könyvkereskedés, Buda
pest, Kálvin-tér.

Ukko Kivistö: Vitézségi érem. (Finn
cserkészregény. Átányi István fordítása, 
a Magyar Cserkész c. lap kiadásában, 
ára 1.— P. Budapest, V., Nagy Sándor- 
u 6. — Cserkészkönyv, de mindenkit ér
dekelhet. Fiainknak kedves karácsonyi 
ajándék lehet. Falusi, városi, cserkész, 
levente, diák és nem diák fiút egyaránt 
gazdagíthat. Finn könyv. Nekünk ma
gyaroknak a rokonság révén is sokat 
mond. Evangélikus könyv. Nem meltve- 
regető felekezetieskedés van benne. Az 
egész könyv szelleme evangélikus, de 
szavaiban is kifejezésre jut az, mikor az 
„Erős vár“-t idézi. Ez a könyv a ma
gyar evangélikus fiúk könyve is.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Halálozás. — Petiik Gyula nyug. tár

sulati főtanító, ev. levita dec. 21.-én el
hunyt. Példás életének 77 éve, boldog 
házasságának 53 éve és buzgó tanítói 
működésének 47 éve alatt övéinek, ta
nítványa ezreinek és felebarátainak élt. 
Igaz embereket nevelt Ózdon 17 évig, 
Borsodnádasdon 30 évig. Ő volt az ózdi 
és borsodnádasdi gyülekezet első leiki 
munkása. Az ózdi templomból temették 
el. — Dukai Takách Ferenc földbirtokos, 
királyi kamarás, a kemenesaljai egyház
megye volt felügyelője Celldömölkön el
hunyt. Személyében a Dukai Takáchok 
vasmegyei nemzetségének utolsó férfi
ága hunyt el.

Házasság. T i v o l t  E l e m é r  Zala 
vármegye árvaszékének ülnöke és Sza -  
1 a y Ka t a l i n ,  Sza'lay Sámuel zala
egerszegi igazgató leánya 1935. évi de
cember 18.-án Zalaegerszegen házassá
got kötöttek. Az esketési szertartást az 
evangélikus templomban vitéz Horkay 
Béla szombathelyi katonai főlelkész vé
gezne.

RuhaScstés - vegytisztitás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítási 2—10

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Mézben az üzlet változatlanul 

gyenge. — A tejtermelők országos szövet
ségének választmánya nagy érdeklődés kö
zepette gyűlést tartott. — A világ cukor- 
fogyasztása 25 és fél millió tonna. — A ser
tésárak leszálltak. — Novemberben 670 va
gon búzát szállítottunk ki Ausztriába. — 
Németország egyre erősebb piaca lesz a 
magyar bornak. — Folyik a román tengeri
behozatal. — Január 10.-én folytatják a 
magyar-román tárgyalásokat. — Fejeská
posztában áruhiány mutatkozik.

Terményárak Budapesten. Búza 17.80 
—18.95, rozs 16.25—16.40, sörárpa 17.50— 
20.00, tak. árpa 1600-17.—, zab 17.50— 
17.70, tengeri 14.00—14.15 pengő méter
mázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertés: Ura
dalmi nehéz-sertés páronként 340 kg-on fe
lül 94—98, közép p-kint 340 kg-on alul 
84—91, szedett közép p-ként 220—260 
kg-ig 78—84, könnyű p-ként 180—220 kg-ig 
72—76, sonkasüldő p-ként 120—150 kg-ig 
75—92 fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Bika, magyar 26—42, 
tarka 30—58, ökör, magyar 23 -  48, tehén, 
magyar 23—44, tarka 32—53, kicsontozni 
való 18-20 fillér élősúly kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
7 ö i > b e k n e k  : A Harangszó elő

fizetési díja, mint a címlapon is olvasható,
— évi 4.80 P.

H. J. Hátraléka 1935 végéig 6 pengő.
— B. Gy. Kisfalud. A beküldött összeg
gel előfizetését 1935 végéig rendezte. — 
B. E. Heréd. Előfizetését f. év végéig 
rendezte. — I. M. K. Előfizetését 1936. 
junius 30.-ig rendezte. — Id. N. K. Bar- 
lahida. 1935 dec. 1.-ig rendezte a be
küldött összeggel előfizetését. —• G. P. 
Petrikeresztur. Előfizetését 1936. február 
végéig rendezte. — N. L. Alag. Előfize
tését a beküldött összeggel 1935 végéig 
rendezte. — Zs. S. Szombathely. Hátra
léka 1.58 P. — N. I.-né Jászberény. Elő
fizetését 1936. június 30-ig rendezte. — 
K. I. Csönge. 1935-re még 1.80 P ese
dékes.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Özvegy Bozzay Sámuelné Nemes- 

kocs, Balogh Györgyné, Szarka József 
Kölesd 50—50 fillér. — Pfalml János 
Kisfalud, özv. Varga Istvánná, Balázs 
P. György Rábaszentandrás, özv. Zwal- 
ler Jánosné Kőszeg, Varga József Győr- 
szabadhegy, dr. Scholtz Oszkár Bpest, 
Németh Samu Hegyfalu, Evang. Ifjúsági 
Egylet Bonyhád, özv. Spralek Lipótné 
Sopron, Boronics Mátyás Zalaegerszeg, 
Dudás Lajos Rákospalota, Kiss Ilona 
Bpest, Novák István Zalatárnok 60—60 
fillér. — N. N. Tét 66 fillér. — Litvay 
Endre Nagykanizsa 70 fillér. — Bencsik 
Lidia Sopron, Kardos János Pápa, Sztró- 
kay Sándor Győr, Udvardy Aranka Ba-

konycsernye, özv. Erdélyi Istvánná Ráb- 
cakapi, özv. dr. Nagy Barnáné Edelény, 
özv. Schleefer Imréné Szombathely, Ko
vács Gy. Ferencné Kispest 72—72 fillér. 
Tóth Lajosné Kismákfa, özv. Edoy Já
nosné Pápa, Ev. Nöegylet Rábaszent
andrás, Gergál Sándor Tótszentmárton, 
Szentgyörgyi Ernöné Bpest, Ádám An- 
talné Kecel 1—1 P. — Huber Aladár Sop
ron, Bóka István Tárnokréti, Akóts Já
nosné Székesfehérvár 1.20— 1.20 P. — 
Özv. Haftl Gyuláné Kisbér, özv. Major 
Samuné Sopron 1.50—-1.50 P. — Özv. 
Hidegh Istvánná Sárvár 2.— P. — özv. 
Takács Jánosné Miskolc 2.20 P. — Ev. 
Leányegyesület Ujmalomsok 2.50 P. — 
Evang. Nőegylet Nagyalásony 3.— P. — 
Zimmermann Péter Sárvár-Ujmajor 3.20 
P. — Horváth Lajos Tonawanda 3.60 P.

Hangszórós rádiónak, mely használa
ton kívül helyeztetett, de még felhasznál
ható, nagyon örülnének az otthonunkban 
gondozottak, akik közül többen iskolába 
is járnak. Aki szeretne gondozottainknak 
örömöt szerezni ilyen kiselejtezett rádió
val, értesítsen minket s mi hálás köszö
nettel gondoskodunk idejuttatásáról. — 
Wallrabenstein-féSe szieretetotthon. Bu
dakeszi.

Ú j é v r e  szappan, fésű, kölnivíz, parlöm 
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

lepglcsóbb nani áron kanhatók az

„Erzsébet“ drogériában
G y ő r ,  E r z s é b e t  -  t é r  1 3 .
Aki e  h i r d e t é s t  felmutatja, vásárlásnál 
5  százalék e n g e d m é n y b e n  részesül I

Nemhalló szobrászművész 30 centi- 
méteres magasságban Luther-melllszob- 
rokat készít 3.50 P-s darabonkénti ár
ban. A rendelésnél megjelölendő, hogy 
a szobor aranyozott, bronzozott vagy fe
hér lakkal bevont legyen-e? A szállítási 
költségeket, mely nagyobb rendelésnél 
elenyésző csekély, a rendelő viseli. A 
szobor nagyon alkalmas lelkészi hivata
lok, iskolák és családok számára. Meg
rendelési cím: Ferenczy Imre, Dabrony, 
u. p. Nagyalásony, Veszprém m. 2—3

V I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXtf É-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.

T E L E F O N :  9 - 46. 
Szives pártfogást kérek.

Szerkesztő b izottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NEMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és k iadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Köziratokat nem adunk risssa 

Baross-nyomd» Uzsaly és Koncz, Győr • Telefon 1-68



27. évfolyarti.

Alapította:

KAPI  BÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos: 
Dunántúli Luther-Szóvetsóg.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingytn malléklat tanév alatt 

kéthatanként a KI8 HARANÜSZÓ.

183f> ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

PostacsekkBzámla : 30.526.

1036. január 5.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
I s te n t f é l jü k  és  s z e r e s s ü k : s z a v a in k b a n  és  c s e lek ed e te in k b en  H íz tá k  és s ze m é r m e se k  le g y ü n k , 

h ite s tá r s á t  m in d e n k i  s ze re ss e  és  m eg b ecsü lje .
(A  h a to d ik  p a r a n c s o la t lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k isk á té b ó l) .

2. szám.

A Harangszó
szerkesztő-kiadóhivatala:

GYŐR
n., Pető fi-tér a.
Klöfizetéai ára: 

negyedévre 1 P 28 füléi, 
félévre 2 P *» fülét, 

egy évre é P 80 fillér 
Caoportoa kUldéaeel 
lo'/t-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 1 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

KülmlSíizió.
Apes. 13. 2. b. .Monda a Szent 

Lélek: Válasszátok el nékem Bar
nabást és Saulust a munkára, 
amelyre én őket elhívtam“.

Január 6.-a magyar evangéli
kus egyházunkban a külmisszió 

napja. Ma erről szólnak a prédiká
ciók, erről írnak egyházi lapjaink, 
erre adakozik híveink serege. Miért? 
Mi is hát az a külmisszió?

Nagyon sokan úgy vélekednek, 
hogy nem egyéb, mint egy-két kü
löncködő vagy érdemeket szerezni 
akaró lelkész találmánya, akik el
határozták, hogy valamit alkotnak 
s most a pogánymissziót akarják 
másoknak is a nyakába varrni. 
Nem! A külmisszió nem emberek 
munkája és találmánya, de a Szent- 
léleké.

Igénk lényege ugyanis az, hogy 
Barnabás és Saulus (Pál) az an- 
tióchiai gyülekezetből idegen vidé
kekre mentek Krisztust hirdetni 
hitetlen embereknek, tehát külmisz- 
sziói munkát végezni. És ez nem 
nekik, embereknek jutott eszébe, 
hanem magának a Szentléleknek. 
Az szólt így a gyülekezethez: „Vá
lasszátok el nékem Barnabást és 
Saulust a munkára. „Íme, a kül
misszió tehát a Szentlélek találmá
nya.

Tekintve, hogy a külmissziót 
újabban halljuk sokat hangoztatni, 
vannak akik azt hiszik, hogy az va
lami divatos új munka, talán éppen 
az egyház legújabb tevékenysége. 
Tévedés. Külmisszió az egyháznak 
nemcsak, hogy nem a legújabb, de 
egyenesen a legrégibb tevékenysé
ge. Amikor még nem voltak temp
lomok, egyházi iskolák, amikor még 
nem voltak vallásos ünnepélyek, 
hangversenyek, fagylalt és teadélu
tánok, a jeruzsálemi és antióchiai 
őskeresztyén gyülekezet már akkor 
misszionáriusokat küldött ki Bar

nabás és Saulus személyében a hi
tetlen világ megtérítésére.

Sokan fényűzésnek tartják a kül
missziót. Azt mondják: Csakha
gyülekezetünk renoválta templo
mát, gondoskodott minden sze
gényéről és kifizette minden adós
ságát, majd csak akkor kerülhet 
sor arra, hogy a külmisszióra is ál
dozzunk. Akkor megengedheti ma
gának ezt a fényűzést egyházunk.

Nos, a külmisszió korántsem 
fényűzés. Sőt inkább a keresztyén 
egyház életföltétele. A keresztyén- 
ség csak addig élőfa, amíg a kül
misszió révén egyre újabb pogány- 
lelkeket nyer meg a Krisztusnak,

így gyarapodva lélekszámban is. 
Abban a percben azonban, amely
ben a keresztyénség nem tud többé 
újabb pogánylelkeket megnyerni, 
abban a percben hasonlóvá lett 
ahhoz a száraz fához, amely ugyan 
még ott áll a kert közepén, gyöke
reivel görcsösen kapaszkodik a ta
lajba, de egyetlen egy új hajtást, 
egyetlen egy új levelet sem hoz 
többé, még kevésbbé ízes gyümöl
csöt.

Jól tanuljuk meg tehát mi a kül
misszió: A Szentlélek találmánya, 
a keresztyénség legősibb tevékeny
sége s egyben életföltétele.

D ed in szk y  G yula.

Vizkereszt ünnepe a misszió ün
nepe s ezért ezen a napon rövidlátó 
szemünk messzebb is keresgél, nem
csak legszűkebb portánk kerítésén 
belül. A keresztyénségnek ez az 
egyetemes szemlélete vizkereszt ün
nepének egyik legdrágább ajándéka.

Vizkereszt ünnepe a misszió ün
nepe s ezért ezen a napon maga 
az ünnep kényszerít minket arra, 
hogy a kényelmes, magának élő 
keresztyénségről a harcoló keresz- 
tyénségre irányítsuk rá a figyelmün
ket. Ezért vetődik fel vizkereszt 
ünnepén mindig ez a kérdés: Hogy 
állunk Isten országának világfront
ján ? Lobognak-e még a pünkösdi 
tüzek, vagy hamvadnak lassan hunyó 
zsarátnokként ?

Egy pár hirt közlünk Isten Or
szága harcának oroszországi front
járól.

Oroszországban 1925-ben még 
300 ev. lelkész volt, ezek közül 
1935-ben már csak 83 volt életben 
s közülök is csak 18 szabadlábon 
A többit vagy kivégezték, vagy bör
tönben és munkatáborokban pusztult 
el. Legutóbb is három lelkészt

nettek Halaira Kettőnek a halálos 
Ítéletét, akik német származásúak 
voltak, 10 évi kényszermunkára 
változtatták át, a harmadikét azon
ban, egy 9 gyermekes apáét meg
erősítették. Az eszközökben nem 
válogatnak. Egy görögkeleti lelkész 
például könyvkötésből tartotta fenn 
magát és családját Egy napon egy 
ismeretlen ember egy könyvet hozott 
hozzá bekötésre. Ugyanazon az éj
szakán azután házkutatást tartottak 
nála s lefoglalták ezt a könyvet, 
mint veszedelmes, tiltott könyvel s 
ellenforradalmi cselekmény címén 
kényszermunkatáborra ítélték. A 
könyvet elhozó ember még ahhoz 
is elég szemtelen volt, hogy maga is 
eljött a házkutatásra.

Tudjuk, hogy az istentelenek szö
vetségébe való toborzás állandóan 
folyik Oroszországban. Most az isko
lás gyermekekre vetették rá magu
kat Mindenféle előnnyel csalogat
ják az iskolás gyermekeket az isten
telenek táborába. Aki belép a szö
vetségbe, az a gyermek étkezést kap 
az iskolában s felruházzák őt.

Oroszországban missziói szemi-

Hírek a frontról.
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nárium nyílt „az istentelenségi moz
galom misszionáriusai“ számára. Az 
uj iskola célja: megszabadítani az 
orosz^népet; .vallásos előítéleteitől“ 
s azután világhódító útra indulni 
külföldre.

Leverő fronthirek ezek? Pünkösdi 
tüzek hamvadásáról beszélnek? Viz- 
kereszt ünnepén ép az ellenkezőjét 
érezzük.

Ahol a vértanucsinálás erőszakos 
és ostoba eszközéhez folyamodik az 
ős ellenség, ott a „tűzoltók“ bosszú
sága dolgozik már benne. Türelmet
lenséggel s bosszankodva látja, hogy 
minden próbálkozása dacára még 
mindig ég a tűz. Nem kell taposni 
azt a tüzet, ami már csak zsarátnok. 
Kár az erőért. Ki lehet várni az el- 
aivását. Ha az Ur tűzét Oroszország
ban még taposni kell, akkor ég az 
még.

S ahol még mindig akadnak vérta
nuk, ott még ég a tűz. Amig a ke- 
resztyénségnek vértanúi vannak, addig 
nem kell kétségbeesni a jövője fölött.

Az iskolásgyermekek becsalogatá
sának módszere pedig nyílt bevallása 
annak, hogy az orosz lélek mélyén 
égő lélektüzzel a felvilágosító isten
telen propaganda minden fecsken-

A napkeleti bölcsek.
A budapest-fasori templom oltárképe. 

Benczúr Gyula festménye.

dőjé sem bírt S aki egy kicsit is
merős a harctéri jelentések fogalma
zási módszerével, az az uj szemi
nárium felállításából ki tudja olvasni 
az eddigi hadvezetőséggel való teljes 
elégedetlenséget.

S mindez nemcsak beállítás. Ez 
a tény is. A legújabb jelentések sze
rint például az iskolás gyermekek
nek csak fe ét sikerült beszervezniük 
az istentelenek szövetségébe minden 
csalogatás dacára is. Ez pedig olyan 
országban, ahol az éhség rongyos
ság szedi a maga áldozatait, hatá
rozottan vereség.

Van tehát ott is szent maradék, 
amivel nem bírnak. Ég még a tűz, 
melyet nem lehet eloltani. Mindez 
azonban nem jelenti azt, kogy nincs 
semmi baj, aludj tovább a kényel
mes keresztyénség párnáin. A ma
gyar keresztyénségnek lélekzetfojtva 
s buzgó imádsággal kell kisérni Isten 
orosz gyermekeinek hősi küzdelmét. 
Isten országának frontja mindenütt 
a mi frontunk.

A nagy reformátor.
8. L u t h e r  é »  a  m ű v é s z e t .

Luthernak Rómában úgyszólván legelső élménye egy mű
vészi alkotással való találkozás volt. Az akkoriban kiásott hí
res, pogány Laokoon-szobrot vitte a nép harangzúgás közepette 
az utcán. Luther jóhiszeműen megkérdezte, hogy azért szólnak 
tán a harangok, mert az a szobor az egyház valamelyik szent
jét ábrázolja? A messziről jött kegyes barát kérdésére gúnyos 
hahota volt a felelet.

Luther azután négy teljes hetet töltött Rómában a művé
szetek városában s úgy látszik egészen érzéktelenül megy el az 
ott felhalmozott művészeti alkotások mellett. Említi ugyan ké
sőbb a pápák művészi kincseit, de csak elítélően, hogy íme 
ilyenre megy a hívők pénze. Bár Luther mint szerzetes, Rómá
ban is kötve volt, mert végeznie kellett a szerzetesi élet előírá
sait, továbbá olasz szerzetestársai inkább csak a zarándokokat 
érdeklő dolgokat mutogatták meg néki, a katakombákat, Pilá
tus lépcsőjét és a templomokat, mégis abból, hogy Luther ké-

K ö n y v e s  K á l m á n  k i r á l y .
Tragédia 5  (e lvonásban .

Irta: id. Endreffy János. 9
4. JELENET.

Ágnes.
ÁGNES (utánok néz): Mennyire összeesett! A trónjukat 

féltő királyok és a trónra vágyakozó hatalmasok hányszor kö
vetnek el az övénél súlyosabb bűnöket anélkül, hogy a lelkiis
meretük csak megmozdulna is. Tisztelni kell a nagy királyt, akit 
nem hagy nyugodni érzékeny szíve. Csak nemes lelkek tudnak 
úgy bánkódni valamely elsietett tettük felett.■■ Istenem... Is
tenem... az életem adnám lelki nyugalmáért... Oh Istenem, kö
nyörülj rajta! Bocsáss meg neki! Add vissza előbbi lelkét, hogy 
még sok jót tehessen ezzel az országgal. (El.)

5. JELENET.
Kálmán, János nádor.

KÁLMÁN (visszajön): Nem jó odakint.
JÁNOS NÁDOR: Uram királyom, hogy érzed magad?
KÁLMÁN: A fejem fáj.
JÁNOS NÁDOR: És Dráko doktor nem segít?
KÁLMÁN: Ö mindent megtesz gyógyulásomért. De

mondd, jogos és igazságos cselekedet volt tőlem az ártatlan 
Bélának megvakíttatása?

JÁNOS NÁDOR: Ez előrelátásból történt, nehogy felnö
vekedvén épen úgy háborgassa István fiadat majdan trónján, 
mint ahogy Álmos most többször is pártot ütött ellened.

KÁLMÁN: De ez csak föltevés és puszta föltevésből sen
kit büntetni nem szabad. Én nagy bűnt követtem el.

JÁNOS NÁDOR: De Bélát az apja bűneiért is büntetted.

KÁLMÁN: Ez az, ami szívembe nyilai. Fiút apa, apát a 
fia bűneiért büntetni rettenetes igazságtalanság. Csak ha a 
nagy felindulás elfojtja a józanész szavát, történhetik ilyesmi. 
Mindenki magának áll vagy esik. Ha szörnyű büntelen embert 
büntetni, mennyivel szörnyűbb ártatlan gyermeket, büntelen ro
konvért. Miért nem tartottatok engem vissza ettől az átkos 
cselekedettől, miért?

JÁNOS NÁDOR: Felség! Elvégre is csak azt tetted, amit 
előtted már mások is megcselekedtek. A megvakítás általános 
büntetés az egész világon. A legelső magyar király, szent Ist
ván ellen is összeesküdött néhány főúr, a király megvakítatta 
őket és kezeiket levágatta. Vazul’ herceget is megvakították és 
füleibe ólmot öntöttek. Péter királyt is megvakították lázadói. 
Gonosz tanácsosának, Búdnak két ártatlan kis fiát is megvakí
tották, akik tehát szintén apjuk bűneiért lakoltak. Szent István 
és László törvényeiben ott van a megvakítás büntetése. És ott 
van a te törvényedben is.

KÁLMÁN: Nagyon sajnálom, hogy oda fölvettem. Mert 
azóta megvilágosodott az elmém. Isten legremekebb alkotmá
nya az emberi test, amelyet megcsonkítani, megrontani és el
csúfítani bűn a teremtő ellen. Hát nincs elég szenvedése az em
bernek a földön? Szükséges azt még mesterségesen is szaporí
tani? Nem inkább az-e a feladatunk, hogy az emberi test ép
ségben tartassák és ha beteg, meggyógyíttassék, hogy így ép
ségben maradhasson a benne lakozó lélek is és az ember telje
síthesse reá váró munkáit és örülhessen az életnek. Mirevaló az 
orvosi tudomány, ha nem arra, hogy vaknak a látást, bénának 
a járást, süketnek a hallást és minden betegnek az egészségét 
visszaadja? *

JÁNOS NÁDOR: Béla megváltásáért mi, a te tanácso
said vagyunk a felelősek, mert mi a te ítéletedhez hozzájárul
tunk, (El.)

KÁLMÁN: Nem, nem volt igazságos ez a büntetési
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söbb keveset beszélt római útja művészi emlékeiről, egyesek 
arra következtettek, hogy Luthernak nem volt érzéke a szép iránt.

Az bizonyos, hogy Luther sohasem akart müyés? lenni. 
Egészen más volt az ö élethi
vatása. És mégis művész volt.
Egy helyen beszél az olasz fes
tők jó ábrázoló készségéről s 
a holland festői iskola színgaz
daságáról. Meg volt benne a 
művészi alkotáshoz szükséges 
éles megfigyelőképesség. Egv 
olasz kórházat 21 év múlva is 
színesen és elevenen le tud ír
ni. Meg volt benne a művészi 
elképzelés képessége is. Maga 
mondja, hogv ha Jézusra gon
dol. azonnal megelevenedik 
előtte az egész keresztrefeszí- 
tési jelenet s ha Pál apostolra 
gondol, azonnal olyan vékony, 
sovány alakot lát maea^elö+t, 
mint Melanchton Fiilöp. De 
mindennél többet bizonyít az, 
hogy mennyire szerette a s z é 
pet .

Szerette a szépet a t e r- 
m é s z e t  v i l á g á b a n .  Órákig 
el tud gyönyörködni az ég bol
tozatában, a ringó gabonatáb
lában, a szorgoskodó méhecs
kében, az éneklő, vagy fészket 
rakó madárban. A lipcsei vita 
alkalmával, mikor ádáz ellenfe
lével. Eck Jánossal idegőrlő, 
izgalmas szellemcsatáját vívja,
Luther virágot tartott a kezé
ben s azt többször gyönyör

egy helyen: „Hol van az a festő és patikárius, aki annyi színt 
és illatot tudna kitalálni, mint amennyivel a gazdag Isten te
remtő keze szórta tele a világot?“

Szerette a szépet a m ű
v é s z i  a l k o t á s o k  v i l á 
g á b a n  is. Oktalan rombolás
nak tartotta a templomok 
ékességének leszaggatását. 
Mértne legyén szép és művé
szileg is ékes annak az Isten
nek háza, aki a virágos mező
kön és a pompás erdőkben
minden székesegyháznál gyö
nyörűbb templomot alkotott
magának?! A képek és szob
rok ellen sem volt kifogása, 
csak imádás tárgyát ne képez
zék azok. Maga is szerette, ha 
szobája falán ott függött a 
Mária-kép a gyermek Jézussal. 
A hívők jól teszik — mondot
ta —■ ha keresztyén képekkel 
díszítik szobáikat. Bibliafordí
tása és kiskátéja számára ma
ga is rajzoltatott művészi ké
peket.

Luther m ű v é s z e  a s z é 
li a k. Valaki azt írta róla, hogy 
beszédei félig nyert csaták 
voltak. Kiváló szónok, aki a 
beszéd erejével régen berozs
dásodott lélekajtókat is ki tu
dott nyitogatni. Hatalmas sza
va oly erővel tudta megszólal
tatni az Isten igéjét, hogy szó
széke alatt megrendülve, majd 
belső ujongással álltak az em
berek, egyetemi előadó-asztala 
körül áttüzesedett lélekkel to
longott az ifjúság és a vitat
kozások termeiben vackaiba 
hunyászkodott vissza az ellen
ség.

Luther m ű v é s z é  az 
Í r á s n a k .  Luther irodalmi

ködve megszagolta. Boldog, ha 
kertjében néhány órát eltöltve 
megfürdetheti lelkét a termé
szet szépségében. Büszkén 
mutogatja virágzó narancs- és 
fügefáit, meg a haragos-zöld 
babérbokrokat. A természet 
szépségeitől megittasodott lé
lek lelkesültségével mondja

Luther egyik leggyakoribb arcképe.

6. JELENET.
Kálmán.

KÁLMÁN (pár percig tartó elmerengés után): De ártat
lan gyermeket megvakítani!... Lehet-e ennél gonoszabb tett?... 
fUira elmereng.) Mit érezhetett, mikor a hóhér megragadta!!... 
Talán éppen a kedves játékai közül erőszakosan hurcolta el... 
(Újra elmereng.) Mit érezhetett amikor megtudta, hogy az én 
parancsomra vakítják meg?... Bizonyára nem tudta megérteni, 
hogy miért... Hiszen nem követett el ellenem semmi rosszat, 
velem soha semmi dolga nem lehetett... (Mereng.) Bizonyára 
sírt. könyörgött a hóhérnak hogy ne bántsa... kiáltozott két
ségbeesve: anyám... anyám!!! Azután már csak annyit érzett, 
hogy ő a királyi sarj, szemeitől megfosztva a legkoldusabb kol
dussá lett... Ezt én elviselni nem bírom, ezt elviselni nem le
het...Az a két szemüreg mered rám a könyv minden betűjéből, 
nem olvashatok... Elfordítom a fejemet a saiát fiam látásától, 
mert ott is csak a vak Bélát látom... Menekülök ki az éjsza
kába, de hiába, a csillagok az égen csupa kivájt gyermeksze
mek. Oh irgalmas Úristen, irgalmazz nékem!

7. JELENET.
Kálmán, Lőrinc érsek.

LŐRINC ÉRSEK: Ugye, már jobban vagy. felség?
KÁLMÁN: A fejem... a fejem... Mondd bűnös vagyok én?
LŐRINC ÉRSEK: Miért kérded, felség?
KÁLMÁN: A kis Béla... tudod?
LŐRINC ÉRSEK: Ne gondolj rá.. Ha megvoltak okaid a 

szemfosztó ítéletre, miért volnál azért bűnös? Egyébként min
den ember bűnös. Krisztus azért született, szenvedet és halt, 
hogy az embert bűneitől megváltsa. Ah! Jézus Krisztus! Ez a 
név eget és földet jelent... mennyi hit, mennyi szeretet és vi
gasz van ebben a névben és megváltás és örök üdvösség...

KÁLMÁN: Engem is megváltott bűneimtől?
LŐRINC ÉRSEK: Nemcsak téged, hanem az egész vilá

got is.
KÁLMÁN: De én igen nagyot vétkeztem.
LŐRINC ÉRSEK: Isten minden megtérő bűnösnek meg

bocsát.
KÁLMÁN: De nekem nem bocsát meg, mert én ártatlant 

büntettem.
LŐRINC ÉRSEK: Az én templomomban a bűnösök ezrei 

járulnak elém és miután töredelmesen meggyóntak, feloldozom 
őket bűneik alól.

KÁLMÁN: Oh Lőrinc, gyónni... gvónni akarok én is.
LŐRINC ÉRSEK: Legyen meg. Most mindjárt itt, mert

minden hely templom, ahol imádkoznak, kétszeresen az, ahol 
gyónnak is. Térdeli le felség!

KÁLMÁN: (Letérdel, imára kulcsolja kezeit, könnyes 
szemmel néz föl az előtte álló érsekre.)

LŐRINC ÉRSEK: Mondd utánam a gyónó imádságot, fel
ség! „Szűz Mária mennyország királynéja!“

KÁLMÁN (utána mondja): „Szűz Mária, mennyország
királynéja“.

LŐRINC ÉRSEK: „Bűnbánó, töredelmes szívvel vallom, 
hogy nagy bűnt követtem el“.

KÁLMÁN (utána mondja): „Bűnbánó, töredelmes szívvel 
vallom, hogy nagy bűnt követtem el“.

LŐRINC ÉRSEK: „Könyörögj érettem, hogy megbocsás
son nekem az Isten. Ámen..“

LŐRINC ÉRSEK: Kelj fel, felség, az Isten megbocsátotta 
a te bűneidet. (El.)

KÁLMÁN (járkál, töpreng): Elment... szent férfiú... meg
gyóntam... de... de feltámasztottam-e a halott Bélát és vissza- 
odtam-e a látását?! Oh szűz Mária, Isten anyja, én mégis csak 
bűnös vagyok... (Folytatjuk.)
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munkássága egészen példátlan a világtörténelemben. Több, 
mint 350 nyomtatott mü és 4000 magánlevél maradt utána. E 
tekintetben messze mögötte marad még a nagy Augusztinus is, 
a maga 232 könyvével. Luther müveinek első teljes gyűjtemé
nyének kiadását születésének 400 éves fordulója emlékére 
1883-ban kezdték el Weimárban. Ez a sorozat 88 nagy kötet
ben körülbelül 65.000 oldalon foglalja egybe a nagy reformátor 
irodalmi munkásságát.

Luthert könyvei megírásánál nem az írásmüvészet szem
pontja vezette. Szolgálni akart, nem gyönyörködtetni. Sem szán
déka, sem ideje nem volt arra, hogy művészileg kicsiszolja a 
maga mondatait. S mégis művészi alkotások az ö írásai. Nemes 
egyszerűség és csodálatos kife
jező készség, játszi könnyedség 
és hatalmas erő van bennük.
Nyelvezete néha pajzán, mint a 
szökellő gyermek vidám kacagása, 
máskor félelmetes komorsággal 
dübörög, mint a végítélet szeke
re, néha halkan zenél, mint a lágy 
esti szellő, máskor harsogva zúg, 
mint a vihar orgonája, néha simo
gat, mint a puha anyai kéz, más
kor vág, mint az éles szablya ke
mény pengéje. ■— A reformáció 
gyors elterjedésének egyik mun- 
kálója éppen Luther harsány sza
va és hatalmas erejű tolla volt.

Luther m ű v é s z e  v o l t  a 
v e r s e l é s n e k  is. Szerinte egy 
jó vers jobban megragadja a lel
ket, mint Cicerónak és Demos- 
thenesnek leggyönyörűbb szónok
lata. Maga is számos verset írt. A 
költészet mezejére sem azért Ié- 
pet, hogy babért tépjen magának, 
vagy másnak: itt is szolgálni
akart. S ha költeményei nem tar
toznak is a világirodalom hivatott 
költő-királyainak versremekei közé, 
a hasznos lelki szolgálat mellett 
művészi érték is van bennük. El
ső költeményét két vértanú emlé
kére írta, akiket 1523-ban Brüs- 
selben megégettek. Még legújab
ban is fedeztek fel Gothában 
egy tőle származó költeményt, 
amelyet Bölcs Frigyesről írt.
Fordított több középkori éne
ket s lefordította német vers
alakra a 12, 14, 46, 67, 130,
128. zsoltárt. Irt verset a 10 parancsolatról és a Miatyánkról is. 
Fordított néhányat Aezopus meséiből is. A költeményírás terén 
leghatalmasabb és örökértékű alkotása az Erős vár a mi Iste
nünk, amelyet 1527-ben, vagy 1528-ban írt. Hogy milyen alka
lomból, azt nem lehet bizonyosan megállapítani. Ám bizonyos, 
hogy birodalmak hullhatnak a pusztulásba, évezredek pereg
hetnek alá az idő orsóján, híres művészi alkotások válhatnak 
semmivé, de míg evangélikus ember lesz a világon, addig min
dig zengeni fog ennek a gyönyörű himnusznak hatalmas báto
rító dallama. Ma már közel 200 nyelvre lefordítva éneklik ezt 
az éneket szerte a világon. 1525-ben jelent meg egy énekes
könyv s abban már 24 Luther-éneket találunk. A mi dunántúli 
énekeskönyvünkben 10 ének található Luthertól, köztük két 
gyöyörű karácsonyi ének: Mennyből jövök most hozzátok, 
amelyet 1535-ben és Mennyből jővén az angyalok, amelyet 
1542-ben írt a reformátor.

Luther m ű v é s z e  a z e n é n e k  is. Isten igéje mel
lett ifjúkorától fogva a „szent muzsiká“-:t becsülte legtöbbre. A 
vokális zenét, vagyis az éneket szerette legjobban. Többször 
beszél arról, hogy mennyire fel tudja üdíteni, el tudja pihentet
ni egy-egy szép ének. De művelte a hangszer zenét is. Ha elő
vette szeretett hangszerét, a lantot, ahogy maga mondja — 
„elfutottak az ördögök“. Odahaza családi körben, övéi és meg
hitt barátai jelenlétében gyakran felhangzott Lutheréknál a 
szent muzsika s ilyenkor gyönyörködtető és építő házi hang
versenyek szintere volt a boldog hajlék. A zenének nemcsak 
élvezője és előadója volt, hanem maga is szerzett zenedarabo
kat. Több szép korálja közül első helyen ismét az Erős várunk

dallama kíván megemlítést. Éne
keit kimondottan gyülekezeti hasz
nálatra szerzetté. Bár nem ő aí első, 
aki bevezette a gyülekezeti éneket, de 
ő az első, aki annak állandó és rend
szeres helyet biztosított az istehtisz- 
teletben. Hálával gondolunk Luther 
nagy zeneszeretetére. Hogy meglátta 
benne Istennek egyik legcsodálato
sabb ajándékát és beállította azt az 
Isten dicsőítésének szolgálatába. 
Hogy az istentiszteletről nem 
szaggata le a liturgikus, zenei ele
meket. Egyházunk Luther szelle
méhez akar hű maradni abban is, 
hogy a zenei elemektől majdnem 
teljesen megkopott magyar evan
gélikus istentiszteletet liturgikus 
elemek beiktatásával ismét köze
lebb akarja vezetni az eredeti lu
theri istentisztelethez. Luthernak 
a gyülekezeti templomi zene iránti 
szeretete nélkül ma szegényebb 
volna a világ Walther Jánosnak, 
Bach Sebestyénnek és a lutheri 
egyházi zene többi kiváló műve
lőjének zenei alkotásaival.

Luther egészséges művészi 
felfogására vall az is, hogy a mű
vészetet nem tartotta öncélnak, 
hanem eszköznek magasabb célok 
Szolgálatára. A művészetben is 
mindig azt nézte, hogy mi az ami 
épít s így alkalmas Isten dicsőíté
sére és a lelkek javának münkálá- 
sára. Mindent ebből a szempont
ból értékel. Mikor megáll a kölni 
és ulmi székesegyházak hatalmas 
hajójában, nem a roppant méretek 

szédületes vonalai és művészi díszítések cirádái ragadják meg, 
hanem megállapítja, hogy ezeknek a templomoknak rossz az 
akusztikája a hallási lehetősége, tehát nehéz bennük Istennek 
és a lelkeknek szolgálni Szerinte a képek is csak arra valók, 
hogy ábrázolják s érthetőbbé tegyék Isten igéjét. S szerinte a 
költemény, zene és ének is csak arra való, hogy építsen, azaz 
Istenhez emelje a lelket. —

Az evangélikus ember szeresse a szépet, de csak azt, 
amelyik lelke javát szolgálja s csak annyiban, amennyiben Isten 
dicsőségére élhet vele.

Lutherról azt mondották ellenségei, hogy ú g y  é n e 
k e l t e  b e l e  tanait az emberek leikébe. Az énekes Luther 
népe legyen énekes nép! Templomában is, otthonában is!!

Szabó József.
(Kővetkező cikkünk cime: L u th er , m in t a z  eva n g é lik u s  em b er  p é ld a k ép e .)

Az eislebeni András-templonPa szószékkel, 
ahol Luther utolsó prédikációját tartotta 1546 febr. 15.-én.

N éhány a p r ó sá g  
N ém eto rszá g b ó l.
Mindenki hálás lehet az Istennek, ha 

életének rövidebb vagy hosszabb szaka
szát külföldön töltheti el. Uj világba kerül 
az ember, ahol sok minden mást lát, mint 
odahaza. Látni embereket, akik egé
szen máskép élnek és gondolkoznak, 
mint mi és dolgokat, amelyek láttán nem

lehet mást tenni, mint nézni és — cso
dálkozni. Hadd mondjak most el néhány 
egyszerű dolgot, amelyek talán jelenték
teleneknek látszanak, de engem megál
lítottak egy pilanatra s gondolkozásra 
kényszerítettek. ***

Nürnberg. „Evangélikus nap“-ot tart 
az itteni gyülekezet, amelyre mi külön- 
vonaton érkezünk. A nagy város összes 
evang. templomaiban hangzik az Ige az 
óriási tömegekhez. Amikor Meiser püs

pök az istentisztelet után kíséretével el
hagyja a templomot, óriási emberáradat 
várja, hogy még egyszer láthassa .szere
tett főpásztorát, aki a „hitvallási front“ 
egyik legnagyobb harcosa. S amikor a 
püspök autóján el akar távozni, megkapó 
jelenetek játszódnak le: a hivek serege 
nem engedi elindulni a gépkocsit. Eléje 
állanak, hátul meg húzzák visszafelé! A 
sofför egészen tehetetlen a „szeretet 
erejével“ szemben. Az emberek lelkese
dése határtalan. Karjuk levegőbe lendül,
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éljeneznek, arcukról ragyog az öröm és 
boldogság, hogy hallhatták püspökük 
bizonyságtevését és láthatták öt. Dél
után egy külvárosi templomban prédi
kált Meiser. 3 órakor kezdődött az isten- 
tisztelet, mi fél 2 órakor már elhelyez
kedtünk a hatalmas templomban; 2 óra 
kor már üres hely nem volt. Az istentisz
telet kezdetekor ember-ember hátán szo
rongott . . .  s én úgy éreztem, hogv a 
német ev. egyház felett nem lehet addig 
megkongatni a vészharangot, amíg ilyen 
templomi gyülekezetei vannak . . .

*#*
Németországban komolyan veszik 

Krisztus Urunk utolsó parancsát: „Él
ményén e széles világra, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtésnek!!“ A 
templomokban az első sorok gyengén 
vagy nagyothallók számára vannak le
foglalva, akik hallgatókagylóval a fülü
kön hallgatják az Isten üzenetét, amely 
minden teremtésnek szól, még a süket
nek is. Nem egyszer láttam, amint toló
kocsin hoztak egy beteg testvért a temp
lomba, aki talán a saját lábán egv lé
pést sem tudna tenni. Hozzátartozói nem 
sajnálják a fáradságot és munkát, komo
lyan veszik az Ur parancsát: hadd han
gozzék az Ige minden teremtésnek, a 
beteg nyomoréknak is. Nemrégen részt- 
veh ettem egy süket-néma istentisztele
ten. Nem felejtem el soha! 100—120 em
berből álló néma ev. gyülekezet, orgona- 
és énekszó nélkül. A lelkész minden sza
vát kézmozdulattal kísérte, furcsa, érthe
tetlennek látszó mutogatással, de ezek
nek a szerencsétleneknek ez az — evan- 
géliom. A legmegragadóbb mégis az 
volt, amikor a lelkész vallástételre hívta 
fel a néma gyülekezetei „Elmondták“ az 
Apostoli Hitvallást. ■ Értelmetlen dadogás, 
utánozhatatlan makogás és lárma töltöt
te be Isten házát, csak itt-ott hallottam 
egy-egy értelmesebb szót. Azon órában 
megtanultam értékelni olyan dolgokat, 
amiket eddig természeteseknek gondol
tam, hogy tudok beszélni s hallom azt, 
amit a mellettem beszélő ember mond. 

***
Melyik ma Németország legolvasot

tabb könyve? Bizonnyal a Biblia. De rajta 
kívül azt gondolná az ember, valame
lyik politikai könyv viszi el a pálmát, hi
szen sehol sincs olyan hatalmas politi
kai élet és érdeklődés, mint a „Harma
dik Birodalomban“. A propaganda mi
nisztérium meg csodálatos leleményes
séggel és eredménnyel készíti az útját 
annak, ami a nemzeti szocializmus ügyét 
szolgálja. Ennek ellenére ma Németor
szág legolvasottabb könyve nem politi
kai mű, írója nem politikai pártvezér, 
hanem Gusztáv Adolf Gedat. — Könyve: 
„Egy keresztyén átéli a világ problé
máit“. Egy és félév alatt 21 kiadásban 
200 ezer példányban fogyott el. A 
könyv nem más, mint hatalmas bizony
ságtevés Krisztus és Isten országa mel
lett. Nemrégen személyesen is hallottam 
Gedatot beszélni. Egy és félórás előadá
sa után azt mondtam magamban: Amig 
Németországnak ilyen emberei lesznek, 
nincsen még veszve az Isten ügye.

***
Sajnos, nemcsak ilyen lelkek élnek eb

ben a hatalmas birodalomban. Van itt 
szószólója a sátánnak is. A „Diákok Há- 
zá“-ban egy plakátra lettem figyelmes. 
Amikor elolvastam azt hittem, álmodom.

A „Német Vallásos Mozgalom üzent" a 
diákságnak. Ha Marx és Lenin nem tud
ta tönkretenni és Iángralobbantani a vi
lágot, majd akkor elvégzi ezt — Krisz
tus!!?? Amikor egy óra múlva hazain
dultam, elhatároztam, hogy leírom az 
..üzenetet“ szóról szóra s elküldöm haza. 
De már nem találtam kifüggesztve. Va
laki letépte... Kezembe került szintén 
ennek a mozgalomnak egy lapja. Az el
ső betűtől az utolsóig engesztelhetetlen 
gyűlölettel ír az Isten és országa ellen. 
Az egvik cikk az „osztrák-német" had
seregről ír, hogv kötelezővé tették a 
vallásos órákat. íme egy néhány sor: „A 
keresztyének Istene csak bűnöst akar 
maga előtt látni, de éppen ezért nem is 
lehet a „német hősök Istene", majd ké
sőbb ezt olvashatjuk: ..Alig képzelhető
el valami, ami az osztrák katona német 
lelkére veszedelmesebb volna, mint an
nak keresztyénné tétele!!??“ Aki ezt a 
cikket írta, sok minden egyéb mellett 
megfeledkezett arról, hogy hazájában 
1934. aug. 2-án meghalt egv katona, 
— Hindenburg — minden idők egyu 
legnagyobb hőse és katonája, akinek 
életében egyik főgondja az volt, hogv 
minél igazibb keresztyén lehessen, halá
los ágyán pedig bibliával kezében ké
szült haza. ***

December 7,-e a nemzeti ..összetartás“ 
napja. Mindenütt és mindenki gviijt, 
hoev a küszöbön álló tél elé ne kelljen 
millióknak kétségbeeséssel néznie. A 
Diákok Házá"-nak folyosóján ott áll 

Elért professzor, a theológia dékánja. 
Kezében a persely és kér. Mi diákok 
örömmel rakjuk a perselybe a fillérein
ket. S Elért dékán minden fillért szépen 
megköszön... Az újságok szerint 4 mil
lió márkát gyűjtöttek ezen a napon a 
szegények részére. Ez aztár» nemzeti 
összetartás.

Weltler Ödön.

Egy nagy missziói csalódás.
Ezelőtt 25 évvel 1910-ben Edin

burghban volt az első külmissziói világ- 
konferencia. amely egyúttal bevezetője 
volt századunk rengeteg konferenciájá
nak.

Szem- és fültanuk azt mondják, hogy 
talán sohasem volt és sohasem lesz en
nek a világnak még egy ilyen forró lel- 
kesedésű konferenciája. Nagytekintélyű 
egyházi férfiak, híres teológiai tudósok 
szinte felolvadtak ennek a jelszónak tü- 
zében: „Egy emberöltő alatt keresztyén
né tesszük a világot!" A konferencia vé
gén Davidson, akkori kenterbörii érsek, 
szinte prófétai hangsúllyal olvasta fel 
Márk 9. fejezete 1. versének igéjét: „Bi
zony mondom néktek, hogy vannak né
melyek az itt állók között, akik nem 
kóstolnak addig halált, amíg meg nem 
látják, hogy Isten országa eljött hata
lommal".

Kevés emberi tervezgetés bimbóját 
fagyasztotta le a csalódás zimankója 
olyan kegyetlenül, mint az edinburghi 
konferenciáét. Négy év múlva kitört a 
világháború, amelynek véres harci sze
kere annyi drága lelki értéket gázolt 
össze s amely a misszió ügyét is száza
dokkal vetette vissza. Azután jött az 
orosz forradalom, amelynek pokoli fer
tőjében elsüllyedt egy egész keresztyén

ország. Mindez a sátán műve volt. de 
Isten ezekkel is nevelni akar — több alá
zatosságra.

S bizonnyal több alázatosságra akar 
bennünket nevelni azzal a ténnyel is, 
hogv ma a misszió ege felett sok ko
moly aggodalom fellege sötétlik. Mi lesz 
Oroszországban? A teljesen Isten nélkül 
növekvő ifjúság nem veszik-e el örökre 
az Isten számára? Mi lesz Keleten? Az 
egyre félelmetesebben izmosodó japán 
pogányság nem fogja-e elsöpörni az 
ázsiai keresztyén misszió eddigi eredmé
nyeit? Mi lesz Afrikában? A néger po
gányság a maga nagy tömegében a mo
hamedán vallást fogja-e elfogadni, vagy 
pedig a Krisztus evangéliomát?

Kérdések, amelyeknek pörölycsapá
sai alatt megremeg bennünk a fennhéjá
zó lélek. Isten meg akarja velünk értetni, 
hogy az fi gondolatai nem a mi gondo
lataink. Ezt a világot nem mi fogjuk ke
resztyénné tenni, hanem ő. Az csak az 
Ő különös kegyelme, hogy a misszió 
nagy munkájában minket eszközeivé mél
tat.

Mi vagyunk a semmi, ő  a minden, fi 
parancsol, mi pedig engedelmeskedjünk!

Ima a misszió Urához.
Akiért meghaltál, lásd Uram, az ember 
M ég m i n d i g  pogány.
Háromszor annyi a lélek-vakok száma, 
Mint hived ahány.
Ezrével zuhog a pokolba a lélek 
Naponta itten.
Ázsia, Afrika kár hozó fiait 
Szánd meg oh Isten !

Akiért meghaltál, lásd Uram, az ember 
M ár ú j r a  pogány.
Kultur-köpeny raji’ de emberfaló étvágy 
Bujkál az arcán.
Te tiszta búzádba gonoszkezü ellen 
Konkolyt szórt itten.
Kunyhók napszámosát, paloták urait 
Térítsd meg Isten!

Köryörgünk Hozzád mi, új-pogánnyá zülött 
Névleg-hiveid.
Lelked tilzlángjával tisztogass, hogy le- 
Ujra híveid. [gyünk
Ujjászült életünk eszköze lehessen 
Te szent kezednek.
S ördög oltár helyett Néked áldozzanak 
Végre mindenek.'

A H a ra n g szó  
ism ét m e g k e z d i

a terjesztés munkáját Ezévben Ko
vács István felavatott lelkész és 
Molnár Kálmán okleveles tanító 
vállalkozott szolgálatra. Sorra jár
ják ezúttal a győri egyházmegye 
gyülekezeteit. Este vallásos ünne
pélyeken szolgálnak, másnap pedig 
az egyes családokhoz viszik el a
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Harangszó üdvözletét. A lelkész, 
felügyelő, tanító és gondnok ura
kat arra kérjük, hogy terjesztőinket 
ajándékozzák meg jóindulatú támo
gatásukkal. Híveinket pedig arra 
kérjük, hogy a Harangszó munka
társait fogadják szeretettel.

A terjesztők legközelebbi útiránya a kö
vetkező: Január 6.-án vallásos est, másnap ter
jesztés Lébényben. 7.-én vallásosest, másnap 
terjesztés Bezin. 8.-án vallásos est, másnap 
terjesztés Tárnokrétin. 9.-én vallásos est, 
másnap terjesztés Ráocakapin. 10.-én val
lásos est, másnap terjesztés Enesén. 11.-cn 
vallásos est, másnap terjesztés Mérgesen.

Tanácsadó.
Nógrádmegyel presbiter. Há

lásan vett kimerítő leveléből a következő 
főbb pontokat emeljük ki s azokra sorban 
válaszolunk:

1. Nemcsak Mexikóban, hanem nálunk 
is történtek mulasztások az egyházi életben.

2. A lelkész évente csak négyszer száll 
ki szolgálatra a leánygyülekezetbe.

3. Nincs vallásos est, sem ifjúsági munka.
4. Hol legyen a gyülekezeti jegyzőkönyv?
Felelet.
1. Lelkészi karunk egyre nagyobb áldo

zatkészséggel veti magát bele szinte minde
nütt az egyházi munkába, mert érzi, hogy 
az egyház Ura éppen a sok mulasztás után 
fokozott szolgálatot vár a jelen nemzedéktől. 
Ez ad nekünk reménységet arra, hogy Isten 
kegyelme meg fog kímélni bennünket Mexikó 
sorsától.

2. Ha a lelkész ur előtt fel fogják tárni 
a gyülekezet fokozottabb igényű lelki éh
ségét, akkor bizonnyal hiványbeli kötele
zettségén felül is ki fog szállni a leány
gyülekezetbe.

3. Nem tudjuk elképzelni, hogy az is
kola ne rendezhetne vallásos estéket. Az 
egyetemes papság bibliai és lutheri elve 
nemcsak feljogosítja de kötelezi is a levitát 
az ilyen egyházi munkára.

4. Az egyházi törvények nem szabják 
meg, hogy a jegyzőkönyvnek hol kell len
nie. Szerintünk is legjobb helyen a lelkészi 
hivatalban van, mert ott nem fenyegeti az 
elkallódás veszedelme. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvhöz csak a 
gyülekezeti elnökségnek van köze.

India gazdag lelki aranybánya. Én le
szállók bányászni, de a köteleket az ittho
niaknak kell tartani. Carey Vilmos.

Tíz nap alatt elfogyott
a Harangszó kiadásában megjelent 
Gyógyíts meg engem, Uram! című 
betegeknek szánt imakönyv első kia
dásának 2000 példánya. Egy héten 
belül megjelenik a második kiadás 

Az imakönyv ára darabonként 20 
fillér és 4 fillér portó. Kérjük a pénz 
előzetes beküldését. Lehet küldeni 
levélbélyegben is. Aki öt példánynál 
többet rendel, annak portót külön 
nem számítunk.

A Harangszó kiadóhivatala.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Krisztus missziója.*)

Január 6. Kötelesség. Máté 28: 19—20. 
Jézus Krisztus napi parancsát olvasha
tom a bibliában. Talán soha nem ébred 
bennem olyan erősen felelősség, köteles
ségtudat, mint a második parancs révén. 
Nekem azért kell tanítanom szavaimmal 
és életpéldámma! a Krisztust, hogy meg
tartsák az Ő parancsait. Tanítványokká 
kell tennem sokakat. Annál inkább érzem 
naponta ezt a kötelességemet, mivel Jé
zus azt mondja, hogy Ö minden napon 
velem van. ö megtesz mindent értem és 
én ne teljesíteném a kötelességemet? 
Bűnbánattal hajtom le fejemet a misszió 
Ura előtt, mert olyan kevés tanítványt 
szereztem neki és olyan ritkán imádko
zom és áldozok a „minden népek“-ért.

Január 7. Áldás. Róma 1 :11—13. Sehol 
nem tapasztalhatja az ember a munkájá
nak az áldását olyan nehezen azon a föl
dön, ahol vetett, mint a Krisztus külde
tésében, de talán sehol nem érzi annyira 
a munka termékenységét önmagában az 
ember, mint épen ott, ahol nagy igazság 
Krisztus szava: „Jobb adni, mint kapni“. 
Ahol leghűségesebb a szolgálatom, ott 
tanultam és épültem mindig a legtöbbet 
Könnyen panaszkodom, ha nincsen kül
ső, látható eredménye szolgálatomnak, 
pedig rám nézve már az maga áldás, 
hogy az Urnák szolgálhassak kis csalá
domban is. Hát még akkor a többi kül
detésem.

Január 8. Az evangéliom hirdetése
Róma 1.: 14—17. Ez az első feladatom: 
az evangéliom hirdetése. De ebből fakad 
a szolgálatomnak a legnagyobb áldása 
is. Tudom, hiába adok a koldusnak 
pénzt, a szegénynek ruhát, a pogány 
misszióba hiába gyűjtök, ha nem az 
evangéliom hirdetése előzi meg és nem 
kapcsolódik össze vele. Ez tulajdonképen 
az én küldetésem is, hogy másoknak 
Krisztusról merjek beszélni, mint az 
egyetlen üdvözítő hatalomról és a ben
ne való hitről, mint a nélkülözhetetlen 
éltetőről, még akkor is, ha nem vagyok 
pap, sőt akkor még inkább.

Január 9. A bizonyságtevés. Róma 1 :17. 
Cselekedetek 4:20. Színtelen tanítás, elv
hirdetés marad mindig a missziói szolgá
latom, ha pusztán mint betanult keresz
tyén igazságot adom tovább. Az evan
géliom hirdetéséhez hozzátartozik az, 
hogy hitből hitbe menjen. Az én hitem 
pedig csak úgy munkáikodhatik másban, 
ha nem zárkózom be a szívembe, hanem 
a magam tapasztalatait, bűneim felett 
való kétségbeesésemet és ennek ellenére 
a bennem munkálkodó kegyelmet bátran 
hirdetem, mert nem tehetek másképen.

Január 10. Hatalom. Máté 28 : 18., Márk 
16:15—2D. Nenf az én hatalmamra van 
szükségem a misszióban. Mennyi pogány 
misszió dőlt össze ott, ahol emberi erő
vel, fegyverrel kísérték az emberi érde
keket, gyarmatpolitikát kapcsoltak hoz
zá. Csak Krisztus hatalmával és csak az 
Ö dicsősége öregbedésére hatalmas a 
misszió. Egyik magyar misszionárius éle
tében valóra váltak Krisztusnak Márk 
16:17—18. szerinti Ígéretei. Úgy látszik,

*) Jan. l.-i számunkban tévedésből maradt a 
„Krisztus megérkezése“ cim. Helyette „Krisztus meg
ismerése“ a múltkori vezérfonal cime.

én még nem adtam egészen az ő  hatál
mába magamat.

Január 11. Erő. II. Korinthus 12:9—10.
Olyan szenvedéseket, mint az apostolok
nak és a misszionáriusoknak kell elszen
vedni, nem tud elhordozni emberi erő. 
Krisztus hatalma ott válik erővé bennem, 
ha az én kudarcaimban, missziói tehetet
lenségemben, mikor azt mondom, hogy 
szép-szép a misszió, de én nem vagyok 
képes azt betölteni, nincs arra fillérem és 
nincs időm az érette való imádkozásra, ha 
akkor meghallom Krisztus biztatását és 
alázatosan el is fogadom kegyelmét. Ak
kor Krisztus a legszegényebb özvegy 
filléreiből is mutat néhány nélkülözhetőt.

Január 12 Győzelem. Filippi 2 :5 —11. 
Minden misszió hiábavaló volna Isten or
szágáért, ha nem maga az Ur Jézus Krisz
tus végezte volna el a legtökéletesebb 
missziót. Nagyon sokszor, öntudatlanul is 
ő t követem, az az indulat lakozik ben
nem, ami Őbenne volt, hajlandó vagyok 
mindenre Krisztusért, de arról olyan 
könnyen elfeledkezem, hogy nem volnék 
erre képes őnélküle. Eredmények, győ
zelmek csak azért vannak, mert ő  győ
zött a bűn és halál felett, de én felettem 
is. Azért Uram, jöjj és vezess engem te 
magad a győzedelmes keresztyén úton, 
a te missziódban.

Ittzés Mihály.

K A R C O L A T O K .
M iv e l szo lg á lh a to m  

a m issz ió  ü g y é t  P
Imádkozom a misszióért.
Ha pengőm van, pengőt, ha csak 

fillérem van, fillért, de áldozom 
a misszió oltárán.

Missziói kiadványokat olvasok.
Megrendelem a Missziói Lapo

kat, amely évi 1 pengős előfize
tési árért havonta tudósit a misz- 
szió eszményeiről. Kiadóhivatal: 
Kispest, Főtér 12.

Közreműködöm missziói gyer
mekszövetségek megalakításában, 
amelyek a gyermekeket nevel- 
getik a misszió jövendő munká
saivá.

A  szolgálatnak felsorolhatat- 
lanul sok módja van, csak meg 
kell találni.

*

A  kommunista Oroszország óri
ási összeget áldoz évenként a maga 
missziójára. Pedig az ő „istene“ 
csak egy vörös bálvány. Mi ne 
áldoznánk, akiknek Krisztusunk 
van ?!

Oroszország. Egy francia statisztikus 
megálapítása szerint a szovjet eddig 
11,726,746 egyént végzett ki; és pedig 
28 püspököt és főpapot, 6778 papot, 
6585 tanítót, 8000 orvost, 51,850 katona
tisztet, 200,850 rendőrt és egyéb tiszt
viselőt.
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H E T I  K R Ö N I K 4 .
A kormányzó karácsony ünnepeinek al

kalmából közkegyelmet gyakorolt. — A kul
tuszminiszter egységes új kisebbségi iskola- 
rendszert léptet életbe. Legkésőbb 1938 lg 
meg kell valósítani ezt a rendszert. — Ko
rányi Frigyes báró nyugalmazott pénzügy- 
miniszter meghalt. — Az aradi ereklye- 
muzeumot a megszüntetés veszedelme fe
nyegeti. — Bcnes utóda a csehszlovák kü- 
lügyek élen valószínűleg Krofta lesz. — 
Olasz támadás esetén szárazon, vizen és a 
levegőben támogatja Páris Londont. — 
Páris mozgósít, ha szigorítani kell a meg
torlásokat. — A francia kamara, heves ellen
zéki vita után bizalmat szavazott a Laval- 
kormánynak. — Franciaország a Szovjet 
barátság erősebbé tételével akarja biztosí
tani magát — Agyonlőttek egy japánbarát 
kinal minisztert. — Kétszáznál több halottja 
van az amerikai fagyhutlámnak. — Uruguay 
kormánya Szovjetoroszországgal megszakí
totta a diplomáciai kapcsolatokat és az orosz 
követet kiutasította.

H A R A N G S Z Ő .

Újév után való vasárnap.
Máté 3, 13-17.

A misszió hetében vagyunk. Ezen a hé
ten különösen eleven erővel kell tudatosíta
nunk magunkban azt, hogy micsoda meg
mérhetetlen áldást kaptunk mi Istentől az 
0  szerelmes Fiában. S a keresztyén testvér- 
sziv felelősségérzetével gondolnunk kell 
azokra, akik sohasem hallottak még a 
Krisztusról.

Az egyetemes imahét hetében vagyunk. 
Kapcsolódjunk bele az imádkozok világot 
átfogó hatalmas láncolatába, könyörög
vén Isten Szentlelke segedelméért, hogy e 
világ minden rendű, rangú, szinü és fajú 
pogánya, előtt minél előbb felragyogjon az 
Isten szerelmes Fiának dicsősége. Amen.

K arácso n y faü n n ep é ly ek .
Oly sok és bőséges tudósítás érkezett 

szerkesztőségünkhöz karácsonyfaünnepétyek- 
ről, hogy ha egész terjedelmében közölnénk 
valamennyit, az egész lap megtelnék velük. 
Kénytelenek vagyunk azért a lehető legrö
videbbre összevonni őket.

Győr .  A D .  Kapi Béláné elnöklete 
alatt szolgáló Belmissziói Egyesület de
cember 21.-én tartotta karácsonyfaünne
pélyét, amelyen D. Kapi Béla püspök 
hirdette a karácsonyi evangéliomot. 
Utána kiosztásra került 95 pár gyermek
cipő és 98 gyermekruha. 250 család pe
dig természetbeni segélyt kapott. — A 
győrszabadhegyi elemi iskola külön ka
rácsonyfaünnepélyt tartott.

S a l g ó t a r j á n .  A Nő- és Leány
egylet december 14.-én és 15.-én tartot
ta ezévi karácsonyi vásárját, amely 800 
pengő tiszta jövedelmet eredményezett 
jótékony célra. Ez alkalommal köszön
tötték Pántyik Árpádné elnöknőt abból 
az alkalomból, hogy immár a 15. kará
csonyi vásárt rendezte meg.

K e 1 e n fö 1 d. A Nőegyesület decem
ber 23.-án délután hatalmas karácsonyfa 
körül gyűjtötte össze az egyház szegé

nyeit és a gyermekeket és gazdag sze- 
retetcsomagokkal, élelmiszerrel és tjj£élő
anyaggal látta el őket. Az ünnepélyt is
tentisztelet előzte meg, amelyen Szántó 
Róbert lelkész beszélt az egybegyűltek
hez, majd a gyermekek karácsonyi ver
seket adtak elő.

T e n g e 1 i c. December 22.-én volt a 
gyülekezet karácsonyfaünnepélye, ame
lyen az ifjúság és az elemi iskolások sze
repeltek.

R á b a s z e n t a n d r á s .  A Nőegylet 
karácsonyra 500 pengő értékű kályhát 
vásárolt a templom részére. Az iskolás 
gyermekek között 42 szeretetesomagot, 
a szegénygyermekek között lábbelit és 
ruhaneműt osztott szét.

B a k o n y s z o m b a t h e l y .  A ka
rácsonyfaünnepély karácsony estjén volt. 
Több adakozó jóvoltából. 14 szegény 
család kapott Hangya Utalványt a leg
szükségesebb dolgok beszerzésére és 43 
szegény gyermek meleg alsóruhanemüt. 
— Adventban gazdag műsorral vallásos 
estélyek voltak.

B ön y r é t a l a p .  A karácsonyfaün
nepély december 24.-én volt. A gyerme
kek énekeltek, szavaltak és színdarabot 
adtak elő. Az iskolásgyermekek csoma
got és ruhasegélyt kaptak. — Advent 4. 
vasárnapján vallásos est volt.

T a k á c s i .  A gyülekezet karácsony 
másnapján tartotta a templomban a ka
rácsonyfaünnepélyét. Az iskolás gyer
mekek szépen szavaltak, énekeltek. Az 
ünnepi beszédet Bögöthy Károly tanító 
tartotta.

S z a k o n y. December 22.-én szere- 
tetvendégség, 25.-én pedig karácsonyfa
ünnepély volt a tanító rendezésében a 
nöegylet támogatásával. Az ünnepély 
gazdag műsorral folyt le. A bevételből IC 
szegénysorsú iskolásgyermeket és egy
háztag ruhasegélyt s 64 iskolásgyerme
ket karácsonyi segélyben részesítettek.

N a g y l a k .  Dec. 23.-án karácsony
faünnepség volt az iskolában. Evangéli
kus énekek, szavalatok és három kará
csonyi színjáték között Ágoston István 
tanító tartott előadást a szeretetről. A he
lyi kendergyár vezetőségének jóvoltából 
minden tanuló szeretetesomagot kapott.

S z ü g y .  Advent 4. vasárnapján volt 
a karácsonyfaünnepély. Az előadás 60 
P-t jövedelmezett a templom javára. 
Szügy, Csesztve, Patvarc és Ipolyszög 
szegényei a közigazgatás támogatásával 
karácsonykor élelmiszercsomagokat kap
tak felekezeti különbség nélkül. — Ad
vent minden szerdáján istentisztelet volt.

K ü 1 s ö v a t. Az iskolásgyermekek 
előadták „Jézus a pogány gyermekek 
között“ című missziói darabot. A bevétel 
a gyámintézet céljait szolgálta.

Gyón .  December 20.-án karácsonyi 
ünnepség volt Eöry Dénes tanító rende
zésében. Az iskolásgyermekek énekeltek, 
szavaltak és előadták a tanító daljátékát.

R á k o s s z e n t m i h á l y  — S a s 
h a l o m.  A karácsonyfaünnepély, amely
nek keretét a gyermekek szavalata és 
éneke adta, december 21.-én volt. £0 
szegényt részesítettek természetbeni és 
élelem-segélyben.

Bük.  A nőegylet a karácsonyfaün
nepélyen 38 gyermeket segélyezett. 11 
öreg, munkanélküli Vitális Károlyné 
szombathelyi lakos 60 pengős adomá
nyából részesült segélyben. Az ottani 
virágzó cukorgyár bezárása következ
tében ebben a gyülekezetben sok a se
gélyre szoruló.

f t i c j í v t d © i  f i i X
S z e n t e t o r n y a .  A karácsonyfa- 

ünnepély december 22.-én volt. A gyer
mekek karácsonyi színjátékokat adtak 
elő. 60 gyermek ruha- és cipösegélyt, 
160 gyermek ajándékcsomagok, 15 csa
lád pedig természetbeni adományt ka
pott. — Az egyházközség ádventban há
rom vallásos estet tartott.

Galgagyörk. Az egyházközség újon
nan megválasztott lelkészét, Medvegy 
Mátyást, december 29.-én iktatta be szol
gálatába Chugyik Pál esperes.

Adomány. Boros Sándorné acsádi ol
vasónk egy pár cipőt adományozott. Az 
ajándékot köszönjük s rendeltetési he
lyére juttatjuk.

Kőszeg. Az ifjúsági egyesület műkö
désének 10 éves évfordulóján tartalmas 
évi jelentést adott ki, amely bő betekin
tést enged a 124 taggal biró virágzó 
egyesület sokirányú szép munkájába.

Uraiujfalu. Advent 4. vasárnapján 
tartotta a gyülekezet szokásos adventi 
vallásos ünnepélyét, amelyen Rónay B. 
Gyula evang. lelkész tartott előadást: 
„Mi néked az Advent?“ címmel. Rózsa 
Lajos kántortanító vezetésével az ifjúsá
gi énekkar és a gyermekkar adventi éne
kekkel, továbbá Németh Ferenc elemi is
kolás, Varga Erzsébet, Moór Jolán, Pap 
Eszter és Tömböly Dezső ismétlő isko
lás növendékek szavalatokkal egészítet
ték ki az ünnepély programmját. Kezdő 
és befejező imát Rónay Zoltán s. lelkész 
mondott. Az ünnepély után offertorium 
tartatott a „Harangszó“ és a „Luther 
Szövetség“ támogatására.

A győri egyházmegye advent 3. va
sárnapján tartotta a kispéczkajári ev. 
egyesült egyházközségben az evangeli- 
záló napot. Tóth Sarolta téti tanítónő és 
Tekusch Ottó az iskolásgyermekekkel 
vasárnapi iskolát tartott. Az ifjúsághoz 
isteni tisztelet keretében Ittzés Mihály 
győri hitoktató-lelkész szólott. A gyüle
kezeti istentiszteleten Lukácsy Dezső 
téti lelkész hirdette az igét. Délután zsú
folt templomban asszonyoknak és leá
nyoknak Tóth Sarolta téti tanítónő tar
tott előadást az evangélikus nő köteles
ségeiről. Vallásos ünnepélyen Pölöskey 
Miklós tárnokréti, Szalay Mihály lovász- 
patonai lelkészek és Magyar István fel- 
péci igazgató-tanító, körzeti fskolafel- 
iigyelő tartottak előadást. Karénekek, 
Fodor Gyula és Kovács János szavalatai 
tették emlékezetessé a szép előadásokkal 
együtt ez áldott ünnepnapot.

Sopron. A m. kir. Erzsébet-tudo- 
mányegyetem evangélikus hittudományi 
kara hallgatóinak ifjúsági köre vallásos 
estek keretében előadássorozatot rendez 
„Az élő egyház“ címmel. A sorozat elő
adásai a következők: Élő egyház a nagy 
gyülekezetek szociális munkájában. Élő 
egyház a szórványban. Élő egyház a 
gyülekezetek szociális munkájában. Élő 
egyház a felekezetek között. Előadók: 
Kemény Lajos budapesti esperes, Wolf 
Lajos ceglédi lelkész, Danhauser László 
budapesti vallástanár, D. Kapi Béla du
nántúli püspök és D. Raffay Sándor bá- 
nyakerületi püspök.

Vasutas bibliaórák Budapesten. A 
Nemzetközi Vasutas-Misszió magyar 
csoportja minden pénteken este 7 órakor 
a Bethánia-Egyesület Vlll^ Gyulai Pál- 
u. 9. 1. emeleti helyiségében vasutas 
bibliaórát tart, melyet egy kisebb cso
port már háromnegyed év óta hűsége
sen látogat.
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„Dunántúli P ro t.lap" 
K iaióhivatal*

PÁPA
Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

H A R A N G S Z Ó  1936 január 5.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Ausztria. Egy osztrák római katoli

kus lapban a következő cikk jelent meg: 
..  Alikor a protestáns egyház Luther 

Márton alatt elszakadt a róm. kát. anya
egyháztól, bár egyik gyönyörű templom 
a másik után épült a Krisztus számára, 
de az Isten anyjának kívül kellett marad
nia. A protestánsok elvetik a Mária-tisz- 
teletet és a szentek tiszteletét. Mi tör
tént? Templomokat építettek, de Krisz- 
tuss a Megváltó kívül maradt. Krisztus 
csak oda jön el, ahol az ő anyját tiszte
lik. A világ Krisztusa egyetlen protes
táns templomban sem lakozik. . .  Sze
gény üres templomok Üdvözítő, isten
anya nélkül...“ Az osztrák evangélikus 
szövetség feljelentést tett a lap ellen.

Olaszország. A pápa 20 új bíborost 
nevezett ki, akik közül 13 olasz. A bíbo
rosok között biztosítva van az olaszok 
többsége. Így a legközelebbi pápa bizo
nyosan az olasz Pacelli lesz, aki az utód
lásra állítólag ki van szemelve.

ÚJ KÖNYVEK.
Kunst Irén Emlékkönyv. Összeállítot

ta a misszió ügyének immár elhamva- 
dott-szívü nagy magyar munkása, Gáncs 
Aladár. A 250 oldalas képekkel gazda
gon élénkített könyv megragadó erővel 
rajzolja elénk az első magyar evangéli
kus misszionáriusnö csodálatos életét. 
Nagyon ajánljuk a könyvet nemcsak a 
misszió barátainak, hanem minden olva
sónknak. Ára 2.50 P. Megrendelhető e 
címen: özv. Gáncs Aladárné Budapest, 
V., Hermina-u. 35d.

A Sionnak hegyén . . .  Imádságok és 
elmélkedések. Irta: Muraközy Gyula bu
dapesti ref. lelkész. Budapest, 1935. 
Bethlen Gábor írod. és Nyamdai Rt. ki
adása. 367 kísalakú oldal. Imakönyv, 
amely méltó a címére. Szárnyat ad az 
élet minden területén szolgáló ember lel
kének s az Istennel való közösség Sion- 
hegvére emeli. Ajánjuk református test
véreinknek. Ára: egész vászonkötésben 
3.50, aranyozott műbőrben 5.—, párná
zott műbőrben 6.50, egész bőrkötésben 
10.— pengő.

A mi hitünk. Irta: Brunner Emil, zü- 
riki ref. tanár. Fordította: Biró Mózes. 
1905. 180 oldal. Sylvester kiadás. Har
mincöt rövid cikken keresztül egészen 
érthető s egyszerű, de éppen ezért na
gyon megragadó módon hatalmas bibliai 
igazságok szólalnak meg. Brunner nagy 
tudós, de „téjnek italával is tud táplálni“.

A MAGYAR GAZDA.
G a z d a s á g i  t e e n d ő k  j a n u á r  

( j ó n a p b a n .  A gabonát forgatjuk, s a 
vetőm ngvakat előkészítjük. Gazdasági mér
leget készítünk az új evre Különféle bizto
sítások megujltandók. Ha az idő engedi 
trágyázunk. Állatainkat láttatjuk s bőven 
almozunk. A gyümölcsösben megkezdődik 
a fák tisztogatása. Ha a tyúkokat malá

tával, pörköltzabbal etetjük, hamarább 
tojnak.

Terményárak Budapesten. Búza 17.90 
—18.90, rozs 16.10—16.30, sörárpa 17.50— 
20.00, tak. árpa 16 00—17.—, zab 17.50— 
17.75, tengeri 14.00—14.15 pengő méter- 
mázsánként.

Állatárak Budapesten. Serlés: Ura
dalmi nehéz-sertés páronként 340 kg-on fe
lül 98—101, közép p-kint 340 kg-on alul 
82—87, szedett közép p-ként 220—260 
kg-ig 78—83, könnyű p-ként 180—220 kg-ig 
72—76, silány p-ként 100—180 kg-ig 60—70, 
angol sonkasüldő p-ként 120—150 kg-ig 
80—86 fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Bika, magyar 32—32, 
tarka 28—60, ökör, magyar 24—53, tarka 
28— 60, tehén, tarka 24—57, növendék
marha 28—56, kicsontozni való 18 fillér 
élősúly kg-ként.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Eljegyzés. Néhai vitéz K e n d e  h— 

K i r c h k n o p f  Gusztáv leányát, S á r i t ,  
eljegyezte B l a t n i c z k y  J e n ő  cinkotai 
lelkész.

Rózsa Sándor bonyhádi reálgimnáziumi 
tanár, gyülekezeti felügyelő leányát: Rózsa 
P i r o s k a  orvostanhallgatót eljegyezte Dr. 
H ű g 1 Á d á m belgyógyász-szakorvos, egye
temi tanársegéd, Pécs.

Halálozás. P ó c z y  Sá n d o r n é ,  szül. 
Mátis Mária Győrött elhunyt. Póczy Sándor 
a győri egyházközség gondnoka hitvesét 
gyászolja benne.

Özv.  S o m o g y i  G y ö r g y n é  az 
alsósági nőegylet volt elnöke, életének 80. 
évében, dec. 24.-én elhunyt. Feltámadunk!

Sitjemlékavatás. December 30.-án nyert 
megáldatást a győri újtemetőben néhai 
P á l m a i  La j o s  volt győri esperes-lelkész 
síremléke, melyet az elhunyt családja állít
tatott. A megáldatás ünnepségén nagyszámú 
gyülekezet vett részt.

Szerkesztői üzenetek.
Alsósági lelkész. A bobai lelkész rész

letes beszámolót küldött a templom 
megújótásáról. Közölni csak akkor ér
demes, ha a templomról fényképet is ka
punk. — Több csikvándi hivő. Istennél 
bizonnyal „két hónapi“ hű munka is fel 
van jegyezve, de annak hosszú méltatá
sa nem való a nagy nyilvánosság elé. 
Nem győznénk hellyel, ha az ilyeneket 
mind közölnénk. — I. S. Budapest. Cik
két a husvét utáni második vasárnapon 
megjelenő sajtószámban fogjuk közölni. 
— Luther Márton élete versben. I r ta : 
V. J. Kérjük a szerzőt, szíveskedjék velünk 
teljes címét és kilétét közölni.

R uhafestés - vegytisztitás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisetítás! 6—10

Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondok hálás köszönetét 

mindazoknak, akik felejthetetlen jó fér
jem, gyermekeimnek szerető atyja várat
lan elhunyta aikalmából részvétüket fe
jezték ki, temetésén megjelentek és ra
vatalára virágot helyeztek.

Jóleső volt látni, hogy mennyien sze
rették őt, értékelték munkáját s együtt
érző szeretettel gondolnak megárvult 
családunkra.

„Az igaznak emlékezete áldott!“ 
Péld. 10, 7.

özv. Gáncs Aladárné.

Nem halló szobrászművész 30 centi- 
méteres magasságban Luther-metlsz»b- 
rokat készít 3.50 P-s darabonkénti ár
ban. A rendelésnél megjelölendő, hogy 
a szobor aranyozott, bronzozott vagy fe
hér lakkal bevont legyen-e? A szállítási 
költségeket, mely nagyobb rendelésnél 
elenyésző csekély, a rendelő viseli. A 
szobor nagyon alkalmas lelkészi hivata
lok, iskolák és családok számára. Meg
rendelési cím: Ferenczy Imre, Dabrony, 
u. p. Nagyalásony, Veszprém m. 3—3

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-tól
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.

T E L E F O N :  9 — 46. 
Szives pártfogást kérek.

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó :

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem adunk rissza

Baross-nyomdi Uzsaly és Koncz, Győr • Telefon T-6g
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Alapított»:

KAPI BÉLA
1910-ben.

Laptul&jdonos : 
O un án tú l i  L u th e r - S z ö v e t s ó g .

M e g je l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan melléklat tanév alatt 

kéthetenként a KIS HARANQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzáin.

Poatacsekkszáinla: 30.526.

3. szánt.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
A z  I s te n t  f é l j ü k  és s z e r e s s ü k , fe le b a r á tu n k  p é n z é i ,  v a g y  v a g y o n á t  e l n e  v e g y ü k , s e  h a m is  á r u v a l ,  
v a g y  c s a lá s s a l  e l n e  tu la jd o n ít s u k ,  h a n e m  in k á b b  tá m o g a s s u k ,  h o g y  v a g y o n á t  m e g ő r iz h e ss e  és

m e g é lh e té s é t  ja v íth a s s a .
(A  h e te d ik  p a r a n c s o la t  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l) .

A Harangazó
■zerkesztö-kiadóhivatala:

G Y Ő R
U., Petóíi-tér 2.

Előfizetési ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 4« fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér. 
Csoportos küldéssel 
10*/t-o§ kedvezmény. 

Amerikába egész évre I 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér.

P a p o k  v a g y u n k .
Kolosse : III. 16: „A Krisztus beszéde 

lakozzék ti bennetek gazdagon, minden 
bölcsességben — tanítván és intvén egy
mást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 
énekekkel, hálával zengedezvén a ti szí
vetekben az Urnák.“

A lelkek megtartása, Istenhez veze
tése az ótestámentomban egyet

len famíliának, az Ároni családnak 
volt a kiváltsága és feladata. Övé 
volt a felelősség a szent dolgokért, 
szent tárgyakért. Az újtestámentom, 
Krisztus szövetsége, nemcsak új uta
kat jelöl meg az Istenhez való kö
zeledésre, de új vezetőket, pásztoro
kat, papokat állít oda a lelkek mellé. 
Minden újjászületett ember Isten 
ügyének szolgájává lett. Mi, keresz
tyének mindnyáján papok vagyunk. 
Krisztus tett azzá: „Aki minket sze
retett és megmosott bennünket a mi 
bűneinkből az ő vére által. És tett 
minket királyokká és papokká.“ (Jel. 
I. 5—6.) Papok vagyunk.

Azoknak hivattunk el. Pál apostol 
a fenti igében a legáltalánosabb papi 
tisztet jelöli meg a számunkra. Nem 
is állhatunk meg ez igék előtt más
ként, mint azzal a tudattal, hogy 
mindezek betöltése a mi legsürgő
sebb feladatunk. Nem ennek, vagy 
annak a feladatává tette azt az Ur, 
hanem az én kezembe helyezte el 
az Áron fiainak szent hivatását. Pa
pok vagyunk.

Tisztünk az őrködés. Áron fiainak 
egyik kimagasló szent kötelessége 
volt a szövetség ládája felett való 
őrködés. Hogy sértetlen maradjon, 
hogy ellenség kezére ne jusson még 
akkor sem, ha életüket követelné is 
annak megvédése. Ennek a tisztnek 
a betöltésére szólít fel az apostol 
minket i s ! Az újszövetség csodála
tos ládájának az evangéliomnak őr
zésére ! Mennyi éber őrködést kíván 
mitőlünk, hogy valóban közöttünk, 
mi bennünk legyen az evangélium. 
Hiszen körülöttünk a sátán ezer utón

törekszik arra, hogy életünkből ki
lopja, eltávolítsa azt.

Az ótestamentomban, de minden 
időben a papok tiszte a tanítás, in
tés, feddés, tanácsadás volt. Krisz
tus új világában, minden nevét vi
selő embernek szent kötelessége ez : 
„tanítván és intvén egymást.“ Azt 
a hivatásos lelkészt felelősségre von
ják az ő hívei és méltán, ha hűtlen 
mulasztásokat követ el. Ne felejtse 
el azonban senki, hogy bennünket 
mindnyájunkat, bármilyen hivatást is 
töltsünk be a világ szerint, felelős
ségre von az Ur, ha egymás gondo
zását elhanyagoljuk. Különösen na
gyon komoly tisztség ez ma, mikor 
annyi vezető, tanácsadó kínálkozik 
az embereknek. Ezek szíve gonosz, 
céljuk a lelkek megrontása. Könnyen 
megejtik az ezer bajtól meggyötört 
mai embert, aki hogy nyomorúság
tól szabaduljon, kész mindenre, még 
a sátánnal is szövetkezni. Vigyázzunk 
egymásra, papok vagyunk.

Tisztünk az áldozat bemutatása.

Farsang van újra. Szerte az ország
ban megint táncra igazodnak a lábak.

A farsangról is meg a táncról is 
mindenkinek meg lehet a maga 
egyéni véleménye. Meg van nekünk 
is. Beszélhetnénk sokat arról, hogy 
okos dolog-e farsangolni ebben a mai 
koldus, gyászos világban, amikor azt 
sem tudjuk, hogy mikor robban le 
ránk egy új világfelfordulás véresője 

De nem akarjuk senkire reáeről
tetni a magunk véleményét. Ezeknek 
a dolgoknak ilyen vagy olyan meg
ítélése, úgyis csak a belső önkéntes 
belátás alapján alakulhat ki.

Hanem igenis körömszakadtig küz
dünk az ellen, hogy a farsangi tán
colás báli alkalmait egyházunk meg
szentelt, drága neveivel jelölje akárki. 
Aki tudja, hogy az „evangélikus“

A legmagasabb fokozat volt, amikor 
valaki áldozó-pappá lett. És ezen a 
legmagasabb fokozaton kezdi az újjá
született ember. Áldozatot kell be
mutatnia és pedig az apostol szavai 
szerint szüntelenül: „hálával zenge- 
dezvén a ti szívetekben az Urnák“. 
Nem hamvadhat el a tűz az oltáron, 
de szüntelenül lobognia kell! De mi 
az újszövetség papjai vagyunk, tisz
tünk nem lehet csupán szertartások 
betöltése, megszokott, előirt imád
ságok, kegyes gyakorlatok elvégzése. 
Mindent oda kell áldoznunk a mi 
oltárunkon ! Időnket, erőnket, képes
ségeinket, földi javainkat.

Mindnyájan Istennek a Jézus Krisz
tus által elhívott, felavatott, felelős
séggel felruházott papjai vagyunk. 
Őrködnünk kell a szent frigyláda az 
evangélium, és ember lelkek épsége 
felett. Áldoznunk kell szüntelenül az 
oltárnál, amely ott áll a templomban, 
otthonban, utcán, piacon .s minde
nütt, hol Krisztus ügye szóba kerül.

Hulvey István.

Vigyázzunk a nevünkre!
névben benne van a Krisztus vérrel 
szerzett váltságának evangélionia, aki 
tudja, hogy a „protestáns“ névben 
benne van hitvalló ősök halálos ko- 
molyságu vértanú-küzdelme, az fel
háborodó megbotránkozással olvas
hatja csak az evangélikus és protes
táns bálokról szóló hírlapi, vagy 
egyéb tudósításokat.

Hogy milyen más névvel jelöltes
senek meg ezek a bálok, azon tör
jék fejüket a báli rendezőségek. Mi 
csak a keresztyén jóizlés, szent ne
vünk védelme és egyetemes egyhá
zunk néhány éve hozott határozata 
nevében tiltakozunk az ellen, hogy 
enyházuuk drága szent nevét kur
jongató farsangolás megjelölésére 
alacsonyitsák le.

Ne bántsa senki a nevünket!
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A nagy reformátor.
9. Luther, mini ax evangélikus 

ember példaképe.
Régi német ezüst-tallérokon gyakran olvasható ez a fel

írás: „A mansfeldi bánya áldása“. Az ezüstbányák csengő-csil
logó tallérainál volt azonban a mansfeldi bányászatnak egy 
felmérhetetlenül drágább kincse is: a mansfeldi egyszerű bá
nyászház Isten-áldotta gyermeke, dr. Luther Márton.

Kicsoda ő nekünk? Nem bálványunk, akit leborulva imá
dunk, nem is szentünk, akinek közbenjárásáért esedezünk. Az 
evangélikus ember csak egyet imád: Istent s közbenjárója is 
csak egy van: Isten Fia, Kriszjtus.

Kicsoda nekünk Luther? Nem vallásalapító, akinek egy
házunk létét köszönjük. Az 
evangélikus egyháznak Krisz
tus az alapítója és a Szentlé
lek az éltetője. De nem is csu
pán a tegnap halott hőse, aki
nek történelmi emlékét néha
napján körülfonjuk és megtűz
deljük cifra szavak színes bok
rétájával.

Luther nekünk példaké
pünk.

Luther példaképünk az 
I s t e n h e z  v a l ó  v i s z o n y  
tekintetében. Luther Istenhez 
való viszonyát a szív gyökeréig 
és a lélek mélyéig ható végte
len komolyság jellemzi. Számá
ra az Isten nem ködös foga
lom, nem vallási tantétel és 
nem is a felhők trónusán üldö
gélő tétlen szellem, hanem a 
hétköznapok cselekvő Ura, ta
pasztalati valóság. Az Isten 
bűnöket gyűlölő szentségét ' és 
Krisztusban a bűnösöknek ir- 
galmazó kegyelmét az aposto
lok kora óta senki olyan közel
ről meg nem érezte és át nem 
élte, mint a nagy reformátor.
Ezért tud Istenevei szemben 
olyan mélységesen alázatos 
lenni s az életét naponkint 
megújuló megtéréssé tenni és 
ezért tud olyan örvendezően 

Jiívő lenni s az életét minde
nestül mindörökre bizodalom- 
mal Isten kezébe letenni. ■—

Mindenben meg tudja lát
ni az Isten dicsőséges hatalmát 
és kegyelmes célra-törekvését.
A csillagos égben ép úgy, mint 
a török veszedelemben, kis leá
nya mosolyában ép úgy, mint a 
Krisztus váltság művében. Azért 
tud iszonyatos harcok küzdő 
bajnoka létére is összhangzatos lélekkel, boldog derűvel örülni 
az élet Isten kezéből vett apró örömeinek. —

Felelősségteljes szolgálatának gyötrő küzdelmei között 
néki is vannak megrendítő belső vívódásai és borús kétségei, 
de vívódásainak hullámverésében hite karjával mindig meg tu
dott fogódzani a Krisztus valóságának sziklaszirtjébe s kétkedő 
aggodalmai mindig feli tudtak oldódni az Istennel való közösség 
boldog bizonyosságában. —

Megpróbáltatásos élete harci zaján, ember-lármán és ör
dög-kísértésen szüntelenül átzeng a bizakodó ének:

E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene,
Mirajtunk nincs hatalma.

Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk,
Mind elvihetik.
Mit ér ez önékik I 
Mienk a menny örökre.

E hősi lélek titka az, hogy Luther imádkozó életet élt. Az 
örökké dolgozó Luther nemcsak, hogy nem veszett bele a lázas 
tevékenység forgatagába, hanem éppen az imádkozó élet Isten
nel való négyszemköztiségének áldott alkalmain talált erőt 
óriási munkateljesítményeihez. Az Istenhez egészen odatapadt 
lélek forró szent szenvedélyével tudja ostromolni az eget, mikor 
szolgálata nehéz útjain világosságért könyörög, mikor leány
kája életéért, vagy a beteg Melanchton egészségéért esedezik. 
A wormsi kihallgatás sorsdöntő nehéz napjaiban, mint egy forró 
sugár szakad fel leikéből az imádság:

Isten, én Istenein, állj Te melléin a világnak minden okosságával és 
bölcseségével szemben ! Tudd meg I Meg kell tenned 1 Hiszen nem az én ügyein 
ez hanem a tiéd. Hiszen a magam nevében nincs itt m it keresnem és semmi 
dolgom a világ e hatalmas uraival. Hiszen én inkább csöndes napokat kívánnék

és háborítatlanságban élnék. Nem hal
lasz en Istenem ? Te nem halhatsz meg, 
csak elrejtőzöl! Nem te választottál-e 
engem erre ? Legyen hát a te akaratod. 
Mert én soha életemben nem akartam 
ily nagy urakkal szembeszállni. Uram, 
hol késel? Én Istenem, hol vagy ? Jövel 
Uram, én kész vagyok életemet is oda
áldozni türelmesen, mint a bárányka !

Aki így tud könyörögni, az 
nem alkalmi látogató, vagy be
tuszkolt kényszer-vendég az 
imádság szentséges templo
mában, — annak mindennapi 
kenyér és álandó Iélekzetszedés 
az imádság. —

Istennek való szolgálattá te
szi az egész életét. Abban a 
boldog tékozlásban, amellyel 
szétosztogatja és elégeti az 
életét, benne van az Istentől 
sokat nyert ember határt nem 
ismerő hálája. „Tudom“, — ír
ja — „hogy Krisztus igéje 
miatt minden érhet. De lelke- 
met el nem vehetik. Édes Meg
váltóm és közbenjáróm, az én 
Uram Jézus Krisztusom elég 
nekem. Neki éneklek, amíg 
élek. S aki nem akar velem 
énekelni, mit törődöm azzal, — 
üvöltsön, ha tetszik egymagá
ban“. —

Egyedül Isten dicsőségét ke
resi s a lelkeket nem magának, 
hanem a Krisztusnak igyekszik 
megnyerni. „Aki nekem akar 
szolgálni“ — mondja — „s az 
én dicsőségem vagy személyem 
kedvéért hisz, annak nem én, 
hanem az ördög mond köszöne
tét. Sokan vannak, akik én éret
tem hisznek, de csak azok igaz 
hívők, akik akkor is hisznek, ha 
azt hallanák rólam, hogy áruló 

lettem s eltántorodtam attól, amit hirdettem. Mert ök nem 
Lutherban hisznek, hanem magában a Krisztusban. Az Isten 
igéje az övék s ők is az igéé. Luthert futni engedik akár 
csaló, akár szent! Isten szólhat akár Bileám, akár Ézsaiás, akár 
Kajafás, akár Péter, akár egy szamár által is. Ezekkel tartok 
én is. Mert én magam sem ‘ismerem Luthert, nem is akarom őt 
ismerni. Nem róla prédikálok, hanem a Krisztusról. Az ördög 
Luthert dl is viheti, de Krisztust hagyja békében s mi is meg
maradhatunk“.

Luther példaképünk az  e m b e r e k h e z  v a l ó  vi 
s z o n y  tekintetében is. Szíve telve volt szeretettel. Isten or
szága mindenek felett való érdeke után nagy-nagy embersze- 
retete tette olyan hűségessé hivatásának kicsi és nagy teendői
ben egyaránt. Wormsban a birodalmi gyűlés előtti órák izgal
mában nem restell egy haldokló betegágyához sietni a Krisztus 
testének és vérének szent jegyeivel. Mikor Wittenbergben kitör 
a pestis és az egyetem is elköltözik, Luther az egyetlen tanár, 
aki félelem nélkül helyén marad, hogy lakásán ápolhassa, a ha
lál küszöbén vigasztalhassa és eltemethesse a járvány áldoza
tait. —

Az imádkozó Luther.
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Hercegek, választófejedelmek és egyszerű paraszt embe
rek. szürke diákok leikéért és életéért egyformán felelősséget 
érzett. Szíve gyökeréig német hazafi volt. de ugyanakkor mesz- 
sze idegen országok idegen fiainak küldözött vigasztaló levele
ket s külföldi diákok élvezhették vendéglátó asztala szere- 
tetét. —

Jóltevőivel szemben hálás. Minden alkalmat felhasznál, 
hogy olf-almazója, Bölcs Frigyes választófejedelem iránti háláját 
szóval és tettel megmutassa. Munkatársaival szemben szerény. 
..Nem fog ez a világ tönkremenni, ha Márton barát elhull, mert 
Isten számtalan Márton doktort tud teremteni", — mondotta. 
Melanchtont többre tartotta masánál s mikor az azt írta néki, 
hocv nem boldogulnak nélküle Wittenbergben, a nagv reformá
tor ígv válaszolt: „Engem zavarba ejt ez a rólam való nagy vé
leményed. Most te lépsz a helyemre adományokkal gazdagab
ban megáldva, mint én. Nem látom be. hogy miben nélkülözné
tek olvan nagyon". Másutt Melanchtonról ezt mondja: „Aki
nem ismeri él őt tanítómesternek, az már igazán eszelős, aki
nek meghibbant az esze. Nincs ezen a földön senki, akinek 
olyan kénességei volnának. Becsüljük meg tehát ezt az em
bert!" Ellenségeivel szemben megbocsátó. Mikor 1519-ben 
meghallotta, hogv az ő fellépésének szemérmetlen kihívója, 
Tetzel János, a bőnbocsát cédulák dominikánus árulója min
denkitől elhagyatva halálos ágyon fekszik, vigasztaló levelet 
írt neki. amelyben a Krisztus kegyelmére emlékeztette. Egy 
másik ellenfelének, a reformáció ügyét sokban megkárosító 
Karlstadtnak saját hajlékában adott menedéket.

Luther tudott nagyon gyengéd lenni, mikor valakinek sze- 
retetre volt szüksége, még ha ellensége volt is az illető, de tu
dott érdes lenni, mikor az igazság mellett kellett megállni még 
ha bíhorosi kalapot lökött is el vele magától. El tudott lágyulni 
az uccasarki síró koldusasszony láttán s viszont a wormsi gyű
lésen a császár, 6 választófejedelem. 28 herceg, 11 őrgróf, 30 
püspök és 5 ezernyi hallgatóság előtt egy talpalatnyit sem 
hajlandó engedni az igazságból.

Luther példaképünk ö n m a g á v a l  v a l ó  v i s z o n y a  
tekintetében is. Nemcsak teljességgel hiányzott belőle az elbi
zakodott gőg, hanem Pál apostollal senkinek és semminek ne
vezte magát.

Milyen szigorú önmagához! Lelkiismeretfurdalást érez 
olyan bűnök miatt is, amelyeket rendfönöke, Staupitz „baba 
bünök‘‘-nek nevez. Meggyón és igyekszik magát megtisztítani

olyan dolgoktól is, amelyeket más nem is érezne véteknek: bő
beszédűség, hosszabb pihenés, stb.

S milyen elégedetlen mindvégig magával! Rengeteget dol
gozik, mégis úgy érzi, hogy nem tett eleget, az egész világon 
olvassák könyveit, ő pedig azt kívánja, bárcsak pusztulna el 
valamennyi, hittani tudományok híres doktora s mégis azt 
mondja, hogy a káté egyszerű dolgaival sem tud egészen vé
gezni, ünnepelt igehirdető s mégis így ír: „Gyakran megtörté
nik velem, hogy szégvelnem kell magamat prédikációm miatt, 
mihelyt bevégeztem. Sőt gyakorta leköptem magamat, mikor 
lejöttem a szószékről: fuj neked! hogyan prédikáltál!"

Luthernak embertársaihoz való viszonya azért volt olyan 
szeretettel teljes és önmagával szemben való viszonya azért 
volt olyan egészséges, mert a Krisztusban elrendeződött és 
helyesre épült az ő Istenhez való viszonya.

Legyen számunkra példakép a nagv reformátor. A hit 
erősségében, a Krisztusban nvert kegyelem bizonyosságában, 
az imádkozó élet megszentelődésében, a szolgálni tudó ember- 
szeretetben. a hivatás hűségében, az igazság rettenthetetlen 
képviseletében.

Mikor Luther megtudta, hogv egyesek önmagukat róla 
..lutheránusokénak nevezik, haragosan íria: „Kívánom, hogy
az emberek az én nevemről hallgassanak és ne nevezzék magu
kat lutheránusoknak, hanem keresztyéneknek. Kicsoda az a 
Luther? Hiszen ez a tanítás nem az enyém! Engem senkiért 
sem feszítettek keresztre. Hogy’ jövök én nyomorult kukacfé
szek ahoz, hogv Krisztus gyermekeit az én szerencsétlen ne
vemmel nevezzék el. Én nem akarok senki mestere lenni. Én az 
Isten egyházával együtt a Krisztus egyetlen közös tanát val
lom, aki egyetlen Mesterünk nekünk".

És mi mégis hálás büszkeséggel valljuk magunkat luthe
ránusoknak. Nem minthogyha őt imádnánk és benne hinnénk, 
hanem mert az ő példája szerint akarjuk hívő szívvel imádni 
Azt, akit hívő szívvel ő is imádott. Nem minthogyha az ő követői 
volnánk, hanem mert vele együtt akarjuk követni a mi meg
váltó Mesterünket. Nem minthogyha Luther volna számunkra a 
legfőbb mintakép, hanem mert ő volt az, kinek életén Isten ke
gyelme az emberi mérték lehető teljességéig ki tudta ábrázolni 
az egyetlen, örök mintaképnek, — Krisztusnak vonásait.

Szabó József.
(Következő, utolsó cikkünk elm e: Luther és egyházunk megújhodása).

Könyves Kálmán király.
Tragédia 5 le lvon ősb an .

Irta: id. Endreffy János. 10
8. JELENET.

Kálmán, Dráko, Ágnes, Regős.
DRÁKO: Felség! Én most olyan kenőcsöt hoztam, ami

től a fejfájás rögtön meg fog szűnni. (Király leül a széken 
Dráko a két halántékát megkeni.) A király szórakoztatására 
iderendelték az énekmondó Regöst, akinek a lantjával kísér: 
megható dala jótékonyan hat a király beteg kedélyére. A Re
gös a király nagy tetteit énekli, aki nagy érdeklődéssel, meg
könnyebbülve hallgatja. Dráko és Ágnes a király széke mögött 
állanak, Ágnes sok szép piros rózsát rak a király előtti asztalra.)

Többi kereszt vitéz 
Méltón viselkedék.
Ez hazán átmenni 
Nékik megengedéd.

Az Horvátország is 
Néked fejet hajta, 
Nagyobb lön ez ország 
Magyar örül rajta.

Henrik roppant haddal 
lőtt vala hon ellen,
Elé álltái vala 
S mene el szégyennel.

Az hon minden fia 
Imádkozik érted: 
Ótalmadra légyen 
Az jó Isten néked.

Még Dalmáciát is 
Ez honhoz kapcsolód 
Tengeren sok néppel 
Magyart összehozád.

Egész világ előtt 
Légy nagy dicséretben, 
Dicső Kálmán királ 
Éljen soká éljen!

KÁLMÁN (a Regőshöz felderülve): Szép volt... ügyes 
fickó vagy... megdicsérlek... (Regös el.)

ÉNEKMONDÓ REGŐS: 9. JELENET.

Az Kálmán királról 
Mondok szép éneket, 
ő  nagy érdemiről, 
Szómra figyeljetek.

Nagy jó királ! ügen 
Böcsül téged néped, 
Mert ez mi honunkat 
Jobb sorsba vezérled.

Az nagy tudományod 
Dicséri pápa is,
Azzal öregbitéd 
Ez hon hírnevét is.
Törvényeket írál 
Embörségeseket,

Ahogy elgondoló 
Te jó szíved-lelked.

Törvényben megírád 
Nagv tudós elméddel, 
Az boszorkány nincsen 
Szó róla ne légyen.

Bősz keresztes hadak 
Térének ez honba, 
Nagy bajunkra mindent 
Felforgattak vala.
De te királ őket 
Nem kémélted vala, 
Fegyverrel ez honból 
kihajtottad vala.

Előbbiek. János nádor. Lőrinc érsek. Fulbert püspök. Tamás. 
Sergius. Bothfia Benedek ispánok. Oftmár és Béla a háttérben.

KALMAN (újra teljesen apathikussá lesz): Igazságtalan 
voltam a kis fiúval szemben!

LŐRINC ÉRSEK! Felség! Isten neked már megbocsátott.
KALMAN: De az a két kivájt szemüreg! Tüntessétek el, 

nogy ne lássam. Ah, Béla, Béla!...
OTTMAR (előre jön Bélával): Felség, akit nevén emle

getsz, ím itt áll előtted Béla herceg.
KÁLMÁN (megrendülve, merőn, hosszan, szótlanul nézi 

Bélát, aztán Ottmárt... gondolkozik, aztán bágyadt hangon 
szól): Élő Béla herceget én nem ismerek, sem kicsinyt, sem 
nagyot. A meghalt vak Béla nem lehet itt. Micsoda beszéd ez 
Ottmár? Halljátok urak? Hallottátok ezt az embert? Meg
értettétek?
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A harmadik lutheránus 
vílágkonvent üzenete.

A lutheri reformáció hitvallási alapján 
átló egyházak harmadik világgyiilése, mely
1935. október 13,-ától 20.-áig Párisban 
tartotta tanácskozásait, ezen egyházakat, 
valamint a hozzájuk tartozó gyülekezeteket, 
lelkészeket és összes híveket testvéri szere
tettel köszönti. A mi Urunk Jézus Krisz
tusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal!

Az evangélikus egyház a világ minden 
részén sorsdöntő időket él át. Azok a vál
ságok, melyek a népek életét világszerte 
veszélyeztetik, nagyfontosságu kérdések és 
feladatok elé állítják az evangélikus egy
házat. Különösen is gondolunk a súlyosan 
szenvedő, a halál árnyékában járó orosz- 
országi evangélikus egyházra; de imádkozó 
testvéri megemlékezésünkről biztosítjuk 
mindazokat a többi evangélikus egyházakat 
is, melyek bárhol a világon nehéz harcban 
állanak a bűnösöket a hit által megigazító 
isteni kegyelem evangéliumáért.

De minket az a meggyőződés hat át, 
hogv a mi nemzedékünk nemcsak külön
féle válságok harcát kénytelen állani, ha
nem egyszersmind a legkülönfélébb utakon 
azt a békességet keresi, melyet a világ meg 
nem adhat. Ennek a hitre szomjuhozó nem
zedéknek szól a Jézus Krisztusban meg
jelent, megigazító isteni kegyelem üzenete, 
melynek hivatott letéteményese evangéliomi 
anyaszentegyházunk. Azért arra hívjuk fel 
gyülekezeteinket, tartsanak ki törhetetlen 
hűséggel a reánk bízott szent ige mellett.

Ä válságok és bizonytalanságok ezen 
idejében mi nem ismerünk más útmutatót, 
csak Isten igéjét, amint az a Szentirásban 
Isten ajándékaképen reánk szállt, és evan
géliomi anyaszentegyházunk hitvallási ira
taiba mindenekelőtt Luther Marton Kis 
Kátéjában tiszta és igaz magyarázatot

nyert. Felhívjuk gyülekezeteinket, ragasz
kodjanak hűségesen atyáink hitvallásához 
és szolgáltassanak arról bizonyságot Isten
nek tetsző szent élettel. Intjük gyülekeze
teinket: Az imádságban állhatatosak le
gyetek.

Mi, akik ezen a világgyülésen ismét 
megtapasztaltuk a hitben és a szeretetben 
való egység felemelő erejét, kérjük mennyei 
Atyánkat, töltse meg újra az Ő Szendéi
kével az összes evangélikus egyházakat 
ezen a földön és formálja őket az Ő meg
bocsátó és életujitó kegyelmének igaz, hat
hatós eszközeivé. Istennek békessége, mely 
minden értelemnek felette vagyon, őrizze 
meg a ti sziveteket és elméteket a Krisztus 
Jézusban.

»a »a-»«-»

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma.*

B e v e z e té s .
Márk, teljes nevén János Márk, az ő 

görögnyelvű evangéliomát Kr. u. 65—66. 
körül írta a pogányokból lett keresztyé
nek számára. Időrendben tehát ez a leg
első evangéliom, amelyben Márk a szem
tanú élénk szemléletével írja le Krisztus 
Urunk élettörténetét és munkáját.

***
Január 13. A nagy kezdet. Márk. 1, 1- 

Jézus megszületése: k e z d e t .  Kezde
te nemcsak a mi időszámításunknak, 
nemcsak egy új történelmi korszaknak, 
nemcsak egy könyvnek, hanem egy új

*A Harangszó elhatározta, hogy a bib
liai kalauz rovatban a szabadon választott 
szent írási szakaszok mellett összefüggően 
feldolgoz egy-egy bibliai könyvet. Márk 
evangéliomával kezdjük.

életnek. Életnek nevezhető élet csak 
azóta van ezen a földön, mióta Isten a 
bűn útján a halál martalékává lett em
bernek Jézusban Krisztust, azaz szaba- 
dítót adott, Fia személyében ő  maga 
öltözött emberalakba s jött el a meg
mentésünkre. Az evangéliom ezért öröm
hír. Ez az örömhír mindannyiszor újra 
kezdődik, valahányszor egy lélek Meg
váltójának fogadja el a Jézus Krisztust. 
Elkezdődött-e már * a te életedben az 
evangéliom?

Január 14. Az előfutár. Márk. 1, 2—8. 
A nagy királynak meg voltak az előhír
nökei. A próféták hosszú sora nem tett 
egyebet, mint a Krisztus útját készít- 
gette. Keresztelő János élete sem más, 
mint a Krisztusra irányuló ujimutatás: 
„íme Istennek báránya!“ Krisztusnak 
ma is megvannak az elöfutárjai. Feléd- 
hangzó emberi bizonyságtevés, hajlé
kodba beköszöntő öröm és fájdalom, 
mind csak arra való, hogy a Krisztus 
útját készítgesse hozzád. — Krisztust 
semmi és senki nem pótolhatja: őelőtte 
minden és mindenki csak előfutár és út
készítő. Valamilyen formában nálad is 
megfordultak már a Krisztus előfutárai. 
Észrevefted-e, felismerted-e őket? Ak
kor vagy boldog, ha magad is előfutár- 
jává lettél már a Krisztusnak.

Január 15. Jézus megkeresztelése. Márk. 
1, 9—11. Az Úr Jézus megkeresztelke- 
dik. Ö aki bűnt nem cselekedett, felvette 
a bűnösök keresztségét. Ezzel nyilvání
totta ki, hogy miért jött. Azért jött, 
hogy az emberhez egészen lehajolva, 
vele szeretetböl magát azonosítva sza- 
badítója legyen. A keresztség által nyil
vánította ki Isten is, hogy miért küldte 
el az Ő Fiát. A bűnösökhöz, a bűnösök
ért. „Ez az én szerelmes fiam, akiben én 
gyönyörködöm“. E z, aki a názáreti 
békés csendből kilépett, hogy feláldoz
za magát, aki a keresztség által éppen

JÁNOS NÁDOR: Hallottuk, felség és megértettük... Bo
csáss meg, felség, bocsáss meg nekem, valóban Álmos fia, a 
megvakított kis Béla áll előtted. Parancsod ellenére én életben 
hagytam, mert arra gondoltam, jöhet idő, amikor ebbe bele
nyugszol. Kérlek, bocsáss meg!

KÁLMÁN: Elég, semmi szükség bocsánatra. Szépen cse
lekedtél, vajha a szemeit is meghagytad volna. (Nézi Bélát so
káig, szótlanul, a többiek mind mélyen megilletődve várják a 
következendőket.) Hát ez a kis Béla itt? Te vagy Béla?... Oh 
te édes, drága gyermek! Szűz Mária, szent anyám, könyörögj 
érettem.

OTTMÁR: Herceg! Előtted a király, borulj le előtte. (Se
gíti letérdelni.)

KÁLMÁN (simogatja, fejére teszi mindakét kezét, szólni 
akar, de megcsuklik a hangja, feláll, elfordul, visszatartja köny- 
nyeit, ne lássa a királyt sírni senki): Kelj fel, édes! Ide hozzám! 
(Magához vonja.)

OTTMAR: Csókold meg a király kezét. (A király kezéhez 
igazítja Béla ajkait.)

KÁLMÁN: Kis fiam, én téged szeretlek.
BÉLA: Én is téged, Kálmán bácsi.
KÁLMÁN: Ezután már itt fogsz lakni velem. Mindig

együtt leszünk.
BÉLA: Jaj de jó, jaj de jó!
OTTMÁR: Mondd: nagyon köszönöm.
BÉLA: Nagyon köszönöm... nagyon...
ÁGNES (fölvesz az asztalról egy piros rózsát és oda 

nyújtja Bélának): Herceg! Ágnes nénitől, a király egykori daj
kájától fogadd él ezt a rózsát.

BÉLA: Köszönöm, Ágnes néni... Ottmár bácsi, milyen 
színű ez a rózsa?

OTTMÁR: Gyönyörű piros rózsa.
BÉLA (ismétli): Gyönyörű piros rózsa! (Simogatja, sza

golgatja.) Mikor otthon futósdít játszottunk, ha én futottam a

leggyorsabban, a néném, Adelhaid, mindig egy piros rózsát 
adott nekem. A kis húgom, Hedvig nem tudott velünk futni.

KÁLMÁN (elborult lélekkel magának mondja): Nem lát
hatja, nem láthatja! (A fiút magához vonja a két térde közé, 
megcsókolja.) Csókolj meg te is engem. (Megcsókolja.)

LŐRINC ÉRSEK: Szent ez a hely, mert a szeretet és béke 
angyala lebeg fölöttünk!

KÁLMÁN: Menjünk! (Mennek kifelé, a király Béla egyik 
kezét fogja, Ottmár a másikat, a többiek utánuk.)

BÉLA: Jaj a rózsám kiesett a kezemből! (Ágnes fölveszi 
és a kezébe visszaadja.): A rózsám, a piros rózsám! (Újra 
örül neki.)

Függöny.

V. FELVONÁS.
Színhely: Esztergom, királyi palota.

1. JELENET.
Kálmán, Apáca, Ágnes.

KÁLMÁN: (Elaludt egy széken. Mikor a függöny felgör
dül, csak ő van a színpadon. Jön az apáca, megilMődve látja 
az alvó királyt.)

APÁCA: Elaludt. (Megfordul és kimegy.)
ÁGNES (jön. Látja az alvó királyt): Elaludt megint. Ez 

így megy napjában többször is. Jaj nem tudom jóra magya
rázni... nem tudom... Úgy látom megmozdult...

KÁLMÁN (álmában): Ne bántsátok! Hozzá ne nyúljatok!
ÁGNES: Szegény, drága, jó király, már megint Bélával 

álmodik!
KÁLMÁN: Béla ártatlan... (kis szünet után): őt nem 

szabad megvakítani (álmában).
ÁGNES: Oh égi szentek, könyörögjetek érette.
KÁLMÁN: Véres mind a két szeme, nem nézhetem! (fél- 

álomban). (Folytatjuk.)
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most lett az emberekhez mindenekben 
hasonlóvá, kivéve a bűnt. — Áldott 
Megtartói Tarts meg engem! Isten Fia! 
Tégy engem is Isten gyermekévé!

Január 16. A megkisértés. Márk. 1, 12. 13. 
íme az Úr Jézus is megkísértetett. A kí
sértés magában véve még nem bűn. Sőt 
a kísértés sokszor Isten rendelt és en
gedélyezett követe, hogy kipróbálja és 
megedzze a hitünket. Értéke csak annak 
a hitnek van, amely keresztül ment a 
kísértés próbatételén és öntudatos, sza
bad választással ragaszkodik az Isten
hez. Bűnné akkor válik a kísértés, ha 
engedünk néki s elbukunk. „Vad állatok“ 
vesznek körül minket is, de mellettünk 
vannak az angyalok is. Krisztus győzött 
a negyven napos csatán. Vele győzünk 
mi is.

Január 17. Jézus megkezdi szolgálatát. 
Márk 1, 14—15. Keresztelő Jánost elné
mította az emberi gonoszság. De akkor 
jött Jézus. Ez a világ hiába agyarkodik 
az Úr ellen: nem bír vele. A Keresztelő 
Jánosok elhullhatnak, vértanuk vére pi
rosra festheti a földet — maga a Krisz
tus legyőzhetetlen s országa egyre nő. 
Ne féltsd a Krisztust. Magadat féltsd. 
Az ö országa diadalmaskodni fog, de az 
lehet, hogy te kimaradsz belőle. Hogy ki 
ne maradj, Krisztus ma is kettőt mond: 
T é r j  m e g  — h i g y j !  Istentől egyre 
távolodó életed útján csinálj „hátra- 
arc“-ot. Ez a megtérés. Légy bizonyos 
abban, hogy az evangéüom a tied is, 
azaz Krisztus téged is megváltott. Ez a 
hit.

Január 18. A tanítványok elhivatása. 
Márk 1, 16—20. Krisztus Isten fia volt, 
maga is elvégezhette volna a megváltás 
munkáját. Az ég angyalseregeit is igény
be vehette volna. Különös kegyelem az, 
hogy embereket választott és választ 
ma is munkatársakul. „Kövess engem!“ 
Krisztus nem küld, hanem hív. Minden
ben. előttünk jár. „Azt mívelem, hogy 
embereket halásszatok!“ Nem tétlen él
vezésre hív, hanem munkára. Tanítvá
nyokká tesz, hogy mi viszont másokat 
tegyünk tanítványaivá. Téged is hív: tu
dod-e „azonnal“ követni? Nincs vesze
delmesebb dolog, mint a halogatás!

Január 19. A hatalmas Krisztus. Márk. 
I, 21—28. Hatalmas volt a tanításban. 
Nem úgy tanított, mint az írástudók. 
Azok azt adták, amit másodkézből má
soktól kaptak. Jézus a saját igéjét szól
ta s az az ige alvó lelkeket rázott fel, 
életet támasztott minden felé. Ma is. 
Ahol kitárják előtte a szivet, ott az ige 
ma is elvégzi a maga ujjáteremtö hatal
mas csodáit. — Krisztus csodálatos volt 
az ő  erejében. Tisztátalan rélektöl meg
szállott betegeket gyógyít meg. Amerre 
ment egészség járt utána. Ma is. Bűntől 
beteg lelkeknek ma is Ő az orvosa. A 
gyógyulás felé akkor tettem meg az el
ső lépést, mikor bevallom, hogy beteg 
vagyok. Uram! Hatalmas gyógyító Krisz
tus! Beteg vagyok. Te tudod hol. Gyó
gyíts meg! Ámen.

Finn esték a Duna mentén. Vapalahti 
Topi, hazánkban tartózkodó finn evan
gélikus lelkész december 11.-én Duna- 
egyházán tartott előadást, 12.-én pedig 
Apostagon beszélt három különböző al
kalommal külön a presbitereknek, az if
júságnak, majd este az egész gyüleke
zetnek. Az egybesereglett hívek mindkét 
helyen nagy érdeklődéssel hallgatták a 
testvémép életének ismertetését.

Nyomás alatt van
a Harang szó kiadásában megjelent 
Ggóggíts meg engem Uram cimii 
imakönyv második kiadása. Máris 
szép számmal érkezett megrende
lés a második kiadásra is. Né
hány napon belül megkezdjük a 
harmadik és a negyedik ezer szét
küldését.

JIz imakönyv ára 20 fillér és 
4 fillér portó, amit legjobb előre 
leoélbélyegben küldeni. J7ki 5 pél
dánynál többet rendel annak por
tót nem számítunk.

A Harangszó kiadóhivatala.

Kifogyott belőlem a szó.
Jób kve:32 :lö. „ Megzcivarodá• 

nak és nem feleltek többé; kifogyott 
belőlük a szó.“,

Mint a Jób-vádolö három barátból
— Csak állnak némán, zavarodottan. 
Szótlanul, sarokba szoritottan,
S a hallgatásuk szivükben tövis —
Amint belőlük, úgy belőlem is:
Kifogy ott a szó!

Eddig még mindig volt, Uram,
Szavadra válaszom, feleselésem,
Nem egyet megdohogtam boszusan.
Vagy latolgattam, kinos-hosszasan,—
S alul maradtál mérlegelésben !
De most már kifogyott belőlem a szó.
Nem nyertem semmit daccal, lázodáson, 
Égig hajított zúgó kődobásom 
Süvítve hull fejemre vissza,
A sikoltásom ködfelhő beissza, 
Nyílvesszőimnek megfordul az útja, 
Céljáig egy sem ér százból-ezerből,
Vihar ragadja fújja.
Lassan, — mint vízcsepp száradó 
Kifogyott belőlem, [mederből —
Kifogyott a szó!

Nincs már odú, hol meg tudnék még bújni, 
Nincs talpalattnyi hely, tenyérnyi, ujnyi, 
Mely védne födne, rejtene takarna. . . 
Kaput kell Te Előtted tárnom 
Akarva, nem akarva.

Nincs már szavam, hogy visszautasítsam 
Kopogásod és dörömbölésed,
Nincs már szavam, mellyel magam 
Ne hódolj meg! [uszítsam :
Maradj Uram magadnak!
A némulásnak szárnyai ragadnak, 
Torkomra forr ma vád és lázadás,
Ha ellened kell szólnom, érzem,
Megöl ma és megfojt a fulladás.
Mint a Jób-vádoló három barátból,
— Mint lombjának színe letört a faágból, — 
Kifogyott belőlem,
Kifogyott a szól

Most hallgatok . . .
Már szólhatsz, beszélhetsz!
Üres vagyok . . .
Hozzám is betérhetsz!!
Berlin.

Scholz László.

K A R C O L A T O K .

K é t  f ) á z  -  K é t  l é l e K .

Nemrégiben szép palotában jár
tam. Többen laknak benne. Jfz 
egyik lakás bejárata felett han
gos bizonyságteaéssel ott ékes
kednek ezek a bibliai igék: „Én 
és az én házam az Urnák szol
gálunk.“

Milyen szép ! Hajlék, amelynek 
ajtaja nyitva áll az Isten előtt.

***

Ugyancsak nemrégiben magát 
„uriasszony“-nak nevező nővel be
szélgettünk. JI beszéd során ezt 
mondotta: „Megegyeztem az Úr
istennel, hogy kölcsönösen békét 
hagyunk egymásnak. Ö se jön az 
én házamba, én se megyek az 
övébe.“ Milyen szörnyűség! Haj
lék amelyet bereteszeltek az Is
ten előtt.

***

Kétféle ház, kétféle lélek: Me
lyikhez állsz közelebb I

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzóné inségakciójára Mus

solini tízezer lírát küldött. — Vasmegyé
ben kétezeréves római várost ástak ki a 
Rába iszapja alól. — Szerbiában újabb 
nyelvvizsgákat tartanak a hivatalnokok
nál. — Az egyik román lap nyíltan lázit 
a magyar műemlékek ellen. — Lengyel- 
országban a közkegyelem révén hár- 
mincezer fogoly szabadult ki. — Len
gyelországból az elmúlt évben 25 ezer 
zsidó vándorolt ki Palesztinába. — 
Rothermere lord Marokkóba utazott, 
hogy azt tanulmányozza. — Angliában 
egyre növekszik az árvízveszedelem. — 
A tengerbe zuhant egy angol utasszál
lító repülőgép. —■ London és Páris a 
földközi-tengeri támogatásról és a légi 
együttműködésről tárgyal. A franciák a 
kölcsönös segélynyújtásban teljes viszo
nosságot kívánnak Angliától. — Török
országból kiutasították az orosz fehér
tiszteket, akik 1920 óta tartózkodtak 
Törökországban. — Szovjetoroszország 
egyes területein tilos az idegenek tar
tózkodása. így például a határok men
tén egy kilométertől tíz kilométerig ter
jedő körzetben. Külföldi szakmunkások 
és mérnökök szerződését sem hosszab
bítják meg ezeken a területeken. — 
Amerika semlegességi javaslata támo
gatja a megtorlásokat. — A négus min
den épkézláb embert fegyverbe szólított.
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H A R A N G S Z Ő .

Vizkereszt utáni első vasárnap.
Lukács 2, 41-52.

Ennek az evangéliomnak az üzenete 
néhány kérdésben foglalható össze:

Szereted-e a templomot, mint ahogyan 
Jézus szülei napi járóföldek fáradságát 
nem sajnálták csakhogy templomba me
hessenek ?

Mindennél jobban szereted-e a templo
mot mint ahogy Jézus szinte belefeledkezett 
a templomba ?

Gondod van-e arra, hogy családod Is 
menjen templomba, mint ahogyan a názá
reti csatád együtt haladt a templom felé?

Vezeted-e, avagy csak küldöd gyerme
kedet a templomba, aminthogy a názáreti 
édesapa nemcsak küldte, hanem vezette 
gyermekét az Isten házába ?

Tunya lélekkel, avagy érdeklődőén veszel-e 
részt az istentiszteleten, mint ahogy a kis 
Jézus érdeklődve kérdezgette a templom 
tudósait ?

Meglátszik-e életeden a templomi élet 
gyümölcse, mint ahogy a hazatérő Jézus nö
vekedett bölcseségben, Isten és emberek 
előtt való kedvességben ?

Kérdések, amelyek feleletet várnak!

TerfeszíölnK a következő gyüle
kezeteket látogatják meg: Január 12.-én 
vallásos est, másnap terjesztés Kisbaboton. 
13.-án vallásos est, másnap terjesztés Mó- 
richidán. 14.-én vallásos est, másnap ter
jesztés Csikvándon. 15.-én vallásos est, 
másnap terjesztés Malomsokon. 16.-án val
lásos est, másnap terjesztés Gecsén. 17.-én 
vallásos est, másnap terjesztés Lovászpato- 
nán. 18.-án vallásos est. másnap terjesz
tés Kispéc—Kajáron. 19.-én vallásos est, 
másnap terjesztés Felpécen. — Hittestvé
reinket arra kérjük, hogy a Harangszó 
terjesztőit sziveskédjenek támogató szere
tettel fogadni.

Karácsonyfa ünnepélyek.
A tudósításokat helyszűke miatt ismét kény
telenek vagyunk összevonni.

R á k o s k e r e s z t ú r .  Dec. 15.-én 
ádventi estet, 22.-én karácsonyfaünne
pélyt tartott a nőegylet. Kiosztásra ke
rült 2C0 pengő értékű ruha és élelem. 
Dec. 29.-én Kunst Irénről tartottak vetí
tettképes előadást. — Rákoshegyen és 
Rákosligeten ugyancsak dec. 22.-én volt 
a karácsonyfaünnepély.

R á b c a k a p i .  A nőegylet kará
csonyfa-alapja és az iskolás gyermekek 
ajándék-alapja javára karácsony másod
napján és az utána következő vasárna
pon volt ünnepély az ifjúság közremű
ködésével.

N e m e s h a n y .  A karácsonyfaün
nepély a szent estén volt. Szinte az egész 
leánygyülekezet részt vett rajta. A gyer
mekek szavaltak és karácsonyi jelenete
ket adtak elő. A gyermekkar énekelt.

S o m o g y d ö r ö c s k e .  A nőegylet 
karácsonyfaünnepélye december 24.-én 
volt. Szavalatok, énekek és a helyi lel
kész igehirdetése után 140 szeretetcso- 
magot osztottak ki. Az ifjúság karácso
nyi darabot adott elő. Úgy az anyagyü
lekezetben, mint a filiában ádventi áhi
tatok és vallásos estek voltak. Offerto
rium a Harangszó javára 5 pengő.

Kiskörös. A gyülekezet vezetősége 
módot akart nyújtani arra, hogy a hívek 
necsak holmi körökben és egyletekben, ne 
csak e világi szórakozás közepette, hanem 
Isten igéje köré összegyülekezve is megün
nepelhessék a Szilveszter estét s megvár
hassák az uj esztendőt. Az iskolaterembe 
tervezett ujesztendő-várás azonban túl nőtt 
az eltervezett kereteken. A kezdés előtt egy 
órával már három iskolaterem volt zsúfolva, 
úgyhogy végül is a templomot kellett meg
nyitni, ahol a kezdés idejére este 9 órára 
mintegy 700 ujesztendö-váró gyülekezett 
össze. A tekintélyes gyülekezet néma csend
ben kisérte végig a három órás párbeszé
dekből, szavalatokból, karének, közének és 
bibliamagyarázatból álló programot, mely
nek központja Vapalahti Topi finn lelkész 
előadása volt. Az éjféli harangszó alatt tar
tott „csendes ima“ után hazavonult soka
ság egyöntetűen boldogan vallotta, hogy 
ilyen áhitatos, szép Szilveszter-estje még 
sohasem volt.

Kitüntetés. A kormányzó a vallás és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Hamar Gyula soproni evangélikus taní
tóképzőintézeti igazgatónak a tanügyi 
főtanácsosi címet adományozta.

Győr. Az egyházközség január 6.-án 
külmissziói napot tartott. A délelőtti is
tentiszteleten Németh Gyula szekszárdi 
lelkész prédikált. Ugyanő tartott kül
missziói előadást a délutáni vallásos 
ünnepélven is.

A Misszióegyesület tanácsa január
3.-án Budapesten ülést tartott. Molnár 
Gyula dr. elnök hálás megemlékezést 
tartott Gáncs Aladár elhunyt titkárról. 
Indítványára a tanács elhatározta, hoev 
mozgalmat indít Gáncs Aladár síremlé
kének felállítására. A titkári teendők 
végzésére Danhauser László budapesti 
vallástanár, a jegyzői teendők végzésére 
pedig Zászkaliczky Pál fóti lelkész ka
pott ideiglenes megbízatást. Az iratter- 
iesztést özv. Gáncs Aladárné (Budapest,
XIV.. Gizella-u. 35.) kezeli.

Budapest—Hl. kerületi nőegyesület 
ianuár hó 8.-án teaestét rendezett, ame
lyen Maróthy lenő tanár tartott előadást. 
A művészi számokat Stefanidesz Károly 
zeneszerző és Kassai György énekmű
vész látta el.

Bőnyrétalap. 1935. évi népesedés 
eredménye. Lélekszám 517. Született 21, 
konfirmáltatott 8 gyermek, házasságot 
kötött 1 tisza. 1 ref.-sal vegyes pár. Úr
vacsorával élt 272 egyháztag. Egyhá
zunkba betért a róm. kát. egyházból 2 
nő. egyházunkból kitért a róm. kát. egy
házba 1 nő és 1 férfi. Meghalt 5 egyház- 
tan. — Az egyházközség állandó jóte
vőié, Mayer Oszkár földbirtokos, tb. 
felügyelő a múlt évben is tanujelét adta 
ezen nagv kiterjedésű s erősen szór- 
vánvjellegű egyházközség iránti gondos
kodó szeretetének amikor 3028 négy
szögöl földala pítvánvt 'létesített, a szőr- 
vánvgondozási munkának a lehetővé té
telére. Ezenkívül, mint minden eszten
dőben a konfirmandus gyermekeket 
megaiándékozta emléklappal s bibliával. 
Megajándékozta az egyházközség temp
lomát is díszes oltárszőnyeggel. Az Isten 
ügyéért felajánlott minden adomány ön
magában hordja a dicséretet.

Ecseny. A gyülekezet f. év tavaszán 
emeletes kultúrházat szándékszik építe
ni, amelyben a gyülekezet másodtanító
ján kívül a gyülekezeit ifjúsága, nő- és 
férfiegylete is otthont talál majd, emel

lett népmívelési, műkedvelő és vetített
képes előadások tartására is alkalmas 
lesz. A szükséges tetőcserepet ehez az 
épülethez Bánó Iván felsőmocsoládi föld- 
birtokos, országgyűlési képviselő aján
lotta fel a gyülekezetnek.

Adományok. Somogyi Ferenc pres
biter és felesége az alsósági gyülekezet 
megújított temploma részére értékes vil
lanycsillárt adományoztak. — özv. Sza- 
lav Györgyné, szül. Hatos Zsófia, ráb
cakapi lakos a gyülekezetnek 2COO pen
gőt adományozott.

Gyón. Az ifjúsági egvesület rendezte 
meg ez évben az utolsó ádventi estélyt a 
templomban. Az igét Kiss György bé- 
nyei lelkész hirdette, az estély többi mű
sorát pedig az ifjúsági egyesület tagjai 
adták. Az ifjúsági énekkar Hajnal László 
kántortanító két szerzeményét adta elő. 
Kaszala Mihály, Molitor Erzsébet, Kollá- 
rik Mária, Derkics Erzsébet, Dernhardt 
Gyula, Szever Mária. Horváth Mária, 
Kovács Katalin és Gömöri Irén pedig 
szép szavalatokkal működtek közre.

H A T Á R O K O N  TÖL.
Németország. A bajor országos egy- 

házltanács a jövőben nagyobb súlyt kíván 
helyezni a helyi gyülekezet történetére, 
mint eddig s ezért figyelmeztette a teo
lógiai hallgatókat, hogy a jövőben az 
egyháztörténeti vizsgákon otthoni gyüle
kezetük történetéből is kérdezni fogiák 
őket. — A német ev. missziói munkate
rületen az 1934. évben 450 bennszülött 
munkással, 3000 pogánvkeresztyénnel és
10.000 iskolai növendékkel növekedett a 
létszám, ellenben az európai munkaerők 
száma csökkent. — 1936-ban három né
met missziói társaság üli meg fennállá
sának 100 éves jubileumát: az északné
met. a lipcsei és a Gossner-féle misszió.

A finn „Kotimaa“ jubileuma. A finn 
ev. egyháznak a „Kotimaa“ a Harang- 
szóia. Természetesen sokkal nagyobb 
alakban jelenik meg és sokkal többször 
is. mint a mi lapunk. Hefenkint kétszer 
jelenik meg a mi lapnagyságunkhoz 
mérve 20 oldalnyi terjedelemben. Pél
dányszáma 22.000. Most volt a lap fenn
állásának 30 éves jubileuma. Ebből az 
alkalomból hatalmas jubileumi számot 
adtak ki, mely Mapvarországról is bő
ven megemlékezik. Közli Budapest lát
képét, egy pusztai csikós arcképét s há
rom cikket rólunk. Az egyiket D. báró 
Podmaniczky Pál írta „A parasztpróféta 
Magyarországon“ címmel. A másikban 
Túróczy Zoltán ir a magyar ev. egyház 
két égető kérdéséről, a szegénységről és 
a szórványról. A harmadikban Vapalahti 
Topi finn lelkész ír magyarországi be
nyomásairól. Cikkében országunkat az 
ezer templom országának nevezi. A finn 
ember számára különösen megkapó az, 
hogy nálunk, akármerre néz, mindenfe
lé templomtornyokat lát. Azt írja, hogy 
Magyarország nemcsak azért az ezer 
templom országa, mert Magyarország 
több felekezetű ország, hanem azért is, 
mert az ezer baj, szenvedés és veszély 
országa. „Hol lehet látni több őszhajú 
embert, mint Magyarországon?“ Azért 
az ezer templom országa Magyarország, 
mert a szorongatott és szenvedő ember 
számára csak egy menhely és pihenő 
van s ez az Urnák háza. Legyen Isten ál
dása laptársunk további szolgálatán is!
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Kanada. Ez évben a windsori magyar 
templomban gyűltek össze a refor
mációi ünnepre a windsori finn, ma
gyar, angol, szász, német és tót evangé
likus gyülekezetek lelkészeikkel az élén. 
Minden gyülekezet a saját nyelvén el
énekelte az „Erős vár a mi Istenünk“ c. 
éneket, míg minden lelkész az anyanyel
vén beszélt a gyülekezetéhez. A templom 
szűknek bizonyult és mindenki örült, 
hogy messze idegenben a nemzetiségi 
hovatartozandóság nem választotta szét 
az evangélikus népet. Az ünnepélyen 
Mayor George Bennett helybeli angol 
polgármester is résztvett. A befolyt per
selypénzt a kanadai evangélikus theoló- 
gia javára fordították, ahol jelenleg két 
magyar theológusunk tanul.

K Ü L Ö N F É L É K .
Négyszázéves karácsonyi ének. Az 

elmúlt Karácsonyon volt 400 éves Luther 
Márton világszerte ismert karácsonyi 
éneke: „Mennyből jövök most hozzá
tok“. Eredeti címe ez volt: „Gyermeké
nek 1535 karácsonyára". Eredetileg más 
dallama volt, mint amire most énekeljük, 
de ez a dallam is 1540-ből való, tehát 
még Luther életéből.

Nevezetes események fordulója ja
nuár hónapban. 1484 január 1.-én szüle
tett Zwingli Ulrik. — 1604 január 6.-án 
vette el Belgioioso a kassai evangéliku
sok főtemplomát. —- 1838 január 7.-én 
született Györy Vilmos. — 1746 január 
12.-én született Pestalozzi híres nevelő. 
—■ 1635 január 13.-án született Spenzer 
Fiilöp, a belmissziói munka kiváló mun
kása. — 1521 január 14.-én adták ki Lu
ther ellen az átoklevelet. — 1800 január 
21.-én született Fliedner Tivadar, a dia
konissza-ügy kiváló munkása. — 1549 
január 23.-án halt meg Honter János 
magyar reformátor. — 1499 jan. 29.-én 
született Luther Mártonné, Bóra Katalin.

ÚJ KÖNYVEK.
Ecsedy Aladár: A legnagyobb apos

tol. Pál apóstól élete a gyakorlati evan
géliumi munka számára. Előszóval el
látta dr. Kováts J. István teológiai pro
fesszor. Budapest, 1935., 204 lap. Ára 
3 P. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai

t-------
Részvénytársaság kiadása. — A könyv 
Pál apostol életét viszi közel egyszerű 
közvetlenséggel, sok gazdag tanulság
gal a gyermeki lélekhez. Mint ilyen, al
kalmas a vasárnapi munka vezérfonalául.

Lélekben és igazságban. Református 
rádióprédikációk. 1935. Dr. Ravasz Lász
ló, dr. Poling A. Dániel, Muraközy Gyu
la, Nyáry Pál. dr. Patay Pál. Soós Béla. 
Szabó Imre. eöri Szabó Dezső prédiká
ciói. A Kálvin-téri Református Egyház- 
község kiadása. A Kálvin-téri templom
ban közvetített 1935. évi rádiós igehir
detéseit a Kálvin-téri egyházközség ki
adta. Érdekes olvasmány. Bele lehet lát
ni a református egyház gondolatvilágá
ba. A legtöbb prédikáció dr. Ravasz 
Lászlóé. Benne van a nagy CE Szövet
ség nyári konferenciájának az ünnep pré
dikációja, amit Poling A. Dániel new- 
yorki lelkész a CE Világszövetség elnö
ke mondott el. Kapható a Kálvin-téri lel- 
készi hivatalban és minden könyvkeres
kedésben. Fűzve 1 P 80 f., kötve 2 P 50

CSALÁDI ÉR TESÍTŐ .
Eljegyzés. R i m á r  I r ma  és Mo l 

n á r  E n d r e  oki. középiskolai tanár je
gyesek. Budapest.

Névmagyarosítás. Hauzer Imre so- 
mogyvámosi lakos mind maga, mind 
gyermekei családi nevét belügyminisz
teri engedéllyel H a n k a i-ra változtatta.

Halálozás, özv. Cseke Károlyné egv- 
házashetyei lakos, a Harangszó régi jó
barátja elhunyt. — Dr. Hézser Aurélné 
sz. kuntaploczai Czékus Márta élete 43. 
évében, hosszú szenvedés után decem
ber 31.-én elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Budapesten a baromfi és to

jás árak lanyhultak. — A zöldség piacán 
nincsen árváltozás. — Az uradalmi zsír
sertés olcsóbbodott. — A csehországi 
juhkivitelre 1936. január 17.-ig kell je
lentkezni. Későbbi bejelentéseket nem 
vesznek figyelembe. — A mézpiac csen
des, aminek a mai magas mézár az oka. 
Az árak csökkenése várható. — A bor
piacon további szilárdulás várható. — 
Kedvezményes lencse és babvetömagot 
oszt ki ezidén is a földmívelési miniszter.

Terményárak Bpesten. Búza 17.95—
19, rozs 16.25—16.45, sörárpa 17.50—
20, tak. árpa 16—17, zab 17.50—17.70, 
tengeri 14.65—14.80 P métermázsánként.

Áltatárak. Sertésárak Bpesten. Ura
dalmi nehézsertés 340 kg-on felül 94— 
98, közép páronként 340 kg-on alul 84- 
90, szedett, közép p-ként 220—260 kg- 
ig 77—84, könnyű p-ként 180—220 kg-ig 
72—-76, silány p-ként 100—180 kg-ig 
60—70, angol sonkasüldö p-ként 120— 
150 kg-ig 00—90 fillér élösúlykg-ként. 
— Vágómarhavásár. Bika, tarka 30—56, 
ökör, magyar 23—49, tarka 23—77, te
hén, magyar 25—45, tarka 22—60, nö
vendékmarha 28—54, kicsontozni való 
18—20 fillér élősúlykg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
F. I. Bük. Költeményét, mihelyt a sor 

rákerülhet, közölni fogjuk. Édesanyja 
előfizetéséből 1932-ről elmaradt 2.40 P, 
1933-ról 1.28 P, 1934-ről 4.80 P, össze
sen 8.48 P. Kérjük az összeg sürgős be
küldését, nehogy a lapot be kelljen szün
tetnünk. — Sz. 1. Vése. A helyi viszo
nyok behatóbb ismerete hijján nehéz a 
kérdéshez hozzászólni. Más felekezet 
egyházfegyelmi intézkedéseibe nem avat
kozhatunk, de igenis védeni kell a ma
gunk nyáját. — Rákospalotai olvasó. 
Kedves szeretetét köszönjük. A bekül
dött párbeszédet nem tudjuk közölni, 
mert rengeteg a közlendő anyagunk! Az 
a fontos, hogy a leirt párbeszéd valóban 
megtörtént. Az ilyen buzgólkodás min
dig megteszi a maga hatását. — N. G. 
Karcolatok. Amiről ír, az valóban elvete
mült lázítás. Az ilyen dolgokat azonban 
nehéz ellenőrizni s szükség esetén még 
nehezebb bebizonyítani. Úgyhogy jobb
nak láttuk nem közölni.

A győrmegyei Börcsön, a budapest- 
bécsi országút és vasútvonal mentén 128 
magyarholdat kitévő búzatermő jó föld 
szabadkézből eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Ruhaiestés - vegy tisztítás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

V I T Á L I S - n á l
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítási 7—10

Az idegesség.
Irta: Dr. Benes Imre köiorvos.

1. A gyermek- és serdülőkor.
Gyakran halljuk manapság embertársainktól ezt a 

kijelentést: „Jaj, olyan ideges vagyok, mert stb.“ vagy 
másra mondják, hogy jaj de ideges ember, sőt sokszor 
saját magunk is kifakadunk, hogy jaj de ideges vagyok. 
Sajnos, hogy így van ez ma, és nem úgy, mint a régi 
jó világban, amikor csak elszórtan akadt ideges ember, 
akkor is inkább csak a nők között.

Mire vezethető hát vissza az, hogy ma úgy meg
növekedett az ideges emberek száma ? Erre a kérdésre 
felelni bizony nagyon nehéz, annál is inkább, mert 
számtalan az ok, és nagyon sok ezek közül olyan, amit 
az egyes ember megváltoztatni, életéből kiküszöbölni 
nem tud. Azonban szolgáljon vigasztalásul, hogy van

sok olyan ok is, melyet egy kis jó akarattal meg tudunk 
szüntetni és így életünket nyugodtabb mederbe terelhetjük.

Ideges ma a pólyás baba, a kis- és a nagyobb 
gyermek, az ifjú, a felnőtt ember nagy része, sőt még 
az öregeknek egy tekintélyes százaléka is, főkép a váro
sokban.

Vájjon miért ideges a pólyás baba, az 1—2 éves 
gyermek, illetve mit nevezhetünk ezeknél ideges tünet
nek? Nyugtalanul alszik, álmában sokszor feisir, szék
lete nincs rendben, hol székszorulása van, hol has
menése, kapkodva szopik, általában nyugtalan. Ennek 
oka lehet örökölt. Gyenge a gyermek idegrendszere, — 
hogy miért, erre majd később térek rá. Az is oka lehet, 
hogy az anya nagy elfoglaltsága miatt nem ér rá ren
desen táplálni csecsemőjét. Itt különbséget kell tennünk 
a munkába járó és a munkába nem járó anya között. 
A szegényebb néposztály, sőt a mai viszonyok között
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P Á P A Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

a középosztály anyáinak egy része is kénytelen dol
gozni, értem alatta a házonkivüli munkát. Így még az 
esetben sem szoptathatja gyermekét rendszeresen, ha 
van elegendő teje, hanem kénytelen dajkára bízni, aki 
üvegből táplálja a csecsemőt. Eddig rendben volna a 
dolog, ha nem lehet máskép, hát alkudjunk meg a 
helyzettel, azonban most jön az a bizonyos „de", a 
mesterséges táplálást pontosan az orvos, vagy a védőnő 
utasítása szerint végezze az a dajka, mert különben 
kárt szenved a gyermek. Ma már városon mindenütt 
van vagy az Országos Stefánia Szövetségnek, vagy az 
egészségvédelmi szolgálatnak rendelője, ne resteljek az 
anyák gyermekeiket oda vinni és ott tanácsot kérni. Ez 
még csak pénzbe sem kerül, csak egy kis jóakaratba. 
Ha az ott kapott orvosi tanács szerint neveli a gyer
mekét a dolgozó anya, biztos, hogy az szépen fog fej
lődni és az anya sem lesz ideges munkája közben az 
aggodalmaktól: jaj, mi lesz a kisgyermekemmel?

De vannak olyan szerencsés he yzetben levő nők 
is, akik maguk táplálhatják gyermeküket. Az Úristen 
megengedte ezt nekik még a mai keserves világban is. 
Sajnos, ezen anyák között is sokat találunk, akikben 
— bocsánat, de enyhébben nem tudom megmondani 
amit érzek — nem él az Istentől beléjük oltott anyai 
érzés, vagy ha igen, annak mécsese csak pislog, de 
nem világít. Nem a gyermek az első nékik, hanem a 
társadalmi kötelezettségek, a különböző szórakozások, 
a hiúság, a kényelemszeretet és a többi. Ha egy orvo
silag megvizsgált és ajánlott megfelelő dajka szoptatja 
a gyermeket, még csak hagyján. Azonban sajnos, 
sok esetben szoptatós-dajkára nem futja, csak a dudlis- 
üvegre, ezt a dudliztatást pedig egyszerűen a szolgáló 
leányra bízzák úgy a gyermek táplálékának elkészítését, 
mint annak adagolását. Természetes, hogy szegény 
gyermek minden alkalommal másként elkészített, külön
böző mennyiségű táplálékot kap, különböző időben, 
ettől aztán szegényke már nem is csak ideges, hanem 
beteg lesz.

Pedig az anyaság magasztos hivatás, Isten aján
déka a nőnek, és ezt meg kell becsülni A csecsemő
korban a gyermekkel elkövetett mulasztások később 
megbosszulják magukat és szerencsés eset, ha csak 
idegességben nyilvánul meg ez a mulasztás és súlyo
sabb következményei nincsenek.

De múlik az idő, a gyermek nő, tud már maga 
enni is. Ekkor megint nagyon fontos a helyes táplálása, 
és a szigorúan betartott egészséges életrend. Ha azt 
akarjuk, hogy a gyermek testileg és lelkileg jól fejlőd
jék, ne legyen ideges, ne legyen beteg, szigorúan meg 
kell szabnunk az életmódját és esetleg egy s más

szórakozásról nekünk kell lemondani a gyermek érde
kében Ilyenkor már értelmes a gyermek, megismeri, 
megjegyzi és összehasonlítja az eseményeket, melyek 
az ö kis életében előfordulnak.

Nagyon jól megjegyzi magának a szülői szeretet 
esetleges hiányát, de elsősorban az anyai szeretetét. 
Ha azt akarjuk, hogy rendesen fejlődjék a gyermek, 
legyen meg a rendes külön tiszta fekvő helye, a szo
bában legyen tiszta levegő és csend, hogy a gyermek 
nyugodtan aludhassék. Nem szabad túlságos melegen 
betakarni, alatta pedig ne legyen más, mint szalmazsák, 
vagy matrac vászonlepedővel, ne tollas párna és a 
feje alatt egy kis vánkos. Reggel meghatározott időben 
keljen fel, este pontosan idejében feküdjék le. Reggel, 
este mosdatni kell, később maga mosakodjék. Az 
étkezéseit mindig pontosan órára kapja, a neki meg
felelő é'teleket; időn kívül ne engedjük a gyermeket 
torkoskodni. Nappal foglalkoztatni kell, míg nem jár 
iskolába, de mindig felügyelet alatt, hogy kárt ne 
tehessen magában. Ilyen gondos nevelés mellett azután 
szülői örömére szépen fog fejlődni a gyermek, anélkül, 
hogy ideges lenne.

A serdülő korban mégis gyakran idegesek a gyer
mekek. Ennek több oka lehet. Felemlítem a leggya
koribbakat. A rossz társaság, a nekik meg nem felelő 
olvasmány. A betű sokszor méreg. A rendetlen táplál
kozás, esetleg kevés alvás. Ilyenkor a szülőnek foko
zottan kell ügyelni gyermekére. Vonatkozik ez mindkét 
nembeli gyermekre. Az iskolán kívül igen fontos szerep 
jut a szülőnek, hogy őrködjék gyermeke testi és lelki 
épsége felett. Falun is sok káros behatásnak van ki
téve a serdülő gyermek, amelyektől az ő fogékony 
lelkét megóvni épen a szülő hivatott, de fokozott mér
tékben így van ma városon. Itt bizony sokszor a leg
gondosabb szülői felügyelet ellenére is egyszer csak 
nagyon ideges lesz a gyermek. Ilyenkor kérje ki a 
szülő az orvos tanácsát. Azonban sokszor maguk a 
szülők hibásak, amikor, moziba, színházba engedik a 
gyermeket, vagy esetleg magukkal viszik oda olyan 
előadás látására, amely serdülő gyermeknek nem való, 
idegzetére, lelkületére káros befolyással van. Ilyenkor 
aztán szintén nem csoda, ha ideges lesz a gyermek. 
Nagyon fontos, hogy a szülő gyermeke teljes bizalmát 
bírja, az hozzá őszinte legyen, ne titkoljon el semmit, 
így aztán nyomára jöhet a szülő serdülő gyermeke 
idegessége ókának. Ehhez azonban szükséges, hogy 
foglalkozzék is a szülő a gyermekével, összhangban, 
lelki harmóniában éljenek. Mindenek felett pedig a 
gyermek otthon jó példát lásson.

Kővetkező közleményünk cime: Az ifjúkor.
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Filipp. 2., 15.: .. . .  Kik kö
zött fényietek, mint a csillagok 
e világon.“

Lakodalomról szól a vasárnapi 
evangéliom. Lakodalomról be

szélünk mi is most a legtöbbet. Ifjú 
párok most indulnak koszorúsán, 
boldogságtól sugárzó arccal a leg
komolyabb útra, a hiíségeskü leté
telére. Mennek egy csábító céllal: 
örülni, mindég csak boldognak len
ni! És akkor, amikor mindenkinek 
van valami mondani valója hozzá
tok evangélikus jegyesek, éltetek 
legszebb időszakában az Isten igéje 
is megállít s e figyelmeztetést he
lyezi a szívetekre: ragyogjatok,
mint a csillagok!

Annak a milliárd fényes testnek 
ott az égen, mindegyiknek meg 
van a maga rendeltetése.

Van csillag, amelyiknek, mint 
fixpontnak, nekitámasztja telesz
kópját a kutató tudós, hogy róla le
olvassa a természeti életnek egy 
törvényét, szabályát. Belőle indul 
ki, hogy a mindenség félelmes kör
forgásának útjait megismerje. Min
den evangélikus házaséletnek, ilyen 
ragyogó fixpontnak kell lenni e vi
lágban, amelyből törvényt, szabályt 
tanulnak meg az emberek. Azt a 
nagy életszabályt, hogy lehet bol
dognak lenni, mégha a földi javak 
nem állanak is garmadával a ren
delkezésükre. Hogy lehet a kevés
sel is megelégedettnek lenni! Evan
gélikus új házasok! Mutassatok új 
életszabályt azoknak, akiknek csa
ládi boldogságát mélyen aláásta 
az anyagi gondok, bajok ásója. 
Családi életük sima tükrű folyamát 
gyakorta felkorbácsolja az elhide- 
gülésnek, egymásra untságnak a 
kizárólag anyagias gondolkodás
nak kegyetlen vihara. Ti ragyogja
tok, mint a csillagok!

Van csillag, amely utat világít 
meg. Az úttalan éjszaka vándorát, 
aki most félelmes árnyalakot öltött 
bozótok között bolyong, éles tüs
kéktől tépett ruhával, tépett test
tel, majd meredek szakadék szélén 
megtorpan a lába — egy csillag 
fénye rávezeti a hazaváró, édes ott
hon jólismert gyalogútjára. Milyen 
jó volna, ha minden evangélikus 
család ilyen csillag lenne! A mai 
válságok és kétségek bozótjai kö
zött bolyongó világnak megmutat
ná az otthon felé vezető utat. Ezt az 
elhagyott, gyalogúttá zsugorodott 
csodálatos ösvényt, amelyről Jézus 
mondja: „mert keskeny az az út, 
amely az életre visz“. Az örökké
valóságnak az útját.

Van csillag, amely szelíd tényé
vel beragyog a siralomház abla
kán. Hol kínok, gyötrelmek ágyán 
halálveritékben vonaglik egy em
ber. Ajkán újra és újra hangzik 
nagy fájdalommal: soha sem lesz 
vége ennek az éjszakának! Ez a 
csillag szelíd fénnyel beragyog ab-

Beszélgetünk, — immár félórája I 
a János bácsival. Sok mindenről 
előkerül a szó. A templombajárás- 
ról is. „Régen láttam már magát 
is, János bácsi, a templomban“, — 
mondottam néki. „Kérem, nincs 
időm mostanában“, — válaszolta.
S János bácsi sietve elköszönt.

Nincs időm! Lépten-nyomon hall
juk ezt a kifogást. Különösen, ha 
komoly dolgokról van szó. Mert 
— érdekes — tereferélni, esetleg 
másokat megszólni, haszontalansá- 
gokat művelni a legtöbb embernek 
van ideje. De templomba menni, 
Istennek, felebarátnak szolgálni, — 
sokaknak nincs ideje.

Ne mondd, hogy nincs időd, mert 
Isten keservesen megleckéztethet, 
úgy hogy nagyon is sok lesz az időd.

lakán, jelentvén: dereng már a haj
nal! Egy-két óra még s ismét felra
gyog a nap! A csalódások tövises 
ágyán vergődő, csak a pusztulás
ban, halálban hinni tudó emberek 
hazája lett ez a mi világunk. Misz- 
sziót végez mindenki, aki hajnal- 
csillagként jár előtte s reménység
re tanítja. Várhatjuk, kérhetjük-e 
másoktól ezt, ha nem azoktól, akik 
boldog reménység napsütésében 
most indulnak az életbe?

Négyszáz éve tépi már a vihar, 
de áll még a drága emlék: Luther 
háza. Kapuja föle hűséges hitves
társa, Bóra Katalin e szavakat vé
sett« rá latin szavakkal: „csendes
ségben és reménységben van az én 
erősségem“. Evangélikus új háza
sok, tanítsatok reménységre! Ra- 
gyogjatok, mint a csillagok. Éltetek 
szüntelenül Jézus felé legyen for
dítva, hogy miként az a sok millió 
halott, hideg égitest a naptól, ti is 
Tőle, a világosság örök forrásától 
vegyétek a fényt, a ragyogást.

Hát ha elveszíted a munkádat? 
Hány munkanélküli van, aki vala
mikor vasárnap sem ért rá, ma pedig 
hétköznap is rá kell érnie.

Hát ha elveszíted az egészsége
det? Hányán vannak, akiknek nem 
jutott egy félóra, hogy lelkűk egész
ségével törődjenek, ma pedig hó
napok óta rá kell érniök kórházi 
betegágyon feküdni.

Minden idődet Isten adta, ne 
sajnálj hetenként néhány órát, na
ponként néhány percet néki szen
telni. A magad szempontjából sem 
elveszett idő az Megtérül kamat
jával együtt.

Mindenre ráérünk, amire akarunk 
s csak arra nem érünk rá, amire 
nem akarunk!

Hulvey István.

Nines időm!
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A naqy reformátor.
ÍO. Luther és egyházunk  

megújhodása.
Az evangélikus keresztyén anyaszentegyház úgy, ahogy 

azt Isten kegyelme a Krisztusban létrehozta, a reformációban 
eredeti alakjára visszatisztította s az ágostai hitvallásban 
tiszta bibliai alapját helyreál
lította, — örökké ugyanaz. El
pusztíthatatlan, elavulhatat- 
lan, megváltoztathatatlan.

De az emberek és intéz
mények, felfogások és mind
azok, amik földi oldalról tartoz
nak hozzá az egyház életéhez, 
nem mindig ugyanazok. Em
berek bűnbe merülhetnek, in
tézmények elavulhatnak, fel
fogások megüresedhetnek és 
az igazságtól messzire hajol
hatnak. Az anyaszentegyház 
földi tartozékainak azért újra 
és újra meg kell újulniok. Ezt 
a folyamatot nevezhetjük fel
ébredésnek, megújhodásnak, 
megtérésnek, új reformáció
nak, — mindegy, a lényeg 
fontos; újra megtöltekezni a 
régi lelki tartalommal, újra 
hozzáigazodni a régi bibliai 
zsinórmértékhez s újra ráhe
lyezkedni a régi krisztusi fun- 
damentomra.

Ez történt a reformáció
ban is. A wittenbergi Márton 
barát megfujta az ige Isten
től kapott harsonáját s a fel
ébredt lelkek bűnbánatán ke
resztül a tisztító Szentlélek

véghez vihette az egyház megújhodását. Alázatosan meg kell 
látnunk, hogy erre van szükség ma is. A wittenbergi Márton 
barát ma is fújja s egyre harsányasabban fújja a harsonát. 
Halljátok-e?

Az evangélikus egyház é lő  e g y h á z .  Nem halott for
mák és nem bebalzsamozott szertartások kriptaszagú tömke
legé, hanem élő fa, amelynek áradó életereje mindig kinevelte,

ha történelmi viharok villáma 
megszabdalta az ágait és 
amely dúvadiak gyökérszag
gató pusztításai közepette is 
bő gyümölcsöt termett az 
egyház - Urának. Vizsgáld meg 
magadat: mi vagy te az evan
gélikus egyház élő fáján? Fé
reg, amely rág a törzsben? 
Száraz ág, amely zörögve ég- 
teleníti a koronát? Hulló gyü
mölcs, amely mások ölébe 
hull? Luther lelke ébreszt: 
légy élő ág a fán, hogy a te 
életeddel is élőbbé válhassék 
az evangélikus egyház.

Az evangélikus egyház 
s z o l g á l ó  e g y h á z .  So
hasem vágyott földi hatalom
ra, felhalmozott gazdagságra, 
kevélykedö uralomra. Mindig 
csak szolgálni akart. Szolgál
ni a lelkek javát s mindenek
ben az Isten dicsőségét. Ezért 
nevelt hősöket, ezért adott 
vértanukat. Vizsgáld meg ma
gadat: milyen a te evangéli
kus keresztyénségéd? A múlt 
dicsőségében való sütkérező 
büszkélkedés ? Melldöngetö 
„protestáns“ öntudat? Szilaj- 
hangú vitázó készség? Luther„Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!“

Könyves Kálmán király.
' T rag é d ia  5 fe lv o n á sb a n .

Irta: id. Endreffy János. 11
ÁGNES (felel az álm&dónak): Nem véres, megvan

mindakét szeme!
KÁLMÁN (talpra áll): Hol a vak Béla, itt láttam?
ÁGNES: Igen itt volt, már elment, nincs semmi baja, fel

séged nagyon szereti.
KÁLMÁN: Te itt vagy, Ágnes? (Tejesen kijózanodva.)
ÁGNES: Igen, a te szolgálatodra, mindig.
KÁLMÁN: Úgy örülök, ha látlak. Mert a boldog gyer

mekkoromat juttatod eszembe. Oh milyen nagyon-nagyon bol
dogtalan vagyok most.

ÁGNES: Te voltál a legjobb gyermek a világon. Mikor 
este lefektettelek „dalolj Ágnes“ mondtad. És én daloltam ne
ked, amíg el nem aludtál.

KÁLMÁN: Szeretném én azt a bölcsődaát még egyszer 
hallani tőled. Dalold el én kedves dajkám. Mialatt én visszavál
tozom a hajdani kis fiúcskává. És úgy hallgatom. Dalolj Ágnes!

ÁGNES (könnyezik, szemeit törli): Oh én jóságos Isten
kém! Hadd gondolkozzam!...Hát igen. De ha nem olyan szép 
az én hangom, mint volt egykor, akkor is daloljak-e?

KÁLMÁN: Akkor is, akkor is, te édes dajka.
ÁGNES (dalol):

„Kis baba, csitt, csitt, csitt, Kis angyalkák fognak veled
Aludjál édesen, Álmodban játszani,

Istenke fog vigyázni rád Boldogítani anyácska
Én édesem. Hő csókjai1...“
KÁLMÁN: Oh Ágnes, Ágnes. Már meggyógyultam... 

már nem fáj semmi... olyan csendes minden énbennem... 
Ugy-e, még tovább is van? Dalolj még, Ágnes! Hadd legyek 
még egyszer boldog, mielőtt meghalnék.

ÁGNES (dalol):

„Kis baba, csitt, csitt, csitt, A kis Jézus a kis babát
Mind aludni megyünk, Oly nagyon szereti,

Aludj, aludj szép csendesen Uj áldott reggelre
Te is velünk. Felébreszti.
KÁLMÁN: Nagyon szép, örök szép!..., Most megyek Ág

nes. (Megy kifelé.) (Ágnes utána.) Csak gyermekkorában bol
dog az ember igazán. Oh te hatalmas Istenség!

2. JELENET.
Eliz, István testőr.

ELIZ: Jaj, nagy beteg a király.
ISTVÁN: Nagybeteg?
ELIZ: Jaj, még Dráko sem tudja meggyógyítani. Hát én 

elmentem ahhoz a tudós jó asszonyhoz, aki minden betegsé
get meggyógyít, olyan gyógyfűvei vannak. Adott is nézd itt 
vannak. (Kiveszi kebléből, nézegeti.)

ISTVÁN: Azonnal vidd a királynak!
ELIZ: Drákonak adom, hogy főzze meg és a levét itassa 

meg a drága beteggel, így mondta az a jó asszony. Attól mind
járt jobban lesz.

ISTVÁN: Megfog gyógyulni, meg.
ELIZ: Meg fog gyógyulni. (Elmennek.)

3. JELENET.
Ágnes.

ÁGNES (tele a keze rózsával, az asztalra teszi): Ez a 
beteg király szemének! Talán ha idenéz, egy pillanatra meg
enyhül a csüggedő lelke... Jaj a doktor azt mondta, hogy (su
sogva) nem tudja meddig fog élni... (szünet — sír) Én dajkál
tam, (zokogva) karjaimon hordoztam, álmai fölött virrasztot- 
tam, megóvtam őt akkor minden rossztól és most... (sír) Hogy 
mutatja a háláját irántam!... Oh uram,, drága én uram, jó ki
rályom... (sír) ...De nem... mégsem... Nem fog meghalni, 
nem, nem... (el).

4. JELENET.
A király és tanácsosai.

(A király jön tanácsosaival, nehezére esik a járás.)
KÁLMÁN: Közeledni érzem halálom óráját...
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lelke ébreszt: tedd szolgálattá az életedet, hogy teveled is szol- 
gálatosabbá válhassék az evangélikus egyház.

Az evangélikus egyház az ig e  e g y h á z a .  Volt a művelt
ség fáklyahordozója is, a szabadság bajnoka is, az emberbaráti 
szeretet istápolója is. De mindenek előtt mindig az ige prédi
kátora akart lenni s ezzel tölteni be hivatását minden egyéb 
vonatkozásban is. Vizsgáld meg magadat: mi neked az evan
gélikus egyház. Iskolapad, ahal az egyszeregyet tanultad? 
Közgyűlési terem, ahol szavazati jogodat gyakorlód? Segély
osztó hely, ahol támogatást re
mélsz? Luther lelke ébreszt: 
engedd, hogy az egyház igével 
tápláló édesanyád lehessen, 
hogy a te prédikáló életed bi
zonyságtevésén keresztül , is 
miinél messzebb hangozhassák 
az evangélikus egyház igeszol
gálata.

Lehetne még folytatni. De 
mindent összefoglalhatunk eb
ben: az evangélikus egyház a 
K r i s z t u s  e g y h á z a .  Nin
csen más kincsünk, csak Krisz
tus és nincs más dicsekvésünk, 
csak az ő  keresztje. Nem is 
akarunk egyebet, csak ezt az 
egyet: Krisztusé maradni. Ezért 
minden gyalázat, minden áldo
zat szenvedés-keresztjét a vál
tunkra vesszük, mint tették 
őseink. Vizsgáld meg magadat: 
mi neked az evangélikus egy
ház? Előnyökkel kecsegtető 
embertárslaság?" Tetszetős föL 
di intézmény? Luther lelke éb
reszt: engedd, hogy az evan
gélikus egyház a Krisztus teste 
lehessen számodra, amely tart, 
táplál, használ. Te pedig légy 
bűnbocsánatban meggyógyult, 
kegyelemben megmentett s

LŐRINC ÉRSEK: Élni fogsz, élni fogsz.
MIND: Éljen a király!
KALMAN: Élni, élni akar a féreg is. De néha jobb halni; 

mint élni. Jobb a sír békés nyugodalma a testet-lelket össze
zúzó szenvedéseknél. Minek éljen az, aki már nem az az erős, 
az az élni vágyó, az az örülni, lelkesedni és tenni tudó, aki 
egykor volt. Hű jobbágyaim! A trónon követni fog engem az 
én István fiam, fogadjátok-e, hogy hívek lesztek hozzája, mint 
amilyenek énhozzám voltatok.

MIND: Fogadjuk, esküszünk.
KALMAN: Aki a törvényesen megkoronázott király ellen 

pártot üt, olyan sorsra jusson, mint Almos. A pártütő soha
sem a hazát, hanem mindig csak magát szereti és önző érde
kei után fut. Egy percig se tűrjétek meg. István fiam a boldog
talan Bélát, mint tulajdon testvérét fogja szeretni. Azon lesz, 
hogy ami örömöt az élet még adhat neki, azt el is nyerhesse. 
Ajánlóin őt mindnyájatok és az egész ország szeretetébe. Oh 
Béla, Béla!...

IANOS NÁDOR: Felség, a gyermek él.
KALMAN (hevesen): Úgy? A gyermek él?... Micsoda? 

Az nyugtasson meg engem, hogy a gyermek él? Az? Miféle 
élet az övé? Aki reá néz, nem telik-e meg a szíve megrendítő 
szánalommal? Nem boldogabb-e nála a legnyomorultabb kol
dus, de akinek meg van a két szemevilága? Álmos fia ártat
lan... ártatlan... (Rosszul lesz, eszméletét veszti, Dráko hoz
zásiet és újra eszméletre bírja.)

DRAKO: Szédülés!... mindjárt megszűnik. (Elővesz egy 
üvegcsét, amelyből pár cseppet a fejére önt és dörzsöli.) Mind
járt jobban leszel, felség.

KALMAN: Jobban?... No igen... a sírban. (Hevesen.) 
Szúrjátok ki a szemeimet! Mind a két szememet! Akarom... 
parancsolom... tüstént...

AGNES: Csillapodj én lelkem, jó királyom!... csillapodj!
JANOS NÁDOR: A te szemeidre, felség, nagy szüksége 

van még a magyar hazának, hogy továbbra is őrködjenek sorsa 
felett.

szolgálatban beépített tag a Krisztus teste, az evangélikus 
anyaszentegyház számára. >

Luther lelkének vezetése nyomán újuljatok meg, hogy 
megújulhasson az evangélikus egyház.

Isten iránti hálával már is számos jelét vehetjük észre 
evangélikus egyházunk belső megújhodásának.

Egyre szélesebb területen indul meg a b e l m i s S z i ó i  
munka. A sokszorosan megszaporodott igehirdetési alkalmak 
szolgálatában az új életet teremtő Szentlélek pünkösdi zúgása

hallatszik.
Megindult a fokozott mér

tékű s z ó r v á n y m u n k a  is. 
A magyar evangélikus egyház 
egyre világosabban ébred reá 
a gzórvánvgondozás lélekemelő 
feladatának nagy felelősségére. 
Püspökeink egymás után szer
vezik meg azokat a missziói 
központokat, ahol hatalmas 
idegen tengerben századok óta 
néma volt az evangélikus ige
hirdetés. A nagyobb egyház- 
községek költségvetésük bizo
nyos százalékát ajánlják fel a 
szórványgondozás céljaira. — 
Ezért épülhetnek egyre-másra 
templomaink a szórványhelye
ken.

Egyháziunk megiijhodásá- 
nak egyik Ígéretes jele az i f- 
j ú s á g i  m u n k a  fokozott 
megindulása is. Egymásután 
alakuló ifjúsági egyesületek, 
épülő ifjúsági házak komoly 
lelki munkája igyekszik felvér
tezni ifjúságunkat a kártya, a 
tivornya s mindenféle kárté
kony irányzat kísértése ellen.

Istentiszteleteink régi gaz
dagságának visszaállítására va
ló törekvés, a most ülésező zsi
nat munkája, a világ evangéli-

KÁLMÁN: A Béla két szeméért az én két szememet, ez
az igazság, csak így nyugszom meg, csak így. Szúrjátok ki 
tüstént a szememet.

AGNES: Csillapodj, én lelkem, jó királyom!
KÁLMÁN: Te vagy Agnes? Igazán te vagy? Olyan rég 

láttalak... Oh Isten!...
DRAKO: Az izgalom árt felséged egészségének, könyör

göm, tartóztasd magad.
KALMAN: Eh mit. Már mondtam, hányszor mondjam 

még, hogy szúrjátok, szúrjátok ki a szememet.
DRÁKO: Felség! Lehetetlenséget kívánsz, mert nincs a 

világon senki, aki a te szemeidhez ártó szándékkal hozzányúlni 
merne. Én, az orvosod, a legkevésbbé, akinek az a feladatom, 
hogv a testi épségedet óvjam és az életedet, ameddig lehet, 
nyújtsam. (Egy üvegcsét vesz elő, odanyujtja.) Könyörgök, 
felség, Ízleld meg.

KÁLMÁN: Nem, nem kell.
ÁGNES: Az én kezemből én lelkem királyom.
KÁLMÁN: Add ide. (Miután ivott, visszaadja az üveg 

csét Ágnesnak.) Ugye te vagy Ágnes?
ÁGNES: Én vagyok, felség.
KÁLMÁN: Jaj, én most mindjárt meghalok, add ide a 

kezedet. Ágnes.
ÁGNES (szorosan mellé áll, megfogja két kezét): Én 

lelkem királyom, amikor még karomon hordoztalak, egyszer 
nagyon megbetegedtél. Boldogult atyád, Géza király és boldo
gult anyád, Szinadéne kétségbeesve álltak bölcsőd mellett. De 
én azon az egész éjszakán imádkoztam, hogy az Isten ne ve
gye el kis életedet, hagyja meg mindnyájunk örömére és bol
dogságára. És a jó Isten meghallgatta az én forró imámat. 
Reggelre jobban lettél, aztán nemsokára visszanyerted egész
ségedet teljesen. Most én megint imádkozom drága életedért 
és én érzem, hogy az én jóságos mennyei atyám megint meg
fogja hallgatni szívből fakadó könyörgésemet és az egészsé
gedet visszaadja.

KÁLMÁN: Ágnes, ne menj el.
ÁGNES: Itt maradok, felség!

„Uj eget és aj földet várunk!“
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küsságának egymást kereső tetsvéri összefogása, mind-mind a 
megújhodás jelei.

Hozzávehetjük ehez a k ü l m i s s z i ó i  é r d e k l ő d é s  
és  f e l e l ő s s é g  széleskörű felébredését is, amiről rendsze
res külmissziói konferenciák, missziói gyermekszövetségek ala
kulása tesz bizonyságot. Eredményképen mostmár nemcsak 
tekintélyesebb pénzbeli adományt tudunk a lipcsei missziói 
egyesületen keresztül a missziói mezőkre küldeni, hanem némi 
önálló missziói munkát is tudtunk már Indiában vállalni.

Mindezekben nem kis szerepe van annak, hogy magyar 
evangélikus egyházunk széles köreiben is egyre jobban Luther 
felé fordul az érdeklődés. A megújuló Luther-kutatás egyre

több csatornát nyit meg, amelyeken keresztül Isten Lelke a re
formáció megújító, gazdagító lelkének áldásait vezetheti bele 
egyházunk mai életmedrébe.

Luther végrendeletének eredeti példányát a magyar evan
gélikus egyház levéltára őrzi. Ez a végrendelet nemcsak drága 
ereklye, hanem állandó figyelmeztetés is: legyetek hívek Luther 
örökségéhez!

Vissza a lutheri hitvalláshoz s rajta keresztül a bibliához! 
Vissza a lutheri egyházhoz s rajta keresztül az egyetlen örök 
evangélikus keresztyén anyaszentegyházhoz! V i s s z a  Lu
t h e r h o z  — v i s s z a  K r i s z t u s h o z !  !

—=  Vége = — Szabó József.

Hítvalló keresztyénséget.
A Keresztyén Diákok Világ-Szövet

sége néhány nappal ezelőtt tartotta meg 
5-ik európai theológiai konferenciáját 
Berlinben. Az eddig lefolyt négy gyűlés 
tárgyai a következők voltak: az egyház, 
az isteni kinyilatkoztatás, az egyházi hi
vatal s a szentírás. Az ötödiké a h i t 
v a l l á s  volt. Nem véletlen, hogy Eu
rópa kiküldöttjei Angliától Oroszorszá
gig s az északiaktól Déleurópa protes
tánsaiig a Németbirodalom fővárosában 
éppen a hitvallás kérdését tárgyalták 
meg. Ma Németországban ez lett az 
egyház legégetőbb kérdésévé! Mint a 
konferencia egyik résztvevője, úgy lát
tam azonban, hogy a hitvallás ügye nem 
Németország saját magánügye csupán, 
hanem az egész világ keresztyénségéé 
s így a mienk is: magyar evangéliku
soké.

A nagy német nemzöti ébredés a né
met evangélikus egyházat a keresztyén 
tanítás ismerete nélkül találta! Az egy
ház tiszta és világos tanítása az elmúlt 
évtizedek alatt összekeveredett minden

féle más emberi gondolattal. A bibilából 
csak - azt ismerték el igaznak és lehető
nek. amit a 19. vagy 20. század bölcs 
tudásu embere elfogadhatónak tartott, 
őseik és atyáik hitvallását csak sárguló 
papirosnak tekintették, melyek rég el
avultak. így nem csoda, hogy amikor 
néhány évvel ezelőtt súlyos tévtanítások 
ütötték fel a fejüket, nagy tömegek es
tek oda áldozatul, mert hiányzott velük 
szemben a meghamisítatlan, biztos isme
ret és határozott állásfoglalás. Ezért kell 
most az Istentől meghagyott szent ma
radéknak, azoknak a keveseknek, akik 
tudják, hogy micsoda az írás tiszta ta
nítása, küzdelmes harcot vívniok és élet
veszedelmek közt hirdetniök: ismerjétek 
meg a hitvallásainkat, mert amit az 
apostolok és a reformátorok tanítottak, 
az az egyetlen igazság, a biblia és Krisz
tus igazsága!

A nagy német nemzeti öntudatra éb
redés a német evangélikus egyházat 
széthullott gyülekezetekben találta! Meg
lehetősen üresek voltak a templomok. Az 
egyesek nem nagyon érezték egymás 
közösségének a hiányát. Az|t tanították, 
hogy a vallás mindenkinek egyéni dol

ga: mindenki úgy hisz, ahogyan akar s 
a többieknek ehhez semmi köze. Nem 
éreztek kötelezettséget arra, hogy egy
házukat életük kérdéseiben meghallgas
sák és engedelmesen kövessék. Sőt az 
volt az igaz ember, aki tágkeblü vallási 
türelmet hangoztatott abban az értelem
ben, hogy mindenkinek igaza van s min
denkinek szabadságában van úgy élni, 
amint neki tetszik. Így nem csoda, hogy 
amikor legutóbb e"" nem keresztyén 
front sorakozott fel egységesen, akkor 
nem volt egy nagy keresztyén egységes 
egyház, sok-sok gyülekezetnek összetar
tó közössége, amely azt mondta volna: 
nem, ezt én nem követhetem, mert mi 
mindnyájan csak így és így lehetünk 
Krisztus követői! Ezért kell most Isten 
megmaradt kicsiny, de hü népének uj 
gyülekezetté alakulni: hitvalló gyüleke
zetekké. Elkülönülésükkel hitet vallanak, 
vallást tesznek, őseik Krisztus-hitéhez 
csatlakoznak!

Igen, az egyház életéhez hozzátarto
zik mindkettő: Isten igéjének helyes is
merete, úgy amint az apostoli és refor
mátor! hitvallásaink tanítják, — s a hoz
zájuk való ragaszkodás, hűség, a mel-

5. JELENET.
Előbbiek; Regős, Ottmár, Béla.

(A Regős a háttérben megjelen, elkezdi énekét. Csend. Kál
mán előre hajolva felfigyel, merőn nézi a Regőst, szívesen

hallgatja.)
ÉNEKMONDÓ REGŐS:
Az Kálmán királról 
Mondok szép éneket 
Ő nagy érdemiről 
Szómra figyeljetek.
Az nagy tudományod 
Dicséri pápa is,
Azzal öregbitéd 
Ez hon hírnevét is.

Nagy jó királ, ügen 
Böcsül édös néped 
Mert ez mi honunkat 
Jobb sorsba vezérled.
Törvényeket irál 
Embörségeseket, 
Ahogy elgondolá 
Te jó szíved-lelked.

(Elhallgat a Regős végképpen. Visszavonul. Mert a király a 
4-ik vers elején rosszul lett. Elnyujtózik, hátra dől székében. 
Tanácsosai mind körül állják, mert Kálmán haldoklik. Ágnes 
zokog, apáca sír. Könnyeznek mind. Dráko, Ágnes és apáca 
segítségével eszméletre téríti a királyt, aki most pár percre 

megnyugszik.)
6. JELENET.

Előbbiek. Eliz.
ELIZ (Drákohoz megy, halkan, fontoskodva): Hoztam

fű veket!
DRÁKO (halkan): Fűveket?
ELIZ: Gyógyfüveket, amelyektől meg fog gyógyulni a 

jó beteg király. (A jelenlevőket mind meghatja e jólelkü jám
borság, a hatás fokozódik, amint Eliz kezdi kiszedni kebléből a 
füveket, többszőrre nyújtja oda Drákonak s mikor már azt hi
szi, hogy mind odaadta, még mindig talál néhány utolsó szálat 
és azt is odaadja.) Meg kell főzni, a levét megitatni a drága 
beteggel. így mondta a jó asszony.

DRÁKO (megsimogatja): Köszönöm Eliz. (Eliz vissza
vonul.)

KÁLMÁN; Bélát akarom, Bélát!

OTTMAR (Bélával előlép): Itt van, felség! (Bélához): 
Mondd, itt vagyok, felség!

BÉLA: Itt vagyok, felség!
KÁLMÁN (magához vonja, megfogja két kezét, hosszan, 

mereven nézi) (elhaló hangon): Bocsáss meg, édes!
BÉLA: Megbocsátok... oh én már régen megbocsátot

tam, Kálmán bácsi!
KÁLMÁN (élénken): Hallottátok?... Megbocsátott...

(Felindulva): Jaj megbocsátott... megbocsátott...
KÁLMÁN (megint Bélához, öleli, csókolja): Oh te

édes... édes...
BÉLA (észreveszi, hogy nagyon szenved): Kálmán bá

csi... én... én sírok.
KÁLMÁN: Te sírsz? Te sajnálsz engem? (Még egyszer 

magához öleli és megcsókolja.) (Haldoklik, víziói vannak.) 
Boldog vagyok!...

Bíborvörös... égből... mennyei... hatalmasságok szállnak alá... 
hogy... visszaadják... Bélának... mind a két szemét... Béla... 
Béla'... látni... látni fogod... még a fényes napot.

Boldog vagyok!
Béla!! Ah Béla!!!

(Meghal.)
DRÁKO (hozzáfut, megnézi, aztán mondja): Nem érez 

már, megszenvedett!
JÁNOS NÁDOR, LŐRINC ÉRSEK (egyszerre kérdik): 

Meghalt?
DRÁKO: Meghalt.
OTTMAR (Bélához): A király meghalt, csókold meg a 

kezét!
BÉLA: (Megcsókolja, sír.)
LŐRINC ÉRSEK (letérdel, utána mind):

Élet és halál ura, nagy Isten!
A te kezeidbe ajánljuk az ő lelkét,
Könyörülj rajta és könyörülj mirajtunk.

Amen.
(Függönyt
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lettük való közős vallástétel a gyüleke
zetben. (A németek „Bekenntnis“ és 
„Bekennen“ szóval fejezik ki ezt.)

S most haza gondolok otthoni keresz- 
tyénségünkre és evangélikus egyházunk
ra. Mi lenne, ha valami olyasfajta óriás 
állna elénk, mint a szovjet istentelenségi 
mozgalma, vagy a németországi tévta- 
nítók pogányos serege, vagy valami ed
dig ismeretlen arcú, soha nem látott 
ezekhez hasonló rém és azt mondaná: 
„Én ez vagyok s téged a magamévá 
akarlak tenni, mégpedig egészen, legyen 
enyém a lelkiismereted is és a hited is!“, 
mi lenne akkor?! Fel vagyunk-e készül
ve? Tudjuk-e s ismerjük-e az igazságot? 
És van-e olyan seregünk és egyházi kö
zösségünk, amely egyöntetűen kiállana 
a porondra a hitéért és keresztyén éle
téért? Azít hiszem kevesen állanának 
meg.

Éppen azért ma mindaz, ami azok
ban az országokban történik, ahol a ke
resztyén egyházak léte forog kockán, 
nem más, mint Isten nagy figyelmezte
tője és intőjele! Nem szabad addig vár
nunk, amíg egy ilyen rém a mi ajtónkon 
is dörömbölni kezd. Tudatára kell éb
rednünk a távoli dorombolás hangjaira 
is, hogy ma döntő órákat élünk! Már 
most kell döntenünk és felelnünk: „Én 
ez vagyok, én ezt vallom, én így isme
rem az Istent a Krisztusban, s tudom, 
hogy így ismerték hitvalló atyáink ts, 
ezért én vallást teszek róla, hadd lássa 
előre nyíltan ez a világ és minden go
nosz hatalma, hogy ki vagyok!“

Csak az nevezze magát ma evangé
likus keresztyénnek, aki el meri monda
ni: én ismerem és tudom egyházam bib
liai tanítását, hitvallását és én valóság
gal hitvalló tagja vagyok a gyülekeze
temnek!

S. L.

Terjesszük a Harangszót.
Terjesztőink az elmúlt héten 75 új elő

fizetőt gyűjtöttek. Léhényhen 17, Bezin 11, 
Tárnokrétin 21, Rábcakapin 11, Enesén 7, 
Mérgesen 8. A vallásos estek offertóriuma 
10.53 P. Az egyesek adományait a persely
rovatban nyugtatjuk.

Terjesztőink legközelebb a következő ' 
gyülekezeteket látogatják meg: Január 
2Ö.-án vallásos est, másnap terjesztés 
Tényöfalun. 21.-én vallásos est, másnap 
s harmadnap terjesztés Téten. 23.-án 
vallásos est, másnap terjesztés Györ- 
szemerén. 24.-én vallásos est. másnap 
terjesztés Ménfőn. 25.-én vallásos est, 
másnap terjesztés Nagybarátfalun. 26.- 
án vallásos est, másnap terjesztés Kis- 
baráthegyen. 28.-án vallásos est, más
nap terjesztés Bönyrétalapon.

Köszönjük a terjesztőink iránt eddig 
megmutatott sok szeretetek Bizalommal 
kérjük ezt továbbra is.

Gyülekezeteink műkedvelő 
gárdáinak szeretettel ajánljuk elő
adásra id. Endreffy Jánosnak a Harangszó 
kiadásában megjelent bibliai drámáit : Jefte 
fogadalmát, Absalont és Keresztelő Jánost 
Mindegyik irodalmu színvonalú és megrázó 
erejű. A darabok ára az előadási joggal 
együtt 1.20 P. Megrendelhető kiadóhivata- 
talunknái.

Súlyos betegen feküdt
a kórházban egy lelkész felesége. A 
férje együtt szenvedett vele. Gyakori 
látogatásai kapcsán lelkipásztori szívvel 
szót váltott a kórház többi evangélikus 
betegével is. így született meg lelkében 
egy betegeknek való imakönyv gondo
lata, amelyet azután a Harangszó meg
valósított. Egy asszonyi szív szenvedése 
így vált ezrek számára áldássá.

Kiadóhivatalunk immár megkezdte az 
imakönyv m á s o d i k  k i a d á s á 
n a k  szétküldését. A fedőlapja még 
kedvesebb s a nyomása még tisztább, 
mint a hirtelen készült első kiadásé. Az 
imakönyv ára 20 fillér és 4 fillér a portó. 
Aki 5 példánynál többet rendel, annak 
portót nem kell fizetni. Kérjük a pénz 
előzetes beküldését.

Aki az imakönyvet d í s z k ö t é s- 
b e n akarja megrendelni, készséggel 
elkészíttetjük néki könyvkötőnkkel. A 
díszkötésű példányok ára gyönyörű szür
késkék egészvászönban, arany nyomás
sal 1 pengő, amely összegben már a 
portó is bennefoglaltatik.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 2.

Január 20. Azonnal. Márk 1, 29—31.
Ebben a három versben három „azon
nal“ szerepel. Jézus azonnal a Simon 
házához sietett, amely akkor a nyomo
rúság háza volt. ő  ma is állandó' készen
létben van és azonnal segít, ha nem is 
úgy, ahogy elgondoltad. — Simon háza- 
népe azonnal közli Jézussal a bajt. Ide- 
oda kapkodás, titkolás és halogatás he
lyett közöld azonnal Jézussal a bajodat. 
A meggyógyított beteg azonnal szolgál
ni kezd az Urnák. íme a hála, amely 
nemcsak elveszi a jót, de a köszönetről 
sem feledkezik meg.

Január 21. Tevékenység és csendesség. 
Márk 1, 32—35. Nagy gyártelepek za
katoló géprengetege az erőt egy csendes 
teremből, a villamos szobából kapja. Itt 
nincs zaj s mégis innét származik min
den erő, amely a hatalmas gépeket mű
ködésbe hozza. „Az egész város oda- 
gyiilt vala az ajtó elé.“ Egy egész város 
minden nyomorúsága ott tolongott se
gedelmet várva a Krisztus körül. Később 
is mindig így volt. Néki mindig rengeteg 
volt a teendője. Hogy az erőt mind ehez 
honnét kapta Jézus, az ebből a mon
datból tűnik ki: „Elméne egy puszta
helyre és ott imádkozék“. Akinek nincs 
rendszeresen csendes órája, az hamar 
elfárad.

Január 22. „Mindenki téged keres." Márk. 
1, 3&-T-39. Igen, ha öntudatlanul is, ő t 
keresi mindenki. A pénzsóvár azt hiszi, 
hogy vagyonra, minél több vagyonra 
van szüksége, pedig voltaképpen a leg
nagyobb kincs, a Krisztus után sír ben
ne a koldus-szegény lélek. Az élvezet
hajhászó azt hiszi, hogy a gyönyörűség 
habzó serlege az, ami megelégít, pedig 
az egyetlen igaz boldogság, a Krisztus 
után eped benne a szomjas lélek. Száz 
és ezer kívánság korbácsától űzetve ke
ressük a megelégülést, pedig csak egy 
igazi szükségletünk van: Krisztus.

Január 23. A poklosok barátja. Márk. 
1, 40—45. Mindenki futott előle, Jézus

magához engedte. Irtózással fordult el 
tőle mindenki, Jézus „könyörületességre 
indult“ a látásán. Messziről dobtak csak 
néki egy-egy falatot, Jézus „megérintő 
őt“. Gyógyíthatatlannak tartotta minden
ki, Jézus megtisztította. Csoda-e, ha ek
kora kegyelmes szeretet gyógyító cso
dájának megtapasztalása ki-kívánkozott 
a megtisztult bélpoklos bizonyságtevö 
ajkára. Aki igazán megtapasztalta az Ür 
kegyelmét, nem tud az többé hallgatni 
róla!

Január 24. Az igazi jóbarát. Márk 2, 
1—5. Négy névtelen ember, aki mind
örökre mintaképe marad az igazi jóba
rátnak. Az az igazi jóbarát, aki kitart 
mellettünk a nyomorúságban is, mint 
ahogyan ezek kitartanak a gutaütött 
mellett. Az az igazi jóbarát, aki meddő 
szánakozás helyett komolyan igyekszik 
segíteni rajtunk, mint ahogyan ezek igye
keztek segíteni szerencsétlen barátjukon. 
Az az igazi jóbarát, aki Krisztushoz 
igyekszik vinni, mint ahogyan ezek Krisz
tushoz vitték a barátjukat. Van-e ilyen 
barátod? Ilyen barátja vagy-e valakinek?

Január 25. Az igazi orvos. Márk 2, 5—12. 
Jézus a beteg testben meglátja a beteg 
lelket, a külső nyomorúság mögött, az 
igazi okot. Hány betegség van, amelyet 
ténylegesen is a bűn okozott. De. ha 
nincs is meg mindig a szemmel látható 
kapcsolat a bűn és betegség között, az 
első mindig a lélek gyógyulása. Atléta 
termettel is el lehet kárhozni, ha beteg 
a lélek, rokkant testtel is lehet Istent 
dicsőíteni, ha meggyógyult a lélek.

Január 26. Máté elhívása. Márk 2, 13—17. 
Máté, másik nevén Lévi, vámszedö volt. 
Megvetett, lenézett emberfajta. Jézus 
mégis tanítványává teszi. Az Úr Jézus 
sohasem azt nézte, hogy milyen az illető 
a jelen pillanatban, hanem azt, hogy mi
vé lehet az illető az Ő oldala mellett. „A 
pislogó gyertyabelet“ nem oltotta el, sőt 
lángra szította. A vámszedőböl apostol, 
az adó-hiénából az első evangéliom 
megírója lett. Engem is átformálhat az 
Úr, ha engedelmesen követem.

K A R C O L A T O K .
Nem a ruha te sz i a z  em bert.

„Protestáns“ bált tartottak az 
egifik városunkban. JJ„protestáns 
együvétartozás“ megmutatása cél
jából névre kapott meghívóval a 
zsebében elballagott a bálra egy 
ottani nagyon derék gazdacsalád 
fiatal legény fia is. JI bálból azon
ban kiutasították, mert nem volt 
fekete ruhája, csak sötétbarna. 
Megjegyzendő, hogy a bálban so
kan voltak nem-protestánsok, sőt 
nem-keresztyének is, akik mégis 
bemehettek, mert volt fekete ru
hájuk.

Hazafelé menet a derék legény 
azon gondolkodott, hogy miért hin
ták meg őt oda, ahova még sem 
engedték be s miért nevezik „pro- 
testáns“-nak az olyan összejőve-
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telt, ahova nem aszerint léphet 
be valaki, hogy protestáns-e vagy 
sem, hanem aszerint, hogy milyen 
a ruháját

JI legszomorubb az egészben az, 
hogy abban a városban a gazda
elem értékes rétegének az egy
ház komoly irányú munkájába 
való bevonása ezzel kárt szen
vedett. Holott a bált nem az egy
ház rendezte.

H E T I  K R Ó N I K A .
A tavasszal a Hortobágyon öt hold 

területen kísérletképpen bevezetik a rizs- 
termelést. Ha ez beválik, akkor nagyobb 
területen fognak rizst termelni. — A 
nagvszőlősi rutén polgári iskolában tö
rölték a magyar nyelvtanítást. — A 
48-as tót honvédeket is gvalázzák már a 
csehek. A szolgaság emlékének mond
ják a kassai honvédszobrot. — Felső- 
sziléziában csehesítési erőszakoskodás 
folyik a lengyelekkel szemben. — Füg
getlen Horvátországot követel a horvá- 
tok csikágói nagygyűlése. — Olasz-né
met és olasz-japán közeledésről ad hírt 
Páris. — Az olasz kormány nem tulajdo
nít különös fontosságot a francia és an
gol flotta hadgyakorlatának. — Páris 
és Róma az új béketerv előkészítésére 
népszövetségi bizottságot akar küldeni 
Abesszíniába. — Az afrikai fronton nem 
volt különösebb jelentőségű hadmozdu
lat. — Titkos katonai mozgalom indult 
meg Spanyolországban. -— A szovjet 
külpolitikai békét hirdet, közben teljes 
erővel készül a háborúra.

H A R A N G S Z Ő .

Vizkereszt utáni 2. vasárnap.
János 2, 1—11.

„Minden ember a jó bort adja fel elő
ször és mikor megittasodtak, akkor az 
aldbbvalót, te a jó bort ekkorra tartottad“, 
hangzik a kánai menyegzőn. S igazuk volt.

Ennek a világnak és az ördögnek for
dított a sorrendje. Először megadja, vagy 
legalább is megígéri mindazt, ami kívána
tos. Hírnevet, élvezetet, pénzt és mindent. 
Később azután mindent sorra visszaszedeget 
s a szegény áldozat üres kézzel kifosztottan 
érkezik a sirhoz.

Az Ur Jézus pedig mindig többet, min
dig csodálatosabbat és mindig gazdagab
ban ad övéinek. Az ő hive egyre gazdagodik.

Szeretteim, most Isten gyermekei va
gyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy 
m i v é  l e s z ü n k ! “

Személyi változások. Gáncs Aladár 
vallástanár-lelkész halálával megürese
dett vallástanári állás munkájára Virág 
Jenő missziói lelkész, az ő volt munka
körére vitéz Sréter Ferenc nyert megbí
zatást. — D. Kapi Béla püspök Barlahi- 
dára Kutas Elek segédlelkészt küldötte 
ki missziói lelkésznek.

Győr. A gyülekezet lélekszáma hat
ezer. Az elmúlt 1935. esztendőben a gyü

lekezet pénztárába 26 ezer 97 pengő és 
41 fillér adomány folyt be. A gyüleke
zetben született 97 gyermek, a múlt évi 
103-mal szemben. Megkonfirmáltatott 
104 gyermek, 12-vel több, mint a meg
előző évben. Házasságot kötött 48 pár, 
öttel kevesebb, mint az előző évben. 
Reverzális köttetett javunkra 18, egyhá
zunk kárára 9. Úrvacsorával élt 3522 
hivő. Betért egyházunkba 18 egyén. Ki
tért egyházunkból 9 egyén. Meghalt 83 
egyén, akik közül 13 nem a győri, ha
nem vidéki gyülekezet tagja volt.

Szentgotthárd. Nő- s Leányegyesü- 
letünk január hó 5.-én rendezte hagyo
mányos, jótékonycélú teadélutánját. 
Asszonyaink és leányaink összefogása 
olyan erkölcsi és anyagi sikerrel járt, 
aminöre még nem volt példa az egyesü
let történetében. A felekezetek és társa
dalmi osztályok mindegyike szép szám
mal volt képviselve. Csak egy panasz 
hallatszott: „nincs hely“, —• ami érthető 
volt, hisz elkelt 363 teajegy. A tea mel
lé valót most is asszonyaink és leányaink 
maguk adták össze, maguk készítették 
el, maguk szolgálták fel. Az adakozás
ból és munkából ki-ki szívvel lélekkel 
kivette a részét. Ennek tulajdonitható, 
hogy a tiszta jövedelem 460 P volt. Eb
ből nyernek fedezetet az egyesület kará
csonyi szeretetadományai, melyeknek 
összértéke mintegy 400 P volt.

Kisbabot-Bodonhegy. A nöegylet jan. 
6.-án műsoros teaestet rendezett. Szere
peltek: Sokoray József h. tanító, Ihász
Ilike, Ihász Magda, Németh Mariska, 
Pap Irma, Fodor Lina, Varga Gyula, 
Németh Sándor, Szilágyi Sanyika. Tiszta 
jövedelem volt 75.40 P, melyet a nőegy
let oltárterítő beszerzésére fordít.

Szécsény. A nőegylet ezévben is 
megrendezte hagyományos szilveszteri 
teaestjét, mely erkölcsi és anyagi tekin
tetben egyformán sikerült. Az estélyen 
részt vett Szécsény és vidéke társadalma 
felekezeti különbség nélkül.

Budapest. A pesti ev. magyar egyház 
1935. évi adatai: Lélekszám 36.500. Az 
istentiszteletek helyét és számát minden 
évben emelni kell, a templomok mindig 
megtelnek. Az egyházközség három lel
kész] körében (Deák-tér, Fasor, Kőbá
nya) együttesen keresztelés volt 507, 
(1934-ben 579), konfirmálás 365 (458), 
esketés 261 (241), tiszta evang. házas
ság 46, protestáns 33, vegyes 182, re
verzális 81 (77), temetés 399 (423), ki
tértek 68 (54), betértek 141 (136), úr- 
vacsorázók 13.440 (12.895), offertóriu- 
mok 6066.20 (5823.10), adományok
10,861.32 (6095.—).

Kelenföld. A nőegyesület január 4.-én 
műsoros teadélutánt rendezett, amelyen 
Hiftrich Ödön dr. c. tankerületi főigaz
gató tartott előadást. Dr. Remport Elek 
verseiből olvasott fel, Stowasser Irén 
énekelt Weltler Jenő zongorakíséretével. 
— Január 11.-én a Leánykor rendezte 
meg műsoros teaestjét, amelyen Bánkuti 
Dezső dr. leánygimn. igazgató tartott 
előadást Liszt Ferencről. — Január 12.- 
én a háztartási alkalmazottak szeretet- 
vendégsége volt, amelyen Jávor Pál s.- 
lelkész beszélt az egybegyűltekhez.

Barcs. A gyülekezet templomába ké
ményt építettek és kályhát állítottak. — 
Az ifjúság jan. 6.-án d. u. 6 órakor kül- 
missziói ünnepélyt tartott, amelyen nagy 
számmal jelentek meg minden felekezet- 
beliek. Kádár Gyula h. lelkész a külmisz-

gzió hatásáról beszélt, Treiber Adolf épí
tész Kunst Irénről tartott felolvasást, vé
gül „A nagypapa pénze“ c. külmissziói 
tárgyú jelenetet előadták , Dallos Gizi, 
Geiszler Piroska, Konrád Annus, Neu- 
hardt János. — 12.-én az ifjúság sike
rült népművelési előadást rendezett, 
amelyen szerepeltek: Szabó Ádám polg. 
isk. tanár, Kádár Gyula h. lelkész beszé
dekkel, Schreiner János és Konrád 
György komoly párbeszéddel, Geiszler 
Piroska szavalattal.

Budapest-Zuglói Ev. Templomépítő 
Egyesület jan. 12.-én szeretetvendégsé- 
get rendezett, melynek központjában 
Broschko G. Adolf esperes „Mit tehetünk 
a misszióért“ címen tartott előadást. 
„Munkálkodni, áldozni és imádkozni!“ 
Legyen e jelszó minden egyházi megnyi
latkozásunkban. Szuchovszky Gyula, ,az 
egyházrész vezetésével megbízott lelkész 
„Karácsony est a kórházban“ címen 
csak a leikész meglátásával szemlélhető 
elbeszélést olvasott fel. Leinvatter Ilonka 
szavalt, az Orsz. Citera Egyesület tagjai 
több darabot mutattak be. Schwach 
Nándor kitűnő szakértői betanításával 
„Út a mennyország felé“ címen ifjúsági 
színdarabot mutattak be. Az estély jö
vedelme 130.80 P volt.

Idei évfolyamunk 2. számában meg
emlékeztünk arról, hogy Németország 
egyik legolvasottabb könyve ma az, 
amelyet Gedat A. G. írt ezen a címen: 
Mikép éli át ma a keresztyén ember a 
világ kérdéseit. Egy evangélikus lelkész 
már fordítja is magyarra a könyvet. A 
fordító arról értesít, hogy mielőtt a 
könyvet megjelenteti, meg fogja küldeni r 
lapunk számára a mű néhány lefordított ■  
részletét. a

Gerendás. Az egyházközség mégha- ■  
tó szeretettel búcsúztatta lelkészét, Kiss ■  
Kálmánt, akit a felsőpetényi gyülekezet 9  
választott meg lelkészének. g

Országos Főiskolás diákkonferenciát ■  
rendez január 30.-—február 2.-ig a Ma- P  
gvar Evangéliumi Kér. Diákszövetség g  
(Magvar Diákok Pro Christo Szövetsé- g  
ge) Budapesten, a Skót Misszió nagy- g§ 
termében (VI., Vörösmarty-u. 51.). A §  
konferencián előzetes jelentkezés alap
ján felekezeti különbség nélkül részt ve
het minden egyetemi és főiskolai hall
gató és hallgatónő, valamint a középfo
kú iskolák két felső osztályainak mind
két nembeli ifjúsága. A konferenciai elő
adásokon a nagyközönség is részt vehet. 
Jelentkezéseket a Szövetség címére kell 
küldeni. Érdeklődőknek részletes tájé
koztatást szívesen küld. Budapest, IX., 
Üllői-ut 19. II. 12. Telefon: 886—68.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Csehország. A cseh római katolikus 

egyház prímása, Kaspar, most tért haza 
Rómából, ahonnét a pápa áldását hozta 
Benes számára. Benes egyik kezét a 
kommunista Oroszország, másik kezét a 
pápa felé nyújtja. A pápa egyik kezével 
Magyarországot, a másik kezével Cseh
országot áldja.

Anglia. A Brit- és Külföldi Biblia
társulat lapja írja, hogy 1934-ben hasz
nált bélyegekből három bibliaterjesztőt 
tudott Kínában eltartani. Ezek a biblia- 
terjesztők több ezer kilométert utaztak 
s 16.000 bibliát adtak el. S mindez hasz-
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nált bélyegek árából vált lehetővé. A mi 
magyarhoni evangélikus misszióegyesii- 
letiink is tudja értékesíteni a használt 
bélyegeket.

K Ü L Ö N  F É L É K .
Az emberi test néhány érdekessége.

Az emberi szív súlya 250—300 gramm 
között váltakozik. — Percenként 18-szor 
veszünk lélekzetet. — összes vérünk 
minden percben keresztül megy a szí
vünkön. — Testünkben nem kevesebb, 
mint 20f> féle csont van. — Van 500 féle 
izmunk, ugyanannyi idegünk és véredé
nyünk. — A tüdő köbtartalma körülbe
lül 175 cm2. — Minden lélekzésnél 60— 
75 cm2 levegőt szivünk be és lehelünk 
ki. — Az emberi test börfelületén 
2,5OO.Q0O szellőzőlyuk, u. n. pórus van. 
„Csodálatosan alkottál minket, Urunk."

Embert mentett a megmentett biblia. 
Harminc évvel ezelőtt egy Chu nevű kí
nai diák sétája közben megállóit az előtt 
a ház előtt, amelyben az akkori kinai 
lázadás alkalmával a keresztyénektől el
vett könyveket szokták elégetni. Akkor 
is éppen égetés folyt. Chu úr elkért a 
szolgától egy vastag kötetet, amelyet az 
éppen a tűzbe vetni készült. Odahaza ol
vasni kezdte a könyvet s csodálatosnak 
találta. Csak évek múlva tudta meg, 
hogy a megrongált kötet egy kinai 
nyelvre fordított biblia. Ma napi olvas
mánya a biblia s mint keresztyén napon
ként hálát ad azért, hogy 30 évvel ez
előtt a sétája az égető ház felé vezette.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Házasság. S z i r t i  J á n o s  Szepet- 

neken házasságot kötött B a iá z s o- 
v i t s Gizella áll. tanítónővel.

Halálozás. Veszprémben jan. 11.-én te
mették el nagy részvét mellett Nagy Sán- 
dorné—Döbrentey Terézt, ny. polg. isk. 
tanár, evang. iskolaszéki vil. elnök hiú 
vestársát. Sírjára az ev. nőegylet is ko
szorút vitt, minden szépben és jóban 
résztvevő tagja iránt való kegyelete je
léül. — Felsőzsidi Németh Tibomé, sz. 
mesterházi Mesterházy Sári január 11.-én 
hosszas szenvedés után, életének 28., 
házasságának 3. évében elhunyt. Mes
terházy Ernő dunántúli kerületi fel

ügyelőnk leányát gyászolja benne. — 
Kováts Istvánné, szül. Berke Irén, mura- 
szombati esperes neje, január 10.-én éle
tének 65. évében, hosszú szenvedés után 
elhunyt. — Reidl Imre ny. határrendőr, 
a barcsi gyülekezet buzgó gondnoka, f. 
hó 12.-én meghalt. Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A mézpiac lanyha, olcsób

bodnak az árak. — A borpiac szilárd. — 
Kinevezték az ezer holdnál nagyobb vé
dett birtokok teherrendezését tanulmá
nyozó bizottságot. — Tárgyalások indul
nak a magyar-német külkereskedelem 
emelésére. — Nagy erővel indultak meg 
a jelentkezések a nemzetközi vásárra.

Terményárak Bpesten. Búza 17.85—
18.75, rozs 16.05— 16.25, sörárpa 17.50- 
20, tak. árpa 16.15—17, zab 17.45-17.65, 
tengeri 14.35—14.45 P métermázsánként.

Állatárak. Budapesti sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés páronként 340 kg-on 
felül 88—92, közép p-ként 340 kg-on 
aiul 78—82, könnyű p-ként 180—220 
kg-ig 68—72, silány p-ként 100—180 
kg-ig 60—66, öreg, nehéz p-ként 300 
kg-on felül 72—75, angol sonkasüldő p- 
ként 120—150 kg-ig 82—90 fillér élő- 
súlykg-ként. — Vágómarhavásár: Bika,
magyar 32—38, tarka 24—52, ökör, ma
gyar 22—46, tarka 27—-77, tehén, ma
gyar 40—50, tarka 22—60, növendék
marha 34—48, csontozni való 1 7—20 
fillér élősúlykg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
S. A. Tét. Készségét köszönjük. A 

tavasz felé tudunk közölni két folytatást 
kitevő cikket. — S. A. Hács. Nagyon 
kedves hosszú levelét megkaptuk. Öröm
mel olvastuk, mint olvassuk ezután is, ha 
ír. A karácsonyi számokat annak idején 
elküldöttük. De nem az Ön címére, ha
nem, mint kérte, a küldött jegyzéken 
feltüntetett nevekre. A bélyegekért kül
dünk imakönyvet, de nem 5, hanem 6 
db-ot,mert a karácsony után küldött pél
dány árát már megkaptuk. A buzgó gyü
lekezettel lélekben együtt imádkozunk, 
hogy Isten a tavalyi szűk esztendő után 
ezidén segítse megvalósuláshoz a hácsi 
hittestvérek templomépítő törekvését. —

Erős vár. Amerika. Ha a Harangszóból
cikket, vagy költeményt vesz át, azt tes
sék jelezni. Ez szól mindazoknak, akik 
lapunkból közleményeket vesznek át. — 
H. I. Ászár. A verses életrajzot közölni 
fogjuk. Hogy mikor, azt most még nem 
tudjuk megmondani. — Sz. D. Ajka. A 
küldött összeggel előfizetését f. év vé
géig rendezte. — M. Gy. Békéscsaba. 
Hátraléka a beküldött összeggel 1935. 
dec. 31-ig kiegyenlítve. — S. M. Nova. 
A beküldött összeggel rendezte 1935. 
dec. 31-ig előfizeteéset. Folyó évre ese
dékes. — Dr. W. K.-né Sopron. Előfize
tését okt. 1-ig réndezte. — K. A. Kuta
só. Folyó év ápril 1-ig. — R. Gy.-né Kis- 
tarcsa. Folyó év végéig még 80 fillér 
esedékes. — felső Z. J. Sárszentmiklós. 
Folyó év végéig még 13.20 P hátraléka 
van. — K. D. Ságvar. A beküldött ösz- 
szeggel 1935. okt. 1-ig rendezte hátra
lékát. — L. E. Balatonlelle. 1934-re utol
só negyeddel hátralékban van. — F. K. 
Répcelak. Előfizetését f. év junius 30-ig 
rendezte. — Sch. H. Dombóvár. 1936. 
julius 1-ig. K. K. Gecse. Előfizetését áp
ril 1-ig rendezte. — B. I. Kölesd Hátra
lékát 1935. dec. 31-ig rendezte. Folyó 
évre esedékes. — L. 1. Bököd. Folyó év 
julius 1-ig 6.80 P a hátraléka. — ß. S. 
üyörszentiván. 1935. évre hátraléka 1.60 
P. Folyó évre első negyedre 1.28 P, ösz- 
szesen 2.88 P. — B. I. Hévizgyörk. 4.80 
P-vel 1936. julius 1-ig rendezte előfize
tését. — I. D.-né Hatvan. Okt. 8-án be
küldött 2.40 P-vel 1935-re rendezte hát
ralékát.

Az eredeti kisméretű

L uiher-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  L ajos vésnöki mfiintézete.

Bélyegzők, jelvények 
és zászlószegek gyártása. 

Szom bathely , N agykar-u tca  6. sz .

R uhafestés - vegy tisztítás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 8—1

Az idegesség.
I r ta : Dr. Benes Imre körorvos.

2. Az ifjúkor.
Az évek gyorsan múlnak, a serdülő fiúból ifjú, a 

leányból hajadon lesz. Ártatlan, tiszta örömök, rózsa
színű reménységek kacagó boldog kora. Igen, régen a 
jó és erkölcsös világban így volt ez városon és falun 
egyaránt. Nem is volt akkor ideges az ifjúság, hanem 
nyugodt boldogságban élte élete legszebb éveit és há
lát adott érte Istenének. Nem mondom, hogy abban az 
időben a fiatal ember és fiatal lány nem volt számta
lan kísértésnek kitéve, de volt nekik erkölcsi tőkéjük, 
mit a nevelés, szülői ház adott nékik és a jó példákból 
is merítettek, úgyhogy ellen tudtak állni a kísértésnek, 
mely orvul leselkedett rájuk.

Azonban jött a nagy világégés, jött a sok nyomo
rúság, a megélhetési viszonyok nagyon megromlottak, 
az emberek elkeseredtek, jött hozzá az istentagadó, 
erkölcsösnek nem nevezhető irányzat, a bolsevista ta
nok s ezek megmérgezték a társadalmat és első sorban 
az ifjúságot, mely a hangzatos szavakat kellő életta
pasztalat hijján, bírálat nélkül fogadja, kivált ha az 
neki kellemes és élvezetes szabadosságot ígér minden 
téren. Egyet azonban elfelejt az ifjúság, tartozzon bár
melyik nemhez is, azt, hogy Istent nem lehet trónjáról 
letaszítani, sem pedig az Ő erkölcsi törvényeit lábbal 
tiporni. S ha mégis megpróbálja, drága árat fizet érte. 
Első sorban maga az egyén veszíti el lelki kiegyensú
lyozottságát és ha esetleg nem is ébred ennek tuda
tára, a folytonos hajsza, a kicsapongó, elvhajhászó, 
erkölcstelen életmód megtámadja még a fiatal, erős 
idegrendszert is, az egyén ideges lesz, de nemcsak
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„Ulinántúli Prot.Lap' 
Kiadóhivatala

Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

szólás-mondás szerint, hanem orvosi szempontból is 
kóros állapotba jut.

Ha vizsgáljuk a mai fiatal ember helyzetét a váro
sokban, orvosi szemmel nézve bizony nagy átlagban 
igen szomorú az. Akár a tanult ifjúságot nézzük, amely 
valamilyen oklevelet szerzett magának, akár az iparo
sokat és kereskedőket, a legtöbbje nagy nehezen tud 
csak imigy-amúgy elhelyezkedni, szűkös keresetéből 
keservesen tengeti életét. Tekintélyes része pedig egé
szen munkanélkül marad. Ez bizony elkeseredést vált 
ki bennük és ebben az ideges világban ők is idegesek 
lesznek. A mai ifjúság nagy százaléka ideges már azért 
is, mert gyermekkorában nélkülözte a megfelelő táplá
lást- és gondozást, a meghitt, csendes, rendes családi 
otthont. Idegesek voltak a szülei is a sok gond miatt, 
nem futotta talán a kellő táplálkozásra és más sok min
denre, mert kellett a szülők szórakozására, mert ez tár
sadalmi kötelezettség és erről sokan nem tudnak le
mondani. Mondom, igy indul neki az életnek az a sze
gény fiatal ember, legyengített szervezettel és gyenge 
idegzettel, annak az életnek, amely igazán egész em
bert kíván. A gyenge idegzet és leromlott szervezet 
egyik folyománya a legyengült ellenállóképesség erköl
csileg és testileg egyaránt. A szűkös viszonyok között 
élő fiatal szervezet könnyebben betegszik meg, a 
gyenge idegzettel bíró fiatal ember könnyen enged a 
mai kor számtalan léha és könnyelmű csábításainak, 
kivált ha leikéből hiányzik a kellő erkölcsi ellenállást 
kölcsönző alap. így azután beleveti magát az élet, az él
vezetek forgatagaira, ott aztán nemcsakhogy az amúgy 
is gyenge idegeit teszi tönkre és ezáltal munkaképes
ségét, egyéni értékét csökkenti, hanem olyan fertőző 
betegségeket is szerezhet, melyek esetleg egész jövő
jét, leendő családi boldogságát is tönkreteszik, idönap 
előtt megrokkan, munkaképtelenné lesz, esetleg évekig 
tartó sinylődés után elmegyógyintézetben fejezi be éle
tét. Mindezt miért? Néhány — szerinte — boldog órá
ért! Pedig hát a mai világban akármilyen nehéz is a 
megélhetés, lehet ezen bajok ellen védekeznie az ifjú
ságnak. Éljenek az Isten rendelése szerint, éljenek er
kölcsös, egészséges életmódon, az éjszakát használják 
fel pihenésre, az Isten szép napját a munkára és csak a 
szabad idejüket egészséges szórakozásra és tested
zésre. Reggel hideg l.emosakodás, utána torna, ezután 
felfrissülve és jókedvvel fog az az ifjú az ő napi mun
kájához. Aki így tölti ifjúságát, az bizonyosan nem lesz 
ideges, hanem a tehetsége legjavát fogja adni a mun
kájába és feljebbvalói is meg lesznek elégedve teljesít
ményével. A táplálkozás is nagyon fontos. Ne legyen

egyoldalú, de foglalkozás szerint megválogatott. A ne
héz testi munkát végző egyénnek más táplálékra van 
szüksége, mint az egész nap íróasztal mellett ülő szel
lemi munkásnak. A nehéz testi munkát végző egyén 
több húst és melléje, ha lehet, zöld főzeléket és hüve
lyesekből való főzeléket egyék, a szellemi munkás a 
húst mérsékelje. Természetesen tésztás ételt mindkét
fajta munkát végző ehetik. Ajánlatos a nyers gyümölcs 
is, de csak kellően megmosva és megtörölve, mert a 
nyers gyümölcs viaszburkolatán előszeretettel tapad 
meg a sokféle fertőző csira és tudjuk, hogy a piacon, 
vagy boltban vett gyümölcs számos, esetleg mosatlan 
kézen ment keresztül. A városi ifjaknak rendelkezésre 
állanak sportegyesületek, dalárda, kultúrház stb. A vá
rosi ifjak szabad idejüket ilyen helyen töltsék, ahol ne
mes sportban edzik testüket, énekkarban és zenekar
ban való részvétellel nemesítik lelkűket és mellett szol
gálnak egészségüknek is, mert ellensúlyozzák a napi 
munkájukat eme nemes, szórakoztató munkával és nyu
godtan fognak éjjel pihenni. Nem is szólva arról, hogy 
mennyi anyagi és erkölcsi hasznuk van abból, hogy el
kerülték ezzel a rossz társaságot és ujult erővel, üdítő 
álom után kipihenten, nyugodtan, jókedvvel és n e m 
i d e g e s e n  fogrtak hozzá az új reggelen a munká
jukhoz.

A falusi fiatalságnak ma is jobb a helyzete annyi
ból, hogy megtalálja a munkakörét és az egész napi 
fárasztó munka után bizony ringatás nélkül elalszik. A 
vasárnapot az istentisztelet mellett pihenésnek szen
telheti, a levente és ifjúsági egyesületekben űzheti a 
testedzést és nemes szellemi szórakozást. Ma már a 
legtöbb faluban van kultúrház is, de ha ez nincs is, if
júsági egyesületek mindenütt vannak, ezek rendelkez
nek könyvtárral és olvasóteremmel, úgyhogy itt tölt
heti szabad idejét a falusi fiatal ember és nem szüksé
ges, hogy kocsmába járjon, hol csak egészségének árt 
és sokszor lelki egészségében is kárt szenved. Épen 
ezért a falusi fiatalság nem is annyira ideges, mert 
rendesebb életet él, testileg, lelkileg kiegyensúlyozott. 
Természetesen kivétel itt is akad, de szerencsére 
nem sok. '

A fiatal hajadon leányok helyzete is sokban ha
sonlít a fiatal emberek körülményeihez. Városon is, fa
lun is. A legegyszerűbb természetes gyógyszer az ő 
idegességük ellen is a rendes, erkölcsös munkás élet, 
kellő sportolással, pihenéssel és nemes szórakozással, 
hogy meg legyen a nyugodt lelki egyensúlyuk és akkor 
nem lesznek idegesek.

K ö v e tk e z ő , u to l s ó  k ö z l e m é n y ü n k  c im e :  A felnőtt- és öregkor.

VIRÁGOT.
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.

TELEFON:  9-46. 
Szives pártfogást kérek.

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , parföm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
G y ő r , E r z s é b e t  -  té r  13.
A k i e lalrdetésí f e lm u ta t ja ,  v á s á r lá s n á l  
S s z á z a lé k  engedm ényben r é s z e s ü l !

Szerkesztő bizottság :
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.

Kéziratokat nem adunk vissza

Baroza-nyomdt Uzsaly és Koncz, Qyőr - Ttlefon f-68
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Alapította: 
KAPI  BÉLA

1910-ben.

Laptul&jdonoa: 
D u n á n tú l i  L u t h a r - S z á v e t s é g .

M e g je l e n ik  m in d e n  v a s á r n a p .

Ingy«n nulláidat tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek ónhozzám.

Postacaekkszámla : 30.626.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
I s te n t  f é l jü k  és s z e r e s s ü k  : f e le b a r á tu n k  h á z á r a ,  v a g y  ö r ö k s é g é r e  á ln o k u l  n e  tö r e k e d jü n k , 
se  a z  ig a z s á g  s z ín e  a la t t  a z o k a t  e l n e  tu la jd o n í t s u k ,  h a n e m  in k á b b  s e g ítsé g é re  és s zo lg á la tá r a  

le g y ü n k ,  h o g y  a z o k a t  m e g ta r th a s s a .
(A  k i l e n c e d ik  p a r a n c s o la t  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k isk á té b ó l) .

A Harangszó
szerkesztő-kiadóhivatala:

QYÖR  
II., Petfifi-Mr 2.

Előfizetési Ara: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 4« fillér, 
egy évre é P 80 fillér. 
Csoportos küldéssel 
IOV i -ob kedvezmény. 

Amerikába egész évre I 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér.

A testi erő.
Birák k. 15, 16.: „És monda 

Sámson: szamár állcsontjával se
regeket seregre, szamár állcsont
jával ezer férfit vertem le.*

Egy célt lát maga előtt ez a mai 
kor, a testnek kultuszát. Ez tart 

lázban ifjat és öreget. Mindent csak 
ezért! Sámsonnak, lzráel legendás 
hősének élettörténete világosan mu
tatja, milyen végzetes tévedés ez. 
A puszta emberi erőnek az örökké
valóság mérlegén

kevés értéke van. Sámson az ő 
félelmes erejével nem sokat használt 
az ő népének. Még azt sem tudta 
elérni, hogy megvédelmezze azt a 
filiszteusok támadásával szemben. 
Ennek a nagyerejü hősnek Izrael 
nem köszönhetett annyit, mint a test
ben ugyan gyengéknek, de lélekben 
erőseknek. Ezsaiás nem volt az erő
nek megtestesítője, hiszen honfitár
sai megragadhatták, darabokra fű
részelhették. Mégis vigasztaló, osto
rozó próféciáival megtanította népét 
a jövőbe látni. Utat mutatott néki 
egy új élet felé. — Nem volt erős 
Jeremiás, akit a nép sírba zárhatott, 
mégis nemzete felett való zokogásá
val felrázta azt szennyes bűneiből. 
Az emberiség boldogulását mindég 
azok vitték előbbre, akik törékeny 
testükben csodálatos lelki erőt hor
doztak. Pál apostol alacsony termetű, 
szívbajos ember. Betegsége miatt 
panaszkodik: „Tövis adatott az én 
testembe a Sátán angyala, hogy 
gyötörjön engem“ .. . mégis egy vi
lág tárta fel kapuját hódító ereje 
előtt.

Mai túlhajtott testi nevelésünk szá
mára egy komoly intelem ez, nem 
az izmok kifejlesztése, a testi ügyes
ség teremti meg a csodákatmüvelő, 
élni tudó nemzedéket, amely új éle
tet támaszt e sok jajjal teli földön, 
hanem a bensőleg izmosak, a lélek

ben erősek fogják újjá formálni ezt 
a világot. A testi erő 

az elmúlás törvényének van alá
vetve. Sámson addig volt rettenthe
tetlen hős, amig Delila árulása foly
tán le nem vágták szép dús haját, 
erejének forrását. Ezután kioltották 
szeme világát s mint megláncolt 
szánalmas rab körbe jár a taposó 
malomban. Az emberi erő csak vala
meddig tud csodákat művelni. Nem 
sok kell hozzá, hogy megroppanja
nak a vas izmok, kialudjon a tűz a 
bátor szemekből s az, aki ezer aka
dályon gázolt keresztül, tehetetlen, 
másokra támaszkodó koldussá lesz. 
Mégis milyen sokan építenek ere
jükre, egészségükre, mintha azok 
örökké tartanának. Elhanyagolják a 
lelki erők művelését. Kikapcsolják 
életükből egészen az Isten segítsé
gét. A testi erő pedig magában 

csak rombol és nem épít. Sámson
nak a fogságban megnőtt a haja. 
Újra visszanyerte félelmes erejét. 
Széttépte láncait s elrohant a temp
lomba. Vad erővel, bosszútól lihegve

Öt árva gyermek minden reggel és 
este imádságra kulcsolja kezét, imád
koznak Istenhez, hogy segítse és vezé
relje éltüket. Nincs se anyjuk, se apjuk. 
A legidősebb hatodikas elemista. Nyolc
vannégy éves nagyapa gondozza öt árva 
unokáját. A gazdag rokonok kérték az 
árvákat, rokoni kötelességüknek tartot
ták, hogy a gyermekekről ők gondos
kodjanak, de a nagyapa semmiért nem 
engedte. Honnét van ekkora erő egy 
nyolcvannégy éves emberben, remegő 
kezével hogyan képes megfésülni kicsiny 
unokáit, kenyeret helyezni az asztalra és 
általában mindenről gondoskodni. Ha 
megkérdezzük tőle, nem tud választ ad
ni, de asztalán ott van egy ütött-kopott 
biblia. Ezt az öregbetűs bibliát minden
nap a kezébe veszi az öt árváról gon
doskodó nyolcvannégy éves nagyapa.

*

megrázta a templom oszlopát, hogy 
ellenségeire döntse. A templom való
ban összedőlt, de őt is maga alá 
temette romjaival.

Erővel, erőszakkal akarják ma so
kan paradicsommá változtatni ezt a 
világot. Lélek, türelem nélkül dühö
sen rázzák megszentelt intézmények
nek, a mai élet rendjének oszlopait. 
Lehet, hogy sikerül haragtól fütött 
szándékuk, de akkor ez az össze
omlott világ mindenkit és mindent 
el fog'temetni. Az építéshez lélek, 
megértő szív, áldozatos szeretet kell. 
Azért a mi eszményképünk nem a 
templom oszlopait fogcsikorgatva rá- 
zogató Sámson, hanem Az, akinek 
arca megkékült a korbács ütésektől, 
összeroskadt a kereszt alatt, testében 
meghalt ugyan, de áldott leikével 
örökké él, itt jár közöttünk, az Ur 
Jézus Krisztus 1 Az ő tanításából és 
példájából tudjuk : „aki Istenben
hisz, az hatalmasan szeret, szelíden 
örül, tevékenyen él, sohasem harag
szik és sohasem hal meg.

Hulvey István.

Egy édesapa így szólt a fiához, aki 
esténként elmaradozott: „Ha holnaptól
kezdve nyolc órára nem érkezel haza, 
akkor nem kapsz vacsorát“. A fiúnak 
nem tetszett a feddés és duzzogva gon
dolkozott azon, hogy mitévő legyen. 
Elhatározta, hogy azért is későn jön 
meg, ö már nagy fiú és neki nem paran
csol senki. Másnap ismét későn érkezett 
meg és nagy csodálkozására megkapta a 
vacsoráját. Az édesapa melléje lépett és 
csendesen szólt: „Már nagy fiú vagy,
nem akarlak megverni, de mától kezdve 
nem törődöm veled, azt teszel, amit 
akarsz, a vacsorádat is fogyaszd el. A 
duzzogó fiú szeméből kicsordultak a 
könnyek, nem tudta elviselni azt a gon
dolatot, hogy vele nem törődik a? apja. 
Jaj nekünk, ha a lelkiismeretünk azt ad
ja tudtunkra, hogy többé nem törődik 
velünk a mi jóságos Atyánk, tehetünk 
azt. amit akarunk.

Fillöp Dezső.

Apróságok.
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Kunst Irén magyarsága.*)
Irta: Dr. Molnár Gyula ítélőtáblái bíró, 

a Magyar Ev. Misszióegyesület világi elnöke.
Kunst Irén nem született magyarnak, 

de megszerette árva nemzetünket: lelke 
összeforrt velünk. Szíve magyar szívvé 
vált s az maradt utolsó dobbanásáig. 
Hogyan történt ez a csoda? Tökéletes 
választ erre a kérdésre csak Isten tudna 
adni, aki a szíveket formálja, de egyet- 
mást megértet mégis e csodából az, 
amire Kunst Irén életrajzi eesményeiből 
itt rámutathatok.

Kunst Irén szülővárosának, Königs- 
bergnek, mindeddig nem volt a magyar 
közérdeklődéssel semmi kapcsolata. A 
kis Irén 10 éves korában került édesany
jával hazánkba; előbb rövid időre Deb
recenbe, majd 10—12 éves korában Bu
dapestre. Itt a magyar nőnevelés úttörő 
s akkor legáldottabb intézményének, a 
Veres Pálné Nőképző Intézetnek a köte
lékébe jutott. Ennek a lelkes, honszere- 
tetre nevelő intézetnek a kebelében forrt 
össze először Kunst Irén lelke a magyar
ság leikével; itt lett a félig német, félig 
svéd leánykából tüzes magyar honleány. 
A tanárok és tanárnők nagyobbrészt 
olyanok voltak, akik, ha mint gyermekek 
is, átélték az 1848. körüli időket, majd 
az elnyomatás szomorú másfél, évitize
dét.

De nemcsak az általános szabadság 
kivívása körül folyó nehéz harcok, ha
nem az evangéliumi szabadságért szen
vedett hosszas tusák is kiemelhették né
pünk rendkívüliségét az idegenből jött s 
igazságot kutatni szerető lélek előtt. E 
világ kufár lelkei nem egyszer csúful el
hagytak, magunkra hagyva mások pré
dájára adtak bennünket. De feltűnhetett 
Kunst Irénnek az is, hogy az Isten tu-

*) Mutatóul a most megjelent Kunst Irén 
emlékkönyvből.

dott idejében csodát tenni, mint Izarel 
népével s nagy lelkeket támasztott sok
szor idegenek között is, kik — miként 
őket isteni Uruk — örökké megmaradó 
szeretettel szerettek meg bennünket' 
Mindezek megismertetésében nagy sze
repe lehetett vallástanárának, Oyöry Vil
mosnak, aki magyarságát a legmagya- 
rabb Lutherániából: Dunántúlról hozta.
Csoda-e, ha aztán ilyenné kívánt válni s 
tényleg ezek közül való volt a mi drága 
Kunst Irénünk?

Térjünk hát vissza élete történeté
nek azokra az eseményeire, amik napnál 
világosabban mutatják, hogy ö nemcsak 
m a g y a r r á  lett, hanem mindvégig az 
is ma r a d t .  A tanítónőképzőben buz
gón készült magyar tanítónőnek. Kínába 
is az a gondolat vezette, hogy a m a
g y a r  n é p  r o k o n á h o z  megy. Hu
nan tartomány, ahol dolgozott, a hunok
ra emlékeztette. A Kínából írt első leve
leiben kitért azokra a n y e l v é s z e t i  
eredményekre, amelyekre a kinai és a 
magyar nyelv összehasonlítása során 
jutott.

Bár a Német Nők Missziói Imaszö
vetsége tartotta őt el, — s ennek folytán 
természetesen ápolnia kellett a német 
kapcsolatokat, — mégis mindig magyar
nak vallotta magát, nemcsak hazánk
ban, hanem Kínában és Németországban 
is. Legutóbbi németországi tartózkodása 
alatt a Liebenzelli Missziói házban időz
ve, büszkén fizette, mint magyar, az ide
genekre kivetett újabb adókat. így ne
vezte magát: E l s ő  m a g y a r  mi s z -  
s z i o n á r i u s n ő  K í n á b a n .  Pedig 
így is nevezhette volna: A Német Nők 
Missziói Imaszövetségének első munká
sa a világmisszióban. Ez a cím — világ- 
viszonylatban — többet jelentett volna, 
és mi magyarok ezt annál kevésbbé sé
relmezhettük volna, mert végeredmény
ben „az első magyar misszionáriusnő“ 
kinai munkájáért mi, fájdalom, vajmi ke
veset tudtunk tenni. Az annak idején

fennállott azon reménység, hogy a Ma
gyar Külmissziói Szövetség majd miha
marabb átveheti Kunst Irén eltartását, 
meghiúsult. Később sor kerülhetett volna 
erre, azonban Kunst Irén a maga egye
nes leikével úgy látta, hogy az őt elő
ször munkába állító német egyesület 
iránti köteles hűség most már ellene szól 
ennek az átkapcsolódásnak. De viszont 
nagyon a szívén volt, hogy legyen 
a magyaroknak Kínában dolgozó misz- 
szionáriusuk s bennszülött munkásuk. 
Még jó maga ki sem ért Kínába, 
már a hajón, mely öt 1904-ben Kínába 
vitte, így írja levelében: „Higyjétek el, 
ez az elválás, a hazámtól való elszaka
dás leginkább fájt és amint gondolataim 
az előttem messze elterülő tengeren át 
hazám felé szállnak, csak azt kívánom, 
hogy elmenetelem egész hazámra nézve 
áldásos legyen. Kedves testvéreim, ne 
felejtsétek el, hogy testvéretek vagyok 
és támogassatok, hordozzatok imáitok
k a l! ... Kedves testvéreim, nem is hi
szitek, mily boldog vagyok, hogy hazám 
e nagy adósságát leróhatom és ha meg
halnék is, tudom, hogy lesznek közietek, 
akik követnek és a résbe lépnek!“

Az utóbbi időben különösen imádko
zott azért, hogy valaki a magyarok kö
zül lehessen Kínában az utóda. Mily há
lával tudta fogadni e tekintetben a leg
kisebb biztató jelet is!

Nevét nem változtatta meg, ám na
gyon megható, hogy mintha még ez is 
foglalkoztatta volna az 1900. év folya
mán. Az első proit. gyülekezeti ébresztő 
lapban, a Keresztyén Evangélistában 
1903-tól megjelent német, angol fordí
tásai, átdolgozásai, néhány önálló építő 
cikke ezzel az álnévvel jött: Nagy Vero
na. A Hajnal első számaiban megjelent 
— Kínából küldött — egyik levele alatt 
ott találjuk neve után zárójelben: Nagy 
Verona. Majd egy másik levélben így írja 
magát alá: Nagy-Kunst Irén. Hogy
mennyire összeforrt előtte a magyarság

A  C S O d a -
Irta : dr. Schlitt Gyula. 1

1. FEJEZET.
Valami boltféle előtt nagy a tolongás. Csupa asszony. 

Öreg és fiatal vegyesen. Nem igen van köztük különbség. Rán
cosarcú mind s magukon viselik a kemény sorsjárásnak lába- 
nyomát. Ruházatukat is egyformává nyűitte az idő s a közöny 
rongyokba tépte rajtuk az olcsó kelmét. Közös vonásuk még a 
piszok. A szétbomiló lelkiéletnek szomorú folyománya ez. Ki
hull belőlük a szégyenérzés s megtűrnek magukon mindent, ami 
egykor a vért kergette arcukba. Nem bántja őket a hideg sem. 
A köd, mint megolvadt ólom hömpölyög végig a tömegen, 
meg-megdideregteti sovány testüket, de nem vesznek róla tu
domást. Olyan mindegy nekik. Ami rosszat nyújt az élet, azt a 
halál csak enyhítheti. Arcukon az ösztön, az értelem merev bá
mulatba fagy, nincsen már vágyuk, nincsen céljuk, csak meg
adás, csak elmerülés a végzefszerü nyomorúságban. Közömbös 
nekik a fény, a piszok és nem gerjeszt bennük fellobbanást az 
élet, sem félelmet a halál. Fáradtak mind.

Moszkva szegényei. Kenyérért állnak sorfalat. A holnapi 
kenyérért. Az út az élelmet elosztó állomásig jelenti a moszk
vai proletár nőnek mindennapi mozgását. Nem hagyná azonban 
ott az odút, hogy az utcára vigye utált szégyenét, ha nem az 
éhség kergetné. Végeláthatatlan a sor. Sűrűn egymás mellett 
csupa meggörbült hát, mélyrehajtott fejek. Olyan a látvány, 
mint a hídon átszorongó fekete birkanyáj. Oldalt, tízlépésenként 
feltűzött szuronnyal fegyveres katonák állnak. Jóltápláltak 
mind s fölényes gúnnyal nézik ezt a rongyokba bújt nyomorú
ságot. Ügyelnek, ne kapjon vágyra a tömegben rejlő erő, ne le
gyen nagyon hangossá az éhség, hogy tettre izgasson. Ha itt- 
ott megbomlik a rend, puskatussal igazítják helyre a hibát. El

fojtott nyögés sír fel az ütésre, de szó nem esik nyomán. A rab 
hallgat és tűr.

Nyílik a boltajtó és sietve tódul ki néhány asszony. Viszik 
a kincset, a fekete kenyeret. Még mosolyogni is tudnak. A vá
rakozó tömeg elkapja ezt a mosolyt s az üzletbe nyomulók 
után egyet előrelép. Az ajtón kiáradó kenyérszag vágyakat éb
reszt bennük s megvillan a mélyen ülő szemekben az élniakarás.

A sorból kicsúszik egy asszony s előredőlt testtel átvág 
az úton, a túlsó járdára. Behúzza nyakát, várja a hátulról zu-- 
hanó ütést.

— Hová rohansz, te barom!?... — Kiáltja utána a hozzá 
legközelebb álló őr.

Az asszony nem szól, hanem szaporítja lépteit s megindul 
lefelé az utcán. A katona utána veti magát, néhány lépéssel el
éri s puskatussal oldalba vágja. Szegény a falba kapaszkodik, 
hogy össze ne essék. Rémülettel néz a katonának vadul lángoló 
szemébe. Sír, könyörög ez a rémület. A tömeg felzajong s a 
hosszú soron végig dübörög a moraj, mint a föld mélyéből jövő 
hang, mely földrengést jelez. A katonák markában felcsattan a 
fegyver, kattog a zár... s a moraj elhal. Némaságba süllyedt is
mét a részvét, a panasz s hallgatag lett az utca, mint a sír. 
Csak a megütött asszony nyög a túlsó oldalon.

— Hagyd a bolondot, — kiáltják az őrök, — ismered. 
Majd jön, ha nyikorog a bele. De ma este ide ne szagoljon, 
mert jólakatjuk. Gyere, hadd fusson!...

Lelketlen tréfájukra felröhögnek, mint a lágyékba csik
landozott lovak. Az asszonytömeg összetett kezekkel áll..., mi 
lesz? Mintha imádkoznának, pedig gyenge csontjaikban tehe
tetlen düh feszül, meily ha ütésre lendíthetné öklüket, vérbefoj- 
taná ezt a kriptaszagú várost. A katona a túlsó oldalon belerúg 
áldozatába s otthagyja. Az asszony összerogy s a sárba terül. 
Átfogja hasát s összehúzott testtel fekszik, mint a rosszul meg
töltött zsák, hogy szűnjön emberfeletti fájdalma. Nem is a ru-
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je, — levele is nekünk; hadd szóljon 
hervadhatatlan reménységről, hogy az 
Ür, aki kegyelméből Kunst Irént ne
künk adta, nem feledkezik meg ez
után sem rólunk, árva magyarokról. 
Támaszt Szendéikével fiakat, leányokat, 
kik megnyílt szemekkel meglátják itt
hon is s kint a misszió nagy munkameze
jén is, hogy mily fehérek immár a_me- 
zök az aratásra,.,

Farád.
Rábaköz községeiben, így Faradon s 

a most gyülekezetileg hozzátartozó köz
ségekben: Jobaházán, Rábatamásiban és 
Bogyoszlón nagyon korán, valószínűleg 
már a reformáció első évtizedeiben be
fogadásra talált az evangéliomi keresz- 
tyénség. Ezek a községek jórészt a Ná- 
dasdy- és Ostffy- család birtokai voltak 

s róluk tudjuk, hogy hamarosan csat
lakoztak a lutheri reformációhoz. De, 
hogy itt mikor keletkezett gyüleke
zet, arról a történelem nem említ 
pontos adatokat.

Volt a gyülekezetnek régidőtől 
fogva kőből és téglából épített temp
loma. később iskoláin is. Régi lelké
szei között ott találjuk Aáchs Mi
hályt. a híres énekköltőt és imádság
írót. A Lipót-féle üldöztetés elől in
nen menekült a Hanysánon keresztül 
Sopronba, majd lesz később Tököly 
kurucainak tábori papja,

A gyülekezet templomát és többi 
éniileteit ezidőtől fogva többször fe- 
nvegeti az elkobzás veszélye. Körü
lötte egymásután lesznek az üldözés 
áldozatai az evangélikus gyülekezetek 
° utaltatnak az artiktiláris helynek ki- 
ieiö't Vadosfa lelki szolgálatára. 
'714-ben Farád is ezek sorsára jut. 
Templomát és egyéb javait elveszik, 
le'készét elűzik a gyülekezetből. Ez 
időtől fogva 69 esztendőn keresztül 
Vadosfa védőszárnyai alá húzódnak 
a fnrádi hívek hogv kivárják boldo- 

, gabb idők reájuk köszöntését. Drága 
vigasztalást és megerősítést jelentett 
részükre egv ideig, hogy elűzött lel
készük. ki Vadosfára került, titokban 
el-eljött az árván maradt nyájhoz.

Az újjáéledést itt is a Türelmi Ren
delettel beköszöntött új idők hozták, 
lobaházával és Rábatamásival szer
vezkedett újra gyülekezetté 1783-ban.

A (arádl templom.

és Jézus ügye, meghatóan látszik abból 
is, hogy önéletrajzának 1934. januárjá
ban írt vázlatában a befejező sorokban: 
Jézusról, mint Hazánk Megváltójáról be
szél s e szót: Hazánk, nagy betűvel írja.

Pihenő éveiből a köteles német kör
utak mellett mindig nagy részt szentelt 
a többletmunkaként vállalt magyar kör- 
utaknak. Szinte alig akad hazánkban 
olyan táj, ahol egy-egy kisebb-nagyobb 
ref. vagy ev. gyülekezetben meg ne for
dult volna, ahol ne emlékeznének de
rűt sugárzó jóságos, szélíd arcára. 
Milyen élénken élnek emlékezetünk
ben a Kínából hozott apró tárgyak, 
miket a kínai nép lelkének ismerte
tése végett bemutatott; s mialatt ezt 
tette, magyar lelkek megmentéséért 
viaskodott. Mialatt bemutatta a kínai 
nők elnvomorodott lábához szabott 
cipőcskéket, szolgált egyúttal Jézus 
Krisztusnak drága Evangéliomával, 
hogv áldott eszköze lehessen elnvo
morodott lelkek megépülésének. Mi
közben felmutatta a pálcikákat, ame
lyekkel a kínai ember a rizskásáját 
kanalazza, oh. hány magyar lelket ta
nított meg táplálkozni az örök élet 
kenyerével.

Drága Irén Nénink, köszönjük Ne
ked mindezt! Hogy magyarrá lettél, 
hogy bennünket Isten gyermekeként 
is annyira szerettél, hogy mindhalálig 
hű voltál! Porsátradat nem takargat
hattuk be gyengéden a drága honi 
földbe; a harctéren maradtál, Kína 
földién. Hadd zarándokoljunk el le
galább lélekben sírhalmodhoz; hadd 
ültessünk sírodra magyar virágokat; 
piros muskátlikat. Pirosló szirmuk 
hadd beszéljen Jézusnak bűnt eltörlő 
piros véréről, melyben egyedül van 
szabadulása; a vérről, mely mialatt 
váltságot és mennyei polgárjogot 
szerez, egyúttal a földi hazának is 
igazán hű fiaivá avat bennünket. De 
hadd beszéljen a magyar virág zöld-

gás fáj neki. Valami egészen más... Az állattá lett ember, ki 
csupán szivattyúnak nézi a szívet és gépet lát a lelkes életben; 
ez a lelketlen hústömeg, a szovjetember, kiben nincsen érzés s 
a széjjelvert boldog világnak jajjával táplálkozik. Ez az új em
ber fáj neki. De legalább feledteti testi baját.

Feltápászkodik s hirtelenül befordul egy sötét mellékut
cába, Itt már nem látják, fellélekzik. Szűk, összeszáradt melle 
levegő után kapkod a sűrű ködben, mint a partra vetett hal. A 
villanyducba kapaszkodik s úgy pihen. Hátra hajtja fejét s tág- 
ranyílt szemével belenéz a felette levő villanykörtébe. Jól esik 
neki ez a világosság. Más gondolatokat ébreszt, mint a homály. 
Reménységet, megnyugvást kelt. Nézi, mint száll a köd. Á 
gyorsan hulló cseppekben felparázslik a körte sovány fénye s 
szikrát hány, mint a földre zuhanó gyöngy, mígnem belemerül 
a járdának nyálkás piszokjába. Ilyen a remény is. Felcsillámlik. 
mint az esőcsepp a fényben s posványba hűli, akár a repülő 
szentjános bogár. Felparázslik szegény asszony szeme is. Mint 
két nyugtalanul kutató reflektor világítanak elő az arccsontok 
közül. Belső tűz lobbantotta őket lángra. Valami nagy elhatá
rozás lázong benne, mit teljesíteni kell, ha életébe kerül is. Vad 
elszántság lobog vérében s nem sejtett erőt gerjeszt fáradt 
tagjaiban. Újra megindul s mintha könnyű szárnyak vinnék, 
szinte úszik a ködben.

Hatalmas épület sarkához érve megáll s nézi a halványan 
kivilágított ablakokat. Ezek mögött keres valamit. Szemügyre 
veszi mind, végig simogatja őket vágyakozó pillantásával s 
folyton a remény hitegeti... most... most nyílik az ablak... most 
néz ki valaki rajta... Kis fia után vágyódik oly nagyon.

A fiút elvették tőle s az állam neveli. Az anya nem egé
szen megbízható, mert nyíltan vallja, hogy hisz Istenben s bo
lond érzések terhével rakhatná meg a gyermek idegzetét. Már 
két éve, hogy elvették tőle. Közelről nem látta még azóta. Csak 
néha lopva, itt az ablakon át. Egy-kétszer előfordult, hogy ta

lálkozott vele, mikor sétálni vitték társaival. Olyankor feléje 
rohant, hogy átölelje, de ellódították, mint a rongyot s röhög
tek rajta, hogy annyira szereti a kölykét. A lelkikapcsolatot 
azonban nem tudták megszakítani a gyermek s anyja között. 
Olyan a szeretet, mint a vas. A tűzben és az ütések alatt egyre 
keményebb lesz. Ez az egymást leső szeretet adta életük tar
talmát. A gyermeknek nem kellett a játék, minden gondolatát 
az anvia utáni vágy töltötte el s búskomorásgba sodorta lassan 
gyengéd kedélyét. Az anyának nem kellett a munka s közöm
bös lett neki a világ. Nem érdekelte semmi, csak a -fia. Egyszer 
volt boldog, mikor az őrök megrugdalták az utcán s fiának sze
méből kibuggyant a könny. Ez a könny arról beszélt, hogy a 
gyermek még nem feledte anyját és szereti. Azóta keresve- 
keresi az alkalmat, hogy üttesse magát fia előtt s lássa azt a 
boldogító könnyet annak szemében.

Ez a szenvedély lett úrrá rajta ma este is. Gyermekét 
akarja látni. A kis Mihályt, ha életébe kerül is. Szívesen meg
hal, csak lássa azt a könnyet. Fel-alá száguld az épület hosszá
ban s várja, hogy kinyíljék egy ablak. Meg volt győződve, 
hogv a kis Mihálv megérzi az anyai szív epedését s megjelenik 
az ablakban. De hiába. A szeretet azonban nem ismer lehetet
lenséget a cselekvésben. Hirtelen elhatározással befordul a ka
pun. Az őrtálló katona ráordít, de az asszony ügyet sem yetve 
az esetleges következményekre, tovafut. Ajtót keres s amint a 
kilincsre teszi kezét, eldördül mögötte a fegyver. Nem talált s ő 
beugrik a folyosóra. A dörejre megelevenedik az épület. Jobb- 
ról-balró! kitárulnak az ajtók s mindenünnen ijedt szemek me
rednek a remegő asszonyra. Nők, férfiak, gyermekek egyaránt. 
Egy valakit keres, de a kis Mihályt nem látja seholsem. Kínjá
ban felordít:

— A fiamat akarom, a fiamat!!...
(Folytatjuk.)
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A helytartótanács megadja az engedélyt, 
mire a következő év tavaszán megkezdő
dött a templomépítés s a hívek áldozatos 
munkájával már ugyanazon év őszén 
annyira elkészült, hogy összegyüjthette 
falai közé az igére éhes lelkeket. Addig 
is, míg ez megtörténhetett, Ostffy Mi
hály táblabíró pajtájában tartották az is
tentiszteleteket. Ennek a nagynevű és 
történelmi múltú családnak a későbbi 
százötven év folyamán is sokat köszön
hetett a gyülekezet. 80 éven keresztül, 
megszakítás nélkül az ő tagjai töltötték 
be a felügyelői állást s viseltek gondot 
példás hűséggel a reájuk bízottakra. 
1806-ban felépült a torony. Nagyobb 
változáson ment át a templom 1847-ben. 
Ekkor épült ki jelenlegi homlokzata.

*
A múlt évben reánk köszöntött jubi

leumi esztendő a hálás öröm érzésén kí
vül súlyos gondokat is hozott magával. 
Szomorú szívvel gondoltunk arra. hogy 
nincsen pénzünk az idők múlásával meg
kopott, megrongálódott temolom rend
behozatalához. Hiába számítgattunk, a 
józan ész. a tárgyilagos cerúza nem ho
zott ki biztató eredményt. Megcseleked- 
te azonban ezt az áldozatos egyházsze
retet. Egyik példás buzgósávú egyházia
gunk nemes elhatározással 500 P-t aján
lott fel erre a célra s ezzel — az ado
mány értékén túl — megmutatta a meg
oldás útját. Csodálatos volt a kezdet és 
áldott a folytatás. Úgy éreztük, hogy a 
templomépítő ősök lelkesedése hullám
zott végig a gyülekezeteken. Gazdag és 
szegény egy volt az áldozathozatalban. 
Az elsők között voltak a Kis Harangszó 
olvasói, kik csillogó szemmel, megiile- 
tődve hozták adományukat. Vakációzó 
kisdiákok műsoros délutánt rendeztek s 
annak jövedelmét ajánlották fel. Nem 
sajnálták a gyorsan tovatűnő szabadna
pok odaáldozott óráit, csak minél telje
sebben megvalósuljon a gyülekezet vá
gya: a megújult templom. Távolba sza
kadt hívek is megható szeretettel adtak 
kifejezést a régi hajlék iránt való ragasz
kodásuknak.

Több mint kétezer pengő gyűlt össze.
A kívül és belül szépen rendbehozott 

templomban október 13.-án történt meg 
a jubileumi ünnepély. Az istentiszteletet 
követő díszközgyűlésen dr. Karsay Zol
tán felügyelő adott kifejezést a gyüleke
zet örömének. A gyülekezet történetét a 
lelkész ismertette.

A megújított templom homlokzatára 
a hívek óhajtása szerint a képen is jól 
látható felírás került: „Erős vár a mi Is
tenünk...“

A hála vallomása ez a múltért és re
ménység hitvallása a jövőre nézve.

Szalay Sándor.

Kevés Királyt szerettek úgy az 
alattvalói, mint a most elhunyt angol 
királyt. Igaz, hogy kevés király érdemelte 
ki a szer etetet úgy mint ö.

Példaképe volt népének. Egyszerűség
ben, áldozatkészségben, munkában, erköl
csös életben. Mindenben.„

Atyja volt népének. Életét egészen oda
szentelte alattvalóinak.

Mindezt pedig azért tudta megcsele
kedni, mert élete végéig megtartotta azt, 
amit édesanyja kötött egykor a lelkére: 
kivétel nélkül minden nap olvasta a bibliát. 
500 milliós birodalma kormányzásához 
Isten igéjéből nyerte a bölcseséget.

Immár Qarmadsszor
kell kinyomatnunk a Gyógyíts 
meg engem, Uram című imakönyvet, 
mert a második kiadás 2000 pél
dánya is elfogyott rövid két hét 
alatt.

Egy-két nap múlva megkezd
jük a harmadik kiadás példányai
nak szétküldését is.

JJz imakönyv ára 20 fillér és 
4 fillér portó. Jlki öt példány
nál többet rendel, annak portót 
nem számítunk. Különösen kisebb 
rendelés esetén feltétlenül kérjük 
a pénz előzetes beküldését, amit 
bélyegben is lebet eszközölni.

Kérjük a további megrendelést.
A Harangszó kiadóhivatala.

Terjesszük a Harangszót.
Terjesztőink legutóbb 132 uj előfizetőt 

gyűjtöttek.t És pedig: Kisbabot 4, Móric- 
hida 10, Árpás II, Csikvánd 29, Ujmalom- 
sok 16, Gecse 23, Lovászpatona 17, Kis- 
péc—Kajár 22. — Offertórium volt Kis- 
pécen 4.10 P, Felpécen 5.27 P, Ujmalom- 
sokon 5.10 P. Egyesek adományait sor- 
kerültével a persely rovatban nyugtatjuk. 

***
Terjesztőink, szolgálatuk nehéz útjá

ról hétről-hétre azt jelentik, hogy általá
ban mindenütt támogató szeretet fogad
ja őket. Isten sok kedves, eseten keresz
tül küld nékik bátorítást. —• Volt hajlék, 
ahol a legény-fiú lemondott a dohány
zásról, csakhogy apja megrendelje a 
Harangszót.

ESTI IMÁDSÁG.*
Imádkozom : csak a testem van a földön, 
a telkemmel az egekbe szálltam, 
Imádkozom: magamat megaláztam.

Imádkozom. Bűntudatomban boldog vagyok. 
Nem emészt soha semmi kétség! 
Imádkozom: szivemben oszlik a setétség.

Imádkozom: ilyenkor sohase vagyok ember! 
porhüvelyemben csodák történnek! 
Imádkozom: és száll belőlem zsoltáros ének.

Imádkozom: sokszor megbénul a nyelvem: 
a szivem annál szebben beszél!
Imádkozom: minden szavamban Isten él.

Fónyad Ernő.
* Szemelvény a lapunk mai számában ismerte

tett „Lelkemböl, véremből* cimü költemény-kötetből.

Norvégia. Maroni Jakab, norvég püs
pök Amerikába utazott, hogy az ameri
kai evangélikusokat minél nagyobb 
számban meghívja a folyó év júliusában 
Oslóban tartandó’ 12. vasárnapi iskolai 
világgyűlésre.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 3.

Január 27. Krisztussal lenni: öröm. 
Márk 2, 18—22. Sokan azt hiszik, hogy a 
keresztyénség ez : fanyar arccal járni, komor 
szavakat szólni s szinte végiggyászolni az 
életet. Pedig a keresztyénség ez : Krisztus
sal, Krisztusban szüntelen örülni. Bírni a 
Krisztust és az övé lenni, — olyan öröm 
ez, amelyről sejtelme sincs annak, aki kár
tékony gyönyörűségek cifra csarnokaiban 
mérget szürcsöl. Velünk az Ur : örüljünk !

Január 28. Az igazi ünnep. Márk 2, 
23—28. Az Ur Jézus uj értelmet és tartalmat 
adott az ünnepeknek. Itt sem a külsőség, 
hanem a lélek a fontos. A farizeusok kínos 
pontossággal megtartották az ünnep elő
írásait, mégsem ért semmit az ünneplésük. 
Az igazi ünnep nem csupán pihenés, nem 
a munkától, vagy egyebektől való tartózko
dás. Az igazi ünnep: Istent dicsőítő szol
gálat.

Január 29. Jézus haragja. Márk 3, 1—6. 
Az Ur Jézus haragudni is tud. Szelíd sze
mében villámok is lakoznak, gyengéd szava 
mennydörögni is tud, áldó keze olykor sújt 
is. Itt is azt olvassuk: „Ő pedig elnézvén 
őket haraggal. . . “ A könyörtelenség láttán 
gerjed haragra. Hányszor teszek én is olyas
mit, ami miatt a szelid Báránynak haragra 
kell gerjednie. „Szelid szemed, Ur Jézus, 
elitéi, bár, lásd én megint csak várom, hogy 
majd rám tekint szelid szemed, Ur Jézus 1“

Január 30. Áldott hallomás. Márk 3, 
7—12. „Mikor hallották, hogy miket mivel 
vala, nagy sokasággal jövének Őhozzá“. 
Krisztussal találkozott lelkek áldott bizony
ságtevésén keresztül terjedt egyre tovább 
a hir : itt iár valaki, aki csodadolgokat mivel. 
Nem találkoztál még emberekkel, akik ar
ról tudtak beszélni, hogy kegyelmesen meg
mentette őket az Ur I Vidd Hozzá bajokkal 
telt életedet: téged is meg fog menteni.

Január 31. Hívás — küldés. Márk 3. 
13—19. „Választa tizenkettőt, hogy vele 
legyenek és hogy kiküldje őket prédikálni“. 
Áldott sorrend: először magához hiv, hogy 
kegyelmével, erejével megtöltekezzünk, 
azután elküld, hogy prédikáljunk, toboroz
zunk néki másokat. Aki az Úré, azt Ő el
küldi szolgálatra, s csak azt küldi el, aki 
már az Övé. Nélküle minden tevékenység 
csak béresmunka és nem küldetés.

Február 1. A tanítványok. Márk 3, 16— 
19. Péter . .  . Jakab . . . János . . .  és a többi. 
Maroknyi csapat s felforgat egy egész vi
lágot. Egyszerű emberek s szembeszálltak 
a világ bölcseivel. Szegények s munkájuk 
nyomán királyi koronák gurultak a porba. 
Csodát műveltek. Igen, mert nem a maguk 
ügyét képviselték, hanem a Krisztusét, nem 
a maguk erejével jártak, hanem a Krisztu
séval.

Február 2. Jézus rokonai. „Márk 3, 20, 
21, 31—35. Jézus szerette az O test szerinti 
rokonait. Még akkor is, amikor azok nem 
értették őt meg. Mégis hajlandó volt,a vér
ségi kötelékeket háttérbe szorítani. Értünk 
cselekedte. Hogy megmutassa, mennyire 
szeret s hogy megtanítson : nem a vérségi 
kötelék az egyetlen és legerősebb kapocs 
a világon. Van lelki kapcsolat is és ez sok
szor erősebb, mint a testi.
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Terjesszük a „HARANGSZÓ"-t!
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K A R C O L A T O K .
Ax elárverezett biblia.

H Baja-Bácska cimii újság ja 
nuár 14.-/ számában olvasható az 
alábbi különös árverési hirdet
mény: „— bútorok, férfiruhák, 
bunda, pizsamák, kesztyűk, gra
mofon, vázák, diszpárnák, külön
böző nippek, ezüst evőeszköz, ra- 
kett, cipő, teáskészlet, biblia s 
egyéb ingóságok —“ árverés alá 
kerülnek.

Csak néhány megjegyzést!
H bibliát, Isten igéjét talán 

mégsem volna szabad egy sorba 
helyezni a pizsamával, cipővel és 
teáskészlettel.

Jlkinél árvereznek, az van any- 
nyira vigasztalásra szoruló, hogy 
a bibliát meg kellene hagyni nála.

Végrehajtásoknál a nélkülözhe
tetlen tárgyakat nem szabad el
venni. Hz illető végrehajtó közeg 
ugylátszik nem látta nélkülözhe
tetlennek a bibliát.

H E T I  K R Ö N I K A .
A kormányzó tizennyolc vitézi telket 

adományozott. — Winchkler István ke
reskedelmi és közlekedésügyi miniszter 
berlini útjáról visszatért. Berlinben a 
gazdasági miniszterekkel és a külügymi
nisztérium gazdaságpolitikai vezetőjével 
folytatott tárgyalásokat. — A felvidéki 
politikai magyar pártok egyesültek. — 
Szatniáron egy asszony a bírósági eskü
tétel közben halt meg. —• Schuschnigg 
osztrák kancellár a dunai államok 
együttműködésétől várja a középeurópai 
helyzet javulását. — A franciák ellenzik 
Németország meghívását a flottaértekez
letre. — A francia kamara utolsó ülésén 
kormánybuktatásra készült a baloldal. 
Az ülés megnyitásakor még teljesen bi
zonytalan volt a kormány sorsa. A vé
gén a kamara mégis bizalmat szavazott 
havainak. —• V. György, angol király 
meghalt. Fia, a velszi herceg, VIII. 
Eduárd néven lépett trónra. — Eden 
külügyminiszter bízik abban, hogy el 
lehet kerülni az európai háborút, bármi
lyen nagy ellentétek vannak is az egyes 
nemzetek között. — Anglia hetven új 
cirkálót építtet. Orosz parasztok meg
gyilkoltak egy szovjetvezért. — Az orosz 
vöröshadsereg létszámát háromszázöt
venezer emberrel emelték. — Lezuhant 
egy amerikai repülőgép és 18 utasa ször
nyethalt. — Newyorkban 58 és fél millió 
dollár költséggel új gépkocsi-alagutat 
építenek.

Egyesült Államok. A The Lutheran 
cimü egyházi lap közli, hogy az amerikai 
polgárok az elmúlt évben hozzávetőlegesen 
mennyit költöttek különféle célokra:

Egyházi célokra . . 551.000,000 dollár.
Egyéb jótékonyságra 557,000,000 „
Dohányzásra . . . 1.250,000,000 „
I t a l r a .........................  850,000,000
Szórakozó utazásra 750,000.000 „
Ékszerre . . . .  228,000,000

H A R A N G S Z Ö .

Vizkereszt utáni 3. vasárnap.
Máté 8, 1—13.

Ha a Krisztusról csak annyit mondhat
nánk, hogy nagy tanító volt, ebben a 
tudatlanságtól sötét világban az is nagy 
áldás volna.

Ha a Krisztusról csak annyit mondhat
nánk, hogy csodálatos példaadó volt, ebben 
a tévelygő világban az is nagy áldás 
volna.

Az Úr Jézusról azonban mindezeknél 
többet mondhatunk. Azt, hogy gyógyító 
orvos volt. Tanítómmá is, példaadómmá is 
csak úgy lehet, ha először gyógyító orvo
sommá lett. Beteg a világ: orvosra van 
szüksége s ez az orvos csak az Úr Jézus 
lehet.

Nem vagyok-e beteg én magam is ?!

Felügyelőbeiktatások. Lélekemelő, ben
sőséges ünnepség keretében iktatták be 
Komáromban az egyházközség újonnan 
megválasztott felügyelőjét, Jánossy Ká
roly miniszteri tanácsos, pénzügyigaz
gatót és Ruttkay Endre mérnök földbir
tokost másodfelügyelöt tisztségükbe, az 
elmúlt vasárnap. A beiktatást az egy
házmegye esperese, Podhradszky János 
végezte. Az egyház ünnepén megjblen- 
tek a helyi egyházak képviseletében Su- 
rányi Ferenc apát, esperesplébános, Sá
ri Imre ref. lelkész, Alapy Gáspár kor
mányfőtanácsos, polgármester, vitéz 
Lánghy Emil honvédalezredes, állomás
parancsnok, dr. Zsindely Ferenc m. kir. 
kincstári főtanácsos, országgyűlési kép
viselő, dr. Belcsák Sándor kir. közjegy
ző, továbbá a helyőrség katonai egyhá
zának képviselői, valamint a helybeli ha
tóságok és hivatalok fejei. — Ugyané 
napon délután tartották meg a tata
tóvárosi fiókegyházban is az egyház fel
ügyelőjének, dr. Stranszky János orvos
nak és másodfelügyelöjének, Fiedler Je
nő ny. főmérnöknek beiktatását. Hol 
ugyancsak Podhradszky János esperes 
végezte a beiktatást. Itt megjelentek a 
helybeli református egyház képviseleté
ben dr. Virágh Zsigmond főgondnok és 
Gál Endre lelkész, vitéz Marschalkó 
Béla vezetésével a honvédség kikül
döttei.

Alapítvány, özv. Kovácsics Sándor- 
né és gyermekei: Szórády Dénesné szül. 
Kovácsics Juliska, dr. Kovácsics Sándor, 
Kovácsics Géza és Kovácsics Jenő, férje, 
illetve édesatyjuk, néhai Kovácsics Sán
dor, volt porládonyi tanító emlékére 600 
P-ős alapítványt tettek, melyből 300 P 
a porládonyi leányegyház, 300 P pedig 
a celldömölki anyaegyház kezelésében 
van.

Takácsi. (Veszprém vm.) Az ifjúsági 
egyesület jan. hó 12.-én szinelőadást 
tartott az orgonaalap javára. Színre ke
rült a „Nánai bíró leánya“ c. népszínmű 
3 felvonásban. A bevétel 156 P volt.

Tab. Január 14.-én a gyülekezetét 
meglátogatta Erős Sándor KIÉ titkár. 
Délután az ifj. egyesületnek volt össze
jövetele, este pedig a zsúfolásig megtelt 
templomban volt vallásos est. Imádko
zott Gyarmathy Ferenc tabi lelkész és 
Schád Ottó bábonymegyeri s.-lelkész. 
Prédikált Erős Sándor. Szavaltak: Szí
jártó Géza és Harmat Jenő ifj. egyesületi 
tagok. Az egyesület ifjúsági ház építé
sével foglalkozik.

Tata-Tóváros. Az elmúlt vasárnapon 
erkölcsi és anyagi siker jegyében jólsi
került hangversenyt rendezett a nőegye
sület. Hangversenyében a nagy magyar 
zenész, Liszt Ferenc emlékének hódolt. 
A hangverseny központjában Heimlich 
Lajos zongoraművész, Liszt ma egvik 
legnagyobb megszólaltatójának játéka 
állott. Bevezetőt mondott Mohácsy Mar
git oki. tanítónő. Liszt dalokat énekelt 
Tóth Jenőné. dr. Stranszky lánosné kí
séretében. Vitéz Somogvváry Gvula: 
Liszt „Ódája‘‘-t szavalta Gaszner Olga.

Kispest. Az egyházközség jan. 6.-árt 
külmissziói ünnepélyt tartott. A műsor 
egyes számait a missziói gvermekszö- 
vetség és a konfirmáltak körének tagjai 
szolgáltatták. Drenyovszkv János vallás
tanító lelkész Carey Vilmosról tartott 
előadást. Az estélyt Tomcsányi László 
vallástanító lelkész bibliamagyarázata és 
imádsága fejezte be.

Kölesd. A „Bóra Katalin" Nőegylet 
dec. 2.-án szeretetvendégséget rendezett 
iótékonycélú tombolával. Előadást Takő 
István pécsi lelkész tartott az „Eljöven- 
dö“-ről. IPO P tiszta jövedelem maradt. 
— Dec. 22.-én Luther Jánoska csoport, 
vagyis az iskolás gyermekek rendeztek 
Végh János igazgató vezetésével műso
ros karácsonyi ünnepélyt. Tiszta jövede
lem az iskolafelszerelés kiegészítésére 
60 P volt. — Dec. 24.-én osztotta szét 
templomi karácsonyfaünneoéjy kereté
ben a nőegylet karácsonyi ajándékait: 92 
szeretetcsomagot a gyermekeknek; 50 P 
értékű ruhaneműt, 76 kg. élelmiszert a 
szegényeknek. — Jan. 5.—11.-ig az Ev. 
Világszövetség imahetébe kapcsolódott 
be a gyülekezet, az utóösszejöveteien 
közös imádkozással. Átlagos látogatott
ság: 35 személy, az utóösszejöveteien: 
15 sz. — Jan. 19.-én a Misziói Gyermek
szövetség rendezett külmissziói estet.

Szekszárd. Jan. 6.-án megtartotta a 
gyülekezet a szokott külmissziói napot. 
Ezidén Farkas Zoltán kölesdi lelkész 
prédikált a délelőtti istentiszteleten, az 
esti vallásos estélyen pedig „A külmisz- 
szió modern nehézségei“ címmel tartott 
előadást.

Győr. Az ifjúsági egyesület január 
18.-án és 19.-én szép sikerrel adta elő 
id. Endreffy János: Absalon című bibliai 
drámáját.

Erdőkürt. A leányegyháznak nagy 
örömünnepe volt január 5.-én. Temploma 
felszentelésének 150. évfordulóját ünne
pelte csendes, családias, de annál ben
sőbb vallásos buzgósággal. Ez a kis gyü
lekezet az utolsó 25 évben 2 új haran
got, új orgonát szerzett, tanítói lakását 
megújította, új, nagy, különálló tanter
met épített, most pedig templomát és 
tornyát fogja újból fedetni. Mindezt a 
saját erejéből és áldozatkészségéből.

Szombathely. A gyülekezet lélekszá- 
ma 2.047. Kereszteftetett 14 fiú, 10 leány, 
összesen: 24. Konfirmáltatott: 16 fiú, 19 
leány, összesen 35, 11-gyel kevesebb, 
mint az előző évben. Házasságukat 
templomunkban áldatta meg 20 pár, 3 
párral több, mint az előző évben, ebből 
5 pár tiszta evangélikus, 15 vegyes, egy
házunk javára reverzálist adott 4, római 
katholikus egyház javára heten adtak 
reverzálist. ezekből 3 vidéki gyülekezet
beli volt. Betért egy a róm. kath. vallás
ból, 4-gyel kevesebb, mint az előző év
ben. Kitért a róm. kath. vallásba 10, ket
tővel több, mint az előző évben. Urva-
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csorát vett 453 férfi és 750 nő, össze
sen 1.203, 102-vel kevesebb, mint az 
előző évben. Temetés volt 25 férfi és 22 
nő, összesen 47, 23-mal több, mint az 
előző évben. A kórházi betegeket (1400 
ev. betegágy volt) a diakonissza és a 
lelkész látogatta. Az 1935. évi persely
pénz összege 643 P 29 f. 72 P 29 fillérrel 
több, mint az előző évben. 15 esetben 
nem gyülekezeti célra tartott offertóriu- 
mok összege 609 P 01 fillér. Építendő 
kultúrterem alapját nyugdíjas özvegvnek 
í|30 P adománya vetette meg. Éhez 
gyülekezeti tagok 3.547 P 50 fillért ada
koztak. Szombathely városa is hozzájá
rul az építés költségeihez. 5.000 P-t sza
vazott meg erre a célra azzal, hogv eb
ből évenként 1.000 P-t utal ki a gyüleke
zet számára. Az 1935. esztendőre a gyü
lekezet ezt az 1.000 P-t már fel is vette. 
Kulturterem-alap jelenleg 6.001 P.

Az Evangélikus Paonék Országos 
Szövetsége a közel múlt karácsony alkal
mából hatodszor küldte szét szeretet- 
adománvát huszonkilenc özvegv papné- 
nak és három papleánvnak, ezer pengő 
értékben. — A Szövetség egvúttal közli, 
hogy D. Kovács Sándorné és Algöver 
Andorné lemondott a pénztárosi tiszt
ségről és helvükha dr. H. Gaudv Lászln- 
né (Budapest, VII.. Damjanich-u. 28/b.) 
került. A Szövetségnek szóló adományok 
és tagdíiak ezentúl tehát erre a címre 
küldendők.

Diakonissza felvétel. A békéscsabai 
evangélikus Bethania diakonisszaképzö 
intézetbe úi diakonisszajelölt felvétel 
lesz. A felvétel fettételei a következők: 
Tiszta erkölcsi előélet, vallásos lelkű
iét és keresztyén alázattal áthatott szol
gálatkészség. Felvételre jelentkezhet 
minden olyan vallásos evangélikus leány, 
aki 18. életévét már betöltötte, viszont 
31. életévét még nem érte el. A jelent
kező tartozik felvételi kérvényéhez csa
tolni: 1. keresztlevelét. 2. utolsó iskolai 
bizonyítvánvát, 3. szülői beleegyezést, 
4. orvosi bizonyítványt és a lelkész! hi
vatala erkölcsi bizonyítványát. A jelent
kezés határideje február 15. A felvétel 
esetén a jelentkező legalább 6 hónapig 
Békéscsabán, azután 4 évig Breslauban, 
Németországban nyer kiképzést. A fel
vételi kérvények dr. Szeberényi Gusztáv 
igazgató-lelkész Békéscsaba címre kül
dendők.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. Amerikában nemrég rit

kaságszámba menő fehér cápát fogtak. 
— A The Lutheran című amerikai lap 
szerint Amerikában naponta 1,500.000 
dollárba kerül a kutyák táplálása.

Német gyermekek missziói templo
mot építenek. Dél-Afrikában Johannes
burgban a berlini és a hermannsburgi 
misszió végez munkát. A német gyer
mekistentiszteleti bírod, szövetség a múlt 
cv karácsonyára egy missziói templom 
építését vette tervbe ezen a munkaterü
leten. A hozzá szükséges összeget a 
gyermekistentiszteletek perselyéből gyűj
tik össze. S mivel a külföldi pénzforgal
mat korlátozó intézkedések következté
ben a pénzt nem lehet kiküldeni, a temp
lomot Németországban fogják megépíte
ni fából, könnyen szétszedhető és ösz- 
szerakható módon s úgy fogják kiküldeni

Dél-Afrikába. Ez lesz a német gyerme
kek karácsonyi missziói ajándéka. Min
den gyermekcsoport egy külön temp
lomrészt és a hosszú út meghatározott 
kilométerrészének költségét vállalta.

Elemi iskolai egyházi tankönyvek. A 
magyar református egvház egyetemes 
konventje pályázatot hirdet református 
népiskolai tankönyvekre. A pályázat cél
ja. hogy a református elemi iskolákban 
minden könyv, az ABC-és és számtan
könyv éppen úgv. mint az olvasókönyv 
..a református világnézetet hirdesse, a 
református szellemű vallásos nevelés 
eszköze legyen!. . . “ Ezt a célkitűzést 
csak helyeselni lehet.

Néger szent. E?y amerikai újságból 
vesszük az alábbi híradást:

Felmerült az a terv, hogy a Peruban tartandó 
Eucharisztikus kongresszus alkalmából szenttó avat
nak egy csodatóvó néger szerzetest, "Martin de Porrest 
és öt teszik meg az amerikai színes katolikusok védő 
szentjévé. Martin de Porrest. aki egy spanyol nemes 
természetes fia, már 1«?0-ben boldoggá avatták. A 
XVf. század végén élt. Santo Domingo kolostorában, 
iámbor és szerény élete körül a legendák egész sora 
keletkezett Legnevezetesebb csodája az volt. amikor 
egy munkás szemeláttára leesett egy magas fáról. A 
szerzetes ígv szólt: . Egy pillanat, testvér, csak en- 
gedélvt kérek a csodához . . “  A lezuhanó ember e 
pillanatban megállt a levegőben.

H A T Á R O K O N  TŰL.
Spanyolország. Madridban evangéli

kus hittudományi főiskola nyílt meg.
Olaszország. Nemrég ünnepelte Ró

mában az evangélikus diakonisszamun
ka félszázados jubileumát. — A pápa 
panaszkodik tíogv mióta Olaszország 
háborúskodik, azóta nagyon megcsap
pant a zarándokok száma és a Vatikán 
bevétele.

Palesztina. A mosit felépített első pa- 
iesztinai rádió-leadó első szolgálata az 
vojlt. hogy Betlehemből karácsonyi is
tentiszteletet közvetített héber, arab és 
angol nyelven.

ÚJ KÖNYVEK.
Fónyad Ernő: Leik emből-vérem bői.

Versek, elbeszélések. Budapest, 1935. 
Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 
98 oldal. Ára 3 pengő. Ezt a fiatal, ígé
retes tehetségű költőt ismerik már olva
sóink lapunk hasábjain régebben ismer
tetett első verses kötete nyomán. Szerző 
a fenti címen most újabb gyűjteményt 
adott ki, amely 38 szép költeményt és 7 
elbeszélést köt csokorba. A könyv leg
szebb dicsérete az, hogy a tartalom 
nem hazudtolja meg a címet. Ezek az 
írások nem kiagyaltak, nem helyzet
elképzelés szülöttei, hanem egy nyitott- 
szemű, őszinte lélek forró vallomásai. 
Lélekböl sarjadnak — vérrel írvák. Aki 
szereti a szép verseket, gyönyörűséggel 
fogja forgatni ezt a kedves kötetet.

A Misszióegyesület megkezdette a 
Kunst Irén emlékkönyv példányainak 
szétküldését. A könyv eredetileg tervezett 
méreténél jóval hosszabb, — 237 oldal 
lett. A képekkel gazdagon ellátott dí
szes könyv ára 2.50 P. Azokat, akik elő
jegyzéskor 1.50 P-t küldtek be a könyv
ért, tekintettel arra, hogy hosszabb 
könyvet kaptak, mint amekkorát re
méltek, a Miszióegyesület iratterjesztése 
arra kéri, hogy pótlólag küldjenek be

— ha csak tehetik — 50 fülért. Megren
delési és befizetési cím: özv. Gáncs
Aladárné Budapest, XIV., Gizella-u. 35. 
I. 3.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Klausz Lajos, a soproni 

egyházközség presbiterének, templom
atyjának és feleségének Steinbach Erná
nak leányát, M á r t á t ,  eljegyezte 
R u s z n y á k  F e r e n c  evang. lelkész. 
— H o r v á t h  I r m a  Iván-Visztamajor 
és K r e m s e r  E r n ő  Sopron, jegyesek. 
(Minden külön értesítés helvett.)

Ezüstmenyegző. A nagylaki ev. gyü
lekezet felügyelője, Gyulai István e hó
ban ülte meg szűk családi körben házas
ságának 25. évfordulóját. A jubiláló párt 
Ondrik János lelkész áldotta meg.

Halálozás. — Zakócs Ferenc, a tor
vaji leánygyülekezet 24 éven át volt ta
nítója, életének 53., tanítói működésének 
30. évében rövid, súlyos szenvedés után 
elhunyt. Temetése f. hó 15.-én volt Tor
vajon. — Matheidesz József ny. máv. fel
ügyelő, volt hatvani áliomásfőnök, a hat
vani ág. hitv. evangélikus egyházközség 
megalapítója és felügyelője jan. 15.-én 
Budapesten elhunyt. — Ifj. Kring Gyula, 
volt községi jegyző a világháborúban 
szerzett betegségének súlyosbodása kö
vetkeztében hosszú szenvedés után ja
nuár 18.-án életének 45. évében Győrött 
elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Ipari nyersanyag behozatalunk 

Olaszországból megszűnt. Csökkentették a 
tej felemelt vasúti díjszabását. — Tartós
nak mutatkozik a sertásárak emelkedése. — 
A nyersbőrpiac szilárd. — Gyenge kínálat 
mellett szilárd a borpiac. — Svájcba irá
nyuló búza kivitelről egyelőre nincs szó, 
mint ahogyan hangoztatták. — Bukarestbe 
érkezett a magyar kereskedelmi bizottság.

Terményárak Budapesten. Búza 17.75 
—18.75, rozs 15.45—15.65, sörárpa 17.50— 
20.—, takarmányárpa 15.90—16.90, zab 
17 30—17 60, tengeri 14.20—14.30 pengő 
métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Uradalmi ne
hézsertés páronként, 340 kg-on felül 94 98, 
340 kg-on alul 90—92, szedett, közép pá
ronként 220—260 kg-ig 86—90, könnyű 
p-ként, 180—220 kg-ig 80—84, silány
p-ként, 100—180 kg-ig 70—74, öreg, nehéz 
p-ként 300 kg-on felül 76—80, szedett, öreg 
64—70, angol sonkasüldő p-ként, 120—150 
kg-ig 84—92 fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Bika, tarka 28 — 52, 
ökör, magvar 22—53, tarka 28—53, tehén, 
magyar 43, tarka 22 -  62, növendékmarha 
22—52, csontozni való 14—21 fillér élősúly 
kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
Harangszó. Szemelvényeket teljes fe

lelősséggel csak olyan könyvből közöl
hetünk, amelyet végig olvastunk. Hirde
tését rövidítve közöljük. — Nagyvá
zsony. A példányokat tessék szétoszta
ni. — L. L. Budapest. Istent nem lehet 
kioktatnunk. Ön pedig ezt cselekszi ver
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sének következő sorában: „Oh Istenem, 
így volna ez szép“. Versének sorai kü
lönböző szótagszámúak s ez döcögővé 
teszi a költeményt. — Leik. hiv. Ácsa. 
Jelzett Raffay-féle könyvek keménykö
tésben nálunk nem kaphatók. — Kezdő
II. Verséből megható egyházszeretet su
gárzik. Ez a legfőbb értéke. A sorok 
nem valami gördülékenyek. Utolsó mon
datait itt közöljük:

Múlandó földi kincsért hitünket el ne adjuk,
SzivUnket, lelkünket töltsük meg szent igéddel,
Hogy m eghajolhassunk minden kisertövel.
S ha majd felelnünk kell földi tetteinkért,
Bocsásd meg bűnünket, a Jézus Krisztusért.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Mikó János Farád, Juhász Ferenc 

Pér, Hetiinger László Beled, Végh József 
Császárrét 10—10 fillér. — Varga Jó- 
zsefné Csánig, Pauer Imre Sárvár, Wim
mer Anna Dombóvár, Zsupányi Gyulá- 
né Nagykanizsa 12— 12 filler. — Benkö 
Miklósne Felsögörzsöny, Bödecs László 
Bpest 16—16 fillér. — Csizmadia Dá- 
nielné Ács, Simon István Székesfehérvár, 
özv. Moranszky Györgyné Nyíregyháza, 
özv. Nagy Andrásné Celldömölk, Vida 
József Kemenesnömjén, dr. Farkas Ele
mér Sárkeresztur, Döbrentey Gábor Be
led, Széli Lehelné Szombathely, Sere
gély Zsigmond Gutaháza, Szekeres Já
nos Lovaszpatona, Kemenes András Bu
dapest, Balogh János Bük, Lukácsy Pál 
Potyond, Baiog János Acsád, id. Prachár 
Vilmos Baja, Radnai János Nagyszénás, 
üergál Lajos Barlahida, Kun Maria Kis
kunhalas, ifj. Misurák József Rád, Berndt 
Jánosné Szeged, László István Pápa, 
Koltay Antal Tüskevár, Rutka János Ta
tabánya, Mohácsi János Tatabanya, Frá- 
ner Imre Kőszeg, Toman Mihály Tordas, 
Zsahár Károly Kőszeg, Németh Márton 
Győr, Boros Gyula Körmend, Brand Já
nos Nagykanizsa, Varga Andrásné Rá
kospalota, Kiss István Akaii, özv. Lau- 
rencsits Gáborné Gyönk, dr. Kapp Vik
tor Zomba, Éder Gézáné Dávidháza, 
Rutka János Tatabánya, Cséry Lajos 
Dombóvár, Borsos Jenő Tótszentmárton, 
Somogyi József Pápa, Rosta P. Károly 
Kemenespálfa, dr. Kring Miklós Bpest, 
Tóth Sándor Börcs, Hajas Elek Nagy- 
simonyi 20—20 fillér. — Hajós Gézáné 
Keszthely, özv. Molnár Mihályné Rákos
palota, özv. Molnár Istvánná Rákospalo
ta, Somogyi Sándor Celldömölk, Szollár

Mihály Ujdombóvár, id. Kovács Sándor 
Sobor, Béres Erzsébet Sárvár, Schönho- 
fer Ferenc Sopron, Hujber János Győr, 
Tibola László ZalaiStvánd, Holzhammer 
János Bősárkány, özv. Benes Emelné 
Sopron, Egyed Géza Győr 22—22 fillér. 
— Horváth Károly Kaposvár 28 fillér. — 
Takács Gábor Meszlen, dr. Szakács Pé
ter Berhida, özv. Torma Jánosné Tét, 
Szigeti Sándor Öttevény 30—30 fillér. — 
Wiedemann Gyuláné Nagycenk, özv. 
Buthy Jenöné Beled, Gulyás Lajos Uj- 
malomsok, Weller Dániel Győr, Ko
vács Mihály Győr 32—32 fillér. — Mátis 
Anna Beled, Solymossy Sándorné Ba
latonkenese, özv. Kemény Józsefné Vá
moscsalád, Wenk Károly Hegyeshalom 
4(>—40 fillér. — K. Tóth Sándor Főt 48 
fillér. — Göndör Lajosné Szentgotthárd, 
özv. Bárdossy Józsefné Csöngő, özv. 
Zámbó Sámuelné Győr, Evang. Nöegylet 
Akaii, Boros Sándorné Acsád 50—50 fil
lér. — Freiszlinger Irma Győr, Schäfer 
Mihály Kistormás, Bakk Lajos Sopron, 
özv. Károly Lajosné Körmend, Früh- 
wirth Margit Sopron, Benko'- Lajos Vesz
prém, Lipták Lajosné Békéscsaba, Fodor 
Ferencné Mezőhegyes, Wellner Jánosné 
Győr, Oláh Tóth Pálnéi Röjtökmuzsaj, 
Borgulya István Szarvas, özv. Czuppon 
Sándorné Kővágóörs, Bagyinka György
né Békéscsaba, Jakus János Győr, Györ- 
iíy Károly Zalaegerszeg, Frühwirth Hen
riette Kőszeg, Bárány Gyula Győr, Vi- 
tolich Antal Győr, Varga József Felsö- 
ság, özv. Rothfuchs Jánosné Tokaj, özv. 
Csonka Józsefné Pestszentlőrinc, Németh 
György Keszthely, Tröstner János Sop
ron, Bertók Károly Szombathely 60—60 
fillér. — Vass Imréné Szeged, Hajas Kál
mán Bük, Szlávik Emilia Sopron 70—70 
fillér. — Lukáts Árpádné Körmend, Ka- 
mondy Kálmán Vásárosmiske, Kalmár 
Lajos Győr, Németh János Orosháza 
72—-72 fillér. —• Özv. Keresztes Pálné 
Barcs, Tytte Béláné Győrszentiván 80— 
80 fillér. — Kovács Margit Körmend, 
Halmos Alfréd Tatabánya, N. N. Györ- 
ujfalu, Freyler Emma Kőszeg 1—1 P. 
—- Selmeczi Jolán Csorna, Kunoss End
re Győr, Kiss Ferenc Szeged, dr. Tom
pa Sándor Celldömölk, Babják Gyula 
Cserhátszentiván, dr. Lauringer Jánosné 
Kőszeg, Kardeván Ernőné Szombathely, 
Feleki Imre Kötcse, Mayer Lajos Nagy
kanizsa, Barabás Ádám Kötcse, Szép 
Mihály Tét, Kovaltsik Béla Bpest, Boros 
István Szökedencs, Wanderer Márton 
Lajoskomárom, Hemri Gyula Zalaist- 
vánd 1.20—1.20 P. — Asbóth nővérek'

Sopron, Kiss Lajosné Győrujfalu, Erdős 
József Tét 1.50—1.50 P. — Dr. Mikó 
Tihamér Szil 1.60 P. — Özv. Giffing 
Edéné Bpest 2.20 P. — Obetko Vilmos 
Veszprém 2.40 P. — Herczeg Ferenc 
Szombathely 2.50 P. — Róth Gyula 
Földsziget 2.60 P. Bodrogi Jenő Putnok 
3.68 P. — Brunner Emilia Pécs 4.40 P. 
— Norvég Misszió Bpest, Ev. Egyház 
Porrogszentkirály, Ev. Egyház Somogy- 
döröcske off ért. 5—5 P. — Tanítóképző
sök Sopron 5.24 P. — N. N. Szombat
hely 10 P.

Kis Harangszó perselye.
Özv. Lacsny Dezsőné Győr, Szabó 

Vilma Celldömölk, özv. Lacsny Dezsőné 
Győr 20—20 fillér. — Boros Lujza Bu
dapest 60 fillér. — Szlávik Emilia Sop
ron 50 fillér. — Missziói Lapok adomá
nya 15 P. — N. N. Kaposvár 20 pengő.

Hálával köszönöm azokat a szerető 
szívből fakadt részvétnyilatkozatokat, 
amelyek feleségem elhunyta alkalmával 
fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Budapest. Tölgyesi János.

Egy eltévedt lélek utat keres címen 
könyvet akarok sajtó alá rendezni. A 
könyv vezérgondolata: hogyan nyeri
vissza egyensúlyát az emberi bölcseség- 
töl félrevezetett lélek. A könyv ára 1 P. 
lesz, de aki február 15.-ig beküldi a 
pénzt, annak 70 fillér.

Galsai Polgár Lajos,
Küisövat, Füztó, Veszpieinvm.

A Pécsre utazó hittestvérek figyel
mét felhívjuk a pécsi evangélikus egyház 
által fenntartott Baldauf Gusztáv Ott
honra. Átutazó nők és férfiak olcsón 
szállást és ellátást kaphatnak. Az Otthon 
a város középpontjában, Széchenyi-tér 
2. szám alatt van. Az Otthonnak női- 
internátus része is van, ahol egyetemi 
hallgatónők és középiskolás leányok me
leg otthonra találhatnak. Az Otthont 
diakonissza vezeti. 1-2

Ruha! e s té s  - vegy tisztítá s
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 9—10

Az Idegesség.
Irta : Dr. Benes Imre kiSrorvos.

3. A f e l n ő t t  é s  ö r e g k o r .
A felnőtt és öregkorban már nagyon gyakori az 

idegesség, és pedig nemcsak az egyszerű ideges álla
pot, hanem annak kóros foka, vagyis amikor már gyó
gyítani kell. Hogy ez így van, az előző két közlemény
ben elmondottak alapján könnyen megérthető. Az is 
kitűnik az előzőkből, mi módon lehet ezt a bajt elke
rülni, vagy legalább is úgy befolyásolni, hogy kóros 
állapottá ne fajuljon.

A felnőtt korban még az egészséges szervezetű 
egyén is könnyen idegessé válhatik már csak munka

köre miatt is. Sok olyan foglalkozás van, mely állan
dóan megfeszített idegmunkát követel és amellett nagy 
felelősséggel jár. Az ilyen munkát végző egyének azután 
az idő folyamán bizony többé kevésbbé felörlik idegei
ket. De ha a kevés szabad idejüket pihenésre és szer
vezetük erősítésére és edzésére használják fel, akkor az 
idegölő munkának a szervezetre káros hatása kedvezően 
ellensúlyozható és az egyén megtartja teljes munka- 
képességét. De nemcsak a foglalkozás, hanem az anyagi 
gondok is sokszor okai az egyén idegességének. Itt 
akárhányszor az orvosság az, hogy a jövedelemhez kell 
hangolni az igényeket. Aki sokat dolgozik és a munka 
után túlsókat szórakozik, keveset pihen, az idővel le
gyengíti szervezetét, kimeríti idegrendszerét. A falusi 
embernél ezt ritkán tapasztaljuk, mert ha egész nap
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Kiadóh. a tala M A ftA N G _SjÓ ____________ _____________<9áé január gg.
Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

dolgozott és kifáradt, az éjszakát pihenésre, alvásra 
használja, így nem is ideges. Természetesen akad itt 
is egy-két kivétel, kik tivornyákon költik el keserves 
keresetüket, de az ilyenek azután meg is bűnhődnek 
érte. A legjobb orvosság az idegesség ellen a békés 
családi élet. Lelkiismeretesen dolgozik férj és feleség, 
neveli gyermekeit és örül azoknak, és a munka után 
a családi körben, otthon keresi a pihenést és ott találja 
meg szórakozását. De ha végig tekintünk a mai há
zasságokon, bizony sok esetben nem ezt tapasztaljuk. 
Igen gyakran láthatjuk a házasságkötésnél az egyik fél 
részéről az érdeket. Természetesen az ilyen házasság 
a legtöbb esetben nem boldog, és pedig azért, mert 
nincs meg a lelki összhang a férj és feleség között, a 
kölcsönös szeretet és megbecsülés és nincs meg a hit
vesi hűség Ez azután súrlódásokra, később enpsebb 
ellentétekre vezet a házastársak között, úgyhogy nyugodt 
békés családi életről nem lehet szó. Az ilyen állapot 
oka lehet vagy egyik, vagy mindkét fél idegességének. 
Még bonyolultabbá teszi a helyzetet, ha gyermekek is 
Vannak és ezek a szegény ártatlanok sinylik meg szü
leik viszálykodását, a legjobban akkor, ha a házasság 
vége a válás.

Van sok házasság, ahol fiatalos hévvel és meg
gondolatlanul, a pillanatnyi szenvedély fellobbanásának 
hatása alatt kötnek házasságot olyanok, akik egyedül 
is keservesen tudnak megélni A szenvedély lángja ha
mar kialszik, segíti oltani az anyagi gond, a házastár
sak először idegesek lesznek, majd elkeseredettek és ez 
sokszor családi tragédiához, öngyilkossághoz, család
irtáshoz vezet, amit az újságokban nap-nap után olvas
hatunk. Itt már nemcsak idegességről, hanem kóros 
idegösszeroppanásról van szó, az idegrendszer nem 
bírja az iramot.

Még inkább előfordulhat ez az eset akkor, ha beteg, 
gyenge egyének lépnek házasságra, úgyhogy az egyik 
vagy másik állandóan betegeskedik, nem tudja a helyét 
megfelelően betölteni, így a házas életben, a háztartás
ban, előbb csak kisebb, majd mindig nagyobb zökke
nők zavarják a békét, Ez először csak idegessé teszi 
őket, de bizony idővel feldúlja a családi békét. — Ha 
terhelt az egyik vagy mindkét házastárs, ez igen sok 
bajnak lehet okozója. Szeretnék ha az Isten gyermek- 
áldást adna, de ez nem lehet egyik vagy másik fél 
hibájából. Ez idővel esetleg elidegeníti a házastársakat 
egymástól. Még szomorúbb az, ha van gyermek-áldás, 
de a gyermek terhelt, nyomorék vagy hülye, nem hal 
meg, hanem nő, felnő nyomorékon, vagy hülyén, állandó 
gondozásra, ápolásra szorul, mint állandó vád a szülők

nek, hogy fiatal korukban egyikük, vagy mindkettőjök 
vétkezett. Ez az, amit Mózes mond Isten kijelentése- 
képen: Megbüntetem az apákat a fiákban harmad-, 
negyediziglen. És ezen sokszor az orvostudomány sem 
tud segíteni, vagy ha részben segít is, gyermek ha felnő 
is, az ő utódai szintén terheltek lesznek.

Sok házasságot láthatunk ma, ahol Isten rendelete 
ellenére a házasfeleknek nincs gyermeke, pedig lehetne 
de ez zavarná az ő kényelmüket, akadályozná őket a 
szórakozásban, másutt meg csak egy van és azt mond
ják ez elég, de ha aztán később azt az egyet esetleg 
elveszítik, akkor nem marad egy sem. Amíg az ilyen 
házastársak fiatalok és csak a szórakozásra van a gond
juk, addig nem érzik a gyermek hiányát, de amint öre
gebbek lesznek, akkor felébred bennük is a vágy, sze
retnék ha nem lennének egyedül, de már késő. Sokszor 
ez nyomottá teszi kedélyüket, elégedetlenek, idegesek 
lesznek és egymás életét keserítik.

Ezért gondolják meg a házasulandók, — hogy 
Schiller szavait idézzem: — a s z ív  szívre talál-e? A 
szenvedély rövid életű, a megbánás soká tart. A szen
vedély elszáll, a szeretetnek állandónak kell maradni. 
Van sok apró dolog a házaséletben mely annak békéjét 
zavarja, a házasfeleket idegessé teszi, de amit szeretettel 
ki lehet küszöbölni. Mindenesetre a felnőtt korban gya
kori az idegesség és ha elhanyagolják sokszor kórossá 
válik, valamilyen idegbaj fejlődhetik belőle; éppen ezért 
nem szabad könnyen venni, hanem, ha kellemetlensége
ket kezd okozni, idejekorán orvoshoz kell fordulni ta
nácsért.

Az öreg korban az úgynevezett ideges állapot nem 
oly gyakori, ha baj van az idegekkel az rendesen már 
idegbaj és orvosi kezelést igényel. Az öreg ember, ki 
már egy életet végigküzdött, örült és szenvedett, fiatal 
és felnőtt korában volt ideges is, a kor és tapasztala
tok révén megtanulja, hogy az életet egy bizonyos nyu
godtsággal, derűvel szemlélje és nem izgatja a sok apró 
cseprő dolog, kivált ha örvendhet családjának, unokái
nak, esetleg dédunokáinak is és meg is érdemli ezt, 
mert ezért egy életen át szolgált, küzdött és ez azért 
adatott meg neki, mert az életét az Isten törvénye sze
rint élte és az ellen nem vétkezett.

Ha végig tekintünk az ember életén a bölcsőtől 
a sírig, láthatjuk, hogy az idegesség szempontjából 
mennyi tényező játszik szerepet, a gyermekkori bajok 
hogyan bosszulják meg magukat később az ifjúnál vagy 
felnőttnél, esetleg az öregnél is. Ugyancsak láthatjuk, 
hogy a mértékletes és erkölcsös élet biztosíthatja 
egyedül a nyugodt boldogságot és hosszú életet.

V I R i W O T .
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

ÜTIXI É-tcIl
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.

TELEFON:  9—46. 
Szives pártfogást kérek.

Szappan, tésü, kölnivíz, pariöm
és borotválkozó eszközók nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
Győr,  E r z s é b e t  -  t é r  13.
Aki e hirdetést felmutatja, vásárlásnál 
S százalék engedm ényben részesül I

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÖCZY ZOLTÁN. 

Felelős szerkesztő és kiadó:
SZABÓ JÓ ZSEF.

Kéairatokat nem adunk Tiaaxa

Baroaa-nysmda U naly  ta  Konca, Gy6i • Telefon ys-l
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KAPI BÉLA “  m

1910-ben.

Laptulajdonú«: 
O u n i n t ú l i  L u t h e r - 8 r 0 v » t s é g .

M e g ja l en ik  m i n d i n  v a s á r n a p .

Ingysn mai léklat tanév alatt 

kéthetinként a KI8 HARANÜSZÓ.

1935-bon beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

PoBtacsekkazamla : 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
I s te n t  f é l jü k  é s  s z e r e s s ü k  : f e l e b a r á tu n k  fe le s é g é t , cse léd ség é it v a g y  b a r m á t  el n e  id e g e n i ts ü k ,  
e r ő s z a k k a l  e l  n e  v o n ju k , '  v a g y  h ű t le n s é g r e  n e  c sá b ítsu k , h a n e m  in k á b b  a zo n  le g y ü n k ,  h o g y  

a z o k  n á la  m e g m a r a d ja n a k  és k ö te le s s é g ü k e t  te l je s í t s é k .
(A  tiz e d ik  p a r a n c s o la t  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l) .

A Harangozó
nerkeaztö-kiadóhivatala:

GYŐR
II , Petöfi-ftór 2.

Kló fizet éai ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos küldéssel 
KWa-oo kedvezmény. 

Amerikába egész évre S 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér.

L eh ete tlen ség .
Jeremiás 32, 27: „íme én 

az Ur, Istene vagyok minden 
testnek, vájjon van-e valami 
lehetetlen nékem ?*

Az emberi nem szótárában van 
egy szó, melynek hallatára meg

állnak, megbénulnak a kezek. Leg
szebb terveiről, reményeiről lemond 
a szív. Ez a szó lehetetlenség! 
Hányszor szoktuk az ajkunkra ven
ni mi is, amikor látjuk gyülekeze
tünk sok tennivalóját, szükségét, 
hiányát. És valahányszor az aj
kunkra vesszük, ott mindig meg
akad az élet. Lehetetlenség az a ke
mény szikla, amelynek tövében 
összezúzva hevernek ifjú álmok, 
férfi akarások és ott van eltemetve 
sok életcél örökre. És mert ezt a 
szót ismerjük, ezért szegény, nyo
morult halandó ember a nevünk. Is
ten előtt nem állhatunk meg, csak 
megsemmisiilten mélységes meg
alázkodással. Ő róla azt mondja az 
ő  igéje, hogy számára nincs semmi 
lehetetlen.

Nem volt lehetetlen neki ezt a 
csodálatos világot semmiből meg
teremteni. Fenntartani, formálni 
úgy, ahogy az Ő céljának legjob
ban megfelelt. Néki nem volt lehe
tetlen az emberiség legnagyobb 
bűntényét, Jézus keresztre feszíté
sét az üdvösség és megváltás for
rásává tenni. „Ő Istene minden 
testnek, Előtte nincs semmi lehetet
len.“ Ebben egy nagy biztatás rej
lik. És pedig, hogy Vele Istennel 
előttünk is leomlanak a lehetetlen
ség félelmes sziklafalai. Feltárulnak 
az életlehetőségeknek lezárt érc
kapui.

Mi keresztyének Isten munkatár
sai vagyunk. Addig, amíg élőközös
ségben állunk Ővele, az életlehető
ség csodálatos forrásával, felada
tunkat sikerrel tudjuk végezni. 
Számunkra is semmi sem lehetetlen. 
Mégis milyen könnyelműen szok

tuk mondogatni: ez lehetetlen!
Igen, mert a sátán leghatásosabb 
fegyvere ez a mi megbénításunkra, 
hogy rajtunk keresztül ne végez
hesse Isten a maga teremtő mun
káját, hogy országának terjedése 
minél jobban megakadjon. És mi
előtt Istent kérdeznénk meg, bele
kapcsolódnánk gyönge erőnkkel, le
eresztjük karjainkat tehetetlenül, 
ajkunk lemondóan mondja: Lehe
tetlenség!

A sátán örökösen féltékenyke- 
dik, irigykedik Isten ügyére. Vala
hányszor kimondjuk ezt a szót, le
hetetlenség, Isten ügyével könnyel- 
müsködünk, az Ö ügyére irigyke
dünk. Ez a könnyelműen kimondott 
szó, lehetetlenség, félelmes nagy te
metőkkel borította már be ezt a föl
det. Eltemette családok fennmara
dását, de eltemette egész gyüleke
zetek felvirágzását. Ez alatt a szó 
alatt, mint nehéz sírdomb alatt 
templomok, iskolák, szórvány-ima-

Valahányszor eldördül egy-egy 
öngyilkos revolvere, valahányszor 
megcsobban egy-egy életunt ugrá
sától a víztükör, mindannyiszor ösz- 
szeroppant egy-egy ember teher
bírása. Nem bírom tovább!

De nemcsak az öngyilkosok pa
naszkodnak így! Egyszer-másszor 
mindegyikünk ajkán megjelenik ez 
a keserves három szó: Nem birom 
tovább. Több féle oka lehet.

Talán kényelmesek vagyunk. Vala
mikor kiszíneztük magunknak kép
zeletünk ecsetjével az életet. Azt 
hittük, mindig virágok közt fog ka
nyarogni az utunk s az ég szünte
lenül ragyogni fog fölöttünk. Mikor 
aztán jöttek a sziklás meredélyek, 
napsugártalan küzködések, akkor 
felzokogott bennünk a csalódás két
ségbeesése. Tanuld meg, hogy az

házak feküsznek eltemetve, ame
lyeknek fel kellett volna épülniük 
és fel is épültek volna, ha a sátán 
meg nem bénít minden erőt, lelke
sedést e kísértéssel: ez lehetetlen
ség! Mi lett volna a keresztyén- 
ségből? Mi a reformációból? Ha az 
apostolok a tehetetlenség érzésé
nek adnak helyet a szivükben ak
kor, amikor egy világ minden ere
jével ellenük tört? Ha Luther a pá
pai koronától megretten? Wormsi 
útja előtt hallgat barátaira?

Előbb Istent kérdezzük meg mi
előtt kimondanánk ezt a szót: lehe
tetlenség. Ezzel a szóval Isten or
szágában sírokat ásunk, megvalósí
tandó szent célokat, feladatokat te
metünk el. Ez az élet a nyugtalan
kodó Genezáret tava, hol kétségek
től, félelemből elvakultan kiálto
zunk, de kétségeken, lehetetlensé
geken, ezer akadályon túl zeng az 
Ür szava: „mit féltek oh kicsiny 
hitüek!“ Hulvey István.

élet nem játék, hanem küzdelem, 
nem lepkeüző szórakozás, hanem 
terhek izomropogtató cipelése.

Talán valóban nehéz az életünk. 
Bizonyos, hogy kevés nemzedéknek 
kellett annyit szenvedni, mint ne
künk. Szivfájdító egyik-másik test
vérünk helyzete. És mégsem szabad 
elcsüggedni. A jó Isten olyannak te
remtett, hogy ha kell, sok mindent 
el tudunk hordozni. Aki a háború
ban katona volt, emlékezzék rá, meny
nyi mindent kikellett ott bírni.

Legtöbbször az a baj, hogy egye
dül cipeljük a terheinket. Nem csoda, 
ha egy-kettőre erőkészletünk végéhez 
érkezünk. Az ember önmagában hi
hetetlenül nyomorult. Egy kis nyo
másra összeroppan. Hát mért nem 
tanulunk attól a Pál apostoltól, aki 
mindnyájunknál több terhet liordo-

Nem bírom  to v á b b !
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zott s mégis azt tudta mondani: 
„Mindenre van erőm, a Krisztusban, 
aki engem megerősít“.

Nem birod tovább? Tanuld meg, 
hogy sok mindent elbír az ember, 
ha akar. És mindent elbír az ember, 
ha Krisztussal hordja a terhet.

A lsó sá g .
Pár soros híradásban közölte már a 

Harangszó, hogy az alsósági gyülekezet 
72 éve épült templomát 
4000 P költséggel rend
behozatta és azt ádvent 
3. vasárnapján az egy
házmegye esperese ün
nepi istentisztelet kere
tében felavatta. Ez a 
rövid hír keveset árul el 
abból az áldozatos mun
kából, amely a gyüleke
zetben folyt több hóna
pon át; pedig a temp
lom megújításának tör
ténete méltó arra, hogy 
a Harangszó nagyszámú 
olvasói is részletesebben 
megismerkedjenek vele.
Lássuk tehát, miként is 
újult meg az alsósági 
evangélikus templom?

A nemrégiben még 
Celldömölk leányegyhá
zaként szereplő és most 
önállósuló alsósági gyü
lekezet nem éppen nagy, 
de szép templomán erő
sen meglátszott már a 
72 esztendő nyoma. A y 
legsürgősebb javítást a 
különösen rossz állapot

ban levő toronysüveg igényelte, amely
nek megújítására a gyülekezet közgyű
lése már korábban 70Ö P-t vetett ki. A 
munka elkezdése előtt elhatározta a köz
gyűlés, hogy nemcsak a tornyot, hanem 
a templom egész külsejét rendbehozatja 
s a szükséges összeg fedezésére önkén
tes adakozásra hívja fel a híveket. A 
megindított gyűjtésnek olyan szép ered
ménye lett, hogy Isten segedelmében 
bízva most már a templom belsejének a 
megújítását is tervbe lehetett venni.

Az őszi hónapokban serényen folyt a 
munka a templomon kívül és belül. A 
vezetők fáradozását, a gyülekezet tag

jainak áldozatkészségét, az anya- és 
filiabeli Nőegyletek, Leány- és Ifjúsági 
Egyesületek buzgoíkodását, a templo
mon dolgozók munkáját a jó Isten meg
áldotta: karácsony havának közepére
kívül-belül egészen újjálett az imádság 
háza.

A 72 éves alsósági templomnak im
már új a toronysüvegje, tornyán a ke
reszt, új köntösbe öltöztek a falak, új a 
bejárat, újrafestett az oltár, a padok, 
megnagyobbított a karzat és teljesen 
újak az összes ablakai. A színes üveg
ből készült, bibliai tárgyú mozaik-ké
pekkel díszített szép ablakok közül kü

lön is megemlítjük a 
szószék mögötti kerek 
ablakot, amelyen művé
szi kidolgozásban Luther 
városának, Wittenberg- 
nek egyetemi anyaköny
vében található Luther- 
rózsa hű mása köti le a 
templomba lépőknek fi
gyelmét. Somogyi Fe
renc és felesége adomá- 
nyaképen a megújult 
templomba díszes vil
lanycsillár is került. Több 
hónapi „templom-nélkü
liség“ után ádvent 3. va
sárnapján hívták újra 
templomba a híveket a 
megújított templom ha
rangjai.

Az alsósági evangéli
kus templom immár az 
Ür hajlékához méltóan 
szépen megújítva várja 
a buzgó híveket Isten 
örök igéjének meghall
gatására és nagy kegyel
mének magasztalására. 
A megújult templom és 
megújításának e vázla-A megújított alsósági templom belseje.

A. csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 2

Őrültnek hiszik és lefogják. Védekezik. Hihetetlen erővel 
csapkod maga körül, akár az őrült. A csonttá aszott asszony
ban minden életszikla egyetlen vággyá lobbant s ez rémítően 
világit elő mélyen ülő szeméből.

— A fiamat akarom, hagyjatok, a fiamat akarom!... — 
Ordítja a kétségbeesés hangján.

Az erő megtorpan az őrjöngő gyengeség előtt. A vasma
rok tehetetlen s alig bír a törékeny asszonnyal. Végül mégis 
bilincsbe verik. Ezalatt beért az őr is a folyosóra s dühében rá
akarja magát vetni. Ütésre lendíti puskáját, de a gyilkos zuha
nást megállítja egy hang, mely a folyosó végéről kiált.

A nevelőintézet katonai felügyelője volt. Szép szál ember. 
Arca nyugodt, csak az eléje táruló kép vonaglik rajt fájdalma
san végig. Megdöbben, mikor meglátja ezt a szánalmasan há
pogó asszonyt s mögötte vérben forgó szemmel a vadat, mely 
dühöng, hogy nem verhette szét ennek a hitvány asszonyféreg
nek koponyáját.

— Mi történt itt? — szól keményen.
Az asszony biztatást, az őr pedig ökölcsapást érzett ki a 

felügyelő hangjából.
— Engedély nélkül rohant be a kapun s nem állt meg 

kiáltásomra. — Lihegi dühében az őr. Megremegett kezében a 
puska is.

— A fiamat felügyelő elvtárs, a fiamat akarom látni... — 
Nyöszörgi kétségbeesetten az asszony, miközben kezét tördeli. 
Csak úgy ropognak száraz ujjai.

— Vegyétek le kezéről a láncot s te meg menj vissza őr
helyedre, de tudd máskor, hogy nekünk is emberekkel van dol
gunk! — szólt a felügyelő parancsa.

A katona gyanakvó tekintetet vet a felügyelő elvfársra. 
Most hallja először, hogy embermódra kell bánni a szovjetla
kókkal. Morog, de csak magának s magába fojtott indulattal 
elillan. Az asszony, amint megszabadult láncaitól, térdre dobja 
magát s átkarolja a felügyelő lábát. Csókolja, ahol éri, de 
szólni nem tud. Felnéz megmentőjére s könyörgő pillantással 
tapad arcához, mintha lelke üdvösségét várná tőle. A felügyelő 
elfordul. Szégyeli, hogy aszony térdel előtte. Lenyúl a hóna alá 
és felemeli. Szobájába vezeti. A folyosóra csödült személyzet 
megütközve nézi a szokatlan jelenséget. A nagy kommunista, a 
cseka tagja gondjaiba veszi ezt a lázadó asszonyt s rendre uta
sítja a hű elvtársat. Botrány... Érthetetlenül bámulnak egy
másra. A szobában ezalatt nagy szócsata folyik a nő s a fel
ügyelő között.

— Neked nincs fiad, asszony, Mihály az államé.
— Az enyém, én szültem, én szenvedtem érte...
— Az államnak jogában áll a gyermeket úgy nevelni, 

hogy az használjon neki.
— Az első az egyén s ennek jogát nem sikkaszthatja el 

semmi, még az állam sem.
— Az államé ez a jog, te asszony, az állam őrködik az 

egyén felett!...
— Ez kötelessége az államnak s nem joga, de csak ad

dig, míg az egyén megbízást ad neki, csak rajtam keresztül 
érezhet az állam, csak rajtam keresztül van jogosultsága az 
élethez!

Szikrázó tűzzel beszél az asszony. Látja, megértő ember 
ül vele szemben s ez sarkalja.

— Csak azt akarhatja az állam, mit az egyén, különben 
bitorlójává lesz az életnek s méltó, hogy pusztuljon.

— Az állam segítő kezet akar nyújtani az egyénnek a 
gondok hordozásában — próbálkozik enyhébben a felügyelő — 
s ezért vállalja a gyermeknevelés gondját.
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tosan közölt története hirdesse az alsó
sági gyülekezetnek s minden magyar 
evangélikus testvérnek az apostol boldog 
bizonyságtételét: „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősít!“

Garam Zoltán.

Templomjubileumra.
Százötven éve már, hogy e templom fennáll: 
Emelkedjék szívünk az imádság szárnyán 
Az egek Urához.
Dicső nagy elődök méltatlan utódig 
Kik tán nem is tudunk méltón ünnepelni 
Hozzád fohászkodunk.
Oh halld meg nagy Isten mi esdő fohászunk, 
Kik e határkőnél szent nevedben állunk,
Te vagy erős várunk.

Mikor építették itt e szent falakat 
Fájdalom volt tégla és könny a vakolat,
Mégis im felépült.
Mert a szeretet volt összekötő kapcsa,
Isten hajlékának apraja és nagyja 
Boldogan áldozott.
Most itt áll szilárdan, idézve a múltat,
Isten országához mutatja az utat,
Dicsérjük az Urat.
Vész, vihar szaggatja Sión erős várát,
Nem hagyja el Isten az ő kedves nyáját, 
Küldött Szabadítót.
Dicső, nagy hit hősök járnak ma e helyen,
Őrzi nevüket az egyháztörtenelem,
Lapozgasd csak által.
Krisztus tekintete nyugszik naggjaidon,
Indulj, járjál te is híven nyomdokukon,
Térj magadhoz Sión.

Nem hagyott el az Ur, így hát te se hagyd el, 
Övezd körül nevét a te szent hiteddel,
Meglesz hiv jutalmad.
Mert aki hisz, rem él; előtte van a cél, 
Krisztus az élete, szivében béke él, 
így lesz nyugodalom.
Fájdalmat, bánatot tűrjed hivő szívvel,

Ha szenvedned kell is hordozd Jób hitével,
És légy csendes szívvel.

Százötven esztendő nem röpke pillanat,
Sokszor tárultak ki ajtaid ezalatt.
Isten oltalmából.
Hányszor zendült ének a hivő ajkakra 
És úgy, mint a szarvas a hives patakra,
Mi is hozzád vágyunk.
Istentagadók, ha mozgatnak hitedbevt,
Mint az erős kőszál állj meg jól helyedben, 
Veled lesz az Isten.

Franc8ÍC8 István.

Istentisztelet 
a lépcsőházban.

Érdekes! Hát ilyen is van? Gondolod 
magadban, vagy talán hangos szóval is 
kifejezést adsz csodálkozásodnak.

Ha csak érdekes lenne, akkor nem 
volna érdemes megírni. Mert hiszen eb
ben a világban olv sok minden van, ami 
ennél érdekfeszítőbb. Érdekes ma egy 
ntozidarnb, mely ezt a címet viseli: „Po
kol a földön“. Amelyben az embereknek 
megmutatják az alvilág nagy szenvedőit, 
ahol forróvízbe veti bele magát egv 
tönkrement életunt. Vagy a „Szudáni 
őrjárat“, ahol egyetlen ember, egyetlen 
revolverrel tartóztat fel egy fekete-had
sereget. Érdekes mindez, csak nem sza
bad Gondolkodni felette, mert hátha azt 
mondjuk rá: ostobaság!

Amiről én itt írni akarok, az egy 
csöppet sem idegizgató, tehát a mai em
ber számára nem is érdekes. Inkább 
halkszavú imádságra késztető. Nem is 
hozza lázba az embereket, inkább talán 
okos, higgadt gondolkodásra kényszerít. 
Nem érdekes, hanem inkább csodálatos. 
Rendkívüli.

Istentisztelet a lépcsőházban. Mikor 
ezt a rövidke mondatot olvasod, ne gon

dolj szűk feljáróra, melynek sötét a 
megvilágítása, dohos a levegője, talán 
pókhálóktól éktelenített, poros a fala. Ez 
a lépcsöház elég kényelmes és tiszta, 
hiszen istentiszteleteket tartanak ott 
minden vasárnap a keresztyén emberek 
számára. Az összetartás, a szeretet, me
leggé és meghitté tudja tenni még ezt a 
lépcsőházat is. Benne minden hónapban 
egyszer tartanak istentiszteletet az evan
gélikus testvéreknek. Más vasárnapokon 
a római katolikusok és a reformátusok 
gyülekeznek össze, hogy ott imádják az 
Istent.

Hát nem csodálatos, hogy a pét- 
gyártelepi keresztyénség, ha három fe- 
lekezetre oszlik is, amikor Isten imádá- 
sáról van szó, megfér egy helyen? Az 
evangélikus testvéreket nem bántja a 
tömjénfüst fojtó, nehéz szaga, az sem 
teszi őket közönyösekké, hogy istentisz
telet után el kel! tüntetni az oltárt, fnert 
utána református istentisztelet követke
zik, ahol nincs szükség arra.

Sok gyülekezetnek szolgálhatna kö
vetendő példakép gyanánt a pétgyár- 
telepi evangélikusok istentisztelete. Az 
oltárt minden alkalommal a gyár igaz
gatójának felesége rendezi el. Ő gondos
kodik a friss virágokról, neki van gondja 
arra is, hogy ne legyen poros az oltár. 
Ha hozzáér ahhoz a lelkész fekete kön
töse, nem kel! félnie, hogy szürke lesz a 
lutherkabát ujja. Igen, ezt teszi minden 
alkalommal a gyárigazgató buzgó fele
sége. Mert nincsen Péten nőegylet, de 
még csak leányegyesület sincsen. De váj
jon megteszik-e ugyanezt ott, ahol mind 
a kettő van és az emberek szerint mű
ködik?

Több gyülekezetben láttam már és 
megbotránkozva voltam kénytelen ta
pasztalni azt, hogy az istentisztelet vé
gén az emberek niegállanak az oltár előtt 
és annak hátat fordítva ott valóságos 
kaszinót rendezve megtárgyalnak bizo
nyos dolgokat. Sőt azt is láttam, hogy

— Ez a gond egyedüli örömöm — mondja szenvedélyes 
suttogással az asszony — s aki ettől megfoszt, boldogságomat 
rabolja el.

Oly erővel zuhantak e szavak, hogy a felügyelő megren
dülni látszott alattuk. Lehunyta szemét s az ajkába harapott. 
Megvonaglottak szája körül a finom ráncok. Sírás erőltette. 
Ezt akarta visszafojtani, de az asszony szemét, mely éhesen 
leste a felügyelőnek legkisebb lelki megmozdulását is, nem ke
rülte el az ellágyulásnak tünete. Szinte vakmerővé lett érvelé
sében.

— A gyermekért aggódni, érte dolgozni, nélkülözni, akár 
meghalni, az a szülő öröme. Nincs más öröm, csak a lelkife
szültség. mely a gyermek fejlődését figyeli, mint emelkedik elő 
benső világából saját énünk, saját vágyunk s ezeket életre se
gíteni munkával... imával... ezt akarják elvenni tőlünk!?... 
Kinek van ehhez köze?... Ki ad az egyénnek életet?... Az ál
lam?... Ki nyúlhat e szent jogomhoz, hogy végig ne verjen 
rajta a büntető ítélet!?... Minden öröm előbb-utóbb szenve
déssé lesz, de az az öröm, mely a gyermekünkért hullatott 
könnyből csillan elő, maradandó és örök...

A felügyelő nem bírja a puha fotelben. Felugrik s jár fel
nié. Kerüli az asszony szeme villanását, mert beléje éget, egé
szen le a lelkiismeretig.

— Hát mondd, mit akarsz tőlem, te jó asszony?...
— A fiamat!... Én akarom nevelni, dolgozni, szenvedni 

akarok érte, legalább egy fénysugara legyen nyomorult éle
temnek.

— Az állam vette el tőled s én nem adhatom vissza!...
— Ha tudnád, mit nyújtasz gyermekében egy boldogta

lan anyának, még az Istennek tett esküdet is megtörnéd s 
Isten megbocsátana, de felrúgnád az ördögnek tett fogadalma
dat is s inkább a falon repesztenéd szét koponyádat, minthogy 
elutasítsd kérelmemet.

— Hallgass, te asszony, nem látod, vesztemre törsz?
A megroppanás vészkiáltása volt e hang, mely segítség

ért jajgat az örvény zugó forgatagában. Az asszony átértette a 
hangot, vakká lett és süket. Ostroma kérlelhetetlen. Csak egy 
érzés lobog benne mohó lángjaival, felfalni ez emberben min
dent, ami dac, ellenállás, ami félelem és könyörtelenség.

— Neked nincs gyermeked, kit a végzet kegyetlensége 
elválasztott tőled? Nem ringattál még karodon egy édes po
rontyot, kit elraboltak kebledről, vagy akit az istenmegvetés 
őrületében megtagadtál?...

Szíven vágták a felügyelőt e szavak. Felhördült belül, 
mint a megsebzett állat. Az aszony tovább fojtogatja, érzi ki
fulladóban van a dac.

— Nem fúródik lelkedbe a kérdőjel: Mi van vele... hol 
van... merre jár?... Nem marcangol az éhvágy megtudni, hogy 
emlékszik-e még atyjára az elhagyatoftságba taszított árva?. . 
Ugy-e megértesz, uram!?... Könyörülj rajtam!!...

Nem bírta tovább. Hangja megcsuklott s a székre ro
gyott. Ijedten rohan hozzá a felügyelő, fogja ütőerét... Semmi 
komolyabb baj, csak fáradt, kimerült. Hirtelenül döntött. Tel
jesen az asszony hatása alatt állt s tettének következményeivel 
e percben nem számolt. Rejtett érzést érintettek s úrrá lett ke
mény természetén a részvét. Megdöbbent a gondolatra, hogy 
az igazság rimánkodásaira eddig mindig nemet mondott, 
holott könyörtelensége sokszor a tömegek ezreit- kívánta áldo
zatul?... Háborgott lelke, mint a felkorbácsolt tenger s emlé
kezésének szeme előtt hullámzott, táncolt a szenny, a piszok, 
mely múltjának lábanyomát fedte. Megelevenedtek benne <1 

múlt bűnei s dögmadárként tépték ébredező lelkiismeretét. 
Egy-egy vérfolt ököllé gömbölyödött s az arcába vágott. Az 
asszony bágyadt könyörgésével ránézett. Nem bírta. Kirohan s 
néhány perc múlva hozza a kis Mihályt.

(Folytatjuk.)
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az Isten szent oltára előtt a rokonok 
összecsókolóztak. Nekik adott templo
mot az Isten és nem tudják azt eléggé 
megbecsülni. Testvér, tudod-e, hogy 
mindazzal, ami nem való az istenházába, 
megszentségteleníted az Urnák hajlékát?!

Ha azoknak a pétgyártelepi evangéli
kusoknak templomuk volna, ők jobban 
megtudnák becsülni, mert hiszen rajon
gásig szeretik azt a lépcsőházat is, mely 
nékik templomul szolgái Amely ha akár
milyen szép volna is, mégiscsak lépcső- 
ház a neve!

Németh Géza.

B e / e g  I c q y x ö  hittestvért látogattunk 
meg a kórházban. Kérdezzük tőle, nincs-e 
szüksége olvasni valóra? Nehéz mozdulat
tal kihúz az éjjeli szekrény fiókjából egy 
elnyűtt bibliát s így szól: „Ez az én olvas
mányom“. — Azóta meghalt békességgel.

Eegujabb Kiadványunk
„Jl nagy reformátor“ címet vi

seli, amelyben lapunk felelős szer
kesztője Luther életét dolgozza 
fel 10 fejezetben, különféle vonat
kozásban, népiesen-

Jl 96 oldalas finom papíron 
nyomott, szép borítólappal ellátott, 
28 gyönyörű képpel díszített könyv 
nagyon alkalmas a gyülekezetek
ben való tömeges terjesztésre.

Hogy a nagy reformátor életé
vel, jelentőségével a legszegé
nyebb evangélikus is megismer- 
kedbessék, a könyvet kiadója, a 
győri egyházmegyei belmissziói 
szövetség, ö n k ö l t s é g i  áron, 
4 0  f i l l é r é r t  adja.

10 vagy több példány rendelé
sénél 10 százalék engedmény.

Megrendeléseket elfogad a
Harang szó kiadóhivatala.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 4.

Február 3. A sátán legyőzője. Márk 3, 
22—27. A sátán nemcsak a gyermekme
sék íjesztgetős alakja; rettenetes,szörnyű 
valóság ö. Te még nem láttad? Nincs ló
patája, mint rajzolni szokták, de láthat
tad, hogy mennyi tisztaságot, becsületet 
tipor sárba ezen a világon. Nincs kilógó 
vörös nyelve, mint a krampusz-képeken, 
de tisztán hallani gúnyos kacagását, mi
kor egy-egy szerencsétlen lelket sikerült 
romlásba döntenie. Krisztus azért jött, 
hogy megtörje ezt a lélektipró ellensé
get. Hadd törje meg benned is. Azt még 
a legvéresebbszájú ellenségei sem von
ták kétségbe, hogy ő  ki tudja űzni az 
ördögöt.

Február 4. A legnagyobb bűn. Márk 3. 
28—30. Minden bűnre van bocsánat, 
csak egyre nincs sem égen, sem földön: 
a Szentlélek elleni káromlás bűnére. Ez 
az a bűn, mikor valaki szándékos go

noszsággal ellenáll a Szentlélek munká
jának. Sziklává keményedéit szívvel el
taszít magától minden mentő kezet. Vég
letekig süllyedt gonoszsággal gonosznak 
mondja a jót, és jónak a gonoszt. Jól ér
zi magát bűnei fertőjében s nem is kí
vánkozik ki onnét. A végén, ha akarna 
sé tudna megtérni, mert teljességgel 
megkeményedett. Megtérés nélkül pedig 
nincs bocsánat. Oh irgalom Atyja, ne 
hagyj el!

Február 5. A magvető. Márk 4, 1—20. 
Példázatokban beszél az Ur. Mélységes 
értelmű tanításait így hozza közel az 
emberek szívéhez. Magvetőnek nevezi 
magát. Valóban az volt. Mennyi türelem 
kell a magvetéshez! Mennyit kell verej
tékezni, míg a makacsul összefogódzó 
hantok engedelmesen széttárulnak a mag 
előtt s bogáncstermö ősi hajlamukat a 
tiszta búzának adják oda. Mennyi re
ménység kell a magvetéshez! Bízni, 
hogy Isten terelget majd harmatozó fel
hőt a vetés fölé s megfürdeti napsuga
ra fénytengerében. S ha elveri a jég a 
határt, vetni újra, új bizodalommal. Jé
zus ugyanilyen szerető türelemmel s 
törhetetlen reménnyel veti igéje tiszta 
búzáját. Nem hever-e már évek óta par
lagon a lelked?

Február 6. A mag. Márk 4, 1—20. A 
mag az ige. Milyen egyszerű is egy bu- 
zaszem. És mégis csoda szunnyad ben
ne. Az ember sok mindent tud csinálni, 
de csiraképes gabonaszemet nem tud 
szerkeszteni. Milyen egyszerű az Isten 
igéje! És mégis csoda-erő szunnyad 
benne. Alkalmatos helyen új életté tud 
sarjadni. Emberi beszéd erre nem képes. 
A buzaszem nem dísztárgy, arravaló, 
hogy kenyér legyen belőle. Az ige nem 
cifra beszéd, nem ékes szavak gvöngy- 
füzére, hanem arravaló, hogy tápláló ke
nyér legyen az éhes lelkek számára. Mi 
neked az Isten igéje?

Február 7. A talaj. Márk 4, 1-20. A 
legpompásabb buzaszem is elkallódik, ha 
az útfélre esik. A legfejlettebb vetés is 
kiaszik, ha nincs tápláló talaja. A leg
szívósabb gabonaszál is tönkremegy, ha 
dudvák indája kúszik fel rá halálos öle
léssel. Aratás csak jó talajból várható. 
Milyen a szíved? Ha bűnök társzekere 
tiporta keményre, akkor hiába hull reá 
az ige magvetése. Ha engeded, hogy az 
ördög kikapkodja szívedből, amit a 
Krisztus vetett oda, hogyan várhatnál 
aratást? Ha bűndudvákat melengetsz a 
kebleden, hogyan tudna ott szárba szök
kenni a Krisztus magvetése? A bűnbá
nat ekéje hadd hasogassa fel szíved ta
laját. Akkor majd nem vet az Ur hiába.

Február 8 Növekedni. Márk 4. 21—25. 
Milyen botor dolog volna az égő gyer
tyát véka, vagy ágy alá rejteni. Aszta
lon a helye: hadd árassza a világossá
got. Pedig sok ember ugyanezt cselek- 
szi a leikével. Eldugja, titkolva rejtegeti, 
ahelyett, hogy világítana másnak s 
fénybeborítani igyekeznék más lelkeket 
is. Ha csak magadnak akarsz világítani, 
elfogy a világosságod, ha másnak is haj
landó vagy világítani, akkor egyre nő a 
világosságod. így érted a Krisztus igé
jét: „Akinek van, annak adatik, akinek 
nincs, attól az is elvétetik, amije van."

Február 9. A nagy titok. Márk. 4, 
26—29. Ki tudná megmagyarázni a ba
rázdák titkait? Megfoghatatlan rejtély, 
hogy miként pattan ki a gabonaszem

csirája. Éppen ilyen csodálatos titok az 
is, ahogyan a lélekmezök Ura készíti az 
ő aratását. Csak azt látjuk, hogy a nagy 
magvető ma is dolgozik s lépte nyomán 
itt is ott is kalászok hajladoznak. Uram, 
könyörülj, hogy a te nagy aratásodon 
ne konkolynak, hanem tiszta búzának 
találtassam.

K A R C O L A T O K .
Bocsásd meg 

a mi vétkeinkéi.. .
Ttadovics László, Szepesi László, 

Tari Nándor. Három fiatal élet, 
amelyet az akasztófa tövébe so
dort a bűn. Bankot raboltak, em
bert öltek, — bünhődniök kellett.

Jl siralomházban mind a három 
megtört és megtért. Nincs okunk 
kétségbevonni megtérésük komoly
ságát. Jl halál küszöbén nehéz 
képmutatónak lenni. Jfz akasztófa 
tövében mind a három térdre- 
hullva imádkozott-. „Bocsásd meg 
a mi vétkeinket. . . " Legyen hoz
zájuk kegyelmes Jlz, aki a ke
resztfán üdvösséget ígért a meg
tért latornak.

Ttadovics László, Szepesi László, 
Tari Nándor! Be más lett volna 
az életetek, ha nem csak az akasz
tófa árnyékában tanultatok volna 
meg imádkozni !!

H E T I  K R Ó N I K A .
V. György angol király temetésén 

nemzetünket Kánya Kálmán külügymi
niszter képviselte. — Az egészséges kis- 
birtok, a kisbérleti rendszer és a tagosí
tás megvalósítását sürgették a Házban.
— Az idegen birtokoselem térhódításá
nak megakadályozását sürgették a hit
bizományi javaslat vitájában. — Párat
lan értékű aranykincset talált egy bá
nyász a pécsi istenáldás-völgyben. Má
tyás-címeres gyűrű, melltűk, kösöntyű, 
magyar és török aranyak kerültek elő a 
föld alól. — A magyar éljenért még a 
gimnazistákat is perbefogják a románok.
— A Kossuth-nóta énekléséért tíz ma
gyar legényt 3 hónapi, egy román le
gényt pedig 4 hónapi fogházra ítéltek 
Szatmárnémetin. — Lezuhant és ször
nyethalt a világháború egyik legjobb né
met repülője. — Hitler nyilatkozata a 
franciáknak: egyetlen német sem akar 
háborút. Csak a kiegyensúlyozottság
ból, vagyis az igazságból szedethetik bé
ke. — Viharos ülés volt a szerb parla
mentben a szankciók miatt. Kérdőre 
vonták a miniszterelnököt, hogy miért 
nem szállíthat Szerbia fát Olaszország
nak, amikor Anglia nyugodtan szállítja 
oda a kőolajat. — London megegyezett 
Párissal, Athénnel, Belgráddal és Anka
rával a Földközi-tengeri kölcsönös se
gélynyújtásban. Olaszország tiltakozik 
az érdekelt fővárosokban és (jeniben. —
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Komoly megvalósítás előtt áll az Európa- 
Amerika közötti legiforgalom. — Lemon
dott a francia kormány. Laval nem vál
lalta az új kormány megalakítását. Sar- 
raut lett az új miniszterelnök. — Vili. 
Edward angol királyt a jövö évben koro
názzák meg. — Amerikában 160 halottja 
van a hidegnek. Tovább tombol a téli 
vihar Amerikában.

H A R A N G S Z Ö .

Vizkereszt utáni 4. vasárnap.
Máré 8, 23 27.

Mi is viharos tengeren járunk. Törékeny 
élet-sajkánk de sokszor ropog a vihar ost
romló erejétől! Arcunkon ott révedezik a 
tanítványok rémülete s ajkunkon az ő pa
naszuk sikolt:. . .  elveszünk.

Csak az a jó, hogy a mi hajónkon is 
ott az Ur. A hatalmas, kegyelmes Krisztus, 
aki parancsolni tud a haboknak.

Zug a tenger?
Rémület szorítja szivedet?
Ne sopánkodj, hanem imádkozzál!

Történtek már visszaélé
sek a Harangszó terjesztésével. Hasonlók 
elkerülése végett közöljük, hogy a Harang
szó egyedül jogosított utazó terjesztői : 
Kovács István segédlelkész és Molnár Kál
mán tanító.

Kitüntetés. Dr. Payr Sándor nyug. 
teól. egyetemi tanárnak a kormányzó az 
egyetemi oktatás és a tudományos iro
dalom művelése terén szerzett érdemei
ért elismerését fejezte ki.

Lelkészegyesület. A Magyarhoni Ev. 
Lelkészegyesület elnöke január 24.-re 
tisztikari értekezletet hívott össze Buda
pestre, melyen az új évi munka- 
programm került megbeszélésre. Az 
egyházmegyei lelkészértekezletek elé 
megtárgyalás végett ez évben a lelkészi 
becsületszék, a konfirmáció, a család 
pásztorolása, a temetési agenda és a 
vallástanítási tanterv kérdése kerül. A 
tavaszi konferencia a nemzetközi vásár 
idején lesz, hogy a kedvezményes uta
zás biztosítható legyen. Ezen a konferen
cián tárgyalás alá kerül a lelkészi egyen
ruha kérdése is. Ebben az irányban Glatz 
Oszkár, a híres festőművész végez érde
kes kortörténeti tanulmányokat.

Győr. Az ifjúsági egyesület közkívá
natra kétszer megismételte id. Endreffy 
János „Absalon“ című bibliai tragédiáját.

Bábolna és Bőny. Január 26.-án dél
után Bábolnán vallásos estélyt rendezett 
a bábolnai prot. egyház vezetősége a 
ménesintézeti kaszinó nagytermében, 
melyen Maller Kálmán banai ref. lelkész 
mondta a megnyitó, Szekeres Sándor 
bőnyi ev. lelkész pedig a záró imádságot, 
egyházi éneket játszott a bábolnai lovas 
zenekar. Este a hőnyi ev. templomban 
volt vallásos estély, melyen Szekeres 
Sándor mondta a megnyitó és Lehel 
László s.-lelkész a záró imádságot. Az 
egyházi énekkar énekelt. Szavalt Hajas 
Sándor, Németh Idus és Rótli György. 
Mindkét helyen Turóczy Zoltán tartott 
előadást. Bábolnán a finn-magyar test
vériségről, Bőnyön a finn zászlóról.

Gyón. (Pest m.) A gyóni gyülekezet 
inárcsi szórványában az istentiszteleti

helyül szolgáló állami iskola falán 
nemrégiben szép oltárképet helyezett 
el bensőséges ünnepség keretében a lel
kész. Az oltárkép Steiner Pál adománya. 
Jelenleg a 90. lelkes szórvány hívei a 
maguk körében oltárra és harmoniumra 
gyűjtenek azzal a jövőbe néző, remény
kedő gondolattal, hogy valamikor átvi- 
hetik majd a hívő lelkek adományainak 
ezeket a kincseit is az oltárképpel együtt 
új, építendő imaházukba. Isten áldja meg 
és váltsa valóra a reménységüket. — A 
gyóni gyülekezet nagy áldozatokkal ké
szül arra, hogy a most megnyílt zárdái 
óvoda mellett megnyitja az evangélikus 
óvodát is, amelyhez néhai Opoczki Mi
hály és néhai Opoczki Mihályné a köz
ség főterén nagy házat és teiket hagyo
mányozott.

Somogyvámos. Január 19.-én „Ifjú
sági nap“ volt a gyülekezetben. Ez al
kalommal látogatta meg az ifjúsági egye
sületet Erős Sándor KIÉ titkár, aki a dél
előtti istentiszteleten prédikált, délután 
megbeszélést folyatott az ifjúsággal, az 
esti vallásos esten pedig a zsúfolásig 
megtelt templomban előadást tartott 
„Képek az ifjúsági munkából“ címen. A 
vallásos esten az ifjúsági egyesület 
leánykara énekelt Böjté Sándor tanító
karnagy vezetésével, Néthling Ferenc és 
Stickel Ferenc pelig szavaltak. Az oltári 
szolgálatot a lelkész végezte.

Somogydöröcske. Január 15.—18.-ig 
Erős Sándor ifjúsági titkár látogatta meg 
a gyülekezetét az ifjúsági munka irányí
tása végett. Résztvett úgy a leány-, mint 
az ifjúsági egyesület összejövetelein.
16. -án este a helyi lelkész írásmagyará
zata után vallásos estély keretében szó
lott a gyülekezet és ifjúság viszonyáról.
17. -én valláásos estély Godácson és So- 
mogyszilban és ifjúsági munka.

Nyíregyháza. A Misszióegyesület ja
nuár 5.-én és 6.-án missziói ünnepélye
ket tartott, egyrészt, hogy a gyülekezet 
tagjaiban ébresztgesse és erősítse a 
misszió ügye iránti felelősségérzetet, 
másrészt, hogy kegyelettel megemlékez
zék az Országos Misszióegyesület nemrég 
elhunyt apostoli buzgóságú titkáráról, 
Gáncs Aladárról, aki a nyíregyházi misz- 
szióegyesület megalakulása érdekében is 
sokat imádkozott és fáradozott. A ja
nuár 5.-i ünnepély bent Nyíregyházán 
folyt le a központi elemi iskola zsúfolásig 
megtelt dísztermében, a január 6.-i pedig 
az egyik tanyán, Magyar Tamás bokor
ban. A városi ünnepélyt Margócsy Emil 
egyházközségi felügyelő, a helybeli misz- 
szióegyesület v. elnöke nyitotta meg, 
Hulvey István kiskőrösi lelkész előadást 
tartott. Az ünnepélyt Bélák Sándor to
kaji lelkésznek Gáncs Aladárról mondott 
kegyeletes megemlékezése, missziói sza
valat és párbeszéd egészítették ki. Más
nap a Magyar Tamás bokorban tartott 
ünnepélyen Benzing István és Balázs Já
nos s. lelkész szóltak az egybegyűltek
hez, a két párbeszéd, imádság és köz
ének irányították a figyelmet a misszió 
Urára, Jézusra és missziói kötelessé
geikre.

Hódmezővásárhely. Adatok a lelkészi 
jelentésből: lélekszám belterületen 700. 
tanyákon 400. Keresztelés 19, esketés 
12, temetés 12 helybeli és 4 vidéki, ki
térés 6, betérés 12, úrvacsorázók száma 
289, a mindenféle adakozásból befolyt 
összeg 1100 pengő. A gyülekezet 1935- 
ben böjtben, reformációkor és ádvent- 
ben 14 templomi vallásos ünnepélyt tar

tott. Az ifjú'ság, melynek gondozása 4 
csoportban (elemi iskolások, középisko
lások Luther Szövetsége, leánykör és 
KIÉ) történik, 12 műsoros ünnepélyt tar
tott a gyülekezeti teremben. Karácsony
kor a gyülekezet, a nőegylet és az ifjú
ság 60 gyermeket ruházott fel, 63 csa
ládnak pedig pénz és élelemadományt 
adott kb. 500 pengő értékben.

Pécs. Az elmúlt évben született 65 
gyermek. Konfirmálkodtak 45-en. Házas
ságot kötött 13 pár. Egyházunk javára 
9, egyházunk kárára 4 esetben kötöttek 
reverzálist. Meghalt 47. Úrvacsorával él
tek 1324-en. Betért 5, kitért 14.

Terfesztölnk az elmúlt héten 67 uj 
előfizetőt gyütjöttek. És pedig Felpécen 8-at, 
Tényőfalun 7-et, Téten 33-at, Györszemerén
5- öt, Ménfőcsanakon 5-öt, Nagybarátfalun
6- ot, Kisbaráthegyen 3-at. Offertórium volt: 
Téten 7.50 P., Ménfőcsanakon 3.79 R, 
Nagybarátfalun 3.51 P.. Kisbaráthegyen 
3.50 P. Győrszemerei gyülekezet adománya 
IP .  — Egyesek adományát sorkerültével 
a persely rovatban nyugtatjuk.

***
Terjesztőink legközelebb a veszprémi 

egyházmegyében kezdenek terjesztői munkát.

H A T Á R O K O N  T ÚL .
Ausztria. Schuschnigg kancellár kije

lentése szerint Ausztria a minltaképű tü
relem országa, az élet azonban mást mu
tat. Fischer ev. lelkésznek például nem 
engedték meg, hogy négyhónapi szigorí
tott börtönbüntetésének kitöltése után 
visszatérjen régi gyülekezetébe, hanem 
Bécset jelölték ki egyszerűen új lakóhe
lyének. — Dr. Hermann, insbrucki ügy
védet letartóztatták, mert egy könyvet 
adott ki, melyben jogi tanácsokat ad az 
osztrák szorongatott evangélikusoknak. 
A könyvet magát elkobozták. — Az 
osztrák főiskolákon róm. kát. világnézeti 
előadásokat tartanak, amelyeken a rész
vétel kötelező. Csak az ev. teológusokat 
menltették fel a hallgatásuk alól. — A 
karácsonyi piacon Bécsben az Ifj. Egye
sület már öt év óta minden évben rendes 
sátort állít fel, ahol könyveket árusít. Ez 
évben ezt is meg akarták akadályozni. 
Még Innitzer bíborost is mozgósították 
ebben az ügyben. Eddig még nem sike
rült betilttatni.

Németország. Lipcsében 600 márka 
pénzbüntetésre ítéltek egy embert, mert 
elégetett egy keresztet s ezzel „meggyá- 
lázta az egyház legszentebb jelvényét'1.

Svédország. A 4 évvel ezelőtt el
hunyt Söderblom érsek emlékére szüle
tése helyén, Trönőben emlékharangot 
állítottak fel. Az avatási ünnepségen az 
elhunyt nagy érsek özvegyén, fián, leá
nyán és unokáján kívül részt vettek az 
egyházi és állami hatóságok is.

Oroszország. A szovjethatóságok két 
oroszországi német lelkészt halálra ítél
tek.

India. Az indiai keresztyének száma 
6,296,763. Ennek kétötöde róm. kath. A 
német evang. misszionáriusok gondozá
sa alatt áll 213,000 lélek. Az egész in
diai missziói munkában kb. 5000 misz- 
sziói munkás dolgozik, kiknek 40 száza
léka amerikai. A prot. missziónak kb. 
15,000 elemi, 50 magasabb fokú és 39 
főiskolája, 200 kórháza van. Sok és 
mégis kevés!
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K Ö L Ö N  F É L  É K.
Nevezetes évfordulók február hónap

ban. 1850 február 1.-én született Bethlen 
Gábor. — 1867 február 1.-én kezdett
működni a Caraffa-féle vértörvényszék.
— 1802 február 2.-án született Székács
József nagy evang. püspök. —- 1872 feb
ruár 2.-án halt meg Lőhe Vilmos nagv 
német belmissziói munkás (szül. 1808 
február 21.-én). — 1809 február 3.-án
született Mendelssohn híres zeneszerző.
— 1915 február 4.-én volt a mazuri nagy
téli ütközet. — 1705 február 5.-én halt 
meg Spener Fülöp, a pietizmus atyja. — 
18)46 február 9.-én halt meg Kis János 
ev. püspök. — 1729 február 10.-én volt 
Grpnlandon az első keresztelés. — 1676 
február 11.-én szabadította meg a ma
gyar gályarabokat Ruyter Mihály ten
gernagy. — 1834 február 12.-én halt
meg Schleiermacher Frigyes híres német 
egyházi férfiú. — 1546 február 14.-én
tartotta Luther utolsó prédikációját. — 
1497 február 16.-án született Melanch- 
ton Fülöp. — 1827 február 17.-én halt
meg Pestalozzi, a híres nevelő. — 1473 
február 19.-én született Kopernikus, hí
res csillagász. — 1546 február 18.-án
halt meg dr. Luther Márton. — 1605
február 21.-én választották erdélyi feje
delemmé Bocskay Istvánt. — 1535 feb
ruár 22.-én született Bornemissza Péter 
reformáció korabeli híres ev. püspök. — 
1732 február 22.-én született Washing
ton. Amerika nagy szabadsághőse. — 
1719 február 23.-án halt meg Ziegen
balg Bertalan az első ev. indiai misszio
nárius. — 1531 február 27.-én kötötték 
meg a schmalkaldeni szövetséget.

Jegy-gyűrűt — ágyúért Mussolini 
kiadta a jelszót: minden olasz házaspár 
tartsa kötelességének, hogy a jegy-gyű
rűjét oda tegye a haza oltárára. Olaszor
szág háborút visel. A háborúhoz lőszer 
kell, ágyú kell, az ágyukhoz pénz kell s 
a pénz előteremtéséhez kellenek a jegy
gyűrűk. Bizony az olasz-abesszin hábo
rú sok családot tesz tönkre mindkét ol
dalon.

Apróságok. Tavasszal a Hortobágyon 
kísérletképen öt hold területen bevezetik 
a rizstermelést. Ha ez beválik, akkor na
gyobb területen fognak rizst termelni. — 
A török kormány egyik legújabb rende
leté szerint házaságoit csak olyan egyé
nek köthetnek, akik tudnak írni-olvasni.
— A jelenlegi cseh miniszterelnök, Hod- 
zsa, evangélikus lelkész gyermeke.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Házasság. V e t ő  L a j o s  dr., szol

noki evangélikus lelkész január 22.-én 
vezette oltárhoz F o l k u s h á z y  Z s u 
z s a n n á t  a budapesti fasori templom
ban. (Minden külön értesítés helyett.)

Eljegyzés. S ü m e g i  I s t v á n  ka
posvári s.-lelkész eljegyezte H o r v á t h  
A n n á t  Sopronból. (Minden külön ér
tesítés helyett.) — M é s z á r o s  L e n k e  
óvónő, Pilis és P a l a t í n u s  A n d o r  
áll. tanító, Nyíregyháza, jegyesek.

Halálozás. — özv. Takács Ferencné, 
szül. Fejér Mária január 22.-én élete 88. 
évében elhunyt. Takács Elek esperes 
édesanyját gyászolja benne. — Sebes
tyén Pál, a Harangszó buzgó olvasója, 
prezsbiter, községi bíró életének 49.

évében, a háborúban szerzett betegség 
következtében Mesteriben elhunyt. Fele
sége s három árvája gyászolja. — Pass 
Ágnes, Pass László debreceni lelkész 
leánya 12 hónapos korában, 10 hónapi 
szenvedés után január 23.-án elhunyt. — 
Feltámadunk!

00

Ü zen et
a z  a szód i le á n y n e v e lő  in tézet  

volt n ö v en d ék e ih ez .

Fehér galambszárnyon repül az üze
net és kopogtat a virágos ablakokon. Fo
gadjátok szívesen, kedves egykori inté
zeti testvérek! Nyissátok meg előtte me
leg szíveteket, mert egyedül ott talál meg
értésre. Sokan vannak közietek, akiket 
kedves ismerősként köszönt ez a név: az 
aszódi leánynevelő intézet. Részben ma
gatok voltatok ott mosolygósszemű diák
lányok, vagy szerető anyai gonddal 
küldtétek oda leánykáitokat. Aki az 
aszódi intézetben járt iskolába, annak 
emlékezését soha nem tudja letakarni 
szürke leplével az idő hamuja. Kinek 
nem jutnának eszébe a kedves hangula
tos iskolai órák a barátságos szobaszerű 
tantermekben? Ki felejthetné el a meleg 
csa'ádias intézeti életet? A hideg téli va
sárnapok áhítatos délelőttiéit a díszte
remben, a vidám szombatdélutánokat, 
amikor egy pár órára háziasszonnyá ala
kult a sok „Gretchen“ hajviseletü kis
lány. ugyancsak szorgoskodva a maga 
kicsi területén, tisztogatott, rakodott, 
hogy mikor megnézi a hálótermes néni,
. minden jó rendben s ékesen legyen“. 
Hány meleg könnyeteket csalta már ki a 
szekrényből előkerült régi emlékkönyv 
nézegetése. Egy száraz virágemlék a ba- 
gi erdőből, a május elsejei kirándulásról, 
egy fonnyadt levélke a hegyi nagy gesz- 
tcnvefáról. Valószínű egy júniusi dél
után került valamelyik tankönyvbe, ami
kor ott tanultunk a hátsó teraszkert 
nagv gesztenyefái alatt, ahogy mi ne
veztük, a hegven — mohó szorgalommal 
a vizsgára. Dicsekedve mondhatjuk el, 
hegy a mi intézetünkben fényes pom
pában virágzott a barátság rózsafája. 
Azt üzenem nektek, kedves testvérek, 
ne hagyjuk elhervadni a barátság virá
gát, ne legyen nekünk csak alvó emlék 
az aszódi leányiskola. Budapesten már 
megindítottuk a mozgalmat és a magunk 
kis körében 1935 december 9.-ikén meg
alakítottuk „Az aszódi leánynevelő in
tézet volt iskolatársnőinek szövetségét“.

Célunk, hogy társasággá tömörítsük 
a volt növendékeket, évi 2 pengő tag- 
ságdíjból jótékonyságot gyakoroljunk 
esetleg egy árva Ielkészlánykának segí
tenénk a tanítás gondjait megkönnyíteni, 
vagy az iskola felszereléséhez járulhat
nánk hozzá. Tudom, hogy a mai nehéz 
életkörülmények között ez a kis összeg 
is jelent valamit, de azt is tudom, hogy 
azok. akiket az aszódi intézetben taní
tottak Isten és ember szeretetére, szíve
sen mondanak le valami kis kedvtelés
ről, hogy egy szál virágot tegyenek a 
jótékonyság oltárára. Adományaitokat 
szíveskedjetek címemre (XL, Budaőrsi- 
út 18. I. 10.) beküldeni, költségkímélés
ből ha többen vagytok egymás közelé
ben, egy utalványon is küldhetitek. Az 
„Evangélikus Élet“ c. egyházi lapban 
nyugtázom adományaitokat. Szeretettel

hívunk benneteket összejöveteleinkre, 
amelyeket a téli hónapokban az Auguszt 
cukrászdában rendezünk (Budapest, !., 
Krisztina-tér) minden hónap második 
hétfőjén délután 5 órakor. A tavaszi hó
napok találkozási helyét még nem hatá
roztuk meg, erről annak idején nagyon 
szívesen szolgálok felvilágosítással. Jöj
jetek el a találkozókra minél többen, a 
fiatalabb korosztály is, hiszen mi vala
mennyi volt aszódi növendéket testvé
rünknek tekintünk és ölelő karokkal vá
runk. Gyertek velünk kedves asszony
társaim a szeretet napsugaras útján, 
amelyen most elindultunk. Szívből jött 
az üzenetem, találjon szívetekhez! Hí
vunk és várunk benneteket!

Fejes né Németh Gizus 
ügyvezető titkár.

A MAGYAR GAZDA.
*

F e b r u á r  p a v l  g a z d a s á g i  
t e e n d ő i t .  A hónap elején megkezdődik 
a korai káposzta (kel és fejes), kalarábé, 
karfiol, saláta, paprika, paradicsom, meleg- 
ágyi vetése. — A vetőmagvakat előkészít
jük. Megkezdődik a trágyázás és talajegyen- 
getés Ha az idő enyhe, a gyömölcsösben 
és szőlőben metszünk. Megkezdjük a fa 
ültetést. A fákat se egymáshoz nagyon kö
zel, se nagyon mélyre ne ültessük. A termő- 
fák tövét megtrágyázzuk. Szorgalmasan 
hernyózunk. Igás állatainkat jobb takar
mányra fogjuk, mert közeledik a munkaidő. 
A tyúkok táplálására is nagyobb gond 
fordítandó, mer tojni kezdenek

Terményárak. Bpesten. Búza 17.80— 
18.80, rozs 15.70—15.90, sörárpa 17.50- 
20, tak. árpa 15.90—16.90. zab 17.30— 
17.55, tengeri 14.05—14.15 pengő mé
termázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 93—96, közép p-ként, 340 
kg-on alul 90—92. szedett, közép p-ként. 
220—260 kg-ig 88—92, szedett, könnyű 
p-ként, 180—220 kg-ig 82—85, silány 
p-ként, 100—180 kg-ig 70—78. öreg, ne
héz p-ként, 300 kg-on felül 78—8)4. sze
dett, öreg 70—76, angol sonkasüldő p- 
ként, 120—150 kg-ig 70—94 fillér élő- 
súlykg-ként. — V á g ó m a r h a .  Magyar 
bika 25—52, magyar ökör 22—48, tarka 
24—82, magvar tehén 24-—46, tarka 24— 
60, magyar bivaly 18. növendék 44—42, 
kicsontozni való 14—20 fillér kg-ként.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

Egyik Protestáns Körtől, amely la
punk ezévi 4. számának karcolatát ön
magára vonatkozónak érezte, levél ér
kezett szerkesztőségünkhöz a következő 
tartalommal:

„Estélvönk nem viselte a protestáns bál elneve
zést és nem is rendeztük azt csak protestánsok ré
szére. mert arra városunk közönségét felekezetro és 
foglalkozásra való tekintet nélkül hívtuk meg. A rész
vételt meghívó felmutatásához, belépődíj megfizeté
séhez és estélyi, de legalább fekete ruhában való 
megjelenéshez kötöttük. Miután egy fiatalember barna 
ruhában jelent meg, a  főrendező a meghívón látható 
előírásra való figyelmeztetéssel kötelességszerüen arra 
hívta őt fel, hogy öltsön fékét" ruhát Ezekután an
nak eldöntését, hogy ez jogos figyelmeztetés volt-e a 
főrendező részéről, vagy ,,kiutasítás“ , valamint azt 
is, hogy ezáltal kicsoda és mennyiben akadályozza 
,,a városi gazdaelem értékes rétegének az egyház 
komoly irányú munkájába való bevonását“  a Harang- 
szó nagyrabecsült olvasóközönségének bölcs megíté
lésére bízzuk“ .
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HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Sándor Józsefné Kemenesmagasi, özv. 

K Bazan Miliályné Hévizgyörk, Várhe
gyi Teofilné, Horváth Elek Budapest, 
Stefkó Péter Győr, Dobos Erzsébet Rá
koskeresztúr, Bangó József Zalaeger
szeg, Horváth István Pápa, Szabó János 
Rákospalota 10—10 fill. — Palatínus 
Rezső Pécs 16 fill. — Káply Elemér 
Szentgotthárd, Kovács István Körmend, 
Tamás Károly, Varga Sándor Répcelak, 
Beyer Vilmos, Nagy Izabella, Scher- 
mann Ede Kőszeg, Eröss Jolán, dr. Itt- 
zés ZsigmondKaposvár, Nagy Terézia, 
Schmész Agostonné, Eisert Kornélia Bu
dapest, Hajas Sándor Hodálypuszta, Pé- 
termann Ádám Páhi, Forgó Sándorné 
Dombóvár, dr. Benes Imre Bököd, Pro- 
szics Kálmán Zalaegerszeg, Garay Já- 
nosné Nyíregyháza, Borbély Béla Buzi, 
özv. Szilvásy Dénesné Farád, Nemes 
István Sopronbánfalva, Kovács János 
Szergény, Szierer Imre Raksi, özv. Haff- 
ner Györgyné Kötesd, Sárkány Ferenc 
Körmend, Sokoray Miklós Szombathely, 
Kováts János Lukácsháza, Giczy Gyula 
Sopron, özv. Graváts Ágostonná Sopron, 
özv. Edvy Jánosné Pápa, Kücsán Ist
ván Boba, özv. Farkas Györgyné Sop- 
rcnnémeti, Pellek Mihály Győr, Rie- 
csánszky Endréné Csinkota, Gyurátz 
Lászlóné Komárom, Erdélyi Gyula Za- 
egerszeg, Gréczy Sándor CeLdömölk, 
Kovács Károly né, özv. Tóth Sándorné 
Pápa, özv. Somogyi Istvánná Sárvár, 
Csincsik András Salgótarján, Fabini Hen
rik Salgótarján, Ráth Emilia Putnok, 
Sexty Emil Debrecen, özv. Török Fe- 
rencné Hódmezővásárhely, Achim Lász
lóné Békéscsaba, Kiss Sándor Beled, 
Németh Béla Vásárosfalu 20—20 fillér. 
— Krmann Albert Balasagyarmat, Csep- 
csányi Blanka Budapest, Pónya Sándor 
Tóváros, Makláry Antalné Sárvár, Fa- 
rádi Mihály Bököd, Fodor Mihály Ke- 
menessömjén, Mórotz Sándorné Buda

pest, Tóth Sándor Győr, Haraszti Jakab 
Dombóvár, Linde János Dombóvár, Ta- 
káts János Csánig, özv. Oehl Györgyné 
Sopron, Finta Sándor, Vadócz István, 
Vajda Sándor Celidömölk, Somogyi Jó
zsef Pápa, Banyó Anna, Erdélyi Sán
dor Sárvár, özv. Major Edéné Szigetvár, 
dr. Vukán Jenő Szombathely, Mészáros 
Mihály Répcelak, Horváth Józsefné Ká
nion, Jamrich Edéné Kaposvár, özv. 
Mészáros Istvánná Pókfa, Hankó Má
tyás Rákoshegy, Endrédi Imre Komá
rom, Csizmazia Endre Nyirád, Szalkay I. 
Károly Szentgotthárd, özv. Fejes Bálint- 
né Szombathely 22—22 fiilér. — Takács 
Mihály Tapolca, Trogmayer Károly, 
32—32 fi.lér.

Ax Új Id ő k , Herczeg Keronc szépirodalmi heti 
lapjanak kiadóhivatala (Budapest, VI., Andrássy-úl 
ló.) díjtalanul küld mutatványszámot. Előfizetési díj 
negyedévre 6 40 P.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap hatul lányoknak. Szer
kesztőié : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
i P. Az előfizetők 1 '6 0  P kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény 
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 5.00 P 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó 
hivatal Budapest, VI., Andrassy-ut 16. Az országot 
hírű leánylap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta : Tutsek Anna, a kiváló írónő.

Az Én Ú jság o m  a legszebb, legrégibb képes 
gyermekiap, 6*1 z éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaal Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Eu Újságom 
előfizetői T20P kedvezményes áron űzethetnek elő 
a legnépszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvekre, Az 
Én Újságom könyveire. .Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, Bida. 
pest, Vll., Audrássy-út 16.

Munkabíró, megbízható asszony el
menne gyermekek mellé, betegek, öre
gek gondozójának, vagy háztartás, gaz
daság vezetésre. Cím válaszbélyeg el
lenében a kiadóhivatalban. 1—2

Megbízható, komoly, gyakorlott 
varróleány házhoz varrni ajánlkozik. El
menne protestáns családhoz, hol család
tagnak tekintenék, háztartásba is. Leve
leket bélyeg ellenében a kiadóhivatal to
vábbít. 1—1.

A Pécsre utazó hittestvérek figyel
mét felhívjuk a pécsi evangélikus egyház 
által fenntartott Baldauf Gusztáv Ott
honra. Átutazó nők és férfiak olcsón 
szállást és ellátást kaphatnak. Az Otthon 
a város középpontjában, Széchenyi-tér 
2. szám alatt van. Az Otthonnak női- 
internátus része is van, ahol egyetemi 
hallgatónők és középiskolás leányok me
leg otthonra találhatnak. Az Otthont 
diakonissza vezeti. 2—2

R uhafestés - vegy tisztítás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nAl
Szombathely, Köszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 10— 10

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cim:
J á n o s a  Lajos vésnöki műintézete.

Bélyegzők, jelvények 
és zászlószegek gyártása. 

Szom bathely, N agy k ar-u tca  6. sz.

Dunántúli Szakácskönyvet
három pengő előzetes beküldése ellené
ben bérmentve szállítja a szerző: alsó- 
szopori Nagy Ferencné Sopron, Jókai-u. 

16. szám.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

A csemegeszőlő.
I j ta: Oyőrfly Béla felpéci evang. lelkész.

1. A szőlőművelés jelentősége.
Ki ne ismerné, vagy ki ne élvezte volna már a 

szőlőt, magyar földünk egyik legrégibb, legnemesebb 
és legértékesebb gyümölcsét!? Ki ne emlékeznék meg- 
hatottan gyermekkorára, amikor édesapánk által a 
„hegyről“ hazahozott, vagy édesanyánk által a „lugas
ról“ leszakított szőlőfej boldog eseményt jelentett szá
munkra? Hát a foszlós kalácsé, mézédes szőlőjű, raga
dós mustú pisztolydurranásos szüretre, gyermekkorunk 
ez évröl-évre visszatérő nagy eseményére, melyikünk 
ne emlékeznék!? Ne is csudálkozzunk azon, ha emlé
kezésünk közben egy kis meghatottság vesz erőt raj
tunk, ha tekintetünk elhomályosul az előtörni készülő 
könnytől, hisz az emlékezésben tovatűnt gyermekkorunk 
egy napsugaras eseménye látogat meg bennünket, lel
künk pedig az emlékezés szárnyán visszarepül, elka
landozik azokba a soha vissza nem térő időkbe, amikor 
még tisztábban és őszintébben tudtak örülni az em
berek, boldogabbak voltak a gyerekek és gyerekebbek 
voltak a felnőttek, amikor gyermek és felnőtt úgy

érezte, hogy a szőlőt a jó Isten éppen a mi örömünkre, 
a mi kedvünkre teremtette.

De még azok is, akiknek gyermekkorukban nem 
volt szüretjük, bizonyára élvezték már a szőlőben, eb
ben a pompás, ízletes gyümölcsben a magyar föld ál
dását, Isten ajándékát. Hogy pedig a jövőben minél 
többen részesüljenek az áldásban, a csemegeszőlővel 
foglalkozni kívánók számára a Harangszó egymásután 
következő öt számában útmutatásul és irányadóul egy 
szerény cikksorozatot közlünk, amely a mai cikken kí
vül a csemegeszőlő telepítéséről, oltásáról, iskolázá
sáról, állandó évi munkájáról, eltartásáról, szállításá
ról, értékesítéséről szól.

A szőlő nemcsak magyar hazánknak, hanem az 
egész emberiségnek is egyik legrégibb gyümölcse. 
Vele már az ószövetségben is többször találkozunk. 
Noé már szőlőt telepített (1. Mózes 9, 20.); József tör
ténetében az egyiptomi pohárnok álma a szőlőről szól 
(I. Mózes 40, 9.); az ószövetség emberére nézve a 
csendes békességet és boldogságot jelentette, ha a sa
ját szőlőtőkéje alatt ülhetett (I. Kir. 4, 25.); Jóthám 
példázatában a szőlőtő megszólal (Bírák 7, 13.), stb. 
stb. A szőlő magyar hazánk területén is megelőzte hon
foglaló őseinket, mert a történeti feljegyzések szerint
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PÁPA
Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

Probus római császár idején, Krisztus után 276-ban 
mai hazánk területén virágzó szőlőművelés volt és ez 
azóta is virágzik.

A szőlő a jelenben is nagyon fontos terménye or
szágunknak. Mivel mi inkább csak a csemegeszőlővel 
óhajtunk foglalkozni, azért azt csak éppen megemlí
tem, hogy nemzetgazdasági szempontból nagyon fon
tos szerepe van borkivitelünknek, mint szőlőtermésünk 
eredményének és hogy a világ minden részén az elsők 
között ismeretesek a márkázott ma
gyar borok. Emellett csemegesző
lőnk is mindig nagyobb tért hódít 
és méltán hivatott arra, hogy ugyan
olyan nevet vívjon ki magának, 
mint borban a tokaji aszú. A ma
gyar csemegeszőlőt cukor- és vita
mintartalma, zamata és tápértéke 
egy színvonalra emeli a világ leg
első csemegeszőlőivel. Állítólag 
csak Bulgáriában és Franciaország
ban termelnek a magyar csemege
szőlővel egyenlő értékű — de sem
mivel sem értékesebb — csemege
szőlőt.

A csemegeszőlő figyelmet ér
demel nemzetgazdasági jelentősége 
mellett, mint elsőrendű táplálék. Ma  ̂
gas cukortartalmánál fogva nem
csak ízletes, de gyermeknek, fel
nőttnek egyik legtáplálóbb eledele.
Ha tehát azok a szülők, akikről a 
Harangszó múlt évi hasábjain azt 
olvastuk, hogy gyermekeiknek az is
kolába menetel előtt bort vagy ép
pen pálinkás kenyeret adnak, ehe
lyett ugyanannyi értékű szőlőt adnának, akkor nem len
nének gyermekeik mérgezői és gyilkosai, hanem táp
lálói és orvosai. Hátha azt a bormennyiséget, amelyet 
magyar népünk feleslegesen megiszik, szőlő alakjában 
fogyasztaná el, mennyivel több házban volna meg a 
mindennapi kenyér és mennyivel kevesebb házban 
kellene az orvos és a patikaszer!

A szőlő ugyanis mint orvosság is az elsők közé 
tartozik. Vitamin tartalmánál és az anyagcserére gya
korolt jótékony hatásánál fogva a szőlőnek az orvos- 
tudomány is a legnagyobb elismeréssel adózik. Orvosi 
megállapítás szerint mintegy öi-hatféle betegségnek 
elsőrendű orvossága a szőlő, továbbá mindenféle be
tegségből lábbadozó betegnek üdítő, erősítő és gyó
gyító tápszere. Sokan orvosi rendeletre úgynevezett

szőlőkúrát tartanak, amikor is a naponként elfogyasz
tott adag a hat-nyolc kg-t is eléri. Különösen a neural- 
giás, idegzsábás betegeknek ajánlják ezt. Ehhez ter
mészetesen csakis orvosi rendeletre és engedéllyel fog
junk hozzá.

Sokan minderre azt mondják: szép, szép, de szá
momra a szőlőművelés elérhetetlen és lehetetlen. Pe
dig akinek csak egy kicsi kis kertje, vagy csak néhány 
négyszögöl udvara vagy telke van, annak számára már 

adva van a szőlőművelés lehetősé
ge. Csak egy kis elhatározás, egy 
kis akarat,egy kis állhatatosság kell 
hozzá és elérjük, hogy néhány év 
múlva nem a mások adományára, 
vagy a kereskedésben vett drága 
szőlőre leszünk utalva, hanem az 
esztendő nagyobb részében saját 
termésű finom csemegeszőlő mo
solyog asztalunkon.

Hogy pedig nagyobb mennyiség
ben, gazdasági szempontból érde
mes-e szőlőt termelni, arról kár vi
tatkoznunk. A vitát már eleve el
döntötték az utóbbi évek eredmé
nyei, amelyek szerint amikor a bú
za ára kg-ként 10—20 fillér között 
mozgott, a szőlő eladási ára pedig 
az egy pengőt is meghaladta. Ha 
van tehát művelési ág e csonka 
hazában, amelynek van jövője, úgy 
a csemegeszőlő-művelés az.

Hogy azonban a csemegeszőlő
vel akár kicsinyben, akár nagyban 
eredményesen foglalkozhassunk, 
hogy abban örömöt találjunk és ne 

bosszúsággal találkozzunk, ehhez bizonyos alapisme
retek szükségesek. Ezekre az alapismeretekre mutat 
reá a Harangszó cikksorozata.

Végül hadd figyelmeztessek mindenkit, hogy csak 
az kezdjen a szőlőtelepítéshez, aki szereti a természe
tet és szereti a természetben a szépet, aki a szőlővel 
való foglalkozást nem mindig rideg üzleti szempontból 
tekinti, hanem aki a szőlészetben anyagi előny mellett 
csendes és békés örömöket is keres. Az eredményes 
szőlészethez nem elég az akarat és értelem, ahhoz 
érző meleg szív is kell, amellyel e munkában kínálkozó 
csendes örömöket felfogjuk, átéljük és azokban máso
kat is szívesen részesítünk.

Következő közleményünk címe: Telepítés.

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.

TELEFON;  9-46. 
Szives pártfogást kérek.

Szappan, fésű, kölnivíz, pariöm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
G y ő r , E r z s é b e t  -  lé r  13.
Aki e hirdetést felmutatja, vásárlásnál 
A  százalék engedményben részesüli

Szerkesztő b izottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁH. 

Felelős szerkesztő és kiadó :
SZABÓ JÓZSEF.

Kéziratokat nem adunk visaia

Barou-nyomda U iialy é l Kcnci, Győr - Telefon » 81

„Erzsébet királyné emléke“ nevű 
másfél kilós csemegeszőlöfiirt.
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A Harang«zó
■zerkeaztö-kiadóhivatala:

G Y Ő R
a ., Petőn tér 2.

Előfizetési in t.: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportot küldéssel 
lOVa-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre I 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

B o ssz u á llá s .
Máté 5:39. „Én pedig azt 

mondom nektek: Ne álljatok 
ellene a gonosznak, hanem 
aki arcul üt téged jobb felől, 
fordítsd felé a másik orcádat is*

Kevés nehezebb dolog van ezen 
a világon, mint a sérelmeket

eltűrni. Még az is nagy keserűség, 
ha akkor bántanak bennünket, mi
kor igazságtalanul bántalmazta- 
tunk.

Pedig az emberek nem nagyon 
válogatósak az eszközökben, mikor 
a mások becsületén és lelkén tip— 
rúdnak. Éppen ezért a világ az Úr 
Jézus Krisztusnak ezt a tanítását is 
szereti az álmok országába utalni. 
Úgy gondolja, hogy gyönyörű el
mélet, de olyan, amely a gyakor
latban nem valósítható meg. Annyi 
rosszakarat, annyi hántás és ezek 
nyomán annyi keserűség éri itt az 
embert, hogy nem csoda, ha néha 
ökölbe szorul és gyilkos ütésre len
dül a kéz. Hányszor vagyunk úgy, 
hogy azok bántanak bennünket, 
akikkel mindig csak jót tettünk, 
akik csak szeretetet és jóindulatot 
kaptak tőlünk. S hányszor úgy, 
hogy azok törlik belénk a sáros lá
bukat, akiknek erre semmi erkölcsi 
joguk nincsen. Lehet-e hát azt kö
vetelni tölünk, hogy panasztalanu! 
és viszonzatlanul nyeljük le a sé
relmeket és — pláne — szeretetet 
adjunk a gonoszságért?

Pedig mégis Jézusnak van igaza, 
mikor arra int, hogy ne álljunk el
lene a gonosznak. Azzal a bölcs 
önmérséklettel, amellyel a bántal- 
makra felelünk, tartozunk minde
nekelőtt Istennek. Az ítélkezés és a 
bosszúállás jogát Isten magának 
tartotta fenn, amikor azt mondta, 
hogy Övé a bosszúállás. A bosszú
állásra tényleg csak az az Isten jo
gosult, aki mindent tud és mindent 
lát. Lát engem, látja ellenségemet, 
látja a sérelmeket, képes tehát ar

ra, amire mi sohasem lennénk ké
pesek: teljes igazsággal és teljes 
elfogulatlansággal ítélkezni.

Gyakorlati szempontból is igaza 
van Jézusnak. A bosszúállásnak 
megvan az a tulajdonsága, hogy 
végtelen. Egy olyan kör, amely 
mind sötétebb és mind félelmesebb. 
Gonosszal fizetek én a gonoszért s 
gonosszal fizetnek duplán az én 
gonoszságomért. Itt nincs megállás, 
csak folytonos fokozás van és a vé
gén sötét sorstragédiák.

És igaza van a mi szempontunk
ból is. Mert igaz ugyan, hogy a 
bosszúállásban, a jól elsütött tromf
ban rendesen van valami kéjes 
öröm, de ebben a harcban sebeket 
is kapunk és nemcsak osztogatunk. 
És ezek a sebek fájnak, véreznek, 
égnek, akárhogyan próbáljuk is be
kötözni őket a bosszúállással. Üd
vösségünk szempontjából pedig 
végzetes lehet ránk nézve, ha mi 
akarjuk a bosszúálló angyal szere
pét betölteni. Van valami átkos, 
ősi ösztön bennünk arra, hogy ka
matostul fizessünk a bántalmakért. 
Ki tudná elsorolni, azt a sok-sok 
sötét bűnt, azokat a jóvátehetetlen 
lépéseket, amelyek mind úgy álltak 
elő, hogy az emberek alaposan

Két kép van előttem. Mindkettőn 
vihar van. Az egyiken kint, a má
sikon bent. Az egyiken tomboló 
szél tépi a ruhát és söpri, vágja a 
havat. Befútta már az utat is. 
Uttalan utón, néptelen vidéken 
egyedül harcol a viharral a dia
konissza.

A másikon bent van a vihar. 
Magányos, elhagyott öreg asszony 
harcol a halállal. Beesett szeme 
belemered az ürességbe, kezét tör
deli. Magányos szobában egyedül 
harcol a lelki viharral a diakonissza.

meg akartak fizetni ellenségeiknek. 
Jézus, a bölcsek bölcse jól tudta 
ezt s akkor is üdvösségünket mun
kálja, mikor azt a lehetetlennek lát
szó eljárást ajánlja, hogy inkább a 
másik orcánkat is fordítsuk affelé, 
aki arcul ütött már jobbról, sem
hogy a bosszúállástól túlíütve olyan 
bűnök terhét vegyük a vállainkra, 
amelyek alatt le kell roskadnunk 
egyszer és amelyeknek üdvössé
günk lehet az ára.

Nem igaz, hogy az ember kemény 
önfegyelmezéssel nem tud uralkod
ni magán. Az ösztön-élet állati élet. 
Amint el tudtunk jutni addig, hogy 
a tolvajon nem lopással akarunk 
bosszút állni, el kell jutnunk addig 
is, hogy Arra bízzuk a bosszúállást, 
Akit egyedül illet: Istenre. Senki 
sincs, akinek több oka volna a 
bosszúállásra, mint Istennek lett 
volna a bűnös világgal szemben. És 
Ö a világot mégsem bosszúállással, 
hanem szeretettel váltotta meg. En
nek a világnak pedig minden dicső 
háborújánál többet használt a gol- 
gothai kereszten mondott ez az egy 
szó: „Bocsásd meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekesznek“.

vitéz Balogh Ernő.

Egyedül? Dehogy! Vele van a 
Viharok Ura, aki egykor a Gene- 
záret taván csendet parancsolt az 
ágaskodó hullámoknak, aki az ő 
lelkének is békességet szerzett s 
akinek a szolgálatára szentelte 
egész életét. A kosarába Ő tesz 
bele a szegények számára alamizs
nát, az éheseknek kenyeret, a me
zíteleneknek ruhát, hogy az élet 
viharában hajótörött emberek szí
vében is legyen nagy csendesség.

A szívébe is Ő ad szeretetet, a 
kezének gyöngédséget, az ajkára

A v ih a ro k  u r á n a k  sz o lg á la tá b a n .
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bér, hogy a cipőfűzőjénél folyjon be a 
híg'sár, de akkor olyan nagy volt a por, 
hogy amikor a malomból kikanyarodott 

a teherautó, percekig nem lehetett 
még két lépésről sem meglátni a 
házakat. Meleg délután volt. A ka
punál egy kutya kilógó nyelvvel 
lihegett és meg se ugatott, amikor 
benyitottam, pedig nagyon barát
ságtalan képe volt. A hosszú, sze
metes udvaron nem volt senki sem, 
de nem is kellett megkérdezni, 
hogy merre laknak Birkásék, mert 
a ház legvégénél egy egészen ala
csony, kis ajtajú, ablaktalan kam
rából már hallatszott egy csomó 
gyerek hangos sírása és kiabálása.

Birkásék. Az apjuk elhagyta 
őket már régen, nem is tudják, 
hogy hol-merre van. Anyjuk a kór
házba jár mosogatni. Az ott kapott 
ételmaradékokból él a család, a ha
vi néhány pengő fizetés majdnem 
rámegy a lakbérre.

Öt gyerek. Amikor benyitot
tam, ijedten hallgattak el, de azért 
mégsem lett teljesen csend, mert 
a rengeteg légy zúgva dongott az 
ajtó üvegén. Rengeteg légy volt. 
A földön elszórt, kirágott dinnye- 
héjak csak úgy feketéitek a sok 
légytől. A levegő nagyon rossz 
volt, újra ki kellett nyitni az ajtót, 
így már világosabb is lett. A lakás 
összes bútora egy ágy, egy láda és 
egy teknő. A láda az oldalára volt 
fektetve és benne alul rongyokon 
összetekeredve aludt egy macska, 
felül a láda tetején egy csomó pisz
kos edény volt. Az ágyban nem 
volt ágynemű, csak úgy szabadon 
volt megtöltve szalmával, abban 
hentergett négy gyermek.

Mint egy fészek. De nem tartot
tak olyan rendet, mint a madárfió-

onnan felülről való bölcsességet, 
hogy a lelki viharokban vergődő 
emberek szívében is legyen 
nagy csendesség.

A diakonissza a viharok urá
nak szolgáló leánya. Csendesítő 
olaj a háborgó tengerre, eny
hét adó balzsam a meggyötört 
szívre.

Viharos időket élünk. Csoda- 
e, ha a viharok ura emberek 
után kiált? Csoda-e, ha a 
viharban hányódó ember só
várogva várja az Isten gyerme
keinek megjelenését? Csoda-e, 
ha az egyház, minden vihar
vertek édesanyja, tudatára éb
red a diakonisszaszolgálat je
lentőségének ?

Mindez nem csoda. Mindez 
természetes. Csoda az volna, ha 
a magyar evangélikus lányok 
minderről nem vennének tudo
mást.

Boldogok a békességre igye- 
kezők és a békességet szer
zők, mert ők Isten gyermekei
nek mondatnak. T. Z.

Egy d iak on issza  
naplójából.

A budai utca legvégénél az öreg 
malom mellett van egy elhagyatott 
utca. Most olyan nagy ott a sár, 
hogy csak nagy kerülővel lehet

átjutni a túlsó oldalra és akkor is vi
gyázva kell lépegetni az itt-ott kiálló 
tégladarabokon, ha nem akarja az em-

„ Éheztem és ennem adtatok. . .  “

A csoda.
Irta: dr. ScMitt Gyula. 3

— Vidd... vidd... a tied!... — Kiáltja magánkívül.
Az asszony kezét nyújtogatja, a fiú pedig mellére omlik. 

Átfonja gyenge karjával anyját, mint repkény a fát, hogy egy
másba olvadjanak és soha senki el ne választhassa őket egy
mástól. A felügyelő mozdulatlanra nyílott szemmel bámulja 
őket. Figyeli a sóhajt, mely fel-feltör belőlük, hallgatja a zoko-' 
gást, mely meg-megrázza őket. Micsoda hangok!?... Alig rez- 
dül meg nyomán a levegő s mégis velőkbe hatnak. Bömböl, 
mint az orkán, sújt, minit a villám. Széjjel dobja az emberben 
a gazságnak vasvázait, összetöri a dacot s a vérben fürdőit kö
nyörtelenséget könnyekre kényszeríti. Azon veszi magát észre 
a felügyelő, hogy sír. Folynak könnyei, mint a feldúzzasztott 
folyam, mely előtt felhúzták a zsilipet.

— Menjetek... menjetek!... — Kiáltottá egyre.
Mást nem tudott mondani. Nem nézhette a szeretet vi

galmát, mert poklot jelentett neki, másrészt meg örült, mert be
látott a mennyországba.

— Menjetek!... — Mondta egyre s tuszkolta őket kifelé. 
Utánuk nézett, míg a folyosó végén el nem tűntek az ajtón 
át. Viszatántorgott, végig feküdt a kanapén s kezével leszorí
totta szívét. Fél, hogy megreped.

11. FEJEZET.
Szegény asszony végigfut a kihalt utcán fiával, mintha 

lopta volna. Itt-ott megáll, keze közé fogja a kis Mihály fejét s 
úgy nézi, hosszan, merően, mintha csak magába akarná nyelni 
képét, hogy sem idő, sem erőszak ki ne törülhesse onnan soha. 
S tudja Isten, hányszor csókolta meg hazáig. A külvárosban 
volt a házuk. Düledezőfélben levő viskó, zsupptetövel. Olyan 
volt teteje, mint a cigánygyerek feje. Borzas és viharvert. Ro- 
zojga ajtaján ujságpapíros helyettesítette az üvegtáblát. Belül

ről halványan sárga fény szüremlett ki. Mihálynak megdobbant 
a szíve. Bebújtak. Sötét odú. A nehéz, sűrű levegőben az olaj
mécs fénye alig, hogy derengett. Gyalutlan lóca, megrokkant 
léclábakon görnyedő asztal, egy-két szék volt a bútorzat. Az 
ajtóval szemben idomtalan kemence terpeszkedett. Ez a kunyhó 
lelke. Ez melegít, ezen hevernek, ez a közös ágy. A szobának 
a felét majd ez foglalja le. Rongyokkal van leterítve. Felette lóg 
a szentkép. Ez a ház lelkiéletének központja. Az asszony, 
amint belép, ránéz a képre és keresztet vet. Biztatja fiát is, de 
ez nem igen érti már a kéznek ezt a műveletét. Pedig milyen 
ügyesen csinálta még ezelőtt két évvel s akkor csak három 
éves volt. Az asszony letérdel s magához húzza a fiút. Valami 
imát mormol s nézi a képet. Mihálynak is megindul a szája. 
Utánozza anyját, de valóban csak szája jár, gyermekimáit már 
elfelejtette rég. Istenem, de fájt szegény anyjának!...

— Menj, csókold meg a szentképet!...
A fiú félénken nézi anyját s az egyre erélyesebb bizta

tásra felmászik a kemencére, keresztülgázol a rongyhalmon a 
falon lógó képig és megcsókolja. Visszajövet megmozdul va
lami a lába alatt és morog. Az öregapja. Az öreg Mihály. 
Egésznap a kemencén fekszik és iszik. Mióta meghalt a cár, 
nem dolgozik. Nincs értelme. Nincs miért és kinek!... Kenyeret 
az állam ad s pálinkát menyének kell szereznie. Másra nincs 
szükség. De ennek meg kell lennif... Meg is szerzi az asszony, 
ha úgy lopja is, mert ha nincs pálinka s az öreg kijózanodik, 
erőt vesz rajta a honfibú, lemászik a kemencéről s püföl min
dent, ami él. Azt szokta mondani:

— Egy jó van a világon: a pálinka. Olyan ez, mint a szi
vacs, kitörül belőlünk mindent, ami fáj...

Nem is törődött mással. Se menyével, se fiával, ki ott 
hagyta családját, mert nem tudja megérteni a szovjet-eszmé
ket. Semmivel. Most sem hat rá különösebben, hogy itthon 
van unokája. Ráemeli fáradtan vérerezett szemét, nézi... bá
mulja egy ideig megtompult, bamba képpel s menyéhez szól;
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kák, mert össze-vissza volt ott egymá
son a sok kéz, piszkos láb, kócos fej. A 
földön volt a kis teknő, letakarva egy 
szakadozott függönydarabbal.

— Édesanyátok hol van?
— A kórházban mosogat, —- mondja 

a legnagyobbik, a hét éves Misi.
— Miért sírtatok az előbb?
— Mi nem sírtunk, — felelik töb

ben.
— Nahát, pedig én igazán úgy 

hallottam, mintha sírtatok volna, egé
szen a kapuig hallatszott a lármátok.

— Pedig mi nem is sírtunk, csak 
Feri, mi inkább vigasztaltuk. Mi csak 
este szoktunk sírni.

— Azután hogyan vigasztaltátok?
— Én meséltem neki. — mondja 

Misi, — ez a Lajos, énekelt neki, — 
mondja rámutatva egy öt-hat éves 
forma kis emberre. — Laci és Józsi 
is éneketlek. mert anyuka mondta, 
hogy mind szórakoztassuk Ferit, 
vagy lehet, hogy ők is meséltek, de 
ezt náluk soha sem lehet biztosan 
tudni, mert ők még nagyon kicsinyek.

— Mennyi idősek?
— Laci négy, Józsi talán három 

vagy kettő.
— De hát akkor melyik a Feri?
— Feri ott van a teknőben.
Leveszem a függönyt és valóban

ott van a teknőben egv kis, félméter
nél alig nagyobb élő lénv. Feje be
húzva keskeny vállai közé. karjai alig 
vastagabbak egy ceruzánál. A bőre 
egészen átlátszó. Ijedt nagy szemei
vel olyan fájdalmasan néz.

— Feri mindig beteg, azért fek
szik külön, — mondja Misi, aki idő
közben odajött mellém és leguggolva 
nézi nyomorék öccsét, -— és azért is 
van letakarva, hogy ne bántsák a le
gyek. mert ő maga nem tudja elhaj
tani őket.

— Mennyi idős Feri?
— ö t éves.
— Gyerekek, máskor ne ilyen fülsi

ketítő lármával vigasztaljátok Ferit. De 
mondjátok; miért mondtatok az előbb, 
hogy ti csak este szoktatok sírni?

— Mert mi mindig este sírunk, ami
kor sötét lesz és elkezdünk félni,

„Beteg voltam és meglátogattatok . .

— Ti a sötéttől féltek?
— Igen.
És ezt olyan halkan mondjak, mint 

aki arra vigyáz, hogy meg ne hallja az, 
akiről szó van, meg ne haragudjék és 
alkalomadtán bosszút ne álljon.

— De miért féltek a sötéttől? Bán
tott már valakit a sötét?

— Olyan rossz a sötétben egye
dül lenni.

— Ja, így már tudom, hogy miért 
féltek a sötétben, azt hiszitek, hogy 
egyedül vagytok, pedig látjátok, ha 
megkérnétek Istent, hogy vigyázzon 
rátok, nem kellene félnetek.

Miska értelmes fiú, elgondolkozik:
— Innen a templom nagyon mesz- 

sze van.
— Igen, a templom Isten háza, Ö 

ott szól hozzánk, ott tanít bennünket, 
ott szid össze bennünket bűneinkért 
és ott ígéri, hogv megbocsátja bű
neinket. ha megtérünk hozzá, de ő  
mégis Isten az egész világon. Itt is 
ép úgy lát most titeket, mint ahogy 
én látlak titeket.

A másik két gyermek is leugrik 
az ágyról. Józsi egészen a sarokba 
húzódik, Feri szemeit még nagyobbra 
nyitja a csodálkozás.

— Ezeket a dinnyehéjakat össze 
kellene szedni, — mondja* Misi és már 
kezdi is. A másik kettő is egyszerre 
takarítani akar.

— örülök gyerekek, hogy ti ma
gatok is belátjátok, hogy ott, ahol 
Isten is ott van nem lehet ilyen nagy 
rendetlenség. Fogjunk most össze, 
takarítsuk ki az egész szobát, akkor 
majd Isten előtt se kell szégyenkez
nünk és anyuka is örülni fog, ha 
megjön.

Olyan buzgalommal dolgozni, 
olyan szívvel-lélekkel igyekezni még 
soha senkit sem láttam, mint akkor

— Kenyeret hoztál? Pálinka még van!...
Lenyúl az üvegért, nagyot iszik s visszafekszik.
— Megjött Miska, meghoztam. Most már mindig nálunk 

marad.
— Megjött? — kérdi egykedvűen az öreg. — Kenyeret 

kapunk-e utána? Adjál csak egy darabot, aztán feküdjetek le!
Ez volt a válasz. Az asszony adott neki kenyeret s egy 

könnyet törült ki észrevétlenül a szeméből. Az öreg kezdte rá- 
gicsálni s forgatta unottan szájában a kenyérnek nevezett gya
nús külsejű anyagot. Néhányat ivott, magára húzott két-három 
rongyot és elaludt. Mihály anyjához húzódott, ök is felültek a 
kemencére. Az anya fia fölé hajolt. Simogatja szőke haját, sut
tog neki édesen, melegen és közben letörli gyermeke arcáról a 
reáhulló könnyeit. így ültek sokáig. A szeretet nem hangos. 
Hallgat, sír és a csendes nézésben éli át a találkozás gyönyörét-

A fiú megszólal:
— Anyám, éhes vagyok!'...
Most döbben rá szegény asszony, hogy a gyermekkel 

megnőtt a család, vagyis az ő kenyérgondja. Mit adjon fiának? 
Nincs egy darab sütemény, pedig hogy szereti!... Nincs egy 
csöpp fejecske, túró, vaj, kis szalonna, Istenem, de rég látott 
kincsek a háznál. S a gyermek éhes!... Mit adjon neki?... Ki
tépné szívét, ha éhségét csillapítaná. Esztendők óta hideg a 
szamovár is. Nincs tea, nincs cukor. Ezt sem adhat neki.

— Szegények vagyunk, kis fiam, — mondja félénken, 
mintha csak igazolni akarta volna magát, — nagyon szegé
nyek. Nincs más, csak kenyér s az is kemény.

Majd a szíve hasadt ketté.
— Nem baj — mondja a kis Mihály — jó az, ha te adod, 

an.Jmf... Csak ne légy szomorú!...
Az asszonyba visszaszáll a lélek. Feloldva érzi magát a 

suit os kötelezettség alól, hogy olyasvalamit adjon fiának, ami 
1,'ncs. Nehéz kedélye felengedett s kiderült ráncos, fáradt arca,
n.int a viharfelhők mögül kitűző nap. Hozza a kenyeret s a fiú

eszik, mohón és boldogan, ő  meg nézte. De jó ez a száraz ke
nyér! Az anyai kéz adta!'... Az asszonynak is járt a szája, köz
ben nyelt is, mintha ő is enne. Egyre meg azon járt az esze, 
mi enni valót adhatna még fiának? Valamit kell még neki 
adni!... Ellenállhatatlan erő nógatta belülről: csak gondolkodj, 
még találsz valamit, mivel kedveskedhetsz fiadnak, csak gon
dolkodj!... Gyors röppenéssel szálltak gondolatai, mint a szú
nyogok után kapkodó fecskék, hol az asztalfiókba, hol a szek
rénybe, talán van még valami... Hiába... nincs. Szeme a pálin
kás üvegre tévedt... Őrült gondolata támad... maga is megret
ten tőle. Fia vár még valamit tőle... s nincs semmije... Csak 
ez a pálinka. Az ő pénzéből vette... az ö keresményéből... ő 
dolgozott meg érte s fia még kér valamit. Részeg ipa horkol, 
mintha mennydörgés gurulna át az égen a láthatár alá. össze
rázkódik 1... De szeme egyre a pálinkás üveget nézi. Akármerre 
fordítja feiét. arra néz, húzza valami a szemét arra s egyre oda 
sandít. Ebből ad neki... egyebe nincs s a fiú vár valamit tőle... 
Csak egv cseppet... egy csepp nem árf... csak egy keveset. 
Hallotta is már. a pálinka erőt ád. öregapa is ezen él. A pálinka 
tartja, alig eszik valamit. Egyik csábító gondolat a másikat 
követi, egvik érv a másikat erősíti, mígnem kialakul benne a 
meggyőződés, csak jót tesz fiával, ha ad neki a pálinkából. 
Végül is boldoggá tette a tudat, mégis csak adhat valamit fiá
nak. Felkapja az üveget s Mihály elé tartja:

— Igyál, Mihály. Én vettem öregapádnak. Igyál, az édes
anyádé!...

Félt, hogy a fiú visszautasítja, azért kínálta olyan türel
metlenül. Mihály részeg öregapjára nézett s húzódozott.

— Na, csak egy cseppet, — biztatja az anya, — csak egy 
cseppet igyál most... holnap kapsz mást... cukrot... süte
ményt. Anyád hoz neked... akárhogyan is, de hozok. Csak 
igyál most egy cseppet. Nézd, én is iszom!...

(Folytatjuk.)
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azokat az apró gyerekeket. Az egyik vi
zet hozott be, a másik rongyot keresett, 
amivel töriilgessen, a többiek kicsi ke
zükkel egyenkint szedték föl a legapróbb 
szemeteket is a földről, mert söprű nem 
volt a háznál. Azután mosdottunk. Ferit 
egyszerre hárman is törülték volna. Rö
vid idő múlva mosolygó, a nagy izgalom
tól kipirult arcocskák néztek rám vára
kozásteljesen, mintha azt kérdezték vol
na, hogy: no, most mi következik még? 
Laci félhangosan mondja Misi felé:

— De, hogy idazsán lát?
Fáradtak vagyunk. Letelepedünk sor

ban az üres ágy szélére. A szalmát ki- 
hordtuk. Estére ide már szalmazsák ke
rül. Ferit ölembe veszem. Két vékony 
lába erőtlenül lóg le.

— Gyerekek! Én már tudom, hogy 
ti nem fogtok este félni, de hogy egé
szen biztosak legyetek abban, hogy Isten 
vigyázni fog rátok, megtanítlak bennete
ket egy énekre, amelyben majd kéritek, 
hogy legyen veletek. És akármikor fél
tek, csak énekeljétek el ezt az éneket és 
meglátjátok, milyen jó lesz. Ferinek is, 
ha sír, inkább ezt énekeljétek el, biztosan 
szívesebben fogja hallgatni, mint az 
előbbi éktelen lármát. Úgy kezdődik: Ez 
a nap is csendesen...

— Először eléneklem én, azután két 
soronkint tanulgatjuk közösen. Mire sö
tétedni kezd, öt kis fiú énekli igaz szív
vel: Kérlek édes, jó Atyám, vigyázz éj
jel is reám. Ha behunyom szememet, Te 
őrizz meg engemet.

Igen öt fiú énekelte, mert még a kis 
nyomorék Feri is diinnyögte halkan a 
dallamot, ahogy az ölemben ült.

Azután hallottuk, ahogy nyikordult a 
kapu. A hazatérő édesanya kétségbeesve 
kezdte figyelni az udvar végén levő kam
ra körüli csöndet. „Már megint elcsava
rogtak“ •— mondta hangosan magában. 
„Istenem, Istenem, milyen szerencsétlen 
vagyok én. így jár az, akinek nincsen se 
égen, se földön segítőtársa“.

És itt hirtelen megszakad a jajveszé
kelése, mert az ajtóhoz ért és meglátta 
sorban, csendben, tisztán ülni fiait, amint 
lábukat kilógatva ültek az ágy deszkáin, 
de úgylátszik szíve még többet is meg- 
érzett, mert lehajtotta fejét, nekitámasz
kodott a falnak és elkezdett sírni.

Szólni én sem tudtam, a gyerekek is 
nagyon hallgattak, halkan kezdtem éne
kelni: „Ez a nap is csendesen..." Azután 
lassan a gyerekek is velem kezdenek 
énekelni. Nekik az énekléstől újra meg
jött a bátorságuk, de a szegény édes
anya még mindig a sírással küzdött. 
Láttam, hogy már nagyon szeretnék lát
ni, hogy mi van a táskában, de nem is 
csoda, hiszen éhesek lehettek, — gon
doltam, hogy legjobb lesz, ha haza 
megyek.

Győri diakonissza.

N incs e l  é g  . . .
Két héttel ezelőtt bejelentettem a 

győri diakonisszaanyaház vezetőjének 
azt, hogy a téti nőegylet ennek az év
nek a nyarán is szeretné fenntartani 
napközi otthonát a gyülekezet kicsinyei 
számára győri diakonissza vezetésével. 
Amikor kívánságunkat megmondtam a 
főnöknőnek, mosolyogva és mégis mé
lyen elgondolkodva válaszolta: „Igye
kezni fogunk diakonisszát kiküldeni Tét

re, de egy kicsit nehéz lesz, mert diako
nisszánk kevés van“. Meg vagyok róla 
győződve, hogy ez a válasz nem pa
naszkodás a diakonisszák kicsi létszáma 
miatt, hanem boldog és megelégedett 
megállapítása annak, hogy több igény
lést jelentenek be a diakonisszák szolgá
latára, mint amennyi diakonisszával az 
anyaház rendelkezik.

Nem toborzót szeretnék én csinálni, 
hogy minél többen jelentkezzenek a dia
konissza szolgálatra. Istennek Szentlelke 
hívhat csak el erre a munkára. Azt sze
retném csak elérni, hogy minél több 
gyülekezetben lenne napközi otthon 
diakonissza vezetése alatt.

A diakonisszáknak ilyen irányú szol
gálata áldott szolgálat. Sokszor össze
szorult a szívem az örömtől, amikor el
néztem, hogy hogyan étkeznek napközi 
otthonunk apró emberkéi. Amikor kivit
ték számukra az udvarra a kosárba ösz- 
szerakott tízórait, felsorakoztak egymás 
mellé a kis gyermekek és imádságra kul
csolt kézzel várakoztak csendben, hogy 
a kedvesnővér mikor kezdi el az éteí- 
előtti imádságot. Imádság után egyen
ként mentek illedelmesen kérni és meg
köszönni azt a kis élelmet, amit otthon 
az édesanyjuk áldott keze csomagolt be 
nékik. Utána pedig összeszedték a meg
maradt darabokat és kosárba rakták. 
Nem volt ez más, mint a mindennapi ét
kezés és mégis megtanulták Jézustól az 
imádságot, rendet és takarékosságot.

De azt is meg kell említenünk, hogy 
a diakonisszáknak a napközi otthonban 
végzett munkája az örömszerzés szolgá
lata is! Sokat beszélhetnénk arról, hogy 
milyen kacagó lélekkel tipegtek kicsi
nyeink a napközi otthonunk felé, nya
kukban, kezükben kis táskáikkal és 
kosaraikkal; hogyan vezette testvér a 
testvéri, kéz a kézben. De talán ennél az 
örömnél is nagyobb volt az édesanyák 
öröme, akik sokszor megálltak a házuk 
előtt és boldog mosolygással, könnyes 
szemmel nézték el hosszan, hogy ho
gyan ballag apró lépésekkel szemük fé
nye oda, ahol szeretettel várják. Megta
pasztaltuk, hogy legjobban örült Jézus 
és megáldotta munkánkat, mert nőegy
letünk megtanulta tőle, hogy legna
gyobb boldogság ezen a világon, a más 
boldogítása.

Végül azt is megmondhatom, hogy a 
diakonisszáknak ez a szolgálata, Isten 
segítségével, könnyen elérhető szolgálat. 
Nincs sok tagja nöegyletünknek. A nő
egyleti tagsági dij is csak évi 1 P. A 
gyermekek után sem kellett eddig egy 
fillért sem fizetni a napközi otthonban és 
mégis, Istennek legyen érte hála, már 
három nyáron volt evangélikus napközi 
otthonunk diakonissza vezetésével. De 
örömmel ajánlottuk fel filléreinket a bib
liaórák, böjti esti istentiszteletek, vallá
sos estélyek offertóriumain és csodálatos, 
már három nyáron, két-három hónapra 
ki tudtuk fizetni a havi 50—60 P költ
séget. A diakonissza éitkezését pedig a 
nőegylet tagjai felváltva ingyen adták.

Melyik gyülekezet, vagy nőegylet kér 
velünk együtt diakonisszát napközi ott
hon vezetésére?

Diakonissza kevés van, de munkáju
kat sok áldás és öröm kíséri!

Lukácsy Dezső.

Terjesszük a „H A RÁNGSZ ó“-t!

Díakonísszafölvétel.
A győri ev. diakonisszaanyaház min

den évben egyszer megnyitja kapuját 
azok előtt, akik az Úr szolgálatának 
akarják szentelni életüket. A diakonissza
növendékek közé felvehetők 18—30 éves 
hajadonok és gyermektelen özvegyek.

A fölvételért folyamodni kell. A kér
vény febr. 25.-ig küldendő be. Címzendő 
a diakonissza anyaházhoz és mellékletei 
a következők: a) a folyamodó által írt 
önéletrajz, b) keresztlevél, c) a szülök, 
vagy a gyám beleegyező nyilatkozata, 
d) az utolsó iskolai bizonyítvány, e) lel- 
készi bizonyítvány (külön zárt boríték
ban), f) orvosi bizonyítvány az illetőnek 
testi épségéről és egészségéről. Az ösz- 
szes iratok egyházi belkezelésre bélyeg- 
mentesek. — A folyamodványokat a dia
konisszaválasztmány bírálja felül s a je
lentkezők márc. 1.-ig kapnak értesítést. 
A felvettek március 15.-re jönnek be az 
anyaházba.

A tanfolyam teljesen ingyenes, csu
pán a ruházkodásról köteles az illető 
maga gondoskodni. Lakásuk az anya
házban van. A tanfolyam bevégzése és 
a próbaidő eltelte után egy, esetleg két 
év múlva történik meg a nővérré való 
felvétel, amely mindig külön elbírálás 
tárgyát képezi.

Közelebbi felvilágosítást szívesen ad 
az érdeklődőknek Túróczy Zoltán lel
kész, a diakonisszaanyaház igazgatója. 
(Győr, Petőfi-tér 2.)

E nyingi
Az enyingi templomépítési gyűjtés 

sejtszerüen indult meg. így látszott a 
legokosabbnak és legeredményesebbnek. 
A missziói gyülekezet presbiterein kez
dődött s a gyülekezeten át a veszprémi 
egyházmegyében folytatódott. Isten se
gítségével nemcsak a Dunántúl, hanem 
az egész Csonkamagyarország evangéli
kus gyülekezeteinek áldozatos segítsé
gén épül majd fel templomunk.

Mert felépül!
***

Eddig három csoportba osztható fel 
a veszprémi egyházmegye meggyűjtése. 
A lajoskomáromi és várpalotai gyűjtés 
eredményéről már előző cikkemben be
számoltam. Ez volt első része a gyűjtés
nek. Ezután került sor Ösküre, Ajkára, 
Kertára, Kiskamondra.

Üskiin 40.02 P-t gyűjtöttem.
Ajkán a havas, akkor zimankós téli 

idő kellemetlenségeit Novák Rezsöné 
osztotta meg velem. Reggeltől estig jár
tuk a házakat. Meg is lett az eredménye.
81.50 P-t szedtünk össze.

Kertán 16 P, Kiskamondon 30 P ke
rült gyűjtőivünkre.

A gyűjtés újévi, január 8-án kezdődő 
harmadik része már sokkal simábban és 
pergőbben folyt le. Bakonyszentlászló, 
Veszprémvarsány-Sikátor, Bakonyszom- 
bathely, Kisbér, Ászár, Bakonybánk, 
Hánta, Sur, Bakonycsernye, Bakonyta- 
mási evangélikusai adogatták össze 
templomunkra szánt ajándékukat. Kis
bér és Bakonybánk kivételével, ahol át
utazásképen is elintéződhetett a gyűjtés, 
mindenütt istentisztelet vagy vallásos 
estély keretében ismerkedtek meg a hi-
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vek az enyingi gyülekezet helyzetével és 
templomépítési mozgalmával.

Az eredmény a következő volt: Ba- 
konyszentlászlón 3-2.81 P, Veszprémvar- 
sányon 30.— P, Sikátoron 28.10 P, Ba- 
konyszombathdyen 85.50 P, Aszáron- 
Kisbéren 31.50 P, Bakonybánkon 20.05 
P, Hántán 25.— P, Bakonycsernyén 
151.57 P, Suron 52.42 P, Bakonytamásin 
60.44 P. Tehát összesen 517.39 P. A 
költségek leszámításával 493 P-vel sza
porodott készpénzbetétünk.

***
Első beszámolónkban, a Harangszó 

január l.-i számában 2524 P 81 fillérről 
adtunk hírt. Akkor 1119 P volt a kész
pénzünk, a többi megajánlásokban fe
küdt. Most 3358 P 91 fillérünk van. 
Készpénzben, postatakarékbetétben 2032 
P. A többi megajánlásokban fekszik. A 
veszprémi egyházmegyében a gyűjtés 
eddigi eredménye 1058 P 91 fillér. Hátra 
van még Homokbödöge, Vanyola, Ge
ese, Pápa, Dabrony, Marcalgergelyi, 
Nagyalásony, SomlószőHős és a hozzá
tartozó filiák. A veszprémi egyházmegye 
meggyűjfése után más egyházmegye 
gyülekezeteire kerül a sor.

***
Pár nappal ezelőtt jöttem meg har

madik utániról, melyen bizony néhány
szor már szomorúan hajtottam le a fe
jemet. Egy helyen bizony az áldozat- 
készséget nem nagyon sikerült az em
berekben felébreszteni. Nagy gazdag
sággal megterített asztalokról leszórt 
alamizsnáknak csak a morzsáit söpörte 
felém a fukar emberi kéz. Ahol pedig 
egyedül csak a nincstelenségben, a nyo
morúságban volt bőség, ahol fázott, di- 
dergett kicsiny és öreg, ahol az élet har
sonáit a szegénység némította el, ott 
megszégyenült a gazdagnak, a jómódú
nak ajándéka.

BeJémhasított a tehetősek, a jómó
dúak keménysége, ridegsége, őszinte 
szóval próbáltam tágítani áldozatkész
ségük tarsolyát. Néhány helyen sike
rült. De a falu legtehetősebb gazdájánál 
nem. Gonoszságtól eltorzult, mosolygó 
arccal, csakazértisböl még sziikebbre vé
konyította az alamizsnát. Visszahúztam 
kinyújtott kezemet. Köszönöm. Aztán 
úgy elmentem, hogy vissza sem néztem. 
És arra gondoltam, hogy a mi templo
munk csak jó szívvel adott ajándékokból 
épülhet fel.

Itt ismertem meg Krisztus mondásá
nak fájó szomorúságát: „Könnyebb a te
vének a tü fokán átmenni, hogynem a 
gazdagnak az Isten országába bejutni.“ 

***
Mégis nemcsak pénzzel gazdagodott 

templomépítési mozgalmunk, hanem er
ről az utániról Ígéreteket is hoztam ma
gammal. ígéreteket, hogy imádkozni fog
nak ügyünkért.

Már sokan imádkozunk az enyingi 
templomért!

K i .

Illik és szükséges
ismerni Luther életét, számbaven- 
ni az ő óriási jelentőségét. Külö
nösen ma, amikor az alantas 
rosszlelküség egyre dühösebb igye
kezettel igyekszik a nagy refor

mátor alakját befeketíteni. Ezért 
ajánljuk oloasásra és terjesztésre 
a Harangszó különlenyomataként 
megjelent 96 oldalas, 2S képpel 
ékes könyvet, amely Jl nagy refor
mátor címmel foglalkozik Luther 
életével és mindenirányu óriási 
jelen tőségével.

A könyv ára 40 fillér, amely 
bélyegben is beküldhető. 10, vagy 
több példány rendelésénél 10 % 
engedmény.

Megrendeléseket elfogad
a Harangszó kiadóhivatala.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 5.

Február 10. A mustármag. Márk 4. 30 —
34. Isten országa olyan csodálatos való
ság, hogy nem lehet minden gazdagságát 
egy példázatban kifejezni. A mustármag 
példázata alkalmas arra. hogy kifejezze 
Isten országa gazdagságának legalább 
egy vonását. Milyen kicsi egy mustár
mag s milyen terebélyes fa lesz belőle. 
Isten országa kicsiny kezdettel indult, de 
egyre növekedik. Száz és ezer akadály 
ellenére egyre nő az Ur országa.

Február 11. Viharban Márk. 4, 45—41. 
A tenger lehet viharos, hajónk táncolhat 
a vadult habokon, nincs okunk félni: ve
lünk az Ur. S ha ő  velünk, ki lehet el
lenünk? „Hullámok ha rémítenek Mérhe
tetlen víz felett S a habok közt szíved 
remeg, Hogy sírod is ott leled; Ha alud
ni látod őt, ki reményed és erőd: Sión, 
soha se feledd el, ő  megvívhat tengerek
kel.“ Ezt a gyönyörű éneket tegye áldott 
tapasztalattá életünkben az Isten ke
gyelme.

Február 12. Mennvlt ér egy lélek ? Márk.
5, 1—15. Az Ur Jézus egyetlen emberi 
lelket többre becsült, mint egy egész 
disznónyájat. Feláldoz egy egész kondát 
egy lélekért. Ez félelmetes, de vigasztaló 
is. Félelmetes, mert egyszerre szörnyű 
bűnnek érezzük azt a temérdek könnvel- 
mü'séget, amellyel vétkesen pusztítjuk, 
gyilkoljuk a lelkünket, azt a sok hűtlen 
árulást, amellyel sokszor hitvány dol
gokért odaadjuk a lelkünket. De vigasz
taló is, mert megmutatja a történet, hogy 
milyen drágák vagyunk az Ur szemében.

Február 13. A gadarénusok. Márk 5, 
16, 17. Milyen szomorú! Egy város,
amely testületileg arra kéri Jézust, hogy 
távozzék el tőle. Kellemetlennek érezték 
a Krisztus jelenlétét. Nem akarták, hogy 
betegeiket meggyógyítsa, nyomorúságai
kat leleplezze. Sokszor megismételjük mi 
is a gadarénusok bűnös példáját. Keres 
az Ur s mi elfutunk tőle, szembe jön ve
lünk s mi elküldjük. Ne azt. mond: Tá
vozz tőlem, Jézus, hanem ezt: Jövel,
Uram, Jézus!

Február 14. A meggyógyított kötelessége.
Márk 5, 18—20. Sokszor láttuk már: az 
Ur Jézus azért gyakorol kegyelmet, hogy 
mások előtt bizonyságtevői legyünk az 
ő  kegyelmének. Elsősorban a saját csa
ládunk előtt. Felénk is gyakran hang
zik: „Eredj haza a tieidhez és jelentsd

meg nékik, mely nagy dolgot cseleke
dett veled az Ur.“ Tapasztaltad már az 

kegyelmét? Ne hallgass, hanem beszélj 
róla. Elsősorban azok előtt, akiket leg
közelebb helyezett hozzád az Isten.

Február 15. A beteg asszony Márk. 5, 
21—34. Ez az asszony sokat szenvedhe
tett. Tizenkét év óta beteg. Ez az asz- 
szony mindent megpróbált. Orvostól or
voshoz megy; sem időt, sem fáradságot, 
sem pénzt nem sajnál. Mégsem csügged. 
Hivő lélekkel végül is Jézushoz fordul. S 
Bem hiába. Jézusból akkor is, ma is erő 
fczármazott ki. Hogy nyomorúságod ne
ked is van, az bizonyos. De van-e olyan 
hited, amelyre Jézus azt mondhatja: a te 
hited megtartott téged, eredj el békével?

Február 16. Jairus leánya. Márk. 5,21 — 
24; 35—43. A baj nem személyválogató: 
palotát, kunyhót egyformán meglátogat. 
Jairus zsinagóga-fő volt, mégis beko
pogtattak hozzá a nem-szeretem napok. 
Jairus megalázta magát: Jézus lábaihoz 
esett. Sem tekintélye, sem tudománya, 
sem pénze nem használt. Csak a Krisz
tus segíthetett rajta. Te miben, kiben 
bizakodói? Bajodban kihez fordulsz első
sorban?

K A R C O L A T O K .
Csodálkozunk !

Páter Badalik domonkosrendi 
szerzetes január 27.-én ízléstelen 
és békebontó hitvitát rendezett a 
magyar rádióban. Jl sok bántó s 
botránkozfafó szavalás között, 
mellyel az ő egyháza egyedül 
apostoli voltát bizonyítani igye
kezett, a legfelháboritöbb ez volt: 
két eset lehetséges-, vagy a római 
egyház az eredeti apostoli jellegű 
egyház s akkor semmi szükség 
a többi egyházra, vagy nem így 
van, de akkor Krisztus becsapta 
a római egyházat.

Csodálkozunk !
Csodálkozunk ezen az isten

káromlás határán járó, kificamo
dott okoskodásu észjáráson.

Csodálkozunk, hogy a furcsa 
nevű páter nem talál fontosabb 
tennivalót, mint sértegetni és egy
más ellen uszítani békés magyar 
embereket.

Csodálkozunk, hogy a római 
egyház elnézi, hogy papjai a sze
gény lelkeket az ige kenyere he
lyett ilyen parittyakövekkel etes
sék.

Végül csodálkozunk, hogy a ma
gyar rádió, amely a mienk is, nem 
tiltakozik a rádió közkincsével 
való ilyetén kisajátító visszaélés 
ellen.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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H E T I  K R Ó N I K A .
A Házban zajos jelenetek közepette 

jelentette ki Gömbös Gyula miniszterel
nök, hogy a kormány mindig megtorolta 
a visszaéléseket és ezután is megtorolja.
— Kánya Kálmán külügyminiszter láto
gatást tett Baldwinnál és Edennél. — 
Egy német politikai író a külügyi társa
ságban tartott előadásában azt mondta, 
hogy az európai béke legjobb alapja a 
revízió volna. — A Felvidéken veszedel
mes árvíz pusztít. — Székelyudvarhe
lyen letartóztattak egy tizenkét éves szé
kely fiút az újévi szavalat miatt. — Az 
angol király ravatalának meglátogatásá
nál a román király nem csatlakozott a 
többi fejedelmi vendégekhez. — Az oszt
rák kormányban változások történtek. 
•— Londonban az élet visszazökkent a 
mindennapi kerékvágásba. — VIII. Ed
ward király és Eden külügyminiszter 
fontos tárgyalásokat folytattak az ide
gen uralkodókkal és államférfiakkal. •— 
A Rajnavidék jövője aggasztja Párisi. A 
londoni megbeszélések kölcsönösen tájé
koztató jellegűek voltak és nem vezettek 
határozott megállapodáshoz. — Olaszor
szág felkészül a keletafrikai nyári hadjá
ratra. — A diákok ismét elkergették a 
párisi egyetemről a négus tanácsadóját.
— Venizelosz pártja győzött a görög 
választásokon. —• Ki akarják szorítani 
Japánból az angol és amerikai olajbevi
telt. — Egyiptomban a zendülés folytán 
megbukott a kormány.

H A R A N G S Z Ö .
Hetvened vasárnap.

Máté 20, 1-16.
Isten szüntelen munkásokat keres. A pél

dázatbeli gazda jóreggeltől késő estig min
dig munkásokat toboroz.

Isten mindenkit tud alkalmazni az ő 
munkájában. A példázatbeli gazda azokat 
is felfogadta, akik senkinek sem kellettek.

Isten a hűség szerint jutalmaz. Nem az 
eredmény, hanem a munkában tanúsított 
hűség szerint. A példázatbeli gazda minden 
munkásnak egyforma fizetést adott.

Lehet, hogy már régen az Ő szolgája 
vagyok. Ez önmagában hordja jutalmát, 
nem szabad külön kitüntetést várnom.

Lehet, hogy csak most álltam munkába. 
Ha hű leszek, nem fog megfeledkezni rólam 
a nagy Gazda.

M e g k e z d t ü k  a Gyógyíts meg en
gem Uram imakönyv harmadik kiadásának 
szétküldését. Ebből a kis imakönyvből im
már a hatodik ezer fogy. A tömeges meg
rendelésre való tekintetből a szállítást csak 
a rendelés beérkezésének sorrendjében tud
juk eszközölni.

Az imaköny ára példányonként 20 fillér 
és 4 fillér portó. Disz kötésű példány ára 1 
pengő. Aki 5 példánynál többet rendel, az 
portót nem fizet. Kérjük a további meg
rendeléseket. — A budapesti egyházköz
ség legutóbb goo példányt rendelt az 
imakönyvböl.

Budapest. D. Raffay Sándor püspök 
február 9.-én avatja fel a Deák-téri 
templomban a Fébé diakonissza nőegy
let 15 diakonisszáját. — René Jaquemár,

az ausztriai evangélikus misszió vezető
je február 2.-án a fasori gimnázium 
dísztermében „Beszélő kezek“ címen ve
títettképes előadást tartott.

A Protestáns Árvaház új igazgatója 
ideiglenes megbízatással Alapi István 
székesfővárosi szeretetházi ny. igazga
tó lett.

Rádiós istentisztelet. Több 
olvasónk arra kért bennünket, hogy közöl
jük az evangélikus rádiós istentiszteletek 
igehirdetőinek nevét és az énekszámokat. 
Mivel az illetékes budapesti egyházközségek 
vezetőségétől ígéretet kaptunk arra nézve, 
hogy a szükséges adatokat rendelkezésünkre 
bocsátják, olvasóink a jövőben minden al
kalommal meg fogiák találni lapunkban 
az evangélikus rádiós istentiszteletek idejét, 
az igehirdető nevét és az énekszámokat.

Február 9.-én rádiós istentisztelet a 
bécsikaputéri templomból. Prédikál dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkész. Gyüleke
zeti közénekek: dunántúli énekeskönyv: 
72, 421. Liturgikus énekek: 168. 1. vers, 
345. 3. vers. 12, 1. vers és 291. 4. vers. 
Himnusz. Orgonái Várkonyi Endre. 
Énekel a budai egyházi énekkar Mikus- 
Csák István karnagy vezényletével.

A Református Élet legutolsó száma 
..Luther városában“ címen két képpel el
látott kedves cikket közöl Eislebenröl.

Budapest-Kelenföld. A leánykor feb
ruár 2.-án kultúrestet rendezett a követ
kező műsorral. Megnyitót mondott Szán
tó Róbert lelkész. Felolvasott Schöpflin 
Aladár. Énekelt Konczné Keömley Blanka 
hangversenvénekesnő. Költeményeket 
adott elő Komjáthy Lajos enyingi lelkész. 
Hegedűit Dullien Klára hegedűművésznő. 
Az ének- és zeneszámokat Rajter Lajos, 
a magyar rádió karnagya kísérte.

Egyetemi istentisztelet. Február 2.- 
án az egyetemes egyház budapesti szék
házának imatermében egyetemi istentisz
telet volt, amelyen az egyetemi hallgató
kon kívül nagy számmal vettek részt a 
Diákszövetség konferenciájának tagjai 
is. Résztvett az istentiszteleten báró dr. 
Radvánszky Albert egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő is. Prédikált Szabó 
József.

Hódmezővásárhely. A szegedi és vá
sárhelyi egyházak annak emlékére, hogy 
109 esztendővel ezelőtt, 1836-ban Major 
József vásárhelyi lelkész a szegedi hívek 
kérésére megalakította az akkor még 
csak 54 lélekböl álló szegedi fiókegyhá- 
zaf, f. hó 2.-án jubileumi ünnepségeket 
tartottak. Délelőtt szószékcsere volt. 
Egyed Aladár főesperes Vásárhelyen 
hirdette az igét, Kékén András vásárhe
lyi lelkész pedig a szegedi jubileumi is
tentiszteleten prédikált. D. u. a szegedi 
egyház Fodor Jenő kormányfőtanácsos, 
másodfelügyelő vezetése alatt 24 tagú 
küldöttséggel kereste fel a vásárhelyi 
egyházat s a vásárhelyi templomban 
hangversenyt tartott. Kendeh György s.- 
lelkész imája után Fodor Jenő üdvözölte 
a vásárhelyi egyházat. Kiemelte, hogy a 
vásárhelyi egyház, mely 100 évvel ezelőtt 
oly testvéri készséggel teljesítette a sze
gedi kis evangélikus közösség kérését, 
mindig számíthat az azóta lélekszámban 
és hitben megerősödött szegedi egyház 
hálájára és szeretetére. A hangversenyen 
Varga Ili, Komáromi Miklósné, Prikopa 
Jánosné, Benkő Magda, v. Magyar János, 
Supala János és Griecs Pál, Egyed Ala
dár főesperes szerzeményeit adták elő,

melyeket maga a szerző kisért orgonán. 
Szabó Gábor tábori főlelkész és Miszlay 
István verseikből olvastak fel. A hang
verseny végén dr. Genersich Antal p. ü. 
főtanácsos, a vásárhelyi egyház felügye
lője üdvözölte a jubiláló szegedi egyhá
zat. Az ünnepély Után a vásárhelyi nő
egylet vendégelte meg a szereplőket és 
a szegedi egyház küldöttségét.

A Budapest—III. kerületi Evangéli
kus Nőegyesület február 5.-én teaestét 
rendezett, amelyen dr. Konkoly Elemér 
tartott előadás.t

Boba. A gyülekezet templomának 
tornyába 200 P összköltséggel új órát 
szereltetett be.

Ipolyvecse. A gyülekezet vezetősé
gének gondolatában nemrég a kórus- 
nagvobbítás terve merült fel. Ezt a célt 
szolgálták Matuz Pál lelkész közelmulti 
tartalmas vallásosestjei, valamint most 
folvtatásképen azok a színelőadások, 
meivek Hermann lózsef tanító buzgólko- 
dásából szépen növelik a vallásos esté
ken befolyt önkéntes adományok ösz- 
szegét.

A nagy Széchenyi nyomán. . .  Mis- 
surav Krug Laios erdőmérnök, az Orszá
gos Gárdonyi Géza Társaság tagja, a 
soproni evang. elemi iskola nyugalma
zott igazgatóiának fia „Nyugatmagyar
országi felkelés“ cím alatt, már több ki
adást ért hatalmas kötetben örökítette 
meg az úi honfoglalás dicső küzdelmét, 
amelyben ő maga is tevékeny részt vett. 
Siess István magyar feltaláló, ki jelenleg 
Németországban él, olvasta a szerző 
könyvét s ennek hatása alatt 500.000 
(ötszázezer) pengős alapítványt tett 
harminc olyan magyar család részére, 
akiknek tanuló fiaik vannak. A fejedelmi 
alapítványt tevő fenkölt gondolkodású, 
ma idegenben élő, de szívében a haza 
képét hordó magyar úgy tervezi, hogy 
alapítványa kamataiból évenként 20.000 
P kerüljön kiosztásra. Minden alapítvány 
egy-egy Nyugatmagyarország védelmé
ben elesett hős nevét viseli. Csodával 
határos ez a nemes elgondolás, amely 
valóságos Széchenyi-cselekedet.

Teriesztöinlí, Kovács István lel
kész és Molnár Kálmán tanító, januári ütjük 
végén Bőnyön I, Banán 4 előfizetőt gyűj
töttek. Offertórium volt 2.50 P. — A januári 
munka végeredménye: 279 uj előfizető. — 
A február havi munka 9.-én kezdődik. 
Február 9.-én vallásos est, másnap terjesz
tés Veszprémvarsányban. 10.-én vallásos 
est, másnap terjesztés Sikátoron, II.-én 
vallásos est, másnap terjesztés Bakonyszent- 
lászlón. 12.-én vallásos est, másnap terjesz
tés Bakonytamásin. 13.-án vallásos est, 
másnap terjesztés Vanyolán. 14.-én vallásos 
est, másnap terjesztés Homokbödögén.

H A T Á R O K O N  T Ú L .
Svédország. A Times című legna

gyobb angol lapban olvassuk a követke
zőket: „Svédország nagysága a reformá
ció idején kezdődik s a lutheri hit az a 
kőszikla, amelyen az újkori Svédország 
felépült.“

Anglia. A Brit és Külföldi Bibliatár
sulat jelenti, hogy útnak indított egy 
nagyobb biblia-szállítmányt Abesszínia 
felé az ott harcoló olasz katonáknak bib
liával való ellátására. Az olasz hatóság 
azonban a szállítmányt letiltotta.
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Japán. Egy amerikai újság így ír Ka- 
gawárói, a nagy japán keresztyénről: 
„Egyik prófétának nevezi, másik képmu
tatónak. Vannak, akik kimondhatatlanul 
szeretik s vannak, akik rettenetesen gyű
lölik. Könyveinek a bevétele gazdaggá 
tenné s ö mégis másfél dolláros ruhában 
jár. Költő és a nyomortanyák munkása. 
Bölcselő és agitátor. A béke hírnöke és 
harcos katona. — Ez Kagawa".

K Ü L Ö N  F É L É K .
Atya, pásztor, szolga. A nemrég el

hunyt angol királyról azt írták az angol 
lapok, hogy atyja, pásztora, szolgája volt 
a népének. V. György koporsóján ez a 
megállapítás a leggyönyörűbb koszorú. 
Lesz-e nekünk valaha ilyen királyunk?

Követendő példa. Levelet kaptunk 
egyszerű cselédembertől. Leírja benne, 
hogy gyermekeivel együtt özvegy fejjel 
nagy másvailású tengerbe sodorta az 
élet. Sem evangélikus templom, sem ev. 
iskola. Ő maga igyekszik hát gyermekei
ben „ébren tartani hitünk igazságait.“ 
Most pedig előbbi lakóhelye lelkészétől 
kapott egy konfirnációs kátét s abból ö 
maga készíti elő gyermekeit a konfirmá
cióra. Ez az egyszerű ember hithös és 
apostod egy személyben. Mi lenne, ha 
mindnyájan ilyenek volnánk?

Elkerülendő példa. Báli meghívót kül
dött valaki mutatóul szerkesztőségünk
nek. Rajta rikító színekkel bohóc-sapkás, 
maskarás farsangi alakok. Felírása: A
. . . - i  evangélikus Nöegylet álarcos jel
mezestélye. Tehát megint egy lapon sze
reped az evangéliom és a csörgösapka. 
Mi pedig megint leszögezzük, hogy ilyes
mit nem szabad. Még akkor sem, ha jó
tékony célra megy a tánc. A szeretet- 
munka anyagi eszközeinek előteremtésé
hez Isten más módokat is adott.

Budapestnek legutolsó népszámlálás 
szerint 1,006.184 lakosa volt. Ezek fele- 
kezetek szerint így oszlottak meg: róm. 
kát. 611.220, gör. kát. 10.577, gör. keleti 
4088, ev. 49.984, ref. 121.902, unitárius 
21511, baptista 479, izr. 204.371 és egyéb 
felekezetű 1152.

Csak! A Szív újság egyik utóbbi 
számában hírt ad arról, hogy a pápa új 
körlevelet ad ki, „amelyben a papi mél
tóság fönségét és nagy hatalmát tárja 
majd a világ elé. Igen időszerű már 
— folytatja tovább — ez a körlevél,

mert sajnos a megromlott gondolkodású 
világ a római katolikus papokat már úgy 
kezdi tekinteni, mintha egyformák len
nének a protestáns prédikátorokkal. Pe
dig óriási a különbség közöttük. A pro
testáns prédikátor csak edőimádkozó és 
prédikáló világi ember, a római katolikus 
pap ellenben az egyházi rend szentségé
nek birtokosa és az Isten hatalmának le
téteményese“. — A helyzet az, hogy a 
protestáns prédikátorok nem is akarnak 
egyebek lenni, mint imádkozó és prédi
káló emberek. A hatalmat pedig meg
hagyják az Isten kezén.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. — Iglói Szontogh Tamás 

dr., m. kir. udvari tanácsos, a Földtani 
Intézet ny. igazgatója, a TESz örökös 
elnöke, a II. osztályú magyar érdemke
reszt, a 111. osztályú vaskoronarend, a 
kormányzói legfelsőbb elismerés és a 
TESz csillagos érdemkeresztjének tulaj
donosa január 31.-én elhunyt. Szontagh 
Tamás félszázadon keresztül fejtett ki 
áldásos működést a magyar tudományos 
és közéletben. Váratlan elhunyta nagy 
veszteség. A temetési szertartást D. Raf- 
fay Sándor püspök végezte. —- Füiöp 
Pál, nyug. töszemlész, bicskei fiókegy
házközségünknek buzgó és áldozatkész 
tagja a múlt hó folyamán csendesen el
hunyt. — Özv. Szilágyi Józsefné, szül. 
Relle Erzsébet Esztergomban meghalt. 
Temetése Győrött volt. — Feltámadunk.
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A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A mezőgazdasági kiállításra 

féláru utazási kedvezménnyel lehet utaz
ni. — A borpiac szilárd. — Néhány na
pon belül létrejön a magyar-román ke
reskedelmi szerződés. — Drága a dug- 
hagyina, de a készletek kielégítik a szük
ségletet. — Romlott a sertés értékesítés. 
— Az évek óta fejlődő baromfikiviteiünk 
1935-ben kissé visszaesett. — Megkez
dődött a burgonya olcsóbbodása. — A 
mézfogyasztás a rendkívül magas árak 
miatt nagyon gyenge. — A rézgálic fo
gyasztási árát métermázsánként 51 pen
gőben állapították meg.

Terményárak. Bpesten. Búza 17.70— 
18.80, rozs 15.70—15.90, sörárpa 17.50-

20, takarmányárpa 15.90—16.90, zab 
17.15—17.50, tengeri 13.90—14 pengő 
métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 kg- 
on felül 88—90, közép p-ként, 340 kg-on 
alul 85—87, szedett, közép p-ként 220— 
260 kg-ig 85—88, könnyű p-ként, 180— 
220 kg-ig 78—83, silány p-ként, 100— 
180 kg-ig 68—74, öreg, nehéz, p-ként, 
300 kg-on felül 72—76, szedett, öreg, 
64—70, angol sonkasüldő p-ként 120— 
150 kg-ig 74—-94 fillér élősúlykg-ként.

V á g ó m a r h a v á s á r .  Bika, ma
gyar 30—42, tarka 30—56, ökör, magyar 
26—51, tarka 22—70, tehén, magyar 
34—42, tarka 22—63, bivaly, magyar 
16—18, csontozni való 14—20 fillér élő- 
súlykg-ként.

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jó lé t i eg y e sü le t  
1936. é v i p rogram m ja:

G o n d o sk o d ás  a  g y e rm e k rő l ! !
Felvilágosítással és tájékoztatás

sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

A bakonycsernyei ev. egyház temp
lomrenoválási munkálatainak elvégzésére 
árlejtéses pályázatot hirdet. A feltételek 
és árajánlati űrlapok a lelkészi hivataltól 
igényelhetők. Bélyeg melléklendő. 1-1

Munkabíró, megbízható asszony el
menne gyermekek mellé, betegek, öre
gek gondozójának, vagy háztartás, gaz
daság vezetésre. Cím válaszbélyeg el
lenében a kiadóhivatalban. 2—2

A csemegeszőlő.
I r ta : G y ő r f f y  Béla felpéci evang. lelkész.

2. Telepítés.
Minden vállalkozásunkon csak akkor van Isten ál

dása, ha azt Isten nevében kezdjük és csak akkor telik 
benne örömünk, ha kellő megfontolás után fogunk 
hozzá. Ez az igazság hatványozottan áll a szőlészetre, 
ahol a legkisebb hiba, vagy mulasztás megbosszulja 
magát és később sok keserves órát okozhat.

Ha szőlőt akarunk telepíteni, először jöjjünk tisz
tába önmagunkkal, természetünkkel, tehetségünkkel. 
Ne kezdjen szőlészkedésbe, aki heves, erőszakos és tü
relmetlen természetű. A szőlészet türelmet, állhatatos

ságot és alázatosságot követel. Nem hiába tartja ma
gát a mondás: aki jó szőlész akar lenni, először tanul
jon meg térdelni. Erre u. i. nagyon sokszor szükségünk 
lesz a szőlőben. Továbbá itt is mindenki csak addig 
nyújtózkodjék, ameddig a takarója ér, vagyis csak any- 
nyi szőlőt telepítsen, amennyit rendben tud tartani. 
Inkább legyen kisebb és rendes, mint nagyobb és ren
detlen szőlőnk.

A telepítésnél tisztába kell jönnünk a talajjal is, 
mégpedig a talaj fekvésével és összetételével.

Akik a ház körül, vagy a kertjükben akarnak szőlőt 
művelni, azok számára a talaj adva van, vagyis azok a 
fekvésben nem igen válogathatnak. Mégis tartsuk min
dig szemelőtt azt, hogy a szőlő meleg égövi eredetű 
növény — őshazája állítólag Kisázsia volt —, ezért ná-
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Kiadóhivatala

PÁPA
Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t ne k:  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

lünk is jobban díszük és édesebb gyümölcsöt terem a 
melegebb, védettebb helyeken, nevezetesen az épüle
tek vagy kerítések déli, nyugati, keleti, de már ke- 
vésbbé az északi oldalán. Ezért olyan helyre, ahol a 
szőlő fő éltető elemét: a napfényt nélkülözi, mint a fák 
árnyékában, vagy a falak északi oldalán, kár szőlőt 
ültetnünk.

Szabadfekvésű területen, künn a határban ültet
hető a szőlő az egészen sík vidékre, de itt is legelőnyö
sebb számára a hegyek és dombok enyhe hajlású déli, 
nyugati és keleti lejtője.

Telepítésnél fontos a talaj összetétele is. Ez ha
tározza meg ugyanis mindenekelőtt azt, hogy úgyne
vezett hazai (oltás nélküli), vagy oltványszőlőt ültes
sünk-e. A laza összetételű .— idegenszóval — immu
nis homoktalajban jól díszük az oltás nélküli hazai, 
gyökeres vessző is, míg ellenben minden más talajon 
csakis oltványszőlövel érhetünk el eredményt, hacsak 
az aránylag költséges és elég körülményes szénkéne- 
gezésre rá nem szánjuk magunkat.

Fontos továbbá a nem immunis talajok összeté
tele a bennük levő mésztartalom miatt is. Amely ta
lajban ugyanis 15%-nál kisebb a mésztartalom, abba 
vadalanyul megfelel a Ripária Portalis, a nagyobb 
mésztartalmú talajok vadalanyaként legjobban el van 
terjedve a Berlandieri, amelynek különböző jelzésű 
változatai közt legáltalánosabb a Berlandieri X  Ripá
ria Teleki 8 B. -

Hogyan győződhetünk meg talajunk mésztartal
múról? Vagy talajmintát küldőnk be a m. kir. szőlő és 
borgazdasági kísérleti állomásnak Budapestre — am
pelológiai intézet —, ahol a talajt vegyi úton — termé
szetesen pénzért — megvizsgálják és százalék szerint 
kimutatják annak összetételét, vagy pedig ha erre köl
teni nem akarunk, házilag mi magunk is meggyőződ
hetünk talajunk hozzávetőleges mésztartalmúról a kö
vetkező eljárással. Egy jókora marokra való földet te
gyünk porcellán tányérra és öntsünk rá egy evőkanál
nyi ecetet. Amely talaj egyáltalában nem, vagy nagyon 
rövid ideig pezseg, abban kevés a mész; abba bátran 
ültethetünk Ripária vadalanyt. Minél hosszabb és erő
sebb habzással pezseg a talaj, annál nagyobb a mész- 
tartalma; ilyenkor a telepítéshez Berlandieri haszná
landó.

A telepítés első munkája a talaj megfordítása. Ne 
mulasszuk el ezt akár a háznál, akár a szabadban tele
pítünk! A háznál vagy az udvarban, a kerítésnél vagy 
a falak mellé ültetendő egy sor szőlőnek legalább 150 
cm. széles földsávot fordítsunk meg. A fordítás 60—80 
cm. mélységben úgy történjék, hogy a talaj felszínén

levő, szerves anyagokban gazdagabb, tehát terméke
nyebb talajréteg kerüljön az árok fenekére, ahol majd 
a szőlő gyökérzete táplálkozni fog. A fordítást lehető
leg ősszel végezzük, hogy abba a téli hóié jól beivód- 
hassék és hogy a talaj tavaszra kissé mgüllepedhessék. 
Különös gondot fordítsunk fordításkor a cserebogár 
pajorjának lelkiismeretes összeszedésére és pusztítá
sára, mert az erre fordított munkával nagyon sok kel
lemetlenségtől és bosszúságtól szabadulunk meg. Aki 
nagyon sovány, vagy kihasznált földben akar szőlőt te
lepíteni, okosan teszi, ha fordításkor úgynevezett alap
vető trágyázást végez, vagyis a trágyát a földdel együtt 
úgy tordítja az árokba, hogy az az árok feneke felett 
15—20 cm. magasságban rétegeződjék el. A fordítás
kor össze szokták szedni a talaj felszínére került köve
ket. Ezt a munkát hagyjuk tavaszra, mert nagyon sok 
követ a téli fagy elmállaszt; tavasszal is csak az ököl- 
nagyságunál nagyobb köveket szedjük össze, a kisebb 
kövek csak hadd maradjanak a föld színén, azok 
ugyanis elsőrendű melegraktározó képességükkel nap
pal magukbaszívják a napsugarakat, éjjel pedig kisu
gározzák és így a szőlőérlelést és a cukortartalom fej
lődését nagyban elősegítik.

A telepítés egyik legfontosabb fejezete a fajtaki
választás. Az oltványszőlőknél az alany kiválasztását, 
amint láttuk, maga a talaj, mégpedig annak inésztar- 
talma határozza meg. A termelendő csemegefajta kivá
lasztása tőlünk függ. Itt tartsuk szem előtt azt, hogy 
milyen célra akarunk telepíteni. Ha csak a házi szük
ségletet akarjuk kielégíteni, akkor telepítsünk külön
böző érésű fajtákat. Ezzel elérhetjük, hogy július vé
gétől, sőt néha közepétől késő őszig, okszerű eltartás
sal pedig késő tavaszig, tehát az év háromnegyed ré
szében élvezhetjük a szőlőt. A termelésre ajánlható 
csemegefajok érési sorrendben: Csaba gyöngye érik 
július második felében; madün: augusztus elején; sző
lőskertek királynéja és Kossuth Lajos: augusztus kö
zepén; fehér és piros saszla: szeptember hó elején; 
passzatutti: szeptember hó közepén; ezeréves Magyar- 
ország emléke: szeptember végén; Erzsébet királyné 
emléke: október hó elején; kecskecsecsű: október hó 
közepén és végén. Aki pedig haszonszőlészethez akar 
fogni, vagyis terve, hogy a felesleges szőlőt értékesíti, 
leghelyesebben cselekszik, ha két vagy három fajtánál 
nem telepít többet. Ezek számára első helyen ajánlható 
a fehér és piros saszla, Erzsébet királyné emléke, 
ezeréves Magyarország emléke és a legújabban aján
lott Afuz Ali. Ezek a fajták bírják legjobban a téli 
eltevést és szállítást.

Következő közleményünk címe: Oltás, iskolázás.

VIRÁttOT.
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXIÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.

T E L E F O N :  9 — 46. 
Szives pártfogást kérek.

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , parföm
és borotválkezó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
G y ő r ,  E r z s é b e t  -  t é r  13.
Aki e  hirdetést felmutatja, vásárlásnál 
£  százalék en ged m én yb en  részesül I

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS 2SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ.

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 

Felelős szerkesztő és kifcdó:
SZABÓ JÓZSEF.

Kéziratokat nem adunk viasza

Barosa-nyomda Uisaly és Konca, Győr - Telelőn 7-U
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Alapította:

KAPI  BÉLA
1910-ben.

LaptulajdonOH : 
D u n á n tú l i  L u t h e r - S z ő v e t s é g .

M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingytn melléklet tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANUSZÓ

1635-ben beolvadt lap a  
Jöjjetek énhozzám.

PostacsekkszainU : 30.528.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
A test és élet minden szükségletével és táplálékával naponként bőven ellát. Minden 

veszedelem ellen megoltalmaz, minden gonosztól megvéd és megőriz.
A z  e lső  h i tá g a z a t  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

A Haran(ató
szerkesztő-kiadóhivatala :

GYŐR
U , Petőfi tér 8.

Klófixetési ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Ceoportoe küldéssel 
10*/t-os kedveimény. 

Amerikába egész évre 8 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

í t é l k e z é s .
Máté 7.1. .Ne Ítéljetek, 

hogy ne Ítéltessetek“.

Mikor az Ur Jézus Krisztus a 
boldogság hegyének örökre meg

megszentelt oldalán elmondotta hall
gatói előtt ezt a mondatot, nem gon
dolt arra az ítélkezésre, mely a világi 
és egyházi hatóságnak, a családnak 
és önmagával szemben az egyes em
bernek is joga és kötelessége minden 
alkalommal, amikor a bűnt kell irtani 
és pusztítani. Jézus egészen szigorúan 
elkülönítette a bűnt és a bűnös em
bert Utálattal fordult el a bűntől, 
de nem törte el a meghasadt nád
szálat S azóta minden Ítélkezésnek 
ez a jézusi álláspont lehet csupán 
az alapja. A modern bíráskodás el 
is fogadta ezt az elvet, amikor úgy 
akar büntetni, hogy a bűn pusztuljon 
csak és ne vele együtt a bűnös is 
és csak ritkán látja szükségesnek a 
fát is kivágni a rothadt gyümölccsel 
együtt.

Az ítélkezésnek az a csúnya módja, 
amely annyira elterjedt müveit és 
egyszerű emberek között és amelynek 
emberszólás az igazi neve éppen ab
ban különbözik az ítélkezéstől, hogy 
nem a bűnt, hanem az embert állítja 
a középpontba és hogy könnyelműen, 
sőt rosszakarattal Ítél felette. A má
sok kisebbítése és befeketitése is 
valami ősi ösztön bennünk, amellyel 
vagy magunkat akarjuk növelni, vagy 
másokat magunkhoz lerántani. Szo
morú tény, hogy csendes kis faluk 
Zsuppfedeles házaiban és nagy vá
rosok előkelő szalonjaiban egyforma 
buzgalommal gyakorolják az ember
szólás csúnya művészetét. Élők és 
holtak odakerülnek az ilyen vész
törvényszékek elé s aki felett itt 
mondanak ítéletet, azon rendesen nem 
sok fehérség marad. Vannak emberek, 
akiknek valósággal életelemük az 
emberszólás s belebetegednének ta
lán, ha naponkint oda nem kerülne

asztalukra inyencfalatnak egy kis 
pletyka, vagy egy-egy érdekes bot
rány. A biró kénytelenségből ítél, ők 
élvezettel. A biró száz százalékig 
igyekszik bizonyítani, mielőtt ítél, 
nekik a gyanú is elég. A bírónak 
az az elve, hogy inkább kilenc bű
nös meneküljön a büntetéstől, sem- 
hogyepy ártatlanul bűnhődjék, nekik 
az, hogy senkisem menekülhessen 
tisztán és mocsoktalanul. A becsület
nek megvan ugyan az a tulajdonsága, 
hogy sem adni, sem elvenni nem 
lehet, de azért sok lelki gyötrelmébe 
és sok keserű könnyébe került már 
ennek a világnak a könnyelmű és 
rosszindulatú ítélkezés.

Azért mondja Jézus, hogy „ne ítél
jetek“. Sok mindent kellene tudnunk 
ahoz, hogy valaki felett Ítéletet mond
hassunk. Mindenekelőtt pedig sok
sok szeretetre volna szükségünk és 
nagyon kellene utálnunk a bűnt, hogy 
ítélkezhessünk. Az ember értékét 
nem az határozza meg, hogy kinek 
látjuk mi, hanem az, hogy minek 
látja az Isten. Az Isten gondola
tai pedig nem a mi gondolataink. 
A nagy Newton mondotta egyszer, 
hogy az üdvösségre jutott ember 
három dolog felett fog csodálkozni: 
nem találja ott azokat, akikkel biztos
ra vette a találkozást, olyanokat talál, 
akikkel végkép nem hitte, hogy talál
kozni fog s ezekután nagyon csodál
kozik azon, hogy ő hogyan juthatott 
oda.

A könnyelmű itélgetésnek magunk
ra nézve is sok keserűségé lehet: 
ha Ítélünk, minket is Ítélni fognak. 
Nem maradnak adósok az emberek, 
hanem jól megrázott mértékkel fog
nak fizetni. Minden bizonnyal meg
keresik a mi életünknek is azokat a 
gyengéit, azokat a sötét pontjait, 
amelyekről magunk talán már el is 
feledkeztünk. Jöhet idő, amikor na
gyon fáj az emberek felettünk mon
dott ítélete s mégcsak szemrehányást 
sem tehetünk nekik, mert hiszen

csak a mi módszerünket alkalmazták 
velünk szemben. Azért „ne ítéljetek, 
hogy ne Ítéltessetek“.

vitéz Balogh Ernő.

Ma.
Szeretünk halogatni. Kötelessége

ket kitolni, dolgokat holnapra-hol- 
naputánra elhagyni. Megfordítjuk a 
közmondást igy: amit holnapra ha
laszthatsz, ne tedd azt meg ma.

Nagyon sok kárt tett már a vilá
gon a halogatás. Hány betegség vált 
halálossá amiatt, hogy nem mentek 
időben orvoshoz. Hány diák bukott 
meg azért, mert csak halogatta a 
tanulás komoly megkezdését. Hány 
gazda ment tönkre azon, hogy hagy- 
ján és nem-törődöm volt ahelyett, 
hogy sürgősen megfogta volna a do
log végét. Valamikor a mohácsi sí
kon azért kellett sirba hullnia a ma
gyar seregnek, mert nem nagyon 
messze tőle a felmentő sereg min
dig csak halogatta az utnak-indulást.

De sehol sem tesz annyi kárt a 
halogatás, mint a lelki életben. Azt 
a legtöbb ember világosan látja, 
hogy nincs rendben az élete. Szeny- 
nyes, foltos, beteg a lelke. Meg kel
lene tisztulni, jobb útra kellene tér
ni, uj életet kellene kezdeni. Hanem 
aztán elkezdődik a halogatás: majd 
holnap, majd később, majd ha meg
öregszem. Ebben az örökös haloga
tásban aztán eltelik az élet.

Mert az életet két dolog jellemzi. 
Az egyik az, hogy megbízhatatlan, 
a másik az, hogy gyorsan elsuhan. 
Senki sem tudja nekünk biztosítani 
azt, hogy megérjük a jövő évet, á 
jövő hónapot, a jövő hetet, a hol
napot, a következő percet. S hogy 
milyen gyorsan rohan az élet, — 
kinek ne volna arról tapasztalata ?! 
„Mintha szárnyon szállna, én időm, 
mint pára . . .“ Ifjúkorunkban azt 
hisszük, hogy időmilliomosok va-
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A wittenbergi vártemplom nagyon 
híres templom. Ennek a kapujára sze
gezte ki dr. Luther Márton 1517 október

31.-én a 95 tételt. Ezzel indult meg a re
formáció. A régi fakapú, amelyre Luther 
a tételeket kiszegezte, 1760-ban leégett. 

1859-ben IV. Frigyes Vilmos 
császár ércajtót adományozott 
helyette, amelyre a 95 tételt ere
deti latin szövege van rávésve.

(1. tétel Mikor a mi Urunk és Meste
rünk, a Jézus Krisztus így szó lt: Térjetek 
meg, mert elközelített a mennyeknek or
szága, azt akarta, hogy az ö híveinek 
egész élete folytonos megtérés legyen.

50. tétel. Fel kell világosítani a keresz
tyéneket, hogy ha a pápa a bucsuhirdetök 
üzérkedéséről tudomással bírna, Szent
Péter székesegyhazát inkább hamuvá égetné, 
mintsem hogy az juharnak bőrén, húsán 
és csontjain építtessek fel.

94. tetei. Inteni kell a keresztyéneket, 
hogy igyekezzenek fejüket, a Krisztust, 
büntetésen, halálon és poklokon keresztül 
követni.

95. tétel. S inkább abban bizakodja
nak, hogy „sok háborúságon által kell 
nekünk isten országába bemennünk“, min- 
hogy hamis békességben bízzanak).

1525 május 11.-én ebbe a 
templomba temették el Bölcs
Frigyes szász választófejedelmet, 
a reformáció nagy védőjét, aki
felett Luther I. Tess. 4, 13—18. 
alapján tartott hatalmas prédi
kációt a feltámadásról. A witten
bergi vártemplom szószékének 
tövében temették el 1546 február 
22.-én magat Luthert is, ki tud
valévőén február 18-án halt meg. 
1560 április 22.-én pedig Me-
lanchtont temették el ugyancsak 
a vártemplomban. Itt nyugszik 
tehát a reformáció kezdetének 
három legnagyobb hőse.

A wittenbergi vártemplom 
hányatott életű templom. Tobuször 
leégett, többször megbombázta 
az ellenség. 1812-ben a francia 
seregek szénaraktára lett. A re
formátor sírja felett lópaták csat
togtak. 1817-ben kijavították. A 
mai alakjára megújítptt vártemp-

gyunk, sohase halunk meg. Ekkor 
még az életünk csodákkal teli ka
paszkodó a jövő fenséges 
hegyorma felé. Ahogy azon
ban eltelik fölöttünk néhány 
évtized, kezdünk gyorsabban 
haladni, mint a hegy túlsó 
oldalán lefelé induló, megta
szított vándor.

Ezért akar minket az Isten 
minden áron leszoktatni a 
halogatás bűnéről. Az ujtestá- 
mentom lapjain sokszor sze
repel ez az erőteljes szó: 
ma Tele van biztatással.
Amit tegnap elmulasztottál, 
elrontottál, kezdd el ma, — 
újra. Tele van sürgetéssel.
Ne halogass, ne várj a hol
napra ; cselekedj ma.

A ma a tied; — holnap?
— kitudja?

A Pató Páloknak ez a jel
szava : hej, ráérünk arra még!

A mienk ez legyen: ma.
„Ma ha az ő szavát halljá

tok, meg ne keményítsétek a 
ti szive eket “ Sz. J.

A w itte n b e r g i  
vártem p lom .
A wittenbergi vártemplom na

gyon régi templom. 1439-ben, tehát 
közel 500 éve kezdték építeni és 
1499-ben fejezték be. A wittenbergi vártemplom.

A  C S O d a -
Irta : dr. Schiitt Gyula. 4

S ivott. Nagyot nyögött rá s odaillesztette az üveget a 
fiú szájához. Felhajtotta. A fiú lehunyta szemét és nyelt. Elállt 
a lélekzete s kapkodott levegő után. Megrázta magát, mint a 
vízzel leöntött öleb s nevetett. Hamar átesett az első bajon s 
még egyszer ivott. Már nem is fulladt. Csak fejét rázva torkát 
köszörülte. Az asszony boldog volt. Mégis csak adhatott vala
mit a fiának. Ő is felhajtotta még egyszer az üveget s átkapva 
fiát, boldogan szájon csókolta. Csak úgy ragyogott a szemük! 
A kis Mihály nem bírta már a kemencén. Melege lett. Lepöntö- 
rödött a szobába s ugrált. Vidám lett, mint a zabbal megtö
mött csikó. Bukfencet hány, majd bebújik a szekrénybe és ku
korékol. Az asszony nagyokat nevet. Csapkod kezével... mi
lyen eleven fia van... nem is hitte volna.

— Igyál még egyet, Mihály!
A fiú iszik. Már az asztalon táncol s az ablakba esik. 

Szerencsére papírosból van az üvegje. Az anya kedvet kap ker- 
getődzni s Mihály után veti magát. A fiú sikong s nem hagyja 
magát. Távolság nem igen van a futásra s így inkább örök íor- 
golódásból áll a fogócska. Mihály hirtelen feiugrik a kemencére 
s megrángatja öregapja szakálát. Nagyot vijjognak a tréfán.

— Mi az? — Hördül fel az öreg.
Feltápászkodik s az ajtó felé tántorog. Röhögnek bizony

talan cammogásán. Hol mélyet lép, hol botlik. Szakadt ruhájá
ban, kuszáit, szőrös arcával olyan, mint a megtépázott medve. 
Alig fér ki az ajtón. Lehajol s visszaesik. Menye fogná, de ö is 
megtántorodik. Odafut Mihály is, hogy segítsen s végig terül
nek mindhárman a földön. Kacagnak, mintha egyéb gondjuk 
sem volna. Az esés szelétől kilobbant a mécs, mire még vadab
bal kacagnak. Nem találnak gyufát, A kemencében is kialudt a

tűz, nincs más hátra, mint lefeküdni. Felmásznak a kemencére. 
Ezt megtalálják a sötétben is. Egymás mellé bújnak a rongyok 
alá s a pálinkától megnehezült agyuk hamar álomba merül. Az 
öreg még egyszer kitapogatja, hol az üveg s könnyűnek találta. 
Iszik s alig érthetően morogja:

— Ezek is berúgtak.

III. FEJEZET.
A felügyelő magához tért. Iziben meglátta, hogy vétett a 

törvényes rend ellen, mikor az intéző tanács engedélye nélkül 
kiadta a fiút. De érvelt egyszersmind maga mellett azzal, hogy 
nem tehetett másként. Megnyugodni azonban nem tudott. A 
szovjet államrend nem ismer méltányosságot a dolgok megíté
lésében. A szív érzései e világban nem jutnak szóhoz, mert 
megbontják a közösség nagy céljáért folyó munkát. Az egyén 
itt megszűnt, mint gondolkodó lény s csak mint gépalkatrész 
jöhet tekintetbe. Csepp a tengerben. Egy bizonyos körülhatá
rolt területen létező élő és holt tényezők mind az államé. A föld 
s ennek jövedéke. Az államé a föld mélyje és a levegő. Az állat, 
az ember. Ennek eszméi s gondolatai. Munkája-pihenése, 
öröme-bánata, mosolya és könnye. Élete-halála. Az egyén 
egészben elvész s a közös munkával kitermelt javakból csak 
annyihoz van köze, amennyi ép szükséges ahhoz, hogy a kö
zösségért eredményesen dolgozhasson.

így hirdetik az eszmét. De így van-e valóban? Nem és 
ezerszer nem. Tiltakozik ellene a felügyelőnek minden csepp 
vére. A közös munka eredményéből száz ember közül kilenc- 
vennek csak nyomor jut, tíznek pedig királyokat megcsúfoló 
fény és pompa. Ez a néhány a közösség zsírját szápolyozza, 
milliók pedig korgó gyomorral a tarlót járják. A szovjet né
hány élénk mozgású, törtető urhatnámságának biztosító inté
zete. Ez a tény. A felügyelő is erre a meggyőződésre jutott. 
Talán ez tette engedékennyé!?... De akkor neki van igaza s
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lomot 1892 október 31.-én, a tételek ki- 
szegezésének 375. évfordulóján szentel
ték fel újra hatalmas ünnepség kereté
ben, a német császár és sok külföldi her
ceg jelenlétében.

A wittenbergi vártemplom szép temp
lom. Főbejárata felett aranyozott alapon 
a megfeszített Krisztus látható, lábainál 
Luther és Melanchton alakjával. Fel
jebb Bölcs Frigyes és Állhatatos Já
nos szobrai. Faragott köoltára gyö
nyörű. 88 méter magas kőtornya 
olyan, mint egy hatalmas várbástya.
5Ö méter magasságban körbefutóan 
ez a mondat olvasható: Ein feste
Burg ist unser Gott: Erős vár a mi 
Istenünk.

Milyen kedves lenne, ha újonnan 
épülő magyar evangélikus templomaink 
megörökítenék magukon a wittenbergi 
vártemplom egy egy vonását, úgy, aho
gyan az a szolnoki templomon történt.

M a rca lg erg e ly i.
Ez a nagy kiterjedésű gyülekezet 

január 19.-én adott hálát Istennek 
megsegítő kegyelméért, amellyel 
1910-ben megsegítette abban, hogy 
régi, József kalapos király idejéből 
(178)3) való, magtárszerü temploma 
helyén egy olyan szép templomot 
emelt, amely még ma, 25 év után is 
az ország egyik legnagyobb falusi 
temploma nem csupán gyönyörű 
csúcsíves kiképzése, de a maga ne
mében talán még ma is egyedül álló 
vasbeton szerkezete, 16 változatú 
Rieger-orgonája, 21 métermázsa sú
lyú 3 hatalmas harangja, 40 méter 
magas sudár tornya révén.

A marcalgergelyi összgyíilekeze- 
tet az anyaegyházközségen kívül 3 
filiája: Szergény (Vas vm.), Külsővat

és Mihályháza és Vinár fiókgyülekezet 
alkotják mintegy 2100 lélekkel.

A gyülekezet nem csupán a Dunán
túlnak, de az egész nagy Magyarország
nak egyik legősibb evang. egyháza. Az 
egyház ősi anyakönyveiben hites feljegy
zések vannak, amelyek igazolják, hogy 
itt már 1681-ben, a soproni országgyűlés

A marcalgergelyi templom.

idejében megszervezett ev. egyház volt, 
amelynek lelkésze Kránitz Lőrinc volt. 
Ez időtől fogva eredeti feljegyzések alap
ján van egybeállítva a gergelyi ev. egy
ház egykori lelkipásztorainak névsora. 
Ide iktatunk ezek közül néhány nevet, 
mert ezekkel kapcsolatban kiviláglik, 
hogy itt a szomszédos kemenesaljai ev. 

egyházmegye számos községe akkor: 
anyaegyház volt. íme: Miskey Sán
dor gergelyi lelkész 1697-en a szom
szédos gencsi anyaegyházba távozott 
(Magyargencs ma filia), Dolgos Ist
ván lelkész pedig Mihálvfára hivatott 
meg (ma ez is filia). Nagy György 
Szalókra távozott (ez is filia ma), 
Perlakv János pedig ide a most fiija
ként Gergelyihez csatolt Szergényböl 
jött. Tompos Balázs Dabronvba tá
vozott, helyébe Miskev Ádám, a ne- 
mesdömölki artikuláris gyülekezet
nek 32 éven át volt lelkésze , némely 
hallgatóknak hálátlansága és közelgő 
öreg korom miatt“ (mint Miskey 
maga feljegyezte) következett az 
1765. évben, Miskeynek 82 éves ko
rában bekövetkezett halála után Per
lakv Dávid következett, aki testvér- 
öccse volt Perlakv Gábor superinten- 
densnek. Ennek távozása után a hí
vek visszahozták a Dabronyba távo

zott Tompos Balázst, aki azonban 
"ekkor (1779.) már mencshelyi lelkész 
volt és innen jön Gergelyibe. Tompos 
Balázs a veszprémi egyházmegyének 
esperese volt, ugyancsak esperes volt 
az öt követő Berke Mihály is, aki 
1818-ban lelkésze a gyülekezetnek. 
Ennek fia, Berke Imre mint itteni 
káplán nyer meghívást a vanyolai ev. 
gyülekezetbe. Igen hosszú ideig, 
1848—1889. márc. 11.-ig volt lelkész 
itt Varjú József, akit Szili Lénárd kö
vetett, majd ennek 1901. szept. 29.-én 
bekövetkezett halála után dr. Mohá- 
csv Lajost, Gyurátz Ferenc püspök

nem kell mitől tartania. A szovjet igazsága azonban más. Nem 
az általános emberin, hanem az éhes csoportönzésnek erő
szakkal törvényesített rendszerén alapul. S ha ennek hazúg 
szemével nézik az ő tettét, akkor megmozdul az ököl és sújt. 
Veszélyessé tette részére az ügyet még különösen az, hogy az 
asszonynak férje, Rujeff, a vadságig menő kommunista meg
győződésében ha megtudja, hogy fia anyjának hatása alá ke
rült, még gyilkolni is képes. A dolgot valahogy el kellene in
tézni, mert igazán nem szeretné elrúgni magától az abrakosta
risznyát, mely nem fogy ki soha. Utóvégre ö is ahhoz a tízhez 
tartozik, kiknek nem fáj a fejük, honnan veszünk kenyeret s ha 
már közéjük cseppent, mit csináljon. Kitart és él.

Elhatározta tehát, hogy bejelenti a dolgot a tanácsnak, mi 
az egésznek élét veszi. Este még úgyis lesz bizalmas érte
kezletük s ezen elintézi a dolgot. Fiatalos ruganyossággal fel
ugrott a kanapéról, nyújtózkodott s keményen végig simított 
homlokán. Valami kellemetlen, súlyos dolgot szeretne kitörülni 
agyából. Beszédes mozdulata erre engedett következtetni. Va
csorázni ment.

A felügyelő magyar hadifogoly volt. Óvári Istvánnak hív
ták. A háborúban, mint őrmester küzdött s tizenhat elején 
esett fogságba. Vitézségével megszerezte szinte az összes ki
tüntetéseket, az aranyérmet is. Ott kellett hagynia feleségét 
két gyermekével. Szülei is éltek még akkor. Bevonulása óta 
nem látta családját. Mikor szabadságot ajánlottak neki, azzal 
szokta visszautasítani: „Nem olyan időket élünk, hogy ráérünk 
az asszony körül legyeskedni“. Fogságba jutása után pedig 
már levélben sem tudott övéivel érintkezni. A krasnojarski tá
borban megismerte a kommunista tanokat, de badarságnak tar
totta az egész rendszert. Hiába csalogatták a legcsábítóbb 
ígéretekkel, neki csak egy vágya volt: hazajutni családjához,
hazájába. S amint az ellenforradalmak zűrzavarában alkalom 
nyílt a szökésre, útnak indult. Veszedelmes út volt. Égő tanyák

s bomladozó hullák között lopta át magát. A megtébolyított 
szenvedély vadállatként járta keresztül-kasul a szerencsétlen 
országot s ahol gyanúsat szimatolt, ott gyilkolt. Óvári útjában 
örökös életveszedelemben forgott. Nappal az erdőt és a mocsa
rakat bújta, éjjel útját rótta nyugat felé. Moszkvától vonaton 
mehetett. Testben-lélekben megtörve érte el a magyar határt 
s fellélekzett, mikor magyar felíráséi állomásokon átsuhant vo
nata. Megfigyelőtáborba került. Gyanús volt a teste: nem tifu- 
szos-e? Gyanús volt a lelke: nem kommunista-e? Gyötrelem 
volt néki az ellenőrzés és kin az örökös vallatás. Megtudta, 
hogy szülei elhaltak s hallotta, hogy felesége férjhez ment. El
veszett kis tőkéje is. melyet hadikölcsönbe fektetett felesége az 
ő ajánlatára. Határtalan düh lett rajta úrrá, feje tetejére állt 
egész érzésvilága s egv éjjel megszökött. Oroszország felé 
vette útját. A határon elhánvta kitüntetéseit s megátkozta ha- 
záiát, mely oly kegyetlen volt hozzá. A kommunizmus szolgá
latába állt. Képességei, vak buzgalma magára vonták az illeté
kesek figyelmét s egvre magasabb állásba helyezték. Kitűnő 
agitátor lett belőle s elsőrendű kémnek bizonyult. Játszva tanult 
meg németül s franciául.

Nem egvszer járta végig a nyugati országokat s kommu
nista sejtek kiépítésével jelezte, merre vitte a dacnak beteg 
szenvedélye. Tekintélye Moszkvában egyre nőtt s így került a 
szovjet egyik legfontosabb intézményének élére felügyelői mi
nőségben. A gvanus családok gyermekeit nevelték itt. Tagja 
volt a legfőbb intéző tanácsnak is.

Bolsevista meggyőződése hamis alapokon nyugodott s 
a ma esteli eseményekre megingott. Egyszerre másként látta a 
múltat. Gyermekeiben saját vére kiált feléje, a hazában pedig 
az édesanyát látja, ki felemelt kézzel vádolja. Rettentő vihar 
dúlja lelkét. Gyermekei és hazája ellen tör!... Rettentő gondo
lat. Majd összeroppan a vád súlya alatt!...

(Folytatjuk.)
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titkárát hívta meg Marcalgergelyi az 
1902. évben lelkészül.

Ezek a lelkészek nem ebben a temp
lomban hirdették az igét. Feljegyzéseink 
szerint ez a mostani díszes templom már 
a harmadik temploma a gyülekezetnek. 
Az első fából épült. Ez földig égett, de 
elpusztult a lelkészlak is, 1754 Szenthá
romság napián. Ennek helyébe épült 
1783-ban József türelmi rendeletének 
védelme alatt az a templom, amelynek 
helvén áll a mostani templom, melyet 
1910-ben emeltek a hívek az Isten di
csőségére. közel 00.000 aranykorona 
költséggel. Ezen hatalmas összeget az 
anyaegyház és filiái önkéntes adakozás
sal teremtették p I ő  azért, hogy maradás
ra bírják a gyülekezet lelkészét: dr Mo- 
hácsy Lajost, akit 1906-ban a tekinté
lyes várpalotai egvház hívott meg lelké
széül. A távozni készülő Mohácsyt az 
egyház küldöttsége arra kérte, ne hagy
ja el a hozzá szeretettel ragaszkodó nvá- 
jat. Mohácsy ahhoz a feltételhez kötöt
te maradását, ha a régi, 1783-ban épült, 
magtárszeríí templom helyett az ő ál
tala bemutatott terv szerint új templo
mot építenek s azt teljesen az ő óhaja 
szerint szerelik fel. De a legerősebb fel
tétel az volt, hogy a szükséges hatalmas 
összeget önkéntes adományokból teremt
sék elő. A hívek teljesítették a lelkész 
óhaját, felépült temploma, amelv időtlten 
időkig hirdetője lesz a hívek áldozatos 
szeretetének, pásztorhoz való ragaszko
dásának és a lelkipásztor hűségének 
nyáihoz való önzetlen ragaszkodásának.

Ennek a felemelő eseménynek most 
volt a 25-ik évfordulója, amelyről a te
kintélyes egyház és pásztora hálaadó is
tentisztelet keretében emlékezett meg. 
Január 19.-én az ünneplő gyülekezet tö
mör sorokban vonult fel a jubileumra. A 
délelőtti istentiszteleten Schöck Gyula 
pápai lelkész hirdette az igét, míg az ol- 
tári szolgálatot dr. Mohácsy Lajos látta 
el. Este vallásos est volt az ezen alka
lommal villannyal kivilágított temp
lomban.

A templom felavatása óta nem volt 
olyan tömeg a hatalmas templomban, 
mint akkor. Nem csupán anya és filiái, 
de a szomszédos községek népe is felza
rándokolt az Úr házába. Az oltári szol
gálatot ezúttal is dr Mohácsy Lajos látta 
d . Szavaltak: Csajbók Lidiké, aki saját 
szerzeményű alkalmi költeményét adta 
elő és Dózsáné László Emma, valamint 
Berky Gyula. Az igehirdetést ez alka
lommal Túróczy Zoltán végezte.

A vallásos esten is, de a délelőtti is
tentiszteleten is négyszólamú egyházi 
énekeket adott elő az ifjúsági egyesület 
énekkara Vida Dezső h. tanító vezeté
sével.

HARANG AVATÁSRA.
Krisztus győz! hirdeti az uj harang hangja: 
Imádkozó szívvel tekints a magasba! 
Imádkozó szívvel, imádkozó hittel,
Akkor gazdagabb lész a legdrágább kinccsel. 
Mert mit ér a világ minden gazdagsága, 
Ha ki van a Krisztus a szivedből zárva. 
De ha előtted megy, a kezedet fogja, 
Elcsendesül akkor mind az élet gondja. 
Elviseled akkor minden szenvedésed,
Ha szivedbe Krisztus vérző képét vésed.

Töviskoronája hirdeti a békét,
Megtalálod meglásd lelked békességét.

Azért gyűltünk mostan ünnepelni itten, 
Mert megadta szivünk kérését az Isten,
Az elárvult harang fogadja a társát, 
Mutassuk be szivünk hálaimádságát.
A régit elvitték rég a csatarajba,
Sok holt testvérünkkel némult el a hangja.

Köszöntünk uj harang szeretettel téged, 
Hirdess köztünk mindig boldog békességet I 
Hangod a híveket mindig egybe tartsa,
Te légy köztünk mindig a szeretet kapcsa. 
Hogyha megszólalsz, a vallásosság lángja 
Szivünket-lelkünket mindenkor átjárja.
Te kisérj majd egykor ki a temetőbe, 
Hogyha elköltözünk csendes pihenőre. 
Minket régen takar az Anyaföld hantja: 
De Krisztus győz! — tovább szól a harang

[hangja I 
Csajbók Lidia.

Innen is  o n n a n  is .
Majd ha nekik lesz szavuk!

A hatszáz evangélikus lélek alkotja a 
somogyszili filiát. A gyülekezet testét, a 
betegség emészti: a pártoskodás. Egy 
választás kétfelé osztotta. Régi barátok, 
szomszédok haragusznak egymásra, ki 
nem engesztelhető gyűlölettel. Van eb
ben a szomorú dologban azonban egy 
vigasztaló mozzanat is. Az ifjúság egy
ségét nem tudta megbontani ez a szét
húzás. ,,A felnőttek csak veszekedjenek, 
mi összetartunk.“ Talán az evangélikus 
egyház jövőjét takaró függöny nyílt szét 
egy pillanatra. Ugv hiszem más lesz a 
helyzet, ha a mai ifjúságnak lesz szava 
az egyházban.

Együtt mindent.
Kicsiny falu a somogymegyei Polány 

község és még kisebb az evangélikusok 
száma. Mindössze kétszáz. De ez a két
száz érzi, hogy együvé tartozik s fele
lősséggel viseltetik az egyház ügyeivel 
szemben. Ritka itt az idegen, különösen 
a lelkész ember. Meg is becsülik nagyon. 
A kis gyülekezetben ifjúsági, leány és 
nöegyesiilet és énekkar működik. Meg
szokott ez, de több mint ha ugyanez egy 
nagy gyülekezetben van. Ezekben a be'- 
missziói csoportokban kivétel nélkül min
denki érdekelve van. Mekkora énekkar, 
ifjúsági egyesület, nőegyletnek kellene 
lenni egy tízezer lelkes gyülekezetben, 
hogy mindenki érdekelve legyen benne? 
Templomadósságukat most törlesztették 
le s husvétkor felavatják a hősök szob
rát. Jó az ilyen kis gyülekezetben csak 
egv napra is családtagnak éreznie ma
gát az embernek.

Farsangra.
Szóról-szóra így áll a kőszegi egyesü

letünk multévi jelentésében: „Táncvigal
mat, bált, vagy ehhez hasonló összejöve
telt és mulatságot egyesületünk az el
múlt évben sem tartott. És pedig azért 
nem, mert az ifjúsági egyesület célkitű
zésével ellenkezik az ilyen vigasságok 
tartása. Jóleső örömmel jelentjük, hogy 
ily irányú kívánság az egyes tagok ré
széről egyetlen esetben sem merült fel“.

Mi pedig jól. eső örömmel adjuk tovább 
ezt az aktuális farsangi üzenetet az 
evangélikus jelző alatt rendezett és még 
rendezendő bálok mélyen tisztelt fiatal 
és kevésbbé fiatal rendezőinek.

Akció?!
E névre keresztelte a római egyház a 

száz lábú, szemű és kezű. mindenütt 
megtalálható egyháztársadalmi mozgal
mát. Kétségkívül a maga szempontjából 
nagyon szép eredményeket könyvelhet 
el már rövid működése után is. Talán 
sokan nyugtalankodnak az állandó nyo
más miatt, de van ennek egy másik ol
dala is. Az új szervezkedés egy táborba 
viszi híveinket s különösképen is az ií- 
júságot. Nem egy pangó egyesületet ho
zott szent lázba az „akció“. Egészen 
megkapó módon jutott kifejezésre ez az 
új hangulat egy egyesületi tagunk ajkán. 
„Amíg nem szervezkedtek ellenünk, nem 
láttuk értékeinket. Most azonban együtt 
vagyunk és dolgozunk“.

Az eredmény? Nem tudjuk, de egyet 
igen, az evangéliom mindenféle akciónál 
erősebb.

Nem kétséges, hogy új lehetőségek 
előtt állunk. Egyházi kérdések megoldá
sa a mai ifjúságon keresztül lehetséges, 
ha ezt meglátjuk s érdekében cselek
szünk is. De sajnos még mindig túlnagy 
ez a „ha“.

Erős Sándor 
ifjúsági lelkész-titkár.

8000 példányi
nyomattunk már a Gyógyíts meg 
engem, Uram cimii imakönyvből. 
Most készül a negyedik kiadás. Isten 
hatalmasan megmutatta, hogy nagy 
szükség volt erre az imakönyvre.

Ára változatlanul 20 fillér és 4 
fillér portó. Diszkötésü példányok 
ára 1 pengő. A pénz előre bekül
dendő s eszközölhető bélyegekben is. 
5, vagy több példány rendelése ese
tén portót nem számítunk.

Megrendelhető a
Harangszó kiadóhivatalánál.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Márk evangélioma. 6.
Február 17. Jézus otthon. Márk 6, 1—3. 

A názáretiek hallották a Krisztus tanítá
sát s jól látták csodadolgait. Ahelyett 
azonban, hogy mindezeket a szívükre 
vették volna, botránkozva firtatják Jézus 
egyszerű származását. Jézus úgy ment 
Názáretbe, mint „az ő hazájába". Vitte 
szeretettől forró szívét s talált szikla
kemény szíveket. Vitte csodatevő hatal
mát s talált botor elzárkózást. Vitt ke
gyelmet s talált hitetlenséget. Balga ná
záretiek! Minő drága alkalmat veszte
gettek el! Ne kövesd őket!

Február 18. A nagy gát. Márk 6, 3—6. 
Názáretben Jézus nem tudott csodát 
tenni a hitetlenség miatt. Minden más 
akadályt le tudott győzni az ő csodatevő 
hatalma, de a hitetlenséggel még Ö sem
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bírt. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb 
bűnös ezen a világon a hitetlen ember. 
Jelenti azt is, 'hogy csak egyfajta ment
hetetlen ember van a világon: a hitetlen 
ember. Azért mondja Jézus a hitetlen 
zsidóknak: A vámszedök é% paráznák 
megelőznek titeket az Isten országában. 
— Urunk, légy segítségül a mi hitetlen
ségünkben!

Február 19. A tanítványok kiküldése. 
Márk 6, 7—13. A Krisztus tanítványának 
nincs mitől félnie. Nehézségek Között ő  
erőt ad övéinek, szükségekben megelé
gít az ő  kegyelme. Krisztus tanítványá
nak csak egv a teendője: akadályokra, 
eredményekre való tekintet nélkül járni 
híven a küldetésében. A többi mind az 
Úr dolga. — Uram itt vagyok: hívj, 
küldj; én megyek s tudom rajtam lészen 
gondviselő szemed.

Február 20 Az Isten hőse. Márk 6, 14— 
29. Keresztelő Jánosnak azért kellett meg
halnia, mert egy romlott levegőjű kirá
lyi udvar kevély hatalmasainak is meg 
merte mondani a kemény igazságot. Is
ten szent törvényeiből a király kedvéért 
sem volt hajlandó semmit lealkudni. Ta
lán kisebb körben, de nékünk is ez a hi
vatásunk. Képviselni Isten törvényét eb
ben az elvetemült világban. Meg ne tán- 
torodj. Akkor sem, ha hízelegnek, akkor 
sem, ha fenyegetnek, — még akkor sem, 
ha véreddel kellene megpecsételni a 
szent ügyet.

Február 21. Visszatér a tizenkettő. Márk 
6, 30-33. „Elbeszélőnek néki mindent...“, 
oh ha mi ezt meg tudnánk tenni. Ha elő
zőleg mindent megbeszélnénk Ővele s 
utólag, mindenről beszámolnánk Néki. 
Mennyi minden máskép történnék az 
életünkben. Megtanulnánk az életünket- 
Jézus vezetésére bízni, eredményekért 
Néki hálát adni, kudarcokért Nála vi
gasztalódni. Imádságodban vigy oda 
mindent a te Urad elé.

Február 22. A csodálatos Jézus. Márk 
6, 34—44. Nem a c s o d a  a csodálatos, 
hanem a csodatevő J ézus .  Mikor min
denki csügged, Ö nyugodt. Mikor más 
csak a nagy szükséget látja, Ő kicsi dol
gokat tud áldó kegyelmével megszapo
rítani. Mikor más a földre néz, Ő az égre 
tekint. Mikor a sokaság önfeledt jólla
kottsággal heverész, ő  összeszedi a ma
radék darabokat. Csupa bölcsesség, csu
pa hatalom, csupa kegyelem! Örvendez
zetek! Ilyen Jézusunk van nékünk!

Február 23. Beméne hozzájuk . . .  Márk 
6, 45—52. Valaki összeszámlálta s úgy 
találta, hogy ez a biztatás: ne féljetek, 
több mint 360-szor fordul elő a szent- 
írásban. Minden napra jut egy „ne félje
tek“. S nekünk minden napon kell ez a 
biztatás. Átért minden nap viharos ten
geren járunk, rengeteget vesződünk, 
mint a tanítványok s kísérteties látomá
sok gyötörnek, mint őket. De Jézus lát s 
jön felénk. Sokszor mikor legjobban szo
rongatja szívünket a félelem, akkor 
hangzik felénk biztató szava: Én vagyok, 
ne féljetek!

T e r j e s z t ő i n k  k ö r ú t j a .  Február 
16.-án vallásos est, másnap, harmadnap 
és negyednap terjesztés Pápán 19-én val
lásos est, másnap terjesztés Takácsin. 20.- 
án vallásos est, másnap terjesztés Nagy- 
acsádon. 21.-én vallásos est, másnap ter
jesztés Szergényben. 23.-án vallásos est, 
másnap terjesztés Marcalgergelyin.

K A R C O L A T O K .
A Oazci bölcse.

Hatvan évvel ezelőtt halt meg Deák 
Ferenc, a haza bölcse. Buzgó római 
katolikus ember volt. 1840. január 
21.-én elmondott beszédében mégis 
kemény szavakkal ostorozza meg a 
nagyváradi és rozsnyói római kato
likus püspököket, akik a vegyes há
zasság reverzális-kötésének lélek ha- 
rácsolásával „felzavarják sokezer ház 
népének lelki nyugalmát, kétkedésnek, 
aggodalomnak, sötét gyölölségnek 
magvait szórják szét híveik között s 
annyi szeretetet, nyugodalmat, bol
dogságot feldúlnak“.

A haza bölcsének igaza volt: átkos 
magvetés kezdődött el akkor, amely
nek mérges gyümölcseit most aratja 
ez a szerencsétlen ország!

H E T I  K R Ó N I K A .
A képviselöházban a hitbizományi 

vita során a kisemberek megerősítését 
sürgették. — Lázár Andor felszólalása 
után a Ház általánosságban elfogadta a 
hitbizományi javaslatot. — Kánya Kál
mán külügyminiszter angliai útja után 
Bécsben az osztrák külügyminiszterrel 
folytatott megbeszéléseket. — A reví
ziót és az új gazdasági konferencit sür
gették az angol alsóházban. —■ Tisza
zugban templom építésével és teljes egy
házi munkával akarnak új irányt adni a 
közerkölcsöknek. Jobbat nem is lehetne 
tenni. — Dréhr Imre a Kúria sulyosbbító 
Ítéletének elhangzása után szívbénulás
ban meghalt. —- Az új osztrák követ 
megérkezett Budapestre. — Leszavazták 
a szerb kormány költségvetési javasla
tát. — A népszövetség átköltözködik új 
palotájába. — Az olasz kormány vissza
vonta a megtorló kulturális intézkedése
ket. — A londoni temetésről hazatérő 
királyok és diplomaták nagv találkozót 
rendeztek Parisban. — A párisi tárgya
lásokon a nagyhatalmak nem vállaltak 
új kötelezettséget Ausztria érdekében. — 
A francia jobboldal tiltakozik a szovjet
szerződés ellen. — 40.000 gázálarcot oszt 
szét az angol kormány. — Angliának 
1942-ben negyvenezer katonai repülő
gépe lesz. — Japán titokban a világ leg
félelmetesebb hadihajóit építi. — A szov
jet meghívott Oroszországba ötvenezer 
cseh munkást. — Lovas női hadsereget 
szervez a szovjet kormány. — Svájci 
óragyárat telepítenek le Szovjetorosz- 
országban. — Amerikán újabb fagyhul
lám seper végig.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

Számok — egymás mellett. Berlin 
templomaiban 50.000 férőhely van. 
Ugyanakkor van Berlinben 52.000 szol
gálólány. Berlinben tehát maguk a szol
gálóleányok sem férnének be valameny- 
nyien a templomokba.

H A R A N G S Z Ö .

Hatvanad vasárnap.
Lukács 8, 4-15.

Sok szomorú vonás van ebben az evan- 
géliomban. Négyféle talaj van s közülük 
csak egy olyan, amely gyümölcstermésre 
viszi a beléhiniett magot. A munkának te
hát körülbelül háromnegyed része elvész.

De van ebben az evangéliomban sok 
vigasztalás is. Az Ur fáradhatatlan mag
vető. Nem csüggeszti semmi kudarc, semmi 
akadály Az elhintett mag egynegyed része 
jó talajba hullik s gazdagon kárpótol a 
többi talaj eredménytelenségéért.

Az Ur Jézus az én lelkem talajába is 
vet. Vájjon milyen talaj vagyok én ?

Kitüntetés. A kormányzó Sztra- 
nyavszky Sándor képviselőházi elnök
nek, a dunáninneni egyházkerület fel
ügyelőjének az I. osztályú magyar ér
demrendet adományozta.

Uj igazgató. A nagybánhegyesi evan
gélikus iskolák új igazgatója Balás Pál 
lett.

Bük. (Sopron vm.) A gyülekezet fel
ügyelőjévé dr. Farkas Elemér körorvost, 
másodfelügyelőjévé dr. Szabó Imre ügy
védet választotta.

Beled. A nőegylet január 26.-án tar
totta szokásos teaestjét Fazekas Gyula 
rendezésében. Szerepeltek Balázs Gizus, 
Bödecs Juliska, Pálfy Bözsi, Pálfy Ida, 
Pálfy Lina, Bödecs József, Jakab Béla, 
Jakab Sándor. Kovács Béla, Németh An
tal. Németh Lajos, Skriba Lajos, Tóth 
Lajos, utóbbi mint konferánsz is. Az est 
tiszta jövedelme 350 P, mit a nöegylet 
jótékonyságra fordít. E télen is 32 sze
gény iskolás gyermeket látott el ruhával, 
iábbelivel és 18 felnőtt szegényt segé
lyezett 450 P értékben. Decembertől 
kezdve 21 iskolás gyermeknek és né
hány felnőtt szegénynek reggeli tejet ad. 
Vagyona 2200 P. melyből reászoruló 
hitsorsosoknak méltányos kamat mellett 
átmeneti kölcsönt nyújt.

Ambrózfalva. A keresztség szentsé
gében részesült 14 gyermek; meghaltak 
17-en; egyházilag esküdött 4 vegyes és 
7 tiszta pár; konfirmációra 24 növendék 
iárt; úrvacsorát 228-an vettek. Vitéz 
Szalay Jenő egyházi kántor és Szalay 
Lujza értékes eziistözött urvacsorai ke- 
hellyel ajándékozták meg az egyházköz
séget. A hívek önkéntes adományaiból 
a temetőt új drótkerítéssel kerítette kö
rül az egyházközség.

Tengelic. A nőegylet Gájásv Sándor- 
né elnöknő irányításával január 26.-án 
az építendő templom javára szeretetven- 
dégséget rendezett. A szeretetvendégség 
keretében Topi Vapalahti finn lelkész 
beszélt, kit Sztehló Gábor nagytarcsai 
lelkész tolmácsolt; az ifjúsági egyesület 
valláserkölcsi tárgyú színdarabot adott 
elő. Az evang. vegyeskar és férfikar 
Szepes János vezetésével a finn „Vezet 
a kereszthez út“-at s Beethoven „Áldo
zati ének“-ét, a leányegyesületi énekkar 
Lehel Ilonka vezetésével „Velem van Is
tenem“ és „Gott ist die Liebe“ c. éneket 
adta elő. A szeretetvendégség jövedelme 
151.30 P volt.

Budapest-Angyalföld. A Luther Szö
vetség és ifj. kör február 2.-án szeretet- 
vendégséget rendezett, melyen Takaró
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Oyuláné, dr. Gaál Beatrix a világbékéről 
tartott előadást, Rimár Jenő bibliama
gyarázatot; énekelt az énekkar, hege
dült Kárász Sándor, költeményeket adott 
elő Mészáros Mária, Bartos Károly és 
Széki István. Br. Podmaniczky: Uj zsol
tárát adták elő Adamovics Ilona, Cser
halmi Ilona, Tihanyi Gizella, Uhrin Lász
ló és Aradi Ottó. Ifj. Rimár Jenő imája 
és gyülekezeti ének zárta be az estet, 
melynek jövedelme 129 P az angyalföldi 
templomalapot növeli.

Budapest-Zugló. A zuglói templom
építő egyesület február 9.-én szeretet- 
vendégséget rendezett. Szuchovszky 
Gyula vallástanár, megbízott lelkész 
imádsága és megnyitó beszéde után 
Mohr Henrik óbudai lelkész buzdításul 
és bátorításul a nemrég befejezett óbu
dai templomépítésének történetét mon
dotta el. Pauer György hegedűművész 
iátékát Mikuscsák István orgonaművész 
harmoniumon kisérte. Kovács Mancika 
előadta „Bereczky Pista“ történetét; 
szavaltak: Joó László és Novák János 
nagv hozzáértéssel. ,,Az Isten is meg- 
bocsájtott“ vallásos tárgvú jelenetet az 
ifjúsági tagok adták elő Schach Nán
dor rendezésében. Az előadásokat dr. 
Hank József elnök köszönte meg.

Szeged. Az egyházközség elhatároz
ta, hogy 1947-ig felépíti új templomát. 
E célra 100 és 10 pengős téglajegyeket 
bocsátottak ki.

Battonya. A buzgó gyülekezet a 
templomalapot ismét 320 pengővel nö
velte.

Kelenföld. A nőegyesület január 29.- 
én évi rendes és tisztújító közgyűlést 
tartott, amelyen ismét megválasztották 
elnöknek Rakssánvi Zoltánnét, alelnök- 
nek dr. Balthazár Bélánét és Majoross 
Ottónét, titkárnak Stráner Dezsönét, 
pénztárosnak özv. Gvenes Dezsönét, el
lenőrnek Reuss Jenőnét és jegyzőnek 
Németh Irént. — Február 1.-én rendezte 
a nőegyesület műsoros teadélután iát, 
amelyen Vidovszkyné Szarvassy Olga 
tartott előadást A nő a családban címei. 
Szerepelt még: özv. Bakó Lászlóné
(szavalat) és Szirmay Regináid (ének), 
akit Weltler Jenő kísért zongorán.

Diósgyőr. A gyülekezet lélekszámú: 
599. Kereszteltetek: 6 leány, 9 fiú. ösz- 
szesen 15. Konfirmáltatott: 8 leány, 9 
fiú, összesen 17. Házasságát megáldatta: 
13 pár. 2 pár tiszta ev. 7 pár ref. vallá
sával vegyes, 4 r. kát. vallásával ve
gyes. Reverzális: 3 javunkra, 1 ellenünk. 
Meghalt: 11 nő, 4 fi, összesen 15. Úrva
csorát vett 133 fi, 244 nő, összesen 371. 
Egyházunkból kitérés nem, hozzánk 
térit: 10 férfi és 10 nő, összesen 20. 1932. 
évtől egyházközségünk, betérések útján, 
a kitéréseket a betérések számából le
vonva, 42 betérővel szaporodott.

J E r ő íe l f e s e n  f o g y  „A nagy refor
mátor“ című kiadványunk, amely 96 olda
lon 10 fejezetben és 28 képpel mutatja be 
dr. Luther Márton életének, jelentőségének 
különböző vonatkozásait. Az „Evangélikus 
Élet“ utolsó száma azt irta, hogy ezt a 
könyvet „minden evangélikus ember kezébe 
cl kell juttatni“ A könyv darabonként 40 
filléres önköltségi áron szerezhető meg. A 
pénz bélvegben előre beküldendő. 10, vagy 
több példány rendelésénél 10°lo engedmény. 
Megrendelhető a Harangszó kiadóhivatalá
nál.

K Ü L Ö N F É L É K .
Krisztus-bélyegek. A bélyeget mai 

alakjában 1840-ben vezették be. Azóta
150.000 féle bélyeg látott napvilágot. Jé
zus szent alakja eddig a különböző or
szágokban 22 féle alakban jelent meg.

A debreceni semfüsemfa. A semfü- 
semfa olyan növény, amely sem fű, sem 
fa. Debrecenben azonban van egy sem
füsemfa, amelyik fává nőtt. Története a 
hagyomány szerint ez: A reformáció
kezdetén Albert pap és egy jezsuita ba
rát vitatkoztak a hit dolgai felől. A je
zsuita a vita hevében letört a kerítésből 
egy vékony semfüsemfa hajtást, leszúr
ta a fal mellé és ezt mondta: „Majd ha 
ez a semfüsemfa fává nő, akkor lesz a 
te vallásodból vallás Debrecenben“. És 
csodák-csodája a vékony hajtás meg
eredt, megerősödött s ma már comb- 
vastagságú a törzse.

ÚJ KÖNYVEK.
Szőllősi Mihály: Az Űrért s hazájuk

ért elszéledt és számkivetett bujdosó 
magyarok füstölgő csepüje. Kolosvár, 
1676. Imádságos könyv ez, amely egy 
esztendőben született II. Rákóczi Ferenc
cel. A régi imakönyvecskét új kiadója, 
dr. Incze Gábor református lelkész az 
eredeti alakban és nagyságban jelentette 
meg. A kis kötetben Szőllősi- Mihály ak
kori református lelkész hazafias fájda
lomtól borongó és bünbánattól mélyen 
áthatott régi, zamatos magyarsággal írt 
imáit tartalmazza. Ajánljuk a reformá
tus híveknek. Ára 60 fillér. Megrendel
hető: dr. Incze Gábor, Budapest, II. Tö
rök-utca 4.

Isten tudja, miért. . .  Hoffmann de 
Visme Zsuzsánna levelei és naplójegy
zetei. Fordította: özv. Fiers Elekné. A
Kálvin Könyvtár 15. száma. 64 oldal. Ára 
1 pengő. Muraközy Gyulának a füzet elé 
írt előszavából közöljük a következőt. 
„Egy hívő, a tudott halál felé induló asz- 
szony levelei ezek. Teljesen kinyílik itt 
egy asszonyi lélek. A szavak, a monda
tok engedelmesen tükrözik magukon át 
a csüggedést, a bizakodást, a halálba 
néző lélek vallomásait. Ez a hívő keresz
tyén asszony semmit sem rejtett el a tu
sakodásaiból sem. ö  is remegő kézzel 
fogadta el a keserűség kelyhét. De a 
mester megtanította, hogy engedelmesen 
elfogadja...“

Nyáry Pál pécsi református esperes 
március első felében körülbelül 13 ív ter
jedelemben Világosság útja címen pre- 
dikációs kötetet ad ki. A könyv bolti ára
4.50 P. Aki a szerzőhöz február 15.-ig 
3 pengőt beküld, annak bérmentve fog
ja a müvet megküldeni.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ-
Halálozás. — Sass Béla ny. budapesti 

vallástanár 65 éves korában elhunyt. — 
Feltámadunk!
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A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Az eddigi enyhe időjárás kö

vetkeztében Budapesten már szabad 
földi salátát =vittek a piacra. — A ba
romfipiacon csak az élő csirke drágult, 
a vágott tyúk, ruca, pulyka olcsóbb lett.
— A tojás ára szilárd, a kínálat gyenge.
— A sertéspiacon az árak változatlanok.
— Uj fizetési megállapodás jött létre 
Anglia és Magyarország között. — Újra 
nagyobbítani kell a nemzetközi vásár 
területét, mert néhány hét alatt 1300 ki
állító jelentkezett. Az iparügyi miniszté
rium dönt a sodronykartel sorsáról.

Terményárak Bpesten. Búza 17.45— 
18.60, rozs 15.65—15.85, sörárpa 17.50-- 
20, takarmányárpa 15.90—16.90, zab 
17.15—17.50, tengeri 13.90—14 pengő 
métermázsánként.

Állatárak. Uradalmi nehézsertés pá
ronként, 340 kg-on felül 90—91, közép 
p-ként, 340 kg-on alul 86—89, szedett, 
közép p-ként, 220—260 kg-ig 86—89, 
könnyű p-ként, 180—22D kg-ig 82—84, 
silány p-ként, 100—180 kg-ig 70—76, 
öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on felül 74— 
80, szedett, öreg 66—70, angol sonka
süldő p-ként, 120—150 kg-ig 74—96 fil
lér élösúlykg-ként.

V á g ó m a r h a v á s á r .  Tarka bika 
30—62, magyar ökör 21—48, tarka 21- 
62, magyar tehén 42—48, tarka 26—60, 
magyar bivaly 24, növendékmafha 41— 
58 fillér élösúlykg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
B. K.-né Porládony. Kedves levelét és 

adományát köszönjük. -—- Gy. J. Sásd. 
Szokatlanul hosszú hirdetésének egysze
ri közlése a megállapított árszabás sze
rint 7 pengő 90 fillérbe kerülne. Közölje 
velünk, hogy így is ragaszkodik-e a hir
detés megjelenéséhez. A lap iránti szere- 
tetét köszönjük. Csekklapokat küldünk.
— T. J. Pápa. Versében vannak kedves 
sorok, de a gondolatmenete kissé pon
gyola. A szeretetet egyszer virághoz, 
másszor magvetőhöz hasonlítja. — M. 
M. Békéscsaba. Hátráléka 5.28 P. — 
Özv. E. S.-né Farád. Hátraléka 6.60 P.
— D. Mária Salgótarján. Előfizetése 
1935. január 1.-től esedékes. A beküldött 
összeggel 1935. december 1.-ig rendezte 
hátralékát. — H. S. Gyönk. Előfizetése 
f. év május 1.-ig rendezve. — K. M. Bu
dapest, II. kér. A beküldött összeggel 
1935. dec. végéig rendezte hátrálékát. —

Pályázati hirdetmény.
A győri ág. h. ev. egyházmegye el

nöksége pályázatot hirdet a bezi-enesei 
egyházközség magyar nyelvű lelkészi ál
lására. Díjlevélbeli illetmények: lakás
udvarral, kerttel és melléképülettel; 146 
P 16 fill, készpénz; 2,342 kg búza; 2,169 
kg rozs; 528 kg árpa; 576 kg kukorica; 
hat öl keményfa házhoz szállítva; hiva
talos fuvarok; 19 kát. hold 1380 négy
szögöl szántó; 851 négyszögöl rét; stó
lák. Kellően felszerelt kérvények 1936. 
március 2.-ig bezárólag az esperesi hi
vatalhoz, Lébény, Moson m. küldendők.

Juliamajor és Lébény, 1936. febr. 3. 
Szalay István, Németh Károly,
ehm. felügyelő. esperes,
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HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Tóth Lajos Győr, Gulyás Nándorné 

Nagykanizsa, Conrád Oszkár Sopron, 
fekete Sándor Répcelak 32—32 fillér. — 
Kigyósy István Székesfehérvár 36 fill. 
—Takács József Hegyfalu, Csete György 
Pápa, Keresztes István Farmos, Kátai 
György Budapest, Bartesch János Pa- 
loznak, Szarka Imre Celldömölk, R. Ne
mes Istvánná Pápa 40—40 fillér. — 
Kovács Imre Pápa, Szabó Antal Győr 
50—50 fill. — Takács Sándor Kőszeg 52 
fill. — Özv. Mészáros Pálné Győr, Ju
hász János Pestszenflőrinc, Boda János 
Budapest, özv. László Ádámné Vesz- 
prémvarsány, Szalay Dénes Jobaháza, 
Sümeghy József Sopron, Sebestyén Sa
mu Sopronbánfalva, dr. v. Vida Elemér
né Pápa, özv. Bátsi Ferencné Ajka, Be
ne Károlyné Ajka, Vermes Károly Kispi
rit, Kiss Lajos Szentgotthárd, Szannyi 
István Szombathely, Dönsz Adél Mis
kolc, Nemes János Pannonhalma, Mé
száros Ferenc Enying, dr. Tóth Lajosné 
Uraiujfalu, Makai György Pécs, dr. Mol
nár Gyula, Fodor Ida, Fodor Juliska, Pál- 
may Kálmán Budapest, Schöpf Gyula 
Győr, Irsele Józsefné Rákoshegy, Varga 
György Dombóvár, Keres László Uj- 
dombóvár, Vermes Lajos Komárom, Lu
kács Juliska Kevermes, özv. Horeczky 
Gyuláné Csánig, Rimler Pál Sopron, 
Csikor Lajos, özv. Horváth Sándorné, 
Mészáros Lajos, özv. Mihátsi Pálné 
Celldömölk, Nagy Pálné Pápa, Rácz Ró
za Sárvár, Jantsovits Nehi Kondoros, 
Fuchs Pál Barcs, Okolicsányi Károly 
Debrecen, özv. Kovács Sámuelné Beled, 
dr. Valkó Miklós Szombathely, id. Róth 
Sándor Kőszeg, Mesterházy János Csi- 
kóstöttös, Fábig Zoltánná Szolnok, Ta
kács János Sárvár 60—60 fill. — Tren-

ka Tamásné Budapest 70 fill. — Babol- 
csay Kálmánná Kemenesmagasi, Czink 
Ferencné Szend, özv. Ebner Gyuláné Pi
lis, dr. Vidonyi Sándor Győr, Tóth Sán
dor Székesfehérvár, Macsotai István 
Celldömölk, Kardos János Pápa 72—72 
fillér. — Róth Pál Almásfüzitő 90 fillér. 
— Özv. Tompos Gáborné Jobaháza, 
Csik Piroska Bük, Hertelendy Zsigmond- 
né Sümeg, Hollósy József Szombathely, 
Jakab Imréné Budapest 1—1 P.

Csite Károly hazafias iskolai szinjátékai:
Március 13.-e.

Három lelvonásos mesejáték :
1. Magyar címer — — — — — — 2.— P
2. „ „ dalainak kottája — — —.80 P

1 le lv o n á s o s  s z ín já té k o k ,  je le n e te k  j
1. Tudjátok-e mi a haza? — — — — 1.20 P
2. A legszentebb fold — — — — — — .80 P
3. Az apa m otelen  — — — — — — 1.20 P
4. Mi van a kosárkában? — — — — — .60  P
6. Talpra magyar, hí a haza — — — 1.— P
0. Kalapomon nemzetiszin rózsa — — 1.20 P
7. Szent bokréta — — — — — — 1 20 P
N Esik esó kunk. ra — — — — — 0.80*P
ö. A kakas megszólal — — — — — — .80 P

lu. Pozsony, Kassa, Kolozsvár — — — 1 — P
11. Lángok a magyar éjben — — — — —.60 P
12. Magyar szív koszorúja — — — — —.40 P
13. Hiszek . . .  — — — — — — — — 0 P
14. A dórgöri kisbiró — — — — — —.60 P

H a z a f ia s  s z ín já té k o k  fe ln ő tt  if jú s á g  
é s  le v e n té k  r é s z é r e  i

1. Kis Erzsikéin 3 felvonások népszínmű 2. — P
1 fe lv o n á so s  s z ín já té k o k  :

2. Szebb jövőt — — — — — — — 1.20 P
3. llarangszo — — — — — — — 1.20 P
4. Turan fia — — — — — — — 1 20 P
6. Hazadnak rendületlenül — — — — 1.20  P
6. az égi zálog— _ _ _ _ _ _  — _  l.zO P
7. Éjféli búcsú — — — — — — — —.80 P

A színjátékok túlnyomó része színfalak nélkül is 
előadható. — Kapnátok a szerz nei Rakospalotan — 
Aki rendelésre z pengőt küld, annak a törvény 
szeriut szükséges szerzői engedélyokiratot díjtalanul 
küldi meg a szerző A neinietszö darabokat kicseréli.

Az eredeti kisméretű $

Luf faer-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak < 

darabja 35 fillér. — Cím: ^
J á n o s a  Lajos vésnőki műintézete. S

Bélyegzők, jelvények v
és zászlószegek gyártása. S

Szom bathely, N agy k ar-u tca  6. sz . <

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temutkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak ertíekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi prograinmja:
Gondoskodás a gyermekről !

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központija: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

A csemegeszőlő.
I r ta : Györtfy Béla felpéci cvang. lelkész.

3. O l t á s ,  i s k o l á z á s .
Akik nem laza homokon, hanem kötöttebb talajon 

akarnak szőlőt telepíteni, azoknak meg kell barátkozniuk 
a szőlőoltás gondolatával, hacsak az aránylag elég drága 
és nagyon sokszor megbízhatatlan fajtájú és minőségű 
oltványokra nem akarják pénzüket kiadni. Ha pedig 
mégis ez utóbbira szánjuk rá magunkat, akkor csak 
feltétlenül megbízható helyről olyan jótállás kikötésével 
rendeljék azt meg, amelyben az eladó úgy a vadalany, 
mint a reáoltott hazaifajta azonosságáért szavatosságot 
vállal. Nagyobb rendelésnél ajánlatos a m. kir. szőlé
szeti és borászati felügyelőség közbenjárását igénybe
venni. Aki kész oltványt vesz, mentesül az oltásnak és 
iskolázásnak nagy lelkiismeretességet és gondot igénylő 
munkájától.

Hogyan tudjuk meg, hogy melyik talajban diszlik 
a hazai és melyik talajba szükséges az oltvány? Mint 
már a múlt heti cikkünkben említettem, a futó homokhoz 
hasonló laza talajt nevezzük immunis, vagy a filloxera iránt 
közömbös talajnak. Ebben a hazai szőlők legnagyobb 
ellensége és kártevője a filloxera, vagy gyökértetü nem 
tud terjeszkedni, míg ellenben a kötöttebb talajon ez a 
gyökérkártevő a kevés ellenállással bíró hazai fajokat

néhány év alatt feltétlenül kipusztitja. Ez a betegség állí
totta válság elé egész szőlészetünket; ennek a betegség
nek és többek közt a háborús viszonyoknak köszönhetjük, 
hogy az utóbbi évtizedekben a filloxerának jobban el
lenálló félvad fajták, mint pl. nova vagy noah, az otelló, 
a százszoros stb. szőlőtelepek elszaporodva rákfenéi és 
hírnév-rontói lettek a magyar szőlészetnek.

Hogy valamely talaj immunis-e vagy sem, airól a 
legegyszerűbben úgy győződhetünk meg, hogy azt meg- 
neuvesitve tenyerünkben szivar alakú és nagyságú dara
bokra nyomkodjuk össze, azután néhány ilyen föld-szivart 
kiteszünk szellős napos helyen egy deszkalapra száradni. 
Ha ezek a kis földszivarok a napon megszáradva önma- 
guktól szétomlanak, akkor a talaj immunis, akkor bátran 
ültethetünk bele hazai gyökeres vesszőt, ellenkező esetben 
azonban feltétlenül oltványra van szükségünk. Ezzel 
kapcsolatban megjegyzem, hogy immunis talajok inkább 
a sik vidékek sivár, vagy éppen futó homoktalajai, tehát 
csonkahazánk legtöbb szőlőtermelésre alkalmas helyén 
oltáshoz kell folyamodnunk.

A szőlőoltás többféle módja közül az alábbiakban 
háromfélét sorolok fel.

1. A nyakoltás különösen a félvad alanyok, ezek 
között is első helyen a nova szőlő átultásához elsőrendű 
oltási mód, amellyel elérhetjük, hogy értéktelen félvad 
szőlőnkből egyik évről a másikra elsőrendű csemege
telepünk lesz Hogy a részben már fentebb említett ér-
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téktelen, vagy kevésbbé értékes félvad szőlőfajták a 
magyar szőlészetből mielőbb eltűnjenek, azért a nyak
oltást a kormány ingyen csemegeoltógalyak kiutalásával 
támogatja. A nyakoltást tavasszal a nedvkeringés meg
indulása után végezzük úgy, hogy az átoltani szándékolt 
töveket kibontva a föld színe alatt 10 —15 cm mélység
ben levágjuk, fűrészeljük, behasítjuk és a már a tél fo
lyamán e célra megszedett és két lapra kifaragott egy 
vagy két szemes oltógalyat a hasítékba úgy helyezzük, 
hogy legalább az egyik oldalon a vad és a galy kérge 
találkozzék. Ezután az oltás helyét jó erős spárgával 
összeszorítjuk. a földnek a sebbejutását rongy- vagy 
papirkötéssel megakadályozzuk, az egészet földdel be
takarjuk, felhúzzuk, vagyis felcsirkézzük, úgyhogy a kis 
halomban a föld 5 —8 cm-rel magasabban legyen, mint 
az oltógaly teteje. Amint a fakadék május vagy június 
hónapban kihajt és nő, a földet óvatosan és fokozatosan 
kezünkkel leengedjük. Ezzel az oltással őszre már egy 
vagy két darab, ujjnyi vastagságú jói beérett vesszőt 
nyerünk, amely nagyon sokszor már az oltás évében 
hoz egy-egy fürtöt, a következő évben pedig már tekin
télyes termést ad. Uj telepítésnél ez az oltási mód azért 
nem ajánlatos, mert ennél az oltásnál a forradás nem 
tökéletes és igy az oltvány nem lesz hosszú életű. Erre 
az oltásra mondják, hogy az egyik oldalon forrad, má
sik oldalon korhad.

2. A zöldoltást akkor alkalmazzuk, amikor már 
előre vadalannyal ültettük be a földet. A harmadik év
ben a vadalanynak már van két vagy három olyan haj
tása, amelyet május, vagy június hóban a karó magas
ságban zöld oltógallyal hasítékbaoltással beolthatunk. 
Az oltás helyét e célra használatos pamut, vagy gummi- 
kötővel betekerjük, illetve födjük, megeredés esetén a 
fakadékot kikötjük, hogy a szél ki ne csavarhassa. 
Ősszel a vessző beérése után az oltványt ledöntjük vagy 
elbujtjuk úgy, hogy a forradás helye kerüljön a föld 
színével egy magasságba. Ennek az oltási módnak 
előnye, hogy a telepítés első évében kevesebb a mun
kánk és kisebb a kiadásunk; hátránya azonban, hogy 
későbben és nehezebben kapunk egyöntetű termő szőlőt, 
mert a zöldoltás nem minden évben sikerül egyformán; 
továbbá ezzel az oltással a fajta-azonosságra sem tu
dunk kellő gondot fordítani.

3. A kézbenoltás minden más oltási módok közül 
a legjobban ajánlható. Ősszel 50 cm. hosszúságúra 
feldarabolt és télire elvermelt vadalanyba tavasszal 
angol nyelves párosítással beleoltjuk az egy-szemes 
oltógalyat. Ezt az összeforradást siettető előhajtatás után, 
vagy anélkül fordított talajban szellős és napos helyen

iskolába rakjuk és ősszel már helyreültetjük. Ezzel az 
eljárással szőlőnk már a harmadik legkésőbb a negyedik 
évben szép terméssel örvendeztet meg és jutalmazza 
meg fáradozásunkat. Ezzel az oltással lesz tőkésünk 
legszebb és legegyenletesebb. Megjegyzem csupán leí
rásból egyik oltási módot sem tudjuk megtanulni. 
Bármelyik oltás tökéletes elsajátításához szemléltetés és 
mindenekfelett kitartó, hűséges gyakorlat szükséges.

A kézbenoltással kapcsolatos munka, annak mintegy 
folytatása az iskolázás. Ez úgy történik, hogy egymástól 1 
méter távolságra 4 0 -5 0  cm mély árkot ásunk és ezek 
egyik oldalára ültetődeszka segítségével egymással szépen 
sorjában (mint ahogyan a jó gyermekek az iskolában 
ülnek) többszöri öntözés mellett elhelyezzük a bekötö
zött, sározott és homokozott oltványokat egymástól 6—8 
cm távolságra. Ezután mindegyik sort külön, sirhalom- 
szerüen betakarjuk úgy, hogy a halom felszíne az olt
ványok magasságát mintegy i0—12 cm-rel meghaladja. 
Ha a föld nagyon kötött és agyagos, akkor a halmok 
tetejére homokot teszünk, hogy a zsenge hajtások a 
földet át tudják törni. Az egész iskolát nyáron ál gyom
mentesen tartjuk, annak földjét szükség esetén többször 
vigyázva meglazítjuk, az egész iskolát egyszer kétszer 
kibontva megszellőztetjük, miközben az úgynevezett 
harmatgyökereket lemetszük, nagy szárazság idején 
megöntözzük mégpedig nem felülről, hanem a halom 
oldalát kibontva a vizet a gyökérzethez juttatjuk, továbbá 
a peronoszpóra ellen legalább kéthetenkint gyenge bor
dói lével megpermetezzük, ősszel az oltványokat vigyázva 
kiszedjük, a fajta és az erősség, gyökérzet szerint osz
tályozzuk. Telepítésre csakis az elsőrendűen forrott bő 
gyökérzetű oltványokat használjuk fel, a gyengébbeket 
erősödés végett még egy évre újból eliskolázzuk.

A telepítéshez tartozik az oltványok ki- vagy helyre
ültetése is. Az ültetésnél tő- és sortávolság a szándékolt 
művelési módtól függ. Közönséges, vagy karrós műve
lésnél legjobban megfelel az egy méter sor- és tőtávol
ság, mig a szálvesszős, vagy sodronyművelésnél leg
ajánlatosabb a 130 cm sor- és 150 cm tőtávolság. A 
falak és kerítések mellé ültetett sorokban se legyen a 
szőlő 150 cm-nél közelebb egymáshoz és semmiesetre 
se legyen 60 cm-nél közelebb a falhoz vagy kerítéshez. 
A szorosan a fal vagy kerítés mellé ültetett szőlő 
ugyanis alig védelmezhető meg a moly és a pajzstetvek 
kártételétől

Az érdeklődők számára tájékoztatásul megjegyzem, 
hogy 'X I  méteres telepítéssel 1 kát. hojdra 5760 
darab, 130X150 cm-es telepítéssel pedig 2960 drb. kell.

Következő közleményünk cime: Állandó szőlőmunkák.
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I I  Móz. 20: 10 „Az Urnák, a te 

Istenednek nevét hiaba fel ne vedd ; 
mert nem hagyja az Ur büntetés nél
kül, aki az ö nevét hiaba felveszi“.

Ha ennek a parancsnak a tükrébe 
állítjuk az életünket, csak akkor 

látjuk meg, hogy mennyire meg
romlott a mi viszonyunk Istenhez, 
és hogy általában milyen helytelen 
a mi fogalmunk Istenről, Az Ür Jé
zus Krisztus evangéliumában ugyan 
úgy ismerjük meg Istent, mint aki 
jóságos és szerető Atya, de ez nem 
változtat azon a tényen, hogy Isten 
olyan elképzelhetetlen magasság
ban áll felettünk, hogy mi, porsze
mek felfogni sem tudjuk. Tévedés 
azt hinni, hogy mivel jóságát és 
hosszútürését egy életen át min
dennap érezzük, azért aztán játsz
hatunk a nevével, mint ahogyan 
csökken a tisztelet bennünk azok 
iránt, akikkel valami pajtáskodó 
viszonyba kerülünk. A régi zsidó 
nem merte ajkára venni Isten nevét 
s Isten fogalmának meghatározásá
ra két nevének a betűiből egy har
madikat csinált s csak azt merte 
kiejteni. Nem lépett rá a földön fek
vő papirosra, mert hátha Isten neve 
is rajta van azon. A régi buzgóság 
maradványait őrző nagyanyáink és 
anyáink ma is — igen helyesen — 
meghajtják térdüket Jézus nevének 
említésére. Mi pedig egy nap alatt 
is tízszer, százszor, szükségtelenül, 
feleslegesen is úgy vesszük ajkunk
ra Isten nevét, hogy nem is gondo
lunk rá, magára, mikor kiejtjük ezt 
a szent nevet.

S jó volna, ha csak könnyelműen 
vennénk az ajkunkra. De mi magya
rok híresek vagyunk róla, hogy mi
lyen tökélyre vittük az Isten nevé
vel való átkozódást. Nálunk hango
sak a magyar utcák és a magyar 
házak a káromkodástól. Valósággal 
virtus a káromkodás s nem is le
gény az, aki adott alkalommal cif
rát káromkodni nem tud. Vannak

emberek és sokan vannak, akiknek 
a közelében folyton rettegnie kell 
a jóízlésű embernek, hogy mikor 
hangzik el a szájukból egy-egy csú
nya káromkodás. És nemcsak ak
kor, ha haragosak, nem! Hogy az 
ökör kilép a barázdából, hogy a fa 
nem arra dűl, amerre szeretnék, 
hogy a csikó jókedvűen felrúg, 
hogy a kezüket beleütik valamibe, 
hogy a csizmájukat nehezen húz
zák le, ez mind jó alkalom egy-egy 
káromkodásra. Van abban valami 
szégyenletes, hogy a magyar tör
vényhozás néhány évvel ezelőtt 
kénytelen volt büntetendőnek mon
dani ki a nyilvános helyen való ká
romkodást.

A káromkodást nem lehet szépít- 
getni és elütni azzal, hogy hiszen 
nem vesszük mi azt olyan komo
lyan, mint ahogyan mondjuk. Isten 
komolyan veszi, olyan komolyan, 
hogy egyedül ennél a parancsolat
nál igér büntetést: „Nem hagyja az 
Úr büntetés nélkül, aki az Ő nevét 
hiába felveszi.“ A káromkodás csú
nya, ízléstelen, visszataszító és kár- 
hozatos bűn. Szokjunk le róla, mert 
nem más, mint rossz szokás.

Kerek száz esztendeje annak, hogy 
a legnagyobb magyar ódaköltö, Berzse
nyi Dániel 1836 februárjában, a somogy- 
vármegyei Niklán visszaadta lánglelkét 
a Teremtőnek. Erről a halálozási évfor
dulóról meg kell emlékezni mindenkinek, 
aki ember és magyar, akit e csonkaföld 
hord és búsfekete nagypénteki egével 
betakar.

Berzsenyi Dániel megjelenése, mond
hatjuk gondviselésszerü küldetése a ma
gyar irodalomban, a 18. század végén 
korszakos jelentőségű s az akkori ma
gyar közéletre, a politikára is rányomta 
a ’maga bélyegét.

Milyen volt az a korszak, milyen 
volt a magyar közélet a 18. század vé
gén, mikor Berzsenyi föllépett s fölzen- 
dült lantján az ébresztő, a dorgáló szó
zat: „Nem látod, Árpád vére miként fa

Az Isten neve hiábavételének egy 
másik módja a könnyelmű esküdö- 
zés. Az Isten nevével való esküvés- 
re az életben csak a legritkább eset
ben van szükség. Akkor vegyük ko
molyan és készüljünk erre a nagy 
dologra. De a mi társas érintkezé
sünkben csakúgy röpköd az „Isten 
bizony“ és az „Isten úgy segéljen“. 
És röpköd nemcsak ifjú leányok, 
komoly férfiak, előkelő hölgyek aj
káról, hanem kicsiny gyermekekéről 
is. Jó volna egyszer komolyan meg
jegyeznünk és soha el nem felejte
nünk, hogy baj van azzal az ember
rel, akinek az igazmondását min
den kis haszontalan dologban az 
Isten nevének a segítségülhivásával 
kell megerősítenie. Önmagunkat 
alázzuk meg vele, mert hiszen fel
tesszük, hogy másként talán nem 
is hinnének nekünk az emberek.

Isten szent és szent az Ő neve is. 
Ha ajkunkra vesszük, áhítattal, fél
ve tegyük, mert Isten a szóban el
követett vétkeket is megtorolja és 
„nem hagyja büntetés nélkül, aki 
az ő nevét hiába felveszi.“

vitéz Balogh Ernő.

jut, nem látod a bosszús egeknek osto
rait nyomorult hazádon?“

A legnagyobb magyar irodalombírá
ló Gyulai Pál ekként jellemzi Berzsenyi 
korát: „Minő látványt nyújt a 18. szá
zad, kivált harmadik tizedén kezdve, 
egész vége feléig? Még nem ismerjük 
eléggé e kort, mert nem akadt Taci- 
tusa, de amit ismerünk is elég arra, 
hogy mély szégyent és fájdalmat erez
zünk. A Berzsenyi rettentő ódája utolsó 
betűig illik e korra. A csapások legna
gyobbika súlyosodott reánk, szellemünk 
haldokloft, önérzetünket vesztettük el, 
méltóságunkról feledkeztünk meg, elal- 
jasodtunk. A kimerült és tehetetlen kor
ban a kedély elvesztette emelkedettsé
gét a lélek tetterejét, a jellem rugalmas
ságát, a hazafiság kötelességének nem
csak érzetét, hanem még fogalmát is. A

Berzsenyi Dániel.
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közélet egy nagy temetővé vált, hol 
mindennap egy-egy jogot, egy-egy re
ményt s egy egész jövendőt zártunk 
sírba. A nemzeti erő, a közszellem, az 
alkotó eszmék mind megbénulva vagy 
épen kiveszve. S amikor a fölbomlás az 
alkotmány és társadalom körében kifej
tette erejét, megtámadta a nemzeti
séget is. Nyelvünk a felsőbb körök
ből lassanként kiszorult. A történeti 
nagy családok megtagadják múltju
kat és kezdték megvesztegetni a töb
bi osztályokat is. Az irodalom — óh 
az irodalom! mintha meg lett volna 
halva. Az a nyelv, mely másfélszá
zadig nagy eszméket tolmácsolva, 
erőben és szépségben folyvást emel
kedett, a hízelgés és korlátoltság 
nyelvévé törpült s mintha szégyelné 
magát e nemzedék ajkain, kivetkő
zött bajaiból“. (Gyulai „Emlékbeszé
dek“: Kazinczy.)

Ebben a tespedt korszakban, az 
ősi magyar virtusok hanyatlásának, 
a magyar lélek álomba merülésének 
szomorú idején megzendül a keme- 
nesaljai udvarház alacsony, gerendás 
szobáiban Berzsenyi Dániel lantja:
„Nem fojthatott meg Zápolya öldöklő 
Századja s titkos gyilkosaid keze,
A szent rokonvérben füresztő 
Visszavonás tüze közt megálltát:
Mert régi erkölcs, spártai férfikar 
Küzdött s vezérelt iergetegid között; 
Birkózva győztél s Herculesként 
Ércbuzogány, rezgeti kezedben.
Most lassú méreg, lassú halál emészt: 
Nézd a kevély tölgy, melyet az északi 
Szélvész le nem dönt, benne termő 
Férgek erős gyökereit megőrlik,
S egy gyenge széltől földre téríttetik! 
Így minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledül s rabigába görbéd.“

És mint később 48 márciusa idusán a

Petőfi riadója, a „Talpra magyar“ úgy 
sikoltott be az elaltatott, az elpuhult 
magyar lélekbe a tespedés e szomorú 
korában a Berzsenyi ébresztője:

„Ébreszd föl alvó nemzeti lelkedet! 
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély:

BERZSENYI DÁNIEL.

Nem félek; a kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését 
Bátran vigyázom, nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. 
Ez tette Rómát főid urává 
Ez Marathont s Budavárt híressé.“

Az elalélt magyar lélek fölébreszté
sében, a beteg magyar közszellem gyó
gyításában, a régi nemes magyar virtu
sok föltámasztásában, a 48-as nagy 
idők és események előkészítésében Ber
zsenyi Dániel föllépésének, fenséges 
szózatainak, intő, dorgáló, buzdító és 

lelkesítő ódáinak, költészetének nagy, 
korszakos része van.

Ne feledkezzünk meg e nagy köl
tő vallásosságáról sem, amelynek 
örökbecsű emléke a világirodalom 
legszebb vallásos költeménye: a
„Fohászkodás“.

Mérhetetlen emberi bölcsesség, a 
nagy eszmék csodás birodalmában, 
a szellemvilágban bolyongó lélek 
rendíthetetlen hite, áhítata, az em
ber rendeltetésében való megnyug
vás nem található föl a vallásos köl
tészet és irodalom egyetlen alkotá
sában sem olyan formai és tartalmi 
tökéllyel, mint a vallásos lélek e gyö
nyörű énekében:
„Buzgón leomlom színed előtt dicső: 
Majdan ha lelkem záraiból kikéi 
S hozzád közelb járulhat, akkor 
Ami után eped, ott eléri.
Addig letönöm könnyeimet s megyek 
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesebb lelkeknek útján, 
Merre erőm s inaim vihetnek.
Bizton tejintem mély sírom éjjelét; 
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz, 
Mert a te munkád; ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják.“

Berzsenyi költészete most is idő
szerű, tanításai, haragos lelkének vil
lámai, buzdító, lelkesítő sorai most 

is lelkűnkbe hatolnak, dorgálnak, tettre 
serkentenek, bíztatnak, fölemelnek, meg
nyugtatnak.

Igen, föltámadt és él Berzsenyi Dá
niel. Fölpattan a niklai sír ajtaja, kiszáll 
abból a költő szelleme és ezt suttogja,

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 5

IV. FEJEZET.
Ily lelkiállapotban ment a gyűlésre. Vígkedvű társaságra 

talált. Nem a népek sorsát intéző komolyság fogadta, hanem 
mozgékony nyelvű sihederek, kiknek a néphez annyi közük 
sincs, mint a vízilónak a hegymászáshoz. Egyformára szabott 
alak mind. Szögletes fej. Lobogó fekete sörény, jelentős orron 
csontkeretes ókula. A duzzadt száj felett borotvált üresség s 
az egészen jellegzetes arcon szemtelen elevenség het- 
venkedik. Kézdörzsöléssel együtt járó hajlongásuk keleti han
gulatot ad a fényes teremnek. Az egész azt a hatást kelti, 
mintha a patkány az oroszlán fészkébe pottyant volna s elter
peszkedik, hogy otthonossá tegye magát. Nagy felkiáltással 
fogadják, de kézszorítása ma szokatlanul kemény, majd bele
rogynak. Végig suttyan hátukon a hideg, mi zakatol ma este 
oly ijesztően Óvári ereiben!?...

Egy sápadt arcú alak nyitja meg a gyűlést. Kezében ce- 
rúza s beszéd közben ütögeti az asztalt. Egy-egy jelentősebb 
mondat után lehajtja fejét s alsó ajkát, mint valami csapóajtót, 
a felső ajkára veti s így figyeli ide- oda száguldó szemével a 
társaságot. Majd mozdulatlanságba mered szeme, visszahúzódik 
mélyen arccsontjai közé s meglapul, mint a fenevad, mely ug
rásra készül. Hátradobja fejét, végig fésüli szikár ujjaival söré
nyét s ömlik szájából a szó:

— A szovjet nem önmagáért élő szervezet. Nem eléged
hetik meg azzal, hogy csupán Oroszországban adta vissza az 
emberiséget önmagának. A szovjet áldása kifelé vágyik s nem 
lehet előttünk határ, hogy ezt az áldást ne juttassuk a legtávo
labbi kunyhóba is, hol nyomorgó emberek az élet felé merege

tik kezüket. Hazánk az egész világ s barátaink mindazok, kik 
elől a kapitalizmus fojtó gőze elvonta az életlehetőséget.

Úgy látszik, súlyosnak vélte utolsó kijelentését, mert 
mellébe vágta fejét, az ajaknak nevezett húsleffentyű majd 
orrára lódul s várja a hatást. A helyeslés moraja zúg végig a 
termen. Óvári keresztbe veti lábát, végig simít bajúszán s a 
plafont nézi. Szeretne valamit mondani erről az áldásról, de 
fékezi magát s a lendületes lábmozgásba igyekezett belefojtani 
indulatát. Az őrület áhítatában izzó szemek feléje fordulnak, ö  
int, minden jól van, csak folytassa a népbiztos elvtárs.

— A kapitalizmust, ezt a proletár véren hízott szörnyete
get meg kell fojtani.

Egy túlbuzgó elvtárs elragadtatásában közbekiált:
— Meg kell fojtani!'...
— Nem tűrök közbeszólást, — ordítja a szónok, — nem 

vagyunk holmi képviselőválasztási népgyűlésen, hol minden ri- 
pők nyilvánosság elé dobhatja ostobaságait. Itt nem lárma 
végzi a munkát, hanem csendes figyelem s engedelmesség. 
Fegyelem... fegyelem s harmadszor is fegyelem kell ide s nem 
esztelen locsogás. Kötelességem volt figyelmeztetni erre az 
elvtársat.

Az arcok rémületbe fagyva bólogattak, csak Óvárinak 
szája körül játszadozott valami mosolyféle.

— Igenis, meg kell fojtani a szörnyeteget!... — folytatja 
megakasztott mondanivalóját. — Akkor oszlik a gőz s a sza
badság levegője lengi át a világot s a nyomorgó nép magához 
tér, mint a tóba visszadobott ponty. Ez a cél, ez a megváltás!

Óvári nem bírja tovább:
— Micsoda szabadságot nyújtanak ott, hol a hasonszőrűt 

is letorkolják, ha csak szólni mer!?...
Az elvtársaknak a lélekzetük is elállt s egy fejjel lejjebb 

huppantak a fotelbe, óvárit az elnökelvtárs most lenyeli s lám
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ezt zokogja, ezt sikoltja a hona sorsán 
busongó magyarja fiilébe és szívébe:

„Őseid Istene
Legyen vezérlőd vérözönid között! 
Rakj zöld borostyánt kalpagodra, 
Vagy nemesen pazarold el élted.
Menj, menj, vitéz faj!
Nézd mikor a vadak 
Királya felkél Júba vadonjain,
Szavára megrémül az erdő,
S futnak ezer vadak odvaikba!“
Gyulai Pál Kazinczyról szóló megrá

zó emlékbeszédének végső szavait idéz
zük Berzsenyi szelleméhez: „Óh dicsőült 
szellem nézz le ránk a magasból, áldj 
meg bennünket. Íme élünk, bár meg
fogyva, de nagy veszteségünk után is 
híven megőrizve azt a legdrágább kin
cset, melyet te visszaszereztél nekünk, a 
hű ragaszkodást nemzetiségünkhöz s az 
erős hitet“.

Áldott legyen a magyar lélek örök 
ébresztőjének, a nemzet nagy énekesé
nek, evangélikus anyaszentegyházunk 
örök büszkeségének emléke minden 
magyarok szívében most és mindörökké!

Jánossy Gábor.

Egy keresztyén élményei 
Amerikában.*)

(Jogosított fordítás).

Amikor az Egyesült Államokat má
sodízben kerestem fel, az összeomlás 
Amerikájába érkeztem. Alig ismertem rá.

Milliós város Keletamerikában. Régi 
ismerősök fogadnak a pályaudvaron. Szí
vélyes viszontlátás évek múltán. Autóba 
ültetnek és mondják: „A Hoover-szálló- 
hoz viszünk téged“. A milliomosok vá-

Szemelvény Gedat A. G. német író könyvéből.

rosnegyedének előkelő utcáin vágtatunk 
át. A széles utakon palota palota mellett. 
Itt laknak azok az emberek, akik még 
nemrég annyi idő alatt, míg az órámat 
felhúztam, több pénzt kerestek, mint én 
hónapok alatt.

A pompás utakon teherautók nem 
közlekedhetnek. Itt csak azoknak az 
embereknek jómárkás autói járnak, akik 
az élet napos oldalán állnak. Néhány 
pillérrel odább van azonban az a föld
alatti utca, amelyik a város belsejéből 
a teherpályaudvarhoz vezet és ahol az 
egész teheráruforgalom lebonyolódik.

Oda alá vezet az utunk. Hatalmas 
pilléreken nyugszik a felső utca. Amíg 
oda érünk, a nagy lámpák fényénél lá
tom, hogy a pillérek között sajátságos 
tömegek feküsznek. Egyen-egyen úgy 
másfól-kétméter újságpapír a fedőlap. 
Eleinte nem tudom megérteni, miféle 
csomagok ezek, míg végre hirtelen s 
megrettenve eszmélek arra, hogy azok 
emberek, emberek . . .  emberek. Akik az 
újságba begöngyölve töltik itt az éjsza
kát. — emberek százai. Egy szellemes- 
kedő a földalatti út bejáratához krétával 
nagy plakátot rajzolt a falra és ezen áll: 
„Hoover-szálló!“

A kép ismétlődik, újból és újból vi
szontlátom. A parkok esténként és éjsza
kánkat minden nagyobb városban tele 
vannak emberekkel, akik újságpapírba 
begöngyölve alusznak.

Esténkint minden parkban munkában 
van egy agitátor, aki az embereknek a 
minden szükségből kivezető utat akarja 
megmutatni és aki lángoló szavakkal 
égeti beléjük, hogy minden nyomorúság
ból egyetlen út vezet a szabadsághoz, — 
a moszkvai programm. Az agitátorok lá
zas buzgalommal dolgoznak. Gyakran 
asszonyok azok, akik hisztériásán kiabál
va és rikácsolva lázítják a tömeget. 
Többször hallgató tanúja voltam; ott áll
nak és ülnek köröskörül azok az embe
rek, akiknek testébe talán napok óta nem

került valami táplálóanyag. E borzalmas 
kép hátterét a bankok és üzleti paloták, 
az egyházak és más „kapitalisztikus 
szervek" hatalmas épületei alkotják. Az 
uccákon előkelő kocsik siklanak, — ne
vető tekintetek az ablakok mögött.

Az agitátor körül fiatal és öreg mun
kanélküli amerikaiak állnak és oly köny- 
nyen befolyásolható lelkűk teleszívja 
magát a bolsevizmus mérgével, amely 
annak az államnak a fundamentumát 
rágja, amelyet ezek az emberek minden 
nyomorúságuk ellenére is izzóan szeret
nek.

Nem tudom megérteni azt a könnyel
műséget. amellyel a polgárság ezt a mes
terkedést elnézi. Mindenütt a jellegzetes 
angolszász válasz hangzik: „Hadd be
széljenek!“ A kiáramló gőz megakadá
lyozza a kirobbanást.“

Ezeket a benyomásokat sziikségsze- 
riileg egészíti ki az ellentétjük. Népkony
ha a Csendes Óceán egvik milliós váro
sában. Ama sok helyek egyike, ahol 
igyekeznek a szükséget szenvedőkön se
gíteni. Egv délutánt töltök itt. Városi 
közigazgatási hivatalnok a vezetőm. 
Megismerem a legkülönfélébb berende
zéseket. Estefelé résztveszek 400 férfi 
megvendégelésén. Sűrű húsos babfőze- 
'ékben részesülnek. Az illat csábító. 
Mindegyik férfi jókora bögre babkávét 
is kap, nem tejjel, hanem tejszínnel. 
Mindegyik bögre mellett három szelet 
fehér kenyér fekszik, ezek oly vakító fe
hérek, hogy az ember szinte kalácsnak 
tartia.

Négyszáz férfi evett. Kitakarítottak. 
A termen kereszttilmegvek és megtekin
tem a maradékot. A babfőzelékes tálakat 
a legtöbben csak negyedrészig ürítették 
ki. a kávét csaknem valamennyien meg
itták.. Seprés után egv több, mint két 
méter átmérőjű s majdnem egy méter 
magasságú hegy emelkedik a terem kö
zepén. Csodálatos fehérkenyér. Részben 
még egész karélyok voltak anélkül, hogy

nem ez történt. Nyugodt maradt, mint a megrugott bárány. 
Szeméről leemelt csontkeretével játszott.

— Felügyelő elvtárs csodálkozni fog, hogy ilyen nyugod
tan veszem közbeszólását.

— Nem csodálkozom, de nevetek — kiáltja Óvári s zihál, 
mint a vadkan.

— Csak nevessen s ne fojtsa magába természetét. Nem 
lenne egészséges, ha nem tudna ellentmondani. Nemzeti nya
valyája ez s méltánylom. Még nem tudott belőle kigyógyulni 
s ép ezért a mi világunk eszméi önnek idegenek s engedje meg, 
bármily nagyra értékelem is Óvári elvtársat, de ezeket az esz
méket még nem tudja eléggé megérteni.

Óvárit a guta kerülgeti. Már örült, hogy valami összeka- 
pásféle lesz, melynek kapcsán eligazítja dolgát s a gyávaság 
útjába áll. ő  azonban megindult s nem engedi, hogy jóakaratú 
vállveregetésbe fulladjon a csata.

■— Ha sokat nem is tudok kiérteni a dologból, de látni lá
tok. Elvtárs áldásról beszél s Moszkvában, egy néhányunkat 
kivéve, mindenki nyomorog. Ebből az áldásból, higyjék meg az 
urak, nem kér a világ. Először mutassuk meg itt, mit tudunk 
s akkor mozogjunk másfelé. Míg napról-napra úgy porciózzuk 
ki az áldást a boldog népnek, hogy éjjelen át éhen ne pusztul
jon, addig jobb, ha áldásunkkal nem mutatkozunk olyan tája
kon, ahol mindenki a maga kenyeréből kanyarit, valahányszor 
megehül.

Ha leszakad a plafon, nem támad nagyobb ijedelem, mint 
Óvári szavaira. Az elnökelvtárs azonban megrögzötten tovább 
mosolyog. Mintha csak szórakoztatta volna Óvári kitörése. A 
helyzet azonban kezdett izzani. Az elvtársak megmozdultak. 
Fészkelődnek, sutyorognak s fenyegető magatartással lépnek 
fel Óvári ellen.

— Sohasem bíztam benne. — Hangzik innen is onnan is. 
— A cseka elé vele!...

Egyre nagyobb lesz a zaj. Omlanak Óvárira a vádak, mint 
a záporeső. Mindenki tud valami gyanús esetet, mely ellenfor
radalmárrá bélyegzi. A levegő izzó s csak Óvárinak félelmetes 
nyugalma tartja vissza a siserahadat a tettlegességtől. Ki merne 
a sziklához nyúlni melynek eleven ökle van?...

— Csendet kérek, — süvít végig az asztalon az elnök 
éles hangja, — Óvárival nekem van élintézni valóm. Akármit 
beszél bízom benne s nem lesz áruló soha. Magyar ember nem 
játszik szavával. Óvári fogadalmat tett s ezt megtartja. Ha 
minden elvünket hazúgnak találja, akkor sem szegi meg foga
dalmát.

— Bizony hazudnak elveink. — mondja Óvári — s önzők 
vagyunk. A nép a kemence tetején ül s éhezik, mi pedig plüs 
fotelben tárgyaljuk ügveit. Ha majd megfordítva lesz, akkor 
beszéljünk igaz elvekről.

— Nem lehet máról holnapra a népet a kemencéről a fo
telbe emelni. — Válaszolja élesen az elnök. — Szándékunk 
azonban őszinte s a nép javát akarjuk.

— S ez a szándék tíz év alatt egy tisztességes göncöt 
nem tudott a népnek adni, sem kenyere a jóllakásig.

— Míg nem értik elveinket, nem lehet paradicsommá va
rázsolni a nyomortanvát s ezért van szükség új nemzedékre. 
Uj nemzedék kelf... új embereket kell nevelni!...

A tanács megértőén bólogat. Óvári belevág:
— Itt a hiba. Nem embereket nevelünk, hanem barmokat. 

Isten és ima nélkül nincs ember. Egyben különbözünk az ál
lattól, hogy van imádkozni tudó lelkünk s amint eldobjuk ma
gunktól az imát, megszűnt köztünk a különbség. Mi csak két 
dolgot adunk az embernek. Igát s ezt bőven, azután vályút, de 
soványan. S ha ezen felül valami nemesebb vágy, nemesebb 
érzés ébredez gyermekeinkben, azt agyonbunkózzuk. Mondjá
tok, mi lesz ebből az üres, új nemzedékből?...

(Folytatjuk.)
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valaki beleharapott, vagy belőle letört 
volna. Elborzadva nézem ezt a tékozlást 
és .gondolataim visszaszállanak ahhoz a 
sötét, meghatározhatatlan valamihez, 
amit mi kenyérnek neveztünk, amellyel 
a háború esztendeiben éhségünket csilla
pítottuk.

A városi tisztviselő látta csodálkozá
somat s mintegy mentegetőzve meg
jegyzi. hogy ezek az emberek valószínű
leg már a hatodik, vagy hetedik estebéd
jüket költötték el. Észreveszi, hogy erre 
felvilágosítással tartozik s folytatólag el
mondja. hogy ezek az emberek a kö
nyökemberek, akik mindenüvé odaszem- 
telenkednek. A methodista egyház segítő 
helyéről átmennek a presbiteriánushoz, 
innen a baptistákhoz, majd a nagy Ke
resztyén Ifjúsági Egyesülethez, talán a 
katolikus testvérek missziójához is, az 
Üdvhadsereghez és kikötnek végül itt a 
népkonyhán és ahol nekik a legjobban 
Ízlik, ott zabálják teli magukat.

A könyökemberek élelmesek. — a 
többieknek azonban, akik a könyöklés
hez nem értenek, össze kell szedniök 
magukat, hogy éhen ne vesszenek.

A mintaszerű szervezkedés országa 
csődött mondott a munkanélküliek gon
dozásában. Az ököljog uralkodik. Aki 
nem tud verekedni, menthetetlenül el
pusztul.

Még mindig nem fogom ezt föl s ve
zető emberem érzi, hogv szabatosabb 
felvilágosítással tartozik. Így szól: „Lát
ta Ön? Ez éppen a bökkenő. Ameriká
nak a baja: nem a hiány, — mi a fölös
leg miatt szenvedünk“. S valójában 
mindenből bőven van. Senkinek sem 
kellene szükséget látnia. Kell-e megem
lítenem azt. amit az újságok eléggé per- 
traktáltak. hogv Nyugaton elégetik a bú
zát és vele kályhákat és mozdonyokat 
fűtenek? E tényeknek végre már Európa 
legtágabb körei előtt is ismertekké kel
lene válniok. És a „keresztyén“ nemze
tek képviselőinek az arcába kellene ker
getni a szégyenpírt, hogy ilyen bűn le
hetséges.

Ford. Kutas Kálmán.

Cutfyer nagyon egyszerű ember volt. 
Élete legválságosabb pillanataiban (ame
lyek egyúttal a világtörténelemnek is vál
ságos pillanatai voltak) oly fenséges egy
szerűséggel tudott viselkedni s beszélni, 
mint egy gyermek, aki megtanult leckéjét 
feleli s abban a pillanatban semmi mást 
nem tud. Mindennek titka az, hogy Luther 
mindenestül Istenre bízta magát.

Barth.

Fővárosi templomaink.
Budapest legrégibb és legnagyobb 

evangélikus temploma a deáktéri temp
lom. Torony nélkül is hatalmas épület. 
Pollák Mihály a nemzeti múzeum építője 
építette. Nagyon szép az oltárképe is. 
Az evangélikus rádiós-istentiszteleteket 
innen közvetítik.

A várbeli evangélikus templorg, Jó
zsef nádor harmadik feleségének, Má
ria Dorottyának alapítása. Nem nagy, 
egyszerű, de nagyon szép templom. Ol
tárképét Székely Bertalan festette. Innen 
is közvetítenek rádiós-istentiszteleteket.

A Rákóczi-úti templom udvarban 
épült, komorhatású templom. Oltárképét 
a híres Thán Mór festette.

A fasori templom a legszebb buda
pesti evangélikus templom. Francia 
minta után Pecz Samú építette. Oltár
képét Benczúr Gyula festette.

A kelenföldi templom Schulek János 
műve. Nagyon kedves, magyaros ha
tású templom. Oltárképét Krén Margit 
festette.

A kőbányai templom szintén nagyon 
szép templom. Újabb építés; Frecska 
János alkotása. Oltárkép helyén kereszt 
van.

Budapest legújabb evangélikus temp
loma az óbudai, amelynek képét olvasó
inknak is bemutattuk.

Ezenkívül természetesen számos ev. 
imaház és egyéb istentiszteleti hely van 
a fővárosban.

Azoknak a vidéki olvasóinknak szá
mára, akik a vasárnapot egyszer-más- 
szor Budapesten töltik, az alábbiakban 
közöljük a fővárosi evangélikus isten
tiszteletek helyét és idejét:
Deák-tér
Deák-tér
Deák-tér
Deák-tér

(német)
(ifjúsági)
(magyar)
(magyar)

— d. e.
— d. e.
— d. e.
— d. u.
— d. e.
— d. e.
— d. u.
— d. u.
— d. e.
— d. u. 
—■ d. e.
— d. e.
— d. e. 

d. e. 
d. e.

— d. e.
— d. e.
— d.e.

— d. e.
— d. e.
— d. e.
— d. e.
— d. e. 
•— d. e.
— d. e.
— d.u.
— d. e.
— d. e. 
-— d. e.

DO órakor 
8Í „
11
6

10
11 „
4
5 

10
4 

11 
10 
10 
10

Dl
Dl „

11 „
11 „
10

Hi
10
9

11 „
9 „

11 „
5

10 „
Dl „ 
D2 „

Fasor (ifjúsági) 
Fasor — — —
Fasor — — —
Fasor (német) 
Kőbánya — —
Kőbánya — —
Simor-utca — —• 
Rákóczi-út 57. — 
OHői-út 24. —
Szvetenai-u. el. isk, 
Mária Valéria-telep 
Gyarmat-utca 14. 
Angol-utca 25. >— 
Abonyi-utca 21. 
Váci-út 61. 
Bécsikapu-tér — 
Koronaőrség — 
Óbuda (német) 
Óbuda, Selmeci-u. 
Lenke-út 56. (ifj.) 
Lenke-út 56. —•
Lenke-út 56. —
Érdi-úton — —
Béla király-uitca 7. 
Rákosfalva — —

Régi templomfelirat.
A lübecki székesegyházban olvasható 

ez a felirat:
így szól hozzánk az Ur Jézus: 

Mesternek hívtok és nem engedelmeskedtek; 
Világosságnak hívtok és nem kerestek; 
Útnak hívtok és nem jártok szerintem; 
Életnek hívtok és nem kívántok;
Bölcsnek hívtok és nem követtek; 
Kedvesnek hívtok és nem szerettek; 
Gazdagnak hívtok és nem kértek ; 
Örökkévalónak hívtok és nem kerestek; 
Kegyelmesnek hívtok és nem bíztok bennem; 
Urnák hívtok és nem szolgáltok;
Szentnek hívtok és nem féltek engem;

Ha elkárhoztatlak titeket, ne okozzatok!

Ha egy mezítelent hagysz elmenni magad mel
lett, holott fel tudnád ruházni, akkor te vagy az 
oka meg fogyásának. Vagy ha éhezőt látsz s nem 
adsz neki enni, akkor te hagyod őt éhen halni.

Luther.

Elkészült
a Gyógyíts meg engem Uram című 
imakönyv negyedik kiadása. Ez 
immár a nyolcadik ezer.

Egy példány ára 20 fillér és 4 
fillér portó. Aki öt, vagy több pél
dányt rendel, az portót nem fizet. 
Diszkötésii példány ára 1 pengő. Az 
ár bélyegben is küldhető. 

Megrendelhető a
Harangszó kiadóhivatalánál.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 7.

Február24 „Azonnalmegismerék“. Márk
6, 53—56. Meg tudod-e ismerni azon
nal Jézust? Különféleképpen közeledik 
feléd. Egyszer örömöt hoz. Életed bol
dogsága mögött meg tudod-e ismerni 
ö t? Máskor keresztet ad. Életed szen
vedéseinek komor hátterében meg tu
dod-e ismerni Őt? A keresztyén ember 
az örömét nem önmagának a szenvedé
sét nem a sors szeszélyének tulajdonít
ja, hanem mindkettőt az Ür kezéből 
veszi.

Február 25. Mi neked a vallás ? Márk
7, 1—23. A farizeusok élet helyett üres 
szertartások tömegévé, gyakorlati való
ság helyett elméletté, kötelességek bol
dog felvállalása helyett, kötelességek 
alól való kibúvássá (10-12. v.), befelé 
néző önvizsgálat helyett mások szere
tetlen ítélgetésévé, — áldás helyett, 
átkos nyűggé tették a vallást. Óvakodj a 
példájuktól. Gondolkodj el különösen a 
15. és következő verseken.

Február 26. A próbatévő Jézus. Márk
7, 24—30. Nem mindig hallgat meg 
azonnal az Úr. Olykor megpróbálja, 
hogy vájjon nem csupán a nyomorúság 
pillanatnyi kényszere vitt-e hozzá. Meg
próbálja, tudunk-e állhatatosak marad
ni a könyörgésben. Ez a pogány asz- 
szony sok keresztyént megszégyeníthet. 
Pogány létére Jézushoz megy, a látszó
lagos visszautasítás ellenére sem csüg
ged s végül is elnyeri hite jutalmát.

Február 27. A siketnéma meggyógyítása. 
Márk 7, 31—37. A lélek világában is 
gyakori a siketnémaság. Nem halljuk az 
Isten szavát, mert eldugult a fülünk a 
világ szennyétől s nem szóljuk az Úr 
igéjét, mert bűnös némaságba bénítja 
nyelvünket a hitetlenség, a félelem vagy 
a kényelmesség. A helyzet akkor fog 
megváltozni, ha ránk vonatkozóan is el
mondhatja az Úr: Effáta, nyilatkozzál
meg. Akkor azonnal fel tudjuk fogni az 
Isten üzenetét s készek vagyunk a bi
zonyságtevésre.

Február 28. A szánakozó Jézus. Márk
8, 1—10. Amit Jézus e földön tett, az 
mind belefoglalható ebbe a mondatba: 
Szánakozom a sokaságon. Mi hozta Őt 
le fényes égből, angyaltársaságból ebbe 
a csúf földi világba, fertőzöttlelkű em
berek közé? Mi adott ajkára bölcs ta
nítást, drága evangéliomot? Mi kész
tette, hogy felvegye az éhes tömeg ke
nyérgondját is? Mi vitte a keresztre 
meghalni? A szánakozó szeretet. Jézus 
szeret, — hallelujah!
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Február 29. Jézus nem bűvész. Márk 
8, 11—21. Jézus gazdag kegyelmétől 
mindent várhatsz. Bűnbocsánatot, tisz
tulást, újjászületést, vezettetést, meg- 
szentelődést, erőt, üdvösséget, de bű
vészkedő csodajeleket nem hajlandó 
tenni a kedvedért. Aki Jézustól kápráz
tató csodamutatványokat vár, annak 
„nem adatik jel“. Önmagáért szeresd a 
Krisztust. S akkor — meglásd — cso
dát is tesz majd veled, érted.

Március 1. Fokozatos látás. Márk 8, 
22—26. A meggyógyított vak először 
csak homályosan látott. „Látom az em
bereket, mint valami járkáló fákat“. Ké
sőbb egészen megtisztult a látása. „És 
megépüle és láta messze és világosan 
mindent.“ Aszerint nő a világosságunk 
s erősödik szemünk látása, hogy mióta 
vagyunk a Krisztuséi. Minél tovább 
jársz vele, annál jobban látsz. — Uram, 
vedd el szemem hályogát!

AZ ÉN  ANYÁM,
(Detlev von Liliencron).

Ruhát varrni de sokszor is láttam 
Kicsiny kezed, — mily jó is voltál te. 
Sokszor éreztem s remegve vágytam 
A csókodat, — mily jó is voltál te.
Zord téli éjen ágyam mellé jöttél, 
Babusgattál, — mily jó is voltál te.
A sorsomért óh hány imát rebegtél,
Hány forró sóhajt, — mily jó is voltál te. 
És most kint fekszel árván, elhagyottan, 
Édesanyám, — mily jó is voltál te;
Sírod felett a szélzokogásban,
Üzensz nekem, — mily jó is voltál te.

Ford. Biró László.

K A R C O L A T O K .
Két e s e í .

Ev. szolgálóleány azzal az indo
kolással akart kitérni egyházunkból, 
hogy a vőlegénye római katolikus s 
ö is ezt a hitet akarja követni. 
Néhány nap múlva feljött hozzánk 
a római katolikus vőlegény s való
sággal felháborodva jelentette ki, 
hogy ha a menyasszonya meg nem 
marad a maga evangélikus hitében, 
akkor ö nem veszi el feleségül. „Ha 
a menyasszonyom — mondotta — 
nem tartja meg az ö konfirmációi 
esküjét, ki biztosit engem arról, hogy 
mea fogja tartani az ő házassági 
esküiét?“ — Az illető egyszerű 
munkásember volt.

***
Evangélikus menyasszony esküvőre 

készül. A római katolikus vőlegény 
maga ajánlja, hogy esküdjenek a 
leány evangélikus templomában. A 
menyasszony azonban tiltakozik. 
„Nem, esküdjünk csak a római kato

likus bazilikában, mert ott fényesebb 
esküvőt tudunk tartani“. — Az illető 
igen magasállásu család sarja.

H E T I  K R Ó N I K A .

Kánya Kálmán külügyminiszter nyi
latkozata szerint Magyarország az 
egyenjogúság alapján hajlandó az érde
keivel összeegyeztethető tárgyalásokra.
— A képviselőház részleteiben is elfo
gadta a hitbizományi javaslatot. — Sze
geden az egyetemi ifjúság elhelyezte a 
tantermekben a keresztet. — Sepsi- 
szentgyörgyön a románok kiásatták a 
magyar mártírok csontjait. Szó van ar
ról. hogy a 48-as honvédek tetemeit is 
más nyugvóhelyre helyezik. — A szilé
ziai határon elfogtak a csehek egy né
met tisztet és négy katonát. — Hodzsa 
cseh miniszterelnök a Dunamedence kér
déseiről tárgyalt Párisban és egy közép
európai államcsoport megalakítását ja
vasolta. —- Varsó szobrot emel Pil- 
sudsky tábornagynak. — Pilsudskyról 
utcát akarnak elnevezni Budapesten. —- 
Hitler 3—4 millió gépkocsit akar látni 
Németországban. — Földalatti autóútat 
építenek Rómában. — Mussolini szerint 
az abesszín háborúnak évekig kell el
tartania. — A világ legtökéletesebb légi 
elhárítófegyverei egy svéd hadihajón 
vannak. — Londonban egy év alatt 1200 
embert tartóztattak le ártatlanul. — Lég
elhárító állomásokkal veszik körül Lon
dont és az angol szigeteket. •— Megál
lapítják az angol uralkodóház tagjainak 
jövedelmét. — Anglia katonai szerző
dést köt Egyiptommal. — Az angol saj
tó a szovjet felvidéki benyomulása ellen 
ír. A csehek ugyanis megengedték, hogy 
a felvidéki repülőtereket a szovjet re
pülök használják. S ezért a tereket a 
szovjet elgondolása szerint építik újjá.
— A francia esküdtbíróság életfogytig
lani kényszermunkára ítélte az usztasa- 
pör három vádlottját. — A francia jobb
oldal erőteljesen felvonult a szovjet- 
orosz egyezmény ellen. — Moszkva 
fegyverkezésre és szervezkedésre szólít
ja fel a francia kommunistákat. — A 
szovjet nagyvezérkar főnöke Párisban 
tanulmányúton van. — 1 millió 300 ezer 
ember a szovjet mai katonalétszáma. — 
A szovjet távolkeleti háborúra készül. 
Óriási hadseregek vonulnak fel a hatá
rokon. — Amerika nem hajlandó megne
hezíteni az olajkivitelt — végleg meg
bukott az olajszankciók terve. — Roose
velt külön amerikai népszövetséget ter
vez.

H A R A N G S Z Ö .

Ötvened vasárnap.
Lukács 18, 31—43.

Egy szer-másszor mindnyájan „felme
gyünk Jeruzsálembe.“ Megaláztatások, csa
lódások, — szenvedések Jeruzsálemébe. A 
különbség az, hogy egyik Jézussal, másik 
nélküle megy. Aki vele megy, annak szá
mára a Krisztus szenvedésében feltárul a 
szenvedés megnyugtató értelme, aki nélküle 
megy, annak siránkozó panasszal, csüggedt

keserűséggel, Istennel és saját magával való 
meghasonlással van tele az élete.

Ülünk nyomorult vakságban a Jerikói 
út“ szélén. De arra jön jézus. Mondjad 
kiáltva: „Jézus . .  . könyörülj rajtam I“

Azután indulj vele „Jeruzsálem felé!“

Egyetemi tanársegéd Irfa:
„Négyhétig beteg voltam, s ez idő alatt 
vigasztalásom a Harangszó kis imádságos 
könyve volt. . .

Rádiós istentisztelet. Február 23.-án 
negyed 12 órakor evangélikus istentisz
telet lesz a Deák-téri templomból. Prédi
kál Kemény Lajos esperes. Énekek a du
nántúli énekeskönvvből: 42, 407, 290.
Orgonazene lesz: I.BachJ.S.: „Dicsőség 
mennyben Istennek“. II. Reger: „Jézus
én bizodalmam“. III. Perényi: „Sortie“
(F. dur). Orgonái: Peschkó Zoltán or- 
gonamfivész. Karének: Durante: „Oh
szabadíts meg...“ Énekel a Fasori ev. 
Énekkar Peschkó Zoltán tanár, karnagy 
vezényletével.

Salgótarján. A leányegylet teaestélyt 
rendezett, amelynek műsorát dr. Csen- 
gödy Lajos nyitotta meg, majd Nagy 
Árpád vak zongoraművész, Jankovics 
Jolán és Gábler Edit zongorán kísért 
énekszáma, Zahar Margó szavalata, 
nógrádi Papp Dezső dr. versei Kamarás 
Zoltán tanító felolvasásában. Koltai Im
re író felolvasása, Viroszták Lajos és 
Turek Berta dialógja és 8 leányegyleti 
tag magyar táncszáma kötötték le a 
nagyszámban megjelent közönség ér
deklődését. Az est bevétele 200 P volt. 
Január 28.-án Hegedűs Ilonka leányegy- 
leti központi evangélikus titkár látogat
ta meg az egyesületet s másnapig tartó 
itt idözése mély hatásokat hagyott em
lékül a leányegyleti tagokban.

Zalaegerszeg. Böjt folyamán a követ
kező vallásos estek lesznek a gyüleke
zetben. Február 23. ,,A házasság“. Márc. 
1. „A vegyes házasság“. Márc. 8. „A re- 
verzális“. Márc. 15. „A család“. Márc. 
22. „A gyermek“. Márc. 29. „Az otthon“.

Lovászpatona. Az ifjúsági egyesüle
tek febr. 1.-én és 2.-án műkedvelő elő
adást rendeztek, amelynek tiszta jöve
delme 80 pengő volt. Az előadott dara
bokat Balogh Ferenc és Bertalan Imre 
tanítók tanították be. Szereplők vol
tak: Szentiványi luliska, Takács Ida, 
Baranyai Eszter, Szekeres Irma. Szente 
luliska, Gerencsér Lajos, Bolla Lajos, 
Vadas István, Horváth József, Bolla 
Gyula, Szente Lajos, Gyömörei Gyula, 
Kecskés József. — Vasárnap esténként 
a Leányegylet, szerdán esténként pedig 
a Legényegylet tart az iskolában vallá
sos estélyt. — Az iskola számára Ko
vács Antal Németországba szakadt hit
testvérünk értékes rádiókészüléket kül
dött ajándékul. — özv. Zilahi Józsefné a 
gyülekezetnek végrendeletileg 100 pen
gőt hagyott.

A templomépítö barlahidai gyüleke
zet a közelmúltban megtartott évi ren
des számadó közgyűlésén megemlékezve 
az elmúlt év eseményeiről, hálás szív
vel mond jegyzőkönyvi köszönetét mind
azoknak, akik jószívű adományaikkal le
hetővé tették azt, hogy ma már temp
lomban dicsérheti Istent.

A romhányi templomépítés javára 
Balassagyarmatról Havay Jenő, özv. 
Hroskó jánosné, Kerti István, Leszenyei
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János, Havai János, Járkány Mihály, 
Irtrehavszky János, Havay Györgyné és 
Fekete János összesen 10 pengőt ado
mányoztak.

A folyó évben sokkal több helyen 
tartották meg az egyetemes imahetet, 
mint az előző években, amint azt sok jel 
tanúsítja. A jelentések azonban még csak 
igen gvér számban érkeztek be. A ma
gyar bizottság arra kéri tehát mindazo
kat, akik az egyetemes imahetet meg
tartották. hogv a szétküldött világszö
vetségi felhívásban előírt összefoglaló 
jelentést szíveskedjenek mielőbb bekül
deni a mozgalom titkárához (dr. vitéz 
Csia Sándor máv. igazgatósági főorvos, 
Budapest, VI.. Andrássv-út 83. fszt. 2.V. 
A perselvpénzeket dr. Somonyi Imre lel
kipásztorhoz (Budapest, VII.. Amerikai- 
út 33.) kell beküldeni, esetleg a megkül
dött vagv a nagyobb postahivatalokban 
kapható befizetési lapon nevezett posta
takarékpénztári számlájára: 26704.

Jánosmajor. (Tolna vm.) Február 
9.-én vallásos es volt. A leányénekkar 
Lehel Ilonka vezetésével magyar és né
met énekeket s a „Vasárnap áldása“ cí
mű jelenetet adta elő. a tengelici anya- 
gyülekezet ifjúsága pedig vallásos tar
talmú színdarabbal s szavaló kórussal 
működött közre.

Boba. Az egyházközség ifjúsága ven
dégül látta a celldömölki ifjúsági egye
sület 30 tagú csapatát. A templomban 
vallásos est volt. amelyen művészi szá
mok keretében Berzsenyi Miklós, mér
nök. ifj. egyesületi elnök az igazi ifjú
sági munkáról, Bácsi Sándor lelkész az 
igazi örömről tartott előadást. Szaval
tak: Kiss Linus, Koltai Sándor. A ve
gyeskar pedig énekelt.

T e r j e s z t ő i n k  az elmúlt héten 74 
uj előfizetőt gyűjtöttek; és pedig Veszprém- 
varsányban 13-at, Sikátoron 20-at, Bakony- 
szentlászlón 4-et, Bakonytamásin 13-at, 
Vanyolán 5-öt, Homokbödögén 19-et. — 
Offertorium volt a Harangszó terjesztésére 
Veszprémvarsányban 5.18 pengő, Sikátoron 
2.61 pengő, Bakonyszentlászló, Bakony
tamásin 4 pengő. — Egyesek adományait 
sor kér ültével a persely rovatban nyugtatjuk. 
— Terjesztőink legközelebb a következő 
gyülekezeteket látogatják meg: Február 
24.-én vallásos est, másnap terjesztés Külső- 
vaton. 25.-én vallásos est, másnap terjesz
tés Nemesszalókon. 26.-án vallásos est, 
másnap terjesztés Dabronyban. 27.-én val
lásos est, másnap terjesztés Adorjánházán.
28. -án vallásos est, másnap terjesztés Viden.
29. -én vallásos est, másnap terjesztés 
Somlóvecsén.

Kérelem. A magyarbólyi ev. gyülekezet 
története nyomtatásban is megjelenik, lehetőleg az 
összes itt működő lelkészek, tanítók s egyházfelügye- 
lök fényképeivel. A fényképek közül hiányzik : Szei- 
lor Frigyes (187.1), Ebner Gusztáv (187?. fiatalkora) 
lelkészek, Rissinger János fi823), Buss Miklós (1825), 
Nonnemacher Károly (1835 — 50), Oberndorf Henrik 
(1850 —90) tanítók, Rock Lajos (1846 évben Schaum
burg Linpe herceg magyarbólyi uradalma ügyésze), 
Schmorl Bernát (1879), Nordmeyer Károly (1891) fel
ügyelők arcképe — Akinek ez birtokában van, szí
veskedjék rövid időre ev lelkészi hivatalnak Magyar- 
boly Baranya m. elküldeni.
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H A T Á R O K O N  T Ö L
Németország. A folyó évben készül 

megülni a kaiserswerthi diakonissza
intézet 100 éves jubileumát. — A lipcsei 
misszió 100 éves jubileuma alkalmából 
Lipcsében a missziói nővérek számára 
üdülő-otthont épít. — Dr. Menge, a hí
res német bibliafordító most töltötte be 
teljes alkotó erőben életének 95. eszten
dejét.

Ukrajna. Maniawaban a svéd evangé
likusok templomot építtettek az ukrán 
evangélikus ébredés számára. Stanis- 
lauban is épült számunkra egy gyüleke
zeti ház.

Litvánia. A Memel-vidéken Tennig- 
keit plickeni lelkészt 3 napi börtönre át
változtatható pénzbírságra ítélték, mert 
egy birodalmi németnek megengedte, 
hogy a templomban az orgonán játszék.

Oroszország. Petroskói város taná
csa elhatározta, hogv a székesegyházat 
felrobbantja. A robbantást dinamittal 
fogják végrehajtani s annyi dinamitott 
fognak a templomban elhelyezni, hogy 
egy robbanásra az egész templom ösz- 
szedüljön. A robbanás időoontja is ki
van már tűzve. Petroskoi Orosz Karjala 
legnagyobb városa, hol a világháború 
alatt sok magyar hadifogoly dolgozott 
vasútépítésen. Ezek Petrosavodsk név 
alatt ismerik ezt a várost.

Amerika. Roosevelt egy kórház meg
látogatása alkalmával a misszióról való 
véleményét ezekben a szavakban foglal
ta össze: ez alkalmazott teológia.

Kína. Mandzsúriában a mohamedá
nok erőteljes missziót kezdtek, melynek 
célja a mohamedán vallás minél erőtel
jesebb terjesztése keleten.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok.- Amerikában feltalálták 

a .forró jég készítését. ■— Egy angol kép
viselő mozgalmat indított, melynek célja 
az angol képviselőknek a tanácskozások 
tartamára a szeszes italoktól való eltil
tása, továbbá a szeszes italoknak az or
szágház területéről való teljes kitiltása. 
— A nyugati „keresztyén“ hatalmak azt 
tanácsolták Japánnak, hogy csökkentse 
a születések számát. — így nem lehet 
megoldani a sárga veszedelmet. — Az 
angol rádió tíz folytatásban bibliai elő
adássorozatot tart. — Egy angol tudós 
szerint a hold közeledik a föld felé s 
50,000.000 év múlva a vonzás erejétől 
szét fog robbani.

Hátra vagyunk. Az ország 3448 köz
sége közül mindössze 1481 községnek 
van közvetett vagy közvetlen kapcsolata 
a vasúttal, 2000 község teljesen nélkü
lözi a rendszeres közlekedést, 643 köz
ségnek pedig még bekötő útja sincs.

Péter-fillér és muníció. Mióta Olasz
ország háborút visel, azóta nagyon meg
csappant a pápa javára befolyó Péter- 
fillérek összege is. Németországban pél
dául 20,000.000 márka összegű ilyen 
Péter-fillér rekedt meg a valutanehéz
ségek miatt. Mussolini most ezt az ösz- 
szeget megtéríti a pápának, Németor
szág pedig ez összeg fejében hadianya
got szállít Olaszországnak az abesszín 
harctérre. íme: a pénznek valóban nincs 
szaga!

ÚJ KÖNYVEK.
Leopold v. Ranke: A pápák törté

nete. Fordította: Horváth Zoltán. Hun
gária kiadás. 784 oldal. Ára egészvá- 
szonkötésben 10 pengő, mely részletek
ben is fizethető. — Ranke a 19. század 
világhírű német protestáns történetírója 
volt. Egyik leghatalmasabb műve: A pá
pák története című, amely most magyar 
nyelven is hozzáférhetővé vált. E hatal
mas műben egyformán értékes az óriási 
anyag, melyet feldolgoz, az elfogulatlan 
tárgyilagosság, amellyel tárgyát feldol
gozza, a széles távlat, amelybe a törté
neti eseményeket beágyazza, a megele
venítő készség, amellyel holt történeti 
évszámokat élettel, lélekkel tölt meg és 
az írói művészet, amellyel roppant anya
gát élvezetessé teszi. Ranke fenti köny
vének címe alatt voltaképen hatalmas 
vonalú egyetemes egyháztörténelmet, 
sőt világtörténelmét ad. Az aranyozott 
borítéké, szép könyvet 50 művészi kép 
díszíti. .

CSALÁDI É R T E SÍT Ő .
Halálozás. — özv. Kring Miklósné,

szül. Pfeiffer Etelka lelkész özvegye f. 
hó 17.-én Kaposváron hosszabb szen
vedés után meghalt. Dr. Kring Jenő ke
lenföldi másodfelügyelő édesanyját, dr. 
Ittzés Zsigmond a somogyi egyházme
gye felügyelője és a Dunántúli Luther- 
szövetség világi elnöke napát gyászolja 
benne. — Idős Fónyad Gyula február 
14.-én életének 60.. házasságának 35. 
évében Sárvárott elhunyt. Feltámadunk!

Koskimies Juho Rudolf, finn püspök, 
76 éves korában meghalt. 36 évig volt 
püspök. Annak idején mint lapuai káp
lánt választották meg egyenesen oului 
püspöknek. Nagy barátja volt a magya
roknak. Ö írta a „Parasztpróféta“ ma
gyar fordítása elé az előszót. Egy keve
set beszélt is magyarul. Az ő egyház- 
kerülete volt a területileg legnagyobb 
finn egyházkerület. Lapuában temet
ték el.
~  » i i í í í t i í i í í í i s c í í í i r c i i í

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Országszerte nagy sikere 

van a baromfikeltető akciónak. — Az 
élelmiszerpiacon megállóit az árak emel
kedése. — A borpiac szilárd. — Drágul 
az uradalmi zsírsertés. — Tanulságos és 
változatos lesz a mezőgazdasági kiállí
tás baromficsoportja. — A sertéspiacon 
áremelkedés tapasztalható. — Újból 
élénkebb az angol zsírkivitelünk. — 
Igazságos szabályozást kívánnak a ba
rackpálinkák származási helyének meg
jelölésére.

Terményárak Bpesten. Búza 17.50- 
18.65, rozs 15.80—16.05, sörárpa 17.50- 
20, takarmányárpa 15.90—16.90, zab 
17.20—17.50, tengeri 14—14.10 pengő 
métermázsánként.

Állatárak. Uradalmi nehézsertés pá
ronként, 340 kg-on felül 93—94, közép 
p-ként, 340 kg-on alul 88—91, szedett, 
közép p-ként, 220—260 kg-ig 88—90, 
könnyű p-ként, 180—220 kg-ig 80—85, 
silány p-ként, 100—180 kg-ig 72—78,



1936 február 23. H A R A N G S Z Ó 71

öreg, nehéz, p-ként 300 kg-on felül 78- 
82, szedett, öreg 68—74, angol sonka- 
süldő p-ként, 120—150 kg-ig 78—96 fil
lér élösúlykg-ként. — V á g ó m a r h a 
á r a k :  Bika, magyar 28—56, ökör, 
magyar 22—53, tarka 22—66, tehén, 
magyar 22—56, tarka 22—62, bivaly,
magyar 23, növendékmarha 34—55, 
csontozni való 18—20 fillér élősúly- 
kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
N. S. Baríahida. Előfizetését március 
1.-ig rendezte. — B. N. Budapest, III.
Előfizetése jún. 1.-ig rendben van. — O. 
K. Kőszeg. A beküldött összeget 1934. 
és 1935-re könyveltük el. Esedékes folyó 
évre. — Cs. tv 1. Nádasd. Előfizetését f. 
év végéig rendezte. —- R. Gy.-né Kistar- 
csa. bolyó évre előfizetése rendezve van. 
— Dr. i>. I.-né Söjtör. Folyó év július 
1.-ig. — Dr. K. I.-né Szirák. A beküldött 
összeggel 1935-re rendezte hátrálékát. 
Esedekes folyó évre. — Ev. K. 1. E. 
Szarvas. A beküldött összeggel 1935. de
cember 31.-ig rendezve van az előfizeté
se. — D. D. Árpás. 1935. december 31.- 
ig még 1.90 P hátráléka van.

K. P.-né Székesfehérvár. A 9.-én tör
tént eseményt 17.-re küldeni — késő. 
Egyébként előzőleg hoztunk már a szá
munkra is nagyon örvendetes esemény
ről híradást. Az idejében küldött be
számolókért mindig hálásak vagyunk. 
Üdvözlet! — R. b. Csorna. Kapi: Békes
ség legolcsóbb kiadása 5 pengő. Kunst 
íren emlékkönyv nálunk is kapható. Ára
2.50 P. Befizetési lapokat küldtünk. A 
kért példányokat megindítottuk, ima- 
könyvrendelesét előjegyzésbe vettük.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
N. N. Érdliget 1.22 P. Nagyszebeny 

Rudolfné Bpest 1.72 P. Bauer Janos Tol- 
nanemedi 1.36 P. — Kiss Gyula, Dákai 
József Budapest, Illés Sándor Mihályi, 
Lengyel Sándor Nagysimonyi, Károlyi 
Endre Osttíyaszonyfa, dr. Ludván Sán
dor Tét, Luthár Lajos Szentgotthárd,

Nika József Szombathely, özv. Horváth 
Ferencné Győr, Dudás Kálmánná, Szauer 
Klára, Köhler Jolán, Emődi Elemér Bu
dapest, dr. Bozzay Miklós Sopron, Fo
dor Lajos Cel'ldömölk, vitéz Draskóczy 
István Pápa, Einbeck Géza Sárvár, Ta
kács Lajos Beled, Nemes Jenő, Béres 
Józsefné Szombathely 1.20—1.20 P. — 
Ferdinánd István Dorog, Németh Lajos 
Zalalövő 2—2 P. — Özv. Józsa Lászlóné 
Kispest 2.60 P. — Özv. Csányi Jánosné, 
özv. Tóth Józsefné Győr 3.14—3.14 P. 
Müllmann Margit Ujdiósgyőr 5.20 P.

Éder József Lábod, Kovács Sándor 
Celldömölk, Tóth József Pápa, Markó 
Emma Salgótarján, Fábi István Fót, 
Schermann Gusztáv Vereb, Döbrössy 
Horváth Ferenc Lócs, Pados Pálné 
Körmend, Szepper Katus Mecseksza- 
bolcs, özv. Zettl Józsefné Pécs, Bu- 
kovszky János Szászvár, özv. Patay 
Károlyné Kispest, Kozma Imre Tét, 
10-10 fillér.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A szabadi evang. leányegyházközség 

üresedésben levő levita-tanítói állásra 
az alábbi feltételek mellett pályázatot 
hirdet. Kötelesség: a hívek lelkigondo
zása, vasárnapi és ünnepnapi istentiszte
letek tartása; reggeli könyörgések vég
zése; a magániskola (20 tanuló) és a 
gyülekezet anyagi ügyeinek vezetése. Az 
istentiszteletek nyelve német, a tanítás 
nyelve magyar-német. Fizetés: három
szobás lakás mellékhelyiségekkel és 
kerttel. Évi 250 pengő készpénz; 15 hl. 
búza; 15 hl. rozs; 6 hl. kukorica; 4 bécsi 
öl keményhasábfa hazaszállítva; páron
ként 7 1. bor, vagy annak pincei közép
ára; 3000 négyszögöl szántó és 500 
négyszögöl kaszáló rét használata; a 
községi legelőn egy félhelyes gazdát, az 
erdőn egy két fertályos gazdát megille
tő jog; a gyülekezet a tanító földjét fel
szántja, a termést hazahordja; malom és 
egyházi fuvarokról gondoskodik; stóla: 
temetés 1 P, esketés 50 fill.; a politikai 
községtől kap évente két kocsi szénát 
és az ismétlös iskolások után jelenleg 
54.40 P. Államsegély nincs! Szabadi So
mogy megyében a dombóvár-kaposvári 
országúton fekszik. Vasút állomása 8— 
10 perc gyalog. Csak férfiak pályázhat
nak. A kellően felszerelt kérvények -— 
válaszbélyeggel ellátva — március 14.-ig

a dombóvári evang. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. 1—1

Most jelent meg Eöry Dénes gyóni 
tanítónak négy kitüntetett eredeti ma
gyar dala,terjesztési példányokban; köz
tük egy irredenta dal: „Gyóni Géza ne
ve...“ Könnyű, választékos zongoraki- 
sérettel. Ára az összeg előzetes beküldé
sével (bélyegben is lehet) 80 fillér. Ren
delések Gyónra küldendők.

Hase: Kirchengeschichte (6 kötet)
kéz alatt eladó. Cím, válaszbtlyeg elle
nében, a kiadóhivatalban.

Intelligens, gyermektelen özv. úriasz- 
szony idősebb magános úr vagy úrinő 
háztartása vezetését vállalja. Szerény, 
igényű. Cím, válaszbélyeg ellenében, a 
kiadóhivatalban. 1—2

Fűszer és divatáru üzletemben tanu
lónak egy jó nevelésű fiút keresek. Aján
latokat válaszbélyeg ellenében a kiadó
hivatal továbbít. 1—4

HOGYAN TÁMOGASSUK
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület" felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz. betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak erciekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület közponltja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

A csemegeszőlő.
Irta: G yőríly Béla felpéci evang. lelkész.

4. Állandó szőlőmunkák.
Azzal, hogy a szőlőoltványt az iskolából állandó 

helyére kiültettük, ne gondoljuk, hogy most már a szőlő 
a csecsemőkorát túlélve, többé nem szorul különösebb 
támogatásra és gondozásra. Maradjon számunkra a 
szőlő egész életében olyan csecsemő, akivel mindig a 
legféltőbb gonddal és szeretettel kell bánnunk.

Az alábbiakban — helyszűke miatt természetesen 
csak dióhéjban — ismertetem azokat a legfontosabb 
munkákat, amelyek a szőlőben évröl-évre megismét
lődnek s amelyeknek pontos és lelkiismeretes elvégzé
sétől függ szőlőnk élete, termése.

A ny i t ás  a legelső tavaszi munka, amellyel

együtt az úgynevezett rányitással a szőlő műtrágyázá
sát is elvégezhetjük. Mint minden kapával végzett sző
lőmunkánál, de különösen a nyitásnál nagyon vigyáz
zunk arra, hogy a kapa hóhérbárddá ne változzék ke
zünkben; ne felejtsük, hogy a vadalanyon ejtett legki
sebb sérülés végzetes lehet a tőkére nézve.

A me t s z é s  nyomon követi a nyitást. Ez az 
összes szőlőmunkák legfontosabbika. A szőlő ugyanis 
mint kúszónövény, eredeti természetét követve metszés 
nélkül elvadul s gyümölcse elkorcsul. A szőlő akkor 
vált kultúrnövénnyé, amikor azt metszeni kezdték. 
Erre pedig a monda szerint a szamár vezette rá az 
embereket, akik figyelmesek lettek arra, hogy a szamár 
által lerágott tőkén szebb és nagyobb lett a termés. 
Pausanias görög történetíró szerint ezért Nauplia gö
rög városban a szamárnak szobrot emeltek. A metszés 
többféle szempontból fontos. Mindenekelőtt ezzel ha
tározzuk meg a művelési módot, vagyis, hogy a sző-
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PAPA
Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéD ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

löt karós, szálvesszős, kordon, lugas alakban művel
jük. A metszéssel szabályozzuk a termés mennyiségét 
és egyúttal a minőségét is. Végül az úgynevezett biz
tosító metszéssel lényegesen csökkenthetjük a tavaszi 
fagykárokat is. Mint érdekes dolgot említem meg, hogy 
a szőlőtő tavaszi léveszteségét, könnyezését azzal 
csökkenthetjük, ha a metszésnél szabályként követjük 
ezt a pár szót: „szem felett a szemet!“, vagyis a meg
hagyandó szem felett a vesszőt a legközelebbi szemnél, 
a bélrekesznél (diafragma) metszük át. Általában a 
metszéssel ne zsarolói, hanem bölcs gazdái legyünk 
szőlőnknek.

A t a v a s z i  mé l y  k a p á l á s  a következő 
munka, amely alkalommal a haszontalan, sőt ártalmas 
harmatgyökereket is eltávolítjuk mégpedig késsel és 
nem kézzel. A kapálást a nyár folyamán — sarabolás 
alakjában — annyiszor megismételjük, ahányszor akár 
a gaz, akár a föld megkérgesedése miatt arra szükség 
van. A kapálás azért is fontos, mert ezzel tudjuk vissza
tartani a talajban a nedvességet. Régi mondás: minden 
kapálás egy esőt ér.

Ezután következnek a szőlő nyári, vagy zöld 
munkái.

A v á l o g a t á s  (helytelenül: gyomlálás) célja, 
hogy a töke nyakból vagy a rejtett rügyekből előtörő' 
felesleges hajtásokat eltávolítsuk mégpedig ezt is kés
sel és ne kézzel, mert a hajtások kitörésével, leszakítá- 
sával nehezen gyógyuló, vagy a tőkébe belefásuló se
bet ejtünk. Tartsuk szemelőtt azt, hogy csak az válo
gasson, aki ért a metszéshez, a válogatással ugyanis a 
jó metszést is el lehet rontani és a helytelen metszést 
i s meg l e h e t  javítani.

Az a g g a t ó  k ö t ö z é s s e l  a válogatás után 
meghagyott vesszőket lazán összeakasztjuk. A vesszők 
fejlődésével azt később szorosabb kötéssel cseréljük 
fel, mindig vigyázva arra, hogy a kötözéssel a fejlődő 
tőke belsejét ne változtassuk át sötét, dohos börtönné, 
amelyben a termés elsatnyul, hanem szellős és világos 
szobává, amelyben a fürtök jó levegőben és napfény
ben egészségesen fejlődnek, az esedeg fellépő beteg
ségekkel könnyen megbirkóznak.

A b e k u r t í t á s s a l  korábbi és szebb termést 
nyerünk. Ez abból áll, hogy a termő hajtásokat a leg
felső fürt felett 4—5 levél felett bekurtítjuk.

A h ó n a l j a z á s s a l  az időközben előtörő ol
dal- vagy hónaljhajtásokat távoiítjuk el mégpedig úgy, 
hogy azokat az első levél felett késsel levágjuk.

A v é d e k e z ő  munkák szintén a szőlő állandó 
évi munkáihoz tartoznak. Talán egyetlen növényünk
nek sincs annyi ellensége, mint a szőlőnek s ha ezek

VIRÁfiOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46 Aki a „Harangszó*-ra
hivatkozik, 10% engedményt  kap!

tői az ellenségektől meg nem védelmezzük, magunk is 
ellenségeivé válunk.

A s z é n k é n e g e z é s  azok kötelessége, akik 
nem immunis talajon hazai szőlőt ültettek. Egy kicsit 
költséges, egy kicsit körülményes munka, de ezzel már 
a telepítésnél számolni kellett.

A p e r m e t e z é s s e l  védekezünk a peronosz- 
pora, a szőlő e gyakori gombabetegsége ellen még
pedig évenként annyiszor, ahányszor arra szükség van. 
Nedves időjárásban, párásabb vidéken évente hatszor- 
hétszer, szárazabb időben háromszor-négyszer. A pe- 
ronoszpora ellen legbiztosabb és legolcsóbb védekező 
szer a gálicos mésztej ,vagy más szóval bordói lé. Per
metezéssel és a hernyók összeszedésével védekezünk 
a moly kártétele ellen. Védekező szer a bordói léhez 
kevert arzola, vagy Uránia zöld. Az emberre nézve 
mindegyik erős méreg; óvatosan bánjunk vele.

K é n p o r o z á s s a l  védekezünk a lisztharmat 
ellen.

A s z ü r e t r ő l  majd a következő közlemény
ben szólunk.

A t r á g y á z á s  is igen fontos munka, amelyet 
az őszi födéssel kapcsolatban végezhetünk. Ne feledjük 
el, hogy csak annyit várhatunk a szőlőtől, amennyit mi 
adunk néki. Általános irányelvként említem meg, hogy 
lehetőleg minden három évben trágyázzunk istálló- és 
minden évben műtrágyával. A műtrágyák közül hasz
náljuk a szuperfoszfátot,a kálisót és a nitrogéntartalmú 
Péti sót. Ezek közül a kálisót jól helyettesíthetjük a 
ház körül éven át összegyűjtött fahamuval.

A f ö d é s n é 1 arra ügyeljünk, hogy majd a téli 
hóié minél jobban beivódhassék a talajba, ezért pl. a 
hegyoldalon levő szőlőt mindig keresztben födjük be.

A szőlő téli pihenése alatt is akad dolgunk. Állít
suk össze nyár folyamán történt feljegyzéseink alapján 
szőlőnk törzskönyvét. Nemcsak örömünkre szolgál ez, 
hanem nagyon sok okulást is nyerhetünk belőle. Mo
dern szőlészetben ma már nélkülözhetetlen a pontos 
törzskönyvvezetés. Emellett olvassunk szőlészeti mun
kákat, szaklapokat, ha alkalmunk adódik, vegyünk 
részt szőlészeti tanfolyamokon, egyszóval állandóan 
képezzük magunkat. A tudás ezen a téren is fegyver, 
erő és vagyon.

A szőlő állandó évi munkáira pedig jegyezzük 
meg, hogy minden munka csak akkor felel meg céljá
nak, ha azt a maga idejében végezzük. Idő előtt vagy 
későn végzett munka vagy árt, vagy nem használ. E té
ren nyilvánul meg a vérbeli szőlöműves legszebb eré
nyeként a rendszeretet és az álhatatosság.
Következő, befejező közleményünk címe: A szőlő, mint gyümölcs.

YIRÍHOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46 Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kapl

Elhunyt lelkész 21 éves, szerény igé
nyű, komoly gondolkodású, polgárit 
végzett unokája kéri a hittestvéreket, 
hogy őt állásszerzési törekvésében támo
gatni szíveskedjenek. A fiatalember ért: 
kertészethez, gazdálkodáshoz, nagy ked
ve volna bármilyen minőségben olyan 
könyörülő hittestvérekhez jutni, akiket 
hálából a legnagyobb készséggel szol
gálna. Ajánlatokat az ambrózfalvai lel- 
készi hivatalhoz kérjük küldeni,

szerkesztő  D izottsag:

IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 
MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ.

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 

Felelős szerkesztő és kiadó:
SZABÓ JÓZ8EF.

Kéziratokat nein adunk viasza

Baross-nyomda Uzsaly ésKoncz. T.:7-63.



2?. évfolyanL

Alapította: 

KAPI BÉLA
1 9 1 () -b e n

Laptulajdonos : 
D un án tú l i  Lu th e r  -Ö z óve t ség .

M e g je l e n ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan mallé'ilat tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ

1985-ben beolvadt lap a  
Jöjjetok énhozzám.

Postacoekkszámla: 30.526.

1936. március 1.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom.

— Ez bizonnyal igaz!
A z  e lső  h i tá g a z a t  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

10. szám.

A Harangozó
szerkesztő-kiadóhivatala:

q y O r
II , Petófi-tór 9.

Előfizetési ára: 
negyedévre 1 P 28 • fillér, 

félévre 2 P 4é fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos küldéssel 
I0*/e-os kedvezmény 

Amerikába egész évre 9 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 6 0  fillér

Az idő  rabjai.
Luk. 14:18. „És mindnyájan 

egyenlőképpen kezdék magokat men
tegetni. Az első monda néki: Szántó
földet vettem és ki kell mennem, hogy 
meglássam, kérlek téged, ments ki 
engem*.

Ebben az igében az idő rabszolgái 
állanak előttünk. Megtisztelés éri 

őket, mert e.őkelő ember asztalához 
hivatalosak vacsorára. De ők nem 
érnek rá elmenni. Földet vett az egyik, 
azt kell megnéznie, ökröt a másik, 
azt kell befognia, feleséget a harma
dik, azért nem mehet. Mind mege
gyeznek abban, hogy — nem érnek rá.

Nekünk mindnyájunknak ez a há
rom szó az átkunk, hogy „nem érek 
rá“. Érdemes megfigyelni, hogy az 
emberek mi mindenre nem érnek rá. 
Valamikor kocsin tettek meg olyan 
utakat, hogy ma bámulva kérdezzük : 
hogyan bírták ki azt a lassúságot ? 
Nekem ma büntetés volna, ha ko
csin kellene elmennem Budapestre. 
Pedig akkor sem állt meg a világ 
kereke, amikor még kocsin jártak, 
napokig, hetekig járva az utat, amit 
ma órák alatt megteszünk. Ma min
den bankigazgatónak és általában 
minden forgalmasabb hivatalnak ott 
van az asztalán a telefon. Felemeli 
a kagylót az ember s pillanatok alatt 
száz kilométereket tesz meg a hangja 
s percek alatt elintéz olyan ügye
ket, amelyek azelőtt heteket igé
nyeltek. És mégis, amikor a tech
nika csodáival dolgozó ilyen nagy 
urak szine elé kerül az ember, érzi, 
tudja, hogy sietnie kell a mondani
valójával és a kérésével mert nem 
érnek rá. A ma élő embernek nem 
elég gyors a gyorsvonat és a repülő
gép, mert nem ér rá. Sürgeti a bíró 
a tárgyalás menetét, mert nem ér rá, 
az orvos a műtétet, mert nem ér rá, 
a vilamos kalauz a beszállást, mert 
a villamos nem ér rá s mi a villa
most, mert nem érünk rá. Aki elő
ször kerül bele a nagy város sistergő

forgatagába, ámulva nézi a csupa 
rohanó embert, azt a lármás, türel
metlen sürgés-forgást, amely mind 
azt az egyetlen mondatot harsogja, 
hogy az emberek nem érnek ra. A 
mai ember nem ér rá mosakodni, 
nem ér rá enni, hanem ideges türel
metlenséggel tömi a szájába és nyeli 
le szegény féligrágott falatot. Sokszor 
megálltam a főváros egy-egy automa
ta buffet je előtt. Tolongtak benne az 
emberek. Tormás virsli az egyik ke
zükben, pohár sör a másikban — 
szegény emberek huszfilléres ebédje 
— és tömték, tömték türelmetlenül, 
hogy az utolsó falattal még a szá
jukban rohanjanak az uj munkába, 
amire majd megint nem érnek rá, 
mert sürgetni fogja őket az újabb 
munka.

Ezt az állandó őrületes rohanást 
a test is megsínyli és megszenvedi. 
Figyeljük meg: a közlekedési bal
esetek 90 %i-a annak a három szó
nak eredménye : „Nem érek r á \  
Azért kerülnek emberek összeron
csolt testtel a kórházi ágyra, vagy

1. B ü n t e t é s .
Isten világában mindennek meg 

van az értelme. Legfeljebb mi nem 
látjuk mindig a dolgok értelmét.

A szenvedésnek is megvan az 
értelme. Legfeljebb mi nem tudjuk 
mindig megérteni.

Az élet tele van könnyel, kereszt
tel. Mindegyikünk megkapja a ma
ga adagját. Ilyenkor kétségbeesett 
siránkozás és Istennel perlekedő 
zúgolódás helyett sokkal többet ér, 
ha alázatos csendességgel igyeke
zünk megkeresni a szenvedés értel
mét. A fájó „miért“-ekre bizonyo
san fogunk találni néhány feleletet. 
Ebben akar segiteni fenti cimű böjti 
cikksorozatunk.

koporsóba, mert nagyon siettek és 
nem értek rá vigyázni a testi épsé
gükre. S kell-e beszélni azokról, 
akik a nagy sietségben nem jutottak 
ugyan el a koponya alapi törésig, 
de szánalmas roncsai lettek az élet
nek mégis. Megőrölte őket a lázas 
tempó, amely halálosan kifárasztja 
ma már a negyven éves embert is. 
Sohasem járt annyi koravén ember 
a világon, mint ma. Pedig sohasem 
költöttek el annyi pénzt festékre és 
púderre, mint ma, azért, hogy a 
festék ifjú menyecskének hazudja a 
nagyanyát és bakfisnak az anyát. 
Mert áz emberek sohasem szerettek 
volna annyira fiatalnak látszani, mint 
ma.

És most álljunk meg egy pillanatra. 
Eddig azt láttuk, hogy nekünk foly
ton rohanó és soha célba nem érkező 
embereknek, nekünk szegény idő
raboknak a testünk számára sem 
jut időnk a testünk miatt. Hát a 
lelkünk, a mi szegény, árva lelkünk 
számára mi jut ?.

vitéz Balogh Ernő.

Mi a szenvedés ? Nagyon sok
szor büntetés. Bizonyos, hogy Isten 
világteremtő tervében nem volt 
benne a szenvedés. Ő boldog pa
radicsomot és nem szomorú sira
lomházat akart teremteni. Az em
ber volt az, aki bűnével Isten bün
tetéseképpen magára zúdította a 
szenvedést. Olvassuk csak el Mó
zes első könyvének harmadik feje
zetét. Hogy nyomorúságoktól eltor
zult, könnyektől keserű és jajsza
vaktól hangos ez a világ: ne Istent, 
hanem saját emberi fajtádat okold 
érte. 9

De nemcsak ilyen általános és 
egyetemes értelemben mondhatjuk, 
hogy a szenvedés a bún büntetése.

A szenvedés értelme.

*
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Sokszor egészen közvetlen, szem
mel látható kapcsolat van a bűn és 
szenvedés között. Hányszor érvé
nyesül döbbenetes valósággal az 
Ur szava: „Megbüntetem az atyák 
vétkét a fiákban . . . “ Hány nyo
morék, roncsolt testü-lelkü sze
rencsétlen ember jár ezen a föl
dön, aki ősei bűnéért hordozza 
büntetésképpen a keresztet. Ezért 
olyan szörnyű felelősség a bű
nözés. Még az unokám is nyögni 
fog az én vétkem átka alatt.

Az is mindennapi tapasztalat, 
hogy a saját bűnömért bűnhő
döm. Minden bűn önmagában 
hordja a bűnhődés csiráját. Isten
nek nem is kell a bűnömért 
külön megbüntetni: maga a
bűnöm büntet meg engem ter
mészetes következményként.

A bűn és a szenvedés szoros 
viszonyban vannak egymással.

Néha igy : a más bűne és az 
én szenvedésem.

Még gyakrabban így : az én 
bűnöm és a más szenvedése.

Leggyakrabban így : az én bű
nöm és az én szenvedésem.

Böjt van. Hív a kereszt bűn
bocsátó kegyelemre. Hogy ne 
váljék a vétked büntetéssé sem 
a magad, sem a mások életében !

O m l a  déle  f e l e t t  I s  tud nőni virág, 
tört ágon is tud énekelni a madár. -  Keresztek 
alatt is lehet az Istent dicsérni.

A mi böftünK.
A mi böjtünk nem puszta szokás. 

Nem azért tartunk böjtöt, mert az őseink 
is igy tették, hanem mert érezzük, hogy 
nékünk is nagyon szükségünk van rá.

A dicsőséges „Ö“ és az összetörött „én“.

A mi böjtünk nem puszta külsőség. 
Nem úgy tartunk böjtöt, hogy bizonyos 
ételektől tartózkodunk — bár önfegyelme
zésből ezt is megtesszük, — hanem úgy, 
hogy belső elmélyedéssel Isten kegyelme für
dőjében megtisztítjuk bűntől a lelkünket.

A mi böjtünk nem csupán egy 
Idödarab. Nem hamvazó szerdától 
nagypéntekig tart. A mi életünk mindig 
Isten színe előtt folyik s nekünk min
den napunk — megtérés. Ebben az ér
telemben böjt az egész életünk.

A mi böjtünk nem érdemszer
zés. fól tudjuk, hogy mi semmire 
sem vagyunk érdemesek. Csak kárho
zatra. Erőnk legjavának megfeszítésé
vel sem tudunk egyebet kiérdemelni. A 
mi böjtünk alázatos elfogadása annak, 
amit Isten kegyelemből készített a Gol
gotán.

A dicsőséges „Ö“, ott fenn a ke
resztfán s az összetörött „én“ ott lenn a 
kereszt tövében: ez a mi böjtünk.

Asszíriái keresztyének 
tragédiája.

Mar-Johannes Tamás lelkész Me- 
sopotámiából való, ahol az emberi
ség bölcsője ringott. Az az a föld, 
melyről a biblia első lapjai is beszél
nek, hol a műveltség legrégibb nyo
mait látjuk. Történelmi szempontból 
is érdekes, mert itt élt. Ábrahám Ur, 
Hárán Medu városokban, ahonnan el
indult egykor Palesztinába. Mesopo- 
támia az első tartományok közé tar
tozik, hol felvették a keresztyénséget 
s ahol mai napig mindig martírvér 
védelmezte azt. Ezekről a szenvedé
sekről beszél a mi vendégünk, de

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 6

Az elvtársak szájtátva figyelnek. Ünnepies hangulatba 
olvad az elöbbeni lárma s makogó vádaskodás. Az áhítat 
csendje fülel a szovjet teremben.

— Van-e szebb az életben, mint az imádkozó gyermek?... 
Nincs!... Van-e felemelőbb, mint az anya keblére búvó kis 
leány?... Nincs!... Van-e boldogítóbb, mint az édesatya kezébe 
kapaszkodó kis fiú?... Nincs!... S ezeket a képeket mi mind... 
mind összetörjük. Lelketlenségü... Nem a hideg ész, a szív me
lege vezeti megnyugváshoz az életet. Az ész csak kontár, mely 
a szív nélkül mindent széjjel bont. Csupán a szeretet tehet bol
doggá... semmi más... A szeretet épít, minden más álnok és 
hazúg. Miért háborog a lelkem, mikor megtagadott, elhagyott 
két gyermekemre gondolok?... Hiába ordítja belém a szovjet 
istentelen észelveit, szívem vérzik... Hazúg rendszerünknek 
minden áldása sem képes egyetlen nyugodt percet adni, de 
gyermekeim egyetlen csókja boldoggá tenne. Ha láttátok volna 
ma este Rujeff feleségét, amint térdenáLlva gyermekéért kö
ri yörgött, hogy magával vihesse, hogy megtaníthassa imád
kozni... ha láttátok volna, hogy rohant vele kis fia s kapaszko
dott rongyaiba... mily örömmel hagyta ott a bőséget, hogy 
piszkos odúban éhezzen... akkor... akkor...

— S kiadta a fiút!... — Hangzik az általános csodálkozás.
— Ezt is megértem — vág közbe az elnök —, van szíve. 

Ez is nemzeti nyavalyája a magyarnak. Ettől is meg kell szaba
dulnia, Óvári! De a prédikációból most már elég. Gondoskod
jék róla, hogy a fiú holnap visszatérjen az intézetbe. S tartóz
kodjék ilyen meggondolatlan eljárásoktól. Nekünk elveink van
nak s ezeknek megvalósításához a szívnek, az érzelemnek sem
mi köze. A rákot nem gyógyítják ráolvasással. A ráknak kés 
kell... Felölünk a hír járja be véresen a világot!... Rettegjen

tölünk minden... Ez a mi levegőnk. Ebben élünk, máskülönben 
megfulladunk. Vissza felé már nincs út. Remélem, ezt Óvári 
elvtárs is tudomásul fogja venni!...

Az elnök nagyot fúj és körülnéz. Homlokát törli és le
gyezi magát zsebkendőjével. Az asztal körül ámuló figyelem, 
csak Óvárin vesz erőt az unalom s mintha magának beszélne, 
mondja:

— Most jön a régi jó terror!...
— Igen. Szent cselekmény a terror. Gyűlöletes csak azért, 

mert nem ismerik horderejét a világmegváltás szempontjából. 
Olyan ez, mint a gyermeknek a verés. Fáj neki, de végered
ményben hasznára van. Rettegésben kell tartanunk a világot. 
Feszíteni... feszíteni az idegzetét... míg nem szakad s jön... a 
felfordulás... Akkor érkeztünk az építés korszakához. Ide kí
ván elvezetni a terror. A jót erőszakkal helyezzük bele a tár
sadalomba. Ez a terror erkölcsi tartalma...

Az elvtárs itt megáll, lélekzetet vesz. Hátraszegzi fejét, 
bő ajkát szokásos helyzetébe lódítja s a csontkeret felett jár- 
tatja körül mélyen ülő szemét. Helyesléssel találkozik. 
Egyébre nem kiváncsi s folytatja:

— Szépen halad a sejtek kiépítése. Ezek a titokban elhe
lyezett aknák, melyek fűtik az izgalmat. Másrészt melegágyak, 
melyekben burjánzik az eszme... nő... nő s lassan átfonja az 
egész világot. E téren pedig itt-ott ellenhatásokat is kell ész
lelnünk. Páris rendőrfőnöke, Lohe úr kezd kellemetlenkedni. 
Tevékeny fiatall ember s elszánta magát, hogy kipusztítja a 
sejteket Párisból. Ezt az urat el kell intézni. Ezt megbeszélni 
jöttünk össze ma este.

— El kell intézni!... — Hangzik minden oldalról.
— Nincs szükség ennek újabb megállapítására. A kérdés 

az, hogyan elintézni?... Erre várok feleletet!...
Mindenki összébb húzza magát s asztal alatti sötétség

be néz. Óvári malmozik ujjaival s mosolyog. Az elnökelvtárs is 
mosolyog.
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előbb vessünk rövid pillantást ennek az 
országnak keresztyén múltjába.

Már Jézus korában élő asz- 
sziriai király, Abgár nagy ér
deklődést tanúsított Krisztus 
tanítása iránt. Az Úr ezen sza
vai: „elvétetik tőletek az Is
tennek országa és oly népnek 
adatik, amely megtermi annak 
gyümölcsét“ (Máté 21, 43.) be
teljesedik és Tamás és Tad- 
deus útján Kr. u. 35-ben csak
hamar gyümölcsöket hoz, mert 
átjárja a nép különféle rétegeit 
és elterjed Kínáig.

A mohamedán vallás fellé
pésével a VII. században meg
áll keleten a keresztyénség hó
dítása, melynek a keresztes 
hadjáratok sem segítettek. Sőt 
ellenkezőleg megindult ellenük 
az izlám kegyetlen, de a sze
mükben szent háborúja és a 
vad rajongásukkal Spanyolor
szágig hatoltak előre. Ehhez 
társult keleten a keresztyénség- 
nek még egy másik ellensége 
és ez a „Tamerlán“, mely az 
újkori keresztyén üldözés kez
detét jelenti. Ez a mongol ural
kodó a 36 évi uralkodása alatt 
kiirtott minden kér. kultúrát 
azokból az országokból, melye
ket hódító kardjával elfoglalt.
Csak Perzsiában és Mesopotá- 
niában 9,300.000 keresztyén 
vesztette életét a hite miatt.
Tamerlán csak azt a munkát 
folytatta, amit a perzsa Sapur 
kezdett meg. Azóta sem szűnt 
meg messze keleten a kér. ül
dözés. Ezek közül csak a leg
fontosabbak álljanak itt: 1521- 
ben I. Szelim török szultán 
200.000; a perzsa hódító Nadir 
Schah a 18. században 100.000

millió keresztyénből a világháborúig 
3,738.000 keresztyén (különféle feleke- 

zeten) maradt. A világháború
ban kb. 3 millió kér. arám és 
asszír pusztult el. Az a néhány, 
ami még megmaradt, a leg
utóbbi években vesztette életét, 
melyeknek részben Mar-Johan- 
nes lelkész is tanúja volt. 
1843-tól 1847-ig, míg Mesopo- 
támia a törökök kezébe került, 
a metropoliták ősi családját al
kotja az előadó lelkész rokon
sága. 1915-ben 92 rokonát a 
törökök és kurdok meggyilkol
ják. Mar Johannes 1908 óta fel
szentelt lelkész. Utolsó gyüle
kezete Seemelen, 65 km-re Ni- 
nivétől. 1933 aug. 14.-én a kur
dok az ő gyülekezetét is ellep
ték és megszállták. 36G0 gyü
lekezeti tagját négyesével, 360- 
at szeme előtt gépfegyverrel 
leöldököltek, a falut pedig fel
dúlták. Elvesztette édesanyját, 
menyasszonyát, akivel napok 
múlva akarta megtartani eskü
vőjét. Azóta hazátlanul, rokon 
nélkül, elüldözve járja a keresz
tyén országokat, hogy szétszórt 
népe iránt részvétet és megér
tést ébresszen. Vetítettképes 
előadásában az özönvíz előtti 
emberiség magas kultúráját is 
látjuk a legújabb kutatások és 
arról készült hiteles fénvkép- 
másolatok alapján. Mar-Johan- 
nes lelkész németül és angolul 
beszél, gyülekezetének szomo
rú sorsa külön füzet alakjában 
is megkapható, valamint az ő 
fényképe. Nem azért jött, hogy 
gyűjtsön és a pénzt kivigye az 
országból, hiszen nincs kinek; 
az önkéntes adakozást minde
nütt a továbbutazásra fordítja.

— Megadom erre is a választ — folytatja —, kiküldünk 
egy különítményt s az elintézi Lohe urat.

Erre még összébb húzta magát a társaság s egyre söté- 
tebbnek látta az asztal alatti tért. Ki lesz a különítmény tagja? 
Ez a kérdés tátongott, mint fenyegető örvény gyáva lelkűk előtt.

— Legyetek nyugodtak, ezt a veszélyes feladatot má
sokra bíztam. Tagjai lesznek: Natalia, kémszervezetünknek ez 
a zseniális nötagja, Alex, ő a tervek kidolgozásában segít. Ru- 
jeff, a hű és vakmerő elvtárs, no és velük megy Óvári., ő  is
meri Párist és sok dologban hasznára lehet a különítménynek. 
Arra vonatkozólag nem kaptam utasítást, mint intézzék el Lohe 
urat, a parancs csak annyi: tegyék a rendőrfőnököt lehetet
lenné a sejtek elleni munkájában.

A terv ellen nem volt a tanácsnak semmi kifogása. Örült 
mindegyik, hogv nem kapott megbiza'tást. Bólogattak, mint a 
lovak, mikor felhúzták a nehéz kocsit a hegyre s megálltak pi
henni. Óvári örült. Hogy-hogy nem, Magyarország térképe je
lent meg lelke előtt. Koszorúba fonódtak a Kárpátok erdőbo
rította hegytömegei, látta, mint rohannak hatalmas hullámve
réssel egymásba a négy folyam vizei, hogy összefogásra intsék 
ennek a siránkozó, megtépet Hungáriának szétszórt népeit. 
Hallotta kis faluja patakjának csobogását, gyermekei hangját: 
Apánk... apánk... Hirtelen megtörölte homlokát, mintha izzad
ságot törölne, pedig két könnyet tüntetett el szeméből. Oda
siet az elnökelvtárshoz, megrázza kezét:

— Megyek... megyek...
— Végeztünk. — Szól az elnök.
Úgy látszik, így szokta berekeszteni az értekezletet, mert 

a tanács tagjai nagy siteve felszedelőzködtek s igyekeztek mi
nél előbb kijutni a teremből. Óvári visszamaradt. Hosszan az 
elnöknek, Biritovnak szemébe néz, mintha akarna valamit 
mondani.

— No, csak ki vele!... Valami bánt, hadd halljam!... — 
kérdi kedélyesen Biritov.

— Gyáva nemzetség ez a tanács s ezekkel akarod felsza
badítani a világot? Már a veszélynek hírére is széjjelrebben, 
mint a megdobott verébcsapat.

— Hol veszélyt szagolnak, ott gyávák, de hol biztonság
ban érzik magukat, ott kegyetlenek. Intésemre akár tízezret 
nyakaznak le itt Moszkvában.

— Tudom s ép ezért utálom őket.
— Én is, de szükségem van rájuk. Teljesítik parancsomat, 

persze csak addig, míg mellettük vagyok. Nélkülem verebek, de 
mellettem karvalvok. Én vagyok a fő, ők a tagok. Szemük 
nincs, az én vagvok, vakok, de ütni tudnak. Ez a diktatúra. Egy 
fej és sok ököl. Egy tudjon gondolkodni s a többi legyen vak. 
Eg-v parancsoljon, a többi engedelmeskedjen!... Ha ketten gon
dolkodnak, már baj van. Rég az akasztófán lógnánk, ha itt né
hánynak eszébe jutna gondolkodni, mint te is. Hallgass máskor 
s ne nyitogasd a szemükét, mert végünk van. Ha ezek kezde
nek látni, akkor nekünk befellegzett.

— S meddig gondolod vakságban tartani a népet, azt 
nem mered hinni, hogy ostoba eszméinket vezérelvekké lehet 
tenni az életben?...

— Mindent lehet. A terror a legnagyobb badarságot is 
életszükségletté teszi idővel.

— De ezt magad se hiszed?...
— Nem is fontos. Élünk, még pedig jól. Ehhez tartsd ma

gad. minden más gondolat ostobaság. Beleugrottunk a vízbe, 
tehát úszunk. Csak arra kérlek, különösen Natáliára vigyázz. A 
női lélek fogékony s Páris káprázatos világa nem lesz rá min
den hatás nélkül. Vigyázz. Ha elszédül, légy mellette s erősítsd. 
Ugyan nem hinném, de mit lehet tudni. Vigyázni nem árt.

Erre feláll s kezet nyújt Óvárinak.
— Átnézem még ma este az útleveleket. Itt vannak már

igazoló irataitok is. Francia állampolgárok lesztek s oly nyu
godtan érezhetitek magatokat Párisban, akár a köztársasági 
elnök. Jó éjt. (Folytatjuk).

Mar Johannes, asszír lelkész.

I  keresztyént öletett meg és így to- 
| vább, Ennek az eredménye, hogy 45
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Kérjük a gyülekezeteket, hogy ameny- 
nyiben vendégül kívánják látni a lel
késztestvért, — kinek püspöki engedé
lye van a német istentiszteletek tartá
sára is, — jelentsék be igényüket az il
letékes esperesnél, hogy az utat beállít
suk a menetrendbe. Kísérje útját Isten 
gazdag áldása. D. L.

Evangélikus országgyűlési 
képviselők.

Olvasóink kívánságára közöljük a ma
gyar országgyűlés evangélikus képviselői
nek és kerületüknek névsorát.
Bánó Iván, Somogy vm. Igái kér.
Berg Miksa báró Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm. Abony kér.
Bélái Béla Baranya vm. Siklós kér. 
Csizmadia András Békés vm. Orosháza kér. 
Fabinyi Tihamér Pécs tj. város kér. 
vitéz Galánthay Glock Tivadar Pest m. 

Kalocsa kér.
vitéz Gömbös Gyula Jász-Nagykun-Szolnok 

vm. Abádszalók kér.
Görgei István Csanád, Arad és Torontál 

vm. Makó kér.
Láng Boldizsár báró Zemplén vm. Király- 

helmec kér.
Lányi Márton Békés vm. Tótkomlós kér. 
Lichtenstein László Borsod, Gömör és Kis

hont vm. Ónod kér.
Pékár Gyula Tolna vm Bonyhád kér. 
Pesthy Pál Tolna vm. Gyönk kér.
Pözel István Budapest llí. (déli) kér. 
Radvánszky Kálmán báró Borsod, Gömör 

és Kishont vm. Edelélyi kér.
Reményi Schneller Lajos Baja tj város kér. 
Sárkány Ernő Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

Aszód kér.
Szentmdrloni Radó Lajos Vas vm. Cel- 

dömölk kér.
Sztranyavszky Sándor Nógrád és Hont 

vm. Szirák kér.
Tahy László Nógrád és Hont vm. Balassa

gyarmat kér.
Tomcsányi Vilmos Pál Szatmár, Ugocsa és 

Bereg vm. Mezőkaszony kér.
Tóth Pál Békés vm. Szarvas kér.
Törzs Tibor Zemplén vm. Megyaszó kér. 
Veres Zoltán Nógrád és Hont vm. Salgó

tarján kér.
Végváry lózsef Csanád, Arad és Torontál 

vm. Nagylak kér.
Mint érdekességet említjük meg, hogy 

a magyar országgyűlés 244 képviselője 
közül 25 evangélikus, 51 református, ró
mai katolikus 153, görög katolikus 2 
(Búd János, Illés József), unitárius 1 
(Malasits Géza), izraelita 3 (Bródy Er
nő, Vázsonyi János, Weltner Jakab), fe- 
lekezeten kívüli 2 (Buchinger Manó, 
Propper Sándor).

Assisi Ferenc imádsága.
Uram ! Tégy engem a békesség esz

közévé. Hadd vessek szeretet-magot a gyű
lölet mezőin. Hadd plántálgassak hitet ott, 
ahol a kételkedés dudvái burjánoznak. Hadd 
hirdessek reménységet a félelem kétségbe
esettjeinek.

Uram I Halld meg gyarló szolgád be
szédét. Segíts, sötétségbe fényt, szomorú
ságba örömöt sugározni. Tedd mások vi
gasztalásává az életemet. Hadd égjen el 
másokért szeretetben a szivem. Legyen a 
kezedben lant az életem, amelyen Néked 
zeng szüntelen az ének.

Uram, maradj velem!

fi nagy r e f o r m d / o r

első kiadása tie nap alatt elfo
gyott. Most készül a második ki
adás.

JI 96 oldalas 30 képpel gazda
gított köngo ára darabonként 40 
fillér, amely bélyegben is beküld
hető. JI konya alkalmas tömeges 
terjesztésre 10 vagy több példány 
rendelésénél 10°lo engedmény.

Harangszó kiadóhivatala.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 8.

Március 2. A nagy kérdés. Márk 8, 27 
—30. Nagyon sok fontos kérdés szere
pelhet az életünkben. De valamennyinél 
fontosabb ez: kicsoda nekem Jézus. Ha 
meg tudom mondani, hogy ki volt ö  
egykor, vagy akár azt, hogy ki Ő ma 
„az emberek“ számára, — ezzel még 
nem sokat mondtam. Jézus egészen 
személyesen szegezi mellemnek a kér
dést: Te, kinek mondasz engem? Ki Ö 
neked? Letűnt idők emléke? Betanult hit- 
tani tétel? Puszta név? Boldog vagy, ha 
feleletedet Péter szavaival tudod meg
adni!

Március 3. Önfeláldozás. Márk 8,31—38. 
Tele vagyunk lázas igyekezettel: meg
tartani az életünket. És sokszor éppen a 
lázas igyekvés közben vesztegetjük el 
a lelkünket. Sohase feledd: Isten orszá
gában az önzés sohasem találja meg a 
számítását. Itt az önfeláldozás törvénye 
uralkodik. Aki elégeti magát a Krisztus 
iránti hála szolgálatában, az találja meg 
a maga életét. A keresztyénség közép
pontjában az önfeláldozás jelvényekép
pen a kereszt áll.

Március 4. A megdicsöült Krisztus. Márk 
9, 1—13. A tanítványoknak azért volt 
szüksége a megdicsőülés hegyének fen
séges tapasztalatára, hogy mindenkinél 
többnek lássák Jézust. Hogy ne is lás
sanak senki mást, csak Jézust. 8 vers. A 
mi szemünkben is sokszor eltakarják 
Jézust holmi földi nagyságok. Holott 
Őhozzá senki nem fogható. A legna
gyobb ember is törpe senki ömeUette. 
Böjtben különösen hangzik felénk a szó: 
„Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgas
sátok“.

Március 5. „Jó nekünk itt lenni“. Márk 
9, 1—13. A tanítványok szívesen fenn
maradtak volna a hegyen. Kedvesebb 
dolog is volt ott lenni, a lelket gyönyörű 
látomások fényében fürdetni, mint lenni 
lenn, hétköznapi teendők unalmas völ
gyében. De a tanítványoknak le kellett 
menni a völgybe, ahol várta már szolgá
latukat a tömeg. Olykor minket is fel
visz az Úr a megdicsőülés hegyére. De 
csak azért, hogy az ott látottak és 
hallottak erejével menjünk vissza a 
völgybe, — szolgálatunk szürke vilá
gába.

Március 6. A kétféle „ha“. Márk 9, 14 
—29. Az ember azt mondja: ,,H a vala
mit tehetsz, légy segítségül“. Jézus pe
dig azt mondja: „H a hihéted azt, min
den lehetséges a hívőnek“. Nem azért 
vagyunk nyomorultak, mert Jézus tehe

tetlen, hanem azért, mert nincs hitünk. 
Semmi okunk és jogunk így beszélni az 
Úrról: „Ha valamit tehetsz...“ Mert ő  
mindent tehet. Néki azonban oka is van, 
joga is van azt mondani nekünk: „Ha
hiheted...“ Mert mi sokszor nem hi
szünk.

Március 7. „Nem értik". Márk 9, 30—32. 
Jézus immár másodszor jelenti szenve
déseit. S a tanítványok nem értik. Nem 
is csoda, hogy nem értik. A hatalmas 
Krisztus hogyan adathatnék az emberek 
kezébe — halálra. Ők ezt nem tudják 
felfogni. íme a kereszt botránya. Pedig 
az Isten nagy kegyelme éppen abban 
van, hogy üdvösségünkért keresztre ad
ta Fiát. Nem érted? Hogyan is érthet
néd? Vedd le a kalapodat, mert ez cso
da s köszönd meg, hogy ez a csoda ér
ted történt.

Március 8. Vetélkedés. Márk 9, 33—37. 
Az az átkozott vetélkedés! Ki tudná fel
mérni, hogy mennyi kárt okozott már. 
Ahelyett, hogy egymást támogatva 
szolgálnánk közös Urunkat, apró hiúsá
gi kérdések bénítják az életünket. Pedig 
Isten országában más az értékelés, mint 
e világban. Ott az a legnagyobb, aki 
legtöbbnek tud szolgálni. Keresd meg és 
találd meg a te Urad iránt való szolgálat 
apró lehetőségeit.

K A R C O L A T O K .
Játék az esküvel.

Egy vállalatnál együtt dolgozik 
a férj és feleség. Mindkettő külön 
fizetést húz. JÍllásbalmozók. “De 
ez még a kisebbik bűn. JI nagyob
bik az, hogy a férj és feleség 
törvényesen elváltak egymástól, 
csak azért, hogy mindegyik húz
hassa a lakbért. Jlzért továbbra is 
együtt élnek, de megtévesztésül 
mindegyiknek van külön bejelen
tett lakása. Majd ha nyugdíjba 
mennek, újra meg fognak esküdni.

Milyen lélek lakoz hátik ezekben 
az emberekben, akik néhány száz 
pengőért komédiává sülyesztik a 
házassági esküt.

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzeti egység, pártja felkérte a 

kormányt a sajtóreform sürgős megva
lósítására. Éles felszólalások voltak a 
pártértekezleten a sajtó 1918-ra emlé
keztető hangja ellen. — A földművelés
ügyi miniszter végleges formába ön
tötte a telepítési törvényjavaslatot. — 
A szegedi egyetem tanácsa elrendelte a 
kereszt kifüggesztését a tantermekben. 
— Szerbia és Románia területi engedmé
nyeket kínál Bulgáriának, ha belép a 
Balkán-csoportba. — Hodzsa cseh mi
niszterelnök Belgrádban tárgyalt. Utjá- 
tól London és Páris nem várt eredményt 
s valóban minden eredmény nélkül kel
lett elhagynia a szerb fővárost. — 
Az angol kormány legfőbb honvédelmi
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bizottságot alakít. — Az angol kormány 
békenyilatkozatot készül tenni a fegy
verkezés előtt. — A lordok házában til
takoztak a további megtorlások ellen. 
Szerintük a viszály föforrásai az igaz
ságtalan szerződések. — Júniusban lesz 
a londoni királykoronázás. — Március 
2.-ra összehívták a szankciós bizottságot 
az olajszankciók ügyében. — A görög 
király hazahivatja Venizeloszt a szám
űzetésből. — Hollandia is fegyverkezik. 
— Beváltak a rádióhullámokkal irányí
tott repülőgépek. — Női pilótákat ne
vel a szovjet, bombavetőgépek vezeté
sére. — Teherautót és juhnvájat sodort 
a vihar a Fekete-tengerbe. — Baloldali 
terror dühöng és pusztít a spanyol vá
rosokban. — A kommunisták nagy tün
tetéseket rendeztek, kolostorokat gyúj
tottak fel és véres sortiizeket adtak Spa
nyolországban. — A tomboló spanyol 
baloldal lemondásra késztette a Vallada- 
res-kormányt. — Az új spanyol kor
mány végrehajtja a forradalom egyházi 
törvényeit. — Japán újabb hadosztályo
kat küld Kínába. — Uiból pusztít a föld
rengés Japánban. — Paraguayban teljes 
a forradalmárok győzelme.

H A R A N G S Z Ő .

Böjt első vasárnapja.
M áté 4, 1— 11.

íme Jézust sem kímélte meg a kisértő. 
Hozzá is odaszemtetenkedett. S a legagya- 
furtabb módon háromszor is megostromolta. 
— Az még nem bűn, ha megkísért az ör
dög. Bűnné akkor válik, ha engeded le
győzni magadat.

Jézus legyőzte a kisértöt. Éber vigyázás- 
sal és az Isten igéjével. Jézus győzelme 
számunkra példaadás is, erőforrás is.

Ügy harcolj mint Ö s vele küzdj, ak
kor győzni fogsz!

Falusi asszony írja: „Áldja 
meg Isten a Harangszót a Gyógyíts meg 
engem, Uram cimü imakönyv kiadásáért“.

Egyetemi tanár írja: „Beteg
ségem alatt számomra is áldást jelentett ez 
az imádságoskönyv“.

Vapalahti Topi finn lelkész öt havi 
itt tartózkodása után visszament Finn
országba. Bejárta jóformán az egész 
Magyarországot és mindenfelé szolgált. 
Az a 94 igehirdetés és előadás, melyet 
Magyarországon tartott, minden bizony
nyal sok áldást jelentett hazai egyhá
zunknak.

Laptársunk, az Evangélikus Élet az 
utóbbi számaiban több cikk keretében 
foglalkozik a protestáns napilap kérdé
sével. Reméljük, hogy egyszer megérik 
majd ez a fontos kérdés.

Budapest. A pesti evang. magyar 
egyházközség évi rendes közgyűlését 
február 9.-én tartotta. Dr. Tomcsányi V. 
Pál felügyelő megnyitó beszédében az 
egyházközség templomépítési prog- 
rammját ismertette. Kemény Lajos igaz
gató-lelkész részletes évi jelentést ter
jesztett elő, melyből a közgyűlés öröm
mel vette tudomásul, hogy az egyházi 
élet örvendetes fejlődése az elmúlt év
ben is tovább folytatódott, növekedett

az urvacsorázók száma, kétszeresére 
emelkedett, több mint 15.000 P-re az 
adakozások összege, sőt az egyházi 
adók bevétele is felülhaladta az előirány
zatot, ami mellett kiemelendő az, hogy 
egyházi adóért egyetlen esetben sem 
kellett végrehajtást elrendelni. Az evan
gélikus fiú- és leánygimnáziumban az 
evangélikus és református tárnánk száma 
újból emelkedett, ma már 7$5%. Az 
egyházközség az angyalföldi templom- 
alap javára az elmúlt évben közel 40 
ezer pengőt tartalékolt. Lélekszám: 
33,600.

Győr. Az envházközsée szeretetmun- 
káiát végző Belmissziói Egvesfilet feb
ruár 19.-én tartotta számadó közgyűlé
sét, D. Kapi Béláné elnökletével. Az 
egyesület elmúlt évi munkájáról. a kö- 
ve+kezö számok adnak képet. Az egye
sület 200 családot gondoz. 113 iskolás- 
gyermeket ebédeltet. Kiosztott 70 mázsa 
szenet, 40 mázsa burgonyát. 20 mázsa 
lisztet és 4 mázsa zsírt. Az elmúlt év 
pénztári forgalma 7000 Dengő volt. Az 
egyesület elhatározta, hogy megindítja 
az erőteljesebb taggyüjtő munkát s évi 
ietenitést ad ki. —- A Prot. Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége február 16.-án val
lásos estet tartott amelyen Túróczy 
Zoltán a finn nőkről tartott előadást.

Budapest—III. kér. (Óbuda-Ujlak).
Az egyházközség a böiti időszak min
den péntekén templomában istentiszte
letet tart. Az istentiszteletek közös tár
gya: A megváltás. Az egyes igehirdeté
sek tárgyai és igehirdetők: Február 28.: 
Hiszem hogv Jézus Krisztus valóságos 
Isten. V. Sréter Ferenc missziói lelkész. 
Március 6.: Hiszem, hogy Jézus Krisztus 
valóságos ember. Danhauser László 
valilástanár. Március 13.: Elveszett és
elkárhozott ember. Szabó József püspö
ki másodlelkész. Március 30.: Megvál
tásra alkalmatlan eszközök. Kemény La
jos esperes. Március 27.: A megváltás 
ára. Zulauf Henrik lelkész. Április 3.: A 
megváltás célja. Fábián Imre lelkész.

Budapest-Kelenföld. Értesítjük egv- 
háztagiainkat és az érdeklődőket, hogy 
az 1936. évi böjti időszakban a buda- 
post-kelenföldi evangélikus templomban 
(XI., Lenke-út 56.). a böjtben „A ke
reszt“ címen előadássorozat lesz a köv. 
sorrendben: Február 27. A kereszt a 
Golgothán. Blázy Lajos péceli lelkész. — 
Március 5. A kereszt a történelemben. 
Takó István pécsi lelkész. Március 12. 
A kereszt ellenségei. Friedrich Lajos 
kecskeméti hitoktató lelkész. Március 19. 
Közönyösök. Kosa Pál rákoskeresztúri 
lelkész. Március 26. Fanatikusok. Szántó 
Róbert kelenföldi lelkész. Április 2. A 
kereszt barátai. Danhauser László buda
pesti hitoktató lelkész. Április 9. A ke
reszt a miénk! Szántó Róbert kelenföldi 
lelkész.

Miskolc. Az Országos Luther-Szövet- 
ség március 14. és 15.-én evangélikus 
napokat rendez, amelynek főtárgya: 
Evangéliom és nemzeti gondolat.

Szeged. Február 16.-án tartotta az 
egyházközség évi rendes közgyűlését, 
amelynek legfontosabb határozata az 
volt, hogy az egyház kimondotta az új 
templom építését. A templomépítés elő
készítésére tíztagú intézőbizottságot, 
száztagú férfi, száztagú női és száztagú 
ifjúsági építőbizottságot választott és 
100 pengős, 10 pengős és 1 pengős tég

lajegyeket bocsátott ki. — Az egyház 
hitéletének fejlődésében örvendetes tény, 
hogv az urvacsorázók száma 320-a! 
emelkedett s az 1931 -i 376 létszámról 
1431-re nőtt. örvendetes, hogv a hívek 
11.000 P egyházi adón kívül különböző 
címeken 8936 pengőt áldoztak egyházi 
célokra. A heti 5 istentisztelet mellett 
és növekedő szórványistentiszteletek 
mellett a heti bibliaórákat 10-re kellett 
felemelni s hogy a templomlátogatás oly 
mértékben nőtt. hogy új, nagyobb temp
lom építéséhez kell az egyháznak hozzá
fognia. — Született 28 gyermek, meg
halt 26 egyén, házasságot kötött 19 pár. 
ebből csak 4 volt tiszta evangélikus. A 
13 róm. katolikussal kötött vegyeshá
zasság esetén javunkra 12 reverzálist 
adtak, kárunkra reverzális 4. kitért az 
egyházból 10, betért 6, konfirmáltatott 
22 gyermek. A szórvánvközségben az 
egyház 112 lo'ket tart nyilván, az egy
házközség lélekszáma 2041.

Sárvár. A nő- és leányegylet február 
8.-án tartotta hagyományos jótékonv- 
oélú teaestjét Szakáts Pálné és Németh 
Kálmánná rendezésében. Az est bevéte
le 280 P volt amit a gyülekezet szegé
nyeinek segélyezésére fordít az egyesü
let. Legutóbb is 28 felnőtt szegényt se
gélyezett, azonkívül 23 isko!ás"verme- 
ket ruházott fel a tél folvamán. Zimmer
mann Péter gyülekezeti felügyelő és ne
je 140 pengőt adományoztak segélye
zésre.

Rákospalota. A nőegylet febr. 16.-án 
a városháza dísztermében kultúrestéivt 
rendezett építendő temploma javára. Az 
ünnepélv kiemelkedő eseménye volt dr. 
Raffay Sándor püspök megjelenése, aki 
az ünnepi beszéd tartását vállalta. A 
püspök fehérruhás leányok sorfala kö
zött vonult fel a terembe, melynek be, 
iáratánál a nöegylef nevében Wurmb 
Elemérné elnöknő és az egyház nevében 
Pröhle Sándor alesperes-lelkész üdvö
zölték. A város részéről dr. Cserba Ele
mér polgármester, kormányfőtanácsos 
üdvözölte a püspököt. Zsúfolásig meg
telt terem közönsége hallgathatta a 
püspök beszédét, melyet szép műsor ke
retezett. Közreműködtek: Dullien Klára, 
Rieger Tibor, Leidenfrost Ica, . Bakó 
Lászlóné. Molnár Anna. Kovács Mária, 
Tímár Erzsébet és Szirmay Reginaid, 
továbbá a rákospalotai dalkör. Az elő
adást Wurmb Elemér egyházfelügyelő 
zárta be.Végül a palotai gazdaasszonyok 
és leányok énekeltek egyházi éneket és 
a magyar hiszekegyet. Az est tiszta jö
vedelme 600 pengőn felül emelkedett, 
jelentékeny összeggel szaporítva a temp- 
Íomépítési alapot. — A rákospalotai ev. 
gazdaifjak és gazdaleányok műkedvelő 
gárdája február 8.-án színielőadást ren
dezett a templomalap javára. Színre ke
rült a ..Kolduskisasszony“ című 3 felvo- 
násos énekes népszínmű. Szerepeltek: 
Sikter Marika, Viszt Ilonka. Turcsán 
István, Sikter József, Varga Terus, Mol
nár Juliska. Viszt László. Sikter Boriska, 
Dudás Lajos, Nagy Mariska, Kobza 
András, Agárdi László, Csizmadia Már
ton, Németh László, Dudás Tériké, Far
kas József, Molnár István, Turcsán Fe
renc és Tóth György. A zeneszámokat 
D. Csizmadia József és a Sinka testvérek 
gazda-zenekara kísérte. A darabot beta
nította és rendezte Pröhle Sándorné lel- 
készné. Az előadás tiszta jövedelme 408 
pengő Volt a nemes célra.
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Egyházashetye. A nőegylef és az If
júság február 8.-án tartotta műsoros 
teaestjét Balassa Elemér tanító rendezé
sével. Az ifjúság több egyfelvonásos 
színjátékot adott elő, ami szép sikert 
aratott. Tombolajáték zárta be az estet, 
melynek tisztajövedelme 110 P. az egy- 
házashetyei toronyalapot növeli.

Kissomlyó. Az ifjúság febr. 16.-án 
műsoros estet rendezett, melven egy- 
felvonásosak, tréfák kerültek színre naev 
sikerrel. Az előadás sikeréhez hozzájá
rultak: Szabó llus. Varga Irma és Lujza. 
Banvó Vilmos, Erdélyi Ferenc. Horváth 
Antal. Kimoss Dávid, Szimeiszter István, 
Tóbiás István, Tömböly Sándor. Varga 
Dénes és Varga Imre. Az est tiszta jö
vedelme 83 P, mely összeg a felépítendő 
ifjúsági otthon céljait szolgálja.

Egyetemes Gvárnintézetünk a közel 
jövőben 32 oldalas, kénekkel is gazda
gított jubileumi emlékfiizetet ad ki. 
amellyel házankénti terjesztés révén 
igyekszik a szívekhez közelebb vinni a 
gyámintézet szent ügyét. Az emlékfüze
tet, amelyre már most felhívjuk a fi
gyelmet a lelkészi hivatalok fogják ter
jeszteni.

A Luther-Naptár kiadóhivatala arra 
kéri a bizományosokat, hogy a megma
radt naptárakat most már ne küldjék 
vissza, hanem a gyülekezetben a szegé
nyebb hívek között osszák ki.

Művészi előadó est. A Magyar Ke
resztyén Leányegyesületek Nemzeti Szö
vetsége munkája iavára március 5.-én 
este 8 órakor a Zeneakadémia nagyter
mében tartja alőadó estjét. amelynek 
fővédnöke v. jákfai Gömbös Gvuláné. 
védnökei: herceg Sulkowski Victorné,
dr. Ravasz Lászlóné, dr. Raffay Sándor- 
r.é. Az estélyen a megnyitó beszédet dr. 
Ravasz László püspök tartja és közre
működnek Tasnády Ilona a Nemzeti 
Színház művésznője, Tutsek Piroska a 
M. Kir. Operaház tagja, M. Wilson ka
nadai hegedfimövésznő, C. Stams ame
rikai hegedűművész, v. dr. Bodor Ala
dár író. Tibor Zoltán énekművész és az 
Evangélikus Leánygimnázium énekkara 
és kamarazene-együttese Kapi-Králik 
Jenő orgonaművész vezényletével. — Az 
estély annál a célnál fogva, amelyet 
szolgál, méltán megérdemli protestáns 
társadalmunk érdeklődését és támogatá
sát. Belépőjegyek 4, 3, 2, 1 és 0.50 pen
gőért előre válthatók a M. K. L. N. Sz. 
központjában (Bp. IV. Váci-u. 78—80. 
II. 7. Tel. 83—5—72.) és a Bethlen 
könyvkereskedésben. (IX., Kálvin-tér 8.)

T e r f e s z i ő i n l c  az elmúlt héten 110 
uj előfizetőt gyűjtöttek. Pápán 32-t, Taká
csiban 24-et, Nagvacsádon 13-at, Szergény- 
ben 41-et. — Offertorium volt a Harangszó 
javára: Takácsiban 5.55 P., Nagyacsádon 
1 P , Marcalgergelyin (az itt gyűjtött ui 
előfizetek számát a jövő számban közöljük) 
2.30 P. Egyesek adományát sorkerültével a 
persely rovatban közöljük.

Terjesztőink legközelebb a következő 
gyülekezeteket látogatják meg: Március
1-én vallásos est, másnap terjesztés Somló- 
szöllnsön. Március 2.-án vallásos est, más
nap terjesztés Kertán. Március 3.-án vallásos 
est másnap terjesztés Karakószörcsökön. 
Március 4.-én vallásos est, másnap terjesz
tés Kamondon.

Terjesszük a „HARANG SZó“-t!

H A T Á R O K O N  TÚL.
Ausztria. Ebben a szomszédos or

szágban az utóbbi időben nagyon alá- 
száílt a születési aránvszám. 1000 lakos
ra mindössze 13.5 születés esik. Ez az 
arányszám a legalacsonyabb születési 
arányszám az egész világon. Pedig a 
pápa mintaországnak nevezi Ausztriát. 
— Az evangélikus szövetség kiadásában 
megjelenő Wartburg című egyházi lapot 
a hatóság egy évre betiltotta.

Oroszország. Az istentelenségi moz
galom új hadjáratra készül. Uj istente
lenségi múzeumok létesítésével, új ifjú 
agitátorok kiképzésével akarja a moz
galom taglétszámát felemelni.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. Amerikában üvegtéglá

ból rakott házak építésével kísérletez
nek.

Zsebbiblia-mozgalom. Amerikában 
van egy egyesület, amelynek tagjai kö
telezik magukat, hogy mindig zsebük
ben hordják a bibliát.

Isten helyett — Hitler. A kölni nem
zeti szocialista párt egyik csoportjában 
Hitlernek szóló asztali áldásra tanítják 
a gyermekeket. „Neked köszönöm, Ve
zérem. a mindennapi kenyeremet, ma
radi soká velem, ne hagvi el, te vagy az 
én hitem, az én világosságom, én is ve
led vagvok éjjel-nappal és nyugodtan 
hajtom öledbe fejemet’...“

Nevezetes évfordulók március hó
napban. 1791 március 2.-án halt meg 
Weslev János. — 1918 március 3.-án 
kötötték meg a békét Oroszországgal.
— 1674 március 5.-én idézték meg az
evangélikus lelkészeket a pozsonyi rend
kívüli törvényszék elé. — 1522 március
6.-án tért vissza Luther Wartburgból 
Wittenbergbe. — 1473 március 6.-án
született Michelangelo. — 1831 március 
6.-án született Bodelschwingh Frigyes.
— 1804 március 7.-én kezdte meg mun
káiét a Brit és Külföldi Bibliatársulat. — 
1274 március 7.-én halt meg Aauinói Ta
más. — 1820 március 8.-án törölték el a 
spanyol inkvizíciót. —• 1917 március
8.-án halt meg gróf Zeppelin. — 1898 
március 9.-én halt meg Müller György, 
a bristoli hires árvaház alapítója. — 1872 
március 10.-én alakult meg Japánban az 
első evangélikus gyülekezet. —- 1607
március 12.-én született Gerhardt Pál.— 
1917 március 14.-én tört ki az orosz for
radalom. — 1813 március 19.-én szüle
tett Livingstone Dávid. —- 1865 március 
21.-én született Bach Sebestyén. — 1663 
március 22.-én született Francke Ágos
ton, a hallei árvaház alapítója. — 1844 
március 24.-én halt meg Thorwaldsen 
híres dán ev. szobrász. — 1607 március 
24.-én' született Ruyter Adorján, a gá- 
tyarabok szabadítója. — 1684 március
24.-én született Bél Mátvás. — 1827 
március 26.-án halt meg Beethoven. — 
1531 március 29.-én alakult meg a pro
testáns rendek schmalkaldeni szövet
sége.

A legnépesebb vallások. A keresz- 
tyénség után a világ legnépesebb vallá
sai a következők: a konfucse és tao val
lás Kínában (a világ lakosságának 18.3 
%-a), a hindu vallás Indiában (a világ 
lakosságának 12.8 %-a), a buddhista 
vallás (a világ lakosságának 8.4%-a), a

mohamedán vallás (a világ lakosságá
nak 9.7%-a), a sinto vallás Japánban (a 
világ lakosságának 1.5%-a).

CSALÁDI ÉR TESÍTŐ .
Eljegyzés. J a n c s ó  B e r t a l a n  

mezőhegyesi missziói lelkész eljegyezte 
P r ú n y i  M a g d á t  Budapestről.

Halálozás. — Tolnay Kornél, az ál
lamvasutak volt elnöke budapesti egy
házközségi és esperességi felügyelő el
hunyt. D. Raffay Sándor püspök te
mette. — Súlyos veszteség érte a 
zalaszentgróti ev. gyülekezetét, szeretett 
levita-tanítójának, Lenháti Jánosnak el
hunytéval. Lenháti János régi tanítócsa
ládból származott és mint menekült, a 
Bácskából került Zaleszentgrótra az ál
lami elemi iskolához. Mint tanítót a pon
tos kötelességteliesítés egyházunk szol
gálatában az őszinte vallásosság jelle
mezték. Csendben, zajtalanul munkálko
dó, életpéldával hódító, hűséges munká
sa volt egyházunknak. A Harangszó 
ügyét is szívén viselte és lapunk terjesz
tésén buzgón munkálkodott. Csak 46 
évet élt. Hirtelen, szívszélütésben hunyt 
el, özvegye, egyetlen gyermeke, szülei 
és testvérei gyászolják. Temetésén 
Zalaszentgrót nagyközség lakossága is 
teljes számban megjelent. Legyen áldott 
emlékezete. — Özv. Gáspáry Imréné. 
született Szente Karolin, volt vadosfai 
tanító özvegye, életének 91-ik évében, 
hosszas szenvedés után február hó 15-én 
Bükön elhunyt. — Irtzing Ferenc áll. ta- 
nítónőképezdei zenetanár febr. 21.-én éle
tének 51. évében Győrött elhunyt. I'só 
Vince ny. lelkész vejét gyászolja benne. 
— Vörös Imre gazdálkodó febr. 23.-án 
életének 76., házasságának 46. évében 
Győrött elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
M á r c iu s  í j  m i  g a z d a s á g i  

t e e n d ő i t .  Mihelyt a talaj enged meg
kezdendő a talajlazítás és trágyázás. A 
sárgarépa, petrezselyem, torma, dughagyma, 
foghagyma vetése és ültetése megkezdődik. 
A spenót, kel, késői borsó, kalarábé, fejes
saláta, korai bab elvetése. Igás állatainkat 
a fokozott munkára való tekintettel jobb 
takarmányra fogjuk. A méhesben ügyelünk, 
hogy méheinknek elegendő tápláléka legyen. 
A szabadtéri plántálás is megkezdődik a 
hónap második felében. A tavaszi faültetés
nek is március az ideje. A csemetéket ne 
ültessük mélyre.

Terményárak Bpesten. Búza 17.15—
18.35, rozs 15.40—15.6D, sörárpa 18—20, 
takarmányárpa 15.70—16.90, zab 17.10-
17.35. tengeri 13.90—14 P mázsánként.

Állatárak. Sertés. Uradalmi nehéz
sertés p-ként, 340 kg-on felül 91—92, 
uradalmi közép p-ként, 340 kg-on alul 
8)7—90, szedett, közép p-ként, 220—260 
kg-ig 86—89, szedett, könnyű p-ként, 
180—220 kg-ig 82—84, silány p-ként, 
100—180 kg-ig 65—76, öreg, nehéz p- 
ként, 300 kg-on felül 80—84, szedett, 
öreg, 70—76, angol sonkasüldő p-ként, 
120-—150 kg-ig 85—98 fillér élősúly- 
kg-ként. — Vágómarhavásár. Bika. tar
ka 28—57, ökör, magyar 22—52, tarka 
25—64, tehén, magyar 52, tarka 28-64, 
növendék 27—55 fillér élősúlykg-ként.
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Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Ha valaki jó evangélikus 

akar lenni, azért még nem kell okvetle
nül verset írni. Sőt!! — Az áldozat val
lása. A cikket most tudtuk csak elolvas
ni. Értékes. De elvont fejtegetései, sok 
idegen szava miatt nem nekünk való. — 
S. A. Hács. Újabb, hosszú levelének 
megörültünk. Köszönjük ismét kifejezett 
szeretetét, amellyel a Harangszónak 
még régi évfolyamait is megbecsüli s 
amellyel toborozni is igyekszik a zász
lónk alá. Bátorság! A kis Zsigát kö
szöntjük. — Valaki azt kérdezi, hogy 
„milyen alapon“ váltjuk be a küldött 
használt bélyegeket? Természetesen: 
csak ingyen. Ha pénzért.. kellene meg
venni, akkor inkább a pénzt küldenénk 
ki a misszió céljaira.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
„Köszönöm az adakozóknak, hogy ado

mányaikkal lehetővé teszik számumra a 
Harangszó olvasását. . . "

A Harangszó egyik beteg ingyenolvasoja.
Huszti Mária Békéscsaba, Szabó Béla 

Szécsény, 1 urek Gézáné Nagykanizsa 
10—10 fill. — Antal József Pápa 12 
fill. — Páli Sándor Iván 14 fill. — Özv. 
Vélsz Ödönné Győr, vitéz Markotai 
Vélsz Jenő Budapest, Konczos üeliért 
Tóváros, Einbeck Kichárd Balatonkcf 
nese, özv. Fodor Sándorné Kemenes- 
magasi, özv. Nagy Antalné Zalaeger
szeg, Nagy Ernő Nyíregyháza, Javor- 
niczky Jozsefné Eger, Nagy Lajos 
Czakoháza, Payr Gusztáv Csorna, Ne
meth Sándor Harka, Kelemen Sandor- 
né Celldömölk, Szabó Lénárd lzsákfa, 
Svendor József Marcalgergeiyi, Csanyt 
Lajosné Pápa, Nagy Miklós Vám
puszta, Némelth Sándor Mosonszentjá- 
nos, Andrássy Pálné Ujdiósgyőr, Fei
ler Jenöné, Szűcs Samu Györköny, 
Fegó Lajos Hódmezővásárhely, özv. 
Sulcz Endréné Hmezövásárhely, Fleisch- 
haker Istvánná Ajka, Nagy Lajos Al- 
szopor, özv. Berke Józsefné Szentgott- 
hárd, özv. Wetzer Lajosné Szombat
hely, Palatínus János Kaposvár, Hof-

bauer Mihály Lajoskomárom, Matus 
Pál Ipolyvece, ifj. Tóth József Borgáta, 
Bánfi Géza Szentgotthárd, özv. Révay 
Bélámé Rákosliget, Rejdl Sebestyén 
Mekényes, Margócsy Gusztáv lrsa, 
Mód János Beled, Hauser Mihályné 
Békéscsaba, ifj. Györffy József Boba, 
Garam Zoltán Boba, Medgyaszay Kor
nélia Gyulamező, Karáth János Keme- 
njeskápoJna, Móritz Károly Qeildomölk, 
Tompa Elek Kemenesmagasi, Karner 
Lajos Szépeinek, Nagy Lajos Szentan- 
talfa, Schreiner József Budapest, Sala
mon Juliska Győr, Böhmer Rétemé Uj- 
diósgyör, Kerényi Géza Tokaj, Svendor 
István Zalaisvánd, özv. Kántor Endré
né Mezökovácsháza, Mészájros Lajos 
IRépcelak, Kuszenda Béláné Balatonke
nese, Huszár Sámuelné Budapest 20— 
20 till. — Özv. Haán Sándorné Balasa- 
gyarmat, Németh Ferenc Budafok, Sze- 
benyi Gyula Budapest, Székely Kálmán 
Miskolc, Stöger Nándorné Sopronbán- 
falva, Szabó Sándor Celldömölk, özv. 
Ihés Jánosné Marcalgergeiyi, ifj. Rusz 
István Bucsárlapujtö, Szeles Imre Rép
celak, Kaposi Sarolta Bükkösd, Kiss 
Gabor Gutorfölde, Jurtsó Gyuláné Tét, 
Kemendi Sándor Cdhdömöik, Bozsmyói 
József Zalaegerszeg, Szálai Ferenc 
Martonfa, Kozma Kálmán Győr 22—22 
tilt. — ozv. Szuh Józsefné Vásárosmis- 
ke. Bánfalvi Ignác Nagykanizsa, özv. 
Buthy Káirolyné Dencshaza, Szabó 
Uyula Szilsárkány 30-—30 fül.

A z  Új I d ő k ,  iiurezug Kerenc uzepirodalmi heti
lapjának Kiadóhivatal a (i>udapust, Vi., Aiidrassy-ui 
ló.) d í j t a l an u l  küld  in u t a tv a n y sz am o t .  Elolizetebi díj 
negyedévre 6 4uP.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
ItJgregibu Bzepiroüaiuii lap hatul lányoknak. Szer
kesztőié: iulsek Anna. Előfizetési ara uugyedevre
* P. Az eiölizetok r w P  kedvezmenyes áron sze
rezhetik meg a Özazszorszep Könyvek című regeuy- 
sorozatot. Együttes előfizetési ara nogyedevre ó.bü P 
Mutatvány szamot kivanatra díjtalanul küld a kiadó 
hivatal budapest, VI., Andrassy-ut 16. Az országos 
hirü loányiap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: iuisek Anna, a kiváló írónő.

A z  É n  Ú j s á g o m  a legszebb, legrégibb képes 
gyermekiap, 6-iz eves fiuk es lányok kedves szó- 
iakoztatoja, melyet Pósa Lajos alapított es szer
keszti (iaai Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az En Újságom 
előfizetői i* *20 P kedvezmenyes áron fizethetnek elő 
a legnepszerübb, legolcsóbb gyermekkönyvekro, Az 
Én Újságom könyveire. Mutatványszamot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, Vli., Andrassy-út 16.

A lovászpatonai ev. egyházközség 
kántor-tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma törvényszerű. Kellően felsze
relt és válaszbélyeggel ellátott kérvé
nyek a lovászpatonai ev. lelkészhez kül
dendők. Pályázati határidő március 21. 
Az állás szept. 1.-én foglalandó el. 1-1

Jókarban levő orgonát vennénk. Ma
gasság, ár, változatok közlendők. Lel
kész, Nagyveleg, Fejér megye.

Intelligens, gyermektelen özv. úriasz- 
szony idősebb magános úr vagy úrir.ö 
háztartása vezetését vállalja. Szerény, 
igényű. Cím, válaszbélyeg ellenében, a 
kiadóhivatalban. 2—2

Fűszer és divatáru üzletemben tanu
lónak egy jó nevelésű fiút keresek. Aján
latokat válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatal továbbít. 2—4

HOGYAN TÁMOGASSUK
az evangélikus egyházkerü
l e t e k  jó léti EGYESÜLETET?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko- B 
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak erdekeit Képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

A csemegeszőlő.
Irta : Györffy Béla felpéci evang. lelkész.

5. A  s z ő l ő  m i n t  g y ü m ö l c s .
Fenti cím alatt a szőlő leszedésével, eltartásával 

és értékesítésével foglalkozunk.
A szőlőnek kétségkívül a legkedvesebb, legszí

vesebben végzett és legtöbb örömöt okozó munkája a 
szüret, a szőlő leszedése. Akár bor-, akár csemege- 
szőlőt szüretelünk, tartsuk mindig szem előtt, hogy a 
szüretnek egyetlen aranyszabálya van : a tisztaság. A 
csemegeszőlő leszedésénél ez abból áll, hogy ne men
jünk a szőlő közé piszkos ruhában, ne nyúljunk a 
szőlőhöz piszkos kézzel. Sőt ha a szőlőt el akarjuk 
adni, vagy tartani, akkor a szőlőbogyókhoz egyáltalán 
kézzel ne is nyúljunk; a szőlőfürtöt száránál fogjuk 
meg, minél hosszabb szárral messük le a tőkéről és 
helyezzük feltétlenül tiszta edénybe: kosárba, vagy 
papírral bélelt ládába állandóan vigyázva arra, hogy

érintetlenül maradjon a szőlőszemeket körülvevő viasz
réteg : a szőlő hamva, amelynek az orvosi megállapítás 
szerint különleges gyógyító hatása van.

A fentieket tartsuk szemelőtt a szőlő csomagolá
sánál is, amikor a szőlőt valahová szállítani akarjuk. 
A csomagoláshoz különféle edényeket szoktak hasz
nálni; mindegyik édény jó, ha tiszta, de mégis leg
megfelelőbbnek bizonyultak a könnyű és szellőztető 
nyílással ellátott faládák, az úgynevezett szölőrekeszek. 
A csomagolásnál legyünk tekintettel a tisztaság mellett 
a külső csinosságra is, ami mindenekelőtt a hibás, 
vagy rothadt bogyóknak ollóval való óvatos kiszedésé
ben, a feltétlenül szükséges csomagolópapír alkalma
zásában és a különböző szinü szőlők változatos és 
Ízléses elhelyezésében nyilvánul meg. Az emberek csak 
azt veszik és eszik szívesen, csak annak tudnak örülni, 
ami szép és ízléses. Ízléstelenül csomagolt, félig rot
hadt, vagy összeszakull szőlő a vevőt nem csalogatja, 
hanem elriasztja.



^Dunántúli P rot.Lap" 
Kiadóhivatala Harang  s 2 ó 1936 március 1.

PAPA Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

A szállításnál főszabály, hogy sohase szállítsuk a 
szőlőt nyitott, fedél nélküli edényben, hanem fedővel 
ellátott, sőt leszorított kosárban vagy ládában, amelyben 
a szőlő kissé összeszorítva a bogyok rugalmasságánál 
fogva ép és üde marad, Csomagolásnál és szállításnál 
mellőzzük a könnyen fülledő és füllesztő szőlőlevelet, 
használjunk helyette zsírpapirt, vagy olcsó, csomagoló 
selyempapirt, de semmiesetre se újságpapírt.

Nagyon fontos a szőlő eltartása is. A szőlő érési 
ideje a különböző fajok szerint 2—3 hónapra korláto
zódik ; mi pedig a szőlőt, mint gyümölcsöt okos és 
körültekintő eltartása mellett az év háromnegyed részé
ben, késő tavaszig élvezhetjük és értékesíthetjük. 
Ennek első feltétele, hogy csak olyan fajtákat akarjunk 
eltenni, amelyek az eltevést bírják. Ilyenek a fehér és 
piros saszla, Erzsébet királyné emléke, ezeréves Ma
gyarország emléke stb. Az eltartásra szánt szőlőt az 
érési idő előtt 10—12 nappal előbb szedjük le, hogy 
a bogyók héjjá túlságosan meg ne vékonyodjék tehát, 
hamarosan meg ne ráncosodjék. — Az eltartásra szánt 
helyiség se túl száraz, se túl nedves ne legyen, tehát 
nem alkalmas erre a célra sem a padlás, sem a pince, 
hanem ezek helyett egy olyan jól záródó kamara, vagy
szoba, amit az eltevés előtt alaposan, azután pedig
gyengén bekénezünk, ha az időjárás túlnedves, akkor 
többször szellőztetünk, ha túlszáraz, akkor széles edény
ben vizet helyezünk el, vagy földjét néhányszor
felöntözzük. — A legjobban bevált és talán a legrégibb 
eltartási mód a fürtök felkötözése még pedig úgy, 
hogy a fürtök fordítva lógjanak, így a bogyók nem 
feküsznek annyira egymásra, a rothadás nem lép fel 
oly könnyen. Ha pedig a rothadás itt-ott fellépett, a 
rothadni készülő szemeket ollóval — semmiesetre se 
kézzel — csípjük ki. — Szokták a szölöfurtöket
zsuppra, vagy polcokra fektetve is elrakni, de ez már 
nem annyira alkalmas eltevés, mert egyrészt a szőlő 
nem érintkezhetik minden oldalról a levegővel, tehát 
könnyebben rothad, másrészt az alul került szemek a 
nyomás folytán elalaktalanodnak. — Kisebb mennyi
ségben kísérletezhetünk a vesszővel levágott fűit vesz- 
szejének vizbeállításával is. Így a szőlő — kellő ned
vességet nyervén a vízből — mindvégig olyan üde és 
szép marad, mint a tőkén volt. — Lehet eltenni szőlőt 
nagyon finom szitált homokban is, bár a rothadástól 
így sem tudjuk teljesen megóvni. — A szőlő eltevése 
mindenesetre fontos fejezete és feladata a jövő szőlé
szetnek. Ennek a célnak szolgáltában állnak a hűtő
házak is. — Akárhogyan teszünk el szőlőt, azt magára

hagynunk nem szabad; gondoznunk, fagytól és egyéb 
kártól óvnunk kell.

Az értékesítésre megjegyzem, hogy a szőlő leg
magasabb áron értékesíthető az érés — szezon — 
legelején és az érési idő befejezése után.

Azt a szőlőt, amelyet sem értékesíteni, sem mint 
gyümölcsöt bármi okból elfogyasztani nem tudunk, 
vagy konzerváljuk és készítsünk belőle lekvárt, vagy 
pedig sajtoljuk ki és fogyasszuk el, mint mustot, amely 
szintén elsőrendű gyógyszer. A jnustot télre is eltehet- 
jük, konzerválhatjuk egy kevés szalicil hozzáadásával, 
vagy a sokkal egészségesebb besüritéssel.

Befejezésül megemlítem, hogy a csemegeszőlő 
műveléséről, magyar mezőgazdaságunknak erről a 
rendkívül fontos és hatalmas ágáról rövidre szabott és 
szerény igényű cikksorozatom keretében csak nagy 
általánosságban írhattam és közölhettem másoktól tanult 
vagy magam által szerzett tapasztalatokat, alap- és 
irányelveket. Ha azonban valaki komolyan akar sző- 
lészkedni, ne elégedjék meg sem e néhány közlemény 
elolvasásával, se a saját tudásával, hanem törekedjék 
mélyebb és alaposabb ismeretre különböző szakmunkák 
olvasása és tanulmányozása által. A modern szőlészet 
minden ágára kiterjedő két szakmunkánk a jelenben: 
Pettenkoffer Sándor: „Szőlőművelés“ című hatalmas 
munkája és Ulicsnyi Károly szőlészeti és borászati fő
felügyelő kérdés és felelet alakjában világosan, szaba
tosan és tömören megszerkesztett „Szőlészeti Káté“-ja. 
E két munkából magam is nagyon sokat tanultam és 
bárkinek jó szívvel ajánlhatom azokat. — Ezenkívül a 
magam részéről is szívesen és szeretettel ajánlom fel 
a Harangszó olvasóközönségének szerény tudásomhoz 
képest szives szolgálataimat: nevezetesen, ha valaki a 
szőlőtermeléssel kapcsolatban felvilágosításért vagy 
tanácsért hozzám fordul, szerény tudásomhoz képest 
bárkinek szeretettel állok rendelkezésére.

Végül hadd közöljek a szőlészet körébe vágó 
néhány megszívlelendő aranyszabályt:

1. Szeresd a szőlőt, mert Isten azt a te boldo
gulásodra teremtette.

2. Hétköznap dolgozzál a szőlőben, vasárnap 
imádkozzál az Isten házában; csak így érdemied meg 
munkád után az áldást.

3. Állandóan képezd magad; tanulj szívesen 
másoktól és taníts szívesen másokat!

4. Ne feledd: a szőlő mindig orvosság — a bor
sokszor méreg; tőled függ, hogy Isten eme adományát 
mivé teszed: áldássá vagy átokká. — Vége. —

V I R A 0 O T .
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXHÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kap!

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cfm:
Jánosa  Lajos vésnöki műintézete.

Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása.

Szom bathely , P ü sp ö k  bazár.

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 

Felelős szerkesztő és kiadó :
SZABÓ JÓZSEF.

Kéziratokat nem adunk vissza

Baross-nyotnda UzsalyésKonoz, T.:7-63.
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KAPI  B É L A
1910-ben.

Laptulaj dón o b : 

O unántú l i  L u t h e r - S z ö v e t s é g .

Meg je l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

ingyin malléklat tanév alatt 

kéthetinként * KIS HARANQ8ZÚ

1935-ben beolvadt laj) a 
Jöjjetek énhozzám.

PoBtaceekkezámla: 30.626.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, az Atyától őröktől fogva született 

és valóságos ember is, Szűz Máriától született.
A  m á s o d ik  h i tá g a z a t  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

A HvufuA
■lerkeutt-kU dóblTatata:

GYŰR
U., Pető fi.tar I.

Elófixetóii kis.: 
negyedévre 1 P 28 füléi, 

félévre 2 P 4« fülét, 
egy évre é P 80 Gllér 
Ceoportoi kőidénél 
10*/»-oi kedvezmény. 

Amerikába egén évre I 
dollár; aa utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Felejtsd e l__
Luk, 14: 18, „lís mindnyájan egyenlő

képpen kezdék magokat mentegetni. Az 
első monda n ék i: Szántóföldet vettem éti 
ki kell inennem, hogy azt meglássam, 
kérlek téjjed, ments ki engem“.

Azt a szakadatlan lázas sietséget, 
azt a tovább már alig fokoz

ható tempót, ami olyan nagyon jel
lemzi a mai ember életét, a test is 
megsínyli, de leginkább mégis a lé
lek szenvedi meg. A testét mégis
csak kénytelen gondozni az ember, 
mert a test követeli a jogait. Annak 
nem lehet egészen ellopni a pihené
sét és a táplálékát, mert ezek nél
kül hamarosan elpusztul. De a lé
lek? .. . Óh, az nem ilyen bosszú
álló. Nem értem rá tegnap, meg ma 
és nem érek rá majd holnap sem 
imádkozni? Azért élek. Hiába 
hangzott a harangszó, hiába hirdet
ték az evangéliomot, hiába hívo
gattak az áldott vacsorára, ahol 
minden megkészíttetett számomra, 
hét egész napból, 168 órából egyet
len egy órácskát sem tudtam Isten
nek és szegény árva lelkemnek 
szentelni? Nem baj, azért énrám is 
csak süt a nap. Földet néztem, mi
kor az eget kellett volna néznem, 
ökröt próbáltam, mikor üdvössége
met kellett volna munkálnom, por
ban csúsztam, mikor magasságok
ba kellett volna szárnyalnom, dor- 
bézoltam, míg a lelkem elepedt a 
szomjúságtól, kacagtam, mikor sír
nom kellett volna? Hát Istenem, 
nem értem rá. Az első mégiscsak a 
kenyér és a boldogulás és az őrlő 
robotolás után van talán jogom egy 
kis szórakozásra is!

Hát a kenyér tényleg igen fontos 
ebben az életben. Távol is áll tő
lem, hogy a szorgalmas és becsüle
tes munka ellen írjak egy betűt is. 
Isten maga rendezte el úgy az éle
tünket, hogy orcánk verejtékével 
együk a kenyerünket, hogy a lel
künk számára hónapokon és éve
ken át egy óránk sem marad. Há

látlan, de egyúttal gyermekes do
log is azt hinni, hogy itt minden 
azon fordul meg, hogy tudunk-e 
elég gyorsan rohanni és elég kemé
nyen könyörögni a mindennapi ke
nyérért. Mert mire nem érünk mi 
rá? Nem érünk rá Istenre gondolni, 
mialatt ajándékait csűreinkbe ta
karjuk, vagy erszényünkbe csúsz
tatjuk? Majd bőven ráérnénk két
ségbeesve szemlélni tehetetlensé
günket, ha egyszer Isten sem érne 
rá egy kis napsugárral és egy kis 
harmattal bíbelődni. Milyen sok 
mindenre ráér az ember, amint ágy
hoz kötözi a betegség, vagy leta
rolja mezeit a vihar. És mennyire 
nem sürgős semmi, még csak nem 
is fontos sem a föld, sem az ökör, 
mikor megáll betegágya mellett a 
csontkezű rém. Az a sok-sok „nem 
érek rá“ végzetes lehet és végzetes 
is lesz számunkra egyszer. A nagy

2 .  H i t ü n k ,  p r ó b á j a .

Az életben rendkívül fontos a 
próbatétel.

Ha leásunk egy cölöpöt, mielőtt 
jóváhagynánk, megpróbáljuk: elég 
erősen áll—e a helyén? Mikor a gaz
da kifarag egy szerszámnyelet, 
megpróbálja, hogy birja-e majd a 
használatot. Mikor hid épül vala
hol, először kipróbálják a teherbí
rását, csak azután adják át a for
galomnak.

A próbatétel mutatja meg, hogy 
valami mennyit ér? Hogy egy ruha
darab mennyit ér, azt nem az mu
tatja meg, hogy miként fest a kira
katban, hanem megmutatja a pró
batétel, — a viselés. Hogy valaki 
milyen katona, azt nem az mutatja 
meg, hogy csörgő karddal, félre
ütött csákóval hogyan tud feszíte
ni az illető, hanem az, hogy miként

vacsorára hívás sokszor ismétlődik 
ugyan, mert Máté evangélioma sze
rint más szolgákat is küld a hívo
gató gazda, de mindnyájunk szá
mára csak ebben az életben hang
zik. Ott túlnan már csak ítélet van 
és elutasítása azoknak, akik itt 
„nem értek rá“ megbecsülni Isten 
evangéliomának terített asztalát.

Mikor az Isten hív, felejtsük el 
ezt a három átkos szót, hogy „néni 
érek rá“. Sok minden rettenetes le
het ezen a világon, de annál rette
netesebb nincs, mintha mi, akik itt 
sohasem értünk rá, törődni a lel
kűnkkel, ott soha meg nem kóstol
hatjuk az üdvösség lakomáját. Fe
lejtsük el ezt a három átkos szót, 
dia hív az Isten, mert többet ér ne
künk egy nap az Ő pitvaraiban, 
mint másutt ezer esztendő.

vitéz Balogh Ernő.

viselkedik az illető mikor a tüzvo- 
nalban jön a próbatétel.

Hogy igazi-e és mennyit ér a hi
tünk, azt nem az mutatja meg, hogy 
valaki milyen szép szavakat tud 
szerkeszteni Istenről, Krisztusról, 
milyen kegyes mozdulatokkal tud
ja a kezét összekulcsolni, hanem, 
hogy miként viselkedik az illető a 
szenvedések próbatévő idején.

Egészen bizonyos, hogy igen sok 
szenvedésünknek értelme ez: Isten 
megpróbál, hogy lássa s velünk is 
megláttassa, mennyit ér a hitünk. 
Igazi-e, avagy csak képmutató üres 
beszédben áll. Isten olyan hitet ke
res és nekünk is csak olyan hit 
használ, amely nemcsak a boldog
ság derült ege alatt tudja Isten ne
vét emlegetni, hanem gyötrelmek 
sötét fellegei alatt is, nélkülözések, 
megaláztatások, fájó veszteségek 
könnyes-keserves útjain is hű tud 
maradni Istenhez.

A szenvedés értelme.
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Nem igazi arany az, amelyik elég 
a tűzben. Az igazi arany csak még 
ragyogóbban kerül ki a kohóból.

Nem volt az igazi hit, amelyet el 
tud pusztítani a szenvedés. Az iga
zi hit csak még fényesebben kerül 
ki a nemszeretem-napok meg
próbáló lángjaiból.

Szenvedsz ? Fájdalom vas
marka szorongatja vergődő szí
vedet? Nem azért van-e, hogy 
hitedet próbálja az Isten? Meg 
akar győződni róla, hogy őt 
szereted-e mindenek felett s nem 
tapad-e szíved valami múlandó 
földi dologhoz.

A vasból sohasem lenne acél 
a tűz edzése nélkül. A hitünk
ből sohasem lenne igazi hit, ha 
olykor-olykor meg nem próbálna 
az Isten.

Légy csendes szívvel!

Öregség dicsérete.
Öregség dicsérete, hol késel az 

éji homályban? Ma az öregeknek 
igen kevés becsületük van.

Lehet, hogy ennek oka magukban 
az öregekben is van, hiszen mindig 
olyan nagyon nehéz volt s ma is na
gyon nehéz szépen megöregedni, 
csendben s tapintatosan félreállani az 
útból!

Lehet, hogy oka van ebben annak 
a kornak is, amelyben élünk, hiszen 
olyan változó, forrongó korban élünk, 
hogy nem lehet csodálni, ha néha 
úgy esetlenek, botlanak benne az

öregek, mint letűnt idők ittfelejtett, he
lyüket nem találó emlékei.

Bizonyos azonban, hogy az öregek 
becsületének lejáratásában ludas a mai 
fiatalság is, mely magáénak érzi a mai 
kort s céljai elérésében lerázni való bék
lyónak érzi csupán az öregeket.

A győri szereteiház Gusztáv Adolf otthona.

Csoda-e, ha ilyen körülmények kö
zött ma igen keserves az öregek sorsa? 
Ha szegények, keservesen kell a saját 
bőrükön megtapasztalni, hogy milyen 
könnyel sózott a kegyelemkenyér s hogy 
egy szülő könnyebben eltart tíz gyerme
ket, mint tíz gyermek egy szülőt. Ha pe

dig van egy kis vagyonkájuk, akkor 
szomorúan kell látniok, hogy minden 
szeretet, figyelem, ápolás pem nekik 
szól, hanem az örökségnek,- melyet 
mielőbb szeretnének megkaparintani 
az örökösök. Újra meg újra kell lát
niok, mint akarják fondorlatokkal már 
előre kiforgatni mindenből, hogy az
után többet ne is törődjenek velők. 
Sokszor forgatja eszében az ilyen 
öreg azt a közmondást: Ne vetkőz
zék le az ember, amíg meg nem hal!

Öregek csendes életét akarta biz
tosítani a győri ev. egyházközség, 
mikor a szeretetház új szárnyában 
megépítette a Gusztáv Adolf Otthont, 
mely nyugdíjjal, vagy vagyonnal ren
delkező idősebb emberek számára 
óhajt mérsékelt díjazásért nyugodt 
otthont, békés naplementét biztosí
tani.

Ez az otthon az öregség dicsérete. 
Megbecsülöd-e te is a te öregeidet 

otthon? Tyn.

A tégla nem vitatkozik afelöl, 
hogy hova építsék be. Ha nem kerül
het sudár torony magas falába, enge
delmesen beleépül a fundamentom sen
kitől nem látott sötét árkába is.

Nem az a fontos, hogy hova he
lyezett a nagy Építő, hanem az a 
fontos, hogy engedelmes és megbízható 
tégla légy az Isten kezében.

A. C S O d a -
lrta : dr. Schlitt Gyula. 7

V. FEJEZET.
Óvári azt sem tudta, hogy került lakására. Borzasztónak 

talált egyszerre mindent az épületben. Szerette volna felrúgni a 
kapuban az őrt, ki a lélekgyilkolás munkáját őrzi, végzi, sze
retné megnyitni az összes ajtókat, hogy útnak bocsássa a gye
reksereget, mennének bárhová, csak innen meneküljenek, hol 
tervszerű rombolással kiölik belőlük az emberi méltóság érze
tének minden cseppjét. Ezzel talán jóvá tehetné nagy bűnét..., 
de egyelőre nem csinálhat mást, mint engedelmeskedik. Leg
első dolga, visszahozni Rujeff fiát. De hogyan? Hirtelen mozdu
lattal megnyomja a villanycsengő gombját.

Élénk lépések zaja hallatszik hamarosan a folyosóról. Na
talia léptei. Natalia a kommunnak megtestesült ideája. Vérré 
és hússá lett elgondolása. A kommun levegőjében nevelődött s 
más világot csak ferde beállításban ismer. Képessége az adott 
környezet irányításában bontakozott életté s így természetes, 
minden szívdobbanása a szovjeté volt. A körülötte zajló tevé
kenységet az igazság élniakarásának látta. A terrort az életet 
fenntartó erénynek. Bálványa Lenin s ennek vad dogmáit 
imádja. Vadul éhes fanatizmus fűti s ha csak sejti, hogy csele
kednie kell, már izgalomba jön minden idegszála. Ideges hevü
lettel jön most.

Bepattan, mintha valami rugó lökte volna a szobába. Maga 
a tökéletes testbe formált élet!... Sötétbarna ruha fekszi simán 
végig kígyótestét s minden mozdulatára dagadoznak alatta ru
ganyos idomai. Finom nyakán a piros nyakkendő olyan, mint a 
frissen szűrt tejben a vér. Néhány pillanatig mozdulatlanul nézi 
a felügyelőt. Orrcimpái lüktetnek, mint a vizsláé, mikor szag

lász. Érzi, valami megbízatás vár reá s ez a megérzés izgalom
ban tartja.

— Ideges vagy, Natalia!...
— Szokatlan időben hívnak s ez rendszerint idegesít. 

Mi hír?...
— Párisba megyünk.
— Párisba?...
— Páris rendőrfőnökét kell elintéznünk. Kellemetlenkedik 

a sejteknek.
— Lohe urat egyszerűen eltüntetjük s nem kellemetlen

kedik többet. Ketten megyünk?
— Alex is jön.
— Nagyszerű!... Elintézzük, mint gólya a gilisztát, simán, 

mint a tavaszi szellő a pihét viszi'...
—• Velünk tart Rujeff is.
Natalia elfintorította orrocskáját, mintha rossz szag érte 

volna.
— Nem tetszik talán? — kérdi hirtelen kíváncsisággal a 

felügyelő.
— Nem volna rá szükség.
— Rujeff nagyszerű ember... vakmerő!...
— Jó... jó, de nem szeretem, ha a közelemben van. Vad 

s meggondolatlan... Türelmetlenségében elébe vág a dolognak 
s mindent elront... szóval nem szeretem'... De ha már így van. 
jöjjön... Mikor megyünk?

— Holnap éjjel...
— Párisba!... — Átszellemült suttogással ejtette ki e szót, 

még szemét is lehunyta.
— Érdeke! Paris?...
— Az a hírhedt nyugat?... Hogyne érdekelne!...
— Az a veszélyes nyugat •• — mondja nyomatékosan 

Óvári.
— Nem ismerem a veszélyt!...
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Esetek nevek nélkül.
Senkit nem akarunk bántani, avagy 

dicsérni. Ezért is hagyjuk ki az alábbi 
történetekből a neveket. Különben sem 
a nevek fontosak, hanem az esetek.

Csak egy bajunk van!
Szép szál legények. Tele vannak tűz

zel, tervekkel és reménnyel. Kiszakad
tak a gyülekezet álmos és csak az apák 
hagyományain tengődő közösségéből, 
mert szeretnének munkálkodni a gyüle
kezetben a gyülekezetért. A biztos győ
zök ereje lobog lelkűkben. Vágyuk nem 
más egyelőre, mint egy kis rendes ifjú
sági egyesület. Ott ödöngenek csoda
váró lélekkel az iskola körül, esténkint 
összebújnak, keresik a vezetőt, aki dia
dalmas harcokra vezetné őket. Csodákat 
lehetne tenni ezzel a maroknyi csapattal. 
Csak egy bajuk van, hiányzik a vezető. 
Kérdezem, miért hiányzik? Hol van? Mit 
csinál?

Volt rab az egyesületben.
Félne az ember, ha egyedül kellene 

vele valahol találkozni. Olyan az arca. 
Nemrégen szabadult ki a börtönből. 
Most ott ül a leghátulsó padban egye
dül. Szótálan. Nem beszélne a világ kin
cséért sem. De a füle nyitva. Issza az ige 
üzenetét, mint a kiszikkadt föld a nyári 
esőt. Talán arra gondol, ha csak öt év
vel előbb lett volna ifjúsági egyesület, 
akkor most más vollna a múltja és más 
lenne a jövője is. Azt beszélik róla, hogy 
nem hiányzik egyetlen összejövetelről 
sem. Ügy látszik, megsejtette, hogy az 
ifjúsági munka célkitűzése: harc az új 
emberért!

Csak nem korkép?
Fehérkabátos pincér gyújtogatja a 

körmenet tiszteletére az ablakba helye
zett gyertyákat. Megszólítom. A beszél
getés lényege, ami megdöbbent, ez az

egyszerű mondat: „Bűnt követtem el, 
mert bár evangélikus vagyok, katolikus
nak mondottam magamat, mert külön
ben nem kaptam volna meg az állást.“ 
Érdeklődésemre elmondja, hogy meg
nézte a templomunkat s ha ideje engedi, 
járni is fog oda. Érdekes kép a mi időnk
ből, de reméljük, hogy nem korkép!

A huszár.
Egy kis tót nyelvű falu egyesületéből 

került fel Budapestre huszárnak egyik 
tagunk. Az első hónapokban csupa pa
nasz. Szobatársai bántják, gúnyolják, 
mert szokásához hiven bibliát olvas s a 
káromkodás helyett inkább imádkozik. 
Egy félév múlva már több bizakodás van 
benne. Szobatársai már némi érdeklődést 
mutatnak az ige iránt. Megesik, hogy 
megkérik, hogy olvasson valamit hango
san belőle. A káromkodás is mintha ke
vesebb lett volna. Leszerelése előtt talál
kozom vele mégegyszer. Egy csillag ra
gyog a hajtókáján. Még a sarkantyúja 
is vidámabban cseng, mint eddig. „Ha 
továbbra is maradnék, megérném, hogy 
a szobánk bibliakör lenne“ — mondja. 
Mi minden történhetnék, hogyha min
den körülmények között jó evangéliku
sok tudnánk lenni!

Csokor egy fejfa mellé.
Csak kétszer találkoztam vele. de jól 

emlékszem rá. Azt beszélik róla, hogy 
mindig megemelte kalapját, ha Isten ne
vét kiejtették előtte. A kis, pár lelket 
számláló filia gondnoka volt. Évenként 
bekopogtatott minden családhoz bibliát, 
Luther-naptárt, vallásos iratot,, énekes
könyvet ajánlva. Adott hitelbe is. Név
napján mindig megajándékozott egy- 
egy konfirmandust bibliával vagy éne- 
keskönyvvel. Maga is hűséges bibliaol
vasó ember volt/Mielőtt munkába ment, 
kezébe vette az igét, s hazajövet először 
az igét vette a kezébe, csak azután mo
sakodott. Mindenki szerette, ellensége

nem volt senki. Munkás ember volt, de 
lelkileg pap, aki égett istenországa ügyé
ért. Világító élet volt, élete példája ott 
él továbbra is azoknak életében, akik is
merték őt.

*

Tarka képet nyújt ez a pár kis törté
net. Egy darab élet — győzelmekkel és 
fájó sebekkel!

E R Ő S  S Á N D O R  
ifjúsági lelkész-titkár.

Az Igaz k e r e s z t y é n  egyßüz 
f)ét Ismertető fele.

1. Krisztus egyháza megismerhető az 
i géről .  Ahol a Krisztus igéjét prédikál
ják, ott van a Krisztus egyháza.

2. Krisztus egyháza megismerhető a 
k e r e s z t s é g  s z e n t s é g é r ő l .  Ahol 
a Szentháromság nevére keresztelnek, ott 
van a Krisztus szent gyülekezete.

3. Krisztus egyháza megismerhető az 
o l t á r  i s z e n t s é g r ő l ,  (úrvacsora). 
Ahol az úrvacsorát Krisztus rendelése sze
rint szolgáltatják ki, ott jelen van a Krisztus 
egyháza.

4 Krisztus egyháza megismerhető a
k u l c s o k  h a t a l m á r ó l .  Ahol a ke
resztyének biinbocsánatot gyakorolnak, ott 
van a Krisztus egyháza.

5. Krisztus egyháza megismerhető az
e g y h á z i  h i v a t a l r ó l .

6. Krisztus egyháza megismerhető az 
i m á d s á g r ó l .  Ahol a keresztyének imád
koznak és Istent dicsérik, ott van a Krisztus 
egyháza.

7. Krisztus egyháza megismerhető a
k e r e s z t h o r d o z á s r ó l ,  vagyis a 
szenvedésről. Mikor az egyház szenved e 
világban, akkor az ö fejéhez Krisztushoz 
válik hasonlóvá.

Luther: „A zsinatok és az egyház“ cimá 
1539-ben kiadott iratából.

— S ha engednek lelkeden a béklyók, miket itt reád rak
tak s felszabadulsz a nyűg alól?

Natalia egyre feszülő figyelemmel hallgat, mintha vala
mit nem értene.

— Más környezetbe jutsz, más lesz ott a levegő... egy
szerre szabadnak érzed magad s élni akarsz... élni!...

Natáliának ámulatában még a szája is kinyílott.
— Mit beszélsz, elvtárs, nem értelek, beszélj érthetőbben!
Óvári megijedt. Elszólta magát.
— Semmit, Natalia, semmit. Magammal voltam elfog

lalva. Hazámon is át fogunk utazni és... különös hangulat 
csapta meg kedélyemet... feleségem... gyermekeim...

— Furcsa voltál, elvtárs. Érzem, nagy dolgot mondtál, 
csak nem értem!...

— Nem'... nem... Natalia... néha feltör bennem a múlt. 
Egy kis ház... az asszony... két szaladgáló gyerek... Két sír
hatom... édesanyám... édesatyám... Hej, Natalia, amit belénk 
épített a múlt, nem lehet csak úgy összedönteni, mint egy rossz 
viskót s eltakarítani...

Natalia csak úgy szívta magába Óvári szavait, mintha 
tudatalatti éhségét csillapította volna. Ez az ember sír belül és 
vérzik. Valami azt súgja Natáliának: ez az ember sajnálatra
méltó.

— Miért keseregsz, elvtárs? A két kölyök miatt?'...
— Az a két kölyök véremből való vér s húsuk az én hú

som... s azok a kölykek talán másnak mondják: édesapám!... 
Natalia, ez őrjítő... te nem értheted ezt, de bele lehetne 
bolondulni.

— Én nem érthetem?...
— Nem. Te más vagy, Natalia, mint én. Téged kezdettől 

fogva az új eszmék tüze formált, de az én lelkem még a múlt 
anyagából van összetéve. Más világban nőttem naggyá... s az 
a más világ, hiába..., meg-meglebbenti a függönyt s átnéz

hozzám... kísért a múlt s ez itt-ott meglátszik rajtam. Innét 
van, Natalia, az én keserűségem!...

— Megértlek, elvtárs, — mondja Natalia, de az egészből 
tulajdonképpen csak annyit tudott felfogni, hogy Óvárinak van 
őszinte siratni vallója.

— Majdnem bajba sodortak ma este ezek a régi képek, 
— mondja vallomásszerűen Óvári, — Rujeffné könyörgött fiá
ért s kiadtam.

— Kiadtad!?...
— Nem bírtam hangját... rimánkodott..., kezemet csó

kolta, leikéből a kétségbeesés ordított felém. A messzeségből 
iszonyú vádat hallottam..., láttam gyerekeimet... s kiadtam 
neki. De azt az örömöt látni, Natalia, felér a halállal!...

— S most mi lesz?...
— Reggelre visszahozzuk a gyereket s te fogod vissza

hozni, Natalia.
— Reggelre itt lesz a fiú!...
— Köszönöm. Natalia. Most pedig menj, hogy lepihenj. 

Nagy útra megyünk, szükség lesz minden erődre.
— Nyugalomra neked van szükséged, Óvári.
Ezzel felemelte kezét s eltávozott.

VI. FEJEZET.
Natalia azt hitte, hogy gyerekjáték lesz a fiút visszavinni 

az intézetbe, de csalódott. Tigrisre talált az asszonyban s 
hiába viaskodott ellene bármily fegyverrel is. A szép szót csen
desen végig hallgatta s csak bólogatott. Mikor Natalia azt 
hitte, hogy meggyőzte s a fiúhoz nyúlt, hogy vigye, vad ábrá- 
zattal öklét emelte rá. Ha goromba volt hozzá, ijesztő neve
tésre kapott az asszony s fenyegetödzött a konyhakéssel. Ezt 
az elszántságot Natalia nem tapasztalta még asszonynál. De 
miért? Mit töri magát ez a nyomorult asszony ezért a vézna 
kölyökért?... (Folytatjuk.)
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Néffány napon belül
m e g je le n ik  A  n a g y  r e f o r m á to r  
m á s o d ik  k ia d á s a ,  a m e ly r e  m á r is  
n a g y  s z á m m a l  é r k e z e t t  r e n d e lé s .

A  9 6  o ld a la s , 3 0  k é p p e l  d í s z í 
t e t t  k ö n y v  á r a  4 0  f i l l é r ,  a m e ly  
b é ly e g b e n  i s  b e k ü ld h e tő .

10 v a g y  tö b b  p é ld á n y  r e n d e lé s 
n é l  10 °/o e n g e d m é n y .

A Harangszó kiadóhivatala.

VÉSZBEN —  VIHARBAN.
„Uram, tarts meg mert elveszünk!“ 
Kiált Péter a süllyedő,
Uram, ments meg mert elveszünk: 
Sikolt égre a szenvedő!
Zokszó haitik és kiáltás,
Kétségbe esik a tömeg,
Itt van a vég az ítélet,
Ember, ki ment meg tégedet?
Ing a hajó, nő a veszély,
Ropogtatja hullámszeszély.
S te ott állsz halálsápadtan,
Érzed, hogy élted veszve van!
Óh, ha bűnök tenger árja 
Tépi és marja lelkedet,
S nincsen remény, nincsen sugár, 
Amely biztatna tégedet,
— Akkor borulj leroskadva, —
Oda, hol vár a Golgota;
Segítségül hiván csak Öt,
Az isteni nagy Szenvedőt.
Meglásd vészben és viharban 
Enyhül a baj — Ö veled van!

K u s z i  D án ie ln é .

Külföldön is
f e l f i g y e l t e k  a  G y ó g y í ts  m e g  e n 
g e m , U ra m  c ím ű  2 0  f i l l é r e s  im a 
k ö n y v  n a g y  fo r g a lm á r a , s ő t  s z ó  
v a n  a r r ó l , h o g y  a z  im a k ö n y v  n é 
m e t  f o r d í tá s b a n  i s  m e g je le n ik .

A  m a g y a r  e r e d e t ib ő l  im m á r  a  
n y o lc a d ik  e z e r  fo g y .

FelJ&ivás
tanítóit, gyermekneveltetési 

segélyére vonatKozó 
igénybejelentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített 
„Protestáns Tanítói Internátusok Alapjá“- 
ból való segélyezésre evangélikus egyházunk 
nevében pályázatot hirdetek olyan tanítók 
gyermekeinek neveltetése céljaira, akik fal
vakon, tanyákon teljesítenek szolgálatot és 
ennélfogva gyermekeik továbhneveltetéséről 
a maguk erejéből gondoskodni nem tudnak. 
Kivételesen s különösen indokolt esetben 
ezen kategórián kívül eső tanítók segélykér
vénye is elbírálás alá kerül. Figyelemmel 
az alap rendeltetésére és a miniszter ur 
intenciójára, különös figyelemben részesül

nek azok a folyamodók, akik gyermekeiket 
evangélikus internátusbán helyezték el. A 
kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, 
életkora, működési helye, családi viszonyai, 
teljesített hadiszolgálata, házonkivül tanít
tatott gyermekeinek neve, életkora, iskoláz
tatási és elhelyezési adatai, (internátus, 
magánház, rokonság), tanulmányi előmene
tele. Továbbá a tanítói javadalom pontos 
adatai tételenként s végösszegben arany 
pengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: 
a fizetési osztály és fok, a helyi javadalom 
(értékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, 
termény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészitő 
államsegély, esetleg más, bármilyen termé
szetű javadalmi tétel) s végül a magán
vagyon. Folyamodási ivet megkeresésre az 
illetékes püspöki hivatal bocsát a folyamodó 
rendelkezésére. Tekintettel az egységes el
járás szükségére, a segélykérés ezen folya
modási ivén nyújtandó be. Az illetékes 
püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes kér
vény az illetékes esperes úrhoz folyó évi 
április hó 15.-éig nyújtandó be, onnan 
pedig május hó l.-éig az illetékes püspök 
úrhoz terjesztendő fel, hogy május hó 
15.-éig kezeim között lehessen.

Budapesten, 1936. február 15.
D. báró  R a d vá n szlcy  A lbert s. k

eg ye te m e s  fe lü g y e lő

O L V A S S U K  A B IB L IÁ T .

Márk evangélioma. 9.
Március 9. Féltékenység. Márk 9. 38— 

40. Ezek a tanítványok nem tudták elvi
selni, hogy rajtuk kívül más valaki is űz
zön ördögöket. Inkább maradjanak benn 
az emberekben az ördögök — gondolták 
—, csak valahogy másé ne legyen a szol
gálat dicsősége. Ma is nagyon sok ál
dott munkát bénít meg és tesz lehetet
lenné a féltékenység. Inkább ne történ
jék semmi, csak másé ne legyen a dicső
ség — vallják ma is sokan. Holott nem 
az a fontos, hogy ki űzi ki az ördögöket, 
hanem az, hogy valaki kiűzze őket.

Március 10. Vigyázz a lélek tisztaságára. 
Márk 9, 41—48. Rettenetes dolog volna 
a kéz, láb levágása, vagy a szem kivájá- 
sa. S mégis inkább ezt kellene tennünk, 
semminthogy a lélek beszennyeződjék. 
..Mert jobb néked csonkán bemenned az 
életre, mint épkézláb a gyehenna tüzére. 
A lélek tisztasága minden áldozatot meg
ér s viszont a lélek tisztaságát semmiért 
odaadni nem szabad. S amilyen drága a 
te lelked tisztasága, legyen ép oly drága 
szemedben a másé is. 42. vers.

Március 11. Ö megmondotta .. . Márk 
9, 49, 50. Jézus sohasem áltatta övéit az
zal, hogy a keresztyén élet könnyű. Sőt 
lépten-nyomon beszélt nékik az 6 köve
tése nehézségeiről. „Áldozat“, „só“, 
„tűz“ : mindegyikben benne van valami
képpen a fájdalom gondolata. A keresz
tyén embernek mind a hárommal meg 
kell ismerkednie. Sokszor kerül tűzbe, a 
Lélek tűzébe, hogy megtisztuljon, sok
szor „megsózatik“ élete könnyekkel, 
hogy használható legyen és mindig ál
dozat mások számára.

Március 12. Az elválás. Márk 10. 1—12. 
„Amit Isten egybeszerkesztett ,azt em
ber el ne válassza“ : a házasságkötés idő
tartamára nézve ez az evangéliomi vilá

gos álláspont. Korunk könnyelmű elvá- 
lási járványa lábbal tiporja Krisztus 
evangéliomát. A házasságkötés nem 
ideig-óráig tartó szerződés, hanem fel
bonthatatlan eggyélevés. Az elválást 
csak egy valami indokolja: a halál, le
gyen az akár testi vagy erkölcsi halál, 
amint azt az Űr Jézus Máté 19. fejezeté
nek 9. versében külön is kifejezi.

Március 13. Jézus és a gyermekek. 
Márk 10, 13—16. Mikor az Úr Jézus 
meghatottságtól reszkető anyai kezekből 
gyermekeket vesz ölébe megáldatásra — 
ez valami egészen új és semmiféle más 
vallási rendszerben fel nem található je
lenség. Jézus óta tudjuk, hogy milyen 
csodálatos érték a gyermek. Sőt példa
kép is, akitől tanulhatunk. A gyermeki 
bizalom, egyszerűség és engedelmesség 
szempontjából nékünk igen is újra gyer
mekké kell lennünk.

Március 14. A gazdag ifjú. Márk 10, 
17—22. Sokan vannak, akiket pillanatra 
fellobogó lelkesedés odasodor Jézushoz. 
Szélesre tárt karokkal kérdezik: „Jó
Mester, mit cselekedjem . . . “ Hanem az
tán mikor Jézus reá tapint életük eleven
jére: egy-egy bűnre, vagy áldozatra, ak
kor elszomorodnak és búsan eltávoznak. 
Még soha senki nem tudott Jézus köve
tője lenni áldozat nélkül. Egyiknek ezt, 
másiknak azt, de mindenkinek fel kell 
áldozni valamit.

Március 15. A gazdagság veszélyei. 
Márk 10, 23—27. A szegénységnek is 
megvannak a maga igen súlyos kísérté
sei: De a tapasztalat azt mutatja, hogy 
a gazdagság veszedelmei még nagyob
bak. A szegénység sem jelent érdemet a 
mennyországra s a gazdagság sem je
lent hátrányt, de az bizonyos, hogy 
„könnyebb a tevének a tű fokán átmen
ni, mint egy gőgös gazdagnak az Isten 
országába bejutni.“ De „Istennél minden 
lehetséges.“ — Nemzeti ünnepünkön kö
nyörögjünk áldozatkész, hű polgárokért.

KARCOLATOK.
M it csinálss a tem plom ban  .-

E g y ik  v á r o s i  g y ü le k e z e tü n k  
te m p lo m á b a n  v a g y u n k . F e n n  a  
k a r z a to n . 114  „ h iv ő “  ü l t  o t t  j ó 
r é s z t  f ia ta lo k .  E g y ik  c s e v e g e t t ,  
m á s ik  a le v e g ő b e  b á m u lt ,  h a r m a 
d i k  a  s z o m s z é d já t  m u s tr á l ta ,  a  
n e g y e d ik  r e g é n y t  o lv a s o t t ,  a z  ö tö 
d i k  le v e le z ő la p o t  ir t .  S  a  114 k ö z ü l  
c s a k  n é g y n e k  v o l t  é n e k e s k ö n y v e .

H á t e r r e  v a ló  a t e m p lo m ?

H E T I  K R Ó N I K A .

Szeged városa törli a Bach-korszak 
neveit a díszpolgárok névsorából. — 
Belgrád sem a szovjet, sem Ausztria 
kérdésében nem ért egyet Prágával. — 
Bukarest nem engedélyezte a kalotasze
gi földműves színészek budapesti ven
dégszereplését. — A párisi lapok szoro
sabb német-lengyel megállapodásokról 
írnak. — Hatalmas nemzeti tüntetés 
volt a horvát fővárosban. — Kétszáz ki
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lométeres sebességű mozdonyokat állí
tottak be Németország forgalmába. — 
Az angol fegyverkezési Programm egy
ségesíti a tengeri, légi és szárazföldi ve
zérkart. — Anglia fegyverkezik, mert 
nincs bizalma a nemzetek jóindulatában. 
— Az angol alsóház megszavazta a 
fegyverkezés költségeit. — Az angol 
kormány teljesen kiveszi részét az együt
tes biztonságból, de a legcsekélyebb 
közösséget sem vállalja az Olaszország 
ellen irányuló bekerítés politikájával. — 
Olaszország megtagadta a tengerészeti 
egyezmény aláírását. — Kikötői zárlatot 
terveznek az olasz hajókra a megbukott 
olajtilalom helyett. — Badoglio tábor
nagy az olasz csapatokat repülőgépről 
rádión vezényli. — A szovjet árnyéká
ban egyéves katonai szolgálatot ajánl a 
francia jobboldal. — Moszkvában nagy 
vesztegetéseket lepleztek le. — Tokió
ban véres katonai zendülés robbant ki. 
A hadsereg erősen nemzeti érzésű cso
portjai államcsínyt kíséreltek meg. Több 
vezető politikust megöltek, de a minisz
terelnököt nem, mint ahogyan az első 
híradások közölték. A zendülők a csá
szár parancsára harc nélkül elvonultak. 
Kavasima hadügyminiszter felelősnek 
nyilvánította magát a történtekért. — 
Rettenetes kolera-járvány pusztít Sziám
bán.

H A R A N G S Z Ő .

Böjt második vasárnapja.
Máté 15, 21-28.

Tudunk-e mi a bajunkkal úgy Jézushoz 
menni, mint ez a pogány asszony ?

Tudunk-e mi oly bizalommal közeledni 
Jézushoz, mint ez a sokat csalódott nő ?

Tudunk-e mi olyan állhatatosan kö
nyörögni, mint ez a türelmetlenségre embe
rileg nagyon is jogosult, zaklatottszivii 
édesanya ?

Nem azért tapasztalunk-e meg olyan 
keveset Krisztus erejéből, mert mindezekre 
képtelenek vagyunk ?

Püspöki jubileum. A tiszai egyház- 
kerület május hó 16.-án ünnepli püspö
kének, D. Geduly Henriknek, az egyete
mes egyház lelkészi elnökének negyed- 
százados püspöki jubileumát. Ezt a ki
magasló és ritka ünnepet az egyházke
rület s annak intézményei emlékezetessé 
akarják tenni a püspök és az egyházke
rület számára is. Február 17.-én hom- 
rogdi Lichtenstein László egyházkerüle
ti felügyelő elnöklete alatt az egyházme
gyék elnökségei és az egyházkerületi fel
ügyelő elnöklete alatt az egyházmegyék 
elnökségei és az egyházkerületi intézmé
nyek és iskolák vezetői értekezletet tar
tottak, amelyen elhatározták, hogy a ju
bileumi alkalmat május 15.-ére és 16.- 
ára kiterjedő ünnepléssel s 16.-án tar
tandó rendkívüli egyházkerületi közgyű
lés keretében óhajtják megünnepelni.

Lelkészválasztás. A nagytarcsai gyü
lekezet Sztehló Gábort egyhangúan lel
készévé választotta.

Jubileum. D. Payr Sándor nyug. teol. 
egyetemi tanár most töltötte be életének 
75. esztendejét.

Segédlelkész áthelyezések. Szombat
helyről Csaba Antal az újonnan szerve

zett pécsi missziói segédielkészi állásra, 
Körmendről Szombathelyre Szabó Lajos, 
Körmendre ideiglenes segédlelkészül Kál- 
dy Lajos nyert kiküldetést.

Rádiós istentisztelet. Március 8.-an 
11 óra 15 perckor rádiós istentisztelet a 
Bécsikapu-téri templomból. Prédikál Du- 
szik Lajos, miskolci esperes-lelkész. 
Közénekek: 188. és 185. Liturgikus éne
kek : 334. 1. vers, 320. 1. vers, 352. 3. 
vers és 291. 4. vers. Végül a himnusz. 
Énekel az egyházi énekkar Mikus-Csák 
István karnagy vezényletével. Orgonái 
Várkonyi Endre.

Győr. Február 27.-én Molnár Mária 
nűsszionáriusnő missziói beszámolót tar
tott. — Március 1.-én vallásos est volt, 
amelyen Szekeres Sándor bönyi leikész 
tartott előadást.

Balassagyarmat. A gyülekezetben 
böjti estek lesznek a következő össze
foglaló cím alatt: „Emberi áldozatok az 
isteni áldozat körül“. Igehirdetők: Már
cius 4.-én: Szabó József győri kerületi 
lelkész: „Akik virágot szórtak útjára“.
Március 11.-én: Kardos Gyula balassa
gyarmati alesperes-lelkész: „Akik ruhá
jukat terítették elébe“. Március 18.-án: 
Kemény Lajos budapesti főesperes: „Aki 
a csókját kínálta neki“. Március 25.-én: 
Magócs Károly budapesti kerületi lel
kész: „Aki kincsét adta neki“. Április
1. -én: Irányi Kamill székesfehérvári lel
kész: „Aki a hajlékát nyitotta meg 
előtte“. Április 8.-án: Antal Zoltán ba
lassagyarmati ref. lelkész: „Aki a sírját 
adta néki“.

Debrecen. Az Evangélikus Filléregy
let abból az alkalomból, hogy Reményik 
Sándor erdélyi költő Debrecenben idő
zött március L-én, vallásos ünnepélyt 
rendezett, melyen orgonáit Levius Fe
renc, megnyitó beszédet mondott Pass 
László alesperes-lelkész, Reményik köl
teményeket szavalt Fux Vilma, Járosi 
Andor kolozsvári ev. lelkész előadást 
tartott, Kardos Ilona operaénekesnö éne
kelt, Reményik Sándor költeményeiből 
olvasott fel.

Csorvás (Békésmegye). 1935. évről 
népmozgalmi adatok. Kereszteltetett 62. 
Temettetet 44. Eskettetett 16 pár. Ebből 
tiszta pár 9, a többi vegyes. Reverzális 
5 :4 arányban egyházunk javára. Kon- 
formáltatott 58 gyermek. Áttért 3, kitért
2. Urvacsorázók száma 548. Hitoktatás
ban részesült állami iskolákban 393 
gyermek. 2|00 alkalommal hirdettetett az 
Ige. Az elszegényedett hívek részére 400 
P-t adakoztak. A gyülekezetben van 
KIÉ, Nöegylet. A vasárnapi iskolát bé
késcsabai diakonissza vezeti. Az Ev. Nő- 
egylet karácsonykor 16 gyermeket felru
házott, 19 családot élelmiszerrel 'látott 
el, 22 gyermeknek szeretetadományt 
adott. A gyülekezet lélekszáma kereken 
2500.

Pusztaederics. Lélekemelő ünnepet 
ült február 23.-án a pusztaszentlászlói 
anyagyülekezethez tartozó pusztaede- 
ricsi (Zala vm.) kisded evangélikus gyü
lekezet. Ekkor avatta fél Molitorisz Já
nos kemenesaljai esperes a gyülekezeti 
tagok áldozatkészségéből be*erzett 435 
P értékű új harangot. Az egyházmegye 
lelkészei közül Schrantz Zoltán puszta
szentlászlói, Bácsi Sándor celldömölki és 
Nagy István zalaistvándi lelkészek szol
gáltak az ünnepélyes felavatáson. A 
pusztaszentlászló anyagyülekezet ének
kara Tompa Miklós kántor-tanító veze

tésével két szépen betanult karénekkel 
emelte az ünnepi áhítatot. A gyülekezet 
jóakaró pártfogói közül megjelentek dr. 
Stranz István körállatorvos, dr. Stranz 
Istvánná, a pusztaszentlászlói ev. Nö
egylet elnöke, Kecskeméthy László és 
Háry Kálmán földbirtokosok, valamint 
a pusztaszentlászlói és tófeji hívek nagy 
számban. A harang beszerzése körül 
sajnálattal kellett tapasztalni a másva!- 
lású vezetők által szított ellenséges ér
zést, amely még egy 400 lelkes, kis köz
ségben sem resteli a viszály magvát 
szétszórni a lelkekben. Annál szebb és 
dicséretre méltóbb a pusztaedericsi hí
vek minden akadályt elhárító összefogá
sa és áldozatkészsége, kiket a szent cél 
elérésében a pusztaszentlászlói hívek 
(80 P), a barlahidai hívek (50 P) és a 
tófeji hívek (30 P) adományukkal test
vériesen támogatták. Mivel a 75 száza
lékban másvallású község elöljárósága a 
minisztérium döntő határozata ellenére 
is megtagadta a községi iskola tanter
mének evangélikus istentisztelet céljára 
átengedését, Schrantz Zoltán lelkész 
kezdeményezésére erőteljes mozgalom 
indult meg a gyülekezetben, hogy már a 
jövő nyár folyamán felépüljön az evan
gélikus imaház, ahol az anyagyüleke- 
zettöl távoleső. buzgó hívek méltókép
pen imádhassák az Istent. Molitorisz Já
nos esperes felhívására az egyházmegye 
összes gyülekezetei máris testvéri közös
séget és anvagi kötelezettséget vállaltak 
a szent hajlék felépítésére.

Dombóvár. Született 6 fiú és 3 leánv 
=  9; konfirmáltatott (csak Szabadiban) 
6 fiú és 3 leány; esküdött: 6 pár, 3 tisz
ta, 3 vegyes pár. 2 esetben reverzális 
javunkra adatott. Egyházunk kárára re- 
verzálist adott egv férfi. — Meghalt: 5 
férfi és 4 nő. Hozzánk tért egy nő.

Veszprém. A nőegylet szeretetven- 
dégséget rendezett febr. 9.-én, melyen a 
város társadalma, felekezeti különbség 
nélkül, élükön a főispán, alispán és pol
gármester résztvétt. Az összes bevétel 
megközelítette a 900 pengőt. — A Nő- 
egyletnek múlt évi összes bevétele tea
estek bevételeiből, tagdíjakból és ado
mányokból 1.007.18 P volt, összes ki
adás 7D4.24 P volt, melyben ilyen téte
lek szerepelnek: iskolai kályha és ké
mény 205 P, elhalt lelkész síremlékére 
53 P, templomtakarításra 60 P, iskolai 
kézimunkatanításért 20 P, enyingi misz- 
szióra 90 P, lenb-i misszióra 10 P, sze
gényeknek 73 P. gyámintézetnek és 
Theoli. Otthonra 10 P stb. — A Leány
egylet is beszámolt múlt évi tevékenysé
géről. Összes bevétele volt 180.80 P, 
összes kiadása: 141.90 P. Vagyona:
1.015.— P, mely összeget „Harangalap“ 
címén kezel.

Balatonalmádi. A fiókgyülekezet febr. 
8.-án műsoros szeretetvendégséget ren
dezett, melyen a község lakói felekezeti 
különbség nélkül vettek részt. A szere- 
tetvendégség anyagi jövedelme 334.52 P 
lett, mely összeget, a kiadások levoná
sával, „Templomalap“ címen takarékba 
tettek.

A Budapest—III. kerületi Evangélikus 
Nöegyesület március 4.-én teaestet ren
dezett, amelyen dr. Demel Aladár tartott 
előadást.

ősagárd. Február 13.-án nagy lelki 
áldással folyt le a Gyülekezeti Nap. A 
szolgálatokat Zászkaliczky Pál fóti és 
Torda Gyula domonyi lelkészek végez-
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ték. A vanyarci vegyeskar Farkas Lajos 
lelkész vezénylésével és az ősr.gárdi ve
gyi skar Horec2 ky Béla lelkész vezény
lésével énekszámokat adott elő. A va- 
nyr.rci fúvós zenekar korálokat játszott. 
Említésre méltó, hogy a vanyarci ifjúság 
30 tagja és néhány felnőtt, 34 km-t gya
log tett meg kétszer, hogy az ünnepsé
gen részt vegyen. — Február 23.-án az 
Ifjúsági és Leányegyesület szini előadást 
rendezeti. Bemutatásra kerültek: Bor
gulya E.: Népszámlálás Glaganyec Já
nosnál, Horeczky Béla: Libatolvaj és
Luther c. történél ni színműve. Az ifjú
ság az énekórákkal együtt hetente 4 ifjú
sági összejövetelt ;art.

I óvás; patona. A leányegylet február 
23.-án teaestet rendezett, amelynek tisz
ta jövedelme 85 P volt. Előadással és 
zenével közreműködtek: Balogh Ferenc 
osztálytanító, Bertalan Imre h. tanító, 
Széni iványi Juliska, Takács Ida, Geren
csér Lajos, Vadas István, Gyomoréi 
Gyula, Szabó Lajos.

Bizalommal kérem a missziói gyer
mekszövetségi munka körzeti megbízot
tait és gyülekezeti vezetőit, hogy a ve
zetésük alatt álló gyt rmel.szövetségek
ről, ezek fejlődéséről, munkájáról, új 
szövetségek alakulásáról, a gyüleke
zeti gyermekszövetségek és tagok 
számáról szíveskedjenek engem időn
ként tájékoztatni s új munkaköröm
ben a gyermekekkel együtt imádságaik
kal támogatni, hogy az a szent munka, 
melyet gyermekeink kedves Aladár bá
csija, a magyar evang. külmisszió fárad
hatatlan apostola kezdett meg, ne fejlőd
jék vissza, hanem közös im ídságaink és 
munkálkodásunk által a misszió Urának 
dicsőségére én örömére, sölé'ségben élő 
pogány lelkek üdvösségére áldásosán és 
eredményesen fejlődjék tovább. A misz- 
sziói gyermekszövetségi munkát ismer
tető nyomtatványokból bárhova készség
gel küldök a kívánt mennyiségben. Test
véri üdvözlettel Bélák Sándor Tokaj. 
(Zemplén m.)

Kérelem a protestáns társadalomhoz.
A Protestáns Országos Árvaház három
negyed évszázadot meghaladó idő alatt 
az árvák nagy eömegeit nevelte, ruházta 
s oktatásukról, valamint a társadalomban 
való elhelyezkedésükről is gondoskodott. 
Számos Lelkész, tanár, tanító, mérnek, 
ügyvéd, tisztviselő, kereskedő, iparos, 
stb. került ki a Protestáns (írsz. Árvaháv 
áldott falai közül. Ez az intézmény mind
annyiunké, minden hazáját és egyházát 
szerető protestáns emberé. Lehet-e 
szebb, lehct-e feli melőbb, nemesebb cél, 
hivatás és kötelesség, mint az apátián és 
anyátlan árvák gondozása? Ezt a szent 
célt szolgálja a Protestáns Orsz. Árva
egylet Árvaházának háromnegyed évszá
zadot meghaladó idő óta való fenntartá
sával. E hosszú iöő alatt bölcs előrelá
tással nagy vagyont gyüj'.ött össze, me
lyet szinte teljes egészében (egymillió- 
háromszázezer aranykoronányi összeg
ben) hadikölcsönbe fektelett s ezért tel
jes vagyona a háborút követő idők alatt 
elértéktelenedett. Ma egyetlen egy háza 
van, amely jövedelmet hoz, egyébként 
smmi gyümölcsöző vagjona nincs. A jó 
Isten nevében foidulunk a megértő pro
testáns táisadalomhoz, hogy a Protes
táns Orsz. Árva ház további fenntartása 
érdekében, akár természetbeni, akár 
pénzbeli adományával az Árvaházat (Bu
dapest, VII., Pózsák-tore 1.) felkeresni

és megtisztelni szíves legyen. Nem akad
hat hazáját, fajtáját és protestáns egy
házát szerető magyar ember, aki a ma
gyar árva ügyét, szíve egész melegével 
fel ne karolja. Ez az Árvaház Isten di
csőségére és a legelhagyatottabb kicsiny 
embertársaink: az árvák javára, az egész 
ország protestáns társadalma előtt isme
retes és eredményekben gazdag műkö
dést fejtett ki. A legteljesebb bizalom
mal és szeretettel kérjük a magyar pro
testáns társadalom minden tagját, aki 
az elhagyatott szegény árvák ügyét fel
karolni szíve szerinti kötelességének tart
ja, — tisztelje meg az Árvabázat akár 
természetbeni, akár pénzbeli adományá
val, hogy az árvák nevelésének ügyét 
ezzel is elősegítse. Isten és ember iránti 
szent kötelességet teljesít mindenki, aki 
e szent ügyet tehetségéhez mérten felka
rolja.

A Pécsre utazó hittestvérek figyel
mét felhívjuk a pécsi evangélikus egyház 
által fenntartott Baldauf Gusztáv Ott
honra. Átutazó nők és férfiak olcsón 
szállást és ellátást kaphatnak. Az Otthon 
a város középpontjában, Széchenyi-tér 
2. szám alatt van. Az Otthonnak női- 
internátus része is van, ahol egyetemi 
hallgatónők és középiskolás leányok me
leg otthonra találhatnak. Az Otthont 
diakonissza vezeti.

Terfesxtőink az elmúlt héten 97 
uj előfizetőt gyűjtöttek. Marcalgergelyin
I9-et, Külsővaton 7-et, Nemesszalókon
8-at, Dabronyhan 19-et, Csöglén 7-et, 
Adorjánházán 3-at, Egeralján 4-et, Viden 
15-öt, Somlóvecsén I5-öt. — Offertorium 
volt a lap terjesztésére: Nemesszalókon
3.50 P., Dabronyban 2.25 P.

Terjesztőink legközelebb a követke
ző gyülekezeteket látogatják meg: Már
cius 12-én vallásos est, másnap terjesz
tés Bobán. Március 13.-án vallásos est, 
másnap terjesztés Nemeskocson. Márci
us 15.-én vallásos est, másnap terjesztés 
Kemenespálfán.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Ausztria. A bécsi evangélikus teoló

gia március 2.—7.-ig evangélikus hetet 
rendezett, amelyen több értékes előadás 
hangzott el.

Anglia. VIII. Eduárd király a trónra- 
lépési nyilatkozatot a következő szavak
kal írta alá: „Sértetlenül meg fogom
őrizni és fenntartani országomban az 
igaz keresztyén hitet...“

Olaszország. „A pápa a böjt idejére 
Olaszországra nézve különleges böjti 
rendelkezéseket adott ki. Ezek szerint 
az olasz lakosság péntek kivételével 
minden nap ehetik húsételt és a reggeli 
én esti étkezésnél is élhet tej- és tojás 
é1 elekkel. Az intézkedést a pápa azzal 
indokolja, hogy az olasz lakosság a meg
torlások következtében amúgy is állandó 
bojtos életet folytat, nem akarja tehát 
az amúgy is lecsökkent életszínvonalat 
még jobban leszállítani.“

Amerika. Roosevelt elnök legutóbbi 
rádiószózatában a következőket mondot
ta: „A hitetlenség ellen kell összefog
nunk, mert ez ma a legnagyobb ellensé
günk. Én úgy látom, hogy a legkülönbö
zőbb vallások békésen megférnek egy

más mellett és voltaképpen semmi vita 
nincs közöttük. De mindezeknek a val
lásoknak ellensége a vallástalanság, a 
hitetlenség. Ezért kötelessége minden 
vallásnak, hogy összefogjon.“

K Ü L Ö N F É L É K *
„Evangélikus egyházunk jóhirnevét

minden evangélikusnak féltékenyen őriz
nie kell. Ebben jó példával a vezetőknek 
kell előljárni. A saját életük olyan le
gyen, hogy követendő példaképül szol
gálhasson mindenkinek. (Lásd I. Timot
heus 3.) Ha mégis akad, aki magatartá
sával és viselkedésével egyházunk jóhir- 
nevének árt, azt könyörtelenül el kell he
lyéről távolítani. Sajnos, az ilyen nem 
odavaló egyéneknek pártfogóik akadnak. 
Betakargatják az elkövetett hibáikat. 
Barátok jelentkeznek, akik segítenek az 
illetőt fehérre mosni. Az ilyen barátok 
és pártfogók nem törődnek azzal, hogy 
egyházunk ellen vétkeznek. Még attól 
sem riadnak vissza, hogy barátaik bű
neit ártatlan emberek meghurcoltatásá
val segítsenek tisztára mosni. A bűnös 
bűnhődjék. Ártatlan ember meg ne hur- 
coltassék. Az egyház jóhírneve csorbát 
ne szenvedjen,“ — írja egy presbiter. 
Igaza van!

A losonci aranykehely. Az 1849,-i 
orosz betörés alkalmával az ellenség fel
dúlta Losoncot s elrabolt az ottani re
formátus egyháztól egy nagyértékü úr
vacsorái aranykelyhet. Sok év múlva 
egyszercsak visszakapták a losonciak az 
elveszett kelyhet. Egy kis litván gyüle
kezet birtokát képező aranykehely, 
amelyre latinul rá volt írva, hogy a lo
sonci egyház tulajdona. A püspök, ki 
tudott latinul, elolvasta a felírást s ki
kérdezte híveit, miként jutottak a gyö
nyörű kehelyhez. Azok elmondták, hogy 
egy orosz tiszt hozta valamikor magyar- 
országból s ők megvették tőle. A püs
pök kifizette a vételárat s a kelyhet 
azonnal viszaküldette Losoncra. A hálás 
losonciak ugyancsak aranyból elkészít
tették a visszakapott kehelv mását, hogy 
megajándékozzák vele a litván gyüleke
zetei. A közben kitört világháború azon
ban elsöpörte a föld színéről azt a kis 
litván falut s a losonciak most nem tud
ják kinek adni a hála-kelyhet.

Apróságok. Amerikában több szín
ház azzal igyekszik csalogatni a közön
séget, hogy a színházi jegyekhez ingyen 
sör- vagy borszelvényt csatol.

Öngyilkos indián törzs. Az amerikai 
indiánok egyik Iegharciasabb törzse a 
seri indiánok. Minden évben fogadalmat 
tettek, hogy minden fehér embert, aki
vel találkoznak, igyekeznek megölni. Mi
vel e kegyetlen fogadalmukat az utóbbi 
évtizedekben a törvény tilalma miatt már 
nem teljesíthették, a törzs tagjai eskü
vel fogadták meg, hogy nem engednek 
több gyermeket születni, „mert már 
úgysem érdemes élni!“ A törzs tehát ki
halásra Ítélte önmagát.

Keresztény — katolikus. ,,Mi nem ke
resztények, hanem katolikusok vagyunk“ 
—- mondotta Serédi legutóbb Győrött. 
Tehát Serédi nem keresztyén?! 
imiiilliiiiiiiHiiiiilliiiiiillliiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiiiHiinilliiiiillliniiilliiiiiiHiiiiiil
Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

............................. .
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Gyémántmenyegzö. Idős Jakab Jó

zsef és Szalai Zsófia, a Harangszó buzgó 
olvasói február 23.-án ünnepelték meg a 
beledi templomban házasságuk 60. év
fordulóját.

Eljegyzés. Dr. Ki s s  B a r n a b á s ,  
a biharkeresztesi járás szolgabírája elje
gyezte M o l n á r  Ág n e s t ,  dr. Molnár 
Gyula budapesti kir. ítélőtáblái bíró, ev. 
misszióegyesületi v. elnök és felesége, 
Vargha Erzsébet leányát. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Halálozás. Földváry Elemér felsőházi 
tag meghalt. Földvári és bcrnátfalvi 
Földváry Elemér felsőházi tag, Fest vár
megye megyebizottsági tagja, a Johan- 
nita Rend lovagja, volt országgyűlési 
képviselő március 1 .-én, 74 éves korá
ban meghalt. Annakidején szerepelt az 
evangélikus egyház életében: esperessé- 
gi felügyelő volt. A Földváry-, Sziiassy-, 
Földváry-Boér családok gyászolják. Pé
teriben temették el. — Káldy Minály épí
tési vállalkozó febr. 28.-án 72 éves korá
ban Győrött elhunyt. — Ludmann Ottó, 
az eperjesi kollégium ny. igazgatója 96 
eves korában Budapesten elhunyt. — 
Kuszák Mártika, Kuszák István győri ta
nító két éves kislánya elhunyt. — Schré- 
ter Mária, munkás, buzgó életének delén 
Sashalmon elhunyt. — Conrad Károly, a 
ruszti cukorgyár tisztviselője febr. 27.-én 
elhunyt. Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Élénk ütemben folyik zsír- és 

sertéskivitelünk. — Emelkednek a gyap- 
juátvételi árak. — Közel kétszeresére 
emelkedett januári vajkivitelünk. — A 
borpiaci helyzet nem változott. — Csök
kent az új fizetésképtelenségek száma. 
— ismét emelkedett a baromfi ára. — 
Emelkednek a sertésárak. — Jó eredmé
nyeket értek el a fojtott burgonya ter
melésével. — Gyenge a mézpiac. — A 
káposztafélék drágulására lehet számí
tani.

Terményárak Bpesten. Búza 17.35—

18.45, rozs 15.40—15.65, sörárpa 17.50- 
20, tak. árpa 15.70—16.90, zab 16.95—
17.20, tengeri 12.65—12.75 pengő mé- 
termázsánként.

Alllatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés, páronként, 340 
kg-on felül 94—95, közép p-ként, 340 
kg-on alul 91—93, szedett, közép p-ként 
220—260 kg-ig 90—95, könnyű p-ként, 
180—220 kg-ig 8(4—88, silány p-ként, 
100—180 kg-ig 78—-82, öreg, nehéz p- 
ként, 300 kg-on felül 84—89, szedett, 
öreg 75—80, angol sonkasüldő p-ként, 
120—150 kg-ig 85—99 fillér élősúlykg- 
ként. — V á g ó m a r h a á r a k .  Magyar 
bika 48, tarka bika 38—62, magyar ökör 
26—51, tarka ökör 26—64, magyar te
hén 30—53, tarka tehén 23—64, magyar 
bivaly 21, növendékmarha 31—58, cson
tozni való 19—21 fillér élösulykg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére a következő 
adományok folytak be:

Sümeghy Gyula Celldömölk, Remete 
Karolin Szil, Loós János Rajka, Mester- 
házy Elek Odtffyasszonyfa 32—32 fill. 
— Héra Gyula Cák, Bodnár Pál Kispest 
36—36 fill. — Buday Plichta Cornélné 
Balassagyarmat, Szarka Gizella Debre
cen, Kalma Pál Budapest, Mórocz Ala
jos Várpalota, Loós József Nagykani
zsa, Szever József Nagykanizsa 40—40 
fill. — Mórocz Nelly Budapest 48 fill. 
Somogyi Imre Alsóság, Galló Mária 
Dombóvár 50—50 fill. — Bocskay Ist
vánná Siklós 52 fill. — Fischer Teréz 
Győr, özv. Stefezius Istvánná Budapest, 
Heid Kálmánná, dr. Höfer Vilmos 
Győr, özv. Mátray Gézáné Rákosliget, 
ifj. Bolemányi János, dr. Kneffel József 
Kiskőrösi, Bencze Rezsöné Rákosszent
mihály, özv. Saly Józsefné Martonvá- 
sár, özv. Pribay Ferencné Dombóvár, 
Iker György Sárszentlörinc, özv. Ber
ger Miksáné, özv. Uray Emilné Székes- 
fehérvár, Simon Jenő Sopron, Meiszner 
Gyula, Molnár József Celldömölk, Jó- 
zsa Károly Pápa, Benkö István Vesz
prém, Palkovits Julia Szarvas, Palko-

vits Gyuláné Mátranovák, vitéz Dénes 
Lajos Pusztaföldvár, özv. Fentös I’álné 
Békéscsaba, Asbóth Irén Szil, Györgyi 
Sándor Meszlen, Szabó Jenő Szentgoti- 
hárd, Greisinger Ottó Szombathely, 
Kövecses Jánosné Kaposvár, Kovács 
Ernő, Kovács Sándlorné Celldömölk.', 
özv. Rehák lánosné Sár: zen’tmiklós, ifj. 
Grabner János Székesfehérvár, Ludv.in 
Sándor Celldömölk, Koczor Kál nán 
Pápa, Jakab József Beled, Puskás Jenő 
Beled, özv. Simon Jenöné Szombat
hely, Kontsek Lászlóné Mezőtúr, Pré
post Józsefné, Prépost Kálmán G\ őr- 
szentiván, Sifter István Zalaistv; nd, 
Tóth Irén Pécs, Stromp Miklós Siklós, 
özv. Futácsy Lajosné Zalaszentg'ót, 
Bödecs Ilona Budapest 6d—60 fillér. — 
Litvay Endre Nagykanizsa 70 fill. — 
Dr. Horváth István Győr, Asbóth László 
Pestszentlőrinc, Pálfy Jó; séf né Kisfalud, 
Langer Erzsi Balatonlelle, Kluge Pál 
Körmend 72—72 fillér. — Benkö Mi
hály Mezőhegyes 80 fillér. — M>va 
Ilona Szirák, Bertalan Sándor Rába- 
csécsény 90—90 fillér. - - Kirnbauer I a- 
jos Szombathely, özv. Kertész Lajosné 
Várpalota, Péter István Budapest, Fel ér 
Jánosné, Tytte Béláné, AngyM Endréi ;é, 
Szabó Rezsöné Győrszentivár, id. Szál ly 
György Rábcakapi, Asbóth Sándor 
Börcs, özv. Magyary Lajosné Zalaegi r- 
szeg 1—1 P. — Ferenczy Zsigmond Da o- 
rony, Mihalovits Samu Bér, Motics a 
Nándorné Salgótarján, Macher El k 
Győr, özv. Szabó Lászlóné Sopronném :- 
ti, Mogyorósy János Budapest, Szk< k 
Pálné Bicske, Szórády Dénes Celldömöl:, 
dr. Somewend Frigyesné Berektomp i- 
háza, dr. Menyes János Bős-irkány, H o- 
váth Károly Rábáké!hely, Németh Gizel
la Alszopor, Oppel Ernöné Sopron, Brern 
Zoltán Zalaegerszeg, dr. Peiöcz Károly 
Győr, Ozsgyány Zsuzsanna Budape t 
1.20—1.20 P. — Özv. Ulreich Aladárt é 
Szombathely, Horváth Dezső Zalako| - 
pány, Mokry Eszter Budapest 1.60—1.6) 
P. — Dadó Erzsi Pécs 1.70 P. — Kert- 
csényi György Körmend 2 P. — Mai - 
kovszky Ernőnó Nyulfalu 2.20 P. — özv. 
Kovács Józsefné Várpalota, özv. Pécse c 
Józsefné Bagolasánc 3—3 P. — Mester- 
házy Ernő Nngygeresd 3.20 P. — Jani ■ 
sovits Teréz Kondoros 3.40 P.

A lécj~ és gázvédelem.
Irta : Dorn V ilm os.

I. A légi veszély.
A Harangszó minden téren igyekszik olvasóinak 

szolgálatába állni. Most is szolgálatot akar teljesíteni, 
amikor napjaink egyik legnagyobb kérdéséről: a légi 
támadás veszélyeiről és az ezek elleni védekezésről tá
jékoztatja olvasóit.

Ha az ember egy kissé figyelmesebben olvassa a 
napi lapokat, minduntalan találkozik ilyen közlemé
nyekkel: Olaszország a lakosságot gázálarccal szereli 
fel .. ., Angliában 40.000 gázálarcot osztottak ki hasz
nálatra a légvédelmi gyakorlatok alatt . . . Légvédelmi 
gyakorlatok alatt az elsötétített Berlin utcáin fehér kar
szalagos rendőrök irányítják a forgalmat. . . stb. Most 
nem régen olvastam, hogy a lipcsei vásáron a legna
gyobb feltűnést a játéktankok, repülök képezték, me
lyek úgy voltak megszerkesztve, hogy az indítórugó

felhúzásakor a beépített géppuskák szikrát szórtak. 
Maradhatunk-e mi magyarok tétlenül? Mitőlünk, saj
nos, Trianon megvonta a szót. Minden nemzet hőn 
óhajtja a békét, amellett titkon és nyíltan lázasan ké
szülődnek a végső leszámolásra. Nekünk eddig még 
beszélngsem volt szabad a fegyverkezésről, ellenséges 
szomszédaink pedig már bőségesen ellátták magukat a 
„leszerelés jelige“ alatt fegyverekkel. Most Genf, a 
nagy népszövetség megengedte, hogy mi magyarok is 
felvilágosíthatjuk lakosságunkat a lég- és gázvédelem
ről, de ez a felvilágosítás, tájékoztatás csupán a véde
lemre szorítkozhatik. Innen van az, hogy mostanában 
szerte az országban, városokban és falvakban megin
dult a nagy felvilágosító munka.

Olvasóink közül azt hiszem, nem akad senki, aki 
azt gondolja, hogy a legközelebbi háború kitörése, mint
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Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t ne k:  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

1914-ben, jegyzékváltásokkal, hadüzenetekkel fog kez
dődni. Erre ne is gondoljunk! A jövő háborúját repülők 
berregése, bombák robbanása és mérgező gázok fog
ják jelenteni. Hogy ez mit jelent, azt az alábbiakban el
mondom. Lássuk tehát mi is az a légi veszély?

A repülés a világháború befejezése óta évről-évre 
fejlődik. E fejlődés határvonalait ma még megközelítő
leg sem lehet elképzelni. A korszerű repülőgép tehát 
ezerszer veszedelmesebb fegyver, mint 1918-ban volt. 
Évszak, időjárás, napszak, a korszerű hadi (bombázó) 
repülőgépet feladata végrehajtásában nem akadá
lyozza. A bombavető repülőgépek különféle nagysá
gúak és a bombákat a gép törzsébe, vagy szárnya alá, 
vagy a törzse alá helyezik és kézzel, emeltyűvel, villa
mos gombnyomással szabadítják el és céltávcső segít
ségével állapítják meg a vetés pillanatát. A magasság, 
ahonnan a bombát vetik, átlag 3—4000 méter, de ala
csonyabbról is vethet a gép, ha az ellentámadás 
gyönge, akár száz méterre is leszállhat, ezek a leghatá
sosabbak.

Lássuk most, hogy milyen repülőkkel kell számol
nunk:

Vadász-repülőgépek, föladata a légi harc, fegyver
zete merev géppuska, sebessége óránkint 350—400 
kilométer, magával vihet 10—60 kg. bombasúlyt.

Közel- és távol-felderítő repülőgépek.
Könnyű bombázó repülőgépek, föladata nappali 

bombázás, fölszerelése: géppuska, gépágyú, fényképe
zőgépek, rádió, magával vihet 300— 1000 kg. bombát.

Nehéz bombázó repülőgép, harcvonalak mögötti 
fontos célok ellen bombatámadásra hivatva, fölszere
lése több géppuska és gépágyú, sebessége 180—300 
kilométer, 1000—-4000 kg. bombát vihet magával.

A légitámadás célja, az ellenséges ország erkölcsi 
erejének, ellentállóképességének megrendítése, a hadi

szolgálatra be nem vont lakosság lakó- és munkatele
peinek, az ország iparának, mezőgazdaságának, keres
kedelmének, közlekedésének megbénítása. El lehet 
képzelni, hogy mit jelent az, amikor két városrészt ösz- 
szekötő hidat, villanytelepet levegőbe röpítenek.

A jövő háborújában tehát a hadviselő ország egész 
területét, békés lakosságát is veszélyeztetik az ellensé
ges légi fegyverek. A polgári lakosság védekezésre 
kényszerül. A hadszíntér nem egyes területrészekre, 
hanem az ország egész területére kiterjed.

A hadirepülőgépek az ellenséges hátország ellen 
irányított támadásaikat nagy tömegben, rövid idő alatt, 
meglepetésszerűen hajtják végre. Támadásaikat ugyan
azon területre naponta kedvező viszonyok között több
ször is megismételhetik.

Európában egyetlen állam sincsen az ellenséges 
légi támadásoknak annyira kiszolgáltatva, mint Cson- 
kamagyarország. Területe a négy világtáj irányában 
1—2 óra alatt átrepülhető. Jelentősebb városai, iparte
lepeinek legnagyobb része a trianoni határon, vagy an
nak mentén van. Ellenséges érzelmű szomszédaink ha
talmas légi flottákkal rendelkeznek. Nem lesz fölösle
ges, ha megemlítem, hogy a kisantantnak tudomásunk 
szerint 3.910 repülőgépe van.

A légi támadás hullámszerűen történik. Megjele
nik például egy város, község, ipartelep fölött néhány 
repülőraj, vagy század, leszórja a bombáit és tovább
repül, ezután bizonyos idő múlva jön a második hullám 
és így tovább, ezek a rajok, századok mind más és más
féle bombát vetnek le. Feltevés szerint az első raj csak 
gyujtóbombákat és robbanóbombákat dob le, hogy pá
nikot idézzen elő, a második raj gázbombákat, amelyek 
a fegyelmezetlenül utcára tóduló, kétségbeesett embe
reket megmérgezik.

Következő cikkünk címe: A légvédelem.

VIRÁUOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó ■-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap)

Fűszer és divatáru üzletemben tanu
lónak egy jó nevelésű fiút keresek. Aján
latokat válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatal továbbít. 3—4.

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnöki műíntézete.
Bélyegzők, jelvények és zászlótzegek gyártása. 

Szom bathely, P ü sp ö k  bazár.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület közponltja: 
Budapest, IV.. Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Keresek tökéletes tudással és finom 
Ízléssel rendelkező varrónőt állandó al
kalmazásra. Tanítok felsőruha, fehérne
mű varrást, magyart, franciát. Tanítvá
nyokat teljes ellátásra elfogadok. Varga 
Erzsébet gimn. tanárnő Sopron. Széche- 
nyi-tér 15. II. 12. 1—1

Lelkészcsalád keres 4 és 5 éves fiúk 
mellé jó családból való, 13—16 éves, né
metül tökéletesen tudó leányt. Feltéte
leket közös megállapodás szerint. Cím, 
válaszbélyeg ellenében, a kiadóhivatal
ban.

Megbizható, főzni tudó mindenes
leányt vagy fiatalabb özvegyasszonyt 
keres a pécsi evang. egyház Baídauf-Ott- 
hona. Pécs, Széchenyi-tér 2.

Szerkesztő bizottság :
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS 2.SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÖCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
KénrMokat nem adunk r im a

Barosí-nyomda Uzsaly ésKonoz. T,:7-63,
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l»10-ben.

Laptulajdonos : 
D unán tú l i  Lu tha r  - S z ö v a t s á g .

M e g je l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan mallé’tlat tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ.

1935 ben beolvadt lap a 
Jőjjetok énhozzám.

Poatac8i'kk8zámla : 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Nekem Uram, aki engem elveszett és elkárhozott embert megváltott minden bűntől, és az ördögnek 

hatalmától megszabadított és magáévá tett.
A második hitágazat lutheri magyarázata a kiskátéból.

12. szám.

A Haraagsió
■serkesztö-kiadóhivatala :

q y O r
a . ,  P e t ö f i - f é r  2 .

KlAíuetési ára: 
nefyedévre 1 P  28 Hitéi, 

félévre 2 P M miér, 
e(Y évre é P 80 fillér 
Csoportos küldéssel 
lOVe-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Március 15.
„Mert bajok vettek engem körül, 

amelyeknek számuk sincsen; utol
értek bűneim, amelyeket végig nem 
nézhetek : számosabbak a fejem haj
szálainál és a szivem elhagyott en
gem.“ 40. zsoltár 40, 13.

Valamikor március 15-e a magyar 
nemzet hizlaló napjai közé tar

tozott, amikor a márciusi ifjakkal, 
a vérnélküli forradalommal, a ma
gyar szabadságharc legendás hő
seivel és névtelen honvédéivel híz- 
lalgattuk nemzeti büszkeségünket, 
a magyar faji gőgöt.

Ma március 15.-e a nemzeti bűn- 
bánat napja, amikor egy bűneiben 
vergődő, de Isten hosszútiirö ke
gyelme által még mindig megtar
tott és Isten céljai közé feljegyzett 
nép teszi meg vallomását: „Bajok 
vettek engem körül, amelyeknek 
számuk sincsen; utolértek bűneim, 
amelyeket végig sem nézhetek; szá
mosabbak a fejem hajszálainál és a 
szívem is elhagyott engem“.

Megcsonkítottság, munkanélkü
liség, éhező és rongyoskodó nyo
morúság, önző tülekedés egy darab 
konc felett, — pártviszály, feleke
zeti és társadalmi harcok, hitetlen
ség, reménytelenség, — kell—e en
nél több és nagyobb baj egy nép 
testében és lelkében?!

De nem érezziik-e mindebben a 
bennünket utóiért nemzeti bűnök 
taglóütéseit?! Nem érezziik-e, hogy 
elhagyott a szívünk, mely Istent 
hordozta s épen ezért elhagyott Is
ten is; hogy ezért nem szeretjük 
Krisztust, egyedüli orvosunkat s az 
Evangéliumot, egyedüli vigaszta
lónkat?! Vájjon nem ezért félünk és 
csüggedünk?! Vájjon nem ezért 
marjuk-e egymást testvértelenül a 
bűn sötétségében?!

Egyik jobbsorsra érdemes ma
gyar regényíró egy magyar paraszt 
szájába adja a pogány mesét, a 
magyar Isten és a német Isten har
cáról. A mese szerint a német Isten

sereggel próbálta legyőzni ellenfe
lét, de erős ellenállásra talált; majd 
betegséget bocsátott a magyarra, 
kis híjjá, hogy belé nem pusztult, 
de Isten segítségével kiheverte azt 
is; ezután cselhez folyamodott. Az 
alvó magyar katonák szívét kicse
rélte a harcokban elesett német ka
tonák szivével, azután riadót fuva- 
tott, új támadást intézett a magyar 
sereg ellen és terve sikerült, mert a 
kicserélt szívű magyar katonák nem 
tudtak többé ellentállani.

így akarja kicserélni a trianoni 
magyar ifjúság lelkét a hitetlen, 
modern pogányság és a krisztus- 
gyűlölő Antikrisztus, a magyar test
vérrel nemtörődő önzés, az elszakí
tott területekről megfeledkező kö
zöny.

Magyar ifjúság, ki a márciusi if
jak utódjának tartod magadat, vi
gyázz a szívedre, hogy méltó utód 
lehess!

3 .  H í v o g a t á s .

Mi nem vagyunk otthon. Elcsa
varogtunk s messzire sodródtunk 
hazulról a tékozló fiú gonosz utján. 
Olyanok vagyunk mint a játszó 
gyermek, aki lepkeüzö kedvtelésé
ben mind messzebbre szökell a 
szülői háztól. Megfeledkezik min
denről s elfelejt hazamenni. Egy
szer azután megszólal a kis kapu
ban édesanyja hazahívó szava. Bol
dog az a gyermek, aki első szóra 
elindul hazafelé.

Isten is hívogat. Isten nem is 
tesz egyebet mint hívogat. Minden 
öröm, amit tőle kapunk minden 
ajándék, amit élejtünkbe küld, ko
pogtatás a szivünk ajtaján s szelíd 
emlékeztetés az áldott atyai házra, 
ahol minket szeretnek.

S ha nem hallgatjuk meg az Is-

Csak az a beteg gyógyulhat meg, 
akinél az orvos megtalálta a beteg
ségét. A magyar nemzet is — akit 
már tetszhalottként a sírba löktek, 
de felébredve, addig döngette ko
porsója fedelét,amíg fel nem nyitot
ták — akkor remélheti a gyógyu
lást, ha meglátja nemzeti szeren
csétlenségének okait nem az orszá
gon kívül, de azon belül, nem más
ban, de önmagában, nem a gazda
sági tényezőkben, de a saját lelké
ben keresi és ha bűnbánóan bevall
va ...„utolértek bűneim“... a Krisz
tus keresztje alá menekül, hogy a 
vesékbelátó Űr röntgen-szemeinek, 
a miérettünk meghalt Űr Jézus 
Krisztus mindeneket megbocsátó 
csodás szerelmének s a keresztet 
bearanyozó húsvéti fény titkos gyó
gyító erőinek besugárzása alá ke
rülve, keresse megújult életét és 
boldogabb jövendőjét.

Egyed Aladár.

ten szelíd hívását? Akkor erősebben 
kezd zörgetni. Ha az öröm csendes 
érintése nem tud elindítani, akkor 
jön a szenvedés pörölye.

Egészen bizonyos, hogy Isten 
jobban szeretne szelíd szóval hívni. 
Ám sokszor nem teheti: mi ma
gunk kényszerítjük arra, hogy erő
sebb eszközöket alkalmazzon.

Szenvedsz ? Nyomorúság her- 
vasztja orcádat, fájdalom acélökle 
sulykolja a szivedet? Nem történik 
veled más, minthogy hívogat ma
gához az Isten, akinek szelidebb 
hivogatásait olyan sokszor elen
gedted a füled mellett.

Halld meg az Ő hazahivogató 
szavát. Ne kényszeritsd még keser
vesebb verésre.

„Temetői sírkeresztek mellől, 
betegágyak gyötrelmes kínjaiból,

A szenvedés értelme.
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lehervadt remények letarolt mezejé
ről sok lélek indult már el Isten 
felé.

Hadd legyen nálad is ilyen ered
ménye a szenvedésnek. Akkor — 
meglásd — áldani fogod utólag a 
könnyeidet!

Ő sz in té n ! )
„Igen szükséges volna, hogy egyetemes 

rendelettel útját állják nemzetünknél a ru
házkodással való roppant fényűzésnek, ami
nek következtében annyian elszegényednek. 
Hiszen mint más országnak, adott az Isten 
nekünk is elég gyapjút, szőrt, lent és mind
azt, ami bármely rendnek alkalmas illendő 
és tisztességes ruházkodásra, úgyhogy sem
mi szükség arra, hogy oly rengeteg kincset 
pazaroljunk el és dobjunk ki selyemért, 
bársonyért, szövetért és más külföldi áru
kért. De hát senki sem akar a másik mö
gött elmaradni és így nagyzás és irigység 
harapódzik el közöttünk s mindebből sok 
nyomorúság származik, mitől mentek ma
radhatnánk. ha hóbortos hiúságunkkal fel
hagyva, az Istentől kapott javakkal szeré
nyen beérnénk.

Hasonlóképpen szükséges volna, hogy 
fűszerfélére is kevesebbet költsünk, mert 
ez is egyike a mi bajainknak. Országunkból 
sok pénz megy ki ilyesmire. Pedig Isten

*) Ez a cikk dr. Luther Mártonnak „A német 
nemzet keresztyén nemességéhez“ címen 1520-ban 
kiadott iratából való. Érdekes bizonysága ez a cikk 
annak, hogy a nagy reformátor milyen világosan 
meglátta népe lelki bajai mellett a gazdasági és 
társadalmi bajokat is. Március 15,-i számunkban 
azért közöljük Luther könyvének ezt a részletét, 
mert a mi mai állapotainkra vonatkoztatva is 
érdemes elgondolkodni rajtuk.

jóvoltából annyi nagyszerű enni- és innivaló 
terem nálunk, mint kevés más országban.

Nagy csapása nemzeten az uzsorás hitel 
is. Ha ez nem volna, akkor sokan a maguk 
selymét, bársonyát, aranyszövetét, fűszerét 
és mindenféle drágaságát meg sem is ve
hetnék. Alig száz éve, hogy meg van s máris 
csaknem minden fejedelmet, alapítványt, 
intézetet, várost, nemest és örökséget sze
génységbe, nyomorba és pusztulásba döntött.

A szoba, amelyben Luther született.

Azután az evéssel és ivással való visz- 
szaélés, amiről mi messzeföldön híresek 
vagyunk! A vagyonbeli kár még csak hagy- 
ján, ha nem járnának vele afféle bűnök, 
mint a gyilkosság, házasságtörés, lopás, 
Isten gyalázása és mindenféle erkölcstelen
ség. Itt a világi hatóságnak is kellene va
lamit tennie, különben úgy járunk, mint 
Krisztus mondja (Lukács 21, 34.), hogy el
jön az utolsó ítélet, mint rejtett tőr, mikor 
isznak és esznek, bujálkodnak, vetnek és 
ültetnek, vesznek és eladnak, miként most 
történik.

Végre nem siralmas dolog e az, hogy 
mi keresztyének megtűrjük körünkben a 
nyilvános házakat, holott valamennyien 
tiszta életre kereszteltettünk meg ? ! Tudom 
jól, azt mondják erre némelyek, hogy ez 
nem csupán egy népnek szokása, bajosan 
szüntethető meg s hogy ez még mindig 
jobb, mintha házas, vagy még ártatlan sze
mélyek becsteleníttetnének meg. Ámde nem 
kellene e a világi és keresztyen kormány
nak arról tenni, hogy ennek a pogány szo
kásnak ne kedvezzenek? Ha izrael népe 
el tudott lenni ilyen aljasság nélkül, ugyan
ezt nem tehetné meg a keresztyén nép is?

Ezzel és a többi fent említett dologgal 
csak azt akartam, kivel-kivel megláttatni, 
hogy mily sok jó dolgot művelhetne a vi
lági hatóság s hogy mily nagy dolog kor
mányozni, elöljárói .. .*

V e r n i  a mellet, hogy én magyar va
gyok: egyesek szerint ez is hazafiság. — 
Nemzeti napjainkon hangos szóval, kokár
dával nagyokat ünnepelni: egyesek szerint 
ez is hazafiság. — Szolgálni csendben, 
híven, önzetlenül, ez az igazi keresztyén 
hazafiság.

A  c s o d a .
Irta: dr. Schlitt Gyula. 8

Körülnéz a viskóban. A kemencén az öreg hortyog s un
dorító pálinkabűzt áraszt ki magából. Ujjnyi vastagságban por 
lepi a bútort. Csak úgy tapad minden a piszoktól. Megnevez
hetetlen szag terjeng a szobában s Natáliának akadozott a lé- 
lekzete. Ott fekszik öregapja mellett, a rongyok alatt a fiú is. 
Arca sápadt. A pálinka a tompa bárgyuság színét festette rája.

Natália összeszorított ajakkal nézte és szagolta ezt a 
nyomorúságot. Ezer és ezer gondolat nyargalt át agyán. Még 
nem látott ilyen szennytanyát, mit emberi lakásnak neveznek. 
Fogalma sem volt .róla, hogy ilyen is lehetséges Moszkvában. 
A külvárost nem járta még be, csak ama tiz százalék körében 
forgott s ott minden más. De miért nincs itt is így? Szeget 
ütött fejében. Elvégre egyek vagyunk s mindenkinek joga van 
a tisztességes megélhetéshez!... Meg is volt győződve, hogy 
ez így van s lám a bőség szomszédságában a nyomorúság kiált 
arcába.

— Mióta laktok ebben az odúban? — kérdi Natalia.
— Hét éve.
— S miért nem tartasz rendet, micsoda piszok minden

felé s azok a rongyok a kemencén? Miiért nem takarítasz?
— Takarítani?! Minek az, ha nincs kenyér?... Sokkal 

könnyebb piszokban éhezni!... A rend..., a tisztaság sze
münkbe röhög, ha üres az éléstár s nincs kenyér, a piszok meg 
velünk érez, velünk sír. Azért szeret a nyomorúság, a szenny 
és piszok közé húzódni.

— Miért nem dolgoztok?
— Dolgozni? Egy a bér. Éhezünk így, meg úgy is. A 

rámszabott munkát különben elvégzem.
— Akkor nem is éhezel!... Akkor van kenyered!...
— Annyi, hogy nem halunk éhen, pedig hidd el, nem 

volna a legrosszabb.
— Csak jobban megy sorod, mint a cár uralnia alatt?.-.

— A cár asztalánál ültem..., érted... a cár asztalánál. 
Apám gazdag volt s előkelő... Anyám ,szép s az udvarlók se
rege járta palotánkat, igen palotánkat...

Natalia egy lépést tett vissza s úgy nézte a rongyokba 
burkolt előkelőséget. S valóban azok a ráncok az arcában sok 
finomságot takarnak.

— Kis öcsém is volt és húgom. Nem tudom, hová lettek. 
Atyámat megölték s anyám bánatában öngyilkos lett. így hal
lottam. Bár én is megtettem volna..., de gyáva voltam. Sze
rettem az életet..., a fiatalságot'... Szerettem a múltat s rendü
letlenül hittem, hogy visszajön. Vártam... vártam... mígnem 
belegyalult a nyomorúság jelen helyzetembe...

— Hogy süllyedhettél ennyire?!...
— Úgy bántak velem, mint az állattal. Ütöttek-vertek. 

Azt mondták, a hercegnőt verik ki belőlem... Tűrtem... süllyed
tem... A gyüjtőtáborban látott meg Rujeff 's kihozott feleségé
nek. Utáltam..., de vitt... s kitaposott belőlem... mindent, mi a 
múltból maradt vissza1... Tűrök..., süllyedek, míg bele nem ful
ladok a piszokba...

— Bele kell törődnünk a megváltozott viszonyokba.
— Mint látod, elvtársnő, engem beletörtek!...
— Ma nincs sehol bőség, de nem is éhez...
Torkán akadt a szó. Rujeffné olyan szemeket meresztett 

rá, hogy félt befejezni gondolatát. Levágott mondata közé, 
mint a karvaly:

— Ma nincs bőség?... Ma nem éheznek?... Ép úgy van, 
mint akkor. A különbség az, a söpredék ül a palotákban s a ki
rályok éheznek... Akkor... akkor azonban, kedves elvtársnő, 
nem éhezett senki. Fehér kenyér volt a legutolsó muzlsikná! is 
s nem hiányzott ünnepnapján seholsem a kalács... S ma!...

Natalia dermedten áll s érzi, mint vágnak rajt végig a 
szemrehányás villámai.

A zajra felébredt a kis Mihály is. Kitürli szemét s 
körülnéz:

— Édesanyám, adjon kenyeret, éhes vagyok!...
— Kapsz, kis fiam,., kapsz.,. Hozok neked s ha gyilkol-
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Hítvalló gyülekezetét!
Talán még emlékeznek kedves ol

vasóink azokra a sorokra, amelyek fe
lett egyik januári számunkban ez a fel
irat ékeskedett: ,,Hitvalló keresztyén-
séget.“ A mondatok között már ott 
meg-megvillant egy sugár, mely a gyü
lekezetekre irányította szemünket. Ez 
alkalommal nem is akarunk másra néz
ni, egyedül a hitvalló gyülekezetekre.

Berlinből írok. Nem Dél-Németor- 
szág valamelyik tartományából, ahol 
nagy területek evangélikus lakossága 
őrzi híven századról-századra, új meg 
új tüzekre gyújtva ősei hitét a lé- 
lek-eleven gyülekezetekben. Északon 
porosz területen vagyunk, ahol mindig 
jól tudtak masírozni, de ürességtől ásí
tottak a templomok. És ennek is a világ
városi közepében, ahol mint minden kő
rengetegben. kevés szó jut az Istennek s 
még kevesebb hallgatója akad.

Az egyik legszebb városrészben két 
vasárnapon egymásután két nagy temp
lomot látogattam meg. Uj építésüek, 
csupa tágasság, az oltáron semmi más, 
csak egy óriási kereszt, padok helyett 
székek. Jóval az istentisztelet kezdete 
előtt már csak az emeleten, hátul kap
tam helyet. Hogyan, itt ennvi ember? 
Talán valami aranyszájú ember prédi
kál? Ó nem! Csendesen, szép szavak hí
jával, szónokiasság nélkül és kevés moz
dulattal prédikálják az evangéliumot. 
Kik hallgatják mégis? A hitvalló gyü
lekezet.

De hát ez vasárnap volt, gondolom, 
amikor mégis mindenki ráér. Hanem az
tán meghívtak valahová három hétköz
napestére is, egy istentiszteleti sorozat
ra. Óriási templomba özönlik a nép. Hir
detve nem volt az újságok istentisztelet

rovatában. Személyes kapcsolatok révén 
vehet csak az ember tudomást róla. A 
környező gyülekezetekből is jönnek. 
Mindenki a saját lelkészétől kap kártyát, 
mely jogosít a belépésre. Félórával a 
kezdet előtt már nem jutottam helyhez. 
Egymás hátán szoronganak az emberek. 
A szószék-lépcső alja is tömve van. Az 
oltár is alig látszik ki a sokaságból. Idős 
és gyenge asszonyok ülnek a karzatok

A ház, amelyben Luther meghalt.

nőm kell érte, de hozok. Elfogyott az este, de hozok neked...
Ezzel leül a kemence szélére s ölébe veszi Mihály szőke 

fejét. Simogatja, csókolgatja. Valami Natalia mellére ült s foj
togatja. Szeretett volna sírni s nem tudta miért.

— Minek kellett a gyereket kihozni az intézetből? — 
kérdezi szemrehányóan Natalia. — Ott jó dolga van s nem 
éhezik.

— Éhezzen, de mellettem legyen f...
— Az intézetben legalább tanulna valamit s lenne belőle 

ember!
— Mit, hogy még tanuljon valamit? — hörken fel az asz- 

szony. — Bár én is butaságban nőttem volna fel, hogy ne lát
nám a nyomorúságot. Mihály maradjon buta... pálinkával ita
tom, hogy ne fogjon rajta a betű... Csak egyet tudjon..., en
gem szeretni!...

Ezzel magához ölelte a kis Mihályt, hogy belenyögött a 
fiú. Csókolta, hogy majd belefulladt. Natáliával forgott a viskó. 
Táncolt előtte az asztal s kapaszkodnia kellett, hogy el ne es
sék. Megrázzó erővel ékelték magukat leikébe élményei. Lám, 
az anyai, szeretet!... Nyálkás kukacnak hallotta mindig emle
getni, pedig hatalom, mely ölni képes. S fenséges ez a szeretet 
lenyüttségében is!... Hozzánvulhat-e ember, hogy összetépje? 
Olyan volt Natalia lelke, mint a háborgó vulkán. A bolseviz- 
musnak tana s a tapasztalatban felvillanó valóság bírókra kei
nek benne és gyúrják egymást, mint a tenger víztömegeit a 
beléje kapaszkodó vihar. Valami hazudik. A tan vagy ez az 
asszony!... Az asszony nem hazudhatik... Igazság hévül min
den szavában s kitörésében az őszinteség. Nem hazudik!... S 
ha mégis?... Alakoskodik... játssza szerepét a színpadon... 
igen, a régi világ leánya, játssza a valót s hazudik!...

— Ezt a kölyköt magammal viszem... — mondja hirte
len előtörő dühvei Natalia.

— Ezt a köfyket nem viszi el tőlem senki. Sem te. Sem 
a tanács. Sem a cseka. Nincs emberi hatalom, mely elvegye 
tőlem!

— Én viszem el, te asszony!...

falépcsőin, mert két álló óráig tart az 
összejövetel. S a 1500—1600 emberből 
álló gyülekezeten még mennyien kívül 
maradtak! Egy közeli (de nem a mi fo
galmaink szerint) templomban meg kel
lett párhuzamosan tartani az esti ünne
pélyeket, a két beszélő felváltva szólt 
mindkét helyen, hogy mindenki hallgat
hassa az evangéliumot. Még most is fü
lemben zúgnak a harsona-kar erős hang
jai, mely a gyülekezet énekét vezette, 
hiszen az orgona muzsikája elveszett 
volna mellette. De kik ezek? A hitvalló 
gyülekezet.

Ez jobbmódú városnegyedben folyt 
le. De eljutottam azután egy ugyanilyen 
estére a munkásnegyedbe is. Itt még na
gyobb templom fogadott és még többen 
voltak benne. Elővigyázatosan korábban 
mentem s le is ülhettem — egy oszlop 
mögött. Nem lehet elég korán menni! 
Igv látni nem sokat láttam, de mindent 
hallottam. Az egyik beszéd 70 percig 
tartott, de senki sem hagyta el a helyét. 
És miiven kibeszélhetetlen élmény volt 
az, amikor az utolsó oltári imádság után 
a több mint 2000 hivő egyszerre fenn
hangon mondta el a Miatvánkot! Aztán 
jöttek kis tányérral gyűjteni a ..testvér
tanácsosok“, a mi presbitereink; mert 
mit végezhetett volna itt egy-két egy
házfi? Viszik a derék gyülekezetig veze
tők minden oldalról a gyülekezet áldoza
tát és leteszik az oltárra. Ugyan kik ezek 
itt a külső városban ilyen késő este? A 
hitvalló gyülekezet!

Hogy milyen nagy az együvétartozás 
tudata ezek közt a gyülekezetek közt, 
azt mutatja, hogy nemrég, amikor az 
egyik prédikálási jogától felfüggesztett 
hitvalló lelkész ismét prédikálhatott, az 
egész városból csapatostól jöttek temp
lomába, pedig ez időbe, fáradságba és 
pénzbe kerül. Csaknem egy órával a

— Soha!! — Hörgi az asszony kétségbeesett tiltako
zással.

— Megőrültél!... Jövőjétől fosztod meg a fiadat!...
— Az Istentől fosztják meg az intézetben, nem adom. 

Isten nélkül nincs élet. nincs jövő. hogy ezt nem tudod, te sze
rencsétlen leány!!... Inkább pusztuljon, minthogy Isten nélkül 
legyen!

— Bolond vagy!
— Te vagy a bolond! Még megtudod, ha anyává lettél. 

Imádkozni is megtanulsz még s rádver a bűntudat ökle, hogy 
a pok'ot látod megnyílni alattad.

Natálián az undor vett erőt. Ima, Isten... pokol!!... Hová 
riem süllyedt az ember!!... Imádkozik s támaszkodik arra, aki 
nincs, fi..., az ember könyörög segítségért, kinek elméje előtt 
meghunyászkodva hever föld. víz tűz, az egész mindenség. 
Hová nem süllyedt az ember!? Ezért kel! felemelni!... Ezért 
jöttünk!! Nincs min tépeJődni!... Cselekedni kell. Ingerülten az 
ajtó felé rántja a kis Mihályt. Az asszony rácsap öklével, hogy 
ernyedten hanyatlik alá karja. Natáliából a düh lobban elő s 
taszigálja kifelé a fiút. Az asszony a konyhakést emeli Nata
sára. Ez elsikoltja magát s kiugrik az ajtón. Akkor fordul be 
Rujeff az udvarra. Ordít, mint a fenevad. Az asszony ijedt őrü
letében fiába vágja a kést, becsapja az ajtót,Végig önt mindent 
petróleummal s meggyujtja. Mire Rujeff odaér, lángban áll a 
szoba. Nincs segítség. Sűrű füst üli meg az udvart s pörkölt 
hús szaga terjeng a levegőben. Natalia ájuldoz. Rujeff karjába 
veszi s viszi az utcára, ördögi ábrázat rajzolódik képére. Vi
gyorog. Megelégedettség terpeszkedik kéjben vonagló szája 
körül Mintha csak a vad álmokban kergetett tervei megvaló
sulása feletti örömét élvezné. Háta mögött hamvad az unott 
múlt s karjai között a jövő élet dobogását érzi. Az égett hús
szag balzsamillatként kenődik végig idegein s nem lázadoz 
benne a vér, hogy családja megmentésére siessen. Kiölt belőle 
a bolsevizmus minden emberi érzést!. Az ösztönök űzik s ezek
nek vadulásában még a fiáról is megfeledkezik.

(Folytatjuk.)
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kezdet előtt 3000 ember töltötte meg a 
templomot, úgyhogy be kellett tenni a 
kaput a „későn jövök“ előtt. Ez is hit
valló gyülekezet.

Csak még egy apróságot. Berlin 
északi részén van egy kicsiny hitvalló 
gyülekezet, mindössze 200 lelket szám
lál. Nem volt termük, ahol összegyüle
kezhettek volna mindnyájan. Kiszemel
tek és kivettek hát egy elég tágasat és 
havonta a mi pénzünkbe átszámítva kb. 
100 pengőt fizetnek a használatáért. Ez 
a 200 ember! Amikor átvették a termet, 
üres volt. Az első gviilekezés alkalmával 
ezért mindenki, aki betette a lábát, egy- 
egy székkel aiándékozta meg a gyüleke
zetei, hogy ülve nvugodtan hallgathas
sák Istennek igéiét. Ez a kis sereg is egy 
— hitvalló gyülekezet.

Jól tudom, hogy válogattam a képek
ben és festhettem volna tömegestül szo
morúbbakat is. De mindez nem cáfolhat
ja meg azt, ami megtörtént, ami van, s 
ami hangosan prédikál.

Higgyétek el, semmikéoen nem szabad 
lebecsülni ezeket a gyülekezeti esemé
nyeket, ha még olvan csekélynek tessék 
is az olvan nagy kérdések mellett, mint 
pl. az állam és egyház viszonya. Higy- 
gyétek el, a németországi evangélikus 
egyház nagy kérdésekben vívott harca is 
a gyülekezeteken fog eldőlni! Mert hiá
ba küzdi ki esetleg Krisztus Urunknak 
néhány vitéz harcosa lutheri hősiesség
gel az egyház megtiport méltóságát, a 
keresztyén tanítás és igehirdetés szabad
ságát, —■ ha nincsenek gyülekezetek, 
akik valóban összegyülekeznek, énekel
nek, imádkoznak. Isten igéjét hallgatják; 
követik, szenvedni készek, áldozatokat 
hoznak és beleépülnek Krisztus élő tes
tébe, az anyaszentegyházba. Ha nincse
nek ilyen gyülekezetek, akkor halott az 
egyház! Ha pedig vannak ilyen gyüleke
zetek, akkor jöhetnek akár külső kudar
cok, jöhet újra a katakombák világa: 
föld alatt és kereszt alatt is — él az 
egyház!

Nézzenek bele a magyar evangélikus 
gyülekezetek is ezekbe a tükörcserepek
be és olvassák fel maguknak fennhan
gon a megvilágosodott írást, mint kérő, 
könyörgő, intő és követelő üzenetet: 
„Hitvalíó gyülekezetét!“ S. L.

CsaR e g y  szenvedélyem van: Ö az, 
Ő az — egyedül Zinzendorf.

CSECSEMŐ-HALÁL.
Fris festéses tulipánja,
De a bölcsőt már szú rágja 
Javasasszony a rostáját 
A tűz fölött egyre rázza . ..

Hol az orvos, a patika ? . . .
Messze ide a nagy város :
Jobb a szomszéd . . . mert a csizma 
Odalépni nem lesz sáros . . .

Parasztgyerek bölcsőjében 
Lázasabb a beteg álma,
Parasztgyerek bölcsőjénél 
Feketébb a halál szárnya . . .

Boldog anyja tegnap ment az *8  '7- 
Esküvőre tejfehérben

S a templomból temetőbe 
Holnap indul feketében.

Árpád apánk lova huzza 
A koporsót gyászmenetre:
Száz kis magyar szive, vére,
Ezredévet hiv tetemre . . .

. . .  Kevesebb lesz minden eggyel 
Keresztből a nagy mezőkben 
S egy kereszttel mindig több a 
Rozmaringos temetőkben ..  .

S kaszás-csillag kaszájával 
Vágják fennt a csillag-rendet:
Ott pótolják a hiányzó 
Magyar kévét és keresztet. . .

Dobál Béla.

A vílágmísszió mezejéről.
Most jelent meg Londonban a legna

gyobb külmissziói újságnak, a Nemzet
közi Missziói Szemlének az a száma, amely 
évenként több száz oldalon vezet végig a 
világmisszió előző évi elvégzett munká
ján. Ebből a beszámolóból közlünk né
hány apróságot.

Jap án .
Az egyre magasabbra lobogó nemzeties- 

kedés, amelyet a katonai párt szít, nagyon 
megnehezíti a keresztyén misszió munkáját. 
De a keresztyénség ha lassan is, egyre 
erősödik. Dr. Toyohiko Kagawa, Japánnak ez 
az újkori apostola, csodálatos eredménye
ket ér el. Az egymillió példányban meg
jelenő legnagyobb japán újság rendszere
sen közöl keresztyén cikkeket. A japán 
missziói keresztyénség még nagyon liatal, 
hiszen csak a múlt évben halt meg az a 
kér. tudós aki a bibliát 1879-ben Japán 
nyelvre fordította. Japánban évről-évre 
több biblia fogy el.

K ín a.
Az elmúlt évben nagy nyomorúságot 

idézett elő a sok árvíz. Ez a misziói mun
kát is megnehezíti. Még mindig sok bajt 
okoznak a rablók és a kommunisták. A nép 
átka a mákony, amelynek termését a kor
mány halálbüntetés terhe mellett megszü
ntette. Kínában már 635-ben voltak ke
resztyének, az úgynevezett nestoriánusok. 
Később azonban eltűntek. Ma a Kina-bel- 
földi misszió végez hatalmas és eredmé
nyes munkát. A dán ev. egyháznak is van 
Kinában egy nagyon áldott missziói mun
kája. A kormány tagjai között is van
nak keresztyének. Az elmúlt évben több 
mint 4 millió biblia fogyott el.

India .
Egy földrengés 16.000 embert, rengeteg 

épületet, közte több keresztyént is, — pusz
tított el. Nagyon áldott missziót folytat a 
lipcsei ev misszió, amellyel mi magyar 
evangélikusok is kapcsolatban vagyunk, 
bár a németországi valutaviszonyok miatt 
anyagi nehézségek vannak. Több tájnyelvre 
lefordították az evangéliomokat és a Za
rándokok útja cimü hires kér. könyvet.

K ö zelk elet.
Törökország lakossága egyre nő. Az is

koláztatást az állam nagyon szigorúan veszi 
s így a műveltség egyre terjed. A keresz

tyén missziót nagyon gátolja az idegen gyű
lölet. Fosdlcknak A Mester jelleme cimü, 
magyarul is megjelent könyvét lefordították 
török nyelvre. — Palesztinában egyre sza
porodik a zsidók száma. A zsidó egyetem 
nagyon fejlődik. 19 országból 500 hallgatója 
s 3Ó0.000 ezer kötetes könyvtára van. — 
Szíriában az egyik kér. kórház egy uj rönt
gen felszerelést kapott ajándékba. Iránban 
és Egyiptomban a mohamedánok keresztyén 
gyűlölete nagyon megnehezíti a munkát.

A frika.
Az Elefántcsont-parti pogányok között 

most indult meg először a missziói munka. 
Nigériában több keresztyén templomot és 
iskolát építettek. Kongóban a különféle pro
testáns missziók szorosabb munkaközösségbe 
léptek egymással. Kenyában orvosi misszió 
indult. 90 éves korában meghalt az utolsó 
néger keresztyén, aki társaival együtt 1873- 
ban 3000 kilométert vitte gyalog a nagy 
misszionáriusnak, Livingstone Dávidnak 
holttestét, hogy hajóra téve hazaszállítható 
legyen. Tanganyíkában a lipcsei misszió 
a nehézségek melleit is szépen dolgozik. 
Több virágzó egyházi lap jelenik meg. Ki
terjedt iratterjesztés folyik.

D éla m erik a .
Több missziói társaság dolgozik. Para- 

guayban bélpoklosság ütötte fel a fejét, 
amely ellen az ottani kér. misszió vette fel 
a harcot. Argentínában nagy ifjúsági lelki 
megmozdulás tapasztalható. Mexikóban to
vább tart az egyházellenes irányzat. De az 
evangéliomi irányzat mégis erősödőben van. 

*
A misszió Ura áldja meg a misszió 

munkáját.

Minden ffáznál
van már egyik-másik faluban a 
Gyógyíts meg engem, Uram, cimü 
imakönyvből, amelynek már a 
negyedik kiadása fogy. Terjesztő- 
ink is annyit adnak el belőle, 
amennyi éppen van.

Jlz imádságos könyv ára 20 fil
lér és d fillér portó. Beküldendő 
előre bélyegben. 5, vagy több pél
dány rendelésénél portót nem 
számítunk.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Márk evangélioma. 10.
Március 16. Ö nem marad adós. Márk 

10, 28—31. Abban nyugodtak lehetünk, 
hogy ami csekélységet mi Istennek adni 
tudunk, azt O százszorosán megszaporitva 
adja vissza kegyelméből. De szabad-e hány- 
torgatni azt, amit mi adhatunk az Istennek? 
Hiszen mindenünket tőle kaptuk 1 Mi va
gyunk Néki mindenünkkel adósai. .S né- 
künk akkor is szolgálnunk kellene Ót, ha 
semmit nem remélhetnénk viszonzásul. Mert 
mi nem érdekből, hanem hálából és belső 
szükségérzetből vagyunk keresztyének.

Március 17. „Felmegyünk Jeruzsálembe“. 
Márk 10, 32—34. Igen, egyszer vagy más
szor, ilyen vagy amolyan formában vala-
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mennyien felmegyünk Jeruzsálembe, meg
próbáltatásoknak s a hitünkéit való szen
vedésnek keserves színterére. De van vi
gasztalásunk. Az egyik az, hogy ezt Jézus 
előre megmondotta, tehát van időnk felké
szülni és nem érhet meglepetés. A másik 
pedig az, hogy Jézus előttünk megy, mint 
egykor tanítványainak, (32. vers.) Felme- 
gyünk Jeruzsálembe, de őutána, Vele az ő 
erejével.

Március 18. Elsők és utolsók. Márk 
10, 35—45. A világ szemében az az első, 
aki sokaknak szolgál. Isten országában az 
érvényesülés útja nem a dicsőség hiú haj
szolása, hanem a szolgálatban való önoda- 
áldozás. Egyszer meglepetve fogjuk látni, 
hogy Isten országában sokszor fordított a 
sorrend; akit mi elsőnek tartottunk itt, az 
utolsó lett ott s akit ml észre sem vettünk 
itt, az első lesz ott. — Uram, köszönöm, 
hogy szolgálhatlak 1

Március 19. A vak Bartimeus. Márk
10, 46—52. Bartimeus f i g y e 11. Koldult, 
de közben mindig tudta, mi történik körü
lötte. S mikor arra ment Jézus, Bartimeus 
k i á l t o t t .  Mikor megfeddik, hogy hall
gasson, Bartimeus anná l  j o bba n  kiál t .  
Bartimeus Jézus hívására boldogan a s z í 
ne  el é  s i e t e t t .  Bartimeus kö n y ö r -  
g ö 11 Jézushoz és h i 11. Azután k ö v e t t e  
Jézust. Figyelni, kiáltani, világ lármáját 
túlkiáltani, Jézushoz menni, hozzá könyö
rögni, benne bizni s követőjévé válni: a 
vakság betegségéből ma is ez a gyógyulás 
sorrendje és útja.

Március 20. A bevonulás. Márk 11,
1 — 10. Jézus királyként vonult be Jeruzsá
lembe. Minden alázatossága mellett is meg
mutatta, hogy igenis királyi igényei vannak. 
Király akar lenni, bár nem e világ értelmé
ben. Nekem is királyom akar lenni. Be 
akar vonulni az életembe s ott megalapítani 
az Ő birodalmát, ahol az Ő lelke uralkodik. 
Jézus bevonult királyként Jeruzsálembe, az
óta is bevonult királyként sokak szivébe. 
Mikor engedem, hogy bevonuljon az én 
szivembe ?

Március 21. A terméketlen fügefa. Márk
11, 11—14. Az egészséges fügefán egész 
évben van gyümölcs, nemcsak egyszer, az 
érés idején. Az Ur Jézusnak tehát joga volt 
a fán gyümölcsöt keresni. Jézus gyümölcsöt 
keres. Nem elégíti ki és nem téveszti meg 
a dús lombozat, a levelek mögött megkeresi a 
gyümölcsöt. Lehet az életem külseje díszes 
és megtévesztő, Jézus az én életem fáján 
is gyümölcsöt keres. S jaj nekem ha nem 
talál 1

Március. 22. A templomtisztitás. Márk 
11, 15—18. Félelmetes látvány, mikor a 
mindig szelíd Ur Jézus villámló szemekkel, 
szent haraggal megtisztítja a templomot. 
Nem tudta elviselni, az Ur templomának 
megszentségtelenitését^ Mindnyájan az Ur 
temploma vagyunk. És sokunknál latrok 
barlangjává sülyedt ez a templom. Jézus 
meg akar tisztítani. Hogy kalmár-zsivaly 
helyett Isten dicsősége hangozzék életünk 
templomában.

Helyreigazítás. Lapunk múlt számának 
„Felejtsd el" című cikkébe hiba csúszott, 
amelyet most kiigazítunk. Az első hasáb 
aljától számított 3. sorban Így hangzik a 
helyes szöveg: De csúnya és az emberhez 
méltatlan hazugság az, hogy a kenyér
kérdés annyira lefoglal bennünket, hogy 
a lelkünk számára hónapokon és éveken 
át egy óránk sem marad“.

K A R C O L A T O K
Ilyen a magyar !

Egy angol fiatalember, ki hosz- 
szabb időt töltött Magyarországon, 
így ir rólunk:

„. . . Seholsem láttam népben 
annyi ellentétet, mint a magyar
ban. Seholsem láttam annyi han
gyaszorgalmú embert és annyi 
élősködő tunyát, mint Magyaror
szágon. Sehol sem láttam annyi 
önfeláldozó hűséget és annyi ha
rácsoló önzést, mint Magyarorszá
gon. Sehol sem láttam annyi tiszta 
jószándékot és annyi szennyes 
hátsó gondolatot, mint Magyaror
szágon. Sehol sem láttam annyi 
lobogó lelkesedést és annyi letört, 
kihűlt szioet, mint Magyarorszá
gon. Sehol sem láttam annyi 
hőst és annyi szolgai meghajlást, 
mint Magyarországon. . .“

Őszinte szónak. Sajnos, igaz 
szaoak. Okuljunk belőlük!

H E T I  K R Ó N I K A .
Oömbös miniszterelnök és Schuschnigg 

osztrák kancellár Rómában fognak tárgyalni 
a dunai kérdés rendezéséről. A magyar és 
osztrák kormányelnököket a külügyminisz
terek is elkísérik az olasz-magyar-osztrák 
találkozóra. — A képviselőház bizottságai 
elfogadták a módosított telepítési javaslatot.
— Hodzsa cseh miniszterelnök Becsbe uta
zott, hogy ott tárgyalásokat folytasson; — 
Megbukott a román ércpénz. — Nyugta' 
nélkül szedik be az oláhok a székelyektől 
a törvénytelenül kirótt illetékeket. — Re
volvers botrányt rendezett egy szerb kép
viselő a szerb parlamentben. Égész sereg 
Jeftics-párti képviselőt állítottak elő a rendőr
ségen. — A népszövetség ismét megkísérli 
a békeközvetitést. — Olaszország elvben el
fogadta a genfi békejavaslatot. — Abesz- 
sziniában megélénkült a harci tevékenység.
— Anglia teljes erejével hozzálát a fegy
verkezéshez. — Az angol kormány maga
tartása kényes helyzetbe hozta Franciaor
szágot. — Németország hajlandó uj tenge
részeti egyezményt kötni Angliával. — 
Huszonöt árulót megfosztottak német ál
lampolgárságától. — Németország felmondta 
a locarnói szerződést és bevonult a Rajna- 
vidékre. Hitler huszonöt éves szerződést aján
lott Parisnak, kész visszatérni Genfbe. Fel
oszlatta a birodalmi gyűlést és politikáját a 
német nép döntése alá bocsátja. — Tizen
kilenc gyalogzászlóalj és tizenhárom tüzér
osztag foglalta el rajnai helyőrségeit. A la
kosság örömujjongással fogadta a Rajna- 
vidéken a német csapatokat. — 
Berlin lépése meglepte Londont, de minden 
meglepetés ellenére azt mondják az ango
lok, hogy a franciák maguknak tulajdoníthat
ják jelenlegi nehézségeiket. — Párisban a 
szovjet Németország ellen izgat. — Belgium 
is katonai óvintézkedéseket fesz. — Ha Ja
pán megtámadná Mongóliát, a szovjet fegy

verrel is meg akarja védeni annak függet
lenségét. — Japánban még mindig nincs 
rend. A legfőbb haditanács tagjai lemon
danak tisztségükről. —

G A R A N G S Z Ö .

Böjt harmadik vasárnapja.
Lukács II, 14 18.

Van ördög, amely hangos, hogy túlhar
sogja az Isten szavát s van ördög, amely 
néma s arra törekszik, hogy belakatolja aj
kunkat.

Ha nincs jószavad felebarátod számára, 
akkor a néma ördög tart megszállva.

Ha nem mersz szólni, mikor a világ 
a Krisztusodat gyalázza, akkor is a néma 
ördög lakik benned.

Ha ajkad rest a bizonyságtevésre, akkor 
is a néma ördög tapasztotta tenyerét a 
szádra.

Krisztus megtisztít a néma ördögtől is. 
Akar is, tud is. Hogy Öt dicsérje s őt 
szolgálja az ajkad is.

A naqy reformátor cimii 40 
filléres Luther könyv második kiadásának 
szétküldését megkeztük. A második kiadás 
még három szép képpel bővült. 10, vagy 
több példány rendelése esetén 10 % enged
mény. Az ár beküldhető csekklapon, vagy 
bélyegben.

Segédielkészi áthelyezés. Mayer Ödön 
budapest-deáktéri és Grünwaldszky Ká
roly mezőberényi segédlelkészt D. Raf- 
fay Sándor püspök kölcsönösen áthe
lyezte, Szilády lenő kőbányai segédlel
készt pedig a Kerepesi-úti egyházköz
séghez helyezte át.

Győr. A Protestáns Kör és a Győr
ben lakó erdélyiek körének rendezésében 
március 8.-án nagysikerű erdélyi irodal
mi est volt. A bevezetőt D. Kapi Béla 
püspök mondotta. Közreműködtek: Re- 
ményik Sándor költő. Nyirő József és 
Csuka Zojtán írók, járosy Andor és Ta
vaszi Sánctor lelkészek.

Celldötríölki A győri ifjúsági egyesü
let 30 tagú műkedvelő gárdája március 
8.-án meglátogatta a celldömölki egye
sületet s ott előadta az Absalon című 
bibliai drámát.

Sopron. A leánvegyesület március 
1.-én vallásos ünnepélyt tartott, amelyen 
művészi számok keretében Szabó József 
tartott előadást.

Budapest (Óbuda-Ujlak). Népmoz
galmi adatok az 1935. évről: Keresztség- 
ben részesült 30 gvermek és. 2 felnőtt, 
összesen 32 lélek. Konfirmált 12 fiú és 
13 Ieánv, összesen 25. Úrvacsorával élt 
958 hivő. Hozzánk áttért 2 férfi és 12 nő, 
összesen 14. Kitérő nem volt. Eskettek 
19 párt. Megegyezés 11 esetben ká
runkra, 14 esetben javunkra. Meghalt 44 
egyháztag.

Evangélikus nap Újpesten. Az Or
szágos Luther Szövetség március 29.-én 
egész napra terjedő, programmot bonyo
lít le az újpesti gyülekezetben. A nap 
tárgya: A szolgálat. Délelőtt fél 9 óra
kor vasárnapi iskolai mintatanitás és 
utána ifjúsági istentisztelet. Végzi Dan
hauser László budapesti vallástanár. 10 
órakor istentisztelet, amelyen prédikál 
Szántó Róbert lelkész. 11 órakor presbi-
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téri konferencia, amelyen az Országos 
Luther Szövetség feladatait dr. Bencs 
Zoltán elnök ismerteti; „A presbiter, 
mint szolgálattevő" címen pedig Kemény 
Lajos budapesti esperes beszél. Ugyan
csak 11 órakor nők konferenciája. „A nő, 
mint a gyülekezet szolgálóleánya“ címen 
Nandrássy Elek kispesti lelkész. „A nő, 
mint a család szolgálóleánya", címen Né
meth Irén tanítónő tart előadást. Délután 
5 órakor vallásos est a templomban, 
melynek középpontjában dr. Raffay Sán
dor püspök előadása áll, aki ,,A szolgálat 
fensége" címen fog beszélni. Szerepel
nek még: Szántó Róbert lelkész. Hartai- 
Harnischfeger Teréz operaénekesnő, 
Weltter Jenő karnagy és mások.

Budapest-Angyalföld. A szokásos ha
vi szeretetvendégséget márc. 1.-én tar
tották meg. Gyülekezeti ének és Rimár 
Jenő imája után Szántó Róbert kelenföl
di lelkész a Keresztyén szolgálat ma
gasztos feladatáról tartott előadást. 
Bagdv István író költeményeiből olva
sott fel. Oláh Sándor szólóénekkel. Tó
szegi Mihály és Visontai László szava
lattal szerepeltek. Mikor a bibliák meg
szólalnak c. darabot előadták Adamo- 
vics Ilona, Bartos Irén. Gyáni Mária. 
Lovasi József, Pécz Sándor. Az énekkar 
Koch István vezetésével működött köz
re. Ifj. Rimár lenő bibliamagyarázata 
után ima és gyűl. ének zárta be az es
télyt. melynek jövedelme 116 P volt a 
templomalapra.

Kelenföldi hírek. A Nőegyesület már
cius 7.-én tartotta havi teadélutánját, 
amelyen Kutas Kálmán szombathelyi lel
kész tartott előadást az anyákról. Sze
repeltek még Gasparik Margit énekkel 
és Zsigmondy Magda hegedűszámmal. 
— Márc. 8.-án volt a háztartási alkal
mazottak szeretetvendégsége. amelyen 
Huszák József s.-lelkész a böjt jelentő
ségéről beszélt. — Márc. 14.-én tartot
ták a szegények szeretetvendégségét, 
melyen Hegedűs Lajos s.-lelkész mon
dott beszédet.

Miskolc. Az egyházközség újból hom- 
rogdi Lichtenstein Lászlót választotta 
meg felügyelővé. Helyettes felügyelő lett 
Molitor Gusztáv tanítóképezdei igazga
tó, gondnok Vonga László városi főpénz- 
tárnok. Ügyész ismét dr. Bartus Dezső. 
Főjegyző dr. Fábry Béla kér. iskolai ta
nár. Jegyző Bányai Lajos számtiszt.

A Protestáns Orsz. Árvaegylet Nővá
lasztmánya február 29.-én szeretetven
dégséget rendezett Mehnert Ernőné el- 
nöknö vezetésével. A műsoron szerepelt 
az árvák énekkara, Peschkó Zoltán ve
zetésével. A bevezető beszédet dr. Pa- 
tay László ref. lelkész végezte. Jakab 
Miklós árvaházi növendék Sik Sándor 
vallásos költeményét szavalta. Alapi Ist
ván árvaházi igazgató a vendégeket üd
vözölte s kérte őket, hogy a nehéz idők
ben karolják fel az árvák ügyét. Az in
tézmény 2000 árvát nevelt fel, kiknek el
halt szülői lelkész, tanító, jegyző, tiszt
viselő. iparos és földművesek voltak. 
Sok árván segítenek, ha csekély évi 10 
P tagsági díjjal belépnek az árvaegylet 
kötelékébe.

Somogydöröcske. Az ifjúsági egye
sület rendezésében február 22. és 23.-án 
színrekerült Csepreghy: „Piros bugye-
!áris“-a. A rendezés munkáját Mantz 
Sebestyén tanító látta el. Az előadás 
tiszta jövedelmét az ifjúsági otthon be
rendezésének kiegészítésére fordítják.

Egeralja—Adorjánháza. Szent vágy 
ég az Egeralja-Adorjánháza községek 
területén élő evangélikus hívek lelké
ben. Imaházat szeretnének építeni. Ál
doznak, imádkoznak szép álmuk megva
lósulásáért. Bármilyen nagy volt is azon
ban a vágyakozásuk a templom után, 
érezték, hogy mivel kevesen vannak 
(alig 200 lélek) és mivel a legnagyobb 
részük szegény, kis imaházukat a ma
guk erejéből felépíteni nem tudják. Imád- 
ságos szívből fakadt álmukról azonban 
nem tudtak lemondani, azért szóval for
dultak a dunántúli egyházkerület gyüle
kezeteihez. A gyülekezetben munkálko
dó missziói s.-lelkész személyesen láto
gatta meg az egyes gyülekezeteket, kér
ve azok testvéri támogatását. Az eddigi 
adományok összegét az alábbiakban kö
zöljük:

Dabrony 52.54, Nagyalásony 33.70. Somlószőllős 
26.28, Karakószörcsők 17 .4 0 , Kiskamond 21.70, Kerta 
20.20, Boba 30.30, Nemfiskocs 34.24, Kemenospálfa 
32.80, Jánosháza 13 3*. Duka 24.22. Kissomlyó 25 56, 
Borgáta 14.22, Nagyköcsk 19 50, Alsómesteri 15.—, 
Celldömfilk 59 80, Kemenesmihályfa 6 . ? 0 , Tokorcs 
33.24, Komenessömjén 9 54, Kemenesszentmárton 
15.91, Vönöck 31.70. Kpmenesmagasi 55.04. Csönge 
32 50, Ostffvasszonyfa 27.60, Gérce 20.68. Sárvár 42.10, 
Jákfa 23.78, Urai aj falu 35 02. Ivánegerszog 19.0 5 , 
Nemesládonv 19.56, Pórládony 18.64. Bük 85.46. 
Meszlen 32.70, Acsád 14.40, Nemcscsó 20.19, Kőszeg 
21.08, Szombathely 44.50, Bakonytamási 4.04, Bár- 
dosi Aladár tanító 10.—. Bárdosi Sándor gimn tanár 
lft.—, Bárdosi Jenő m lelkész 30.—, M. kir. kormány 
200 pengő.
Az eddig gyűjtött összeg: 1,251 P 59 f. 
Isten áldása legyen az adományokon s 
az építendő istenházán!

Vásárosfalu. Mátis János. Istenben 
elhunyt nejének, sz. Edvy Teréziának 
emlékére a vásárosfalui leánygyüleke
zetnek 100 P-t adományozott. A leány- 
gvülekezet régi jóltevőjét fájdalmában 
vigasztalja meg az Isten kegyelme!

Takácsi. Böjt második vasárnapján a 
templomban vallásos estély volt. Elő
adást tartott Schock Gyula lelkész. Fel
olvasott Horváth Lenke. Szavaltak: Hor
váth Irma, Kovácsi Ilonka. Borsos Ida, 
Borbély Dénes és Pintér Sándor.

Meszlen. Az ifjúsági egyesület márc.
1.-én műsoros estet rendezett, mely 109 
P 60 f-t jövedelmezett az építendő ifjú
sági ház javára. Szereplők voltak: Ta
kács Sándor. Györgyi Lina, Károvics
Sándor, Györgyi József, Takács Fáni, 
Takács Ella, Takács Gyula, Szekér Sán
dor, Janzsó Lina, Takács Károly, Ta
kács Gyula, Bernáth Jenő, Pethő Sán
dor, Takács Károly, Pethö Kálmán,
Pethő Gyula, Borbély Rezső. Takács
Rózsi. A rendezés munkáját Szabó La
jos tanító végezte.

Te r f e s x t ö l n k  legutóbb négy helyen 
55 uj előfizetőt gyűjtöttek. Somlószőllősön 
26-ot, Kertán 6-ot, Karakószörcsökön 8-at, 
Kiskamondon 15-öt. — Offertórium volt a 
Harangszó terjesztésére: Kertán 2.84 P., 
Karakószörcsökön 1 P. Egyesek adomá
nyát sorkerültével a persely rovatban nyug
tatjuk. — A terjesztés legközelebbi mun
kája március 12.-én kezdődik újra. 12-én 
vallásos est, másnap terjesztés Bobán.
13.-án vallásos est, másnap terjesztés Ne- 
meskocson. I5.-én vallásos est, másnap 
terjesztés Kemenespálfán.

A Vasutas Misszió nemzetközi kon
ferenciája ebben az évben Stockholmban 
fog megtartatni. Augusztus 14-től 17-ig 
tervezik. Közvetlenül követőleg egy na
gyon szép hajókirándulást terveznek. In
gyen szállásra csak azok tarthatnak 
igényt, akik a Magyar Vasutasmisszió

vezetősége utján jelentkeznek. A jelent
kezéseket legkésőbben május 31.-ig dr. 
vitéz Csia Sándor máv. igazgatósági fő
orvoshoz (Budapest, VÍ., Andrássy-ut 
83. fsz. 2.) kell küldeni, aki az érdeklő
dőknek .később felvilágosítással is szol
gálhat.

A Magyar Evangéliumi Szövetség
(Alliansz) március 24—25-re tervezett 
megalakulása és országos konferenciája 
a budapesti nemzetközi vásár napjaira 
marad.

A Bethánia Egylet tavaszi evangéli- 
záló konferenciája március hó 21—23-ig 
fog lefolyni Budapesten, a Józsefvárosi 
református templomban (Salétrom-utca 
5.). A konferencia tárgyai: Féljed a te 
Istenedet, A sötétség titka, Higyj a te 
Istenednek, A szívek titka, A Krisztus 
titka. Szeresd az Urat. a te Istenedet, 
Béküljetek az Istennel, Békélj meg a te 
atyádfiával. Az örök élet titka, Szolgál
jatok az Úrnak örvendezéssel. Előadók: 
Ecsedy Aladár, Benkő István. Danhau
ser László. Dizseri Sándor. Nyáry Pál, 
Bereczky Albert. Túróczy Zoltán, Békefi 
Benő, Kovács József, Vargha Tamás ref. 
és evangélikus lelkészek. Március 21.-én 
este fél 7 órakor gazdag műsorú szere- 
tetvendégség lesz a Skót Misszió nagy
termében (Vörösmarthy-utca 51/b. A 
konferenciára jelentkezni lehet: Bethánia 
Egylet titkári hivatala Budapest, VIII., 
Gyulai Pál-u. 9.) Részvételi díj 2 P. Vi
dékiek 50%-os utazási kedvezményt 
kapnak.

H A T Á R O K O N  T Ú L .
Anglia. Az anglikán egyházban hosz- 

szú tanácskozások folytak a felett a kér
dés felett, hogy az asszonyok engedhe- 
tők-e a lelkészi szolgálatra. Végül is a 
tanács egy szavazat ellenében ellene 
szavazott az asszonyok lelkipásztori 
szolgálatának, de megállapították azt, 
hogy az összes többi hivatalokban az 
asszonyok egyenlő jogokkal rendelkez
nek a férfiakkal.

Finnország. 1937. tavaszán a magyar 
evang. lelkészegyesület meghívására a 
finn lelkészek egy nagyobb csoportja 
készül Magyarországra a budapesti finn
magyar közös lelkészkonferenciára. A 
lelkészegyesület meghívását Raffay Sán
dor püspök-elnök küldötte ki Finnor
szágba, melyre Kaila érsek válaszolt me
leg hangon. Finn részről a rendezés 
munkájával Rinne Károlyt bízták meg, 
aki a helsinki-i városi misszió lelkésze. 
Rinne lelkész a magyarok lelkes barátja. 
Beszél magyarul is. A konferencia elő
készítésére ez év nyarán személyesen 
jön el Magyarországra. A finn lapok so
kat írnak a készülő konferenciáról. Ma
gyarországi képeket közölnek s a Koti- 
maa legutóbbi száma Vapalahti Topi ha
zatérése alkalmából is nagyobb cikkben 
biztatja a finn lelkészeket a konferencián 
való részvételre. A cikk nagybetűs cime 
is kiemeli már, hogy mily áldást jelent 
a finn lelkészek számára a magyar ev. 
egyházzal való megismerkedés. A cím 
így hangzik: „Csak Magyarországon
nyílik meg a finn szeme a reformáció és 
a mi ébredési mozgalmaink jelentőségé
nek meglátására!"

Spanyolország. A spanyol zsidók 
nemrégiben ünnepelték Kordovában egy



1936 március l5 H A R A N G S Z Ó 95.

híres bölcselőjüknek, Maimonidesnek 
800. születési évfordulóját. Ez alkalom
mal a spanyol kormány egy régi zsina
gógát adományozott vissza a zsidóknak 
s a zsidók 1492-ben történt kiűzetése óta 
most engedélyezte t'lőször a zsidó nyelv 
nyilvános használatát előadás tartására. 
— Madridban megnyílt az első spanyol 
lelkészképző főiskola.

Palesztina. Április 7—9-ig Jeruzsá
lemben világbéke-konferencia lesz.

Kina. Angol keresztyén körök Kíná
ban menedékhelyet akarnak létesíteni az 
orosz szovjet területéről kiüldözött nők 
és gyermekek részére.

Amerika. Az Amerikai Bibliatársulat 
jelentése szerint a biblia ma már 972 
nyelvre van lefordítva.

K Ü L Ö N  F É L É K .
A p r ó s á g o k .  Minden közhatóság

hoz küldendő mindennemű kérvényre 2 
pengős okmánybélyeget kell tenni. — Az 
angol királyi koronát szűkíteni fogják, mert 
az uj király feje kisebb mint az apjáé volt.

A fotel és a purgatórium. A Sopron
ban megjelenő „Lourdes“ című római 
katholikus újság egy példánya fekszik 
előttünk. Van benne egy cikk, amely a 
tisztítótűz borzalmaival foglalkozik hát- 
borzongató módon. A cikk megemlít egy 
asszonyt, aki abban a kegyben részesült, 
hogy csak egy óra hosszat volt a tisz
títóhelyen s ezt az egy órát is abban a 
karosszékben tölthette el, amelyben ott
hon szokott ülni. Ugyan e lap egyik 
szerkesztői üzenete így hangzik: „Lour- 
desi vizet (egy „kegyhely“ csodavize) té
len is küldhetünk fagyállóan csomagol
va!“ — Mi pedig ezt mondjuk: „Hála 
neked. Urunk, hogy megismertetted ve
lünk a te evangéliomodat!“

ÚJ KÖNYVEK.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyer

mekprédikációk. II. kötet. Fordította: 
Wolf Lajos ceglédi lelkész. 149 oldal. 
Sok érték van ebben a külsőleg is csi
nos könyvben. Értéke, hogy gyermek
prédikációkat nyújt, tehát a még mindig 
nagyon szegény kér. gyermekirodaimat 
gazdagítja- Értéke, hogy Lunde János 
norvég evangélikus püspök írta, tehát az 
északi hittestvéreinkkel való nemrég 
megindult kapcsolatokat mélyíti. Érté
ke, hogy második kötet s így az első kö
tet megkezdett lelki munkájának terv
szerű folytatása. Értéke, hogy a tiszta 
evangéliomot szólaltatja meg oly egy
szerű eszközökkel s világos nyelven, 
hogy a legkisebb gyermek is könnyedén 
megérti. A könyvet melegen ajánljuk ol
vasóinknak. Megrendelhető a fordítónál: 
Wolf Lajos lelkész, Cegléd.

Április folyamán „Az Istenben elrej
tett élet“ címen jelenik meg Tersteegen 
Gerhard: „Das verborgene Leben mit
Christo in Gott“ című műve Szerb Anna 
fordításában, mely a tökéletesség nagy 
kérdéseivel foglalkozik. Eleven bizony
ságtételei a hitélet csodálatos szépségeit 
és mélységeit tárják elénk. Bepillantást 
enged az Istennek végtelen szerétéiből 
fakadó titkos és kifürkészhetetlen ter
veibe és mindvégig gyakorlati tanácsok
kal szolgál arranézve, hogy mint lehe
tünk a szenvedések és megpróbáltatások 
közepette is mindig örvendezők. Adja 
Isten, hogy ez a közel 400 éves mű, mely 
annakidején egy év alatt 20 kiadást ért 
el, áldás lehessen nálunk is. A könyv kb. 
10—13 ív (200—220 oldal) terjedelmű 
lesz és tiszta jövedelme egy létesítendő 
jótékonycélú, vallásos intézmény céljait 
szolgálja. Előfizetési ára: fűzve 2.40 P, 
kötve 2.80 P lesz. Ezen kedvezményes 
előfizetési díj azonban csak március hó

20-ig érvényes. Megrendelhető a Luther 
Társaságnál Budapest, Vili., Üllői-út 24.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Halálozás. Viola Béla nyug. m. kir. 

postamester március 1.-én hosszú szen
vedés után, életének 65. évében Mihá
lyiban elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A földmívelésügyi miniszté

rium vetésjelentése szerint igen jól1 telel
tek és erősen bokrosodtak az őszi veté
sek. — A budapesti vásáron afrikai álla
mok is részt vesznek. — Nyíregyházán 
gyümölcstermelési tanfolyamot tarta
nak. — A mezőgazdasági kiállítás láto
gatói 50 százalékos vasúti kedvezményt 
kapnak. — Sikerrel végződtek a magyar
német gazdasági tárgyalások. — Nagy 
mértékben drágult az élő csirke. — 
Részleges áresés volt a sertéspiacon. •

Terményárak Bpesten. Búza 16.95— 
18, rozs 15.25—15.50, sörárpa 17.50-20, 
takarmányárpa 15.50—16.70, zab 16.75, 
17.—, tengeri 13.40—13.50 pengő mé
termázsánként.

Adatárak. Sertésárak Budapesten. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 94—96, 340 kg-on alul 90— 
94, szedett, közép p-ként, 220—260 kg- 
ig 89—94, könnyű p-ként 180-220 kg-ig
84— 88, silány p-ként, 100—180 kg-ig 
70—80, öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on 
felül 82—86, szedett, öreg, 70—-80, an
gol sonkasüldő p-ként, 120—150 kg-ig,
85— 102 fillér élösúlykg-ként.

V á g ó m a r h a v á s á r .  Tarka bi
ka 33—56, magyar ökör 26—57, tarka' 
35—70, magyar tehén 24—48, tarka 24- 
66, növendék 29—55, csontozni való 
18—21 fillér élősúlykg-ként.

A lég~ és gázvedelem.
Irta : Dorn Vilm os.

Légvédelem.
Előző leírásomban röviden vázoltam a légitáma

dás veszélyeit, mostani ismertetésem főleg oda irányul, 
hogy miképen lehet és kell védekezni, ha azt akarjuk, 
hogy saját- és családunk életét, vagyonúnkat s ezzel 
végső fokon hazánkat, a robbanó, gyújtó és gázbom
bák irtózatos hatása alól kivonjuk.

A védelmet általában két csoportra szoktuk osz
tani: 1. H o n i  l é g v é d e l e m .  2. P o 1 g á r i 1 é g— 
v é d e 1 e m.

A honi légvédelmet minden országban a katona
ság látja el, melynek két védelmi tényező áll rendel
kezésére:

a) Elhárítás a levegőben, ami azt jelenti, hogy a 
támadó ellenséges légi erőket, saját gépeink levegőbe 
emelkedve, légi harc útján akadályozzák meg feladatuk 
végrehajtásában. Esetleg saját repülőgépeink az ellen
ség országában megtorló bombázásokat végezzenek.

Erről és hasonló tervekről, sajnos, le kell monda
nunk, mert Magyarország a trianoni békeszerződés ér
telmében hadi szolgálatra alkalmas repülőgépeket nem 
gyárthat és nem tárolhat.

b) Elhárítás a földről. A korszerű légvédelmi tűz- 
gépek — főként a légvédelmi tüzérség jöhet itt első
sorban számításba, melyek hatásterületükön belül a 
légi támadó repülőgépeket, a földről tüzeléssel elűzni 
hivatottak. Magyarország légvédelmi tüzgépeinek lét
számát, a trianoni békeszerződések a szükségletet meg 
sem közelítő mértékre korlátozta.

Idesorolhatók még a léggömbgátak, megfelelő 
építkezés, légi támadások ellen különösen érzékeny te
rületek leplező beültetése, ködösítése, burkolása, va
lamint a megtévesztő építkezések.

Ezek a földi elhárító eszközök nagyon költsége
sek, kifejezetten helyi jellegűek és csupán ideig—óráig 
nyújtanak csökkentett mértékben védelmet.

Látjuk ezekből azt, hogy az eddig felsorolt ténye
zők együttesen sem lesznek képesek megakadályozni, 
hogy az ellenség bombázó gépeinek legalább egy része 
bombáit a megtámadott területre le ne dobja.

Mielőtt rátérnék a polgári légvédelemre, egyné
hány szóval meg kell emlékeznem azokról a bombafaj
tákról, melyek számításba jöhetnek légi támadás ese
tén:

1. Romboló bomba, amely 50— 1000 kg. súlyú
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P A ?  A Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.
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szokott lenni. Ez épületeket és épülettömböket omlaszt 
össze úttesteket, alapépítményeket szakít fel, illetve 
rombol.

2. Gyújtó bomba, 50 dk-tól 2 kg-ig súlyú bomba. 
A gyujtóanyagot a bomba becsapódása után külön 
gyujtószerkezet gyújtja meg. Izzás közben szerte fröcs- 
cSen, igen nagy (2000—3000) hőfokot fejleszt és min
den éghető anyagot lángralobbant.

3. Gázbomba, hatását és az ellene való védekezést 
következő cikkemben fogom ismertetni.

P o l g á r i  l é g v é d e l e m  cim alatt foglalom 
össze azokat a rendszabályokat, melyek szükségesek 
akkor, mikor az ellenséges légi támadás olyan nagy
mértékű, hogy a honi légvédelem elhárítani nem képes.

A polgári légvédelem, tehát a romboló-, gyujtó- 
és gázbombáknak egyént, családot, lakást, házat, mun
kahelyet, állami és a mindennapi életnek, minden meg
nyilvánulását megbénító, elpusztító hatását hivatott 
ellensúlyozni. Nem fegyverrel küzd, hanem szervezett
séggel, erkölcsi tényezőkkel és ártalmatlan eszkö
zökkel védekezik. Ennélfogva nem harcos, hanem ön
védelmi tevékenységet fejt ki. A polgári légvédelem 
önvédelmi szervezetében tehát részt kell venni minden
kinek, kit a légi támadások pusztulással fenyegetnek, 
mert a bomba, a gáz sem fog közöttünk kivételeket 
tenni.

A polgári lakosságnak fel kell készülve lenni arra, 
hogy otthona, vagyona, ingósága, munkahelye és csa
ládja védelmében társadalmi és politikai ellentétek 
mellőzésével a köz érdekében, úgynevezett cselekvő 
polgári légvédelmi szolgálatra vállalkozzék. A szüksé

ges óvintézkedéseket már saját érdekében is hajtsa 
végre és légi támadás esetén az elrendelt magatartást 
tanúsítsa.

A légi bombák hatása elleni küzdelemmel kapcso
latosan tudnivalók: A romboló bombák hatásának
csökkentésére óvóhelyek létesítése, köz- és magánépü
letekben, pályaudvarokon, utcán, tereken. (Földalatti 
helyiségek.)

A gyújtó bombák hatáscsökkentésére: Házi tűz-
örségek szervezése. Ezek összeállítása, felszerelése, 
kiképzése és begyakorlása. Padlások lomtárának kiürí
tése, alkalmas oltóanyagok (homok) és más hintőesz
közök előkészítése a padlás feljárónál. (Vízzel nem 
oltható.)

Meg kell szervezni az egészségügyi szolgálatot. A 
szállító szolgálat biztosítását. A közbiztonság foko
zása. A cselekvő szervek központi vezetésének bizto
sítását.

A riasztó szolgálatnak ki kell terjedni a figyelő- 
szolgálat biztosítására. Riasztás biztosítására, melynek 
célja: légi veszélyt, illetve annak elmúlását az érdekelt 
területegységnek idejében tudtul adni. Elsötétítés meg
szervezése, célja: repülő sötétben a megtámadni szán
dékozott területet nehezen ismeri fel, célzott bombát 
dobni nem tud.

A polgári légvédelem hivatalos szervezésének szé
leskörű megindításáig, minden lelkes és értelmes ma
gyar ember iparkodjék polgártársait a honi és polgári 
légvédelem szükségéről, céljáról, alapfogalmairól meg
győzni.

Következő cikkünk cime : Polgári légvédelem.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. J. „Minden a tied . . . “ című köl

teményét közölni fogjuk. — N. I. Zala- 
tárnok. Előfizetését a beküldött összeg
gel 1937. julius 1-ig rendezte. — M. G.- 
né Nagycenk. Előfizetése 1935. dec. 31- 
ig rendben van. — D. I. Pécs. Előfizeté
sét f. év május 1-ig rendezte. — R. J. 
Pécs. A beküldött összeggel f. év okt.
1-ig előfizetése rendben van. — G. S. 
Répcelak. Hátraléka 4.80 P. — B. J. 
Szombathely. F. év juliús 1-ig még 1.80 
P esedékes. — G. N. I. Sobor. A bekül
dött összeggel előfizetését 1937. ápril 
1-íg rendezte. — N. L. Kisberzseny. A 
beküldött összeggel f. év ápr. 1-ig ren
dezte előfizetését. — N. J.-né Szombat
hely. Előfizetését julius 1-ig rendezte. — 
B. I. Caldwell, A pénzt és bélyeget meg
kaptuk. Két példány Luther Naptárt a 
mai napon postára tettünk. Nyeremény- 
könyvet és egy imakönyvet is küldtünk. 
— Gy. F. Tab. A beküldött összeggel 
1935-re rendezte hátralékát. Esedékes f. 
évre. — Cs. S. Mesterháza. Hátraléka
9.60 P. — Sz. B. I. Rábaszentandrás. A 
beküldött összeggel ápril 1-ig rendezte 
hátralékát. — M. P. Kisláng. Hátraléka 
1935-re 3.60 . és folyó évre 4.80, összesen 
8.40 P. — T. L. Keinenespálfa. A bekül
dött összeggel ápril 1-ig. — Sz. K.-né 
Eger. A beküldött összeggel 1935. dec. 
31-ig rendezte hátralékát. Esedékes f. 
év január 1-től. — Szeged 1875. sz. Fo
lyó év julius 1-ig 9.60 P,

Fűszer és divatáru üzletemben tanu
lónak egy jó nevelésű fiút keresek. Aján
latokat válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatal továbbít. 4—4

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyerm ekről!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Evangélikus Leányinternátus. (Buda
pest, VIII., Rákóczi-út 10. II. 3/b.) Bün- 
ker Jozefin egy éve működő intézete 
családias otthont biztosít az evang. 
leánygimnázium növendékeinek. Modern 
nyelvek, zongoratanulás, korrepetálás. 
Az ellátás díja evangélikusoknak havi 
100, másoknak 120 P. A kibövítendő in
tézet már most elfogad jelentkezéseket a 
jövő iskolai évre. 1—3.

VIRÁGOT.
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXIVÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelő« szerkesztő ős ki-.dó :

SZABÓ JÓZSEF.
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Baross-nyomda UzsalyésKoncz. T.: 7-63.
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Alapította:

KAPI BÉLA
1910-ben

Laptulaj dón ob 
D u n á n tú l t  L u t h e r - S z ö v e t s é g .

M f tg je len ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan melléklet tanév alatt 

kéthetenként i  KIS HARANGSZO

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetok énhozzám.

PoBtaceekkizámla : 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Magáévá tett. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem az ő drága és szent vérével, 

ártatlan szenvedésével és halálával.
A  m á s o d ik  h itá g a z a t  lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

k  Haraagaió
■aerkesiM- kiad óhivatala :

QYÖR
U , Pelfifi-Wi i.

ElöftsotOaj ára: 
nejyodévre 1 P 28 füléi, 

félévre 2 P «  fillér, 
egy évre 1 P 80 fillér 
Caoportoa ktlldéaael 
lD*/»-oa kedvezmény 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P  60 fillér

Jöjjetek énhozzám. . .
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 

akik megfáradtatok ea megterheitet 
tetők és on mcguyugosztlak titokét 

Máté 11 : 28.

Csodálatos hivó szó ez. Minden 
földi hivó szó, amelyet a sze

retet ad ajkunkra, ebből ered. Ami
kor az édesanya hívja gyermekét, 
amikor a felnőtt gyermekek hivják 
megpihenni munkában elfáradt öreg 
szüleiket magukhoz, amikor az Is
ten által egybeszerkesztett szivek 
hivják egymást az oltár elé, temp
lomok és iskolák, kórházak, árva
házak és szegényházak hívogató sza
vai mind-mind a Krisztus eme hi
vó szavának örvendező visszhangjai.

Jöjjetek énhozzám . . .  Krisztus ki
hangsúlyozza ezt a szót, hogy én, 
mert életutunkon találkozunk sok 
más hivogatóval is.

A vagyonszerzés hiv és azt sut
togja füledbe, hogy egyetlen érték 
van a földön, az arany, rajta min
dent megszerezhetsz, még erkölcsi 
és szellemi javakat is, mert az ő 
világában az a mondás járja: gaz
dag ember becsületes és okos em
ber, szegény ember gazember és 
buta ember.

Az élvezni vágyás hivogat. . . 
' Felkantározva tartja a testi gyönyö
rűségek paripáit, hogy szabadon 
száguldj vele, átugratva minden 
erkölcsi akadályt, mert „rövid az 
élet és hosszú a sir“.

Mi ezeknek Krisztus? Legfeljebb 
ijesztő múmia, amelyet a mulatsá
gok idején a régi trákok vittek ke
resztül a termeken, hogy a múlan
dóságra is figyelmeztessék a mula
tósokat. Pillanatra megdöbbennek, 
azután mosolyogják.

Mi neked Krisztus? Istennek kül
dötte, aki azért jött, hogy számodra 
megmutassa az örökkévalóság Ht
ját, az ég hivogatója, aki egyedül 
maradva, sokszor fájó szívvel, vagy

Jeruzsálem hegyén sirva panaszko
dik Izraelnek: „Hányszor akartam 
összegyűjteni a te fiaidat és te nem 
akartad“. . .  de aki nem fárad el 
ennek dacára sem a hivogatásban, 
mert éretted minden pillanatban 
meghalni kész szeretettel hivogat 
ma is.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan. . . 
Nemcsak ti gyermekek, „akiknek 
még feltétlen szükségük van a val
lás tanítására“. . . nemcsak ti öregek 
„akik már úgyis ráértek a templomo
zásra“ át mindnyájan: édesapák és 
édesanyák, ifjak és lányok, szegé
nyek és gazdagok, tudósok és tu
datlanok, akik Krisztus nélkül ve
szedelembe rohantok.

Jértek... akik elfáradtatok. Hiszen 
olyan fáradt ez a mi népünk. Egyik 
a munkában fárad el, amely állandó 
megfeszített erőt követel ma tőle, 
másik a munkanélküliségben, a 
mindennapi kenyér után való haj
szában. Egyik a „több vagyon»

összeharácsolásában, másik az ősi 
örökség eldorbézolásában.

Jertek akik megterheltettetek. . . 
Akik érzitek a bűn terhét, akik két
ségbeesve tapasztaljátok, miként 
fűz rabszijjia benneteket a Sátán, 
hogy örökre a pokol sötét börtö
nébe zárjon . . .  akik szeretnétek 
szabadulni a hegyként rátok zuhant 
bünhődés alól, s minden nap két
ségbeejtő erőfeszítés után Pál apos
tollal kiáltjátok: „Oh én nyomo
rult ember kicsoda szabadit meg 
engem a halálnak testéből?“

Jöjjetek énhozzám mindnyájan .. . 
hivogat Krisztus, aki a böjti utón 
már elindult, egyetlen fegyverével: 
a bűnt, Sátánt legyőző kereszttel, 
amelyre piros vérével irta fel szent 
Ígéretét: „Én megnyugosztallak
benneteket.“

Nyugalmat, békességet keresel 
testvér?

Egyedül a keresztben találod meg!
Egyed Aladár.

A szenvedés értelme.
4. T i s z t u l á s .

A szenvedés olyan, mint a kohó. 
Aki szenved, az tüzes kemencében 
jár.

De a kohó mindig arra való, 
hogy tisztítson. A tüzes kemence 
iszonyatos fájdalmában kiolvad az 
ércből a tiszta fém és visszamarad 
az értéktelen salak.

Van olyan szenvedés, amelynek 
az az értelme, hogy megtisztítson. 
Hogy bűnök szennyét kiégesse 
belőlünk s szétválassza éleiünkben 
az értékeset a salaktól.

Ezrével vannak, akik arról tehet
nek bizonyságot, hogy a szenve
dések tüzében tisztult meg az 
életük. Emberek, kiket egy-egy 
nagy anyagi csapás tisztított ki az 
anyagiasság bűnéből. Édesanyák, 
kiket egy-egy drága gyermek halála

tisztogatott meg a világ szerelmé
nek bűnéből. Hiúság vásárán táncot 
lejlő leányok, akiket egy-egy beteg
ség mosott fehérre, keménynyaku 
gőgös maga-bizakodók, akik fáj
dalmak kohójában váltak Isten 
gyermekeivé.

Az egyik zsoltár a szenvedést 
az ezüst tisztításához hasonlítja. 
Az ezüstöt pedig úgy tisztítják, 
hogy mindaddig izzítják, míg a 
megtisztult ezüst felszíne élesen 
vissza nem tükrözi a reá hajoló 
munkás arcát.

Ha kínok tüzében ég az életed, 
gondolj arra, hogy Isten meg akar 
tisztítani.

S ha majd annyira megtisztultál, 
hogy tiszta élességgel ragyog lel- 
keden a te teremtőd képmása, akkor 
Isten bizonnyal — eloltja a tüzet,
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Gussztáv A dolf 
lellce.

Gusztáv Adolf svéd király hajóra 
szállt s Németország partjain kikötve 
megmentette az ottani szorongatott 
evangélikusokat.

Mi köze volt ennek a svéd király
nak a német evangélikusokhoz ? Mi 
késztette art a, hogy kényelmes, biz
tonságos palotája puha selyempárná
ját felcserélje halálveszélyes harc
mezők tábori ágyának kemény derék
aljával ? Mi sarkalta arra, hogy vérét 
ontsa, majd életét is odaadja olyano
kért, akik nem is az ő fajából valók 
voltak ? A felelősségteljes hittest
véri szeretet.

Gusztáv Adolf segtlö-mentö lelke 
él tovább abban a Gusztáv Adolf 
Egyesületben, amely több mint száz 
éve alakult Németországban. Idegen 
földön, más fa j gyermeke hívta életre 
ezt az egyesületet, mégis de sok ma
gyar templom és iskola falába épült 
s épül ma is bele ennek az egyesü
letnek felénk hajoló szeretete. Ez 
megint a felelősségteljes hittestvéri 
szeretet müve.

Gusztáv Adolf lelke él a mi ma
gyarhoni Gusztáv Adolf Gyáminté
zetünkben is, amely honi földön 
igyekszik elesett, vagy szórványba 
ékelt gyülekezetek istápolója lenni. 
Gyámintézetünk, Isten kegyelméből

most ünnepelte áldott szolgálatának 
75 éves fordulóját. A Gyámintézet 
e nevezetes alkalom mellé azzal 
igyekszik hálaoltárt építeni, hogy 
egyházi elnökének, Ziermann Lajos 
soproni lelkész- kormányjótanácsos- 
nak összeállításában emlékfüzetet ad 
ki, amely míg betekintést enged a 
Gyámintézet eddigi áldott szolgála
tába, ugyanakkor fokozott felelősségű 
további munkára is buzdít.

Székács József sírja a Kerepcsí-uli temetőben.

A 32 oldalas, díszes füzet, amely
ből való mai számunk két képe is, 
a napokban elhagyja a sajtót. Ez 
a füzet arra való, hogy minden 
evangélikus család asztalára oda
kerüljön, hogy oltárrá válva ki-ki 
meghozhassa azon a maga áldozatát. 
A füzetekből minden gyülekezet fog  
kapni lélekszámának megfelelő pél
dánymennyiséget, hogy a házan- 
kénti terjesztés és a vele kapcsolatos 
adakozás lehetővé váljék.

Evangélikus testvérek! Minket ed
dig Isten kegyelme után mindig a 
felelősségteljes hittestvéri szeretet tar
tott meg. Gusztáv Adolf lelke mentett 
át fergeteges századokon. Jaj volna 
nekünk, ha ez a lélek kialudnék kö
zöttünk !

BŰNEINK A KERESZTFÁN.
Ha keresztre nézel,
Bűneidet lásd ott. —
6' nyugtasson meg hited,
Hogy a bűneidet 
Ott jó helyen látod.
Oh mert a te áldott 
Krisztusodon látod,
Ki éretted megholt,
Ki téged megváltott.
Borulj le hat térdre,
Hozzá esdve, kérve:
„Tekints reám áldón,
Én Uram, Megváltóm:
Bűneim terhével,
Halál félelmével 
— E végzetes bajban, —
Könyörülj én rajtam,
Könyörülj én rajtam ! . . . “

Petrovics Pál.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 9

A vityiló percek alatt porrá égett. Az emberélet nem jött 
számításba s az ügy felett hamar napirendre tértek. Nem az 
első s nem az utolsó eset. Nem törődött vele senki, pedig a 
romok alatt egy őrület áldozatainak panasza sír és vádat emel 
egy vi'lágszédelgés lelkiismeretlensége ellen.

Natalia magához térve kitépte magát Rujeffnek tapadó 
karjaiból. Valósággal megutálta. Egy pillanatra átérezte a 
szülő és gyermek viszonyának szentségét s e világosságban 
felháborítónak találta Rujeff viselkedését. Törpének látta ezt a 
mindenki által megcsodált kommunistát s megvetette. Mene
kült előle. Rujeff csak néz utána..., lassan dühbe borul ábrá
zata..., nézésében sötét gondolatok villognak és fenyegetés. 
Ilyesfélét morog foga között: „Akkor leszel az enyém, mikor 
akarom“.

VII. FEJEZET.
A nap hátralévő része a párisi különítmény búcsúztatá

sával telt el. Szakszerű oktatásban részesültek, mint kell hoz
záfogni a munkához és végrehajtani, hogy zökkenő nélkül si
kerüljön. Alex a helyzetkép alapos megismerése után megszer
keszti a tervet, Natalia levezeti a befejező cselekményig s Ru
jeff végrehajtja. A fontos az, hogy Parisban megszűnjék a sej
tek elleni munka. Nem kell a rendőrfőnök életét sem venni, de 
hagyja abba a bolsevizmus elleni tevékenységét. Óvári a kö
rültekintő gondos apa szerepét játssza.

Natáliával maga Biritov foglalkozott. Félt a fiatal terem
tést kitenni Páris levegőjének, hátha megnyílik a szeme!... Nem 
győzi eléggé figyelmeztetni, hogy vigyázzon magára, mert 
fertőzött világba megy s a burzsoázia csapdái felett jár majd. 
A szabadnak hazudott élet felelőtlenségében nagy a kísértő ha

talom s különösen a fiatal lányokat fenyegeti. Szemek és karok 
nyúlnak majd Natalia felé s ezer oldalról döngeti az ostrom, 
ígéret..., pénz s a lehetőségek észbontó távlatai igyekeznek 
majd megpuhítani...

Natalia mindenre csak mosolygott. Mire jó ez a sok ta
nács?!... Őt elszédíthetné egy város, mert annak más a leve
gője?... Nem érti, miért e nagy aggodalom?... ő  szilárd, mint 
a szikla, mert gondolkodásának csapágyai jégből vannak. Nem 
kábítja el semmi fény s nincs gerjedelem, mely ellágyíthatná. 
Aíexnak is jutott az e fajta tanácsokból. Natalia és Alex az ál
lamnak féltett kincsei. Csodapéldányai a szovjetnevelésnek. 
Kérdés, kiállják-e a próbát? A fontos ez, nem is annyira a 
rendőrfőnök ügye!... Most fogják megtudni, elmehetnek-e a 
nevelésben odáig, hogy vérré, izommá legyen az emberben az 
elv, a világnézet?... Avagy jelentkezik alkalomadtán az évszá
zados fejlődésben nyert adottság, hogy súlyával agyon nyom
jon minden eredményt, mély a neveléssel elérhető...? Ezen 
fordul meg a szovjet világnézetének sorsa. Ezt megtudni tulaj
donképpeni célja a párisi kirándulásnak.

Biritov mellén összekulcsolt kézzel áll s néz a vonat után, 
mint bújik az alkony ködébe s mint csúszik lassan a láthatat
lanságba. Mintha imádkoznék. A szája is mozog. Most indul 
vizsgájára a szovjet életideál. Helyt áll-e? Most dől el, van-e 
joguk az élethez vagy pusztulniok kell f_Valami hatalmas se
gítséget szeretett volna utánuk küldeni, hogy meg ne tánto- 
rodjanak és semmivé tegyék a nagy munka milliós véráldoza
tát. Óhajok, várakozások, aggodalmak tömegei feküsznek 
agyára. Nehéz kárpittá fonódnak össze s eltakarják előle a jö
vőt. A kárpit hirtelen ketté hasad s a magasból forró lelkivi
lágába hull Isten fogalma. Az Isten segítsen!... Megrázza fejét, 
mintha kemény dongó vágódott volna homlokához. Vérbe fut 
arca s keze ökölbe szorul. Istentől nem lehet elszakadni. Aki 
istentelennek ordítja magát kifelé, belülről, hol nem látja senki, 
Istenbe kapaszkodik, mint a fuldokló a deszkaroncsba.
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és sanyargassanak. Mert az ördög a gaz
da a világban s a világ az ő háza. Azért 
akárhová jusson is az ember, mindenütt 
otthon találja ezt az utálatos gazdát.

Legyetek azért szilárdak és bátrak a 
Jézus Krisztus erejében s ám meglássá
tok, hogy bizonyosak legyetek és ne ké
telkedjetek, hogy ez a ti nyomorúságtok 
és menekülésiek igen kedves Istennek. _S 
ha az emberek semmibe veszik s talán 
a ti szivetek is csekélységnek tartja is, 
legyetek határozottan meggyőződve, 
hogy Isten és az ő angyalai előtt nagy 
dolog ez. Mert hiszen ti sem azért tetté

A soproni E g g en b erg -h á z  udvara.

tek, hogy az emberek benneteket dicsér
jenek és csodáljanak, hanem Isten ma- 
gasztalására és dicsőségére. Az emberek 
dicsérjenek vagy ócsároljanak, ez sem
mit sem számít; elég, hogy Isten az ö 
angyalaival dicsér és szeret.

Azért énekeljétek Dávid királlyal 
együtt, aki szintén nyomorúságba jutott, 
az 56. Zsoltárban (9. v.): Uram, bujdo- 
sásomnak számát jól tudod, szedd töm
lődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-e 
azoknak számát? Mintha csak azt mon
daná: Ha senki sem akarna is törődni az 
én nyomorúságommal, de te, Uram, 

olyan gondosan 
ügyelsz rá, hogy buj- 
dosásomnak minden 
lépését megszámlá
lod, hogy milyen tá
volba, milyen mesz- 
sze kergettettem s 
vagyok kénytelen 
szaladni s nem fe
ledkezel meg egyet
len kisírt könnyem
ről sem; hanem én 
tudom, hogy vala
mennyit feljegyzed 
könyvedbe és nem 
felejted el.

Lássátok, hogyan 
vigasztalódik ez a 
király azzal, hogy bi
zonyos róla, bujdo- 
sása, könnyei mind 
számon vannak Is
tennél, minden lép
te-nyoma, ami olyan 
keserves volt, fel van 
jegyezve és minden 
könnye Isten töm
lőjébe van szedve, 
hogy egyetlen egy 
se hulljon el vagy le-

Luther Márton levele 
az Oschatzból elüldözött 

keresztyénekhez.
A Krisztusért elüldözött oschatzi pol

gároknak és polgárnőknek, nekem a 
Krisztusban kedves uraimnak és bará
taimnak.

Kegyelem, vigasztalás és békesség a 
Krisztusban. Tiszteletreméltó, bölcs, 
kedves Barátaim! Von D.-né asszony 
értesített nyomorú
ságotokról, amelybe 
György herceg ker
getett benneteket s 
hogyan kellett mene
külnötök. Íme, nagy 
dolgot vállaltatok és 
műveltetek; Krisz
tus a ml jó Urunk, 
akiért szenvedtek, 
vigasztalja, erősítse 
és tartsa meg szíve
teket, hogy szenve- 
déstek végét kivár
hassátok s el ne fá
radjatok, és meg ne 
lankadjatok.

Mert az ördög 
ezzel nem fogja be
érni, hanem mivel
hogy ellene szegül
tetek, továbbra is 
diihösködik majd el
lenetek még ha 
mást nem érhetne 
is el, mint azt, hogy 
ebben a fejedelem
ségben a mieinket 
is ellenetek bőszí- 
tl, hogv kínozzanak

VIII. FEJEZET.
A vonat viszi társaságunkat nyugat felé. Eleinte szótla- 

nok, úgy látszik mindegyik el van foglalva önmagával. Alex 
kinéz az ■ ablakon. Nézi a fel-felparázsló koromcsillagokat, 
amint röptűkben gyorsan kihunynak. Szép szál férfi, előkelő 
nyugalom árad minden mozdulatából s olyan ember benyomá
sát teszi, kit. ha valahol megjelenik. észrevpsznek s kiről távo
zása után sokáig beszélnek. Harapdália vékony ajkait, hallga
tag s mintha bánatos volna. Natalia hátraszegett fejjel pihen a 
nuha támlán s lehunvia szemét. Talán nem is pihen. Az arcán 
átvonanló összerándulások ielzik hogv be'seie munkában van. 
Gondolkodik. Nem tudni, mi foglalkoztatja? Rujeffné késdöfése 
vagy Párisnak távolból villámló híre és titokzatossága-e? Ta
lán mindkettő. Páris izgatta, különösen Biritov tanácsai után. 
Mi veszedelem fenyegetheti Párisban? Hogv fog megnyilat
kozni a veszedelem? Kellemes lesz-e, vagy kellemetlen? A kér
dések csiklandozó ujjakként futkároznak idegein. Rujeff ot
romba hánvavetiségben fekszik a kánonén. Csibukiára gyújtott 
s megvető fölénnvel nézi a kupéban ülőket. Legkisebb meg
mozdulásával felhívni igyekszik mindenki figyelmét, hogv ß 
valaki s nagy útra indul, melyről e kupéban négyükön kívül 
senkinek nincs tudomása. Ha szeme Natáliára téved, düh csap 
e'ö bozontos szemöldöke alól. óvári lógó feiiel cipője orrát 
nézi. Talán hazájára, gyermekeire gondol... Néha felrántia fe- 
iét, mintha levegő után kapna. Biritov egyetlen gondolattól át
hatott egységnek hitte ezt a négy embert, de ha lelkűknek tu
datalatti géphelységeibe pillanthatott volna, halálra dermed.

Az utasok legtöbbje fegyenc volt. Vagy jöttek a fegyház- 
ból vagy mentek. Különbség nem igen volt köztük. Egyformán 
elkeseredettek. Szemük járása csakhamar kereszttűzbe veszi 
társaságunkat. Észreveszik rajtuk, hogy nem közibük valók és 
kezdenek róluk suttogni. Asszony több volt, mint férfi. Arcki
fejezésük is ijesztőbb, mint ezeké. A nő érzelmeiben kétszere
sen fokozódik fel az élmény, oda ül az arcra s kihívóan muto
gatja magát. Meg is szólal az egyik:

— Nyomorult világot élünk. Megvert az Isten, de nagyon.
— S ha valaki említeni meri, hogy jobb volt régen, — 

szól bele egy másik, — akkor lecsukják. Hej, van ám eszük a 
mi urainknak!...

Olyat nevet, mintha felbomlóban volna az esze.
— Ne olyan hangosan — csititja egy férfi és Rujeff felé 

sandít ijedten, — soha nem lehet tudni, ki hallja!...
— Mit törődöm vele. ki hallja? — kiáltja most már az 

döbbeni asszony. — Életemnél többet' nem tudnak elvenni, 
hadd vegyék! Ha nem félnék Istentől, elkövetném úgyis a szé
gyent hogv felakasszam magam.

Rujeff nagyot szí pipáján, hony megteljék tüdeje füsttel 
és felül. Végig néz az okvetetlenkedő utasokon, de olyan pillan
tással, hogv a bölény is megtorpanna rohanásában. Kifújja 
magából a füstöt s rácsap a térdére:

— Hogy mersz így beszélni? Tudod te, ki vagyok én?
— Nem vagyok rá kiváncsi. Azt látom, hogy jobb ebéded 

volt. mint nekem s lesz harapni valód vacsorára is, de én már 
két napja nem láttam kenyeret. Nem ijeszt minket már, kedves 
barátom, sem a hang, sem a korbács, sem a börtön s halál a 
legszebb, amit adhattok. Na... és most mit akar a nagy hang
jával?...

Rujeffnek ez a lecke kemény és szokatlan volt. Ez a hang 
nem muzsik hangja s ez az elszántság nem proletár lélekben 
fogant. Nem tudott, mit válaszolni. Belül meg forrt a düh, 
hogy maid szétvetette.

— Lesz otthon kenyér, — mondja a férfi, — csak legyünk 
türelemmel, lesz kenyér!

— Lesz ám, csak lessétek! — mondja a sarokból egy si- 
pitozó hang, —■ csak maguknak legyen, mit törődnek a szegény 
ember bajával!?... A börtönben is majd éhen vesztünk!...

De erre már kitört Rujeffból a diih:
— Azt hiszed talán, hogy a fegyház hizlalda, hol hájjal 

rakják meg a hasadat?... Te... te... rongy... Dolgozzál s lesz 
kenyér, ha pedig nem ízlik, dögölj meg!

(Folytatjuk.)
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gyen feledve. Miként Krisztus is mondja 
Máté 10 (30. v.): Nektek pedig még a 
fejetek hajszálai is mind számon vannak, 
s egv sem veszik el.

Krisztus adjon ezen szavának erőt és 
velőt szívetekbe, hogv e felől egészen 
bizonyosak legvetek s ebben ne kétel
kedjetek; aminthogy bizonyos ö  benne 
és semmi kétség, Ámen!

György herceg az övéivel együtt 
hadd hánykolódjék; kész az Ítélete és 
van bírája. Ezt most ő nem érzi; de rö
videsen éreznie kell és be fogja tölteni a 
mondást, Sirák 35. (15. v.): A nyomo
rultak könnyei végigfolynak orcájukon, 
de segítségért kiáltanak az ellen, aki 
könnyeiket kisajtolta. Ámen és ismét 
Ámen!

Ne vegyétek rossz néven ezt a seb
tében írt rövid levelemet; imádkozzunk 
együtt és egymásért; mert bizonnyal 
meghallgatásra találunk. És ha késnék 
is, mégis eljön s nem múlik. Mert Isten 
nem hazudhatik és nem csalhat. Neki le
gyen dicséret és hála mindörökké, a mi 
jó Urunk a Jézus Krisztus által. Ámen!

1533. január 20.
(Megjelent a Luther-Briefe an bekennende Ge

meinden című német füzetben).

ÖtödiK Kiadásban
k e z d tü k  n y o m n i  a  G y ó g y í ts  m e g  
en q e m , U ra m  c im ii  im á d s á g o s  
k ö n y v e c s k é t .  E z z e l  e l é r tü k  a 10,000 
d a r a b o t. E g y  h é t  a l a t t  ú jra  tu d u n k  
s z á l l i ta n i .  A d d ig  i s  e lő je g y e z z ü k  
a  m e g r e n d e lé s e k e t  s  a z o k a t  s o r 
r e n d b e n  e l é g í t jü k  k i. E g y  d a r a b  
á r a  2 0  f i l l é r  é s 4  f i l l é r  p o r tó . 5  
n a g y  tö b b  p é l d á n y t  p o r tó m e n te s e n  
k ü ld ü n k .

A Harangszó kiadóhivatala.

A próságfok.
Öreg, halállal vívódó ember, ki az úr

vacsora szentségével való élés után ma
gához szólította gyermekeit, egész há- 
zanépét és ígv szólt hozzájuk: „Mindig 
becsületesen dolgoztam értetek, minden
nap láttátok, hogy a bibliából olvastam, 
most nem a kevés vagyonomat akarom 
közöttetek szétosztani, ezt majd ti test
vériesen elvégzitek. A végrendeletem 
egy bibliai ige lesz. Ezt az igét János 
evangélioma 13. rész, 34. versében o! 
vashatjátok. Uj parancsolatot adok nek
tek, hogy egymást szeressétek; amint én 
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást.

Ez az ige valóban mindig új az em
berek között, új, mert a bűn hatalmas 
munkája miatt nem tud megszokottá 
válni bennünk.

Acélsinpárokon rohanó vonat, embe
reket visz városokba és községekbe 
egyaránt. Evangélikus tisztviselő utazik 
rajt mindennap a közeli városba, megy 
a munkahelyére. Mivel szokta a vonaton 
idejét tölteni? Talán divatos detektivre- 
gényt olvas? Rövidlélekzetüt és hátbor
zongatót. Vagy szórakozó utitársakat 
keres, kikkel megtárgyalják a napi ese
ményeket, politikát, híreket? Nem, ez a

tisztviselő a reggeli odautazását mindig 
és kivétel nélkül bibliaolvasással tölti el. 
Ez a tisztviselő mondta: „Nem lehet az 
evangélikus embert kidobni és kitúrni a 
hivatalokból és munkahelyekről, ha kü
lönben és jobban elvégzik munkájukat 
másoknál. Jobban és különben dolgozni 
pedig csak az tud, ki az evangéliom szel
lemében él és rendszeresen imádkozik“.

Mindenesetre megszívlelendő tanítás.

O L V A S S U K  A  B IB L IÁ T .

Márk evangélioma. 11.
Március 23. A hit ereje. Márk 11, 19—23. 

Hit nélkül lehetetlen megélni. Lehetetlen 
akárcsak egy lépést is tenni Valamilyen hite 
még az úgynevezett hitetlennek is van. A 
hit csodákat művel. Valóban .hegyeket tud 
megmozgatni. A hit számára nincs is lehe
tetlen. Minden akadályt legyőz. Azért mond
ja az Ur Jézus lépten-nyomon: „Legyen hi
tetek.“ Könyörögj Istenhez a hit ajándékáért, 
mert ez is az ö kegyelmi adománya.

Március 24. Megbocsássatok. Márk 11, 
24—26. Sokat vétkezünk e téren. Úgy ál
lunk oda Isten élé, hogy haragot hordozunk 
szivünkben felebarátunk iránt. Holott mi 
bocsánatot Istentől csak úgy remélhetünk, 
ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétők
nek. Ne felejtsd el : Istennek mindig több 
megbocsátani valója van veled szemben, 
mint néked felebarátoddal szemben. Ha 
nem bocsátód meg felebarátodnak a keve
set, magad teszed lehetetlenné, hogy Isten 
megbocsássa neked a sokat.

Március 25. A tehetetlen rosszindulat. 
Márk 11, 27—33. Az Ur Jézus lába elé 
lépten-nyomon hurkot vetettek ellenségei. 
De mindig O maradt ura a helyzetnek. 
Szavak kelepcéjébe akarták belecsalni s 
nekik kellett megszégyenülten távozni. 
Akkor is ő volt a győztes, mikor látszólag 
egészen legyőzték a Golgotán. Ez a világ 
ellenséges indulat tajtékzó dühével agyar- 
kodhatik Jézus ellen, a végső győzelem 
Övé. Azért hát „ne csüggedj el kicsiny 
sereg.!“

Március 26. A gonosz szőlőmivesek Márk 
12, 1 — 12. Milyen botor és milyen gonosz 
az ember. Visszautasít újra, meg újra eléje 
tartott alkalmakat S milyen kegyelmes az 
Isten. Újra és újra próbálkozik. Végül a sze
relmes flát is odaadta. Ekkora szeretet lát
tára csak megindul a szived? Ha ezt is 
visszautasítanád, akkor végül elfogy az áldó 
Isten türelme s elvétetik tőled a kegyelem. 
Ha pedig ez elvétetik tőled, — mond mid 
marad ? Becsüld meg azt a mérhetetelen 
ajándékot, amit a Krisztusban kaptál.

Március 27. Kötelességek egymás mellett. 
Márk 12, 13—17. A farizeusok ismét tört 
vetnek Jézus elé. De megint nem sikerül 
A haza és az Isten iránti kötelességeink 
nem ellenségei egymásnak, sőt egy vonalba 
esnek. Botor dolog azt mondani, hogy én 
először vagyok magyar s csak azután ke
resztyén, vagv fordítva. Én egyszerre lehe
tek magyar és keresztyén. Áíinél inkább 
vagyok Isten gyermeke, annál inkább va
gyok hű fia a hazámnak is. Azért: „Adjá
tok meg, ami a császáré a császárnak és, 
ami az istené,.az Istennek !“

Március ?8. A feltámadás. Márk 12. 18 
—27. Mikorfaz Ur Jézus kivédte a szaddu- 
ceusok ravaáj: támadását, akkor a világtör

ténelem egyik legnagyobb vigasztalását fe
jezte ki szent ajaka. „Az Isten nem a hol
taknak, hanem az élőknek Istene“. Isten 
nem hullákat, hanem élő gyermekeket te
remtett s Ő nem a halott csontokban, ha
nem a forro szivekben gyönyörködik. S ha 
a bűn miatt a földi testünknek sírba kell 
is térnie, Krisztus által van feltámadásunk 
és örök életünk.

Március 29. A nagy parancsolat. Márk 
12, 28—34. Milyen kevés szóval kifejezhető 
az, amit Az Ur Jézus kíván. S z e r e t e t !  
Isten iránt, ember iránt: ez mindennek a 
lényege és végső értelme. Aki szeret, nem 
haragszik, nem irigykedik, nem vetélkedik, 
nem rágalmaz, — aki szeret nem vétkezik. 
Szeresd Istenedet és szeresd ember-testvé
redet. Teljes szívvel igazán.

KARCOLATOK.
? / /

„ B u zg ó “  b a r a n y a i  g y ü l e k e z e t r ő l  
s z ó l  a  tö r té n e t .  A z  e m b e r e k  j ó  
te m p lo m b a j  á r ó k ,p o n to s  a d ó  f i z e t ő k .

E s  m é g is!  N e m r é g ib e n  e g y  m is z -  
s z io n á r iu s  t a r t o t t  e lő a d á s o k a t  a  
g y ü le k e z e tb e n  E g y e n e s  s z ó n á l  
h ir d e t i  a z  e v a n g é liu m o t.

M á sn a p  b i z o t t s á g  j e l e n i k  m e g  a  
l e l k é s z  e lő t t ,  k é r v é n , h o g y  t i l t s a  
m e g  a  m is s z io n á r iu s n a k  a  to v á b b i  
e lő a d á s o k a t ,  m e r t  n a g y o n  f e l i z 
g a t j a  a n é p e t ! ím e  m e n n y ir e  f é l  
a  sá tá n , h o g y  v a la k i  f e l  r á z z a  
a z  ő a iv ó  n é p é t !

„ B u z g ó “ b a r a n y a i  g y ü l e k e z e t i
„ A z  a  n e v e d , h o g y  é l s z  é s  — 

h a lo t t  v a g y “.

H E T I  K R Ó N I K A .

Horthy Miklós kormányzó kihallgatá
son fogadta Schuschnigg osztrák kan
cellárt és Berger Waldenegg külügymi
nisztert. — Az osztrák-magyar kormány
fők tárgyalásának eredménye: Ausztria 
és Magyarország érdeke és magatartása 
teljesen egybehangzó. — József főherce
get választották meg a Tudományos 
Akadémia elnökévé. — Almásy László, 
a képviselőház volt elnöke meghalt. — A 
román iskolákat hamis oklevéllel műkö
dő tanítók árasztották el. — Korbáccsal 
kergették végig Kolozsváron óvadéksik
kasztó főnökeiket az alkalmazottak. — 
Páris és a kisantant a Népszövetség 
szétrobbantásával fenyegetődzik a Raj- 
navidék megszállása miatt. A francia 
kormány követeli a német csapatok visz- 
szavonását. Bizottságot küldtek a német 
határra a franciák. — Londonban remé
lik, hogy minden akadékoskodás ellené
re megkezdődhetnek a tárgyalások Hit
ler békepontjairól. — Olaszország maga
tartása a legnagyobb mértékben tartóz
kodó. — Elégtételt, vagy katonai meg
torlásokat követelnek Londonban a fran
cia miniszterek. — Hír szerint Eden fran
cia befolyás alá került. Baldwin és több
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miniszter társa azt vallja, hogy Francia- 
ország sem ártatlan a rajnai viharban. 
— Súlyos angol-francia ellentétek rob
bantak ki a locarnói hatalmak párisi ér
tekezletén. — Titulescu tovább lázítja a 
franciákat, Szerbia a legnagyobb nyo
matúkkal a békéért dolgozik. — A szov
jet és a kisantant az ellentétek kiélezé
sére izgat Parisban. — Németországot 
meghívták Londonba a tanácsülésre.

H A R A N G S Z Ő .

Böjt 4. vasárnapja
János 6, 1 -  IS.

A nagy csoda. Benne nem az a legna
gyobb, hogy Jézus megsokasitotta a kenye
ret és halat, hanem az, hogy amikor fáradt 
volt a teste, pihenés után vágyott a lelke, 
nem utasította el magától a tömeget, mely 
titánná jött. Nem azt mondotta nékik, hogy 
most hagyjatok békében, jöjjetek holnap, mert 
most pihenni akarok. Ne zavarjatok, hiszen 
láthatjátok, hogy fáradt vagyok. Hanem azt 
mondotta nékik tanítványai által: üljetek 
le és várjon mindenki a maga sorára.

Krisztus ma sem utasít el magától, ha 
le tudsz telepedni meVéie. Ha megtudod 
hallani az ö parancsoló szavát akkor is 
amikor az ínség tátogtatja feléd mindent 
elnyelni, idegeket, reményeket szétmorzsolni 
akaró száját Csak ne sajnáld a fáradságot, 
amellyel követned kell őt.

A Harangszó a húsvéti ünnepek ide
jére ismét felajánlja szolgálatait a szór
ványgondozó lelkészeknek és tanítóknak. 
A bővített ünnepi számból 3 filléres, 
— önköltségi árnál is alacsonyabb — 
áron küldünk példányokat azoknak, akik 
igénylésüket bejelentik és az összeget 
e l ő r e  bekü'dik.

T ö b b e k  é r d e k l ő d é s é r e  kö
zöljük, hogy a Harangszó diákja Pápán 
tanult és félévi vizsgáit szép eredménnyel 
letette. Kérjük a tanításához megajánlott 
összegek további pontos küldését

Sámsonháza. Az egyházközség, mely
nek Kossuth Lajos is felügyelője volt, a 
megüresedett lelkészi állásra egyhangú 
bizalommal D. Kovács Sándor lelkészt, 
a dunáninneni egyházkerület püspökét 
választotta meg. Ez által D. Kovács Sán
dor püspök nemcsak mint a dunáninneni 
egyházkerület püspöke, de mint a sám- 
sonházi egyház lelkésze is utódja lett 
nagynevű elődjének: bold. D. Kiss István 
püspök-lelkésznek.

Uj egyetemi magántanár. A vallás
os közoktatásügyi miniszter dr. Wiczián 
Dezső intézeti tanárt, a soproni evangé
likus hittudományi karon magántanári 
minőségében megerősítette.

Gáncs Aladár síremléke. Missziói 
egyesületünk és a pesti vallástanári tes
tület közösen elhatározta, hogy kedves 
halottjának, Gáncs Aladárnak síremléket 
állít fel. Tekintettel arra, hogy Gáncs 
Aladárnak e két testületen kívül is szá
mos kapcsolata és barátja volt, ezúton 
kérünk mindenkit, aki ehhez az emlék
hez hozzájárulni kíván, filléreit 16,188. 
számú csekklapon, vagy Rimár Jenő Bu
dapest. VII., Gizella-u. 28. címre (G. A. 
síremlékre megjelöléssel) utalványon 
befizetni szíveskedjék. Az adományokat 
a missziói lapokban nyugtázzuk.

Kemeneshőgyész. Március 15.-én es
te az iskolában hazafias ünnepély volt, 
melyen szavalatok, karének keretében 
Berzsenyi J. Miklós gy. felügyelő tar
tott ünnepi beszédet.

Kiskőrös. A gyülekezet március 8.-án 
vasárnap pogánymissziói ünnepélyt ren
dezett, amelyen Danhauser László pesti 
vallástanár tartott előadást a missziói 
munka akadályairól. A példákkal felépí
tett tartalmas előadás megéreztette a 
hallgatókkal a missziói munka áldoza
tos küzdelmét. Közreműködtek még az 
egyházi vegyes énekkar énekszámokkal, 
a megkonfirmált ifjak egy pogánymisz- 
sziói színdarab előadásával. Az ünne
pély tiszta jövedelme 125.69 P. Ezzel a 
kiskőrösi egyház az offertóriumokkal s 
adományokkal együtt ez évben összesen 
199.41 P-t juttatott a pogánymisszió 
céljaira.

Heréd. Kántortanítóia. Bukovinszky 
Emil, minden csütörtökön este biblia
órára gviijti össze ezen kis lélekszámú 
filia tagjait. Igen látogatottak ezek a 
bibliaórák. Dicséret illeti buzgó asszo
nyainkat is. kik ezen összejövetelek lét
rehozásán fáradoztak s azok látogatásá
ban jó példával előljárnak. — Március 
8.-án böjti ünnepélyt tartottunk. A lel
kész az egyház szerotetintézményeiröl 
tartott előadást. Ezután következett az 
ifjúság 3 szavalata és páros jelenete. Ha 
ezen kis leánygyülekezet lelki és anyagi 
oldalát szemléljük, elmondhatjuk, hogy 
mind eddig segítségül volt nekünk az 
Ür! Csak az a bajunk, hogy kevesen va
gyunk. A fiatalság kénytelen volt más
felé kenyér után nézni. De él az Ür!

Angyalföld. A Luther Szövetség és 
Luther Márton Kör március 15.-én tar
tott nemzeti ünnepélyén az ifjúság köz
reműködésével színre került Földes: 
Honvéd sírja, továbbá Határoszlopnál és 
Kurucok búcsúja. Szavalt Barton Károly, 
Nagv lános hegedüjátéka. Gruber János 
és Oláh Sándor szólóéneke gazdagítot
ták a műsort. Végül Mar-Johannes Ta
más assziriai lelkész tartotta meg vetí
tettképes előadását. Rimár Jenő záróbe
szédet és imát mondott.

A Budapest-zuglói Templomépítö 
Egyesület márc. 8.-án tartotta első szám
adó gyűlését. Az ünnepélyes keretek kö
zött lefolyt közgyűlés Isten iránti nagy 
hálával vette tudomásul, gazdasági le
romlottságunk idején a szegény zuglói 
ev. hívek áldozatkészségének 1 éves 
eredményét: 4500.02 P készpénz és 6118 
P megajánlás. Közgyűlés után az Egye
sület hivatalos helyiségét és otthonát 
avatta fel Kemény Lajos esperes, kit ez 
alkalommal Pintér Judit polg. isk. tan. 
üdvözölt. Délután szeretetvendégséget 
rendeztek, melyen megnyitóbeszédet 
Szuchovszky Gyula vall. tan., az egyház
rész vezetésével megbízott lelkész mon
dott. Szántó Róbert kelenföldi lelkész 
böjti előadásában elmondotta, hogy a 
kelenföldi evangélikusok háromszor gyűj
tötték össze templomalapjukat. 1924- 
ben szeretettel elváltak a várbeli egy
háztól, 1928-ban felépült Kelenföldön or
szágunk egyik legszebb ev. temploma. 
Novomeszky Gusztáv tanító: Igazságot
Magyarországnak c. irredenta jelenetét 
szerző cserkészcsapatának tagjai adták 
elő. BjJie'L.UIÜ'PJIl1 L *ati^adi jelenetet mu
tatott'" be NoTOnleszfty^Susztáv harmő- 
ni/fm kíséretével. Polster Márta énekmű- 
vísziJtfr í é » ^ ^ ^ f t ^ f l E S m a  kísérte, 
Létî rd Bandi negedujarekáj Vig Árpád

kisérte. Szavaltak: Leinvater Ilonka és 
Tószeghv Mihály. Az estély a templom
alapot 124 P-vel növelte. — A szeretet- 
vendégség résztvevői Gáncs Aladár sír
emlékére 10 P-t adtak össze.

Kőszeg. A Nöegyesület. amelynek 
160 tagja van, nemrég adta ki egy évi 
jelentését. Az egyesület munkás életére 
néhány ádat vet fényt. Karácsonykor 96 
idős szegénynek élelmet, 47 szegénynek 
ruhaneműt osztott ki. Ugyancsak aján
dékban részesült 42 iskolásgyermek. Az 
egyesület éven-át gondoskodásában 
tartja a szegényeket. 30 gyermek hóna
pokon keresztül minden reggel tejet ka
pott. Több konfirmandus ruhasegélyben 
részesült. Az egyesület több ünnepélyt 
is tartott. Évi bevétel: 3,932.65 P. Ki
adás: 3.898.98 P.

Budapest—III. kér. Az egyházközség 
március 15.-én szeretetvendégséggel 
kapcsolatos hazafias ünnepélyt tartott, 
amelyen az előadást vitéz Komárnoky 
Gyula ovónőképzőintézeti igazgató, pres
biter tartotta.

Nagytarcsa. A missziói egyház újon
nan megválasztott lelkészét március 22- 
én iktatja be szolgálatába Chugyik Pál 
esperes.

Ecseny. Az egyházközség február 
23.-án tartott tisztújító közgyűlése gond
nokul Réth Jánost, presbiterekül pedig 
lusztusz Fiilöp, Szierer János, Enner lá
nos és Becker Péter egvháztagokat vá
lasztotta meg. Az Úr szőlőjének úi mun
kásain nyugodjék Isten gazdag áldása.

Egyházaskozár. Az anyaegvházköz- 
ségben és filiáiban evangélizációs esté
ket tartott Hotwagner János osztrák 
misszionárius. Egyházaskozáron öt es
tén át beszélt ..Égető idei és örökkéva
lósági problémákról“ címen. Vegyes és 
férfikarok, valamint szólóénekek egészí
tették ki a műsort, mely estéről-estére 
fokozódó érdeklődést váltott ki a gyüle
kezet tagjaiból. A gyülekezet téli mun- 
kaprogrammja a következő: Kedd este
ifjúsági egyesületi órák, szerdán este 
leányegyesületi összejövetelek vannak, 
csütörtök este háziáhitatok, pénteken 
előadások a férfiak számára, szombat 
este imaórák és vasárnap este biblia
órák. Az anvagyülekezet évi pénztári 
forgalma 1935-ben 14.922 pengő bevétel
lel és 13.444 pengő kiadással zárult. A 
gyülekezet elhatározta százötven eszten
dős ősi templomának renoválását, kb. 
15.000 pengős költséggel.

Ambrózfalva ifjúsága febr. 29.-én 
Csanádalbertiben, március ,1.-én pedig 
Nagymojláthon rendezett vallásos es
télyt. amelyen bemutatásra került mind
két helyen Chován Zsigmond: „A falu
árvája“ c. vallásos tárgyú színmüve. 
Ezenkívül szavalatok és énekszámok 
voltak. Kertész Ferenc ambrózfalvai lel
kész mindkét helyen hazafias beszédet 
mondott, majd a helyi lelkészek köszö
netét mondottak a szép számban meg
jelentek nevében az estély rendezéséért 
és megtartásáért.

Kemenesmihályfa. A nőegylet már
cius 8.-án rendezett szeretetvendégségéu 
előadást tartottak Molitorisz János espe
res „Falu és egyház“ és Gösy Jolán ta
nítónő „Édesanyai hivatás“ címen. A 
gyülekezet leánykara Gösy Ferenc ig.- 
tanító vezetésével két böjti éneket éne
kelt. Szavaltak Bincze Géza, Szabó Jenő, 
Szakonyi Ida, Berki Gizella, Macsotay 
Karolin és Szakonyi Ida. A szeretetven- 
dégség a helyi lelkész irásmagyarázatá-
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val, Imával és közénekkel fejeződött be. 
A tiszta jövedelem, 82.82 P a gyülekezet 
orgonaalapját gyarapította.

Magyargencs. Az ifj. és leányegye
sület márc. 15.-én magyar-estet rende
zett. melyen régi magyar táncokat és 
népdalokat adtak elő szép sikerrel a ta
nítók irányítása mellett.

Ifjúsági körzeti konferenciák voltak 
a kemenesaljai egyházmegyében márc.
2.—7.-ig az egyházmegye 6 ifjúsági kör
zetében. Mindennap más központban 
akart a konferencia az egybegyült ifjú
sági vezetőknek bevonásával az ifjúsági 
munka legégetőbb kérdéseire feleletet 
adni. Programmon szerepeltek: Biblia-
tanulmány (A vezető Isten szemében), 
Programm kérdése az ifj. munkában és 
Hogyan tehetem vonzóvá a bibliai mun
kát c. előadások, továbbá a szórakozás, 
a szervezet és az egyesületi élet kérdé
sei c. megbeszélések. Este a körzeti köz
pontokban a gyülekezet részére vallásos
est volt, utána a helvi egyesület össze
jövetele. A konferenciák szolgálatát Erős 
Sándor KIÉ titkár. Kiss Gyula és Lukács 
István lelkészek végezték. A konferen
ciák vezetősége elhatározta, hogy a nyá
ron lelkészek, tanítók részére Akaiiban 
vezetői hetet rendez, a körzeti ifj. kon
ferenciákat ősszel tartja, s utánuk a kör
zeti megbízottakkal egynapos külön 
öszejövetelt tart s megindítja a serdülők 
beszervezésének munkáját.

Eger. A nőegvlet március 1.-én tar
totta meg második műsoros teadélután
ját. Garam Lajos lelkész megnyitója 
után Mátray Bözsi magánszámot adott 
elő. melvet zeneszám követett. Ifj. Javor- 
niczky lózsef szavalata után Lestál Anna 
tanítónő, a Gárdonyi Társaság tagja Zá- 
gony-karcolatokat adott elő A műsor 
második részét Porubszkv Béla egyház
felügyelő. a Gárdonyi Társaság tagja 
egyik elbeszélésének előadása vezette 
be. melyet a Scholcze testvérek által 
plőadott jelenet követett. Végül burai 
Böck Sándor zeneszerző énekelt gitár- 
kisérettel.

Hotnogbödöge. A leány- és ifjúsági 
egyesület március 15.-én este 7 órai kez
dettel az iskolateremben műsoros szere- 
tetvendégséget rendezett. A tiszta bevé
tel 58 P volt.

Vanyola. A Nőegylet febr. 23.-án tea
estélyt rendezett. Szavaltak: Ihász Ma
riska, Tóth Vilma. Varga Sándor, Tóth 
Lajos és Varga Jolán énekeltek. Az ifjú
sági énekkar pedig több karének szám
mal szerepelt. A befolyó'jövödelmet 216 
P-t a nöegylet orgona beszerzésre fordí
totta.

Konfirmációi emlék'apok ismét kap
hatók darabonként 10 fillérért. Csoma
golási és postaköltség átlagosan 50 fil
lér. —• Özv. Stefézius Istvánné, Buda
pest, XL, Bercsényi-u. 12.

Luther-rózsa, egyházi és magánépü- 
letekre, ajtóra, kapura rászegezhető. 22 
cm. átmérőjű, erős viharálló, domború 
bádoglemezre, zománcutánzatszerűleg, 
művészi kézifestéssel, 1 drb. 4 pengő. 
Tisztajöv. ifjúsági jótékonycélt szolgál. 
Megrendelhető: Ev. Lelkészi Hivatal,
Magyarbóly, Baranya vm.

T er fe* z tö in lc  legutóbb Bobán 10- 
Kemenespálfán 13- uj előfizetőt gyűjtöttek. 
Offertórlum volt a lan terjesztésére. Bobán 
2 53 P. Kemenespálfán V40 P. Egyesek 
adományát sorkerültével a persely rovatban 
nyugtatjuk. — Terjesztőink legközelebb a

következő helyeket látogatják meg: március 
20. án vallásos est, másnap terjesztés Já- 
nosházán. 22-én vallásosest másnap ter
jesztés Rigácson. 23 -án vallásosest más
nap terjesztés Zalagalsán. 24.-én vallásos
est, másnap terjesztés Pusztamiskén. 25 -én 
vallásospst, másnap terjesztés Csékuton. 
26.-án vallásosest, másnap terjesztés Ajkán. 
27-én vallásosest, másnap terjesztés Öcsön. 
29.-én vallásosest, másnap terjesztés Tal- 
jándörögdön.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Németország. 1836. okt. 13.-án ve

zette be szolgálatába Fliedner Tivadar 
Reichardt Gertrudot. az első evang. dia
konisszát. A száz éves évfordulón nagy 
ünnepségre készülnek. A kaiserswerthi 
szövetség, melyhez 108 diakonissza- 
anyaház tartozik kb. 35.000 diakonisszá
val nagygyűlést tart a jubileum alkal
mával.

Anglia. A Brit- és Külföldi Bibliatár
sulatnak van a leunagyobh bibliagviiite- 
ménve az egész világon. Ez a gyűjte
mény 975 nvelven 19.200 különféle bib
liát, vagv bibliarészt tartalmaz.

Asszíria. Ennek a keleti országnak 
már az özönvíz előtti évezredekben ma- 
gasfokú műveltsége volt. Az asszírok a 
keresztyénséget is nagyon korán elfo
gadták. Sehol a világon nem folyt annyi 
mártírvér. mint itt. Asszíriában minden 
négyzetméternyi területre 6 vértanú jut. 
Legutóbb a pogánv kurdok majdnem az 
összes keresztyéneket kiirtották s csak 
néhány ezer nyomorgó él még közülök. 
— mondja Mar-Johannes, nálunk időző 
asszír lelkész.

Finnország. A teológusok száma ör
vendetesen nő. A folyó tanévben a hel- 
sinkii hittudományi karon 479 hallgató 
van, kik közül 71 nő.

K Ü L Ö N F É L É K
Luther-emlék. A rajnavidéki marien- 

statti cisztercita apátság pincéjében egv 
kőre bukkantak, amelyen latin nyelven 
ez olvasható: Itt állott és prédikált Lu
ther Márton 1511 ádvent második vasár
napján. Ez a kő egy 200 éve lebontott 
temniomból került a nincébe.

Jézus és Abgar király levélváltása. A 
törökországi Zahuharan jakobita kolos
torba őriznek két oapirusztekercset, 
amely állítólag Jézus levélváltását tar
talmazza Abgar asszír királlyal. A ki
rály levele így hangzik:

A bear királv. fi* orszáp ura.. Jézusnak a M^e- 
váltónnk. aki kijplentejett Jeruzsálem népének Bé
késsé*? néked. Hallottam a te hatalmas erődről és 
gyójrvitó csodáidról Hosrv mf»2 í?yógvítod a vakot, meg
tisztítod a hélpoklost s kifizod a tisztátalan lelkeket 
Ezt hallva bizonvos vagyok abban, hosrv v»ev Isten 
jött le az égből, vagy te vagv az Isten fia. Ezért írok 
és könvörgők hozzád : jőii. ha teheted és gyógyíts ki 
engem betegségemből Azt is hallottam, hogy a zsidók 
halálra keresnek. Szép városom van, amely védelmet 
nyújt mindkettőnknek.

Hannja Abgar király kincstartója.
Jézus válasza ígv hangzik:
Roldog aki nem látott és mégis hisz. Tériünk ké

résedre, hogy meniek hozzád kigvógyítani betegsé
gedből. Először itt kell bétől ten em küldetésemet, 
amelyért küldettem Ennek végeztével megyek nhoz, 
aki küldött engemet. Akkor majd küldök egvot ta 
nítványaim közűh aki meggyógyít téged és áldása 
lesz mindazoknak, akik hisznek.

Tamás és Taddeus el is mentek 
Krisztus után 35-ben Asszíriába.

ÚJ KÖNYVEK.
A bumeráng visszaröppen. Lapunk f. 

é. 9-ik számában fordítási szemelvényt 
közöltünk Gedat G. A. könyvéből, amely 
Németországban egy év alatt 220.000 
példányban fogyott el. Keresztyén lélek 
adja benne Amerikában, Japánban. Kí
nában, Indiában nyert tapasztalatait. 
Gazdag anyaga, keresztyén szemlélete, 
a világrészek, fajok és vallások küzdel
mének leírása e mű elolvasását mindenki 
számára élménnyé teszi. S a könyv oly 
egyszerűen van írva. hogy a legegysze
rűbb ember is megérti s annyi bölcses
ség van benne hogy a tudóst is eszmé
letre serkenti. Tettre hívó könvv. amely 
mindenek előtt talán az ifjúsághoz szól. 
lövőbe mutató könvv. amely e válság
ban szenvedő világot kibontakozáshoz 
igyekszik segíteni. A könvv ..A bume
ráng visszarönpen“ címen Kutas Kálmán 
fordításában április első napiaíhan kerül 
a könyvpiacra. A bolti ára 3 P lesz. A 
könvvre március 24.-ig előjegvzőknek a 
fordító bérmentve 2 P 40 f árban küldi. 
Megrendelhető e címen: Kutas Kálmán
ev. lelkész, Szombathely. Körmendi-u. 2.

A nagy reformátor című 40 filléres 
Luther-könyv második kiadásából kap
ható még néhány példány. A 96 oldalas, 
30 kénnel gazdagított könyv, amelv Lu
ther életét minden vonatkozásban bemu
tatja arra való. hogy tömeges teriesztés 
révén minél több evangélikus kezébe el
jusson. 10, vagv több példány rendelése 
esetén 10 százalék engedmény. Megren
delhető a Harangszó kiadóhivatalánál.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Névmagyarosítás. Werstroh Konrád, 

az ecsenyi gyülekezet ig.-tanítója csalá
di nevét a belügyminiszter úr engedé
lyével „Vára!jai“-ra változtatta.

Halálozás, özv. Stoll Ernőné sz. Hudy 
Ilonka, a H a r a n g s z ó  r é g i  m u n 
k a t á r s a ,  március 14.-én hosszú be
tegsége után elhunyt. — Id. Pokorny 
Béla. a nagylaki egyház 46 éven át volt 
tanítója, 78 éves korában elhunyt. Az el
hunyt több ezer gyermeket nevelt ma
gyar hazaszeretetre a csanádmegvei je
lenleg román megszállás alatt levő 7000 
lelkes tótnyelvű gyülekezetben. Az el
hunytat az egyház a maga halottjának 
tekintette és a templomból temette el 
f. hó 2.-án. A temetésen több ezer em
ber vett részt. -— Klement Mártonná sz. 
V/éber Karolina életének 42.-ik évében, 
hosszas szenvedés után március 5.-én, 
Bonyhádon elhunyt. A Harangszónak hű 
olvasója volt. Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Országszerte csökken a sertés- 

kínálat. — A konzervgyárak spekulációja 
veszélyezteti a paradicsomtermelést. — Var
sóban megállapították a magyar-lengyel 
árucsere alapjait. — Tovább drágul a dug- 
hagyma. — A tejtermelők a tejár mérsé
kelt emelését kívánják. — Olcsóbb a bur
gonya. — A mezőgazdasági szeszgyárak 
általános kereseti adóját egy-egy hektoliter 
szesz után másfél pengőben állapította meg 
a miniszter.
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Terményárak Budapesten. Búza 16.55 
—17.80. rozs 14.80—15.—, sörárpa 17.25— 
20.—, takarmányárpa 15.20—16.50, zab 
16.30—16.70, tengeri 12.75-12.85 pengő 
métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Uradalmi nehéz
sertés párorként, 340 kg-on felül 95—97, 
340 líg-on alul 92—94, szedett, közép p-ként 
220-260 kg ig 92—98, könnyű p-ként 180 
—220 kg-ig 85—88, silány p-ként, 100— 
180 kg-ig 76—82, öreg, nehéz p-ként, 300 
kg-on felül 80—83, szedett, öreg, 68—74, 
angol sonkasüldő p-ként, 120—150 kg.-ig 
82—100, fillér élősúly kg.-ként.

Vágómarhavásár. Tarka bika 40—64, 
magyarökör 30—55, tarka 36—60, magyar 
tehén 28—55, tarka 26—67, növendékmarha 
40—58, csontozni való 22—24 fillér élősúly 
kg. ként
► • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ A

Szerkesztői üzenetek.
F. J. Széljegyzetek . . .  Hosszas meg

fontolás után úgy kellett döntenünk, 
hogy az egyébként értékes cikket nem 
közölhetjük. Harag lenne belőle. — H. 
B. S.-vamos. Ilyen kisebb — egyébként 
akármilyen kedves — adományok nyug
tázását nem tudjuk közölni. Mert akkor 
ilyennel kellene megtöltenünk a lapot. 
—P. K. Balassagyarmat. Az adományt 
annak idején megkaptuk és rendeltetési 
helyére juttattuk. — K. Gy. Dunapeníele. 
Kérdésére így messziről, az ottani hely
zet teljes ismerete nélkül nehéz válaszol
ni. Szép tervükkel forduljanak a püspök 
úrhoz. — Több gyülekezet — legköze

lebb névszerint is kiírjuk — még min
dig tartozik a karácsonyi szórványpéldá
nyok árával. Kérjük az összeg sürgős 
beküldését. — Nagylaki olvasó. A cikk 
írója maga sem tudja a két könyv árát, 
de bármelyik könyvkereskedő adhat fel
világosítást.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Nagy Lajos Csánig, Németh Lajos 

Lébény, Fleischhacker nővérek Kőszeg, 
Altszibler Kató, özv. Kubisch Emilné Rá
koskeresztúr, Kovács József Lébény, 
Gayer Sándor Bezi, Jány György, Buga 
Pál, Erdélyi István, id. Győrig Gábor, 
Buga József Tárnokréti, Varga Sándor 
Rábcakapi 10—10 fillér. — Varga József 
Tiiitványpuszta 12 fill. — özv. dr. Nagy 
Barnáné Edelény, Reiszinger Márton La- 
joskomárom 18—18 fill. — Kovács Mi- 
iiáiy, Dombi János Mérges 06—06 fill. 
— Varga Elek Sopron, Kovács Jenő 
Ikervár, dr. Mohácsy Lajos Marcalger- 
gelyi, Stiedl András Enying, Bakó Béla 
relsörajk, Kresz Sebestyén Magyarbóly, 
Harangozó János Teciakpuszta, Rey- 
meyer Sarolta Kőszeg, Hotoauer Mátyás 
Lajoskomárom, özv. Benkö Béláné V ár
páttá , özv. Zöldi Lajosné Nagymajlát, 
Micsinay István Orosháza, id. Vörös 
Káimán Répcelak, Németh András, Hor
váth Sándor Lébény, Mezei Jószef Új
pest, Fehér Pálné Ostffyassonyfa, özv. 
Gyuga Istvánné Tordas, özv. Erdélyi

Béláné Kemenesmagasi, Dene Istvánné 
Pestszenterzsébet, Kozma Gabriella Bu
dapest, özv. Mihály Gyuláné Zalabes- 
nyő, Bejek János Székesfehérvár, Hul- 
mann Sándor Püspöktamási, Macher 
Sándor, Éger Károly Győr, özv. Kazár 
Józsefné Budapest, Macsotay János 
Inárcskakucs, Hollós Ida Budapest^ Op- 
pel Ödönné Keszthely, Németh Gizella 
Mátyásföld, Reich Gusztáv Szombat
hely, Malasits Mária Szentgotthárd, Bá
csi Zsigmond Veszprém, dr. Zergényi 
Tibbr Sopron, Holzhammer Mátyás, 
Stinner Mihályné Lébény, Horváth Gá
bor, özv. Buga Sándorné, Bősze János, 
ifj. Győrig Gábor, üösy Mihály, ifj. Bu
ga József, Szabó Endre, Szalay György, 
uyörig István, Pap Lajos Tárnokréti, ifj. 
Eöry Sándor, Németh Imre Rábcakapi 
2Ü—20 fill. — Papp Lajos Uraiujfalu, 
Sághy Imre Kiskamond, Blézer György 
Pestszentlőrinc, Pieler Kornélia Sopron, 
Tóth Mihály Beled, Erdős Sándorné Ta
tabánya, Sipicki Istvánné Fót, Berecz 
Lajos Celldömölk 22—22 fill. — Eöry 
Sándor Rábcakapi, Bors Lajos Győr, 
Prehauser Mátyás Lébény 666. sz. Köv. 
Tóth József Lébény, id. Kovács József, 
Horváth Sándor, Gecsey György, Fölke 
Sándor, Buga Sándor, özv. Jáni Józsefné 
Tárnokréti, Pátka Dezső Mérges 30—30 
fill. — Özv. Orosz Lajosné Tét, Hajdú 
Józsefné Debrecen 32—32 fill.
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A lég- és gázvédelem.
Irta : Dorn V ilm os.

3. Polgári gázvédelem.
A hadászat mai fejlettsége miatt, a külföldi szak- 

folyóiratokból vett értesülésünk szerint, egy eljövendő 
háborúban a legkülönbözőbb körülmények között kell 
számolnunk nagyarányú repülőgéptámadásokkal. Ezért 
haladéktalanul sürgős a honi légvédelem megszerve
zése és kiépítése, amelynek egyik tényezője a polgári 
légvédelem. Ennek viszont egyik fontos feladata a pol
gárságot a mérgező és fertőző gázok hatásától meg
óvni.

Szándékosan hagytam befejezésül a gázvédelem 
megismertetését, mert a gázvédelmet csak úgy értjük 
meg könnyen, ha tisztában vagyunk a légitámadás 
okozta veszélyekkel.

A gázbombák jellegzetessége az, hogy becsapó
dáskor a robbanás pillanatában nem hallatnak erős 
éles dörrenést, hanem tompa pukkanást. A burkolat vi
rágsziromhoz hasonlóan szétnyílik (nem szakad dara
bokra), a gáz, amellyel ezeket a bombákat megtöltik, 
folyadék vagy sürü füst alakjában ömlik ki a lövedék 
testéből. A gázbombákban csak annyi robbanóanyag 
van elhelyezve, hogy a lövedék becsapódásakor egy
részt ne fejlődjék tUlnagy hófok, ami a gázfelhőt ritKí- 
taná és hirtelen elpárolgását vonná maga után, más
részt a robbanás következtében a gáz ne freccsenjen 
túl nagy területre szét, ami ugyancsak a gázfelhő sűrű
ségének rovására megy és csökkenti a hatást.

A gázbombák általánosságban nem nagy súlyúak.

A világháborúban alkalmaztak ugyan 50—80 kg-os 
gázlövedékeket, de repülőgépekről nem ejtettek gáz
bombákat. Az újabb kísérleti eredmények szerint a jö
vőben repülőgépek által ledobott gázbombákban elhe
lyezett célszerű gázmennyiség valószínűleg 25—30 
kg. lesz.

A gázbombák és egyéb gázfegyverek hatékony 
anyagát a harcgázok képezik. Mit értünk harcgázok 
alatt? Olyan vegyi anyagokat, amelyek a terepen, a 
szabadban, a levegőben elkeveredve, az élő szervezet
be jutnak és élettani hatást képesek kiváltani. Harcgáz 
alatt nem gázállapotú anyagra kell gondolnunk, mert a 
harcgázok előfordulnak mindhárom halmazállapotban.

Légi támadásoknál csupán a harcgázok néhány 
fajtájával kell számolnunk. Ezek között az első helyt 
foglalja el és legveszedelmesebb a mustárgáz.

A mustárgáz elnevezés nem egészen találó és 
helytálló. Semmi köze sincs a mustárhoz és nem gáz, 
hanem folyadék. A mustárgáz tiszta állapotban színte
len, csaknem szagtalan folyadék. Tormára, fokhagy
mára emlékeztető szaga van. Kiemelkedő tulajdonsága, 
hogy a bőrön nem váltja ki sem a nedvesség, sem pe
dig a hideg vagy meleg érzetét, tehát észrevétlenül is 
fertőzhet.

A mustárgáz nagyon hosszú ideig őrzi meg teljes 
hatóképességét. Szöveten, bőrön keresztülhatol, sőt 
még a fákat is átitatja. Vastag bakancstalpon kb. egy 
félóra alatt áthatol.
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A mustárgáz hatását kéttéleképen fejti ki. A csepp- 
hatás a bőrfelületen először vörösödést, majd gyulla
dást, majd pedig 8— 12 óra múlva gennyszerű váladék
kal telt hólyagot okoz.

Ellenszere a klórmészpor, ha a fertőzés után köz
vetlenül alkalmazzuk.

A gázhatás abban áll, hogy a levegővel belélegez
ve, a légutakat és a tüdőt támadja meg.

A mustárgázon kívül a polgári lakosságnak még 
főként a klarkokkal és foszgénnel kell számolni.

A klarkok jellegzetes mérgező füstök. Hatásukat 
belélegzés utján percek múlva fejtik ki. Ez erős torok
ingerben, fejfájásban, hányingerben, továbbá a mellben 
fellépő szorító érzésben és halálfélelemben nyilvánul.

A foszgén fojtó harcgáz. Belélegezve, a tüdőhó- 
lyagocskák falait vizáteresztővé teszi és „tüdővize
n y ő i t  okoz. A tüdő lassankint megtelik vízzel és erős 
mérgezés esetén, fulladásos halál következik be. Ennél 
a mérgezésnél a sérültnek föltétien nyugalomra van 
szüksége. Ezek a harcgázok ismeretesek, de vájjon ki 
mondja meg, hogy ezeken kívül még hányféle gázt fog
nak használni, amelyek előttünk még teljesen isme
retlenek.

A vázolt harcgázok hatását tetemesen csökkent
hetjük korszerű gázvédelmi felszerelésekkel, azaz esz
közökkel és berendezésekkel.

A) Egyéni gázvédő eszközök: l.a gázálarc,2.az ön
mentő készülék, 3.a gázvédő ruházat. l.A gázálarcban, 
melyet azt hiszem mindenki ismer, az úgynevezett be

Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, B udakeszi.

tétben elhelyezett vegyi anyag szűri meg a fertőzött 
levegőt és engedi be a tisztalevegőt a légzőszervekbe.
2. Az önmentő készüléknek ugyanaz a hivatása, mint a 
gázálarcnak, azonban ezt olyan, főleg zárt helyiségben 
használják, ahol feltételezhető, hogy a helyiségben a 
légzéshez megfelelő oxigén sem áll rendelkezésre. Ezért 
ennek tartozéka az oxigénpalack. 3. A gázvédő ruha, 
mely a csepphatású gázok ellen véd. Ez gummiból, 
vagy gummizott erős vízhatlan vászonból készül.

B) Óvóhelyek. A tömeg-gázvédelmet általában a 
gázbiztos óvóhely szolgáltatja. A gázbiztos óvóhelyek 
nagyságára, berendezésére és felszerelésére irányadók 
az alant felsorolt követelmények: 1. Legalkalmasabb 
és legolcsóbb megoldás a házakban levő pincék fel- 
használása óvóhelyül. 2. Minden óvóhelynek legalább 
két bejárata legyen. Az előteret célszerű klórmésszel 
felhinteni és ott külön tartályban klórmészport tartalé
kolni. 3. A bejáratok ajtaja légmentesen zárjon. Az aj
tók elé akasszunk sóban, vagy olajban itatott paplant 
vagy takarót. 4. Minden rést, ablakot, kulcslyukat, nyí
lást stb. olajos szövetdarabbal légmentesen tömjünk be.
5. Nyílt lángot ne égessünk és ne dohányozzunk az 
óvóhelyeken. 6. Klórmész, homok és víz, seprők, lapá
tok, ásók és csákányok minden óvóhelyen legyenek 
előre elkészítve.

Általában minden rendszabályt, melyet a lég- és 
gázvédelemmel kapcsolatban elrendel a hatóság, tart
sunk be pontosan, mert aki ezt a munkát halogatja, az 
nem készül el időben vele és önmaga, családja, otthona 
pusztulásával fizethet a közönyért.

Protestáns család szolid, jólnevelt 
házikisasszonyt keres, aki cseléd segít
ségével a főzést vállalná és egyéb ház
tartási munkában segédkezik. Ajánlato
kat „Jó bánásmód“ jelige alatt válasz
bélyeg ellenében a kiadóhivatal továbbít.

1— 1.

N ő i t a v a s z i  k a b á t o k  
l e g o l c s ó b b  beszerzési forrása. 

Olcsó és jó áruk!

K O S I C H
K A B Á T - Ü Z L E T É B E N

G Y Ő R , R á k ó c z i  -  ú t  g.

Evangélikus Leányinternátus. (Buda
pest, Vili., Rákóczi-út 10. II. 3/b.) Blin
ker Jozefin egy éve működő intézete 
családias otthont biztosít az evang. 
leánygimnázium növendékeinek. Modern 
nyelvek, zongoratanulást korrepetálás. 
Az ellátás díja evangélikusoknak havi 
100, másoknak 120 P. A kibővítendö in
tézet már most elfogad jelentkezéseket a 
jövő iskolai évre. 2—3

R uhafestés - vegytisztitás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

V I T Á L I S - n á l
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 1—10

Végzett tanító olcsón vállalja vallá
sos tárgyú olajfestmények készítését 
családok és imatermek számára. Cím a 
kiadóhivatalban. 1—2.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak ertíekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgái az egyesület közponltja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
Já n o sa  Lajos vésnöki mfiintézete.
Bélyegzők, Jelvények és zászlószegek gyártása. 

Szom bathely, P ü sp ö k  b a zá r .

VIRÁOOT.
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIÉ-iőI
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% e nge dmé nyt  kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dl. SCHLITT GYULA. SZENDE ERNÓ.

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó :

SZABÓ JÓZSEF.
Köziratokat nem adunk riassa

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63.
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1935-bon b eo lv ad t Jap a  
Jö jje tek  énhozzáiri.
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14. szánt.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
H o g y  eg észen  a z  ö v é  le g y e k ,  a z  6 o r szá g ú  b a n  6 a la t ta  é l je k , n e k i  s z o lg á l ja k  ö r ö k k é v a ló  ig a z sá g b a n ,  
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b iz o n n y a l  ig u z !
A  m á s o d ik  h i tá g a z a t  lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

k  Haraafuó
■lerkeaztö-kiadóhivataU:

GYŐR
Q., Petőfi-tér 8.

előfizetési ára:
negyedévre 1 P 28 fUlte, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos küldéssel 
I0*/e-os kodvezmény 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

V e g y e te k  fel 
a z  én  ig á m a t.

J ö jje te k  énhozzám  . . V egyétek 
fel m a g a to k ra  az én  iga inat es  ta n u l
já to k  m eg tő lem , hogy én szelíd  es  
a lá z a to s  sziv tt vagyok M áté 11, 20

Ha az Ur Jézus hívogató szava 
akkor hangzott volna el, ami

kor csodáit cselekedte, betegeket 
gyógyított, halottakat új életre tá
masztott, vagy a vizet borrá vál
toztatta és négy kenyérrel, két hal
lal ötezer embert megelégített, bi
zonyára tódult volna hozzá az em
berek serege.

Tódulna ma is!
De mikor hívó szava után ilyen 

parancsot ad, hogy: „Vegyétek fel 
magatokra az én igámat. . .“ cso
da-e, ha hívó szava kevesebb szív
ben keltett visszhangot.

Pusztában kiáltó szó marad 
ma is.

A földhöztapadt ember legtöbb 
szőr így elmélkedik: Én az Úr Jé
zushoz azért akarok menni, hogy 
lábaihoz tegyem le szenvedéseim 
keresztjeit, anyagi gondjaink igáit 
s azután megszabadulva, megköny- 
nyebbülve ezektől a terhektől, azzal 
a megnyugvással távozhassak, hogy 
ezentúl könnyebb lesz az életem. S 
nekem most az Úr Jézus még új 
igát akar adni a nyakamba. Dehogy 
megyek én akkor Hozzá! Akkor in
kább minden áron, még a becsület 
árán is, gazdagságot szerzek, mert 
az legalább mentesít a nyomorúság 
igájától, vagy mámorba fojtom a 
bánatom, akkor legalább nem ér
zem, hogy fáj.

Oh kedves testvér, mennyire nem 
ismered az Úr Jézus igáját! Pedig 
Isten egyszülött fia 33 éven át ma
ga faragta ezt szentséges kezeivel 
a számodra. Éretted szálló imád
ságának véres verejtékével tisztára 
mosta, éretted hulló piros vérében 
megpácolta. Vedd csak bátran a 
nyakadba ezt az igát, amelyre az

Ige gyémántbetűivel van reáírva: 
„Istennel való közösség igája“. 
Meglátod, ez az iga nem töri fel a 
testedet, mint a többi, hanem minél 
többet jársz benne, annál köny- 
nyebbnek érzed, mert melletted lép
ked maga az Úr Jézus, aki ebben az 
igában életed terhének nagyobb ré
szét vállalja és hordja.

Isten igáját hordani lelked üd
vösségéért, egy másik szerető sziv-

5 .  M egváltás.
A világtörténelem legszörnyübb 

szenvedése ott ment végbe a ke
resztfán. Minden mi szenvedésünk 
csak tüs2 úrás ahoz a hallatlan 
kínhoz képest, amelyet az Isten 
ártatlan Fiának kelleti elhordoznia. 
Ennek a szenvedésnek is meg van 
az értelme. Ez a szenvtdés a mi 
szenvedésünktől eltérően nem bün
tetés, nem a hit próbája, nem hi- 
vogatás és nem tisztulás — mind
erre Jézusnál nem volt szükség —, 
hanem megváltás. A mi megváltá
sunk.

Van ebben valami kényszerűség. 
Isten minden áron meg akarta men
teni az embert, akit még bűneiben 
sem akart megtagadni és elejteni. 
Sokféleképpen próbálkozott. Kül
dött Mózest, küldött prófétákat. 
Elküldte végül a saját Egyszülöttjét 
is. Még ez sem használt. Az ember 
konok maradt Mo.-d már csak egy 
út maradt: szenvedésre, halálra kel
lett adni a Fiát.

Ez a kegyelem. Hogy Isten mentő 
szeretete erre a legvégsőre is haj
landó volt. Egyetlen-egyét is oda
adta. Ez az, ami jobban megszé
gyenít és összetör, mintha öldöklő 
angyalt küldött volna a megbünte
tésünkre. Hogyan vehetném sem
mibe azt a kegyelmet, amely a 
végsőkig elment az irántam való

ért, családodért, egyházadért és 
nemzetedért, van-e ennél felsége
sebb hivatás?! Lehet-e keresztyén 
ember számára tökéletesebb út az 
örökkévalóság felé, mint viselni ezt 
az igát önként, szelíden és alázato
san, mint Krisztus viselte?! Van-e 
felségesebb biztatás, mint a Krisz
tus ajkáról hangzó ez a pár szó: 
„Az én igám gyönyörűséges és az 
én terhem könnyű“. Egyed Aladár.

szeretetben. S ez az ami jobban 
felemel és megvigasztal, mint a 
legpazarabb ígéret. „Aki az ő tu
lajdon Fiának nem kedvezett, hanem 
őt mindnyájunkért odaadta, mi
módon ne ajándékozna mindent 
minékünk ?“

Oh áldott golgotái szenvedés. 
Benne értelmet nyer minden szen
vedésem. Benne van bűneim törlése, 
uj életem és üdvösségem.

Áldassék az Isten!

Szabadelvű keresztyénség.
Idegen szóval liberalizmus a neve. 

Testvérével az észelvűséggel (raciona
lizmus) együtt akkor született meg, mi
kor az emberiség kezdett nagyon elbiza
kodni a maga tudásában. Mikor a saját 
okosságától megkótyagosodott ember 
azt hitte, hogy csak az igaz, amit az ész 
belátni, felfogni, megmagyarázni és be
bizonyítani képes.

Egyszerre divat lett a hit szent dol
gairól kézlegyintö lekicsinyléssel nyilat
kozni. Jézus lehetett nagy férfiú, bölcs 
tanító, rokonszenves hős, de nem volt 
Isten fia, — nem volt Krisztus. A bibliá
ban lehetnek igen szép költészeti emlé
kek, értékes történeti adatok, meg
szívlelendő erkölcsi buzdítások, de a 
t e l j e s  irás elfogadhatatlan és a biblia 
nem szentírás. A vallás fenntartandó, 
mert hasznos: sok nemes indítás szár
mazik belőle földi életünkre. A bűn, 
megbocsátás, kegyelem, üdvösség s más 
eféle dolgok azonban inkább az együgyű 
elképzelés világába tartoznak. Ilyenféle 
nyilatkozatokkal volt tele a levegő.

A szenvedés értelme.
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Aztán jött a háború, amelynek bor
zalmas-véres összetörettetésében meg
látta az ember, hogy mit ér a tudása. 
Hogy az istentelen ész csak pusztulásba 
dönt. Megingott a megingathatatlannak 
vélt sziklatalaj. A heltyke nyilatkozatok 
elhallgattak. Az emberek igyekeztek 
újra megkeresni az Istentől „egyszer 
vettetett“ régi igazi sziklafundamentu- 
mot, mely a Jézus Krisztus.

Ma — Istennek legyen hála — ott 
tartunk, hogy a régi szabadelvű és ész
elvű keresztyénség mindinkább helyet 
ad a jobboldali, hivő-imádkozó, bibliai 
krisztusi teljes keresztyénségnek. Amely
nek számára isteni kijelentés az ige, lét
kérdés a kegyelem és megváltó a Krisz
tus. Ma már sértés-számba megy ná
lunk, ha valakiről azt mondják, hogy 
szabadelvű vagy az észelvű vallásosság 
hive. Dr. Fosdick amerikai pro
testáns pap, akinek több köny
ve megjelent magyar fordítás
ban is és aki a szabadelvű ke
resztyénség világhírű képvise
lője volt, nemrégen egy prédi
kációjában keményen megosto
rozta a szabadelvüséget és 
nyíltan kikötött a jobboldali 
hivő keresztyénség mellett, nem 
törődve azzal, hogy az ameri
kai szabadelvű körök ezzel áru
lónak bélyegzik. íme, két jel a 
sok közül.

Szívemre szorítom a bibliát, 
élő hittel leborulok Krisztusom 
elé, mondván: „Én Uram és én 
Istenem.“ Sz. j.

Ne ölf! Az Egyesült Álla
mokban évente átlag 11.000 gyil
kossági, 23.000 öngyilkossági,
36.000 automobil, 4.000 koraszü
lési anya haláleset és 700.000 
koraszülött haláleset van.

svéd s egy finn fiatal lelkész, azonkívül 
öt hazai teológus is a lelkészeken kívül 
s voltak — mivel hely még maradt — 
nem lelkészjellegű vendégek is a mi nem 
kis örömünkre. Már ezekben az időkben 
is kitűnt kettő: az egyik az, hogy sze
rény szeretetintézményünk nagy hiányt 
pótol, hiszen többen érdeklődtek még az 
iránt is, hogy nem marad-e még szep
temberben is nyitva az „Üdülő?“. A má
sodik pedig az a megállapítás volt, hogy 
minél előbb gondoskodni kellene a telep 
kibővítéséről és bizonyos értelemben 
vett modernizálásáról is. A kérdés csu
pán az volt, hogy lehet-e olyan összeget 
mozgósítani, amelynek segítségével ezt 
a tervet meg lehetne valósítani. Isten ke
gyelme lehetővé tette számunkra azt, 
hogy részben több helyről nyert adomá
nyokból, részben más jellegű segítséggel 

gondoskodni lehetett arról, 
hogy a régi épület átalakíttas
sák, azonfelül pedig egy új 
szárnnyal kibővítessék. Miután 
ennek a tervnek keresztülvite
léhez megkaptuk az egyetemes 
felügyelő úrnak, illetve az egye
temes közgyűlésnek a hozzájá
rulását, az építkezés meg is in
dulhatott Kalmár Zoltán nagy- 
kanizsai egyházfelügyelő és 
építészmérnök tervei és vezeté
se mellett.

Nem térhetünk ki itt ennek 
az új épületnek részletes leírá
sára, csak megemlítjük, hogy 
a régi szárnyat kibővítettük egy 
fürdőszobával s a szükséges 
mellékhelyiségekkel. A hozzá 
épített új szárnyon elhelyez
tünk kilenc lakószobát, egy 
fürdőszobát s mellékhelyisége
ket. Végül a két épületszárnyat 
összekapcsoltuk egy tágas, üve
gezett verandával, amely nem-

Kíbőviílt a „Kapernaum“.
A Harangszó kedves olvasóközönsége 

előtt ismerős már a „Kapernaum“, mint 
a gyenesdiási lelkészüdülő biblikus neve. 
Az 1934. év nyarán nyílt meg egyhá
zunknak ez az egyik legújabb szeretet- 
intézménye. A régi kúriaszerű épület — 
annak idején bemutattuk a képét a Ha
rangszóban — a szükséges mellékhelyi
ségeken kívül hat szobát foglal magában, 
ebben nyert elhelyezést az „Üdülő“ egy 
körülbelül 5400 négyszögölnyi nagyságú 
kert közepén, Gyenesdiásnak egyik ki
emelkedő s pompás kilátást nyújtó pont- 
ján.

Az első évben 37, a másik évben is 
ugyanennyi vendége volt a „Kaper- 
naum“-nak. A vendégek között volt egy

A. kibővíteti Kapernaum.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 10

Natalia tágranyílt szemmel hallgatja a csatát. Rémület 
borsódzik végig a hátán. A viskóban elhamvadt hangok sikol
toznak fel benne.

— Megdöglenf... ez... ez volna az óhajom... Csapj fejbe 
öklöddel..., zúzd be a koponyámat s áldlak... hallod?...

Az életundornak ez a kirohanása dermesztőleg hatott. A 
szívek dobogása is megállt. Gyönyörrel dobnák el maguktól az 
életet, csak szabaduljanak a nyomorúságtól... Micsoda utála
tot érezhet ez a nő a szovjettel szemben!?...

Rujeff felugrik s hápog, valami rettentőt akar mondani, 
ökle ütésre is kész, de Natalia közbeszólásával mindennek ele
jét veszi.

— Hálátlanok vagytok, asszonyok! A szabadság kedvé
ért még éhezni is kell tudni!...

— Legyek rab, de enni adjanak s a gyermekeimet adják 
vissza. A gyermekeimet!...

Kétségbeesett kiáltása volt ez az asszony mélyén égő fáj
dalomnak.

— Szabad vagy, — ordítja magán kívül Rujeff, — nem 
érted? Szabad vagy, te barom... szabad vagy!...

Alex ijedten hunyja le szemét, jobb szeretné, ha se nem 
látna, se nem hallana. Óvári idegesen rágja szájaszélét s fülét 
vakarja. Az asszony felkacag, csak úgy harsog a kupé. A ka
cajból röpköd a gúny, mint a lobogó fáklyából a kátrányszag.

— A szovjetben egyet szabad, a moszkvai néhány naplo
póért verejtékezni, ezt szabad, de aki mást próbálna, annak!... 
Ez a mi szabadságunk!

Rujeffnek vérbe fut a szeme. Érzi, a vitatkozáshoz nem 
elég a bozontos szemöldök s ez a ráeszmélés nagyot hasít 
hiúságán.

— Leváglak!... — ordítja s emeli öklét. — Te buta!...
— Szégyeld magad, Rujeff! — kiált rá Natalia.
S a nagy darab ember félre megy, mint a komondor, kit 

oldalba kapott a puli.
— Alkalmazkodni kell a viszonyokhoz — igyekszik Na

talia meggyőzni az asszonyt — s minden másként lesz, ha már 
gyökerében értik meg a népek az új rendet.

— Az éhezést nem érti meg a nép soha. Megértik a kor
bácsot, a börtönt, de a koplalást nem. Megértik azt is, hogy 
butának nevezik olyanok, kiknek vajmi kevés közük van az 
észhez, mert tudják, hogy a bárgyuságnak meg kell bocsátani, 
de az éhezés olyan állapot, melyen megtörik minden jóindulat 
s a legkeményebb fegyelem is. A jóllakott emberrel meg lehet 
értetni a leglehetetlenebb elveket is, de az üres gyomor véres 
gondolatokat sugal. Vigyázzanak..., vigyázzanak odafent 
Moszkvában!...

Rujeff az éles ütés alatt szinte megrogyott, morog vala
mit az asszony letartóztatásáról, de Natalia intésére eloldalog, 
mint a korbáccsal megvágott kutya. Megy kifelé. Dühtől lán
goló szemét az asszonyra szegezi... nézi egyre..., amint megy 
hátrafelé..., már csak a szemefehérje látszik... Az asszony is 
nézi... egyre tágul a szeme s úgy bámulja Rujeffet. Feláll s 
előredőlt testtel bámulja... Világosodik agyában..., ezt az em
bert ismeri. Undor ül arcába s elszántság, hogy utána vesse 
magát. Szeme pillantása egyre sötétebb lesz, de annál villo- 
góbb a belőle elvillanó keserűség s harag. Megindul, de Nata
lia megfogja kezét s leülteti maga mellé. Beszél neki s meg
nyugtatja. Csodálatosan ért a nyelvén. Eltorzult arca kisimul s 
megtetszettek rajta a hajdani szép, finom vonások. Alex ámu
lattal figyelte ezt az átváltozást. Uj világ merült elő ez arcon. 
Más emberré lett az asszony. Az előbb még a züllés viharában 
megtépett nőt láttuk benne s most előkelőség árad minden 
mozdulatából. Alex valósággal tanulmányozta az asszony ar
cát. Érdekes példánya ez azoknak, kik a két ellentétes világnak 
érintkezési felületei között szoronganak. Múltjukat nem hoz-
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csak étkezési, illetve társalgási helyül 
szolgál, de itt fogjuk tartani a már ed
dig is szépen látogatott vasárnap délután 
6 órai istentiszteletet.

Kapernaum tehát Isten segítségével 
e nyáron új, kibővített keretek között 
nyílik meg: harminc vendéget tudunk 
benne kényelmesen elhelyezni. Ezért már 
ezúttal is felhívjuk nemcsupán lelkészi, 
tanári és tanítói családjaink szíves fi
gyelmét erre a mi szerény üdülőnkre, de 
más hittestvéreinknek is melegen ajánl
juk ezt a csendes helyet lelki-testi pihenőül.

De az a meggyőződésünk, hogy a jó 
Isten nem csak azért tette lehetővé szá
munkra Kapernaum megszerzését, hogy 
nyári üdülés céljaira használjuk fel, Iste
nünknek bizonyára vannak ezzel egyéb 
tervei is, amelyek megvalósítását reánk 
akarja bízni Kettőre gondoltunk már eddig 
is : konfirmandus otthonra és népfőiskolára. 
Az első azt jelentené, hogy egyelőre Zala, 
Somogy és Vas vármegyékből összegyüjte- 
nénk azokat a még meg nem konfirmált 
gyermekeket, akikhez lelkészeink egyáltalán 
nem juthatnak el a konfirmációi oktatás 
céljából Három-négy heti lelkészi vezetés 
mellett eltöltött együttidőzés után lenne a 
konfirmáció. Mit jelentene ez az egyházunk 
számára ? A reverzális és áttérési veszede
lem bizonyára csökkenne némi tekintetbe. 
A másik terv pedig az, hogy a 16-20 éves 
fiukat és leányokat hivnók össze külön- 
külön csoportokban abból a célból, hogy 
vallásos vezetés mellett töltsenek el egy-egy 
hónapot s a mellett a fiukat is leányokat 
is tovább képeznénk a maga hivatásának 
megfelelően. Erről majd máskor bővebben.

Az elmondottak részben tervek, rész
ben már valóságok. Kérjük kedves olva
sóinkat, hogy gondoljanak szeretettel a 
mi „Kapernaumunk“-ra s imádkozzanak 
a jó Istenhez a benne meginduló mun
káért anyaszentegyházunk felvirágzása 
érdekében. Or. Deák János.

Bizony Igaz I
Amikor egy alkalommal Luther Márton 

előtt egy előkelő emberről beszéltek, ki nem 
törődik Isten Igéjével, hanem csak az ara
nyat és a pénzt hajszolja, a nagy reformátor 
a következőket mondotta: egyszer az orosz
lán lakomára hívta az összes állatokat. 
Finom, jóizü ételeket szolgáltak fel A ven
dégek között ott volt a disznó is Amikor 
elébe tették az ételeket, a disznó azt kér
dezte: „van-e korpa?“ — így vagyunk 
igen sok emberrel is A legértékesebb kin
cseket, a legjobb ételeket: bűnök bocsánatát, 
Isten kegyelmét, az örök üdvösséget adjuk 
elébük, ők pedig félre dobják azokat és 
tallérok után kutatnak. De mit is kezdjen 
a disznó a kinccsel, hiszen korpát eszik I

„Uram én megadom 
magam . .

Böjt... itt van ismét, napok, hetek 
óta benne élünk... De mit jelent ez? Mit 
jelent az a pár hét, amit templomaink
ban az oltárterítö feketére cserélődése 
mutat? Mit jelent az a néhány hét, ami 
hamvazószerdától husvétvasárnapig tart? 
Azt-e, hogy most nem váló hangos, 
táncmulatságot, összejöveteleket ren
dezni s a farsangi, báli öltözetek pihenni 
térnek egy időre? Azt-e, hogy megszűnt 
a lapok „báli-tudósító“ rovata? Igen, 
ezt is jelenti; ezek mind külső megnyi
latkozásai annak, hogy böjt van. De nem 
ez az egész; a böjt, az, hogy egyáltalán 
van böjt. másról beszél, mást mutat. Mert 
a böjt nagypéntekkel a végén az ember 
kudarcának a bizonyítéka. Azt mutatja, 
hogy az embernek nem bölcs-szavú taní
tómesterre, csodálatos orvosra, jövendő
be látó prófétára, követendő példaképre 
volt és van szüksége! Nem volt elég,

hogy Krisztus megszülessék, életformáló 
igazságokat hirdessen, óh nem volt elég, 
hogy ő  éljen az emberekért, Neki meg is 
kellett halnia értünk! Mert az embernek 
s közöttük, (mint) a bűnösök között el
sőnek, nekem Megváltóra van szüksé
gem! Oh, mennyire a kudarcot, a minden 
jóra-szépre való törekvés, emberi akará
sok és elgondolások csődjét jelenti a 
böjt!... Nekem, igen nekem, belülről a 
lelkemben ezt jelenti a böjt: semmire 
sem vagyok alkalmas, semmit sem tu
dok elérni, véghezvinni, semmihez sincs 
erőm, hiábavaló minden jószándék, én 
mindent csak elrontok! Elveszett ember 
vagyok, menthetetlenül elveszett!... Ez 
a böjt az én kudarcom bizonyítéka. 
Krisztusnak meg kell halnia, mert rajtam 
másként nem lehet segíteni!...

Nem adtam fel könnyen a harcot, 
próbálkoztam, de minden hiába! Én 
akartam, óh, én nagyon akartam jó len
ni, én nagyon akartam igazán élni, de 
nem megy, minden hiába!...

Áldott, drága böjti idő, ha megtanít 
erre: Uram, én megadom magam! De 
nem a minden-mindegy fásult kézlegyin
tésével. nem a reménytelenség csüggedt
ségével kell ezt mondani, óh nem! Más
ként kell ezt mondanunk és engem már 
az Isten kegyelme megtanított arra, hogy 
másként mondjam. Nem lefojtott daccal, 
cinikus lemondással, hanem az Atyára- 
ismerés, Krisztusi-megtalálás boldog 
ujongásával: vezess Te, mert szeretsz, 
parancsolj Te, mert bölcs vagy és min
dent tudsz, moss meg drága véreddel, 
mert a kegyelem fürdője az és én nem 
vágyódom semmi más után, nekem „nem 
kell a földön semmi egyéb.“ Neked 
Uram, aki Atyám vagy a Krisztus által: 
én megadom magam!...

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

hatják át a jelenbe s a jelent nem tudják életformájukká tenni. 
Szenvedés nekik az élet, mígnem a halál megoldja a nekik 
megoldhatatlan problémát. Ily összemorzsolt lelkeken épül az 
új világ. Azért oly panaszos annak elindulása. Azért hallja a 
jelen oly sokáig a múltnak zokogását. Azért tud a szovjet vi
lága oly nehezen boldoggá lenni.

Alex majd beleszédült gondolataiba s hirtelen végig si
mít homlokán.

Natalia sejtette az asszony felindulásának okát s kíván
csian kérdi:

— Ismeri ezt a férfit, ki az imént kiment?
— Ismerem. — Mondja fojtott dühvei az asszony.
— Honnan ismeri? Kicsoda?
— ő  tette tönkre családomat.
— Hol? Mikor?
— Szentpétervárott, a forradalomkor.
—■ Tönkre tette a családját..., hogyan?...
Natálián szokatlan idegesség vesz erőt.
— Ö vitte el gyermekeimet. Kis fiút s két leányomat. Az 

egyik leányom már nagy volt... Megkötözte s úgy vitte magá
val. Azt mondták, a gyüjtőtáborba vitték. Már több, mint tiz 
éve, de ha jól emlékszem, ez volt.

— S a férje?
— Azt is elvitték. Mi lett vele, nem tudom. Engem palo

tánknak egy földalatti helységébe hurcoltak...
— Micsoda palota?... — kérdi megütközéssel Natalia.
— Az én palotámról beszélek. Nem az voltam én egyko*-, 

aki vagyok. Volt idő, királyfiak csókoltak nekem kezet.
Natalia önkénytelenül elhúzódik az asszonytól s figyeli 

szemejárását. Arra gondolt, hogy megtébolyodott. Az asszony 
észrevette gyanúját.

— Nem hazudok... nem. Mesének látszik, amit mondok, 
de való. Nem is vagyok bolond. Tisztán látok. Nincs az a kép
zelet, mely kigondolhatná, ami velünk történt.

Natalia fészkelödik. Alex, mintha sírna, könny félét töröl 
szeméből. Óvári meg, mintha rosszul érezné magát, ott hagyja 
őket s kimegy. Natalia gyanakvó kíváncsisággal várja a mesét. 
Az asszony folytatja.

— Engem szóval levittek, hogy másnap ítélkezzenek fe
lettem. Ez persze annyit jelentett nálunk, hogy főbe lőnek.

— Lehetetlen!... — üti Natalia a padot — és miért?...
— Mert nagy vagyonunk volt s fájt rá a nyomorultaknak 

foga...
— Nagy vagyon?...
— Százezer ember élt családostól a birtokainkon s bol

dogok voltak.
— Asszonyom, ezek a szegény emberek kapták a száz

ezer holdat s ma még boldogabbak...
— Annyira boldogok, hogy százával akasztják fel ma

gukat1...
— Halkan beszéljen, — figyelmezteti Natalia.
— Nem félek, leányom, megmondani az igazat s ha en

gem is felakasztanak...
Ez a szó: „Leányom“, csodálatosképpen hullott Natá

liába. Felidézte benne az anyának a fogalmát. Anya és gyer
mek!... Eddig az anya csak bizonyos életfolyamathoz szüksé
ges eszköz volt az ő szemében, melyen keresztül a természet 
a történelem megjátszásához az emberanyagot szállítja. S 
most... most... ez a szó: „leányom“, valami varázslatos me
legséggel fogja meg a szívét. Szorítja valami mellét..., szinte 
fáj!'...

— Aztán még sem lőtték főbe..., hogy tudott megmene
külni?... — kérdi izgatottan Natalia.

— Isten keze!...
— Jó... jó... Isten..., — rázza Natalia kétkedőén fejét, — 

de mégis..., ki szabadította ki a pincéből?...
(Folytatjuk.)
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Véradományozók
egyesülete.

Egy amerikai ablaktisztító 1935-ben 
egyesületet alapított, amelynek tagjai szük
ség esetén ingyen ajánlják fel a vérüket 
kórházaknak olyan betegek részére, akiknek 
vérátömlesztésre van szükségük, de azt 
megfizetni nem tudnák Az egyesületnek 
jelenleg 110 tagja van s fennállása óta 
196 esetben adott ingyenes vérátömlesztést, 
íme, mire képes egy ablaktisztító, ha fele
baráti szeretet tölti meg a szivét.

Vájjon akadnának-e nálunk ilyen önzet
len emberek. Akik hajlandók fájdalmas 
és kockázatos műtét árán átcsorgatni vérük 
egy részét beteg embertársuk szivébe ?

Olyanok bőven akadnak köztünk, akik 
önzö módon gyarapítják a saját vérbősé
güket, sokszor éppen úgy, hogy kiszipo
lyozzák a mások vérét.

A z iránytű .
Voltatok-e már ismeretlen helyen, 

ahol nem tudtatok tájékozódni? Érezté- 
tek-e a tanácstalanság nyugtalanító ér
zését, amikor hiába fordultatok bármer
re. nem talált szemetek egyetlen ismerős 
házat, vagy utat?

Az ismeretlen helyre került ember 
igyekszik tájékozódni, hogy szabadul
hasson szorongatott helyzetéből. Ha em
berek vannak körülötte, azokhoz fordul. 
Sokkal nehezebb annak az utasnak hely
zete, aki valami rengeteg erdőben, vagv 
künn, a hullámzó tengeren tévedt el. Ott 
nincs senki, akitől útbaigazítást kérhet
ne. Az ilyen szerencsétlen legtöbbször 
nyomorultul elvész. A gondolkodó em
ber nem nyugodott bele tehetetlenségé
be, tanácstalanságába, hanem addig ku
tatott, míg kitalálta a módját, hogyan 
lehet mindenütt megtalálni az elvesztett 
útirányt. Megszerkesztette az iránytűt. S 
ennek a kis szerszámnak a segítségéve! 
bárhol megtalálhatják az eltévedt utasok 
a helyes irányt. Ma már nem is indulnak 
az utazók ismeretlen útra iránytű nélkül. 
Az iránytű hűséges vezetője az ember
nek szárazföldi és tengeri utazásai alatt.

A lélek világában is könnyű eltévedni. 
Hányszor állunk meg tanácstalanul éle
tünk egyes változásainál, mint az útke
reszteződéseknél és hányszor kérdezzük 
magunktól: „Hát most merre induljak?“ 
Szerencsénk, ha van mellettünk szülő, 
testvér, vagy jóbarát, akitől tanácsot 
kérhetünk. De mi történik azzal, aki ál- 
szeméremből nem mer tanácsot kérni? 
Az ilyen embert lépten-nyomon baj éri. 
Sajnos, olyan emberek is vannak körü
löttünk, akik szándékosan nem kérnek 
tanácsot, hanem vakon mennek testük- 
lelkiik veszedelme felé.

A keresztyén ember abban a szeren
csés helyzetben van, hogy nem kell ta
nácstalanul ide-oda hányódnia az élet 
tengerén, mert van biztos iránytűje, ta
nácsadója, akinek útmutatása mellett 
biztosan futhat célja felé. Ez a csalha
tatlan iránytű az Úr Jézus. Életed nehéz 
válaszútjain Hozzá fordulj s ő útbaiga
zít!

Tótik Lajos.

A jó  Isten szeret engem.
Bármerre is visz az utam,
Nem ijedek meg semmitől,
Nem rettent meg semmi vihar,
Nem is félek én senkitől.
Mindig derűs, vig a lelkem :
A jó Isten szeret engem !

Ha fölöttem tornyosodnak 
A sötét viharfellegek,
S az élet váltamra rakja 
A nehéz, súlyos keresztet.
Nem esik kétségbe lelkem:
A jó Isten szeret engem!

Akármi ér az életben,
Ő csak javamat akarja,
És hogyha megtántorodom,
Felfog hatalmas karja.
Nem érhet baj, veszedelem:
A jó Isten szeret engem!

Istenem ! De jó ezt tudni!
Engem nem érhet semmi vész 
Anélkül, hogy Ö ne tudná,
Segíteni Ő mindig kész.
Rendületlen hiszek ebben :
A jó Isten szeret engem !

Erdélyi Ilona

/Íz ötödik kiadás
megjelenésével a Gyógyíts meg engem 
Un,ni című imádságos könyvünk 
elérte a tízezres példányssámot.

A régi hiányt pótoló és rendkí
vüli kelendőségnek örvendő imádsá
gos könyv újra kapható. Ára dara
bonként 20 fillér és 4 fillér portó. 
Az ár előre beküldendő bélyegben 
vagy csekklapon. 5 vagy több pél
dány rendelésénél portót nem számí
tunk. Egész-vászonkötésü díszpéldá
nyokat darabonként egy pengőért 
tudunk szállítani.

A Harangszó kiadóhivatala.

OLVASSUK A BIBLIÁT

Márk evangélioma. 12.
Március 30. Aki mindeneknél nagyobb. 

Márk 12, 35—37. Az Úr Jézus az embe
rekkel összehasonlíthatatlan. Amint a 
napot nem lehet összemérni a csillagok
kal, hiszen a legnagyobb is a nap körül 
kering és a legfényesebb is a naptól kap
ja ragyogását. Az Űr Jézushoz képest 
piciny csillag a nagy Dávid is, akit pe
dig arra méltatott Isten, hogy testi atyja 
legyen az Úrnak. Hiszem, hogy Jézus 
Krisztus valóságos Isten, az Atyától 
öröktől fogva született és valóságos em
ber is . . .  Dávid magvából született.

Március 31. A képmutatás ítélete. Márk 
12, 38—40. Az Űr Jézus szemében a 
képmutatás egyike volt a legnagyobb

bűnöknek. Mindennél jobban óvta övéit 
a képmutatóktól. Valóban gonosz dolog 
a képmutatás. Gonosz, mert rengeteget 
árt a Krisztus ügyének. A képmutatók 
üres vallásoskodása sok lelket tartott 
már vissza a Krisztustól. — őrizkedje
tek a képmutatóktól, — őrizkedjetek a 
képmutatástól!

Április 1. A szegényasszony két fillére. 
Márk 12, 41—44. Csengve hull a temp
lomi perselybe a sok pénz, amit büszke 
gazdagok hanyag kézmozdulattal vetet
tek bele. Az Űr Jézus mégis a szegény 
özvegyasszonyt dicséri meg, aki csak 
két fillért hullatott szégyenkezve a per
selybe. Ez többet adott, minit amazok. 
Az ő odománya áldozat volt, amely le
mondást követelt. Amazok csak a fe
leslegükből adtak s miatta egyetlen 
kedvtelésükről sem kellett lemondaniok. 
Ha adsz, add vele a szívedet is.

Április 2. A világvége. Márk 13, 1—37. 
Aminek kezdete volt, annak vége is lesz. 
A világ is elérkezik egyszer a véghez. Ez 
a vég váratlan lesz. Minden nap itt le
het. Azért légy kész minden időben. A 
vég egy nagy pusztulás lesz. Össze fog 
omlani sok minden, amibe itt görcsösen 
belekapaszkodtunk. De az Űr beszéde 
megmarad örökké. Állj hát rá erre a 
sziklára. A vég egy nagy megítélés lesz. 
Igaz fontra vettetik ott minden. Csak a 
hívőnek nem kell félnie. Öt betakarja a 
kegyelem.

Április 3. Jézus megkenetése. Márk 14,
1—9. A kalmárszellem tékozlásnak érez
te s megrótta, Jézus pedig a hálás sze- 
retetböl fakadt imádságnak vette és el
fogadta Mária áldozatát. Nemcsak szol
gálattal, hanem imádattal is tartozunk 
az Űrnak. Amikor kicsordul szívünkből a 
leboruló hála drága olaja és nem teszünk 
mást, mint hódoló imádattal merülünk 
bele az ő  lényének, életének és halálá
nak gazdagságába.

Április 4. Iskariótes Judás. Márk 14, 
10— 11. Van valami titokzatos az áruló 
Judás bűnében. Aminthogy az ördög 
műve mindig titokzatos. Csak az bizo
nyos, hogy Judást a pénz ördöge tette 
árulóvá. Elvakította a kapzsi pénzszere
lem. Ma is a pénzszerelem síkos útján 
csúszik el a legtöbb lélek. Anyagi érde
kek szülik ma is a Judásokat.

Április 5. A névtelen barát. Márk 14, 
12—16. Egy ember szerepel ebben a 
szakaszban, akiről semmi közelebbit nem 
tudunk. Még a nevét sem. Csak azt tud
juk róla, hogy gondos szeretettel elké
szítette átengedett lakását Jézus számá
ra, hogy végbemehessen a legszentebb 
esemény: az úrvacsora szereztetése. Egy 
ember, aki az ismeretlenség háttéri ho
mályában marad, pedig milyen nagy 
szolgálatot tett az Űr Jézusnak. Önfitog
tató lármás szavaknál mindig többet ér 
a csendes szolgálat.

K A R C O L A T O K .

A vörös ellenség.
Az amerikai evangélikusok lapja 

írja, hogy az Egyesült Államok terü
letén a múlt év folyamán 2000 elemi 
iskolai tanítót bocsátottak el kom
munista elveik miatt. Ugyanaz a lap
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Írja, hogy Amerikában több mint 
400 kommunista irányú lap jelenik 
meg.

A világ minden országában folyik 
a kommunista tévtanok terjesztése. 
A moszkvai rádió a legszemérmet
lenebb lázitást végzi minden este 
angol, német, francia és olasz nyel
ven. Március 16.-án a moszkvai rá
dió magyarnyelvű „vörös március“-t 
tartott a legvadabb kommunista 
uszítással.

Ugyanakkor a „keresztyén“ nem
zetek politikai érdekből paroláznak 
az istentelenség hivatalos képviselő
jével és a keresztyénség legszörnyü- 
ségesebb hóhérá\al, „a“-vörös szov
jettel. Egymást imádjuk, ahelyett, 
hogy összefognánk a közös ellenség 
ellen. —

Mert a vörös ellenség, — közös 
ellenség!

H E T I  K R Ó N I K A . .
Gömbös Gyula miniszterelnököt és 

Schuschnigg kancellárt ünnepi díszben 
fogadta Róma. — Uj szerződést kötött 
Magyarország, Olaszország és Ausztria. 
— Az olasz király kihallgatáson fogadta 
a magyar és osztrák államférfiakat. Az 
olasz képviselőház lelkesen tüntetett a 
magyar-olasz barátság mellett. — Buda
pesten a villamos belerohant egy tűz
oltó autóba. Két ember meghalt, hét sú
lyosan megsebesült. — Ausztriában tö
megesen tartóztatják le a nemzeti szo
cialistákat. — Prága újra hűséget eskü
dött Párisnak. A cseh külügyminiszter 
bejelentette a kisantant állandó tanácsá
nak közeli összeülését. — Az angol
francia ellentéteket nem sikerül könnyen 
elsimítani. Berlin példájára London fran
cia területen is semlegesített sávot kí
ván a határon. — Uj békekonferencia ül 
össze. Előreláthatólag májusban Brüsz- 
szelben tartják meg a nagy értekezletet 
és letárgyalják Hitler javaslatait, bele
értve a középeurópai kérdést is. A fran
ciák már nem követelik a német csapa
tok visszavonását a Rajnavidékröl. — A 
locarnoi kérdés a hágai döntőbíróság elé 
kerül. — A népszövetségi tanács ki
mondta, hogy Berlin megsértette a bé
keszerződést. — Venizelosz volt görög 
diktátor meghalt. — A négus áthelyezte 
főhadiszállását Dessziéböl az Asangi-tó 
északi partjára és testőrségét is magá
val vitte.

Nagylak. A trianoni határ mellett. 
Nagylakon is kegyeletes ünnepséggel 
hódoltak a 48-as dicső napok emléké
nek. A műsort különféle hazafias nó
ták, szavalatok és néhány rövid szín
darab tették gazdaggá. Két órai járás
nyi területről is jöttek sokan a helybelie
ken kívül. A betanítást és a kitűnő ren
dezést Ágoston István áll. tanító végez
te, aki lelkes ügybuzgalmával méltó ört- 
állója az oláh határon a magyar állam
eszmének.

H A R A N G S Z Ö .

Böjt 5. vasárnapja.
János 8, 46 59. 

Te, ki biintelen szenvedtél 
És szerzettéi
Mindnyájunknak váltságot:
Ne hagyj célodtól elesnem 
És keresnem,
Bűnökben bátorságot.

Megdicsöült üdvözítőm I 
Légy segítőm,
Hogy a vétket letegyem.
És ha meghalok, halálod, 
Szószólásod
Dicső hasznát elvegyem.

Ki - k i  n é z z e  me g  a mai szám
hoz mellékelt csekklap hátsó oldalát. Ha 
nincs rányomtatva neve alá semmi, ak
kor tegye el későbbre, ha pedig ezt ol
vassa rajta:

Előfizetése lef&ri, 
kérfllk megufltnnl

akkor haladéktalanul küldje be a hátrá- 
iékot. A Harangszó híven teljesíti köte
lességét. Teljesítsék az olvasók is!

TerjeszíöinK az elmúlt héten 63 
uj előfizetőt gyűjtöttek Kemenespnlfa-Mar- 
tonfan-maior 1-et, Nemeskocson 6-ot. Kis- 
Somlyón 17-et, Borgátün 7-et, Küldőn 6-ot, 
Dukán 19-et, /ánosházán 6-ot. Offertórium 
volt; Nemeskocson 2.47. P Kissomlyón 
2.32 P., Borgátnn 0.72 P., Dukán 2 90 P., 
/ánosházán 6.76 P. Egyesek adományait 
sorkerültével a perselyrovatban nyugtatjuk. 
— Terjesztőink legközelebb a kövelkevö 
gvülekezeteket látogatják meg: március 
30.-án vallásos est, másnap, terjesztés Ka- 
polcson. március 31.-én vallásos est, másnap 
terjesztés Mencshelyen, április 1.-én vallá
sos est, másnap terjesztés Szentanlolfün, 
április 2.-án vallásos est. másnap terjesztés 
Kővágóőrsőn, április 3.-án vallásos est, 
másnap terjesztés Dörgicsén, április 5.-én 
vallásos est, másnap terjesztés Nagyvá
zsony ban

Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök 
március 20.-án avatta lelkésszé a győri 
templomban Hubert István végzett teo
lógust.

Uj missziói segédlelkész, lávor Pál 
segédlelkész a Hatvan-gyöngyösi misz- 
szióba nyert kiküldetést.

Győr. A győri ev. ifj. egyesület 459. 
sz. „Győry Vilmos“ cserkészcsapata feb
ruárban két avató ünnepélyt tartott. A 
most már kilencéves csapat életében új 
fordulót jelent ez a két avatás. E két 
avatással alakult ki teljes egészében a 
csapat három tagozata: a már kezdettől 
fennálló apród (8—12 évesek) munka, 
a cserkész (12—17 évesek) és az öreg
cserkész (17—30 évesek) munka. De 
máris újabb szervezés és szolgálat in
dult meg a csapatban a róver (a 15—18 
évesek, a gyermek és ifjúkor áthidaló) 
munka megindításával. A csapat főként 
elemisták, iparos, kereskedő, földmíves 
és munkás ifjúság között végzi munká
ját, de vannak szakiskolai tanulók is a 
csapatban. A csapat jelenlegi létszáma

117. Most februárban volt a csapat első 
nyilvános öregcserkész avató ünnepsé
ge, mely nemcsak a csapat, hanem a 
győri cserkészet történetében is azáltal 
lett nevezetessé, hogy cserkész irodalmi 
esettel kapcsolatosan volt. Az előadást 
Átánvi István orsz. cserkész külügyi h. 
vezető e címen tartotta: „Cserkészet és 
irodalom nálunk és más népeknél.“ A 
kiváló előadó maga is író. Kitűnő ifjú
sági regénye az „Északi hűség“ és finn 
nyelvből fordítása a „Vitézségé érem.“ 
A másik avató ünnepélyen az avató be
szédet Bándv Ferenc, a csapat szervező 
bizottságának a tagja mondotta. A csa
pat minden ilven megnyilatkozásában, 
de főként belső életében nagv gondot 
fordít arra, hogy el ne térjen az egyet
len helyes és eredményes ifiúságnevelés 
útjáról: az evangéliom alapján egyház 
és hazaszeretetre nevelő munkától, mert 
csak így lehetnek ifjaink emberebb-em- 
berek és magyarabb magyarok.

Csanád-csongrádi egyházmegyei hí
rek. Középiskolai konferencia volt Sze
neden március 22.-én Makó, Szentes, 
Hódmezővásárhely, Tiszaföldvár, Oros
háza. Békéscsaba és Szeged középisko
lai tanu'ói részére. 140 diák vett részt. 
Istentiszteleten az igét Kimer Gusztáv 
békéscsabai vallástanár hirdette. A kon
ferencia tárgvát három előadás képezte: 
„Imádkozó diák“, .Bibliaolvasó diák“ és 
.Dolgozó diák“. Előadók voltak: Knef- 

fel Pál. Gvurán György és Kéken And
rás. A konferenciát a szegedi ELSz. ren
dezte. — Egyházmegyei presbiteri kon
ferencia volt Szeged, Makó, Hódmező
vásárhely, Szentes presbiterei részére 
Hódmezővásárhelyen, március 25.-én. A 
konferencia tárgya: „A keresztyén hit és 
természettudomány“, előadó: dr. Bti-
kovszky Ferenc egvetemi tanársegéd. 
„Gazdasági problémák a keresztyén hit 
mérlegén“ előadó: dr. Urbán János egve
temi gyakornok Az előadást élénk vita 
követte. — Egyházmegyei presbiteri 
konferencia Pitvaros, Csanádalberti. Ma- 
gyarbánhegves. Nagylak és Ambrózfa 
presbiterei részére Ambrózfalván, 29.-én. 
Ugyanakkor ifjúsági konferencia is. 
Tárgy: lézus hasonlata a gonosz szőlő- 
munkásokról. Előadók: Benkóczi Dániel, 
lancsó Bertalan, Gnbcsó András és Ker
tész Ferenc. — Szegeden a következő 
böjti előadások folynak: „Kereszt a oo- 
gányok között“, „Bűneink keresztje“, 
.Magyar nemzet keresztje“, „Jézus 
Krisztus keresztje“, „A keresztről való 
beszéd ereje“. „A kereszt himnusza“. 
Nagyhéten: „Krisztus, az élet hőse“, 
„Krisztus a halál hőse, „A mi hősies
ségünk?“ és „Az evangélikus egyház 
tanítása az Úrvacsoráról“, négy elő
adásban.

Kőszeg. Az egyházi énekkar március 
22.-én egyházzenei, böjti estet rendezett 
az orgonajavítás céljára. Közreműköd
tek ifj. szentgyörgyi Czeke Gusztávné, 
Heintz Fülöp Szombathelyről, Arató 
Frigyes és az énekkar több karének- 
számmal. Vezényelt Kertai János, orgo
nán kísért Budaker Gusztáv.

Veszprémvarsány. Az ifj. egyesület 
márc. 22.-én vallásos estélyt rendezett. 
Az ünnepi beszédet Szepesi István lel
kész tartotta. Bemutatásra került: Kná- 
bel Vilmos: Vasárnapi kereset, hasznát
ritkán veheted c. vallásos tárgyú mun
kája. Csörnyei Margit szólót énekelt, a 
tanító harmoniumkíséretével. Az ifj. ve-



110 H A R A N G S 2 Ó 193b március 29

gyeskar énekelte: A keresztyén ember
imádsága c. vegyeskari darabot. Az 
estélyen közreműködtek még: Balog
Juliska, Somogyi Ida, László Imre, Kol
lár Eszti. Német Sándor, Somogyi Géza, 
Német Gyula, Kecskés János, Német 
Nándor.

Az Országos Evangélikus Tanáregye
sület április 6.-án Budapesten, az evang. 
gimnázium (VII., Vilma királynő-út 17—
21. ) dísztermében tartja rendes évi köz
gyűlését.

Mátyásföld. Március 25.-én böjti val
lásos ünnepély volt, amelyen Szabó Jó
zsef prédikált.

Sopron. A M. Kir. Erzsébet Tudo
mány-Egyetem Evang. Hittudományi 
Kara Hallgatóinak Ifjúsági Köre március
22. -én tartotta ,.Az élő egyház“ címmel 
rendezett előadás-sorozat keretében III. 
vallásos estjét. Az előadást „Élő egyház 
és az ifjúság“ címen Danhauser László 
budapesti vallástanár tartotta.

Közös protestáns templom épül Fo
nyódon. örömmel közöljük, hogy megint 
egy templommal több lesz a szép Bala
ton partján. A Somogyvámoshoz tartozó 
fonyódi fiókegyház buzgó hívei, refor
mátus testvéreinkkel egyetértésben már
cius 1.-én közös gyűlésen elhatározták a 
templomépítés azonnali megkezdését. A 
szép terv teljesülését lehetővé tette né
hai Basch Fiilöp örököseinek nemes ál
dozatkészsége, akik mintegy 600 négy
szögöl telket ajándékoztak a két fiók
egyháznak Fonyód legszebb részén. 
Nemkülönben egy evangélikus úriasz- 
szony, özv. Bihar Józsefné nemes bőke
zűsége, amellyel legutóbb közel 4000 
pengő összeget adományozott a temp
lomépítés céljaira. Matolcsy Sándor dr., 
a Dunántúli Bank vezérigazgatójának és 
May József fonyódi főjegyzőnek fárad
hatatlan ügybuzgalma és egyházszere- 
tete eredményezte, hogy szinte hetek 
alatt készpénzben 8000 pengő gyűlt ösz- 
sze, a megajánlásokkal együtt pedig cc. 
11Q00 pengő hirdeti már. hogy mire ké
pes a templom után sóvárgó szívek buz- 
gósága. A két fiókegyház közgyűlésén a 
testvéri szeretet jegyében megállapodás 
jött létre, hogy a templom tulajdonjoga 
50—50 százalékban a reformátusoké és 
az evangélikusoké s hogv örökké oszt
hatatlan legyen. A templomépítésre már 
a versenytárgyalást is kiírták és úgy 
tervezik, hogy ha a még szükséges pénz 
is összegyűl, még a nyár folyamán 
megkondul Isten dicsőségére a harang a 
fonyódi protestáns templom tornyában.

Hatvan. A vasárnapi iskolás növen
dékek március 14.-én jólsikerült ünne
pélyt rendeztek, amelyen a gyermekek 
vallásos és hazafias színdarabokkal és 
szavalatokkal szerepeltek. Úgy a rende
zésben, mint a szereplésben tevékeny 
részt vett az ifjúság lelkes leánycsapata 
Oravecz Margit óvónővel az élén. A 
tiszta bevételt kiilmissziói célra ajánlot
ták fel.

Mezőtúr. A Nöegylet március 22.-én 
igen gazdag műsor keretében szeretet- 
vendégséget rendezett, amelyen Kemény 
Lajos budapesti esperes tartott előadást.

Alsóság. A celldömölki ifjúsági egye
sület március 15.-én meglátogatta az al
sósági gyülekezetét. A templomi ünne
pélyen szavalatok s karének keretében 
Bácsi Sándor celldömölki lelkész tartott 
előadást.

Vése. A gyülekezet a körzetébe tar
tozó Niklán 100 év előtt, vései lelkész ál
tal eltemetett Berzsenyi Dániel emléké
nek áldozott márc. 15.-én. Sülé Zoltán 
lelkész gyermekistentiszteleten emléke
zett meg Berzsenyiről; Lakatos György 
s.-lelkész „Berzsenyi élete“, Király Sán
dor oki. tanító pedig „Berzsenyi költé
szete“ címen tartott előadást. Szavaltak: 
Király Sándor, Bertók Bözsi és Leposa 
Vilma. Közreműködött az iskolásgyer
mekek énekkara. Böjt minden második 
csütörtökén vallásos-est van

Gyón. Mindkét iskola szép március 
15.-i ünnepséget tartott. A nagyiskolá
ban Hajnal László kántor-tanító beszélt 
márc. 15. történelmi jelentőségéről. Az 
iskolás gyermekek szavaltak és énekel
tek. — A kis iskolában Eőry Dénes ta
nító mondott ünnepi beszédet. A műsor 
keretében az I.—II. o. gyermekek a ta
nító sajátszerzeménvü hazafias dalocs
káit énekelték; azonkívül Fabók A. Julia, 
Kovács Gy. Erzsébet és Kovács István II.
o. tanulók nagyon ügyesen előadták a 
„Mit is ünnepelünk márc. 15.-én?“ című 
verses irredenta színdarabot, amelyet 
a tanító ez alkalomra írt.

Rábabogyosz'ó. A leányegyház már
cius 8.-án az imateremben vallásos es
télyt tartott. Böjti előadást tartott Gás
pár László sárvári lelkész. Szavaltak: 
Ódor Sándor, Remete Béla, Szalay Ká
roly. Az ifjúsági egyesület énekkara éne
kelt.

Kispéc—Kajár. (Győr vm.) Az egye
sült egyházközség mint minden évben, 
úgy most is szép ünnepéllyel áldozott 
márc. 15. emlékének. Az iskolában a 
gyermekek ünnepeltek. Szavalatok, kar
énekek és a tanító emlékbeszéde volt az 
ünnepély műsora. 10 órakor volt az is
tentisztelet, utána a hősök emléktáblája 
elé vonult az ünneplő sokaság és itt Ba- 
nai László, Ferenczi Károly kispéci, Sza- 
lay Sándor, Varga Miklós kajári leven
ték szavalatai, az ifjúsági énekkar, vitéz 
Tihanyi Ferenc főhadnagy emlékbeszéde 
és a levente csapat zenés szabadgyakor
latai tették a község apraja-nagyja előtt 
feledhetetlenné az ünnepnapot. A dél
utáni istentisztelet után és este „A ma
gyar igazság“ c. irredenta darabot adta 
elő az ifjúság műkedvelő csapata. A 
színmű sikeres előadása Németh Gyula 
tanító munkáját dicséri.

Egyházasdengeleg. Uj év óta vasár
napi vallásos esték vannak énekkel, bib
liamagyarázattal, imádsággal, felolva
sással, szavalatokkal. Jóllehet minden 
estére 2, sőt néha 8 szereplő is kellett, 
az ifjúság, fiúk, leányok készségesen vál
lalták a szerepeket, szavalatok betanu
lását. A hívek nagy örömmel vettek 
részt ezeken az összejöveteleken. A hit
élet felébresztésén hathatósan fáradozik 
az egyház kebelében működő nöegylet. 
Ha a nagy szegénység miatt igazán csak 
a szegény asszony filléreivel tud is áldo
zatkészséget tanúsítani, annál inkább 
igyekszik jó példával előljárni az Isten 
igéjének szeretetében.

Vasárnapi Iskolai Világkongresszus. 
Ez esztendőnek egyik legnagyobb ese
ménye az a kongresszus lesz, amit a Va
sárnapi Iskolai Világszövetség július 6— 
12. napjaiban Norvégia fővárosában, 
Oslóban rendez. A norvég király, VII. 
Haakon elfogadta a kongresszus véd
nökségét és Lunde püspök, a norvégiai 
egyház legkimagaslóbb személye áll az

előkészítő bizottság élén. A gyűlés ösz- 
szefogó tárgya: Krisztus, a világ re
ménysége. A kongresszuson minden 
földrész képviselve lesz és számos or
szág kiküldöttjei jelentést tesznek a ha
zájukban folytatott munkáról. Az elő
adások közül néhányat említünk itt: Az 
új világ helyzete. A vasárnapi iskolának 
helye az egyház életében. A vasárnapi 
iskola helye a keresztyén nevelésben. A 
vasárnapi iskola és evangélizálás. Az if
júság nevelése keresztyén honpolgár
ságra. Az Istentől származó erőforrások, 
stb. stb. Azonkívül tíz bizottsági ülésen 
délutánonkint megtárgyalják a vasárna
pi iskolai módszereket. (Fokozatos ta
nítás, tanítók képzése, lelkipásztorok ne
velő' szolgálata, tantervek, stb.) Az elő
adók közt lesznek: a Vasárnapi Iskolai
Világszövetség elnöke, Sir Harold Mac
kintosh; Lunde püpsök, a skót egyház 
jövendő moderátora, dr. Lamont Dániel; 
az upsalai érsek; a norvégiai parlament 
elnöke, Hambro C. J.; a nagy japán 
evangélizátor és társadalmi reformátor, 
dr. Kagawa Toyohiko, stb. A kongresz- 
szuson nagy kiállítás is lesz, mely a va
sárnapi iskolai irodalomról, segédeszkö
zökről, sokféle missziói munkáról képet 
ad. A tagok számát korlátozni fogják, 
azért kívánatos, hogy minél előbb je
lentkezzenek azok, kik részt óhajtanak 
venni. A részvételi díj egy angoi font, 
amit legkésőbben április 3Ö.-ig a Vasár
napi Iskolai Világszövetség főtitkárához 
(Glasgow, 70 Bothwell Street) kell el
juttatni. Ez az összeg megtérül bőven 
abban, amit a kongresszus nyújt. Az úti
költség Budapestről Oslóig és vissza, ha 
25-en utaznak együtt, 240 pengő. Ritka 
alkalom lesz ez nemcsak gazdag lelki 
tapasztalatokra, a hit, a testvéri szere
tet elmélyítésére, hanem sok, útközben 
kínálkozó kulturális és belmissziói érde
kes dolog megtekintésére is. Részletes 
felvilágosítással szolgál a magyarorszá
gi Vasárnapi Iskolai Szövetség titkára 
Budapest, XI., Zenta-utca 5., IV. em. 4.

Húsvét a tihanyi Leányüdülöben. A 
Magyar Keresztyén Leányegyesületek 
Nemzeti Szövetsége tihanyi leányüdülője 
április 8—15.-ig kellő számú jelentkezés 
esetén megnyílik vendégek számára. El
látási díj négyszeri étkezéssel tagoknak 
4.30 P. nem tagoknak 5 pengő napon
ként. jelentkezés április 1.-ig Budapest, 
IV., Váci-u. 70—80. II. 7. alatt. (Tele
fon: 83-5-72.)

E v a n g .  L e á n y i n t e r n á t u s  B u d a p e s t e n .  Az
ev. egyház felügyelete alatt álló FÉBÉ Ev. Diako
nissza Egyesület ha t éve fennálló, egyre bővülő s a 
főváros központjában fekvő leányinternátusa (Vili , 
József-u. 4.) külön középiskolai növendékeknek (a 
Deák-téri ev. leánygimnázium és egyéb intézetek 
növendékeinek) és külön főiskolai hallgatóknak 
meleg családi otthont s megbízható ev. keresztyén 
nevelést nyújt. Az internátus diakonissza vezetése 
s diakonissza orvos felügyelete alatt áll. Egy tanárnő 
korrepetál a növendékekkel. Német nyelvtanítás 
ingyen. Modern nyelvek és zongora tanulás lehetsé
ges. Állandó felügyelet. Kiséret iskolába, templomba, 
sétára. Minthogy az intézmény tisztán karritativ jel
legű s célja a vidéki szülők segélynyújtása gyerme
keik taníttatásában és neveltetésében, az ellátási díj 
a mai nehéz időkben is a minimálisra van szabva : 
ev. és ref. növendékeknek havi 70 P., másvallásuak- 
nak havi 90 P. Indokolt esetben némi kedvezmény. 
Jelentkezéseket már most elfogad az internátus ve
zetősége Bpest I., Hidegkuti-út 123/a. Telefon 6íf>— 
73 ) Az egyesület az internálással kapcsolatban Ott
hont (Hospiz) is tart fent átutazók részére.
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H A T Á R O K O N  T Ú L .
Ausztria. 1935-ben 8629 személy tért 

haza az evangélikus egyházba. 5.325 a 
római katolikusok, 1.355 a felekezetnél- 
kiiliek, 93 a zsidók közül, 56-an pedig 
egyéb helyről. Magában Bécsben 3173 
egyén tért egyházunkba. Az osztrák 
evangélikus egyház lélekszárna jelenleg 
316.383 lélek. — A református egyházba 
1935-ben 358 egyén tért át.

Németország. Menge, a hírneves bib
liafordító most töltötte be 95. életévét. 
E ritka jubileumra Hitler kancellár is el- 
kiildötte jókívánatait az agg tudósnak.

Törökország. Újabban 300.000 törö
köt csatoltak vissza Romániától Török
országhoz. Érdekes, hogy ez a 300.000 
ember fajra nézve török, román nyelvet 
beszél és keresztyén vallású.

Uj-Mexikó. Újabban egy új szekta 
ütötte fel a fejét, amelynek borzalmas 
szertartásai vannak. Hogy utánozzák 
Krisztus Urunk szenvedését, egymást 
félholtra korbácsolják, végül pedig kö
zülük a „legérdemesebb“-et megfeszítik, 
aki azután hitük szerint megdicsöül.

K Ü L Ö N  F E L É K .
Javuló statisztika. A vegyesházassá

gok országos statisztikája szerint az egy
házunk javára kötött megegyezések szá
ma 1932. óta 38.6%-ról 42.5 %-ra emel
kedett. Kitűnik a statisztikából az is, 
hogy az evangélikus menyasszonyok 
többször vesznek egyházunk javára és 
kevesebbszer adnak egyházunk kárára 
reverzálist, mint az evangélikus vőlegé
nyek.

Ki mit kap? Egy amerikai gazdasági 
lap a következő érdekes statisztikát állí
totta össze: Egy bushel kukoricából 4
gallon pálinkát lehet főzni. Értéke 16.80 
dollár. Ez a pénzérték a következőkép
pen oszlik meg. A termelő kapott 0.25 
dollárt, az állam 4.40 dollárt, a vasút 1.00 
dollárt, a gyáros 4.00 dollárt, a fuvaros 
0.15 dollárt, az eladó 7.C0 dollárt. — A 
fogyasztó részeg lett, az asszony ron
gyos. a gyermekek éhesek!

Erdély lakossága felekezetek szerint: 
görögkeleti 2,086.097, görögkatolikus 
1,336.000, római katolikus 981.866, re
formátus 730.034, evangélikus 297.565 
(ebből magyar 45.378), unitárius 70.654, 
zsidó 203.191.

Szokatlan hang a túloldalról. Mint a 
Függetlenség írja, a szombathelyi már
cius 15.-i ünnepélyen Gyük Pál római 
katolikus karkáplán egyebek mellett a 
következőket mondotta: „Én a hazasze- 
retetet nem parcellázom vallási hovatar
tozás szerint. . .  Kossuth volt Széchenyi 
mellett a nemzet második halhatatlan 
prófétája. . .  A Habsburg császárok egy
szer a katolikust, másszor a protestánst 
üldözték hatalmi céljaiknak megfelelően. 
Mindössze 13 megvesztegetett főur- 
gyászmagyar csempészte a magyar 
trónra Ferdinándot s a Habsburgok két 
törvénytelen családi szerződésre alapít
ják a magyar trónra való jogukat. . . “
Hniilllllinll Hmilllluiill IIUimHiiiillHiiillHiinilllluilllllliiill IHinUHitiill Hliilll

Terjesszük a „HARANGSZÓ“-t!

ÚJ KÖNYVEK.
Emlékfüzet a Magyarhoni Gusztáv 

Adolf Gyámintézet 75 éves jubileumáról, 
összeállította Ziermann Lajos, a Gyám
intézet országos elnöke. A gazdagtartal- 
mu és szép kiállítású 32 oldalas emlék
füzet elhagyta a sajtót, hogy elinduljon 
az evangélikus családok felé. A füzetet 
házanként fogják terjeszteni a lelkészi 
és tanítói hivatalok tetszésszerinti ado
mány ellenében. Az emlékfüzetet újból 
minden olvasónk figyelmébe ajánljuk.

Tersteegen Gerhard: „Az Istenben
elrejtett élet“ címíi németből fordított 
könyvem áprilisban megjelenik. Kérem 
azokat, kiknél még előfizető gyűjtő ivek 
vannak, szíveskedjenek néhány előfize
tőt gyűjteni s az ivet a pénzzel együtt 
legkésőbb április 2.-ig cimemre, vagy a 
Luther Társaságnak (Budapest, Üllöi-ut 
24.) beküldeni. Ez a határidő azoknak is 
szól, akik csak maguk akarnak előfizet
ni. Vidékiek a pénz beküldésénél 20 fil
lér portót is csatoljanak. Szerb Anna, 
Budapest, Margit-körut 1.

CSALÁDI ERTESITÓ.
Házasság. S z t e h l o  G á b o r  nagy- 

tarcsai lelkész március 25.-én tartotta 
esküvőjét L e h e l  I l o n á v a l . - — Mó- 
r o c z  E s z t e r  és L a n z e r i c h  Mi k 
l ó s  tengerész tiszt f. hó 17.-én tartot
ták esküvőjüket Budapesten, a fasori 
evangélikus templomban.

Ha'álozás. — Huszágh Gyula szécsé- 
nyi lelkész 57 éves korában elhunyt. Te
metését Mihalovits Samu föesperes és 
dr. Csengődy Lajos egyházmegyei fő
jegyző végezték 12 lelkésztárs kíséreté
ben a hatóságok, hívei részvéte mellett. 
Főbb életrajzi adatai a következők: Szü
letett 1879. július 26.-án Nagypetrősön 
(Nyitra vm.). Édesatyja Huszágh Gyula 
evangélikus kántor-tanító. Iskoláit a mo- 
dori polgári iskolában és a pozsonyi 
evangélikus líceumban végezte. Majd a 
Pázmány Péter Tudományegyetem böl
csészeti karának hallgatója lett. Később 
beiratkozott a pozsonyi evangélikus teo
lógiára. Scholc Gusztáv bányakerületi 
ev. püspök Budapesten lelkésszé avatta. 
Innen 1908. decemberében a nagykürtö- 
si magyar-tót gyülekezet egyhangú meg
hívással lelkészéül választotta. 1911. óta 
Szécsényben volt lelkész. Anyanyelvén 
kívül beszélt tótul, németül, latinul, fran
ciául, olvasott héber, görög és angol mü
veket. Nagyszorgalmú ember, hü pász
tor volt. Aki korán hazahívta a földi 
szolgálatból, bízza többre odafenn! — 
Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Magyarország egy hét alatt 

1329 métermázsa baromfit szállított ki 
Angliába. — A tojáspiacon az árak szi
lárdultak. — Az elsőrendű zsírsertés ára 
szilárd. — Április 28.-tól május 28.-ig 
lesznek érvényben a nemzetközi vásár 
utazási igazolványai. — Számottevően 
bővültek az idei országos mezőgazdasá
gi kiállítás keretei. — Két pengő a vá
gott lúd kilója. — Újra sürgetik a gaz
dák a dohánybeváltási árak felemelését.

— Németországi friss hús kivitelünk 47 
ezer mázsa. — A borpiacon nagyobb a 
kínálat.

Terményárak Bpesten. Búza 16.50— 
17.80, rozs 14.75—15, sörárpa 17—20, 
tak. árpa 15.20—16.50, zab 16.20—16.50, 
tengeri 12.95—13.05 pengő métermá
zsánként.

Állatárak. Sertésárak Budapesten. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 kg- 
on felül 100—102, közép p-ként, 340 kg- 
on alul 96—98, szedett, közép p-ként, 
220—260 kg-ig 96—98, könnyű p-ként, 
180—220 kg-ig 87—92, silány p-ként, 
100— 180 kg-ig 74—84, öreg, nehéz p- 
ként, 300 kg-on felül 82—86, szedett, 
öreg 70—80, angol sonkasüldő p-ként, 
120—150 kg-ig 85—96 fillér élősúlykg- 
ként. — V á g ó m a r h a v á s á r .  Tarka 
bika 42—62, magyar ökör 26—61, tarka 
44—72, magyar tehén 32, tarka 27—68, 
magyar bivaly 33, növendékmarha 40— 
62 fillér élösúíykg-ként.

H A RANG SZÓ  PERSELYE.
A harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Györy Lajos, Pere Mihály Rábcakapi, 

v. Réthy Józsefné Győr, Mátis Sámuel 
B.-Máriafürdő, Tóth Józsefné Lébény 109. 
hsz., Unger János Lebeny 571. hsz., Ko
vács Zsigmondné, Bálint Dávid Tárnok
réti 40—40 fill. — Doktor Sándor, An- 
dorka Kálmán, özv. Andorka Sándorné 
Rábcakapi, özv. Fodor Antalné Tokorcs, 
özv. Horváth Pálné Nagyacsád, özv. 
Scholtz llpgóné Nyírbátor, Polgár János, 
Jakus Sándor, özv. Takács Istvánná Tár
nokréti, Németh Jánosné, Győrig Gábor, 
Horváth János Rabcakapi, icl. Pátka Ba
lint, Tóth Kálmán Mérges 50—50 fillér.
— Kocsis Sándorné Veszprém 54 fill. — 
Ambrus József, Somogyi Elek, Somogyi 
Gábor, Rúzsa Ferenc Celldömölk, ősze 
András Kemenesmihályfa, Puskás Kál
mán Ostffyasszonyfa, özv. Hajas Endré- 
né Pápa, özv. Kiss Imréné Pápa, Balogh 
Gyula Bük, Holéczy Jánosné Balaton- 
arács, Marth Józsefne Sárszentmiklós, 
Benczik Samu Simaság, Balassa István 
Répcelak, Bárdos Lajosné Devecser, 
özv. dr. Tóth Gedeonné Újpest, Sarkady 
Gábor Nagyalásony, Saigi Gabriella 
Szarvas, Szarka Janos Fiizfőfiirdötelep, 
Laukó Gyula Kiskőrös, Gyűrik Mihály 
Bezi, Buga László Tárnokréti 60—60 fill.
— Zámolyi József Csikvánd 68 fillér. — 
Szabó Károly Csögle 70 fill. — Czinka 
András Ostffyaszonyfa, Bencsik Lidia 
Sopron 72—72 fill. — Szebik György 
Lébény, Buga György, Gecsey Ferenc 
Tárnokréti, Tóth András Mérges 80—80 
fillér. — Polgár Sándor Tárnokréti 90 
fill. — Gősy István örökösei Mérges, 
Pető Ferenc Celldömölk, Petrovics Pál 
Budafok, Gohér Mihályné Páhi, özv. 
Kövecses Istvánná Győrszemere, özv. 
Weissenbacher Jánosné Salgótarján, Pre
hauser Mátyás Lébény, ifj. Takács Gá
bor, Takács Sándorné, Gősy József Tár
nokréti, Szabó Sándorné, id. Németh 
János, Andorka Dávid, id. özv. Szalay 
Györgyné Rábcakapi 1—1 P.

Végzett tanító olcsón vállalja vallá
sos tárgyú olajfestmények készítését 
családok és imatermek számára. Cím a 
kiadóhivatalban. 2—2.í f i i i i | |N i> 'i | | | l im m iH ii i | | | t i i i i | | i i i i i i | | i i i i i | | | i iu i i | | in i iq iH m i | |i i iM i | |i iu i i | | | i i i iH



„Eunántuli Prot.Lap" 
Kiadóhivatala
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PÁPA A Harangszó gySnySrt kiadásban 
kiadta L U T H E R

hogy odakerülhessen az minden 
sekrestye és lelkészi Iroda falára
A 3 0 X 4 5  n a g y sá g ú  sz ín e s  nyo- 

I m á J aÁx á I másu tábla ára 1 P és 12 f portó, sekrestye - imádságát, Megrendelheti a lap kiadóhivatalában

Adatok a földi igazságszolgáltatás köréből.
Irta: Dr. Kring Jenő, táblabiró.

A Harangszó hasábjain gyakran esik szó a mennyei igaz- 
ságszolgáltátásról, de mint annyi más, a gyakorlati élet s földi 
lét köréből vett kérdés, bizonyára érdeklik e lap olvasóit a földi 
igazságszolgáltatásnak legfontosabb kérdései is s ezért rövidre 
fogva, néhány folytatólagos cikkben ismertetem a magyar bün
tető jogszolgáltatás egyes főbb kérdéseit, melyeket mindenki
nek ismernie kell.

Igaz, evangélikus népünk általában a legkisebb százalék
kal van képviselve a bűncselekményeket elkövetők sorában s 
ez bizonyára hitünkkel és műveltségünkkel függ össze, de az 
utóbbi időben annyi szó esik a napi sajtóban bűnvádi eljárá
sokról, hogy bizonyos alapismeretek megszerzése e téren 
sem árt.

Ezúttal nem lesz szó a magánjogi peres igények érvénye
sítéséről, az úgynevezett polgári bíráskodásról, hanem a már 
említett büntető jogszolgáltatásról s talán helyes lesz minde
nekelőtt szólni a bűncselekményekről általában, azután azok
nak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló s e lap ha
sábjain tárgyalható két csoportjáról, végül a büntető ügyekben 
követett eljárásról.

I. Bűn és bűncselekmény.
A bűn egyidős az emberrel. Hogy mi a bűn, nem kell, de 

talán nem is lehet teljesen jól meghatározni, annak ismerete 
benne él minden ember lelkében. A paradicsom boldog állapotá
ban megjelent az első tiltó jogszabály s mióta azt az első em
berpár megszegte és ezzel bűnbe esett, az egész emberiség bol
dogtalanságának történetében örökös harc folyik a bűn s az 
emberi gonoszság ellen.

Isten a tízparancsolatban oiyan törvényt szabott az em
beriségnek, mely örök érvényű, emellett azonban már a legkez
detlegesebb társadalmak s az ókori államok is külön törvényes 
tilalmakat léptettek életbe, melyeknek áthágását < büntették. A 
mai bonyolult társadalmi s állami berendezkedés pedig már 
annyi tiltó jogszabály alkotását tette szükségessé, hogy a tila
lomfák erdejében már nemcsak az egyszerű böngésző ember, 
hanem az erdöör is eltéved.

Ha Isten törvénye szerint való életet élne az ember, bi
zonyára nem lenne szükség a sok tilalomfára; de mivel a civi

lizáció fejlődésével az ember nagyon eifávolodotf az Istentől s 
az emberek társas együttélése tilalmak és büntetések nélkül le
hetetlen lenne: a legmagasabb rendű közösség az állam magá
hoz ragadta a szabályalkotás és büntetés jogát s ebben odáig 
ment, hogy jogot formál arra is, hogy egyes igen nagy bű
nökért polgárait életüktől is megfossza.

Az állami törvények bűncselekménynek nevezik azt, amit 
az erkölcsi életben a bűn fogalma takar, de természetesen a 
bűn tágabb fogalom, mint a bűncselekménynek nevezett tett, 
mert vannak bűnök, miket csak az Isten lát, holott az emberi 
törvények által bűncselekménnyé nyilvánított tettek valami kül
ső cselekvés formájában jelennek meg s embertársaink érdekeit 
sértő eredményt hoznak létre.

Keresztyén vallásunk tanítása szerint a bűnt nyomon kö
veti a biinhődés. Ha bűnt követünk el, azért akár még itt a föl
dön, akár a másvilágon bűnhődnünk kell. Hogy miért, hogyan: 
a bölcs Isten dolga. Lehet, hogy mi csak későn vesszük észre, 
hogy bűnhődtünk s lehet, hogy ha sújt az Isten keze, csak ké
sőbb tudjuk meg, hogy ezt miért érdemeltük meg. Isten a bün
tetéssel akar bennünket megtisztítani s országára méltókká 
tenni. Részünkről csak megnyugvás, köszönet és hála jár érte.

Itt nincs helye annak, hogy az állam büntető hatalmát 
vitassuk, — az állam törvényszabási joga és büntető hatalma 
kétségtelenül fennáll s ehhez alkalmazkodnunk kell.

A földi igazságszolgáltatásban is az az- irányadó elv, hogy 
a bűncselekmény elkövetését nyomon kövesse a büntetés. Ez 
rendszerint be is következik. Természetesen nem vétünk akkor, 
ha annak a meggyőződésünknek adunk kifejezést, hogy az ál
lam büntető hatalmának gyakorlása nem tökéletes s inkább 
csak keresése és megközelítése az igazságnak, mint elérése.

Jelenleg érvényben levő magyar büntetőtörvénykönyvünk 
1878-ban készült, de természetes, hogy a haladó élet szüksé
gessé tette azóta is sok büntető jogszabály alkotását. A vil
lanyáram-lopás, az árdrágító visszaélés, a kommunista bűncse
lekmények, a tisztességtelen üzleti verseny, stb. olyan bűncse
lekmények, melyeket a modern, nagyrészt a háború utáni idők 
hoztak felszínre.

Súlyuk szerint a bűncselekmények büntettek, vétségek és 
kihágások. Csak azok a cselekmények büntethetők, amelyeket 
a törvény büntetendőnek nyilvánít.

Következő cikkünk címe: Az állam és társadalom elleni 
bűncselekmények.

H A R M O N IU M  eladó
már 155 pengőtől kisebb s nagyobb. 
BUDAPEST, IV., MOLNÁR UTCA 16.

Evangélikus Leányinternátus. (Buda
pest, Vili., Rákóczi-út 10. II. 3/b.) Bün- 
ker Jozefin egy éve működő intézete 
családias otthont biztosít az evang. 
leánygimnázium növendékeinek. Modern 
nyelvek, zongoratanulás, korrepetálás. 
Az ellátás díja evangélikusoknak havi 
100, másoknak 120 P. A kibővítendő in
tézet már most elfogad jelentkezéseket a 
jövő iskolai évre. 3—3.

K E C S K É S J Á N O S
lakberendező asztalosmester

GYŐR-GYÁRVÁROS,
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút or okat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is. 
M e g h í v á s r a  helyszínre megyek.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak Érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R uhafestés - vegy  tisztítás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 2—10

V l K Á f o O T .
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

MTIXJVÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10°/o engedményt kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS 2SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NEMETH KÁROLY,
Di. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelőt szerkesztő At ki^dő :

SZABÓ JÓZSEF.
KAsratokat nőm amink ritaxa

Baross-nyomda UzsalyésKoncz. T..-7-63.
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KAPI BÉLA
1910-ben

Laptulajdonos 
Ounántú l i  Lu th e r  - S z ö v e t s é g .

Megje len ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan malléklat tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANGSZÓ

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poatac8ekkazámla : 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, 

ártatlan szenvedésével és halálával.
A m ásodik hitágazat lu theri magyarázata a kiskátéból.

15 szám.

A Harang»*6
■lerkeaztő-kiadóhiTatala :

Q Y Ö R
Q., PeMfi-tér 8.

Klöfixetóai árit:
negyedévre 1 P 28 fülét, 

félévre 2 P ** fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Ooportos küldéssel 
I0*/a-os kedvezmény 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

M iért s ir t  J é z u s?
És mikor közeledett, látván 

a várost, sira azon. Lukács 
19:41.

Virágvasárnapján szokatlan lát
vány tárul elénk: a síró Jézus. 

íme, a férfiasság eszményképe sir. 
Aki Jeruzsálem leányainak részvét
könnyeit ezekkel a szavakkal há
rította el magától: „ . . Ne sirjatok 
énrajtam, hanem ti magatokon sir
jatok és a ti m agzataitokon...“ 
íme, most ö maga hullat forró 
könnyeket.

Miért sirt Jézus?
A könny emberi érzések néma 

s mégis beszédes tanúja szokott 
lenni. Keresd hát, kutasd hát, miért 
szoktál sírni te?

Sírsz anyagi romlásod felett. 
Az Ur Jézus nem sirt szegénységé
ben, mert azt mondotta: „Mit hasz
nál az embernek, ha az egész vilá
got megnyeri, lelkében pedig kárt 
vall“. (Márk 8:36).

Sirsz kenyérgondok miatt. Az 
Ur Jézus, aki azt mondotta magáról, 
hogy „a rókáknak barlangjuk van 
és az égi madaraknak fészkük, de 
az ember fiának nincsen fejét hová 
lehajtania“, . . akinek társasága 
gabonafejeket kénytelen szaggat
ni, hogy éhségét csillapítsa, nem 
sirt, hanem azt mondja: „Ne ag
godalmaskodjatok... mert jól tudja 
a ti Atyátok, mire van szükségetek“. 
(Máté b).

Sirsz testi betegség kínjai között. 
Szenvedett-e valaki többet testileg- 
lelkileg az Ur Jézusnál, mégis csak 
vércseppek tündökölnek a keresztfán.

Sirsz a hálátlanság miatt Fizet
tek-e valakinek e világon nagyobb 
hálátlansággal az emberek, mint 
az Ur Jézus Krisztusnak, mégis 
szeretettel néz le hálátlan tanítvá
nyaira, hiszen maga mondotta; „Ha 
a z o k a t  s z e r e t i t e k ,  a k i k  t i t e k e t  s z e 

retnek, micsoda jutalmát veszitek ?“ 
(Máté 5:46).

Sirsz, mert ellenségeid körülvesz
nek és ellened törnek. Volt-e valaha 
több és ádázább ellensége valaki
nek, mint az Ur Jézus Krisztusnak, 
mégis a keresztfán Így imádkozik 
értük: „Atyám bocsásd" meg nékik, 
mert nem tudják mit cselekesznek". 
(Lukács 2 3 :34).

Sirsz, mert elhagytak azok, akik 
szerettek és egyedül maradtál. Gon
dolj a passióra s benne a gyáván 
megfutamodott tanítványokra, Judás 
árulására, Péter tagadására. Gon
dolj az Ur Jézusnak a kereszt
fán mondott eme szavaira: „Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engem“ . . .  és keress könnyeket 
az arcán: nem találsz egyetlen 
cseppett sem.

Sirsz i igasztalanul és reménytelenül 
kedveseid sírja felett. Az Ur Jézus 
Krisztus is megsiratta barátját, a 
meghalt Lázárt, de letörült köny- 
nyei után, mennyei Atyjában való 
gyermeki bizalommal, uj életet fa
kasztott s ebből a sírból és az Ő 
sírjából, az Arimathiai József szik- 
lasirjából azóta is örökkévaló dia
dallal kiáltunk: „Halál, hol a ful
lánkod, pokol, hol a diadalmad,.. 
hála az Istennek, aki megadta ne
künk a diadalt, a mi Urunk, a Jé
zus Krisztus által (1. Kor. 55:57).

Vagy sirsz hazád miatt. Mit si
ratsz benne? Vagyonodat, kényel
medet, nyugdíjas jó állásodat, vagy 
talán feldultcsaládi fészkedet, kedves 
rokoni, baráti kötelékeket? Magyar 
hazádért dobogó szived azt suttog
ja, hogy az Ur Jézus Krisztus ha
záját siratta. Igazad van, de ha mé
lyebben vizsgálod a virágvasárnapi 
evangéliumot, meg fogod látni, hogy 
hazájának, nemzetének bűneit siratta, 
amely bűnökért el kellett pusztulnia.

Sirtál-e már bűneid miatt?
Sirtál-e már azért, hogy bűnös 

életeddel másoknak is kárt okoztál ?!

Sirtál-e már azért, hogy megér
demeltük az Urnák Ámos próféta 
által igért büntetését: „Mert ime, 
...szétrázom Izrael házát minden 
népek között, amint a rostával 
rázogatnak.. “ ?!

Sirtál-e már azért, hogy népünk 
még ma sem érti meg a virágva
sárnapi evangéliumot és nem becsüli 
meg, nem akarja meglátni, megis
merni a megpróbáltatás napjait, 
azoknak a taniiásait, melyek a jö
vendőbékességére valók?! (Lukács 
19:42).

Sirtál-e már azért, mert ma is idő
szerű az Ur Jézus Krisztusnak pa
naszos kiáltása felénk, magyarok
ho z ... „hányszor akartam egybe- 
gyüjteni a te fiaidat... és te nem 
akartad“ ?!

Ha mindezért nem sírtál, akkor 
áll ki reménységed virágvasárnap
jának a diadalmenetéből, menj fel 
önvizsgálatod kilátóhegyére, nézz 
bele a magyar jövendőbe, lásd meg 
bűneidet és sirasd meg keservesen, 
hullass annyi könnyet, amennyi 
elég ahoz, hogy látható bűneid szé
gyenfoltját lemossa szivedről, azu
tán vidd oda nagyhéten szivedet az 
Ur oltára elé, ott majd az éretted 
is a keresztfán meghalt Ur Jézus 
Krisztus megváltó vérével lemossa 
róla láthatatlan bűneidet is, hogy 
belőled, a siró emberből húsvéti 
hallelujával örvendező uj ember 
lehessen ! Egyed Aladár.

M INDEN A TIED . . . ? !
Tied a fény, a kincs, a pompa,
Fény, mely sugarát reád ontja, 
Körülötted minden élvezet —
S nem hajtod meg soha térdedet.

Minden a tied élsz és virulsz,
De az Úr előtt majd hogyan pirulsz ? 
Ha lábad a sir felé siet,
Mondd csak: mi tesz akkor a tied ?

Szirti János.

1936. á o r il is  5.
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H iába.
Valaki kiszámította, hogy a földön kö

rülbelül 1 millió ember munkájának ered
ményét eszik meg évenként az egerek. 
Egymillió ember dolgozik az — egerek
nek, tehát hiába. Bizonyos, hogy minden 
téren sok emberi munka történik hiába 
és sok munkaeredmény pazarolódik el a 
semmibe. Ki tudná megmondani, hogy 
mennyi meleg illan el télen a kéményen 
keresztül? Ki tudná megmondani, hogy 
hány lépésünk veszik 
naponkint kárba és 
hány jószándékú sza
vunk hullik a semmi
be — hiába?

A lelki életben is 
van hiábavaló, ered
ménytelen munka. Ma 
is szomorúan igaz, amit 
az Úr Jézus a magve
tőről szóló példázat
ban mondott. Négyfé
le szív-talaj van s csak 
egyben érik kalász a 
magvetés nyomán. A 
munka háromnegyed 
része tehát kárba ve
szett. Elkapdosták a 
madarak, kiperzselte a 
nap, megfojtották a 
dudvák. Ezt a szomo
rú eredményt ábrázol
ja mai képünk is, 
amely egy japán raj
zoló müve. A négyfé
le szívtalaj közül me
lyik a tied?

A könyvnyomtatás 
feltalálása óta körül
belül 2 milliárd bibliát 
nyomtak ki és terjesz
tettek el. Azóta 10 
milliárd ember vonult 
át a földön. Tehát 
minden ötödiknek ju
tott egy biblia. Kér
dés, hogy hány vette 
kezébe, hogy olvassa, 
hány szívlelte meg az 
olvasottakat s hány
nak az életében ter
mett a jó mag gyü
mölcsöt?

Ma a bibliatársu
latok évenként 10 
millió bibliát terjesztenek el. Ki tudja, 
hogy a 10 millióból hány jut olvasatla- 
nul mestergerendára, fiókok fenekére s 
hány kerül naponként kézbe.

Körülbelül egy millió keresztyén temp
lom van a világon. Tehát minden vasár
nap legalább egy millió prédikáció hang
zik. Micsoda gazdag magvetés. S mégis 
milyen silány az eredmény. Legalább is 
látszólag.

Mi azonban csak szolgák vagyunk. 
S a szolgának csak az a teendője, hogy 
szolgáljon. Tekintet nélkül arra, hogy 
gyéren vagy bőven mutatkozik-e az 
eredmény. Az Úr dolga, hogy mikor vi
szi teljességre az ő művét.

Hiába? Nem miránk tartozik az el
döntése.

B a f  ha valaki megbotlik. Még nagyobb baj, 
ha el is esik. Még nagyobb baj, ha valaki úgy esik 
el, hogy nem is lad felkelni De a legnagyobb baj 
az, ha valaki nem is akar felkelni, sőt eltaszltja 
magitól a felsegítő kezet.

A prédikáció értéke.
Lipcsében járok, a vásárairól híres 

német nagyvárosban. Ennek is a régi, 
kopott belvárosában. Megállók egy szűk, 
kanyargós utca egyik háza előtt. Kes
keny, nyurga, sárga házacska. Nem hir
detik a lipcsei hírességek között. Hát itt 
lakott! Ez volt a háza, — mondom ma
gamban csendesen. Aztán nem messze 
betérek a sokszázados Máté-templomba. 
A szószékhez közel, a presbiterek sorai

ban megmutatják a helyét: Itt ült min
dig! — Néhai L i e y s a t h  E d u á r d  
lipcsei szabómesterről van szó (1838— 
1921.). Nevét bizonyosan nagyon keve
sen ismerik a nagy világban; pedig meg
érdemelné az emléke.

Mindjárt megértjük ezt, ha belépünk 
, a Máté-gyülekezet kedves őszhajú s sza- 
káliú lelkipásztorának: Roehling Henrik
nagytiszteletű úrnak meghitt dolgozó- 
szobájába. Szívesen fogad és hamarosan 
megmutatja könyves-polca tetején a leg
felső sort, melynek mind a 30 kötetét az 
elhúnyt szabómester saját kezével írta 
tele. Mint a gyülekezet kincsét őrzi ezt 
kis írott könyvtárat. Vászonkötéses, 
aranymetszésü könyvek. Mi van benne? 
P r é d i k á c i ó - j e g y z e t e k !  1851— 
1920: több mint 68 esztendő munkája! 
Ez idő alatt Leysath mester uram 5475 
prédikációt hallgatott végig és írt róluk 
odahaza — templomi feljegyzései alap
ján — jegyzeteket. Tartalmi beszámolót

s utána röviden saját véleményét és 
megjegyzéseit.

Kezembe veszem az első kötetet. Sár
guló levelek, fakuló, szétfolyó betűk. Az 
első lap címe: „Leysath Eduárd lipcsei 
szabóinas prédikáció-jegyzetei“. A követ
kező lapon minden bevezetés nélkül egy 
bibliai ige; „Engedelmeskedjetek elöl
járóitoknak és fogadjatok szót, mert ők 
vigyáznak leikeitekre, mint számadók; 
hogy ezt örömmel míveljék és nem bán
kódva, mert ez nektek nem használ. 
Zsid. 13, 17.“ Ez az ige vezette öt egész 

életén át. Az első be
jegyzéskor konfirman
dus és 13 éves! A 
jegyzetek mind gya
koribbak lesznek. Be
lenézek a Nagytiszte
letű úr jegyzetfüzetébe 
is, ahol össze vannak 
állítva számszerűen a 
kötetek adatai. Évtize- 
denkint állandóan nö
vekszik a templomlá
togatások száma. A leg
többet 1857-ben ült 
szószékek alatt. 124 
istentiszteletet hallga
tott ebben az évben. 
Akkor már 19 éves és 
szabólegény volt! Va- 
sárnaponkint tehát 
többször is hallgatta 
Isten igéjét. Átlapozok 
még néhány kötetet s 
olvasgatok bennök; 
egyik-másik nyütt ál
lapotban van már. És 
meghatottan teszem 
őket vissza.

Ez az egyszerű sza
bómester r e n d s z e 
r e s  templomlátogató 
volt! Ágyhoz kötöző 
betegségen kívül se 
forróság, se hóvihar, se 
semmi más otthon nem 
marasztotta. Minden 
alkalmat megragad, 
mely Isten igéjét nyújt
hatja. Nem kiméi fá
radságot. Nem unja 
meg a sok hallgatást. 
Sőt mind buzgóbban 
és sűrűbben ül Jézus 
lábai elé.

Ez az egyszerű sza
bómester mindenütt fel

kereste a templomót! Bármilyen messze 
járjon is szülővárosától, bármerre vigye 
is vándorútja, Isten hajlékát el nem ke
rüli. Erről is tanúskodnak az írásai.

Ez az egyszerű szabómester személy
válogatás nélkül m i n d e n  igehirdetőt 
egyformán meghallgatott, akit csak el
ért. Lipcse lekészeit, vendégszónokait, 
püspököket és kezdő káplánokat egy
aránt. Neki minden vasárnap prédikált 
valaki. És nem egyes kiválasztottak ked
véért ment csak az istentiszteletre.

Szivén feküdt a g y ü l e k e z e t e !  
Nem volt mindegy neki, hogy néhányad- 
magával ül-e üres sorok között, vagy új- 
jongó örömmel írhatja jegyzetei közé: 
Ma tele volt a templom! A szerény sza
bómestert csak 77 éves korában választ
ják meg a gyülekezet 12 elöljárója közé. 
S milyen panaszosan sírja el, ha az elöl
járók padjában egyedül kell ülnie!

Szívén feküdt l e l k i p á s z t o r a
is! Imádkozik érte betegsége idején,

„ Imé kimérte a magvető vetni. .
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hogy minél előbb újra hirdethesse az 
evangéliumot. Hordozza a gyengéit is. 
(Mert az egyszerű szabómester nem volt 
ám kritikátlan; nagy emberekre is van 
nem egy találó bírálata. Jártas a keresz
tyén irodalomban. S meg tudja állapíta
ni, hogy melyik prédikáció felel meg a 
bibliának s melyik ellenkezik vele!*) De 
nem úgv hordozza, hogy széthordja s az 
egész világnak elbeszéli, hanem a lelké
ben hordozza, mint fájdalmat és Istentől 
kéri imádságában a bocsánatot és a se
gítséget.

És mindenekfelett szívén feküdt a 
p r é d i k á c i ó !  Erről nemcsak gyakori 
istentisztelet-látogatása beszél. Ezt bi
zonyítja az a kitartó hűség is, mellyel 
hosszú évtizedeken át leírja magának a 
tartalmát, a mondanivalóját, a hozzá 
szóló üzenetét. Újból és újból, különö
sen betegsége idején, átolvassa őket. 
Felüti mellé a bibliát, s nagyszerű isme
rőjévé lesz. S még inkább bizonyítja pré
dikáció-tiszteletét, hogy mindenütt nagy- 
gyá igyekszik tenni, s elő meri venni hét
köznapi beszélgetés tárgyául akár csa
ládi körben, akár baráti társaságban, 
akár kórházi teremben tölti napjait!

íme, a p r é d i k á c i ó  é r t é k e !  
Mert erről beszél Leysath Eduard lipcsei 
szabómester emléke.

Persze az emberben könnyen felfakad 
a kérdés: vájjon nem értékelte-e ez az 
ember a prédikációt a valóságos becsér
téken felül?! Csakugyan ér-e annyit 
gyarló embereknek szószékről szálló be
széde, hogy azért ennyi fáradságot, eny-

*) A lelkésztestvéreknek különösképpen is 
ajánlom ebből a szempontból azt a füzetet, melyből 
én is — személyes beszélgetésemen kívül — az 
adatokat vettem : Heinrich Roehline. Predlgtnotizen 
eines Schnr id* rmeister8, Leipzig, 1935., A. Deichert 
kiadás, 0’80 RM.

nyi munkát, ennyi hűséget, ennyi időt, 
ennyi önmegtagadást, ennyi szeretetet 
áldozzon oda az ember? Neki a prédiká
ció midennél nagyobb volt és többet ért! 
Mert éppen az igehirdetésben, — igen, 
bukdácsoló emberek hiányos Krisztus
hirdetésében, amivel maga is nem egy
szer elégedetlen volt, — éppen a temp
lomi élőszóval zengő prédikációban hal
lotta meg I s t e n  szavát, I s t e n  be
szédét, I s t e n  I g é j é t !  Éppen ez az 
emberi ajkakról elhangzó Krisztus-üze
net ébresztett — minden emberi gyen
gesége és hiányossága ellenére is — 
benne hitet! Ő bizonyára megtapasztal
ta, amit Pál apostol így mond: A hit hal
lásból van! Jól és helyesen és józanul ér
tékelte ő az igehirdetést!

Ennek az egyszerű szabómesternek 
az emléke nem azt követeli tőlünk már
most, hogy mi is hasonló könyvtárt ír
junk össze (ez a különös mód az ő egyé
niségéhez tartozott hozzá), de ezt kiált
ja felénk: Tégy vallomást, mit látsz az 
istentiszteletben, mennyire értékeled a 
prédikációt, tudod-e, hol kapod ajándék
ba a hitet s vele az örök életet?! Is 
te n  I g é j é t ,  amely hozzánk főképpen 
a prédikációban szólal meg elevenen, 
nem  l e h e t  e l é g  n a g y r a  t a r 
t a n i !  Hiszen Krisztus egyháza, gyü
lekezete, népe is csak ott van, ahol isten 
Igéjét hirdetik, hallgatják és hittel be
fogadják!

Lipcse. Scholz László.

„Csempész-biblia.“ A nemrégiben tar
tott amerikai bibliakiállításnak egyik ér
dekessége az a biblia volt, amelyet 1776- 
ban az angol király határozott parancsa 
ellen nyomtak. Azért ezt a bibliát „csem- 
pész-bibliá“-nak nevezik.

Szó vj et-Oroszországból.
Az iskolákban külön kosztot és új 

ruhát kapnak azok a gyermekek, akik 
csatlakoznak az ifjúsági istentelenségi 
mozgalomhoz. ***

Hivatalos szovjet-orosz közlés sze
rint a kommunizmus 18 éves uralma óta 
42.000 lelkészi jellegű egyén halt meg a 
gyüjtötáborokban. Jelenleg egész Orosz
ország területén csak 1200 lelkész él s 
ezek közül is csak néhány teljesít gyü
lekezeti szolgálatot.***

Az istentelenségi mozgalom központi 
tanácsa május folyamán Moszkvában vi
lágkonferenciát rendez, amelyen 36 kül
földi istentelenségi mozgalom képvisel
teti magát. ***

Husvét ünnepei alatt a templomok
ban razziát tartanak ellenőrzés végett. 
Ugyanakkor a szovjet-orosz rádió 62 le- 
adója 19 nyelven 2000 óra tartammal 
istentelen előadásokat tart.

***
Az istentelenségi mozgalom 1935-ben 

11 millió istentelen könyvet terjesztett el 
Európában és Ázsiában.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Márk evangélioma. 13.

Április 6. Az áruló leleplezése. Márk 14, 
17—21. Jézus a szivekbe lát Azért tudja 
rólunk azt is, amit senki sem tud, talán 
még magunk sem. Judás sötét tervét már 
akkor világosan látta az Ur, mikor az áruló

A  C S O d a -
Irta ; dr. Schlitt Gyula. 11

— Isten küldte az illetőt. Őrt állt a börtönöm előtt s jaj
gatásomra bejött. Gyufát gyújtott s én karjába kapaszkodtam. 
Rimánkodtam, hogy a kő is megindult volna s az én őröm is 
megindult. Végigkopogtatta a falakat, egy helyen kidob né
hány téglát s már is húz maga után. Kezemnél fogva húzott s 
követtem. Cseppet se féltem tőle. Nehéz volt a levegő a hűvös 
folyosóban, majd megfulladtunk. Vagy tíz percig mentünk, 
míg kiértünk a szabadba. Itt emberem útnak bocsátott s ő 
visszament a folyosóba...

— Csodálatos!...
— Az Isten is áldja, bármerre jár, a jó szívét...
— S nem tudja, ki volt?
— Csak annyit hallottam beszédjén, hogy nem orosz. 

Egyik fülbevalómat nyomtam a kezébe jutalmul. Nem akarta 
elfogadni. Maga sem tudta, mit kapott. Megért vagy 30.000 
rubelt, de mit nem adtam volna oda, mikor életemet mentette 
meg s remélhettem újra, hogy megtalálom enyéimet!...

— Na és!?...
,•— Azóta bolyongok..., keresem férjemet..., gyerme

keimet...
— És?!...
— Nem találtam még rájuk. Mondták, hogy a férjem is 

megmenekült. Nyugat felé ment. Budapesten állítólag pincér 
volt egy ideig, majd Franciaországba ment. Mennék én utána, 
de meddig jut egy asszony pénz nélkül!?... Avagy talán nem 
is igaz. Itt-ott kifakadok s olyankor néhány hónapra börtönbe 
visznek. Most is onnan jövök. Ez is szórakozás a reménytelen 
nyomorúságban. Egyik nap a másik után, míg majd jön a meg
váltás..., már alig várom'...

— Kedves asszonyom, nem szabad így gondolkodni, — 
szólal meg Alex, — bele kell törődni s úgy kell a napokat fo
gadni, amint azokat a megváltozott élet nyújtja. Ugyan Olyan 
boldog lehet, mint régen, csakhogy a boldogság ma más for

mák között mutatkozik. Bele kel! illeszkedni az új helyzetbe. 
Nincs más.

— Édes fiam, — szól szomorú mosollyal az asszony, —■ 
te olyan kedves vagy, de olyan keveset tudsz az életről. Ne 
akarj engem meggyőzni. Nem sikerül. Én már nem illeszkedem 
bele a megváltozott életformákba. Engem gyökerestül téptek 
ki az életből... s a hercegnő rongyokba züllött.

Könnyei potyognak szegénynek. Natalia végigfuttatja 
szemét az asszony ruházatán. Foltosnak foltos, de tiszta.

— Annyira még nem jutottam, leányom, hogy piszokban 
iárjak. Ennyi még megmaradt bennem a múltból. Pedig nehéz, 
piszok közt élni és tisztának maradni. Valamikor Párisból hoz
ták ruháimat s ma így vagyok...

— Ez az igazság, jó aszonyom, — mondja Natalia, — 
egy a munka, egy a ruha, egy az élet.

— Palotámban olyanok ülnek, kik azelőtt a kloakákban 
bujkáltak, mert nem mertek tisztességes ember szeme elé ke
rülni, hogy ne kelljen dolgozniuk. Ma az én vagyonomon híz
nak. s a munkához annyi közük sincs, mint akkor... Én meg 
koldussá lettem... Ez igazság?... Nem, édes leányom, ez szél
hámosság... s az egész rendszer, világcsalás!... Ez az igaz
ság!... A hitványok összefogása ez, hogy az elámított emberi
ség ostobaságán élősködjenek. Ez az igazság.

Alex lehorgasztott fejjel hallgatta az asszony kitörését. 
Nem merte felemelni szemét. Nem talált érveket, hogy lecsap
jon az asszonyra. Egészen megzavarodotf. Egyrészt az asz- 
szony tartja lenyűgözve vakmerőségével, másrészt pedig a 
szavaiban fekvő igazságnak súlya nehezedik reá. Natalia sincs 
különben. Kezdi érteni, miért kötötte Biritov annyira a szívére, 
hogy vigyázzon, mert veszedelmes kísértéseknek lesz kitéve. 
Itt vannak még a szovjet területén s már is jelentkeznek. Alig 
bír megállni velük szemben. Neki sincs mit válaszolnia, pedig 
gondolatai ezrével gyúrják egymást agyában. A kalitkából ki
került a szabad levegőre s nem tud repülni. Azt hitte a világot 
tartja markában s egy foltos ruhájú asszony előtt kihagy az 
esze. Megszállja a félelem, hogy fogja végrehajtani feladatát?! 
Érthetetlen tiszteletet érez az asszony iránt s fáj, hogy szen
vedni látja. Tudna sírni végzetes csalódásain, melyek egészen
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még csak a szive mélyén hordozta azt. 
Szörnyű volt a Judás bűne. Szörnyűködés 
és elitélés helyett azonban többet ér meg
nézni : Hányszor árultam már el én Jézust. 
Nem vagyok-e éppen most is árulója?

Április 7. Az utolsó vacsora. Márk 14, 
22—25. A világtörténelem legszentebb ese
ménye játszódik itt le. Halála előestéjén 
feltárja az Ur halála csodálatos és kegyel
mes értelmét. Azért hal meg, hogy meg
töretett teste táplálék, kiontott vére ital s 
az egész esemény örök közösség és erő
forrás legyen a számunkra. Nagyhéten hadd 
merüljön el lelked a szereztetési igék mély
séges értelmébe ; . . . .  ez az én testem . . .  
vérem, amely tiérettetek adatik . . .  kion- 
tatik . . .*

Április 8. A fogadkozó Péter. Márk 14, 
26—31. Péter öntudatosan mellére üt s úgy 
erősítgeti, hogy ő mindhalálig hű marad a 
Mesterhez. Bizonnyal egész őszinte volt a 
jószándéka. De mikor jön a főpap udvará
ban a próbatétel éjszakája, Péter gyávának 
bizonyul. Milyen megbízhatatlan is az em
ber. Á kisértés legkisebb szele is ki tudja 
sokszor oltani lelkesedése lángját. — Aki 
azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne 
essék!

Április 9. A Getsemáné. Márk 14, 32— 
42. Soha nem látott a világ olyan szenve
dést, mint ami ott ment végbe az olajfák 
árnyékában. Benne volt abban a test gyöt
relme:, az Úr Jézusnak is étző emberi teste 
volt. És benne volt a lélek gyötrelme is, 
amit okozott az árvaság tudata, hogy még 
a tanítványok sem tudták megosztani az 
utolsó órák vérverítékes perceit. A leg- 
szörnyübb szenvedést azonban az jelentette, 
hogy a büntelen Fiuistennek kellett a bü-

a foltos ruháig sodorták. Édes szomjúsággal szívja magába 
minden szavát, pedig mindegyike egy-egy kalapácsütés imá
dott elvein s mindenegyes gondolata egy-egy robbanás leg
belső lelkivilágában. Natalia nem a szavak értelmét fogja fel 
annyira, mint azok zenéjét hallja. Mintha régfelejtett álomnak 
visszasíró melege áradna belőlük. Natalia nem akar már vitat
kozni, csak az asszony élettörténete érdekli szerfelett. Hol la
kik, merre járt, mit csinál?... Minden érdekelte. Milyen is volt 
régen az élet?... Az asszony alig győzött felelni kérdéseire.

A vonat megállt. Alig tudnak elválni egymástól. Mi köti 
őket annyira egymáshoz?... Az asszony sorsa s még valami, 
amiről nem tudni, micsoda, minek nincs neve, de ami erősebb, 
mint barátság..., mint minden... Az Istennek keze. Natalia ki
kíséri s viszi a kis batyuját. Van tíz percnyi idő s a vonatról 
is leszáll. Natali retiküljéböl elővesz egy csomó százrubelest s 
odaadja az asszonynak. Az asszony szabadkozik, de Natalia 
erőszakos és el kell fogadnia. Volt vagy húsz darab. Szegény 
asszony • viszont fülbevalóját veszi elő. Csak úgy szikrázik a 
sötétben.

— Legyen tied, leányom, — mondja könnyezve, — ez az 
utolsó emlékem, mi a fényes múlthoz köt. Vidd. Ez annak a 
párja, mivel életemet fizettem azon az éjszakán Vedd, neked adom.

Natalia nem érzett semmi hajlamot, hogy visszautasítsa 
a drága ajándékot. Bosszantotta a szemtelenség, amivel a fül
bevaló után nyúl. De egész természetesnek vette. Amint a ke
zében érzi, megremeg. Hideg, mint a jégdarab s forró meleg
ség foly az ékszerből kezébe, testébe, vérébe... Talán a bril- 
liáns tüze melegít... A vonat fütyölt s Nataiia az asszony nya
kába borul. Az asszony magához szorítja s megcsókolják egy
mást. Natalia majd lent maradt a vonatról.

Mi volt ez?... Mi köze van ez asszonyhoz? Natália meg
indult állapotában az életét adta volna az asszonyért s az asz- 
szony nyomorúságában Natalia kedvéért megválik drága kin
csétől, melyhez élete legboldogabb és legszomorúbb emlékei 
fűzik. Érthetetlen. Előveszi a fülbevalót. Félrekapja fejét, amint 
a lámpa fényében megfürdő gyémánt szemébe villan. Csak úgy 
hányta a tüzet. Gyönyörű darab. Kiiencágú korona s mind
egyik ágnak a tetején egy brilliáns. Felül kis oroszlán, amint 
rátapos a kígyó fejére. Ez lehetett a család címere.

K A R C O L A T O K .
Semmi Köze fjozzá !
Egyik falusi gyülekezetünk lel

késze a szószéken szóvátette a 
hívek egyik elharapódzott bűnét, 
a túlhajtott pincézést, amely nem
csak a hioek életében általában, 
hanem az istentiszteletek látoga
tása tekintetében is kezdte érez
tetni a maga kártékony hatását.

Utána az egyik egyháztag a 
közgyűlésen igy köszönte meg a 
lelkész jóindulatú figyelmezteté
sét: „Semmi köze a tisztelendő 
urnák ahoz, hogy mit csinálunk. 
Ha nem tetszik, menjen el innen“.

Ez a durva hang mindenek előtt 
Oroszországra emlékeztet. Ott be
szélnek ilyen durva tiszteletlen
séggel a vörös elvtársak.

De nincs is igaza az illetőnek. Mi 
igenis őrizői vagyunk a mi atyánk
fiainak. Ha csak nem akarunk 
Káinok lenni, mindegyikünknek 
köze van ahoz, hogy mit csinál a 
másik. Külünösen köze van a lel
késznek, mert ő az Isten elköte
lezett szolgája.

Istennek pedig csak van abba 
beleszólása, hogy az ö népe va-

Natalia az önfeíedésig nézte magát bele ebbe a csodála
tos szépségbe. Azt mondta, királyné fülén is volt már. Jött halk 
suhanással az ábránd, szárnyára vette Natáliát s vitte végelát
hatatlan távolságokba. Ragyogó világ élete tárul fel előtte a 
múltból melyet eddig elzártak előle. Miért?... Micsoda élet le
hetett az, mikor vagyonokat érő gyémántok lángoltak fehér 
asszonyok fülén? Carevicsek csókoltak neki egykor kezet... 
Szép asszony lehetett... Palotája fényes termeiben úgy járha
tott fel-alá, mint valami királynő!... Olyan a szeme, mint a 
legtitokzatosabb éj, melynek fekete hátteréből fényes csillag 
világok Okos asszony. Villámként cikkáznak gondolatai. Jó 
asszony. Puhaság csordul minden szavából. Vallásos, szereti 
áz Istent. Csodálatos!! Az Isten végig korbácsolt rajta, elvette 
mindenét, nyakába akasztotta a koldustarisznyát s imáiban 
megcsókolja a kezét. Csodálatos!! Micsoda világ lehetett, mi
kor a szenvedést áldásnak vették!? Micsoda emberek lehettek, 
kik .leborulta a láthatatlan lény előtt, hogy imádják, mert bün
tette őket!? Natalia e gondolatra szinte fázott, őrület! Érthe
tetlen! Micsoda emberek lehettek azok? Bonyolult lelkű lények 
lehettek!... Ők akkor örültek, mikor a szovjet világ sír és vi
szont... Mi történhetett azokban a fényes termekben, hol gyé
mántok szikráztak a szépasszonyok fiilén? Rettentően izgatta 
Natáliát az a fényes terem! Minden csupa ragyogás..., fény..., 
gondnélküli előkelőség!... Persze a palota tövében lent a job
bágy fagyoskodott s emelte öklét a kivilágított ablakokra... 
Selyem mellett rongy..., herceg mögött koldus s a fény előtt 
árnyék... Igen, igy volt!... Azért jöttünk mi... az igazság... az 
egyenlőség1... a boldogság!... Mintha szíven döfték volna e 
gondolatra... Megjelent előtte a foltos ruhájú asszony... a ro
mok, mely alatt az öngyilkos nyomor füstölög...

Jött Alex..., fáradt és kimerült..., akárcsak Natalia... 
Látják egymás arcán, hogy közös aggodalom súlya alatt szen
vednek. Á tapasztalait megfeküdte kedélyüket. Szemükben bá
nat tükröződik, mintha mélyen belülről a csalódás sejtelmének 
keserű könnye kapaszkodnék lassan felfelé. Szótlanul aludni 
tértek. Mindegyik a maga fülkéjébe. Az egyikből már óvári 
hortyogása hallatszott. Rujeff még a folyosón pipázott. Nem 
annyira a füstöt fújta, mint a beléje rekedt dühét...

(Folytatjuk.)

nösök gonosz kezébe adatni. S mindez ér
tem történt.

Április 10. Az elfogatás. Márk 14, 43-54. 
Az áruló ime véghez vitte tervét. A sze
retet jelképét, a csókot aljasitotta le gonosz 
műve eszközévé. íme egy lélek, amely Jé
zus minden mentési jószándéka ellenére is 
beletántorodik a kárhozatba. — Milyen szo
morú mondatokat olvasunk itt. Sötét jele
net, akár maga a nagypéntek. Az egyetlen 
ártatlanra úgy tör rá a gonoszok falkája, 
mint a legutolsó gonosztevőre. Nagypénte
ken bünbánatot tartok, mert ugyanolyan 
bűnöket fedezek föl magamban, mint ame
lyek Jézust keresztre juttatták. Nagypénte
ken áldom az Istent, ki mégis éppen a 
Krisztus kereszthalálában ölelte magához 
a gyilkos nemzetséget, — engem.

Április 11. A vallatás. Márk 14, 55 - 65. 
Milyen szomorú, hogy Jézust éppen azok 
ültetik le a vádlottak padjára, akiknek le
borulva kellett volna felismerni Benne a 
világ megítélő Urát. Milyen szomorú, hogy 
éppen a vallás nevében Ítélték el Jézust, 
aki pedig egyetlen igaz vallást hozta e földre. 
Szegény nyomorult zsidók ! Azt hitték meg
ölhetik azt, aki Isten jobbjáról jött

Április 12. Péter sírása. Márk 15, 66— 
72. A gyermek, asszony hamar sir, de mi
kor egy féi fi fakad sirva, az nagy dolog. 
Mikor megszólalt a kakas, Péter keserve
sen sírni kezdett. Indokolt sirás volt. Péter 
egy szempillantásban meglátta minden nyo
morúságát. Mennyire igaza volt Jézusnak, 
mikor megmondotta, hogy Péter nem lesz 
állhatatos. Az a sirás álldott sirás volt. A 
bünbánat könnye, mindig áldott, mert 
mindig tisztít. Husvét felé az tette meg az 
első lépést, aki meg tudta siratni nagypén
teken a bűneit!
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sárnaponként pincézni jár-e vagy 
templomba ?!

H E T I  K R Ó N I K A .
Budapest, Róma és Bécs az eddigi

nél is szorosabbra fűzi kapcsolatait min
den téren. A dunai kérdésben egyik ál
lam sem folytat senkivel politikai tár
gyalásokat anélkül, hogy a másik két 
állammal előzetes érintkezésbe ne lépne. 
— A határok mentén nagyarányú tele
pítési akciót hirdettek a képviselőház
ban. — Sztraka cseh sajtóattasé távo
zik Budapestről és magyar osztályt szer
vez Prágában. — Lázas katonai készü
lődések folynak a Felvidéken. Eddig két 
hadtest állomásozott: Kassán és Po
zsonyban. Most egy harmadikat szer
veznek Besztercebányára négy tábor
nokkal. nyolc ezredessel és száznegyven 
katonatiszttel. A tiszti családok a pol
gári lakosságtól el lesznek különítve. — 
Mussolini éles angol és népszövetség el
lenes beszédben bejelentette az olasz 
gazdasági és politikai élet teljes átala
kítását. — Az olasz trónörökösné vörös
keresztes ápolónő lesz Kelet-Afrikában. 
—- A népszövetségi tanács ülésszakát 
bizonytalan időre elnapolták. Legköze
lebb már Genfben folytatják a locarnói 
vitát. — Flandin Párisban tárgyalásokat 
folytatott Litvinovval, a török, cseh és 
szerb követtel. — A németországi 
választások alkalmával 99 százalékkal 
győzött Hitler. — Eden angol külügy
miniszter figyelmeztette Párisi, hogy 
vizsgálja meg tárgyilagosan a németek
kel szemben fennálló kérdéseket. — Ve- 
nizelosz volt görög miniszterelnök ko
porsóját nem engedték be Athénbe. —• 
Angliában egymásután hét hadihajón 
végeztek nagy rombolást a kommunis
ták. — A lengyel kormány törvényjavas
latot terjesztett a képviselőház elé, 
amelyben teljhatalmat kér a parlament
től. — Tizennégy utasával lezuhant és 
porráégett Mexikóban egy óriásrepülő
gép. Az utasok meghaltak. Közöttük 
volt egy magyar is.

H A R A N G S Z Ő .

Virágvasárnap.
Máté 21, 1-9.

Külvárosi nyomortanyákon járt az ifjú 
angol király, hogy közvetlen közelről néz
hesse meg legszegényebb alattvalói helyze
tét. Megkopogtatta egy vak koldus rozzant 
kunyhója ajtaját is. „Ki a z?“ — hangzott 
belülről. „A királyod, beereszted-e ?“, szólt 
Vili. Eduard. A koldus boldogan nyitott 
ajtót. — Koldus-lélek, kopogtat ajtódon a 
virágvasárnapi király. Beengeded-e ? En
gedd be. Ne csak a lelkesedés néhány órá
jára, hanem örökre.

Kaposvár. A magyar protestáns lel
kiélet vezérei március 21.-én a Bethlen 
Gábor Szövetség keretében ünnepélyt 
tartottak. Egyházunk részéről D. Kapi 
Béla püspök tartott beszédet. D. Kapi

Béla püspök másnap a templomban pré
dikált.

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Balogh István pápai és Rónay 
Zoltán uraiujfalui segédlelkészeket köl
csönösen áthelyezte. — D. Raffav Sán
dor püspök Kendeh-Kirchknopf György 
szegedi és Nagy József ceglédi segédlel
készeket helyezte át kölcsönösen.

A Budapest—III. kerületi Evangélikus 
Nőegyesület április 1.-én délután 6 óra
kor teaestet tartott, amelyen dr. Sólyom 
Jenő tartott előadást. A műsort művészi 
számok tették gazdaggá.

Lajoskomárom. A nöegylet a téli idő
szakban hetenként egyszer tartotta ösz- 
szejöveteleit, amelyeken bibliaórai mun
kát folytatott, vallásos felolvasásokat és 
szavalatokat hallgatott meg. Dec. 22.-én 
az ifj. egyesülettel karöltve karácsonyi 
előadást tartott; karácsony estéjén sze- 
retetadományokat és csomagokat osz
tott ki; ínségeseket megsegélyezett, 
ágyhoz szegzett betegeket meglátoga
tott és házi istentiszteleteket tartott ná
luk, egyik szegény beteg számára járat
ja a Harangszót. Márc. 8.-án ugyancsak 
az ifj. egyesület böjti vallásos estet tar
tott gazdag programmal. Közreműködött 
Gabnay Ferenc pusztavámi tanító ének
számokkal, Szende Ernő ig.-tan. és Kiss 
Lajos tan. orgonaszámokkal, Meidlinger 
Tériké és Czaltig János szavalatokkal, 
az ifj. énekkar karénekkel. A böjti elő
adás címe volt: Mi neked a böjt?! Egyes 
szegényeket ellátott Luther-Naptárral, 
betegeknek a Gyógyíts meg engem, 
Uram, című imakönyvet adományozta. 
Egyik buzgó tagja az egyházat szép és 
ízléses új persellyel ajándékozta meg. — 
Az ifj. egyesület hetenként kétszer tar
tott öszejövetelt egyházi énekkel, biblia
tanulmányozással, jellemnevelö és törté
neti előadásokkal. Énekkara, szavalói 
ebben az évben is többizben szerepeltek. 
Műkedvelő előadásokat is tartott, me
lyeknek jövedelméből könyvtárát gyara
pította. Házasságot kötő tagjait az es
küvő alkalmából bibliával ajándékozta 
meg.

Mezőtúr. A nőegylet az idén is meg
rendezte műsoros szeretetvendégségét, 
amelyen Falussy Gusztáv ref. lelkész 
imádkozott, Botyánszky János lelkész 
pedig bibliát magyarázott. Dr. Boross 
Istvánnak Légrády Brigitta által elmon
dott proíógja, Dömötör Tibor hegedű
művész, Deák Pálma énekesnő, H. Erkel 
Sári zongoraművésznő számai, Sebők 
Sándorné és dr. Borbély Gyula szavala
tai méltó keretet adtak Kemény Lajos 
budapesti esperes előadásának, aki a 
pénznek Krisztus nélkül való romboló, a 
Krisztussal pedig jótékony hatalmát fej
tegette. A közénekkel kezdődő és záruló 
műsor végén Molnár József egyházfel
ügyelő mondott köszönetét a közremű
ködőknek és a nőegyletnek, amelynek 
asszonyai és leányai a fáradhatatlan 
buzgósággal működő elnöknövel, Bo
tyánszky Jánosnéval az élükön a fényes 
sikerű szeretetvendégséget megrendez
ték. A dúsan felterített asztalokra került 
természetbeni hozzájárulásokon és meg
ajánlásokon kívül az estély több mint 
700 P bevételt eredményezett.

Szentes. A nöegylet a szegedi egye
temi Luther-Szövetség tagjainak a köz
reműködésével márc. 25.-én templomi

hangversenyt rendezett. Melyen Virányi 
Lajos lelkész megnyitó imája után 
Egyed Aladár főesperes vallásos rnűda- 
lait adta elő Kuglis Zsuzsa zenetanárnő 
és v. Magyar János szegedi egyház kar
nagya. Az ének és hegedű szólókat ma
ga a szerző kísérte orgonán. Szerepeltek 
még Mayer József, Mayán László és 
Miszlay István egyetemi hallgatók. A 
jól sikerült ünnepély offertóriuma 55 
pengő volt. — Adatok a lelkészi jelen
tésből (1935): szentesi egvház lélekszá- 
ma szórványokkal egviitt 827. kereszte
lés volt 14, eskettés 7. Reverzális volt 
javunkra 5. kárunkra 1. Meghalt 12. 
Konfirmáltatott 15. Egyházunkba betért 
5. kitért 2. Úrvacsorához járult 184. Kü
lönféle címeken az egyház pénztárához 
befolyt adományok összege: 667 pengő. 
Segélyezésekre fordított az egyház 223 
pengőt, a nőegylet természetben és 
készpénzben 350 pengő értéket. Isten- 
tisztelet 4 helyen van. Az anvaegyház- 
ban vasárnapon kívül még minden szer
dán este prédikációval. A három szór
ványban pedig havonta egyszer.

Celldömölk. Bácsi Sándor lelkész Hit
ler alakját és mozgalmát sorozatos elő
adás keretében állította bele az evangé- 
liom világosságába.

A Dunántúli Énekeskönyv ezelőtt 25 
évvel jelent meg s azóta úgyszólván az 
egész országban elterjedt.

Keszthely. A Gazdasági Akadémia 
Bethlen Gábor Köre március 29.-én böjti 
ünnepélyt tartott szép és gazdag mű
sorral.

Barcs-Nagyatád-Somogyszob. A misz- 
sziói körzet március 25.-én tartotta évi 
rendes közgyűlését a nagyatádi temp
lomban. A közgyűlés előtt Horváth La
jos esperes Kádár Gyula h. lelkésszel 
beiktatta dr. Rimler János barcsi járásbí
rósági elnököt a másodfelügyelöi. Liska 
lózsef kereskedőt a gondnoki, Quentell 
Károly földbirtokost a presbiteri tiszt
ségbe. — A missziói körzetben az 1935. 
évben keresztelés volt 3, 10 gyermek
konfirmálkodott. Egybekelt 3 vegyespár, 
1 reverzális javunkra. Eltemettetett 6 
egyháztag. Egyházunkból kitért 1 a ref. 
egyházba, 1 a kát. egyházba. Úrvacso
rával élt 1935-ben 97 fi, 236 nő, összesen 
333. A lélekszám arányában 52 százalék 
(tavaly 49%). A lelkész az év folyamán 
117 alkalommal végzett istentiszteleti 
szolgálatot. Az elmúlt évben a missziói 
körzet bevétele 1,588.45 P, kiadása 
1,588.42 P volt.

T e r v e i n k .  A Harangszóban a közel
jövőben a következő cikksorozatok indulnak 
meg: Evangélikus egyházunk világtörténel
me. kbelül 60 folytatásban. Szentkönyvünk, 
a biblia kbelül 10 folytatásban A misszió 
különböző vonatkozásai, 10 folytatásban. 
Családvédelem, 15-16 folytatásban. Magyar
honi evangélikus egyházunk szeretetintéz- 
ményei, kbelül 10 folytatásban. — Ezenfelül 
rendszeresen fogunk közölni közhasznú is
meretterjesztő cikkeket is, ilyen címek alatt: 
Orvosi cikk, a gyümölcstermesztés, barom
fi-, lótenyésztés, méhészet, háziipar, va- 
gyonváltsági földek, a magyar gazda hibái. 
stb.
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H A T Á R O K O N  TÚL.
Finnország. Vapalahti Topi a finn 

,,Kotimaa“-ban hosszabb cikkben is
merteti a magyar ev. egyházat s annak 
történetét. Meleg szavakkal emlékezik 
meg a magyar ev. öntudatról, a ref. em
lékünnepének meglepő megünnepléséről 
s egyházunkat a bizonyságtétel egyhá
zának nevezi. — Márc. 13.-án a heísin- 
kii nagytemplomban Detre László ma
gyar ev. lelkész hirdette Isten igéjét. — 
Márc. 19.-én Turkuban, a népfőiskolán 
beszélt Benkő István, a másik kint tar
tózkodó magyar lelkész. — Márc. 16.-án 
a helsinkit felébredtek otthonában ma
gyar szabadságünnepet tartottak, me
lyen Pesonen Mátyás tanügyi tanácsos, 
Rinne Károly lelkész, Veöreös Gyula 
egyetemi előadó és Detre László beszélt. 
A művészi számokkal gazdagított lelkes 
est a magyar és a finn himnusz elének- 
lésével ért véget.

Csikágó. 41 taggal megalakult az 
első amerikai zsidó-keresztyén egyház.

Ausztria. Pernter osztrák államtitkár 
egyik előadásában kijelentette, hogy 
Ausztria római katolikus politikát akar 
folytatni.

Lengyelország. Az országban több 
helyen megindult a zsidóüldözés.

K Ü L Ö N F É L É K .
Hány keresztyén él a világon? Egy

angol egyházi lap megállapítja, hogy a 
világon kb. 692,400.000 keresztyén él. 
Tekintve az egész világ hozzávetőleges 
lakosságát, még mindig 1.167,610.000 
(egy milliárd, százhatvanhét millió, hat
száztíz ezer) azon emberek száma, akik 
nem keresztyének.

Apróságok. 1800-ban az emberiség 
egyötöd részének volt csak bibliája. Ma 
már az emberiség háromnegyed részé
nek van bibliája.

Nevezetes események fordulói ápri
lis hónapban. 1910. április 2.-án halt meg 
Bodelschwingh híres német belmissziói 
munkás. -— 1917. április 5.-én kapcsoló
dott bele a háborúba az Egyesült Álla
mok. — 1881. április 7.-én halt meg
Wiehern János, másik nagy német bél- 
missziói munkás. —■ 1829. április 10.-én 
született Booth Vilmos, az Üdvhadsereg 
megalapítója. — 1720. április 11.-én
született Zeisberger Dávid, az indiánok 
apostola. — 1598. április 13.-án kaptak 
vallásszabadságot a francia protestán
sok. — 1521. április 17.-én jelent meg
Luther a wormsi birodalmi gyűlés előtt, 
ahol másnap elmondotta ezeket a világ
hírű szavakat: „Itt állok, másként nem
tehetek, Isten engem úgy segéljen. 
Ámen.“ — 1529. április 19.-én tiltakoz
tak az evangélikus rendek Speyerben a 
vallási elnyomás ellen. — 521. április
20.-án született Mohamed, 1889. április 
20.-án Hitler. — 1605. április 20.-án a
szerencsi országgyűlés Bocskay Istvánt 
Magyarország fejedelmévé választotta. 
— 1724. április 22.-cn született Kant, a 
híres német protestáns bölcselő. — 
1418. április 22.-én fejeződött be a 
konstanzi zsinat, amely Húsz Jánost 
máglyára ítélte. — 1564. április 23.-án 
született az angol Shakespeare, a világ 
leghíresebb drámairója. — 1841. április

27.-én született Gyurátz Ferenc püspök. 
— 1895. április 28.-án történt az első 
magyarországi diakonisszák felavatása 
Pozsonyban.

ÚJ KÖNYVEK.
„Szabad-e a katolikusoknak olvasni 

a Bibliát?“ Ilyen címen adott ki Konrád 
György felsőmocsoládi ref. lelkész egy 
nyolc oldalas füzetet, melyben a fenti 
kérdésre olyan forrásokból adja meg az 
igenlő választ, melyek a róm. kát.-ok 
előtt is tekintélyek. Ára 8 fillér. Kapha
tó a szerzőnél.

A Mi Atyánk képekkel. A Luther- 
Társaság új ünnepi kiadvánnyal lépett 
a közönség elé. A Mi Atyánk-ot adta ki 
szép képekkel, gyönyörű műnyomó pa
píron három színnyomással. Minden 
egyes mondathoz egy-egy szép kép, el
sőrendű művészi alkotások képmásai. A 
költeményt Luther éneke nyomán Szász 
Béla írta. Alkalmas konfirmációi és hús
véti ajándék szép kiállításánál és olcsó
ságánál fogva. Ára műnyomó papíron, 
háromszínű nyomással 1 P, színes kar
tonra, hétszínü nyomással 3 P. A szállí
tási költséget a megrendelő viseli.

Krisztus mentő hatalma. E cím alatt 
jelenik meg és husvétra már kapható 
iesz Hadley Sámuel könyve Horeczky 
Béla fordításában. A newyorki iszáko
sokat és a nagy városok söpredékét 
Krisztusnak az Ő ereje által megmentő 
misszió vezetője maga is a züllés leg
mélyéről jutott fel Isten országa mun
kásainak első sorába. Csodálatos meg
térések történetével van telve a könyv. 
A szív felujong annak láttára, hogy 
Krisztus szava és kegyelme mit tud el
végezni a bűnös szíveken. Olvasmány
nak is legérdekfeszítőbb olvasmány. A 
könyvet a Bethánia könyvkereskedés 
adja ki. (Budapest, VIII., Gyulai Pál-u.
9.) Aki husvétig beküld 1.40 P-t, bér
mentve megkapja a könyvet. Bolti ára 
2 P lesz.

H. Egyed Aladár: Val'ásos műdalai.
Felhívjuk az evangélikus gyülekezetek 
vezetőinek figyelmét fenti címmel meg
jelent műre. Minden gyülekezet rendez 
évenként egy-két ünnepélyt s rendesen 
gondot okoz a jó műsor előkészítésében 
az ilyen alkalmakra való, megfelelő ma
gyar egyházi műdal keresgélése. Kapi 
Gyula és Kirchner Elek munkálkodása 
óta ilyen irányú mű nem jelent meg. H. 
Egyed Aladár ezt a szép zenei területet 
sajátította ki magának és muzsikával át
itatott lénye a hatásos, formás, hangu
latos, könnyen érthető, szívhez szóló 
egyházi müdaloknak immár két füzeté
vel gazdagította az ev. zeneirodalmat. 
A müdalok címei: 1. Legyen akaratod,
2. Imádkozzál értem, 3. Legtöbb vigasz,
4. Luther imája. Szeretettel ajánljuk ün
nepélyrendező gyülekezeteink és zongo
rázó, harmoniumon játszó híveink fi
gyelmébe. Kapható: Szegeden. Egyete
mi Luther Szövetség címen, Korona-u. 
29. Ára: önkéntes adomány a „Luther- 
Otthon“ javára.

Gedat—Kutas: A bumeráng vissza
röppen. A lapunk hasábjain is többször 
említett könyv elhagyta a sajtót. A csi
nos kiállítású mű ára 2.40 P. Megrendel
hető: Kutas Kámlán lelkész, Szombat
hely.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Régi egyházi közéletünk 

egyik jellegzetes alakja, Materny Lajos, 
ny. debreceni lelkész, v. tiszavidéki egy 
házmegyei főesperes március 25.-én d. 
u. 3 órakor, 87 éves korában az Urban 
szelíd békével elhunyt. A megboldogult 
tevékeny részt vett egyetemes egyhá
zunk életében. Egyetemes egyházi szám
vevőszéki elnök, egyetemes egvh. tör
vényszéki bíró, egyházkerületi főjegyző, 
püspökhelyettes, egvházkerületi gyámin
tézeti elnök, stb. volt. ö  alapította, szer
vezte a debreceni 2200 lelkes egyház- 
községet, a debreceni országoshirü 4 
tanerős evang. iskolát, az 50 éves Ev. 
Női Filléregyletet. Templomot, iskolát 
épített, egyházi épületeket szerzett, ala
pítványokat létesített. A megfáradt szol
gát küldje be az Úr az ö  örömébe. — 
özv. Szalay Gyuláné, szül. Szálay Esz
ter március 29.-én rövid szenvedés után, 
életének 77. évében Szilsárkányban csen
desen elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Á p r i l i s  f j a v i  g a z d a s á g i  t e 

e n d ő k .  A korai palántázást sürgősen 
elvégezzük. Csemege-tengeri, bab, ugorka, 
tök, dinnye szintén a hónap második felé
ben kerülnek a földbe. — Az istállótrágya- 
levet körülbelül négyszeresre hígítva, a 
gyümölcsös egész területét megöntözzük 
vele. A burgonyát ültetésre elkészítjük. 
Mezőn a vetést befejezzük. — Növendék
marháink fejlődésére különös gondot fordí
tunk. A zöld takarmányra fokozatosan té
rünk át.

Terményárak. Bpesten. Búza 16.10— 
17.45, rozs 14.30—14.50, sörárpa 17.50- 
20, tak. árpa 14.70—16, zab 15.70— 
16.10, tengeri 13—13.15 pengő méter
mázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésvásár. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 102-—103, közép p-ként, 340 
kg-on alul 100—101, szedett, közép p- 
ként, 220—260 kg-ig 96—102, könnyű 
p-ként, 180—22p kg-ig 80—94, silány 
p-ként, 100—180 kg-ig 75—84, öreg, 
nehéz p-ként, 300 kg-on felül 87—92, 
szedett, öreg, 76—84, angol sonkasüldő 
p-ként, 120—150 kg-ig 92—98, könnyű 
p-ként 85—88 fillér élősúlykg-ként. — 
V á g ó m a r h á v á  sár .  Magyar bika 
46—56, tarka 46—64, magyar ökör 25- 
60, tarka 35—65, magyar tehén 28-55, 
tarka 26—66, növendékmarha 32—65 
fillér élősúlykg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
Régi olvasó. A mi egyházunk 

nemcsak megengedi, hanem szorgalmazza 
is a bibliaolvasást és bizonyságtevést. Az 
ellen tehát nem lehetne kifogást emelni, 
hogy az illető magyarázta önöknek az igét. 
Bár mint ahogyan minden mesterségre 
készülni kell, az igehirdetés végtelenül ko
moly és felelősségteljes szolgálatába sem 
lehet avatatlan kézzel csak úgy belekontár- 
kodni. A nagyobbik baj azonban az, hogy 
az ilyenféle prédikátorok — tapasztalatunk 
szerint — nem elégszenek meg az ige olva
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sásával és az arról való alázatos bizonyság- 
tétellel, hanem magukat másoknál gőgösen 
különbnek állítva e g y h á z u n k  s o r a i t  
i g y e k e z n e k  m e g b o n t a n i  A lelkész 
urat is bizonnyal ilyesféle szomorú tapasz
talat indította a levélben jelzett élesebb ki
jelentésre. — Adományát sorkerültével a 
persely rovatban nyugtatjuk. —

Meszleni olvasó. Sok kedves jókíván
ságait hálásan köszönöm.

A z Új Id ő k . Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjának kiadóhivatala (Budapest, VI., Amlrássy-út 
ló.) díjtalanul küld mutatványszámot Klófizetési díj 
negyedévre 6 40 F. Az Uj Idők mii.den előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap fiatal lányoknak. Szer
kesztőié : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
4 P. Az előfizetők l ‘6o F kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény- 
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 5 ♦>() F 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16 Az országos 
hírű leánylap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna, a kiváló írónő.

A z Én Ú jságom  a legszebb, legrégibb képes 
gyermeklap, 6-iJ éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Fósa Lajos alapított és szer
keszti (laál Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő Az En Újságom 
előfizetői T20 F kedvezményes áron fizethetnek elő 
« legnépszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvt-kre. Az 
Én Újságom könyveire Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, B ida- 
pest, Vll., Andrássy-út 16.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
özv. Ritter Frigyesné Győr, Tompa 

László Boba, özv. Csizmadia Józsefné R.- 
palota. Nagy Károly Újpest, Hiiber Ala
dár Sopron, Szép Gergely Rábaszentmi- 
hály, Rajos Zsigmondné Vác, Ludván 
János O&fffyaszonyfa, özv. Kovács Sán- 
dorné Körnend, Pfeiffer János Budapest, 
Szulczer Károly Sztgotthárd, Kremier 
Gyula Csempeszkoipács, Mojsisovich 
Netli Budapest, Horváth János Viszta- 
major, Hubert Sámuel Celldömölk, özv. 
Simkó Károlyné Békéscsaba 1.20—1.20 
R. — Németh Sándor Rábcakapi, Eöry 
Sándor Tárnokréti 1.50—1.50 P. — Fe
hér Jánosné Ostffyasszonyfa, Nagy Ká
roly Zirc, Ev. ifj. egyesület Beled 2—2 
P. -— Dr. Zalányi Dániel Edelény 3 P. 
— Dubraviczky Erzsébet Pásztó, Bor- 
csiczky Béla Szeged, dr. teol. Jánossy 
Lajos Sopron 5.20—5.20 P. Ev. gyüle
kezet Pécs 10 P.

Urbán Pál Romhány, Kovács Mik- 
lósné Kispéc, Varga Sándorné Győr, ifj. 
Pethö Ferenc Kemenespálfa, özv. Hajba 
Sándorné Farád, Makker István Ujma- 
lomsok. Baranyai Sándor Árpás, Bara
nyai Lajos Árpás, Bancsó János Csik- 
vánd, Sziics Istvánné, Varga József, 
Kász István Ujmalomsok, Takács Lenke 
Lovászpatona, Smikli Gizella Győr, Bor

sos Dénes Felpéc, Bősze József, Czeh- 
meister Bálint, Kiss Imre, özv. Hujber 
Jánosné, Zámbó Márton, Horváth Sá
muel Tét, ifj. Deli Pálné, Kövecses Vil
ma Győrszemere, Salamon Földi József 
Ménföcsanak, Lakó Lajos Nagybarátfa- 
lu, Szabó Károly Celldömölk 10—10 fil
lér. — Salamon Imre Tét, Móritz Zsig- 
mond Boba, Széles János Pesterzsébet, 
özv. Keller Károlyné Győr 12—12 fillér.
— N. N. szegény asszony Mórichida
1 fillér. — Tóth Gyula Ujmalomsok
2 fillér. — Varga Károly Mórichida. 
Sipos Kovács Sándor, Simon Lajos, 
Bognár István Tét 6—fi fillér. — Ju
hász Mihály, N. N. Tét 16—16 fillér. — 
Zsirai Imre Budapest, Gősi János Szom
bathely, Zenovicz Karolin Budapest, 
Nagy Zsigmond Farád, Simon Kálmán 
Tét, ifj. Sümegi József Pórládony, Né
meth Sándor Simaháza, Puskás Károly 
Gyúró, Gácsig András Győrszabadhegy, 
Bókkon Pál Csönge, özv. Szabó Dániel- 
né Ujmalomsok, Nemes Károly Boba, 
Büki Mihály Beled, Kiss Pál Gyóró, Va
dász Edéné Marcaltö, Lukács István 
Kemeneshögyész, dr. Placskó Lajos 
Ózd, Krajcsovits Gyuláné Salgótarján, 
Pátka László Csikvánd, Mészáros János 
Ujmalomsok, Molnár István, Gasztonyi 
Ignácné, Ihász József, Erdős Lajos, Sza
bó József, Szalay Gergely Ujmalomsok, 
Szente Lajos, Pölöskei Gyula Lovászpa
tona, Danka Istvánné Kajár, Balogh Já
nos Csány, Kocsis József Kajár, Joó 
Gyula Nemeskér, özv. Bakk Lászlóim 
Nemeskér, özv. Szilágyi Mihályné Kis
körös, özv. Kalmár Lászlóné Tét, Mayer 
Oszkár Böny, Mezziczky Elek Csillag
hegy, Kovács János Ujmalomsok, Rich
ter Viola Győr, ifj. Vados János Móric- 
hidá, Bozai Miklós, özv. Fias Istvánné, 
Ihász Miklós, özv. Szálay Miklósné Fel
péc, Németh Pál Tényöfalu, Tollár Sán
dorné, Horváth Kálmán, Varga Antalné, 
Szőczei Sándor, Soós Lajos, Csizmazia 
Antal Tét, Ujváry István Győrszemere, 
Mózes Márton Ménföcsanak, özv. Ma
dár Jánosné, Madár Mihály, Nagy Géza 
Kisbaráthegy, özv. Varga Józsefné De- 
vecser, özv. Wölfel Gyuláné Kőszeg, 
Takács István, Takács Gábor Meszlen 
20—20 fill. — Sass László Sopron, ifj. 
dr. Nagy János Sárvár, Svendor János 
Celldömölk, özv. Ments Lajosné Mes
terháza, Szinger Henrik Paks, Szabó Ist
ván H. Ujmalomsok, Wellner D. Győr, 
Karlanov Tihanné Tatabánya, Sztrokay 
László Edve, Schmidt Györgyné Győr- 
ujfalu, Borsody János Győr 22—22 fill.
— Szabó Istvánné Tét 8 fill. — Szede- 
nits Lajos Nemeskér 24 fill. — Mészá
ros Gézáné Bábonymegyer 26 fill. — 
Szalay József Tét 18 fill. — Bárdossy 
Sándorné Csönge, Bálint Istvánné Győr. 
Nagy Sándor Mórichida, Káldi Márton 
Ujmalomsok, Mózes Sándor, Horváth 
József Tényöfalu, Tar Márton Ménfö

csanak, Komjáthy János Nagybarátfalu, 
Erdélyi József Kisbaráthegy, Károvits 
Sándor Meszlen 30—30 fill. — Özv. 
Lacsny Dezsüné Győr 32 fill. — Vitéz 
Purgl Ödön Tét 34 fill. — Id. Nagy 
Sándor, Borbély László Meszlen, Eöry 
László, Pusztai Sándor, N. N. Tét, ifj. 
llamvay Milkós Felpéc, Györffy Lajos 
Felpéc, Rosta Lajosné Külsővat, özv. 
Farkas Kálmánné Lovászpatona, özv. 
Szalay Sándorné Győr, Csapó Mihály 
Nádasd, özv. Gosztola Józsefné Felszo- 
por, Taubert Jánosné Szigetvár 40—40 
fill. — Benkő Józsefné Várpalota 48 fill. 
— Benke Sándor Pápa, Ferenczy József 
Kispéc, Szalay Mártonné Mórichida, id. 
Molnár Lajos Ujmalomsok, Balázs Lajos 
Szombathely, Bácsi jánosné, Pölöskei 
Miklósné, Falaky József Felpéc, özv. 
Varga Gergelyné Tényöfalu, özv. Szép 
Imréné, Szily József Tét, Melkovics 
László, Rácz Dezsőné Ménföcsanak 
50—50 fill. —- Cséry Samu Nemeskér 
54 fill. — Ihász László Tét 58 fül. — 
Özv. Freyler Béláné Budapest, Csapó 
István Ujmalomsok, Németh Jenő Bala- 
tonföldvár, özv. Rúzsa Pálné Pórládony, 
Weiszmandl Henrik Győr, Bernáth Ist
ván Hegyfalu, Kadlecsik Ilona Aka, Tu- 
pi Sándor Kiskőrös, Kovács Kálmán Uj- 
malomsok, Király Elek Nagyköcsk, Raj- 
man Kálmánné Marcali, id. Csengéi Mi
hály Tét, Fadgyas nővérek Nagy barát- 
falu, özv. Madár Gyuláné Kisbaráthegy, 
Nádassy Kálmán Budapest, Varga La
jos Beled, Hankó Gyula Lajosmizse, 
Gerencsér Mihály Árpás, Dollmayer 
Henrikné Sopron 60—60 fillér. — Odor 
Kálmán Kapuvár, WerfI Mártonné Rá
koshegy, Sztrókay Sándor Győr, Langer 
Erzsi Balatonlelle 72—72 fill. — Ernst 
Samuné Szentgotthárd 80 fill. — Kiss 
Imre Nagyhát 92 fill. — Bordács András 
Budapest, özv. Káldi Károlyné, Káldi 
Lajos Ujmalomsok, Kiss Gergely Gecse, 
özv. Limp Istvánné Ménföcsanak, Bor
bély nővérek Nagybarátfalu, Pethö Ká
rolyné Kisbaráthegy, Melkovics Sándor, 
Varga Kálmán Tényöfalu, Rácz Sándor 
Meszlen, id. Györgyi Jenő Meszlen 1—1 
P. — Czimmermann Gyuláné Borsos- 
győrimalom 1.10 P. — Béldi Sándor Ba
ja, Tóth Andrásné Kiskörös, Szép And
rás Tét, Gyömörey Mária Kispest, Ri- 
már Jenő Budapest 1.20—1.20 P. — Ev. 
gyülekezet Uraiujfalu offert. 1.32 P. — 
Vitális Károly Szombathely 2 P. — Hol- 
lósy Kálmán Vép 2.24 P. — Nemes Sa
mu Gönyü, Jártás István Győr 3.20— 
3.20 P. — Özv. Győrig Imréné Tényöfa
lu 4.80 P. — Ev. gyülekezet Lovászpa
tona 4 P .  — Koritsánszky Ottó Buda
pest 5.20 P.

Cserépkályha javítást, átalakítást
pontosan és jutányosán vállalok. A hit
testvérek pártfogását kérem. Németh 
Károly kályhás. 1—5

Adatok a földi igazságszolgáltatás köréből.
Irta : Dr. String Jenő, táblabiró.

2. Az állam és társadalom elleni bűncselekmények.
Az állam elleni bűncselekmények az államhatalmat mű

ködésében közvetlenül sértik vagy veszélyeztetik. Egyesek 
ezek közül egyenesen az állam létét fenyegetik, mások pedig 
az államhatalom működésének megzavarása által idézhetnek

elő nagy károkat. (Közeli példák a háború utáni forradalmak.)
Legsúlyosabb állam elleni cselekmények a felségsértés 

és a hűtlenség.
A felségsértésnek három esetét bünteti a törvény: 1. a 

király, 2. az alkotmány, 3. az állam területe elleni felségsértést.
A király elleni felségsértés több esetei: a király megölése, 

ennek megkísérlése, a király testi épségének megsértése, stb. 
A király megölése, de ennek megkísérlése is halállal bünte
tendő. Már az is büntetendő, aki a tudomásra jutott, még csak 
tervezett felségsértést fel nem jelenti.
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A kormányzó ugyanolyan büntetőjogi védelemben része
sül, mint a király.

Az alkotmány erőszakos megváltoztatására irányuló cse
lekmény államfogházzal büntetendő.

Az államterületre vonatkozólag elkövetett felségsértés 
azonban, mely arra irányul, hogy a magyar állam területe erő
szakkal idegen uralom alá jusson, életfogytig tartó fegyházzal 
büntetendő.

A hűtlenség (árulás) fogalma alá esik valamely külhata- 
lom kormányával való szövetkezés avégett, hogy az ellenséges 
cselekményre birassék. De ide tartoznak a fegyveres erő elleni 
cseíkmények s a katonai titkok elárulása is. A törvény a hűt
lenség feljelentésének elmulasztását is bünteti.

Újabban a napilapok közük a katonai bíróságoknak ily 
hűtlenségi (kémkedési) ügyekben hozott ítéleteit, de csak rö
viden, mert ezekben az ügyekben a tárgyalás — természetsze
rűleg — nem nyilvános.

Az előbbi cselekményekkel rokon-természetűek, de már 
enyhébb beszámítás alá esnek a következők.

A lázadás: az országgyűlés, vagy a kormány ellen irá
nyuló erőszakos cselekmény, melyet csoportosulás által követ
nek el, — továbbá a polgárok valamely osztályának, nemzeti
ségének vagy hitfelekezeténelc csoportosan végrehajtott fegy
veres megtámadása. (Előfordultak a kommunizmus alatt.)

A hatóságok tagjai, vagy közegei elleni erőszak: ezek
nek hivatásuk jogszerű gyakorlásában erőszakkal vagy fenye
getéssel való akadályozása vagy tettleges bántalmazása. A ha
tóság tagja, pl. a főszolgabíró, rendőrkapitány, községi bíró 
stb., míg közege: a rendőr, kisbíró, éjjeli őr, stb.

Az izgatás, a szólás- és sajtószabadsággal űzött vissza
élés, mely a közbékét, sokszor az állam létét veszélyezteti. 
(Ritkító példáit láthattuk a háború után.) Ilyenek: nyilvános 
felhívás bűntett, vagy vétség elkövetésére, a törvény és a ható
ságok rendelkezése iránti engedetlenségre felhívás, egyes tár
sadalmi osztályok és hitfelekezeiek, valamint a tulajdon s a 
házasság jogintézménye elleni izgatás, az alkotmány elleni lá- 
zítás, bűntett vagy vétség elkövetőjének nyilvános feldícsérése.

A magánosok elleni erőszak; csoportos betörés valakinek 
lakásába, nyílt helyen való erőszakoskodás, munkabér feleme
lése vagy leszállítása végett elkövetett erőszak és csoportosu
lás (sztrájk). Nem dolgozni szabad, de bünteti a törvény azt, 
aki erőszakot vagy fenyegetést használ az ellen, aki dolgozni 
akar.

Az állampolgárok politikai jogai ellen elkövetett bűncse
lekmények közé tartoznak a választói jog ellen elkövetett bün
tettek és vétség (országgyűlési, törvényhatósági, községi kép
viselők, vagy tisztviselők választásánál), ilyenek: a választók 
névjegyzékének meghamisítása, a választói jog szabad gya
korlásának akadályozása és jogosulatlan befolyásolása (ígére
tek, etetés-itatás), a választás eredményének meghamisítása 
és meghiúsítása, a szavazás titkának megsértése.

Az állami igazságszolgáltatás elleni cselekmények azok, 
melyek a bírói hatalom gyakorlását s az igazságszolgáltatás 
rendes menetét zavarják. Ilyenek: a hamis itanuzás és hamis 
eskü, a hamis vád, a bűnpártolás s a fogolyszöktetés.

Az állami fegyveres erő ellen intézett bűncselekmények 
tárgya a honvédelmi kötelesség kijátszása, a hadi titok meg
sértése s a hadi szállítások körül elkövetett visszaélések.

A hivatali bűncselekmények közé tartoznak: a hivatali
sikkasztás, a megvesztegetés, a hivatali visszaélés, a hivatali 
hatalommal való visszaélés, a hivatali titok megsértése s az 
ügyvédek kötelességellenes eljárása.

Az állami és társadalmi rend felforgatására, vagy meg
semmisítésére irányuló bűntettet és vétséget képeznek azok a 
cselekmények, melyek a még mindig fel-felbukkanó kommu
nista szervezkedést (annak kezdeményezését, vagy előmozdí
tását) célozzák. Ezeket a törvény elég enyhén bünteti.

A magyar állam és magyar nemzet megbecsülése ellen 
irányuló büntettek és vétségek pedig azok, melyek a magyar 
nemzet megbecsülésének csorbítását, vagy hitelének sértését 
célozzák.

Végül a vallás- és ennek szabád gyakorlata ellen büntet- 
I tek és vétségek közé tartoznak: Isten ellen nyilvánosan intézett 

gyalázó kifejezések általi közbotrány okozása, — az állam ál
tal elismert vallás szertartásának erőszakos megakadályozása, 
vagy megzavarása, templomokban nyilvános botrány elköve
tése, a vallási tisztelet tárgyának vagy a vallási szertartás vég
zésére rendelt tárgyaknak a szertartás alkalmával tettel vagy 
botrányos szavakkal való meggyalázása, az állam által elismert 
vallás lelkészének vallási szertartás közben szóval, tettel vagy 
fenyegetéssel való nyilvános megtámadása és testileg való 
bántalmazása.

Következő cikkünk címe: Az egyesek elleni bűncselekmények.

Pannonhalm ára kiránduló 
hittestvérek  figyelm ébe!
Legolcsóbb házias étkezés és 

— pontos kiszolgálás—= —
N e m e s  J á n o s n á l
p a n n o n h a l m i  á l l o m á s i  v e n d é g l ő b e n .

1 4.

Osztrák evangélikus nő, német, fran
cia, angol nyelvtudással, gyors- és gép
írási képesítéssel a nyári hónapokra el
helyezkedést keres. 32 filléres bélyeg
gel ellátott német-, francia- vagy angol
nyelvű megkereséseket a kiadóhivatal 
továbbít. 1—2

Az eredeti kisméretű

Luther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  L a j o s  vésnöki műintézete.
Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása.

S zom bathely , P ü sp ök  bazár.

HOGYAN TÁMOGASSUK
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület közponitja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Ruhafestés - v egy tisz titá s
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 3—10

V I R i U O T ,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó“-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNÓ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felölő* szerkesztő ős kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokul nem adunk  Tissza

Baross-nyom da Uzsaly és Koncz. T.:7-fi3.
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O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, 

ártatlan szenvedésével és halálával.
A második hitágasat lu theri m agyarázata a kiskátéból.

A Harangasö
■lerkeutA-HadóhlTatala:

GYŐR
U., Petífi-tar 9.

Uöfiieléei Ara: 
oefyedévre 1 P 28 fillér 

félévre 2 P 40 Kllér, 
e*y évre 4 P 80 fillér 
Caoportoa kfildéaael 
10*/>-oa kedvezmény 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Nagypéntek a mi legnagyobb ünnepünk. Nem mi tettük azzá fele
kezeti különcködésből, (hanem Isten az Ö mentő kegyelmének örökérvé
nyű megmutatásával. Húsvétihoz is csak a nagypénteki kegyelem el
fogadásán keresztül vezet az ut. Nagypéntekért is, tyusvétért is áldassék 
az irgalmas Isten !

Miattam, helyettem, érettem.
„És ő megsebesittetett bűneinkért, 

megrontatott a mi vétkeinkért, bé
kességünknek büntetése rajta van, 
és az ő sebeivel gyógyulónk meg.“ 

Ézsaiás 53; 5.

Nagypéntek szomorú gyásza, az 
Úr Jézus Krisztus keresztrefeszített 
teste, aláhulló drága piros vére, 
minden szenvedése és halála ebben 
a három szóban leli magyarázatát: 
miattam, helyettem, érettem.

Nagypénteken az Úr még inkább, 
mint máskor, nem kifelé való vizs
gálatra, hanem befelé-nézésre for
dítja tekintetünket. A próféta szaván 
keresztül azt akarja, hogy te és én 
és mindnyájan külön-külön bizony
sággal mondhassuk: miattam, he
lyettem és érettem volt az első 
nagypéntek.

M ia tta m . Az én bűnöm és vétkem 
az oka annak, hogy Krisztusnak 
halálra kellett mennie. Nemcsak az 
áruló Judás, az Urát megtagadó 
Péter, az irigy és féltékeny farizeu
sok, főpapok és Írástudók, a saját 
állását féltő, se hideg — se meleg 
Pilátus, a jeltkivánó Heródes és a 
fellázított, félrevezetett tömeg vitte 
Jézus Krisztust a keresztre. Éva 
bűnétől kezdve az_ én bűnömig, 
minden ember egy-égy hóhéra az 
Isten Bárányának. Hiszen bennünk, 
bennem van a tagadás szelleme, 
a gonosz kívánság, a hajlandóság 
minden rosszra. Az ördög állan
dóan helyet keres magának bennem. 
Még ha százszor is kitisztítom 
magam magamat, a gonosz lélek 
hetedmagával tér vissza (Máté 12:

43—45.), hogy parányi vonzalom 
se legyen bennem az Úr Isten iránt. 
Éhez járul még, hogy nemcsak a 
hajlandóság van meg bennünk a 
bűnre, hanem naponként vétkezünk 
és újból és újból keresztre feszítjük 
bennünk Krisztust. Súlyos és fáj
dalmas valóság: „a bűnösök között 
első vagyok én.“ Úgy, ahogyan 
vagyok. Nem kell tőrt ragadnom, 
hogy gyilkos legyek, hiszen volt 
már, akinek halálát kívántam. Nem 
kell paráználkodnom, hiszen a go
nosz kívánság bennem él. Nem 
kell lopnom, hiszen irigyeltem már 
felebarátom jobb sorsát. — A ta
nítványok nem feszítették a való
ságban keresztre Jézust, de szét
futottak. Csak az állhat meg a 
kereszt alatt, aki tudja és vallja 
teljes töredelemmel, hogy miatta 
halt meg az Úr. Sem gőgnek, sem 
önszépítgető mentegetődzésnek 
nincs itt helye. Alázd meg maga
dat. A bünbánat az egyetlen lehe
tőség arra, hogy Jézus Krisztus 
miattunk való halála ne legyen 
ítélet felettünk.

H e ly e tte m . Legtöbb keresztyén 
úgy ünnepli nagypénteket, hogy 
meglátott és megbánt bűneit le 
akarja vezekelni. Böjtöt tart. Egyik 
jócselekedetet a másik után gyako
rolja, hogy kiengesztelje Istent. 
Talán büntetést is szab ki magára. 
Azt gondolja, ezáltal leveheti a ke
resztről az ott emberfeletti kínokat 
szenvedő Krisztust. Hiszen, ha Isten 
akarta volna, Krisztus leszállhatott 
volna a keresztről, de akkor ki 
bűnhődött volna az én bűneimért?

Én talán, aki még arra is képtelen 
vagyok sokszor, hogy beismerjem 
teljesen gonoszságomat. Én, aki 
állandóan magyarázatot és mentsé
get keresek bűneimre?! Ha Isten 
minden bűnömért engem büntetne, 
akkor már régen nem lennék. De 
azért, hogy legyek, éljek, Istent 
magasztaljam, inkább szent Fiára 
rótta minden büntetésemet. Mert 
„Isten nem akarja a bűnösnek halá
lát, hanem, hogy megtérjen és él
jen“. És Jézus Krisztus erre teljesen 
hajlandó volt. A nagypénteket 
nemcsak bűnbánattal, hanem iránta 
való bizodalommal is ünneplem, 
mert Krisztus meghódította a szí
vemet.

É r e tte m . A bizalom nagyon erős 
indító rúgó az ember életében, de 
önmagából gyenge jószándék lesz 
belőle csupán. A betegség lázát 
a gyógyulás után való sóvárgás és 
az orvos iránt való bizalom még 
nem szünteti meg. Vannak beteg
ségek, melyeket csak úgy lehet 
meggyógyítani, ha valaki hajlandó 
a véréből adni a beteg számára. 
Sebeket kell elszenvednie, hogy 
vérét adhassa. Ezek közé tartozik 
a legnagyobb betegség, amiben én 
is naponta sínylődöm: a bűn be
tegsége. Mindaddig sínylődöm és 
gyötrődöm benne, amíg el nem 
fogadom Jézus Krisztus kegyelmét, 
mely az Ő megtörött testében és 
kiontott vérében lett nyilvánvalóvá. 
Hiszen Jézus Krisztus nemcsak 
azért jött, hogy bűneimre emlékez
tessen. Sőt éppen nem kárhoztatá- 
somra jött. De nem is csak azért
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jött, hogy mikor helyettem szenved, 
bizalmat ébresszen bennem. Sőt 
éppen nem érzelmek nemesítésére, 
hanem azért halt meg, hogy egészen 
az Övé legyen az életem. Érettem jött 
és teljes gyógyulásomra hullatta 
vérét. Magáévá tett. így most jöhet 
rám vész, vihar, szegénység, nyo
morúság, kísértés, megpróbáltatás, 
betegség, halál, hálás szívvel Krisz
tus keresztjét ragadom meg és 
bizonyos vagyok felőle: „ ...hogy 
semmi nem szakaszthat el minket 
az Istennek szerelmétől, mely va
gyon a mi Urunk Jézus Krisztus
ban“. (Róm. 8:38—39.) Akkor van 
tehát igazi nagypéntekem, amikor 
magamat egészen átadom neki és 
Őt égé zen elfogadom életem meg- 
mentőjének.

,,Jézus, evilág bűnéért 
Ki meghalni eljöttél 
S tévelygő nemünk üdvéért 
Önként áldozat lettél;
Te, ki kész voltál ont ni vért 
Ádám romlott fiaiért:
Kérlek, halálod ára 
Rajtam ne vesszen kárba".

Ittzés Mihály.

A tisz tító  vér.
írva áll Istenünk igéjében, amely 

örökké megmarad, hogy Jézus Krisztus
nak vére megtisztít minket minden bűn
től. (I. János 1, 7.)

A m u 11 bűneitől, melyekről azt hit

ted, hogy eltemetted őket a feledés 
mély kútjába. A vér megtisztít minden 
bűntől!

A j e l e n  bűneitől, amelyek úgy 
fojtogatják az életedet, vagyonodat, be
csületedet, egészségedet, mint az élősdi 
fű, amely körültekeredik a búzaszáron. A 
vér megtisztít minden bűntől!

A j ö v e n d ő  bűnöktől, melyeknek 
csirái testedben és véredben nyüzsögnek. 
A vér megtisztít minden bűntől!

A t i t k o s  bűnöktől, melyeket mes
terien tudsz elleplezni az emberek szeme 
elől, de amelyeket tud és ismer ő, aki 
még fejed hajszálait is tudja. A vér meg
tisztít minden bűntől!

A n y i l v á n o s  bűnöktől, amelyek
kel romlott cimborák társaságában di
csekszel, de amelyekről egytől-egyig 
számot fogsz adni ama napon. A vér 
megtisztít minden bűntől!

A g ye r m e k- és i f j ú k o r  bűnei
től, amelyeket a tudatlanság mentségé
vel szeretsz szépítgetni, de amelyek szin
tén beletétetnek majd a mérlegserpenyő
be. A vér megtisztít minden bűntől!

Az ö r e g k o r  bűneitől, melyeket 
nem ment a gyengülő akaraterő s a hoz- 
zádtartozók szemethunyása. A vér meg
tisztít minden büntöi!

A g o n d o l a t b e l i  bűnöktől, me
lyekről rajtad kívül senki sem tud, csak 
a szívek vizsgálója. A vér megtisztít min
den bűntől!

A k e d v e n c  bűneidtől, amelyek
nek melegében oly szívesen sütkérezel s 
kedvökért sok örökkévalót elmulasz
tasz. A vér megtisztít minden bűntől!

Óh kibeszélhetetlenül drága a jézus 
Krisztus vérének érdeme! Imé ilyen tisz
tulást visz végbe azok életében, akik 
hisznek Isten megbocsátó irgalmában. 
Természetünknél fogva koromfeketék 
vagyunk, de a drága vér hófehérekké 
mos bennünket.

Keresztyén! Vagy megtisztulsz e 
vérrel minden bűntől, vagy alámerülsz a 
tűznek tavába minden bűnnel. (Jel. 20, 
13-15.) Ne késlekedj! Imé itt az Isten
nek Báránya, aki elveszi e világnak bű
neit!! (János 1, 29.)

Horeczky Béla.

A z  u tolsó  v a c so r a .
Az úri szent vacsora szereztetésének 

szent jelenetét nagyon sok művész meg
festette. Ezek között az utolsó vacsora-képek 
között leghíresebb az, amelyet Leonardo 
da Vinci festett. Mai egyik képünk ezt a 
festményt ábrázolja. Ez a hires kép meg
számlálhatatlanul sok másolatban terjedt el 
a keresztyén világon. Bizonyára nem egy 
olvasónk szobája falán is ott függ belőle 
egy- egy példány. Ezért szeretnénk erről a 
hires képről néh^iy érdekes dolgot el
mondani.

Leonardo da Vinci 1452—1519-ig élt. 
A világ egyik legnagyobb lángelméje volt. 
Festészethez, szobrászathoz, építészethez, 
költészethez, zenéhez és a természettudo
mányhoz egyformán értett. Legnagyszerűbb 
alkotásainak egyike az utolsó vacsora, ame
lyet a XV. század utolsó tizedében egy 
milánói kolostor ebédlőjének a falára festett.

A képet a művész negyven évig ter
vezte, a tényleges megfestés nyolc évig 
tartott. A kép magassága 4.65 méter, szé
lessége 8.68 méter s rajt az alakok valamivel 
nagyobbak az életnagyságnál. A kép új
korában oly csodálatosan élethfi volt, hogy 
amikor valaki belépett az ebédlőbe, azt 
hitte, hogy élő emberek ülnek az asztalnál.

A művész az egész kép középpontjába 
az Ur Jézust helyezte. Nemcsak azzal, hogy 
őt festette középre, hanem azzal is, hogy 
a tanítványoknak úgyszólván mindegyike 
vagy tekintetével, vagy kézmozdulatával

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 12

IX. FEJEZET.
Tula, Kursk, Kiew, Lemberg, Budapest vonalán haladtak. 

Óvári Magyarországot akarta látni. Azért vették erre útjukat. 
Hívta a föld, melyet megátkozott. Fájdallom hasogatta szivét, 
mikor az ezeresztendös magyar területen idegen nyeiven hal
lotta kiáltani a kalauzt. Keze ökölbe szorult. S milyen boldog 
volt, mikor feltűntek a magyar felirású állomások. Mennyit tu
dott beszélni erről az országról. Minden szavából a magyar 
hazafi jajja sír elő. Rujeff lázadónak nézte Óvárit. Meg is 
mondta neki, de mit törődött most mindezzel?... Itt dobta el 
kitüntetéseit..., itt..., itt mondta ki az átkot..., de nehéz volt 
ez az útszakasz!...

Budapesten hat órai idejük volt. Megnézték a várost. A.z 
első nyugati világváros. Este érkeztek s Natalia majd beleszé
dült a káprázatos fénybe, niely szebbnél-szebb látnivalóval 
minden oldalról reá támadt. Fogalma sem vöt róla, hogy i.yen 
is lehetséges. A nappal fénye világít itt az éjszakában!... Mi 
ehhez képest Moszkva!'... Sötét sivatag. A kávéházakból ki
áradó zaj végigvibrál rajta, mint a cimbalomverö a húrokon. 
Csak úgy feszül minden idegszála!... Az Andrássy-út végén 
megáll, belebámul abba az édes meleg fényáradatba, mely a 
végtelenből látszik feléje hömpölyögni. A látvány megkötötte 
lábát. Mozdulni se tudott. Úgy járt a dolgok nézésével!... A ki
világított halászbástya a tíindérviiág megelevenedésének kép
zetét idézte fel benne. Az a csodás fény..., azok a merész és 
mégis finom vonalak egy szép, sejtelmes áJomnak puha kon
túrjait vetik a sötét háttérre. Az ember csak bámul és gyönyör
ködik. Micsoda forgalom az utcán. A népek ezre hullámzik fel- 
alá s vidám mind. Mosoly az egész út s vérbe csiklandozó cse
vegés muzsikája terjeng a levegőben. Mindenütt fény és kellem.

Megelégedettség és elegáncia. Nincs egy durcás arc..., de 
mennyit látott Moszkvában!... Szeretné megismerni a burzsujt, 
ki szipolyozza a rabot, szeretné köztük látni a proletárt, kinek 
vérét szívják..., de nem igen akart sikerülni. Csodálatos!... Hát 
mit beszélnek akkor Moszkvában!?... E benyomást magával 
vitte, szívébe zárta, mint a fiatal leány első szerelmét.

Erővel kellett az állomásra vinni. Szívta magába a soha 
nem látott gyönyörűséget s megfeledkezett minden egyébről. 
Kitárta benső világát, mint napfényben virág a szirmait, hogy 
áradjon beléje a pompa..., a fény... aranyfolyama. Úgy nézett 
vissza Budapestre a tovarobogó vonatról, mint ki élete leg
szebb élményétől búcsúzik. Fokozódott kíváncsisága... Milyen 
lehet Páris?

Ahogy elhagyták Budapestet, nem lehetett Óvárit elvonni 
az ablaktól. Egyre magyaráz. Most itt vagyunk..., most itt..., 
mintha csak sejtelmük is lett volna, merre járnak. Érthető, 
hogy izgalomba jött a nagy darab ember. Szülőfaluja felé kö
zeledtek. Áthaladtak ép a viadukton, mely két dombot .hidal át 
s lent van szülőfaluja. Majd az ablakot nyomta be, úgy nézett 
kifelé. Pedig sötét volt. De látja, mint alusznak ott lent, vala
hol egy kis házban a gyermekei..., vagyis nem gyerekek már 
azok..., nagy legények... Megdobbant a szíve... Régen volt..., 
sok idő telt el azóta... Szemét törli. Sír.

Rujeff, amint átzakatolnak a viadukton, önkéntelenül el
kiáltja magát:

Ej, ha a levegőbe repülnénk. Nagyszerű hely a rob
bantáshoz!

Nem igen hallották. Óvári szülőfaluját keresték lent a sö
tétben. Itt a falu végén van a temető... és két sír..., atyja és 
anyja sírja. Rettentő nyomást érez szívén, mintha a két sírha
lom rajta feküdne. Keze egymásba csúszik. Imádkozik csend
ben, ne hallja, ne lássa senki. Hátha kinevetik. Megnyugodott 
kissé. Egész mivolta szemén keresztüli a temetőhöz tapad, de 
jó volna szintén ott pihenni. A vonatnak azonban nincsen lelke,
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ófeléje fordul. A Krisztus feje fölött össze
futó gerendázat, a mögötte levő nagy ablak, 
az ablak fölötti fafaragásos iv mind arra 
való, hogy minél jobban kíemelődjék az ő 
szent alakja. Az eredeti képen a három ab
lakon keresztül a magvetőről szóló példá
zatban szereplő utszéli köves és jótalajt 
lehet látni. A kép azt a pillanatot ábrázolja, 
mikor az Ur Így szól: „Bizony mondom 
néktek közületek egy elárul engemet“. A 
tanítványok pedig kezdik találgatni: „Én 
vagyok-e az Uram ?"

A festő az egyes tanítványokon mindent 
kifejezett, amit a 
szentirás róluk tudni 
enged. Figyeljük 
meg röviden Dalról 
jobbra haladva. A 
balszélső álló alak 
Bertalan, vagy Natá- 
nael. Eles szemű 
ember, aki az első 
találkozáskor felis
meri Jézusban a 
Krisztust. (János 1,
50 ) Ez látszik a ké
pen is. Bertalan kö
rülbelül tudja már 
ki az áruló: félszeme 
Judásra néz. Máso
dik alak az ifjabb 
Jakab Testvére Má
ténak (jobbfelől szá

mított harmadik 
alak), meg is látszik 
rajtuk a hasonlóság.
Harmadik az ősz 
András. Megállapo
dott, komoly tanít
vány, aki annak ide
jén biztos léptekkel 
vezette testvérét,

Pétert, a Krisztus
hoz. Ez a megin
gathatatlan határo

zottság látszik rajta a képen is. A negye
dik alak Péter. Fehér feje áthajol János
hoz és súg néki valamit. Mintha már ter
veket eszelne a Krisztus megmentésére. 
Ebben benne van Péter gyors elhatározásu, 
lelkes, tennivágyó természete. Egykori le
írások szerint a művész azért helyezte 
Pétert Judás mellé, mert érzékeltetni akarta, 
hogy ennek a két embernek egyformán 
nagy volt a bűne. De Péter fehér feje a 
Judás fekete feje mellett arról beszél, hogy 
keresett a bűnére bocsánatot, tisztulást.

Következik Judás alakja, amelyre a mfi-

Az utolsó -vacsora.

vész különös gondot fordított. A tanítványok 
galileai csoportjában ő az egyetlen judeai, 
azért olyan fekete. Mozdulatán látszik, hogy 
mint tetten ért gonosztevő felüti fejét a 
Krisztus szavára: „Egy közületek elárul 
engemet“. Judáson erőt vesz a leleplezettek 
izgalma: könyökével feldönti a sótartót. 
De annál görcsösebben markolja meg a 
pénzes zacskót. Leonardo da Vinci eszten
dőkig kereste az embermintát, az úgyneve
zett modelt, aki után megfesse Judás alakját. 
Egyszer talált egy iszákos csavargót, aki 
eszelős gyönyörrel szorongatta a pálinkás 

poharat. Ezt a moz
dulatot a művész 
azonnal lerajzolta s 
ez látható a képen 
Judás kezén. S mi
kor a csavargóval 
közölte, hogy sze
retné róla megfes
teni nagy képe szá
mára Judást, az fáj
dalmasan a szemébe 
nevetett. Akkor látta 
a művész, hogy 
évekkel ezelőtt 

ugyanerről az alak
ról festette le Jézust. 
Akkor még tiszta 
arcú ifjú volt, azóta 
elzüllött.

Jézus jobbján ül 
János a szeretett 
tanítván''. Arcán fáj
dalom. Ő viseltetett 
a legmélyebb egy

üttérzéssel Jézus 
iránt. Tudjuk, ő az 
egyetlen, aki a ke
reszt tövében is ott 
állott.

Jézus balján ül 
az idősebbik Jakab, 
János testvére. Ar-

mely megértené az emberek bánatát és kérlelhetetlen kegyet
lenséggel rohan tova a sötétségben... nyugatnak... Páris felé.

X. FEJEZET.
Párisban már várták őket. Közvetlenül a rendőrfőnöknek, 

Lohenak magánháza mellett vettek ki nekik lakást. Kibérel
ték az egész házat. Az emeletet berendezték a három férfinak 
s a földszintet Natalia foglalta el. A sejtek vezetői bámulatos 
hozzáértéssel és ügyességgel intézték az elvtársak betelepülési 
ügyét, hogy egy-kettőre otthon érezték magukat.

Natáliát Páris megbíivölte. Néhány nanig eszébe sem ju
tott, miért is küldték ide. Élvezte a várost. Egész nap az utcá
kat járta s este színház..., kávéház..., bár... Vele tartottak 
Óvári és Alex is. Rujeff a házat őrizte. Modorával nem igen 
mutatkózhatott előkelőbb körben s maga is jobbnak látta ott
hon tartózkodni. Az ő közbelépésére úgy is már csak a terv 
végrehajtásánál lesz szükség. Eleinte csak megtette, de napok 
múltán, mikor mindig ugyanazzal a hírrel jöttek haza, „nem 
történt még semmi“, türelmetlen lett s kezdett gyanakodni. 
Nem szerette a hosszú előkészületeket s minden késlekedés 
gyanús volt neki. Gyávaságnak minősítette. Meg is mondta 
társainak. Natalia azonban könnyen leszerelte. Megértette vele, 
hogy nem lehet fejjel a falnak rohanni. Ki koll tapasztalni a 
helyi körülményeket, meg kell ismerkedni a viszonyokkal, kissé 
Páris levegőjébe kell magukat beleélni, csak úgy foghatnak 
munkájukhoz. A legkisebb ügyetlenség, tájékozatlanság bait 
hozhat. Rujeff megértette.

Az elmúlt napok azonban mégis hoztak eredményt. Meg
tudták, a rendőrfőnök harmincöt év körüli ember. Rendkívül 
óvatos és eltökélt szándéka, hogy gátat vessen a kommunista 
szervezkedésnek. Kitűnő kémszervezete van. Már azt is tudja, 
Natalia és társai úton vannak s ép ö rá pályáznak. Figyelteti is 
őket minden keleti határállomáson, de, az első csatát elvesz
tette. Akiket figyeltet, itt vannak tőszomszédságában és ássák

lassan személye közelébe a futóárkokat. Jó gondolat volt a fő
nök szomszédságába jönni, ha mindenhol, de itt nem keresik 
őket.

Lohe estéinek legnagyobb részét egy bárban szokta töl
teni s ez a felfedezés képezte Alex tervének legelső támpontját. 
Natalia, mint énekesnő fog fellépni a bárban, hogy ez úton a 
rendőrfőnök közelébe férkőzzön. Barátságot köt vele s a többi 
már gyerekjáték lesz. Meg is beszélte társaival tervét s egy
hangú beleegyezésre talált. Rujeff örült, végre valahára mégis 
megindulnak.

A bártulajdonossal összeköttetést szerezni, nem volt ne
héz. Alex elintézte. Megnyerő előkelőségével egy csapásra 
megnyerte az ügynek s szentül hitt a nagy kasszasikernek, 
melyet Natáliának, ismeretlen csillagnak megjelenése fog fel
idézni. Alex Natalia kísérője gyanánt szerepelt. Izgató színek
kel tudta lefesteni az útban levő énektüneményt s a hangos 
reklámra felfigyelt a város előkelősége.

Néhány napig nem beszéltek másról, mint az ismeretlen 
Natáliáról. A nem látott ismeretlen, kiről csak a duzzasztó hír 
hozza a színes jelentéseket, rendszerint feszültségben tartja az 
embereknek azon körét, melynek az életben komolyabb dolga 
nincs, mint várni napról-napra a kiabáló szenzációkat. Páris
ban nagy tömegét találjuk ennek a társadalmi osztálynak. Ezek 
vagy gazdagok, de már csúsznak lefelé s csak idő kérdése, 
mikor szakad nyakukba a koldustarisznya, vagy a lejtő aljára 
jutottak s a hiszékeny emberek bőrére játszák a gazdagot. Lel
kében é kettő teljesen egyforma szerkezetű. Szeretik az életből 
azt, ami könnyű tarkaságban a felszínen röpköd s utálják a 
gond és "felelősségektől megnehezült komolyságot, mely a 
mélyre visz. Külső helyzetük csak időben tér el egymástól. Az 
egyik már koldus és ámítja a világot, a másik még nem koldus 
és ezt az életet ámítja. Máskülönben ők jelentik a jó modort és 
az előkelőséget.

(Folytatjuk.)
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cán megdöbbenéssel vegyes elszántság. 
Megértjük, miért nevezte Jézus ezt a ta
nítványt .mennydörgés fiá'-nak. Mivel 
Jakab és János rokonai voltak Jézusnak, 
azért a művész hajviselet, de még az arc
vonások tekintetében is hasonlatosságot 
teremtett közöttük.

A következő alak, aki Jakab háta mö
gött Jézushoz hajol, Tamás. Jellemének 
megfelelően, kézmozdulata mintha azt mon
daná: .Uram, Jézus, nem tévedsz ?“ A mű
vész nem tudta megbocsátani Tamásnak ezt 
a kételkedő természetet, azért festette olyan 
nagyon hasonlóvá Judáshoz.

Következő tanítvány a nőies természetű 
Fülöp. Azután jön Máté, Taddeus és Simon.

Leonardo da Vinci a legnagyobb gondot 
természetesen a Krisztus alakjának megfes
tésére fordította. Ártatlan
ság, tisztaság és jóság 
ömlik el az egész alakon.
Nagy gondot okoztak a 
művésznek Jézus szemei.
Gondolt arra is, hogy az 
édesanya szeretetét rajzolja 
bele Jézus szemébe. Gon
dolt arra is, hogy egy 
édesapa szeme fájdalmát 
rajzolja meg, amint a fia 
halálos ágya mellett áll.
Tízszer megfestette a sze
meket és tízszer kitörölte.
Közben beteg lett s Fran
ciaországba ment egészsé
gének helyreállítására. Ott 
aztán meg, is halt, anélkül, 
hogy az Úr Jézus szemét 
véglegesen befejezhette 
volna. így maradt a képen 
Jézus alakja lecsukott 
szemmel.

Sokkal nagyobb bája 
azonban a képnek az, hogy 
pusztul. Milánó párás leve
gőjében egyre jobban ko
pik a kép olajfestéke. So
kat ártottak a képnek az 
ügyetlen helyreállítási kí
sérletek is.

Leonardo da Vinci világhírű alkotása ma 
már csak roncs s eljön az idő, amikor a 
képet csak másolataiból ismerhetjük.

Kár a gyönyörű képért! De a legfonto
sabb az, hogy a kép főtárgya, Krisztus — 
örök.

Üres a sir!
Ez a hir rémhir a hitetlenek számára, 

akik azt szeretnék, hogy maradjon benne a 
sírban maradék nélkül az ember, váljék ott 
porrá és hamuvá s ezzel legyen vége min
dennek. Dehát a húsvéti tény ennek az el
lenkezőjét igazolja. A sir üres. Nemcsak a 
Krisztusé. A mostani temetőkben is. Egy 
pár darab csontot, egy két marék port ta
lálni csupán benne, de az ember maga 
nincs ott. Ott maradt a porruhája, mint 
Krisztusnak a lepedője, de maga az ember 
kivetkőzött belőle.

Nem csoda, hogy az üres sir rémhir az 
örök életet tagadó hitetlen emberek szá
mára. Mert az üres sir valóságának meg
döbbentő következményei vannak. Ha üres 
a sir, akkor az életnek van folytatása. Ha 
az életnek van folytatása, akkor van szá
monkérés. Ha van számonkérés, akkor van 
Ítélet. Ha van Ítélet, akkor van örök kár
hozat is.

De nem mindenkinek rémhir az üres sir 
híre. A hívőknek örömhír. Szent megbizo
nyosodás arról, hogy a sírnak nemcsak az 
az egyetlen nyílása van, amelyet beföldel 
és virágokkal ültet be az emberi kegyelet. . ,  
hogy a feltámadás és a viszontlátás nem a 
fájó szív vigasztaló magaáltatása csupán, 
hanem valóság.

Micsoda a te számodra a húsvéti üze
net : Ofes a sir! ? Rémhir-e, vagy örömhír? 
Vagy talán egyik sem ? Azt hiszed, hogy 
közönbös maradhatsz ezzel a kérdéssel 
szemben ? Ne felejtsd el, hogy a húsvéti 
üres sir nemcsak hitigazság, hanem tanuk
kal igazolt hiteles történeti igazság is. Kér
lelhetetlen igazság.

Avagy talán temetők utján járva kedve
seid sirhalmánál örömüzenet, melybe belé-

kapaszkodsz, de az élet utján járva bűneid 
között ócska tantétel, amellyel nem ér
demes zavartatni magadat? Ne felejtsd el, 
hogy a sírok összetartoznak. Krisztus üres 
sirja üressé teszi kedveseid sírját, de a tié
det is. Te sem maradhatsz a sírban Neked 
is menned kell onnan valahová. Hová ka
nyarodik majd a sírból életed útja ?

Ne felejtsd el, hogy húsvéti félelem 
nélkül nincs húsvéti öröm. Csak aki a tul- 
világi élettől való teljes megrendüléssel né
zett bele a Krisztus üres sírjába, csak az tudja 
boldog húsvéti örömmel énekelni:

Nincs már szivem félelmére 
Nézni sírom fenekére.
Jézus él! Én is vele,
Hol van, oh halál, hatalmad?

F e ltá m a d o tt . .  .
A világtörténelmi nevezetességű „har

madik“ nap estjén törtszívű férfiakat és 
nőket " vigasztalnak tanítványtársaik: 
„Láttuk!“ E bizonyságtételnek óriási 
ereje van: elalélt lelkek ébredeznek; in
gadozó lábak kiegyenesednek; kihunyó 
tüzek lángralobbannak.

Zárt ajtón keresztül, isteni hatalmá
nak teljességében, az átlényegiiiés ké

pességének csorbitatlanságában lép be a 
feltámadott Mester meglepett tanítvá
nyai közé. Ne mélázzunk a természeti 
csodán, hiszen Jézusnak egész élete, 
születésétől a feltámadásig, a csodák ra
gyogó és fenséges láncolata volt! Már a 
„Thábor“-hegyén megmutatta, hogy 
teste miként dicsőülhet meg és miként 
változhat át földiből mennyeivé és vi
szont.

Testvér, van-e békességed? Szavai
nak hiteléül kezeit és oldalát mutatja. 
Sebeit, melyeket értünk kapott s melyek 
gyógyulásunknak és megújulásunknak 
áldott forrásaivá váltak. Mégis olyan 
sokan vannak, kik nem élik át a húsvéti 
örömet; milliók vesztegelnek és vitat
koznak Krisztus sebei körül.

Jönnek a modernek 
sanda gyanúval: „Ellop
ták Krisztus holttestét“. 
Régi vád. Ezt állították 
azok a jeruzsálemi fari
zeusok és papok is, akik 
az őröket megveszteget
ték és akik az általuk 
felfogadott zsoldosok
nak sem hittek. Kik lop
ták volna el a holttes
tet? Hisz ennek feltéte
lezésében is kiáltó ellen
mondás van. Ezeket a 
testben, lélekben össze
roppant embereket csu
pán a feltámadt üdvözí
tőnek dicső megjelenése 
állította talpra!

Jönnek a Tamások. 
A kételkedés gúnyjával 
mondják: „Hiszek, ha
látok“, ök sem új jelen
ségek ezen a földön. Mi
csoda értelmetlen jelszó 
az ő jelszavuk! Mert, 
amit látunk, azt nem 
kell hinni. „A hit a nem 
látott dolgokról való 
meggyőződés.“ A mai 
Tamások ne feledjék el, 

hogy az első Tamás megtért a tamás
kodásból. — Tehát nem maradt mind
végig „Tamás“.

„Jézus él! Ő az enyém, S én övé va
gyok egészen; Mi sem rémit, érzem én, 
Hogyha szívem tiszta lészen, Csak őt 
valljam, Ez az én bizodalmám.

Jézus él! Oh nincs kétség: Nem sza- 
kaszthat el őtőle Sem magasság, sem 
mélység, Sem szerencse sem bűn tőre. ő  
erőm és oltalmam, Ez az én bizodal
mám.“

Benzing István.

Minden ötvenedik
m a g y a r  e v a n g é lik u s  m e g s z e r e z te  m á r  
a  „ G y ó g y í ts  m e g  en g e m , U r a m ” c í
m ű , b e te g e k n e k  v a ló  im á d s á g o s  
k ö n y v e t, a m e ly b ő l  m o s t  f o g y  a s  Ö tö 
d i k  k i a d á s  t i s e s r e d i k  d a r a b j a .  

T e m e g v e tte d -e  m á r  ?

Á ra  2 0  f i l l é r  é s  4  f i l l é r  p o r tó .  
K a p h a tó  a  H a r a n g s z ó  k ia d ó h iv a ta lá 
n á l. .

Nincsen Itt. .  . feltám adott!
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H U SV ÉT.
Fölébredt a szendergő természet,
Nem alussza téli álmait már;
Kis pacsirták szántják fent a léget, 
Lent meg enyhe, rügybontó szellő jár.

ihat szálldos körülöttünk szerte,
A kék égen bodros bárányfelhő; 
Tölgyek alján kis ibolyák ezre. . .  
Kikeletről suttog a lágy szellő.

A nagypéntek fájdalmas emléke,
Vig örömmé változott át máral 
Mert: Ki rideg sírba volt letéve, 
Föltámadott az ég s föld Királya.

Hozsannát zeng ma milliók ajka.
És örömben fürdik minden lélek: 
Feltámadt az Ige. . .  Halleluja !
Hála legyen az ég Istenének !

Élet Ura, ki hatalmas kézzel 
Széjjel tépted a halálnak láncát: 
Kérünk Téged: te nagy kegyelmeddel 
Támaszd fel a magyarok hazáját.

Csaj bók Lidia.

A szovjet igazi arca.
Potemkin Gergely herceg, orosz tá

borszernagy, mikor Katalin cárnövel be
utazta Oroszország egyes vidékeit, a 
rombadölt falvakat messziről feldíszítet
te, úgyhogy azok távolról virágzó fal
vaknak látszottak. Pedig a színes álarc 
mögött rongyok, romok, éhség és dög
halál húzódtak meg.

A mai Szovjet-Oroszország is ezt a 
politikát folytatja. Színesre festett, tet
szetős, de hazug álarcot borít magára, 
hogy elrejtse igazi ábrázatát. Minket 
azonban, akik annak idején a saját bő
rünkön tapasztaltuk a kommunizmus 
borzalmait, nem téveszt meg a hamis ál
arc s aki az eseményekből józanul olvas
ni tud, az lépten-nyomon felismeri az 
orosz-szovjet igazi arcát is.

A kommunizmus szereti magát a n é 
p ek  f e l s z a b a d í t ó j á n a k  nevez
ni. Ez azonban nem egyéb, mint hazúg 
álarc, amely mögött a legféktelenebb 
e l n y o m á s  húzódik meg. Szovjet- 
oroszország a legszörnyübb véres terror 
hazája. Egy nagy börtön, ahol lélekzetet 
is csak félve lehet venni. Több millióra 
rúg azoknak a szerencsétlen áldozatok
nak száma, akiket a szovjet kivégezte
tett. A kivégzéseket a leghallatlanabb 
kínzások kíséretében hajtották végre. 
Volt például olyan kivégzés, mikor az 
elítéltet odaállították egy cölöp mellé, 
hasát kivágva, belét odaszegezték a cö
löpre s azután addig korbácsolták körbe 
a szerencsétlent, míg a bele egészen rá- 
tekeredett az oszlopra. Sokszor végez
tek ki tömegesen gyermekeket is. Vallási 
szabadságról pedig éppen nem lehet szó. 
Vad kíméletlenséggel irtják a nép vallá
sos érzését. A templomokat egymás 
után alakítják át mozikká, múzeumokká, 
raktárakká. A papokat ezerszámra 
emésztették el. Az iskolákban a legszi
gorúbban tilos minden vallásoktatás. Az 
istentiszteleti életet lehetetlenné teszik.

Az egyik népbizos mondotta nemrégi
ben: „Bajonettot minden Istennek. Akár 
Jehova, akár Krisztus, akár Allah a ne
ve“. Pár vonással jellemezve, íme így 
fest Szovjetoroszországban a polgári, 
politikai és vallási szabadság! A felsza
badult csőcselék elnyomó zsarnoki vad 
uralma az! .

a Kommunizmus szereti magát a 
b é k e  h í v é n e k  feltüntetni. Ez is ha
zug álarc, amely mögött a legvadabb 
h á b o r ú s  u s z í t á s  szemérmetlen- 
kedik. Egyetlen ország sincs ma úgy fel
fegyverkezve, mint a szovjet. A vörös 
hadsereg állandó háborús készültségben 
van. S ha valahol a világon háborús hí
rek kapnak szárnyra, a szovjetlapokban 
azonnal megjelenik az öregbetüs felszó
lítás: Készüljetek, lehet, hogy ez a harc 
lesz az utolsó, — a mienk. A szovjet 
ügynökei mindenütt ottbujkálnak s szít
ják a békétlenség, az osztálygyülölet 
lángját.

1925 áprilisban bomba robbant a szó
fiai székesegyházban. Kommunisták mü
ve volt. 1927 júliusában felgyújtották a 
bécsi igazságügyi palotát. Kommunisták 
müve volt. 1933 februárjában felgyújtot
ták Berlinben a német országházat. 
Kommunisták müve volt. 1917-ben 
Oroszországban, 1919-ben Németország
ban és Magyarországon, 1920-ban Ruhr- 
vidéken, 1921-ben, l923-ban megint Né
metországban, 1924-ben Révaiban, 1926- 
ban és 1927-ben Kínában, 1934-ben Spa
nyolországban, 1935-ben Kubában és a 
Filippi szigeteken tört ki pusztító forra
dalom. Valamennyi a kommunista uszí
tás eredménye volt. A szovjet mindenütt 
arra törekszik, hogy zavart, zendülést 
támasszon, mert igy igyekszik terjesz
teni a maga sötét eszméit.

Az orosz kommunizmus szeret dicse
kedni azzal a j ó l é t t e l ,  amelyet 
Oroszországban teremtett. Itt a harma
dik álarc, amely mögött a szerencsétlen 
orosz nép á l l a n d ó  é h i n s ég e ásít. 
Szovjetoroszország ma tele van nyomor
góval. Apátlan-anyátlan, hajléktalan 
gyermekek falkaszám kóborognak az ut
cákon. Egy szovjet állami hivatalnok, 
Oganovszky, maga mondja, hogy 1921— 
1922-ben 5,á  0.000 orosz halt éhen. A 
kenterböri angol érsek egyik felsőházi 
beszédében 6 millió orosz éhhaláláról be
szélt. íme a szovjet-,,jólét“ ! Szovjet
oroszországban csak azoknál tobzódik a 
jólét, akik a hatalmat bitorolják. A nép
biztos elvtársak nagyobb pompát fejte
nek ki, mint annak idején a nagyherce
gek. De maga az Isten-adta szegény nép 
többet nyomorog, mint a régi cári or
szágban.

Az orosz kommunizmus szereti ma
gát a m u n k á s s á g  b a r á t j á n a k ,  
a dolgozók társadalmának feltüntetni. 
Hazug álarc ez is, mert — ha őszinték 
akarunk lenni, meg kell mondanunk — 
az orosz szovjet nagyrészt a z s i d ó k  
u r a l ma .  Maga a kommunizmus el
mélete is egy zsidónak, Marxnak eredeti 
nevén Mardochainak (egy zsidó rabbi 
fia) műve volt. A szociáldemokráciát is 
egy zsidó, Lassalc Ferdinánd, eredeti 
nevén Wolfson találta ki. Az orosz kül
ügyi népbiztos, Litvinow, eredeti nevén 
Wallach-Meer, szintén zsidó. A ma
gyarországi gyászosemlékü kommuniz
mus hírhedt vezére, Kun Béla, aki ma 
Oroszországban működik (nemrégiben 
járt Spanyolországban izgató körúton),

szintén zsidó. Igazi neve Kohn Áron 
volt. Az orosz szovjet legmagasabbran- 
gú vezérei között 20 a zsidó és csak 17 
a másfajú. A lengyel rendőrség multévi 
jelentésében kimutatja, hogy a kom
munista izgatás miatt letartóztatottak 
98 százaléka zsidó vol. íme a kommu
nizmus „n é p"-boldogitói.

A szovjet-képmutatásnak egyik kirí
vó példája volt, mikor 1935 március 28.- 
án Litvinow külügyi népbiztos Moszk
vában felköszöntöt mondott György an
gol királyra, utána pedig elkezdte az 
angol király-himnuszt: „ i s t e n  t a r t s d  
me g  a k i r á l y  t“. Holott másutt Lit
vinow vérszopóknak, zsarnokoknak, a 
nép elnyomóinak nevezte a királyokat s 
a feJköszöntött angol király unokatest
vére volt az utolsó orosz cárnak, akit 
éppen Litvinow jóbarátja, a zsidó Jakob 
öleteít meg családjával együtt.

Óvakodjunk az álarcba bujtatott kép
mutató kommunizmustól. Mosolyog az 
ábrázata, pedig orgyilkos tört szorongat 
a kaftánja alatt. Ígér, holott pusztítani és 
kirabolni akar. El akarja venni lstennün- 
ket. hazánkat, barázdánkat.

Hamis próféták! Gyümölcseikről le
het megismerni őket! Sz. J.

„Jászsági 
Evangélikus Ház“.

1936 március 29.-e nevezetes napja a 
jászberényi evangélikus fiókegyházköz
ség történetének. Ezen a napon mon
dotta ki u. i. úgy a szolnoki anyaegy
házközségi, mint a jászberényi közgyű
lés a fontos határozatot, mely szerint 
még a tavasz folyamán hozzálátnak a 
Jászsági Evangélikus Ház felépítéséhez.

A hír az evangélikus egyház egye
teme szempontjából majdnem teljesen 
jelentéktelennek látszik, de rögtön nem 
az, ha figyelembe vesszük azt a helyze
tet, melyben nemcsak a jászberényi, ha
nem az egész jászsági szórványhittest- 
vérek eddig éltek.

Jászság. Eddig ez a név az evangéli
kus, sőt a magyar protestáns egyháztör
ténetben sem igen fordul elő. Idevágó 
földrajzi ismereteink felfrissítése céljából 
hadd említsük meg tehát, hogy a Jász
ság az ország egyik legnagyobb megyé
jének, Jász-Nagykun-Szolnok megyének 
a tekintélyes része. A Zagyva folyó két 
partján, a Tiszától jobbra terül el. Lé
lekszámú 88.220, területe 178.800 kát. 
hold. A lakosság csaknem 99 százalék
ban róm. katolikus, az egész területen 
mindössze 236 evangélikus él, közülük 
122 Jászberényben, aminek a magyará
zata azonban bizonyára az lehet, hogy a 
római katolikus lakosság a beköltöző 
evangélikusok második nemzedékét fel
tétlenül beolvasztotta. A Jászság tehát 
egyházunk szempontjából hasonlított 
ahoz a legveszélyesebb harctéri ponthoz, 
ahol minden odakerült hittesívért el
vesz tettünk.

A helyzet akkor változott meg lé
nyegesen, amikor — most nagypénteken 
lesz három éve ■— a jászberényi evangé
likusok fiókegyházzá alakultak. Ettől 
fogva istentiszteletek tartattak, úrvacso
ra, konfirmáció volt, 8 gyermeket ke
reszteltek s az azóta ott megkötött 5 
vegyes házasságból 4 evangé.ikus , oltár
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előtt részesült áldásban, 3 esetben a mi 
javunkra kötött reverzálissal. Mind a ta
nítóképzőben, hol 7—8 ev. tanuló min
dig akad, mind a többi iskolában (gimn., 
polg. fiú, leányisk., iparostanonc-, elemi 
isk.) megindult a rendszeres hitoktatás. 
Az istentiszteleteken átlag 80 ember 
vesz részt, de gyakran 120-nál is többen 
vannak jelen.

Elmondható tehát, hogy eleven evan
gélikus hitélet folyik Jászberényben, me
lyet csupán egy körülmény zavart eddig 
igen erősen: az istentiszteleti hely hiá
nya, illetve meg nem felelő volta. Ezidő- 
szerint két év óta kultuszminiszteri en
gedéllyel az egyik állami elemi iskola 
tanácstermében tartattak az istentiszte
letek. A termet istentiszteleti célokra 
szépen be is rendezték, harmoniumot, 
oltárt, szószéket, székeket szereztek be 
a buzgó hittestéérek kb. 1700 P költség
gel. A tanácsteremre azonban gyakran 
van szüksége az iskolának s azért a 
jászberényi hittestvérek kezdettől fogva 
vágyódtak saját helyiség után, ahol is
tentiszteleteiket zavartalanul végezhetik.

Arra gondolni sem mertek, hogy 
templomot építsenek. Egy gyülekezeti 
ház építése azonban, melyben istentisz
teleteket, bibliaórákat, összejöveteleket, 
hittanórákat tartanának, múlhatatlanul 
szükségessé vált. Mivel a mostoha kö
rülmények miatt már az is kockán for
gott, ami eddig lelkileg megépült, a hit
testvérek számot vetettek, ki mennyit 
tudna gyülekezeti házra áldozni. A meg
ajánlások várakozáson felüliek lettek. A 
környék egyik orvosa pl. egyhavi fizeté
sét ajánlotta fel. Senki sem maradt el 
buzgóság tekintetében. így a vezetőség 
elérkezettnek látta az időt, hogy Jász
berény megyei város polgármesteréhez 
forduljon s a várostól telket kérjen az 
építkezés céijára. A 30.000 lakosú, csak
nem tiszta római katolikus város nemes, 
hazafias érzületéről tanúskodik, hogy 
egyik kis ligetéből 150 négyszögölet 
ajándékozott a lelkes kis egyháznak. így 
a vasárnapi közgyűlés már a közeli 
megvalósulás reményével határozhatta 
el az építkezést annál is inkább, mivel a 
szolnoki egyházközség ugyanaznapi köz
gyűlése Alexander Imre alispán, egyház- 
felügyelő buzgó vezetése alatt kimon
dotta, hogy D. Geduly Henrik huszon
ötéves püspöki évfordulója felett érzett 
örömének akképen ad méltó kifejezést, 
hogy az alkotásokban gazdag huszonöt
évi püspöki szolgálatra való gondolással 
a maga részéről a legmesszebbmenő 
anyagi és erkölcsi támogatásban részesí
ti a létéért hősiesen és diadalmasan 
küzdő fiókegyházközséget a fontos épít
kezésben.

így minden remény megvan arra, 
hogy ősszel lesz már hajléka Isten igé
jének Jászberényben. A ház, mely mel
lett majd a templom fog felépülni vala
mikor. „Jászsági Evangélikus Ház“ ne
vet viseli, azért, mivel remélhető, hogy 
a szétszórtan élő többi jászsági evangé
likus is, mint részben eddig, ezután még- 
inkább odatartozónak érzi magát.

Áldozatkészségben a jászberényi hit
testvérek elmentek a legutolsó pontig. 
Az építkezés anyagi feltételei azonban 
— sajnos — csak részben állnak ren
delkezésére. De szent lelkesedéssel mégis 
belefognak a nagy munkába. Hiszik u. 
i., hogy Isten ezután is velük lesz. De 
hiszik azt is, hogy magyar evangélikus 
egyházunk szervezeti hatóságai, jóté

kony intézményei és egyes tagjai szin
tén lelkesedéssel támogatják őket az ev. 
magyarság egyik legveszedelmesebb 
pusztaságának a megszüntetése érde
kében kifejtett küzdelmükben.

Dr. theol. Vető Lajos.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Márk evangélioma. 14.
Április 13. A hallgató Jézus. Márk 15, 

1—5. „Jézus pedig semmit sem felele.“ 
Éppen ez az ö legsúlyosabb ítélete a te
hetetlen Pilátusra vonatkozólag. Az Úr 
Jézus vádolása, korholása lehet nagyon 
kellemetlen, de a legsúlyosabb az, mi
kor Jézus elhallgat. Mikor már feddése 
sincs számunkra. Légy hálás, ha dorgál 
az Úr. Ha számonkérő szóval nyugtala
nítja a lelkiismeretedet. Azt mutatja ez, 
hogy szeret, törődik veled s meg akar 
menteni. Ahol már ő  is elhallgat, ott 
nincs segítség.

Április 14. Jézus vagy Barabbás. Márk
15, 6—15. Szörnyűségesebb választás
nem történt ennél, mióta a világ fenn
áll. Egyik oldalon egy sötétarcú gonosz
tévő, Barabbás, kinek embervértöl szeny- 
nyes a keze, a másik oldalon az Isten 
Fia, ki odaszentelte másokért az életét. 
S a gyűlölettől elvakult tömeg Barab- 
bást választja, Krisztusra pedig őrüli 
dtihvel „feszítsd meg“-et kiált. Milyen 
mélyre is tud sülyedni az ember. Hány
szor ismétlődött már meg a te életedben 
is ez a szörnyű választás? Amikor bű
nös, szennyes dolgok után nyúlsz, Őt 
pedig elejted, ellököd.

Április 15. A gyenge Pilátus Márk 15,
9— 15. Pilátus jól tudta, hogy Jézus ár
tatlan. Hogy csak „irigységből adták őt 
kézbe a főpapok“. Igyekszik is megmen
teni. De nem mer bátran fellépni a vilá
gosan meglátott igazság mellett. Az 
egyéni érdek féltése végül is felülkereke
dett benne. Pilátus fajtája nem halt ki. 
A keresztyének között is sok az ilyen 
megtorpanó, gyáva lélek, aki földi érde
ke kedvéért megalkuszik a lelkiismereté
vel. Világosan látja, hogy Jézus mellé 
kellene állnia, de nem meri megtenni, 
mert hátha kára származik belőle. Nem 
vagy-e Pilátus lelki utóda?

Április 16. Krisztus meggyaláztatása. 
Márk 15, 16—19. Alantas lelkű, durva 
szolgák kezébe kerül a világ Ura. Ki- 
maskarázzák, ütik-verik, gyalázzák és 
megköpdösik azt, aki elé őszinte hódo
lattal kellett volna leborulniok. Milyen 
kegyelmes is az Isten! Még ezt a ször
nyűséget is megengedte, csakhogy meg
győzze az embert az Ő szeretetéről. De 
milyen hatalmas is az Isten! Amit az 
embertelen katonák gyalázatul raktak 
rá, azt tette Ő a Krisztus legcsodálato
sabb díszévé. A töviskoronát és a többit.

Április 17. Cirénei Simon. Márk. 15,
20, 21. Hogy érezhette magát ez az em
ber, mikor vállára nyomták a leroskadó 
Krisztus keresztjét? Bizonnyal minden 
vére arcába szökött a szégyenérzettöl. 
örök időre meg van bélyegezve az egész 
családja. Holott ez lett élete fődicsösé- 
ge. A nevét sem tudnánk, ha nem vitte 
volna a Krisztus keresztjét. A keresztet 
ne kényszeredetten, hanem engedelmes 
készséggel hordozd. Krisztus hívét nem

érheti nagyobb kitüntetés, mint mikor 
részt kap az ő Ura keresztjéből!

Április 18. Emberek a kereszt körül. 
Márk 15, 22—41. Volt aki kalapáccsal 
verte a szegeket. .Volt, aki fekete nyelv
vel csufondároskodott felette. Volt, aki 
szidalmazta. Volt, aki még ott a halál 
pillanatában is vádolta. Voltak, akik 
ügyet sem vetettek rá. Voltak — ha ke
vesen is — akik szolgáltak néki. S volt 
— fia csak egy félek is  — aki megtért 
ott a kereszt tövén. Aki a kinyílt szemű 
megtért ember bizonyságtevésével mond
ta: „Bizony, ez az ember Isten fia vala“. 
Milyen lélekkel állsz te a kereszt alatt?

Április 19. Jézus temetése Mark 15, 
42—47. Arimátiai József megadta Jézus
nak a végtisztességet. Gondosan elké
szített, tulajdon sírjába temettette. Nagy 
dolog volt ez. Arimátiai József kegyele- 
tes dolgot művelt. De hol volt ez az elő
kelő, tanácsbeli ember akkor, amikor 
felemelt szava még megmenthette volna 
Jézust. Akkor valahol a háttérben húzó
dott meg Arimátiai József. Későn lép a 
porondra. Amikor már csak temetni te
het. Holott Jézus nem kriptakulcsot, ha
nem a szívünk kulcsát kéri.

K A R C O L A T O K .
Köszönjük !

A „Jézus Szive Szövetség‘ nevű 
római katolikus egyesület egyik uj 
kiadványában olvassuk a követke
zőket :

„Missziós szándék :
A  lu íf jo ránusoK  m e g t é r é s e .

Luther és követői szomorú esetéből láthatjuk„ 
mily nagy veszedelem a hit elvesztése Az egész 
világon 65 millió lutheránus van, ebből 42 millió 
németországi. Európa többi országaiban 21 millió> 
Amerikában 4 millió van.

Jézus Szive, hogy az összes luihi ránusok vissza
térjenek, kérünk Teged, hallgass meg minket!a

A hit elvesztése valóban „nagy ve
szedelem“. De mi a reformációban 
éppen visszakaptuk elvesztett hitünket. 
Azt, amelyet nem ember tákol össze, 
hanem az Isten ajándékoz.

Egyébként köszönjük az értünk 
való imádságot. Mi is naponként 
azért imádkozunk, hogy a lutherá
nusok megtérjenek. Újra, meg újra, 
naponként — de Istenhez.

H E T I  K R Ó N I K A .

A külügyi bizottságok elismeréssel adóz
tak a kormánynak a római eredményekért.
— Hatalmas összegekkel fog hozzá a kor
mány az Alföld kérdéseinek megoldásához.
— Ötvenezercsehkoronát hagyott a Magyar 
Tudományos Akadémiára egy Pozsonyi em
ber. — Ausztriában helyreállították a véd- 
kötelezettséget. Érdekes, hogy az oláh 
és cseh sajtó az osztrák védkötelezettség 
helyreállítása miatt bennünket, magyarokat 
fenyeget a legszigorúbb megtorlásokkal, 
mert a magyarok fegyverkezésétől fél. — 
Áthelyezték a bécsi cseh követet és állását
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egyenlőre nem töltetik be. — Felfegyvere
zett diákhordák rombolnak, lövöldöznek, 
pusztítanak Romániában. — Olaszország 13 
év alatt a világ legerősebb légiflottáját 
építette ki. — Németország angol és olasz 
garanciával hajlandó megkötni a 25 éves, 
szerződést. Felajánlja Hollandia bevonását 
a tárgyalásokat keleti szomszédaival, vala
mint légi egyezmény megkötését és kész 
katonai támogatási kötelezettséget vállalni.
— London nem járul hozzá Páris azon kí
vánságához, hogy már ezen a héten hívják 
össze a locarnói értekezletet. Angliának úgy 
látszik nem sürgős az értekezlet megtartása.
— Az idő kétségtelenül Páris ellen dolgo
zik. — A francia kormány népszövetségi 
ellen-béketervvel válaszol Hitlernek. A sajtó 
attól tart, hogy London megegyezik Ber
linnel, ha nem sikerül sürgősen kierősza
kolni a locarnói értekezletet. — Anglia ké
szül a királykoronázásra. — Abesszínia 
helyzete napról-napra kétségbeejtőbb. — 
Szerdán őszéül Genfben a 13-as békéltető 
bizottság. Olasz repülők az abesszin fővá
ros repülőtereit bombázzák. — A Lind- 
berg gyermek meggyilkolása miatt ki
végezték Hauptmann Brúnót.

H A R A N G S Z Ö .

Husvétvasárnap.
Márk 16,1-8,

Feltámadott! A világtörténelem legcso
dálatosabb szava.

Eltiport ember! Sirbataszitott igazságod 
kőlapjára ird oda ezt a szót, mert ez az 
igazság elpusztithatatlanságának örök bi- 
zonyittéka.

Gyászoló ember! A temető kapufája 
fölé ird oda ezt a szót, mert ez a vigaszta
lás Istentől küldött igéje.

Halandó ember ! Haláltól rettegő szived
be ird bele ezt a szót, mert ez a Krisztus
ban ajándékul kapott örökélet igéje.

Olvasóinknak és munkatársainknak a 
kegyelem Istenétől gazdagon megáldott 
ünnepeket kívánunk.

Uj segédlelkész. Kovács István se
gédlelkész, ki most fejezte be a Harang
szó ezévi terjesztési munkáját, két hó
napig az ózdi egyházközségnél végez 
segédlelkészi szolgálatot.

Kinevezés, kirendelés. D. Raffay Sán
dor püspök a megüresedett békéscsabai 
önálló hitoktatói állásra Liska Ferenc 
pilisi segédlelkészt, a megüresedett kis
kőrösi önálló hitoktatói állásra pedig 
Mina János vecsési segédlelkészt nevezte 
ki, a békéscsabai gyülekezetbe pedig 
Kotyinszky Károly béri segédlelkészt 
rendelte ki.

Sámsonháza. D. Kovács Sándor püs
pök egyházközsége dr. Sztranyavszky 
Sándort felügyelővé, ifj. Sztranyavszky 
Sándort pedig másodfelügyelövé vá
lasztotta.

Kemenesmihályfa. Az önállósult gyü
lekezet egyhangúlag Mesterházy Sándort 
hívta meg lelkészéül.

Williams György életrajza címmel a 
KIÉ husvétre kiadja a KIE-mozgalom 
megalapítójának sok tanulságot magába 
foglaló életrajzát. A könyvet Szőllösy 
István fordította. Előfizetési ára 2 pengő.

Megrendelhető a KIE-nél, Vili., Ho-
rányszky-u. 26.

Esztergom. A missziói egyház ideig
lenes imaházát március 22.-én avatta 
fel D. Kovács Sándor püspök.

Szeged. Az új templom építésére 
történt eddigi megajánlások összege
20.000 P. — Az Egyetemi Luther-Szövet- 
ség március 25.-én Szentesen és március 
29.-én Orosházán templomi hangver
senyt rendezett, melynek műsorán 
Egyed Aladár főesperesnek a Szövetség 
által a közelmúltban kotta alakjában is 
kiadott vallásos müdalai és szerzeményei 
szerepeltek. Közének és ima után Mayer 
József szövetségi elnök mondott meg
nyitót, majd Kuglis Zsuzsanna zeneta
nárnő ének- és hegedűszámai, vitéz Ma
gyar János énekszámai, Egyed Aladár 
orgonaszólója és Maján László joghall
gató szavalata következtek, Miszlai Ist
ván főiskolai hallgató pedig saját költe
ményeiből olvasott fel.

Enying. A missziói gyülekezet márc. 
hó 22.-én böjti vallásos estélyt tartott, 
mely alkalommal Szántó Róbert kelen
földi lelkész prédikált.

Cegléd. Magában az anyaegyházköz
ségben 161 igehirdetés volt az elmúlt 
esztendőben. Volt azonkívül több vallá
sos est is. Kereszteltek 21 gyermeket, 
konfirmált 16 gyermek. Eskettek 8 há
zaspárt. Hozzánk betért 5, tőlünk kitért
3. — Erőteljes lelki munka folyik az 
egyházközség filiáiban és nagy szór
ványterületén is, ahol a lelkész munka
társként használja a Harangszót is.

Budapest III. kerület. A gyülekezet a 
nemrégen felépült gyönyörű temploma 
után most lelkészlakot épít.

Győr. A Diákszövetség nagyon szép 
és gazdagösszeállítású passió-előadást 
tartott a templomban.

Dombóvár. A templom megrongált 
harmoniumát, önkéntes adományfelaján
lás útján, ujjal cserélik ki.

Dabrony. A gyülekezetben újév óta 
minden nap van igehirdetés. Böjtben 
külön vallásos estek is voltak. Az ifjú
sággal minden este foglalkoznak. Az 
anyagyülekezet diakonisszát szándék
szik munkába állítani. Nemesszalók filia 
— iskolát, Egeralja filia — imaházat 
épít.

Rádiós isié niisxideiek.
Április 10.-én nagypénteken rádiós isten- 
tisztelet a Budapest-deáktéri templomból 
Prédikál D. Raffay Sándor püspök. Ének
számok a dunántúli énekeskönyvből 192, 
181 és 290. Orgonái Zalánfy Aladár. Éne
kel a Lutheránia vegyeskara Kapi-Králik 
Jenő karnagy vezetésével. — Husvét I. ün
nepén 11 óra 30 perckor rádiós istentisztelet 
a Bécsi kapu-téri templomból. Prédikál dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkész. Liturgikus 
énekek: 224, 1. vers, 6, 1. v. 208, 4. vers, 
291, 4. vers. Élőének: 220. Főének: 213. 
és a Himnusz. Énekel az egyházi énekkar 
Mikus-Csák István karnagy vezetése mel
lett Orgonái Várkonyi Endre.

Debrecen. Az egyházközség egyhan
gúlag elhatározta, hogy új templomot, 
új iskolát és új egyházi épületet építtet, 
hogy a korszerű egyházi élet követelmé
nyeit eredményesebben szolgálhassa a
122.000 lelkes, egyetemi városban. Ki
vetés és adósságcsináiás nélkül, régi 
épületei értékesítésével, meglévő, tekin

télyes építési alaptőkéjével, gyűjtéssel 
és segélyekkel biztosítja az építési 
költségek fedezetét. A gyülekezet most 
tavasszal fogja megünnepelni iskolája 50 
éves jubileumát.

Fehérvárcsurgó. (Fejér m.) A leány
gyülekezet az elmúlt téli időszakban is 
élénk és áldásos munkát fejtett ki. Tar
tott 2 vallásos és 3 hazafias emlékünne
pélyt, valamint ádvent 1. és böjt utolsó 
vasárnapja közötti időben összesen 10 
vallásos estét. Minden vallásos estén 
1—2 népművelési előadás is volt, mint
hogy a községben külön iskolánkívüli 
népművelési előadások nincsenek. Isko
lás gyermekek, leventék, hajadonok 
szebbnél szebb költemények elszavalá- 
sával, Tóth Aladár levita, igazgató-taní
tó minden estén szentírásmagyarázattal, 
egyházi nagyjainkról tartott szabad 
előadásaival működtek közre. Az elő
adás sorában voltak dr. Fikker Aurél fe
jérvármegyei népművelési titkár, dr. 
Tóth Lajos budapesti egyetemi tanárse
géd, Winkler Imre községi főjegyző, dr. 
Iványi László orvos, Adaniecz Aladárné, 
Tóth László tanárjelölt. Tóth Aladár le
vita 8 vallásos elbeszélést, 7 egyéb tár
gyú novelláját adta elő, valamint 6 nép
művelési előadást is tartott. A vallásos 
esték mind kiválóan sikerültek, a közön
ség, amelynek soraiban igen sok más- 
vallású is volt, mindig zsúfolásig meg
töltötte az iskolatermet. A f. évi február 
2.-án tartott vallásos estén Berzsenyi 
emlékének áldozott a gyülekezet igen 
nagy közönség előtt.

Budapest. A Fasori Evangélikus Jó
tékony Nőegyesület az árvák és Ínsége
sek segélyezésének, megmentésének és 
a szegény gyermekek emberséges gon
dozásának céljaira a Zeneművészeti Fő
iskola nagytermében ápr. 19.-én este fél 
9 órai kezdettel díszhangversenyt rendez.

Budapest-Zuglói Ev. Temp’omépítő 
Egyesület által április 5.-én, virágvasár
napján rendezett szeretetvendégségen 
D. Raffay Sándor püspök tartott előadást 
a hit mindent meggyőző erejéről. Ke
mény Lajos esperes imádsága után Szu- 
chovszky Gyula, az egyházrész vezeté
sével megbízott lelkész „Árvaságunk— 
bizoda,lmunk“-róI beszélt. Szavaltak: 
Szekér Ferenc, Pintér Judit, Kovács Ka- 
rolin, Kovács Margit és Oberle Zsig- 
mond. Murgács Kálmán dalszerző na
gyon hatásosan énekelte saját szerzemé
nyeit dr. Gajdács Gyula zongoramű
vész harmonitimkíséretével. Schwach 
Nándor rendezésében a hallgatóság min
den elismerésre méltóan, jelmezekben 
mutatták be a Jézus által megáldott 
gyermekek hittérítő munkáját. Az egye
sület énekkara Novomeszky Gusztáv ta
nító vezetésével énekelt. Szebeni Ödön 
tanító konferált. 155 P volt a bevétel.

Csengőd. A szépen fejlődő gyüleke
zet a böjti időszak minden péntekén is
tentiszteletet tartott. A szent igét „Ke
resztfán én üdvösségem“ cím alatt Ba- 
kay Péter föesperes, Hulvey István, Sik- 
ter András, Palkovics István lelkész 
hirdették.

A Budai Hegyvidéki Evangélikusok
Hősök Templomát Építő Egyesület áp
rilis 5.-én ünnepélyt tartott szép és gaz
dag műsorral. Béke vitézség címen elő
adást tartott vitéz Nagy-Megyeri Nagy 
Károly ny. altábornagy, az egyesület 
diszelnöke.
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E l f o g y o t t  A nagy reformátor má
sodik kiadása is. Kérjük a rendelések be
szüntetését, mert több rendelést nem tu
dunk kielégíteni. Az elszámolás minél előb
bi lezárhatása céljából kérjük a nyilvántar
tott néhány hátralékost a pénz mielőbbi be
küldésére. — A nagv reformátor cimü, ná
lunk kifogyott füzetből kaphatók még 
példányok a következő címeken: Fébé 
könyvkereskedése, Budapest, VII Dam- 
janich-u. 25la; valamint Ev. Misszióegve- 
siilet iratterjesztése, Budapest, XIV. Gizella- 
u. 35 I 3

Ózd. Az esztendő első negyedében 
mozgalmas gyülekezeti élet volt az ózdi 
egyházközségben. Erős Sándor ev. ifjú
sági egyesületi titkár ez évben is egy 
hetet töltött az anya- és fiókegyházköz
ségek ifjúsági munkáinak a meglátoga
tásával. Ezek a látogatások mindég 
frissitőleg hatnak a munkára.A böjti idő
szakban Egyed Aladár szegedi esperes 
töltött pár napot a gyülekezetben és két 
fiókegyházközségben folytonos munká
val. A legutóbbi napokban pedig a ha
zánkban tartózkodó asszír evang. lel
kész, Mar-Johannes Tamás tett három
napos körútat az ózdi gyülekezet terü
letén számos előadást tartva. A husvét 
előtti két vasárnapon az Ifjúsági Luther- 
Szövetség tarrjai bemutatták nagy ér
deklődés mellett Farkas Mihályné Hús
vét cimü darabját. A nagyhét minden 
estéjén előadások voltak a templomban, 
melyeket a több szólamban bemutatott 
nagvheti énekek tettek a szokottnál han
gulatosabbakká.

Felvétel a Soproni Ev. Líceumi Diák
otthonba. Akik a Soproni Ev. Líceum
ban óhajtják taníttatni és az intézet év
századok óta kipróbált szellemének á>- 
dásaiban akarják részesíteni gyermekei
ket, azok figyelmét felhívjuk a Líceumi 
Diákotthon Fiúinternátusra. A felvétel
hez szükséges folyamodások a Diákott
hon igazgatósága címére küldendők. 
(Sopron, Líceumi Diákotthon, Hunyadi 
lános-u. 6.) Jelentkezési határidő június 
hó 20. Tartásdíj évi 530 P (lakás, napi 
ötszöri étkezés, fűtés, világítás, fürdés, 
takarítás, rendszeres- orvosi és tanulmá
nyi felügyelet) és ca. évi 10 P rendsze
res fogorvosi kezelési díj. A tartásdíj 
előre, kérelemre havonta is fizethető. 
Dunántúli kerületi lelkészek és tanítók 
gyermekei kedvezményben részesülnek. 
Válaszbélyeg melléklendő. Bővebb felvi
lágosítást készséggel nyújt a Diákott
hon igazgatója.

Bőnyrétalap. A gyülekezetben virág
vasárnap böjti vallásos ünnepély volt, 
melyen Ittzés Mihály győri ifjúsági lel
kész tartott előadást. Szavalt Németh 
Erzsébet, Podradhszky Ernő és Juhász 
Lajos. Ének- és zeneszámok egészítették 
ki az ünnepélyt.

T e r j e s z t ő i n  K legutóbb 160 uj 
előfizetőt gyűjtöttek. Zalameggyesen 8-at, 
Ukkon I-et, Rigácson 17-et, Kisberzseny
ben 3-at, Veszprémpinkócon I-et, Nemes- 
hanyon I-et, Zalagalsán 6-ot, Pusztamiskén 
12-öt, Ajkán 25-öt, Csékuton 22-öt. Öcsön 
5 öt, Taljándörögdön 3-at, Kapolcson II et, 
Mencslielyen 3-at, Szentantalfán 12-öt, 
Kövágóörsön 10-et, Kisdörgicsén 3-at, Felsö- 
dörgicsén 5-öt, Alsódörgicsén 6-ot, Nagy
vázsony ban 4-et, Nemesleányfalun 2-öt. 
Offertórium volt a Harangszó terjesztésére : 
Rigácson 5.26 P, Zalagalsán 1.45 P, Ajkán 
5 P, Csékuton 3.18. P, Öcsön 0.71 P, -  
Egyes előfizetők adományát sorkerültével a

persely rovatban közöljük. — A mostani 
terjesztés április 5.-én befejeződött. A jövő 
számunkban összesített kimutatást közlünk 
az idei terjesztés eredményéről.

H A T Á R O K O N  T O L
Amerika. Az amerikai evangélikus 

egyház a következő helyeken folytat po- 
gánymissziói munkát: Indiában 1842 óta, 
Afrikában 1860 óta, Japánban 1892 óta, 
Délamerikában 1889 óta, Kínában 1898 
óta. — Dr. Toyohikó Kagawa, Japán 
apostola, mint már írtunk róla, jelenleg 
Amerikában tartózkodik előadói körúton. 
Július elején részt vesz az oslói vasár
napi iskolai világkonferencián. Onnan 
— hazafelé menet — Magyarországot is 
meg fogja látogatni.

Franciaország. A lipcsei hires Ta
más-kar Strassburgban hangversenyt 
adott, amelyen Schweitzer Albert hires 
misszionárius-orvos és orgonista is köz
reműködött. A háború óta ez az első 
eset, hogy német énekkar Franicaország- 
ban énekelt.

Románia. A romániai összes evangé
likusok száma 385,278.

Portugália. Néhány éve nagy port vert 
fel Portugáliában az a pénzügyi bűn
tény, amely 10 millió pengővel károsí
tott meg egy angol bankot. A bűntény 
elkövetője egy Alves Reis nevű égvén 
volt. Alves Reist bebörtönözték. Ott 
megtért s most — immár évek óta -—• ál
dott térítő munkát végez rabtársai kö
zött. Azt remélik, hogy ha kiszabadul, 
megindítója lesz egy napyobbszabású 
portugál evangéliomi munkának.

Spanyolország. A legutóbbi választá
sok alkalmával a köztársasági párt 403 
képviselőt kapott. Ez hatalmas növeke
dés az előző választás eredményével 
szemben. A róm. kath. királypárt csak 
45-öt kapott.

Finnország. A finn „Kotimaa“ meleg
hangú cikkben emlékezik meg a ,.Ke
resztvén Igazságáról abból az alkalom
ból. hogy ismertette a finn Luther-kuta- 
tást. Képes mellékletében a lap három 
szép magyar képet közöl a magyar falu 
életéből s hívogatja a finn lelkészeket a 
iövö tavaszi budapesti finn-ma"yar lel
készkonferenciára. — Koskimies püspök 
minden vagvonát. fél millió finn márkát, 
a felébredtek népfőiskolájába járó sze
génysorsú tanulók segélyezésére hagyta.

Norvégia. Mint már jeleztük, a Va
sárnapi Iskolai Világszövetség ezévi 
konferenciája Oslóban lesz július 1.-én. 
A konferencián hazai egvházunkat több 
lelkész és vasárnapi iskolai tanító fogja 
képviselni.

í  Ö L Ö N  F E L É R
Apróságok. Jütlandban egy bibliát 

fedeztek fel, amelyben Luthertól, Me- 
lanchtontól, Bügenhágentól és Justus 
Jónástól találtak feljegyzéseket. — A 
legközelebbi cserkész viilágdzsembori 
Hollandiában lesz 1937 nyarán. — A tu
dósok egy vegyi összetételű anyagot ké
szítettek, amely nyolcszor édesebb, mjnt 
a szaharin és kétezerszer édesebb, mint 
a cukor. — Csikágóban a banditák fé- 
kentartása évi tízmiiliárd dollárba kerül.

A biblia értéke. Viktória angol ki
rály uralkodása idején egy hatalmas ke
leti fejedelem látogatta meg Angolor
szágot. Mikor csodálkozva megkérdezte, 
hogy mi a magyarázata, hogy Anglia el
ső a népek között, a királyné habozás 
nélkül ezt felelte: ,,A biblia cselekedte“. 
— Megemlítjük, hogy az angol nyelvű 
biblia alapfordítása, a Tyndale-féle, Lu
ther bibliafordítása alapján készült.

Egy távirat megakadályozhatta vol
na a háborút. Owen, amerikai szenátor 
mondja egy könyvben, hogy- midőn 
1914-ben Oroszország mindenáron hábo
rút akart a Balkánon, ha Franciaország 
egv táviratban leintette volna a mozgó
sító oroszt, elkerülhető lett volna a há
ború.

Hasznos rovar. Uj Zéland gyapjuter- 
melését az utóbbi években minőségileg 
is, mennviségileg is károsan befolyásol
ta egv bizonyos rovar fajta, amely a ju
hok takarmányával került az állatok tes
tébe. Az újzélandi kormány most Csilé- 
ből egy másik fajta, de hasznos rovart 
telepített át, amely rovar fajta az előbbi 
kártékony rovart pusztítja.

Hogyan nő a hazugság! A háború 
alatt történt. Mikor a belga Antwerpen 
e'esett, a győzelem örömére Németor
szágban megszólaltak a harangok. Egy 
kölni német újság ezt írta: ,.Mikor Ant
werpen eleste ismertté vált, m e g s z ó 
l a l t a k  a harangok.“ A francia „Ma
tin“ cimfi újság ezít a hirt így vette át: 
„Az erőd eleste után k é n y s z e r í t e t 
t é k  az antwerpeni papságot, hogy szó
laltassa meg a harangokat.“ A „The Ti
mes“ című angol lap már így vette át a 
hírt: „Azokat a belga papokat, akik Ant
werpen elestekor megtagadták az enge
délyt a harangok megszólalatásához, e I- 
b o c s á t o t t á k  á l l á s u k b ó l . “ A 
„The Times“-ből a „Corriere della Sera" 
című olasz lap vette át, de már így: „A 
The Times hiteles jelentése szerint azo
kat a szegény papokat, akik megtiltot
ták, hogy Antwerpen elestekor meghúz
zák a harangokat, nehéz k é n y s z e r -  
m u n k á r a  i t é l t é  k.“ Ezt a hírt új
ra átvette az a Matin, amelyik megindí
totta az eltorzítást. — ígv: „A Corriere 
della Sera is megerősíti a hírt, hogy Ant
werpen kegyetlen elfoglalói azokat a bol
dogtalan papokat, akik hősiesen megta
gadták a harangok megszólaltatását, 
fejjel lefelé f e l a k a s z t o t t á k  a ha
rangok belsejébe és így eleven harang- 
nyelvvé tették őket.“

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. B ú s z  B ö z s i k é t  elje

gyezte P u r t h  L a j o s  felsőnánai ta
nító. (Minden külön értesítés helyett.)

Halálozás. Mikíer Győző légrádi ta
nítót márc. 19.-én nagv részvét mellett 
temették el Légrádon 72 éves korában. 
49 évet töltött a légrádi evang. gyüleke
zet szolgálatában. A magvarságnak kü
lön erőssége volt a most Jugoszláviához 
tartozó Légrádon.

Cserépkályha javítást, átalakítást 
pontosan és jutányosán vállalok. A hit
testvérek pártfogását kérem. Németh 
Károly kályhás, Domb-utca 9. 2—5
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A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Magyar-osztrák kereskedelmi 

tárgyalások folynak, amelynek előterében a 
magyar búza kérdése áll. — A mézpiac 
egyformán lanyha. — A hagymapiacon a 
forgalom mérsékelt. — A legutóbbi vetés
jelentés szerint a vetések nagyon jók. Az 
ország egyes részein a fagy a kajszinba- 
rackban kárt okozott.

Terményárak Budapesten. Búza 16.15 
—17.25, rozs 14.30—14.50, sörárpa 16.25— 
—.20, takarmányárpa 14.25—15 50, zab 
15.50—15.80, tengeri 12.40—12.60 pengő 
métermázsánként.

Allatárak. Sertésárak Budapesten. Ura
dalmi nehézsertés páronként, 340 kg-on felül 
96—93, közép p-ként, 340 kg on alul 92— 
94, szedett, közép p-ként 220—260 kg-ig 
94—100, könnyű p-ként, 180—220 kg-ig 
86—90. silány p-ként, 100—180 kg-ig 74— 
84, öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on felül 
84—88, szedett, öreg, 78—80, angol sonka
süldő p ként, 120—150 kg-ig, 90-102 
névleg, fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 35, tarka 
44—70, magyar ökör 28—63, tarka 29—78, 
magyar tehén 28—60, tarka 28—72, magyar 
bivaly 32, növendékmarha 44—66 fillér élő
súly kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
Sokaknak. Ha minden hozzánk kül

dött ünnepi kéziratot közölni akartunk 
volna, akkor egy egész könyvet kellett 
volna megjelentetnünk. Sok értékes kéz
iratot kellett kihagynunk a nagy torló
dás miatt. — A. Az evangélikus egyház
ban mindenki pap. Férfi, nö, kicsi és 
nagy egyaránt. A szolgálatnak ezer al
kalma és lehetősége van. Ha valaki akar 
szolgálni, már az is szolgálat. S ha va
laki igazán szolgál, tud abban annyi örö
möt találni, hogy ment marad a csügge- 
déstöl. Csüggesztő akadályok mindegyi
künk elé tornyosulnak. De mi felfelé né
zünk. — Özv. P. I.-né Nyíregyháza. Fo
lyó év április 1.-ig. — B. J. Folyó év
dec. 31-ig. — K. B. Gyóró. 1935. decem
ber 31-ig. Esedékes 1936. január 1 -töl. 
— H. M. Kaposvár. Folyó év június hó

1-ig rendezve. — Sz. E. Budapest. A
beküldött összeggel folyó év február 1 - 
ig rendezte előfizetését. — B. D. Csön- 
ge. A beküldött összeggel f. év július 1- 
ig előfizetését rendezte. — G. J. Keme- 
nesszentmárton. Előfizetését 1937. ápri
lis 1-ig rendezte. — P. E. Pápa. Hátrá- 
léka 8.40 P. — Cs. K. Boba. A most be
küldött összeggel f. év július 1-ig ren
dezte előfizetését.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Kozma Lajos Börcs, Mórocz Károly 

Székesfehérvár, Mesterházy Károly Sop- 
ronnémeti, Bállá Gyuiáné Tabajd, Szabó 
Sándor Mesteri 10—10 fillér. — Kerécz 
Ferenc Budapest, Póczy János Győr, 
özv. Sárközy Zsigmondne Budapest, 
Solti Jánosné Kiskőrös, Bódogh Ferenc- 
né Dombóvár, Végvári Miklós Ujdom- 
bóvár, Kutasy Gábor Alsóság, Szeder 
Pálné Ostffyasszonyfa, Ferik Pál Hat
van, özv. Csery Kálmánná Dombóvár, 
Reidinger Konrád Dombóvár, D. dr. 
Pröhle Károly Sopron, Pálfy Sándor Be
led, Kiss József '1 ét, dr. Ladányi Frigyes 
Budapest, Gölöncsér István Füzesgyar
mat, Simon Aranka Hács, Pongrácz Mi- 
hályné Pápa, özv. Szenteh Istvánná Bu
dapest, Huszár Odor Sándorné Nagysit- 
ke, Berta János Tihany, Donner Samu 
Győr, Körmendi Istvánná Vanyola, Iliász 
Gyuiáné Vanyola, Schnitt István Lajos- 
komárom, Csányi Károlyné Budapest, 
Kaufeld János Pécs, özv. dr. Rakusz 
Gyuiáné Budapest, id. Jakab József Be
led 20—20 fill. — Dóka József Győr, 
Fanton Józsefné Moson, Ihés Pál Mar- 
calgergelyi, Ágoston János Veszprém, 
Polgár József Körmend, Dömötör Lász- 
lóné Szeremle, Somogyi Sándor Celldö- 
mölk, özv. Lázár Jánosné Székesfehér
vár, özv. Kovács Pálné Beled, özv. Kop- 
csák Józsefné Veszprém, Tóth Sámuel- 
né Rákospalota 22—22 fill. — Özv. Far
kas Antalné Körmend, Gulyás Lajos Uj- 
malomsok, Kalmár Ilona Orosháza, Ba
logh István Külsövat 30—30 fill. — Kiss 
Sándor Celldömölk 32 fill. — Özv. Óvády 
Dénesné Pápa, özv. Krobót Lajosné Ba

129.

latonalmádi 36—36 fill. — Bedi Kálmán 
Pórládony, Varga József Németiad, Lajs 
János Devecser, Póczy Mihály Győr 
40—40 fill. — Bognár Istvánné Nyerges- 
ujfalu 48 fill. — N. N. Bőny 50 fill. — 
Makrai Kálmánné Győr, Kovács Dénes 
Győr, Talabér Lajos Celldömölk, Nagy 
Károlyné Budapest, Busznyák István 
Sopron, Trogmayer Henrik Sopron, Ber
kes János Kadarkút, Tóth István Hegy
falu, özv. Búza Józsefné Szombathely, 
Novák István Zalatárnok, id. Koczor 
József Celldömölk, Wallner Jenő Kapos
vár, Fövényi Károlyné Szombathely, 
Tóth Kálmán Szentgotthárd, Marecsek 
Pál Veszprém, Laucsek Irén Pécel, Mes
terházy Jozefa Sopronbánfalva, vitéz 
Polgár Józsefné Kőszeg, Vörös Bálintné 
Bana, Ebenspanger Béla Szentgotthárd, 
Griecs János Békéscsaba, László Károly 
Jánosháza, özv. Rieder Dezsöné Székes- 
fehérvár, Mesterházy Margit Belezna, 
Hollósy József Budapest, Odor Sándor 
ötvöskónyi, Gáspár Mihály Dunaha- 
raszti 60—60 fill. — Edelényi Béla Ág
falva 62 fill. — Szép Imréné Tét 70 fi(l. 
— Özv. Schleifer Imréné Szombathely, 
özv. dr. Nagy Barnáné Edelény, Ud- 
vardy Aranka Bakonycsernye 72—72 
fi.lér. — Éder József Lábod, Kovács Gé- 
záné Győr, öv. Jugovits Lajosné Répce- 
vis 1—1 P. — Primon Györgyné Sziget
vár, dr. Paulini Géza Tatabánya, Hor- 
vay Sándor Vecsés, özv. dr. Ajkay Bé- 
láné Répcelak, Klauzer Jenő Tét, Hor
váth Gergely Páka, Oravecz Margit 
Nagynémetegyháza, Zwiefel János Kör
mend, Evang. Leányegyesület Tét 1.20- 
1.20 P. — Sándor Endréné Keszthely
1.60 P. — T. L.-né Györság, Bolla Ida 
Nagykanizsa 2—2 P. — Rájter János 
Kukmér 4 P . — Hoffmann Samu Kapos- 
szekcsö 5 P. — Szandtner Béla Buda
pest, dr. Matolcsy Sándorné Kaposvár 
5.20—5.20 P.

KIS HARANGSZÓ PERSELYE.
Velekay Józsefné Nagygeresd, Tarr 

Böbe Orosháza, Horváth Erzsiké Baja, 
Kalmár Lászlóné Gecse, Pap Ilka Gecse, 
özv. Lacsny Dezsőné Győr 20—20 fill. 
—- Takács Ferike Tárnokréti 30 fill. — 
Bolla Ida Nagykanizsa 1 P. — Kőszeghy 
Károlyné Esztergom 1.50 P.

» « ♦ > ♦ » ♦ »  s o > e < * •  c- s-c- c í : í : í : <

Adatok a földi igazságszolgáltatás köréből.
Irta : Dr. Krlng J e n f l ,  táblabiró.

3. Az egyesek elleni bűncselekmények.
Ezek azok a cselekmények, melyek az egyes ember sze

mélyi érdekeit (testi épség, becsület, stb.) vagy annak vagyoni 
jogait támadják meg.

Az ember élete elleni bűncselekmények legfontosabbika a 
szándékos emberölés. Ha a szándékos emberölést előre meg
fontolva követik el, gyilkosság létesül, mely halállal büntetendő.

A szándékos emberölés szigorúbban büntetendő, ha fel
menő ágbeli rokonon, házastárson vagy több emberen köve
tik el.

Enyhébben büntetendő esete az erős felindulásban (ha
rag, féltékenység, stb.) elkövetett szándékos emberölés. Még 
enyhébb, ha az erős felindulást a megölt személy idézte elő.

Gyermekülés az a cselekmény, mikor az anya házasságon 
kívül született gyermekét a szülés alatt vagy közvetlenül a 
szülés után szándékosan megöli. Elég gyakori eset.

A gondatlanságból elkövetett emberölés vétséget képez, 
tehát enyhébben büntetendő cselekmény. Ilyenek: elgázolások, 
vadászaton elkövetett gondatlanságok, gyermekekre felügyelet 
elmulasztása (lugkő), építési balesetek, stb.

Bünteti a törvény az öngyilkosságra Való reábirást, mely
nek minősített esete az u. n. amerikai párbaj.

Az ölési cselekmények csoportjába tartozik magyar né
pünk egyik legocsmányabb bűne: a még meg nem született 
magzatnak elpusztítása. Sokan vitatják az ehez való jogot, a 
magyar büntető törvénykönyv azonban valláserkölcsi alapon 
állva, börtönnel bünteti.

Ide tartozik végül a gyermekkitétel bűntette: önsegélyre 
képtelen gyermeknek félreeső vagy rendszerint járatlan helyre 
kitétele, ha annak megmentése a véletlentől függ.

Testi sértést követ el, aki másnak testét szándékosan, de 
ölési szándék nélkül bántalmazza. Büntetése az okozott ered
ményhez igazodik. Legsúlyosabb esete, ha a sérült halála kö
vetkezik be. Ez is enyhébb beszámítás alá esik azonban, ha a 
bántalmazás erős felindulásban követtetett el. Minősített esete 
a testi sértésnek, ha a sérült valamely tagját vagy szervét el
vesztette, ha nyomorékká vált, feltűnően eÜtorzíttatott, stb. 
Változnak a büntetések aszerint is, hogy 20 napon túl, 8 napon 
túl vagy 8 napon belül gyógyulnak-e az okozott sérülések. 
Nyolc napon túl gyógyuló testi sértés esetén a gondatlanság is 
büntetendő.

Bünteti a törvény a párviadalt, mely a középkor marad
ványa. Értik alatta két személynek társadalmilag elfogadott 
szabályok szerint életveszélyes fegyverekkel lefolytatott mér
kőzését. Volt idő, midőn egyházi átokkal, sőt halállal büntették,
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Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, B udakeszi.

Nálunk államfogház a büntetése. Aki a párbaj szabályait meg
szegi, az okozott eredményhez képest szándékos emberölés, 
esetleg súlyos testi sértés miatt büntetendő.

A személyes szabadság megsértésének esetei közé tarto
zik a jogtalan letartóztatás, a gyermekrablás, leányszöktetés 
és nőrablás.

A személyi érdekeket sértő cselekmények közé tartoznak 
a különböző szemérem elleni cselekmények s a családi jogok 
elleni bűncselekmények is. Kevesen tudják, hogy a házasság
törés -— ha amiatt a házasságot felbontották — magyar bün- 
tetököriyvünk szerint büntetendő cselekményt képez.

A házassági törvény szerint büntetendő az a lelkész, aki 
egyházi házasságkötésnél eljár, mielőtt a felek igazolták volna, 
hogy a házasságot a polgári tisztviselő előtt megkötötték.

Rágalmazást képez valakiről más előtt olyan tény állítása 
vagy híresztelése, mely valóság esetén az illető ellen bűnvádi 
vagy fegyelmi eljárás megindításának oka lehet, vagy öt köz
megvetésnek teszi ki. (Tehát tényállítás kell hozzá, pl. hogy 
X. Y. lopott.)

Becsületsértés más ellen becstelenítö, lealacsonyító vagy 
megszégyenítő kifejezés használata (pl. „gazember“), vagy ily 
cselekmény elkövetése (pl. arculütés).

Mindkét cselekménynek több minősített esete van, a sú
lyosabbak fogházzal büntetendők.

Az állított vagy hiresztelt tény valóságának bizonyítása 
büntetlenséget eredményez.

Védi a törvény az egyes emberek titkait és bünteti a le
vél- és távirattitok megsértését a positai alkalmazottak s a ma
gánszemélyek részéröl, valamint a titok tiltott felfedezését ügy
véd, orvos, szülésznő, stb. részéről.

Magánlaksértés a házbékejognak megsértése, mely bűn
tett, ha erőszakkal vagy fenyegetéssel követik el.

A vagyon elleni bűncselekmények leggyakoribb fajtája a 
lopás. Száz pengő értékig vétség, azon felül bűntett. Sok mi
nősített esete van, pl. templomban valamely kegyes célt szol
gáló tárgy, temetőben a holtak emlékére rendelt tárgy ellopása, 
betörés, hamis kulcs használata mellett, a szolgálati viszony 
vagy közhivatalnoki minőség felhasználásával elkövetett lopás, 
stb. A lopás enyhébb fajtái a tulajdon elleni, la mezőrendőri és 
erdei kihágások.

Rablást képez az erőszakkal vagy fenyegetéssel elköve
tett lopás.

Zsarolás: valakinek erőszakkal vagy fenyegetéssel vala

minek cselekvésére, eltűrésére vagy elhagyására kényszerítése 
avégett, hogy a tettes magának vagy másnak jogtalanul va
gyoni hasznot szerezzen. (Pl.: „Ha nem fizeti meg tartozását, 
lecsukatom.“)

A sikkasztás abban különbözik a lopástól, hogy itt az el
tulajdonított ingó a tettes birtokában van (pl. a pénztárosnak 
a más pénze).

Kevesen gondolnak arra, hogy a talált dolgot nyolc nap 
alatt át kell adni vagy elvesztőjének, vagy a hatóságnak. Aki 
ezt nem teszi, jogtalan elsajátításért büntetendő.

A lopásból, sikkasztásból, rablásból vagy zsarolásból 
származó dolgoknak ezen tény tudatában való megszerzése 
orgazdaság.

Csalást követ el, aki azon célból, hogy magának vagy 
másnak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen, valakit fondor
lattal tévedésbe ejt vagy tévedésben tart, s ezáltal annak va
gyoni kárt okoz.

Rokon természetű a hitelsértés: a hitelező kijátszása az
által, hogy az adós vagyonát hozzáférhetetlenné teszi. Példa: 
ingatlan átíratása, hogy ne lehessen a tartozást behajtani.

Adócsalás a különböző adók megrövidítése valamely 
fondorlatos cselekmény által. Ilyen a forgalmi adóról vezetett 
könyvből egyes tételek kihagyása, adásvételi! szerződésnél a 
vételárnak kisebb összegben feltüntetése, stb.

Az idegen ingó vagy ingatlan vagyon szándékos megron
gálása is büntetendő, utóbbinak súlyosabban büntetendő esete 
a templom vagy síremlék megrongálása.

A gyújtogatás lehet szándékos vagy gondatlan (tűzvész
okozás). A templom felgyújtása a gyújtogatásnak szigorúbban 
büntetendő esete.

Közveszélyű cselekménynek nevezi a törvény a vaspálya, 
hajó, távirda, stb. megrongálását.

Közegészség elleni cselekmények: élelmiszer, kutak meg- 
mérgezése, járvány esetén a felügyeleti szabályok megszegése.

Okirathamisítás köz- vagy magánokiratnak szándékos 
meghamisítása, ilyennek használata. Közokirat pl. az anya
könyvi kivonat, más bizonyítvány, marhalevél, stb. Magánok
irat pl. a kötelezvény, váltó, stb. Váltóhamisításnál a legkisebb 
büntetés hat hónapi börtön.

A vagyon elleni bűncselekmények közé tartozik végül a 
bélyeg- és pénzhamisítás. A hamisított pénz kiadása is bün
tetendő.

Következő cikkünk címe: A bűnvádi eljárás.

Pannonhalmára kiránduló 
hittestvérek figyelm ébe!
Legolcsóbb házias étkezés és 
—= — pontos kiszolgálás—= —

N e m e s  J á n o s n á l
p a n n o n h a l m i  á l l o m á s i  v e n d é g l ő b e n .

Osztrák evangélikus nő, német, fran
cia, angol nyelvtudással, gyors- és gép
írási képesítéssel a nyári hónapokra el
helyezkedést keres. 32 filléres bélyeg
gel ellátott német-, francia- vagy angol- 
nyelvű megkereséseket a kiadóhivatal 
továbbít. 2—2

K E C S K É S J Á N O S
lakberendező asztalosmester

GYŐR-GYÁRVÁROS, 
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút or okat
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is.
M e g h i  v á s r a  helyszínre megyek.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV.. Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérháiz.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R uhafestés - vegy tisztitá s
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 4—10

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXMÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a , Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS 2SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÜRÓCZY ZOLTÁJJ. 
Peleifii azerkesztfi fii kiadó :

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat nem adunk Tiaaza

Baross-nyomda UzsalyésKoncz. T.: 7-63.
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Megje l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan malliklat tanév alatt 

kéthatanként • KIS HARANQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek ónhozzám.

Postaceekkezámla : 30.526.

REFORMÁTUS FŐISK8L
* m j l  k  ¥•¥ W » .B  iM'1

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Hiszem, hogy saját értelmemmel, vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az 

én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni.
A harm adik  hitágazat lu theri magyarázata a kiskátéból.

A K a ra i(u ú  
•lorkaaiM-UadOhlTatala:

o y O r
n , retöfi-iéí a.

Előfizetési ára: 
négy odó vre 1 P 28 fUlte, 

félévre 2 P 4« fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos küldéssel 
10*/a-os kedvezmény 

ámenkába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedé vre 1 P 60 fillér

Az egyén feltámadása.
.Lázár, a mi barátunk, el

aludt; de elmegyek, hogy fel
kössem őt“. János 11:11/b.

Lázár feltámasztása történetében, 
mint Jézus Krisztus minden 

ilyen csodájában, nemcsak arról 
van bizonyság, hogy Őneki hatalma 
van majd a halál után életre kelteni 
embereket, hanem arra is hatalma 
van, hogy már ebben a földi élet
ben is uj életeket formáljon Ezt 
bizonyítja ez a mondat: „Én va
gyok a feltámadás és az élet, aki 
hisz énbennem, ha meghal is él“. 
A hit a földi élethez tartozik, tehát 
a hivő élet e földön a feltámadott 
élet, hogy majd örökélet legyen 
egyszer az osztályrésze. Lázár fel- 
támasztásával is azt akarja az Úr, 
hogy hit ébredjen, új, meggazda
godott földi élet támadjon az em
berben. A Lázár holt testének a 
megelevenedése csak csodálatig 
és erős bizonyító eszköz az Úr 
Jézus kezében arról, hogy neki 
van hatalma és egyedül benne 
érdemes hinni.

„Lázár, a mi barátunk elaludt“. 
Jézus nagyon jól tudja, hogy Lázár 
meghalt és mégis azt mondja: el
aludt. Azt mi is tudjuk, hogy az 
alvás és a halál rokonok. De Jézus 
Krisztus itt külön figyelmeztet arra 
minket: Ő előtte és az Ő számára 
elaludni és meghalni ugyanaz. Neki 
mind a kettő felett egyformán van 
hatalma. Azt se feledjük el, hogy 
nem pusztán a test haláláról és 
a test alvásáról van szó, hanem 
a lélek aluvásáról és haláláról is, 
mert hiszen „a bűn zsoldja a halál“. 
(Rom. 6:23). Ezért a legkisebb 
bűn is már a halál révére hurcol 
bennünket. Tehát mivel elalvás és 
halál egyenlőek, azért nincsen 
baba-bűnök és u. n. halálos bűnök 
között különbség. Az emberek 
között a különbség csak ott van,

hogy az egyik ember belátja ezt a 
nagy igazságot és alatta egészen 
megalázkodik, a másik ember pedig 
mit sem törődik ezzel és külön
böző emberi bölcselkedésekre épít.
— Jézus még közelebb hozza a 
kérdést, mikor azt mondja: Lázár 
aludt el. Nem valamiféle aluvásról 
van szó, hanem néven nevezhe- 
tően Lázáréról. A halál megteszi, 
hogy tömegeket kaszál le, de ott 
is csak egyéneket foszt meg az 
élettől. Az ördög sem általánosan 
hódít. Tehozzád és hozzám jön el. 
A bűn is mindig személyes bűn. 
Az én bűnöm néven nevezhető és 
az Úr ebből akar felkölteni. — 
Jézus még jobban hangsúlyozza 
azt, hogy az egyénről, rólad és 
rólam van itt szó. Nem közönCös 
Jézusnak az, hogy élek-e, halok-e. 
Egy ember élete sem közönbös 
ő előtte, de legkivált azoké nem, 
akik hozzája tartozunk. „Lázár 
a mi barátunk aludt el“. Nekünk is 
nagy a veszteségünk egy-egy meg
indult hivő élet elbukása folytán, 
mint Máriának és Mártának, a ro
konoknak, ismerősöknek, a tanít
ványoknak, de Jézusnak és az Ő 
ügyének különösen nagy vesztesége. 
Neki senki nem közönbös, mert 
„szolgálhat itt bármely erőtelen“.
— Már mindez boldog biztatás 
lehet mindegyikünknek egyéni éle
tünk megújulása és feltámadása 
szempontjából.

„De elmegyek, hogy felkőltsem

Mikor a sereg díszruhában és 
diszléptekkel ellép a vezér előtt, 
az a seregszemle.

Nagy ünnepeinken zsúfolva voltak 
a templomok. Megteltek még az 
állóhelyek is, a karzatok roskadoz
tak. Szokatlan erővel harsogott az 
ének, a szószék alatt rég nem látott

őt“. A halált gyógyszerekkel kitol
hatjuk, az alvásból magunk szigorú 
elhatározásából felébredhetünk, de 
ha már igazán meghaltunk és nehéz, 
fáradt álomba merültünk, akkor csak 
rajiunk kivül álló eiő adhat belénk 
új életet. Ezért mondja azt Jézus: 
„elmegyek“. Szép az önnevelés, a 
böjtölés és sok emberi erőfeszítés, 
hogy életünket megmentsük, de ez 
nem óv meg a bűntől és a haláltól. 
Csak egyedül Jézus Krisztus! Őrá 
kell várnunk és benne hinnünk, mint 
Lázár testvérei (János 11:25—27.). 
Az egyén feltámadása, új életre ke
lése úgy történik, hogy Jézus eljön 
magától, sőt már el is jött. János 
azt irja : „Ő előbb szeretett minket!“ 
(I. Ján. 4: 19.) Mi csak viszont-sze- 
rethetjük Őt, hálából irgalmáért és 
kegyelméért. — De ez is nagy dolog! 
Mikor ez a viszontszeretet megin
dul bennünk, akkor fogan meg Jézus 
felköltése, akkor támadunk fel, ak
kor indulunk egyénileg új életre. 
Így lesz értékesebbé, és fontosabbá 
számunkra ez az új élet. Jézus nem 
pusztán könyörületből és szeretetből 
teszi velünk a feltámadás csodáját, 
hanem a csodatételért. Azért teszi, 
hogy valóban csoda, új élet legyen. 
Innen van az, hogy mi nem tétlen
kedhetünk. Élnünk kell a feltárna- 
dottak életét, mint a tavaszi virág
zásban gazdag fának gyümölcsöt kell 
teremnie. Hiszen életadó nedv kering 
benne, hiszen Isten kegyelmének 
napja hívta új életre. Ittzés Mihály.

arcok. Azok is ott voltak, akik talán 
csak szilveszterkor jönnek majd el 
újra. Milyen szép is a telt templom. 
De mért csak nagy ünnepeken telik 
meg a templom? A táplálkozás 
például nemcsak a sátoros ünnepek 
ritka kiváltsága, hanem rendszeres 
művelet. Csak a lelkünk koplaljon

N a g y  ü n n ep ein k  se r e g sz e m lé je .
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egyik ünneptől a másikig ? Katoná
nak lenni nem azt jelenti, hogy 
egy évben egyszer elvonulunk a 
tábornok ur előtt. Katonának lenni: 
mindennapi szolgálat. Keresztyén
nek lenni nem azt jelenti, hogy 
nagypénteken egyszer elmegyünk 
a templomba. Keresztyénnek lenni: 
mindennapi élet a Krisztusban.

Nagy ünnepeinken mindig sok a 
rendetlenség. Későn érkezők, korán 
elmenők áhitatzavarása. Úrvacsora- 
vételkor botrányos tolongás az oltár 
előtt. „Gyónófillér“-ek csörrenő ha- 
jigálása. Holott a seregszemlén 
különös gond fordítandó

sötét pinceéletet élő, megcsömörlött, 
csalódott, kiábrándult, — boldogtalan, 
szegény ember. Viszont szegényen is le
het valaki Isten kegyelméből az élet igaz 
értékeiben gazdag — boldog ember.

S mindig jobb az utóbbi!

Kis János levele 
Dukaí Takách Judithoz.

„Milyen feltételek alatt lehetnek a szépnembélíek 
versírókká ?“

Berzsenyi halála után az 51. napra 
hunyt el kedves unokahuga és költőtár
sa, D. Takách Judit is. Most száz éve

arra, hogy „mindenek éke
sen és jó renddel“ történ
jenek. T ö b b  te m p lo m i f e 
g y e l m e t !  Mindig, de külö
nösen nagy ünnepeinken. 
A keresztyén élethez a rend 
és a jóizlés is hozzátartozik.

Gazdag szegények — 
szegény gazdagok.

Sokat mondó képet találsz 
mai számunkban. Érdemes el
nézegetni és elgondolkodni fe
lette.

Ezen a képen tobzódik a 
gazdagság. A kincsesládát pat
tanásig megtölti az arany.
Annyi a pénz, hogy sem a lá
da, sem görcsös szorításra 
görbített kéz nem tudja ösz- 
szefogni, — jut a földre is. Ott 
van a tudomány képviselője, a 
könyv, a dicsőség jele, a koro
na. a hatalom jelképe, a kard, 
a gyönyör eszköze a kehely, a 
szórakozás zeneszerszáma a kürt.

Pénzért valóban sok min
dent meg lehet vásárolni!

S mégis: ezen a képen több 
a szegénység, mint a gazdag
ság. Az arcon gondterhes ke
serűség ül. Bizony a pénz sok 
gyötrő gond forrása tud lenni!
Hiába szorítja görcsös igyeke
zettel az aranyakat: nem tud
ja megtartani. Kihullanak ujjai 
között s legurulnak a földre. A 
könyvek használatlan összevisszaságban 
a sarokba hányva, a dicsőség koronája 
leesőben, a kürt kicsorbult, a pókháló- 
beszőtte borosüveg megcsömörlést sej
tet. Pók szőtte be a gyertyát is: nincs
világosság. Pókhálós az ablak is: nincs 
kilátás, hiába integet be üdén a lomb s 
a kacagó napsugár. A háttal ülő boldog
talan alak sötétben gubbaszt. A kard ki
csorbult s markolatán a pókháló arról 
beszél, hogy rég nem volt már kézben. A 
homokóra lepergőben: hamarosan itt lesz 
az elsuhant élet alkonya.

Milyen kevés maradandó értéket lehet 
pénzért megvásárolni!

Szorgalmas, tisztakezű munkával ám 
igyekezzél gyűjteni. De ne felejtsd el, 
hogy aranyhegyek tetején is lehet valaki

meg a levelet és fedik fel értékét. A fen
tebbi alcímmel jelent meg az „Értekezé
sek“ között. A költőnő ifjúságának ez 
volt legnehezebb kérdése. Voltak ma
gasztalói és irigyei. A legjobb helyre 
fordult. Kis János magasra értékelte a 
költészetet, de a női hivatást is. Bölcsen 
szabja meg a kettő egyesítésének felté
teleit. Hölgyeink ma is sokat tanulhat
nak belőle. Ez a kérdés ma is időszerű. 
Kis mint pap és püspök sem volt vaska
lapos. Még mint fiatal lánynak írta a le
velet, de csak tíz év múlva tette közzé, 
akkor is névtelenül.

Kis János soproni és Döbrentey La
jos urai újfalui lelkésznek, Gábor atyjá
nak nagy része volt Judit művelődésé
ben és költői fellépésében. Kis a Dukai 
Takáchokka’l igen jó viszonyban volt.

Berzsenyiné D. Takách Zsuzsa 
komaasszonya, D. Takách Ist
ván, ki lányától, Judittól, sem
mi áldozatot sem sajnált, jó 
barátja volt Kisnek. A harma
dik testvér, D. Takách Sára 
Prusinszky József táblabíró 
özvegye pedig, ki szintén Sop
ronban lakott, 1000 forintott 
hagyott Kisnek, hogy „Lelki 
Áldozatok“ c. imakönyvét ki
adhassa.

De lássuk most már Kis Já
nosnak Judithoz irt levelét: 

„Kedves Kisasszony! Ta
nácsot kért tőlem becses leve
lében s én, ki a Kisasszony 
szerencséjét, jó hírét, nevét s 
boldogulását egész szívemből 
óhajtom, adok tanácsot, de 
nem úgy, mint hízelkedő, kép
mutató, hanem úgy, mint jó- 
lelkű ember s egyenesszívű jó 
barát.

Mindeneknek előtte el nem 
titkolhatom, hogy midőn a 
Kisasszony magát a versírásra 
akarja adni, olyan tengerre 
indui, mely a hajótörésekről 
híres. A költőtől minden józan 
kritika sokat kíván s méltán* is 
sokat kívánhat, mert a köny
vek, melyeket kötött beszédben 
írunk s az olvasó publikum 
számára kiadunk, hasonló az 
olyan válogatott ételekhez, 
melyekre vendégeket hívunk s 
melyekkel vendégeinket ven
dégelni akarjuk, következés
képen, nem egészen szükséges 
részei az ebédnek. Ebből ön
ként következik az, hogy vagy 
nem kell csemegét feladnunk, 
vagy ha adunk, olyat kell ad

nunk, amellyel becsületet vallhassunk s 
amely jó ízlésű emberekhez illő legyen, 
minthogy azzal nem vendégeinknek éh
ségét akarjuk elvenni, hanem ínyeket 
akarjuk csiklandozni. Ugyanazért a kö
zépszerű munkák a folyó beszédbeír tür- 
hetők és elszenvedhetök, de poesisben 
nem.

így lévén a dolog, akárki is kockázik, 
mikor versekkel lép fel a közönség előtt, 
a szépnembeli auctor (szerző) pedig 
még inább, mert az olyant az olvasók
nak értelmesebb része rendszerint ke
ményebben szokta megítélni, minthogy 
az auctorkodásnak a szépnemnél módivá 
válását akadályoztatni akarja, úgymint 
amely a fontosabb és szentebb asszonyi 
kötelességeket sokesetekben elmulaszta-

Sopronban, ápr. 15.l-én halt meg. Ismer
jük a házat is, melyben lakott és kiszen
vedett. Patthy István ügyvéd és földbirto
kos volt a második férje. Kis János ne
velője és bizalmas barátja volt a verselő 
lánykának. Emlékezéseiben röviden ezt 
jegyezte fel róla: ,,Takách Juditot leány
korában is, mig Sopronban németül ta
nult s másodszori házasságában is, mi
dőn Sopronban lakott, ismertem. Azon 
kérdésre, mit mondok költőnőségéhez, 
azt feleltem: mi a Tudományos Gyűjte
mény 1825. folyamában ki van nyom
tatva“.

Ez vezetett nyomra, hogy Kisnek ez 
érdekes levelét megtaláljuk. Sem a le
vélíró, sem a címzett neve nincs ki
nyomatva. Pedig csak ezek világítják

„ M i t  l a a s z n á l  a z  e m b e r n e k ,  h a  a z  e g é s z  v i l á g o t  m e g n y e i i  i s ,  
d e  a z  Ő l e l k é b e n  k á i t  v a l l ? ! “
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ná, vagy legalább kelleténél kevesebbre 
becsültetné, ha igen elhatalmaznék.

Ebből látja a Kisasszony, hogy nyilt- 
szívűségem a versírói pályát hevesen és 
buzgón nem ajánlja. Ha azonban a Kis
asszonynak igen nagy mértékben van 
reá kedve s hajlandósága, ha lelkiisme
rete előtt magát arról meggyőzheti, hogy 
neme kötelességei s virtusai mindenkor 
fődolgai maradnak, a versírás pedig csak 
pihenő óráinak játéka fog lenni: ezen 
esetre megvallom, hogy talentomai, ha 
kimíveltetnek s úgyszólván tudósabb 
formába öntetnek a versekben gyönyör
ködőknek hasznos időtöltést s magának 
szép hírt, nevet is szerezhetnek. De még 
ekkor is sok jegyzésre való dolgok vágy
nak, melyeket résszerint a versírásnak a 
legértelmesebb tudósok által írt regulá
éiból, résszerint a legjobb költők példá- 
jíból eszünkbe kell vennünk, ha mara
dandó koszorúra akarunk szert tenni. 
Egy-két efféle jegyzést elkezdett egye
nes szívüségemmel ide írok:

Ne terjeszkedjék a Kisasszony soha 
tovább a versírásban, hanem csak olyan 
tárgyakra, melyekről elegendő tudomá
nya van s amelyekhez tökéletesen ért.

Igyekezzék minden gondolatjait s ér
zéseit a legtermészetibb renddel s eről
tetést nem mutató módon kifejezni s elő
adni úgy, hogy a mesterséghez tökélete
sen nem értők a mesterséget észre se ve
hessék s azt gondolják, hogy ők is köny- 
nyen tudnának olyant írni.

Semmi feleslegvaló s szükségtelen 
gondolatot vagy szót meg ne szenved
jen munkájiban a Kisasszony, mert az, 
akármely szép volna is, de ha maga he
lyén nincs, nem egyéb, hanem csak folt. 
Ha pedig épen semmit sem mondó szük
ségtelen szók csúsznak bé, az a Tokaji 
bort, melyhez a versnek édességére s

erejére nézve hasonlítani kellene, csin- 
gerré változtatja.

A versnek külső mechanismusa, p. o. 
hogy az egykép hangzani tartozó szók 
valósággal egykép hangozzanak, hogy 
a mértékre vett versekben a szótagok 
mértéke pontosan megtartassák, a min
den versben és minden rendekben a poe- 
sis törvényei által kiszabott nyugvóhe
lyek szentül megmaradjanak, sat. Az 
ilyen külső mechanismus nem legfőbb 
ugyan, de mégis elmulhatat'lanul szük
séges kötelesség. A kisebb darabokban 
leginkább szembetűnnek az efféle hibák 
is, minthogy nagyobb és fontosabb belső 
szépségek által nem pótolhtathatnak ki.

Azonban egész könyvek vágynak az 
ilyekről írva. Levélben már az i s sok, 
amit eddig irtani. Sat.“

Közli: Dr. Payr Sándor.

Mindig szégyenkezem, ha egy moham- 
meddnt imádkozni látok. Ha elérkezik az 
az óra, amelyet a próféta megjelölt, hogy 
tekintetét az ember Mekka felé fordítsa, s 
imádkozzék, kiteríti imaszőnyegét rátérde
pel és elvégzi imáját, tekintet nélkül az 
utca lármájára, vagy a körülállók gúnyo
lódására. Mily sokszor tapasztaltam a dél- 
kínai parti gőzösökön, hogy matrózok és 
hajókulik a társaik becsmérelése között is 
leteritették szőnyegüket és imádkoztak. A 
harag és düh ott is rárontott az istenfélőkre, 
de ezek nem törődtek vele, s megszégyenü
lök arra gondolva, hogy viszont mi ke
resztyének olyan gyávák vagyunk, hogy 
nem merjük egy vendéglőben asztali imára 
összekulcsolni a kezünket.

Gedat Kutas: A bumeráng visszaröppen.

A mai lány gondjai.
Irta: Szollár Irén.

Ha most sorban megkérdezné valaki 
mindegyikünktől, hogy mi az ő életcélja 
s összefoglalná a feleleteket ,azt mond
hatná, hogy mindenki boldog akar lenni. 
Mindenki a boldogságot keresi. S e nagy 
keresésben efléje állnak, mint hatalmas 
kérdőjelek, különböző gondok. Nem tud
ja, hogy melyik az ö hivatása, melyik 
utón haladjon, hogy boldog legyen.

Nézzük hát, melyek ezek a gondok.
Sokan vannak, kik azt mondják, ha 

én állásba mehetnék, magam kereshet
nék s nem szorulnék senkire, igazán 
boldog lennék! Bizony manapság sok a 
gond. Szeretnők azt valami módon eny
híteni. Hogyan tehetjük ezt meg? Ta
nulni, dolgozni, pénzt keresni minél 
előbb: ez az orvossága ennek? De váj
jon mit tanuljon, miiven pályára készül
jön a mai lány? Ez a kérdés nagyon nehéz 
s csak szaporítja a gondok számát. Az
előtt mindenki azt tanulta, ami érdekel
te. A legtöbb lány otthon maradt, meg
tanult siitni-főzni. egy kicsit varrni és 
bálba járva, otthon takaritgatva várta 
a mesebeli herceget, aki akkor még 
egész biztosan eljött. Ma más a helyzet. 
Azt mondhatjuk, hogy mindenkinek a 
pályaválasztáson kell gondolkodnia. Pá
lyát kell választania akkor is. ha nem 
szeret tanulni nem ügyes s így az ipari 
pályán is csak nehezen boldogul, de a 
kereskedelmi pálya sem igen kecsegtető 
számára. A fiúk ezt évszázadok óta csi
nálják és meg is szokták, a lányok azon
ban most kénytelenek először kilépni a 
mesebeli tündérkisasszony ábrándvilá
gából a komoly, egyszersmind komor 
életbe. Ez bizony nem egy lánynak ne-

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 13

Ez a társaság várja Natáliát. Az ötórai teáknak nincsen 
más beszédtárgya s a korhely tanyák levegője ebben a várako
zásban izzik. A feltüzelt képzelődés éhesen várta Natáliát.

S Natalia készült a bemutatkozásra. Úgy akart feltűnni, 
hogy a várakozásnak megfeleljen. Feltűnően ápolta arcát. Bár 
nem volt rá szüksége, de Páris levegőjében már belefészkelte 
magát a hiúság. Ilyen érzés még nem i-gen fütötte. Párisban 
vette észre, hogy szép és itt látta először, hogy tömegek for
dulnak meg utána, ha az utcára lép. Hizelgett neki. Örült neki, 
hogy szép s megsimogatta belül, ha rámosolyogtak. A belső 
átváltozás megmutatkozott külsejében is. öntudatosabb lett. 
Járásában kimért s mintha egy arasszal megnőtt volna. Méltó
ság árad minden mozdulatából.

Észrevették rajta társai is ezt az átváltozást. Tartózko
dóbb lett s itt-ott hűvös. Alex és Óvári természetesnek vették, 
de Rujeff gondolkodóba esett. Távolodni látta célját s egyre 
jobban ébredezett benne a féltékenység ördöge. Megvetést ér
zett ki Natáliának minden szavából s a mosolyában is gúnyt 
vélt felfedezni. Szenvedélye egyre izzóbb lett. Natáliának kifi
nomult szépsége ö rá is hatott, de kimondhatatlan düh fogta el, 
ha arra gondolt, hogy ezt a szépséget nyugodtan bámulhatja 
más is. Bosszantotta, hogy Natalia mindenáron szép akar lenni. 
Gyanússá lett s kezdte figyelni. Többször figyelmeztette, ne 
játsszék a tűzzel, de Natalia leintette s mosolygott. S ez a mo
soly, mintha tőröket dobált volna Rujeffnek amúgy is sebes 
szívébe.

XI. FEJEZET.
Az alig várt este elérkezett. A bár megtelt az utolsó 

székig. Fény és pompa vásárt tart a teremben; amit Páris gaz
dagsága s az önámító nyomor magában rejt, itt ki volt tere
getve. Hazúg elegáncia s felszínes előkelőség. Mindenen pedig

a ledérségnek rózsaszínű harmatpermete csillog. A vakító fény
ben a tékozló téboly ördöge kuncog. Nyakába ült a bőségnek, 
hogy szórja kincseit s karmai közé kapta a nyomorúságot, 
hogy kiszorítsa belőle az utolsó lehetőséget. A gyémántoknál 
csak a szemek lángolnak tüzesebben és az édes mosoly a lélek 
bűnös szomjúságát takarja. Azt mondják, a bár, a szórakozá
sok helve, pedig nem más, mint aíkalomnyujtás a bűnre. Egy
másba botlanak a szemek s pillanatok alatt boldogságok dől
nek romokba. A fény árnyékba állítja a múltat, melynek van 
takarni valója s árnyékba állítja a holnapot, mely a soknál egy 
darab kenyér után kiált. A csillogásban végig remeg az általá
nos feszültség: Mikor lép fel Natalia? . . .

Az eddigi számok nem igen érdekelték a közönséget, 
minden figyelem Natáliára vár. Itt van Lohe is. Úgy látszik 
azonban, nem szórakozni akar, hanem rendőri minőségben^ van 
itt. Mutatja egész viselkedése. Hátha éz a Natalia ama társa
ság közé tartozik, melynek jöttét jelezték Moszkvából, de 
amelynek érkezéséről nincs még tudomása.

Most jelentik be Natalia számát. Visszafojtott lélekzettel 
lesnek. Csodálatos, mikor várakozás feszíti az idegeket valami 
soha nem látott esemény elé, akkor nincs különbség előkelő és 
egyszerű ember között. Az előkelő ilyenkor leszáll a mester
kéltség magaslatairól s ép úgy bámul, mint a Zámbézi partján 
a néger az oroszlán-lesen. Áz ösztön mindenkinél egyformára 
húzza a figyelemben önfeledt arcokat. Mindenki az ajtókat 
nézi, honnan jön?... Csodavárö tömeg hatását kelti a társaság. 
A rendőrfőnök ridegnek akar látszani..., de ül valami az ő ar
cán is, ami nem arcvonásokat és lelkeket boncoló kémlelés, ha
nem tudat alatti vágyakozás valami szép után.

Most libben be Natalia... felzugó sóhaj... kitáguló sze
mek... előredőlt testek. Tündérálom öltözött a mesének leglen
gébb habruhájába s eljött az emberek közé, hogy megmutassa 
földi nőben a tökéletes szépet. Meghajtja magát s oly könnyed 
bájjal, hogy a közönség felugrálva fülsiketítő tapsorkánt csap. 
Mosoly érte a köszönet. Ez a mosoly, mint a méz mállik le ar
ról az angyalarcról, széjjel folyik, körülkeni a szíveket s odara-
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hezére esik. Nehéz megszokni a latin 
nyelvtan, a kettős könyvvitel, a kalap
készítés, varrás stb. megtanulását.

És a súlyos, életbevágóan nehéz 
gondok mellett mennyi apró gond ne
hezíti meg a mai lány életét! Azt kí
vánja ez a megváltozott életrend, hogy 
munkájában erélyes és határozott le
gyen, otthon azonban szelíd és engedel
mes. Egyszerű és szerény legyen, de 
azért csinos. Tudja érvényesíteni akara
tát, de amellett szelíd, támaszra szoru
lónak lássék. Tehát maradjon azért meg 
igazi lánynak.

A falusi lányok nagy részét foglal
koztatja az a vágy, hogy városba me
hessenek s ott ©lhelyezkedjenek. A vá
ros, sokaknak pedig a főváros az álmaik 
netovábbja. Csendes falusi magányuk
ban lelki szemeik elé varázsolják a vá
rost csodás csillogásával. Olyan előttük 
az, mint egy gyönyörű tündérvilág. Lá
nyok vigyázzatok! Nehogy elkápráztas
son benneteket a nagy fény és pompa. 
Nehogy úgy járjatok, mint aki a nap ra
gyogását figyeli s abba tekintve elveszti 
látását. S az elkápráztatott szemmel nem 
veszitek észre, a város sok-sok kísérté
sét. Nem látjátok meg, hányféle orcával 
leselkedik rátok a sátán. Aki városba 
kerül s kiszakad a szülői körből, jól vér
tezze fel magát. Az úgy jöjjön a város
ba, úgy végezze ott munkáját s olyan 
legyen az élete, hogy meglássék rajta, 
hogy ő evangélikus lány. S nehogy a 
maga gondja mellett, életével másoknak 
is gondot okozzon.

Aki valamilyen pályára megy, fon
tos, hogy képzett és jeílemes legyen. Ko
runk, sajnos, mind a két ponton beteg. 
Már az iskolában kezdődik e baj: jó je
gyekhez, első helyre akar jutni a diák
leány anélkül, hogy feladatát pontosan, 
lelkiismeretesen elkészítené, apró csalá

sokkal, számítgatásokkal, könnyekkel, 
protekciókkal. Ha elvégzett valamilyen 
iskolát, állásba szeretne jutni és itt is el
ismeréshez, jutalmazáshoz megfelelő 
munka és tudás nélkül. így nem lehet 
hasznos tagja egyházának, hazájának, 
hanem csak szaporítója a megbízhatat
lanok számának.

Sokan azt hiszik, ha már állásban 
vannak, befejezhetik a tanulást. Nagyon 
tévednek ezek, mert az iskola elvégzé
sével nem fejezhetjük be az önképzé
sünket. Nagyobb szakismeretre kell tö
rekednünk. Ez ma igazán könnyű, mert 
mindenhez meg vannak a megfelelő 
szakkönyvek, tanfolyamok, előadások. 
Nem tartozhatunk azok közé, kik úgy 
csinálnak mindent, ahogyan azt régen 
csinálta valaki, hanem úgy csináljuk, 
ahogy az a leggazdaságosabb, legjobb, 
leggyorsabb, legcélravezetőbb, vagyis 
csináljuk szakszerűen. A szaktudáson 
kívül törekedjünk az általános művelt
ségünk növelésére is. Bármilyen munká
ban jobban érvényesülünk, ha egy fok
kal többet tudunk, mint ami épen szük
séges. Olvasással, rádióhallgatással, 
nyelvek tanulásával szélesíthetjük látó
körünket, mélyíthetjük tudásunkat.

A tudás azonban még nem elég, a 
lelkiértékeink továbbfejlesztése is fon
tos. Ezek közül elsősorban szóljunk egy 
kicsit a pontosságról. Sajnos, de meg 
kell állapítanunk, hogy a pontosság bi
zony nem tartozik sokak erénye közé. 
Kicsit előbb, vagy utóbb, kicsit többet, 
vagy kevesebbet nem szokott számítani 
ezeknél. Pedig ha a kereset után járó nő 
idejét, pénzét, erejét be nem osztja, az 
élete állandó lótás-futás, lihegés, küz- 
ködés, adósságcsinálás lesz. A pontat
lan ember meg visszaél mások idejével, 
türelmével, idegeivel is. A pontos ember 
megnyugtatóig hat mindenkire, nem

okoz gondokat és izgalmakat. A pontos 
embernek mindenre van ideje, ha akár
milyen sok is a dolga. Mindenre emlék
szik, mindent elintéz, olyan, mint az em
ber szíve dobogása: alapja az egész
szervezet működésének, mégse foglal
koztat senkit.

A pontosság lelki rokona a megbíz
hatóság. A megbízható ember a sok 
megbízhatatlan, feledékeny ember között 
olyan, mint a mentőöv a süllyedőnek, 
mint a sarkcsillag fénye a vándornak. 
Aki megbízható akar lenni, ne felejtkez
zék meg az adott szó szentségéről. Aki 
megígér valamit, mindenképen teljesítse 
azt. Ha valamit el kell mondania, úgy 
és annyit mondjon el, ahogyan arra 
biztosan emlékszik. Akinek valamiben a 
véleményét kérik, igyekezzék megfon
tolni mindent, tekintetbe venni mindent 
és úgy mondjon ítéletet, hogy az meg
bízható ítélet legyen.

Lelki értékeink közül még egyet 
emeljünk ki s ez a szolgálatkészség. A 
szolgálatkészség más, mint a szolgaság. 
A szolgaság bérért mindenre képes, de 
jutalom nélkül nem segít senkin. A szol
gálatkészség emberszeretetböl szárma
zik. Aki arra törekszik, _ hogy megköny- 
nyítse azok életét, akiknek az élete oly 
nehéz, mintha egy nagy-nagy teher len
ne, aki a panaszkodókat szeretettel meg
hallgatja, aki a sírókat megvigasztalja, 
aki megáll azok mellett, kik nem tudnak 
tovább menni s segít nekik, az szolgá
latkész. A családi élet nyugodalma és 
szépsége is nagy mértékben függ attól, 
hogy van-e a családban valaki, aki szol
gáló szeretettel siet a többiek segítsé
gére. Az emberiség nagy családjában is 
akkor lenne igazán szép minden, ha az 
emberek egymás segítségére és szolgá
latára állítanák be életüket. Legalább 
te légy szolgálatkész, te evangélikus

gasztja édességével az egész termet Natáliához. Mikor nyitja 
meg száját?... Most... most... a hasadó rózsabimbó!... Egy
két trilla... felgyöngyözik benne a hang, mintha ezer arany- 
csengetyű csendülne meg mellében... Éneke magával ragad... 
suttog, hogy figyelemre tágul a legközönyösebb lélek... sóhajt, 
hogy majd a szívek pattannak!... Sóvárogva tekerődzik hang
jában a vágy melegség után..., lassan, mint a kígyó felfelé a 
fán s a tömeg lehelletében benne van miden melegség.;, min
den odaadás... minden áldozat... gyönyör... mámor.. Hirtelen el
hallgat... körülnéz, megbiccenti fejét, s közben olyan mosolyt 
dob széjjel a teremben, mintha ezer s ezer virág röpködne 
szerte. A tömeg majd beleőrül... Felugrálnak..., verik a tenye
rüket s Natalia szívja magába a dicsőséget... ezt a burzsoa 
mérget... Olvadoz ő maga is. Oly meleg itt minden hang.;., 
minden szem..., minden mosoly, hogy ernyed az akarat... vég
telenbe húzódik a kitűzött cél s az ember beleveti magát a je
len... a pillanat nyújtotta forró kábulatba. Kéjberoskadtan áll 
és lehunyt szempilíákkal merül a hódolat szédítő fényáradatába.

Alex is ott ül egy társasággal. Mint angol arisztokrata 
szerepel. A rendőrfőnök asztala mellett helyezkedett el s félfiil- 
lel figyel. Lohe társaságában van egy idősebb úr is, ki meg
jegyzi, hogy Natalia kiejtésében van valami idegenszerűség. Az 
öreget lekapják. Soha senki nem énekelt még ily gyönyörű ki
ejtéssel francia nyelven, mint Natalia. Lohet azonban a meg
jegyzés nem hagyta nyugodni. Az öreg véleményére mindig so
kat adott, most pedig, mikor az orosz bandát meg akarja 
csípni, szüksége van támogatásra. Az ö révén kapja Moszkvá
ból a híreket s a híradásai sohasem hazudnak. Mirakow her
cegnek mondja magát. A bolsevisták tönkretették családját, 
neki is menekülni kellett s elkeseredett ellenségévé lett a szov- 
jetnak. Ahol teheti, árt neki.

— Mond csak, Kegyelmes Uram, — kérdi halkan Lohe, — 
milyen anyanyelvűnek gyanítod az énekesnőt?

— Beszélnem kellene vele, az énekből nem lehet megálla
pítani. —- Mondja Mirakow.

— Ide hivatjuk!...

— Helyes. Hamarosan tisztába jövünk a hölgyikével.
Már hozzák is Natáliát. Örömmel jön, hisz ezt várta.

Ezért van az egész játék. Bele is élte már magát ebbe a talál
kozásba s úgy jött, mint régi ismerős. Magatartásában nincs 
semmi erőltetettség. Közvetlen és kedves. A rendőrfőnök azt 
hitte, hogy egy szepegő leányt fog látni Natáliában, ki bűne tu
datában összeroskad előtte, de csalódott. Nagyon csalódott. 
Szinte szégyelte magát, hogy gyanúsítani merte. Natalia meg
rázta kezét s oly nyugalommal nézett a szeme közé, hogy za
varba jött s majd elfelejtett bemutatkozni.

— Megbocsát, — hajlong Lohe, — hogy ide fárasztottuk, 
de..., de... érdekel a személye...

— A rendőrfőnököt mindenki érdekli, — mondja hangos 
nevetéssel Natalia.

— Nem... nem... — tiltakozik erősen Lohe, — nem a 
rendőrfőnököt érdekli, tisztán az embert... Művészete érde
kel... Csodálatos!...

— örülök, uram, örülök'... — mondja bájos fejbiccentés
sel Natalia, — művésznek nincs nagyobb öröme, mintha fel
kelti hallgatóságának érdeklődését. Ez a célunk, ez a jutal
munk.

— S úgy jött közénk, mint valami üstökös. Hírét sem 
hallotuk s ma ámulatba ejti énekével Párist. Ne ütközzön tehát 
meg, hogy ennyire tolakodó vagyok, de a csoda izgat...

— Ma léptem fel először nyilvánosan, persze, hogy isme
retlen voltam eddig.

— Ez a csoda!... Megjelenik s magába szédít egy várost. 
Úgy kezeli a hangját, a közönséget, mintha már bejárta volna 
a világot.

— Gyakorlat az egész és önfegyelem. Semmi egyéb.
— Csoda ez, művésznői...
— Igen, csoda akartam lenni. Azért jöttem tökéletes tu

dással... Úgy akartam jönni, mint az álom...
— Sikerült... Szép álom volt a bemutatkozása..., de hol 

szövik az ilyen álmokat? Honnan jött..., hol az álom ország?...
(Folytatjuk.)
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leány, aki tudod, hogy a jövő kialakítá
sában rád vár a legnagyobb hivatás, 
mert ma te vagy az ifjúság és holnap te 
leszel a jövő ifjúság nevelője.

S ezzel már elénk is állt egy másik 
hatalmas kérdőjel, egy gond, a házasság 
kérdése. Ne mondja senki, hogy őt ez 
nem foglalkoztatja, mert a jó Isten is 
azért teremtette a nőt, hogy feleség és 
édesanya legyen. S belé oltotta azt a 
szent szikrát, amely erre a hivatásra ké
pessé teszi. Vannak, akik önmaguk előtt 
is letagadják, hogy érzik, hogy várnak s 
őket is várja valaki: az élettárs. Van
nak, akik magukban csendesen remény
kedve, biztatóan, majd kétkedve, kér
dőn, aggódva, végül talán lemondóan, 
keserűen foglalkoznak a kérdéssel. Fel
vetődik sokak lelkében ez a kérdés, váj
jon fogok-e vele találkozni? Nagyon egy
szerű a hivő lélek felelete erre, ha Isten 
akarja, igen. Ez az Istenben való bizalom 
azonban nem zárja ki, hogy maga is ne 
irányítsa a jövőjét. Sokan mondják, ha 
szép lennék, talán előbb megtalálna ö. 
Tehát szépek szeretnénk lenni. Joga van 
a fiatal leánynak a szépség akarására. 
Helyes és természetes törekvése ez a lé
leknek. Igen a léleknek. Mert elsősorban 
a lélek szépségére kell törekednünk.

A szépség hatással van embertár
sainkra, többféle szépség van. Van ba
nális szépség. A felületes, fejletlen ízlé
sű, műveletlen ember csak az ilyet látja 
meg. Van magasabbrendű szépség, az 
ilyet a művelt, lelkibeállítottságú ember 
veszi inkább észre. Tehozzád olyan em
berek fognak közeledni, amilyen fajta a 
te szépséged. Ne mondd azt erre, hogy 
hisz én egyáltalán nem vagyok szép. 
Mert Isten mindenkit szépnek teremtett, 
csak szem kell hozzá, aki azt felismerje. 
Talán nem vagy banális szépség, bizo
nyára azért, mert a lelked sem banális. 
Micsoda helytelen dolog lenne az, ha 
s'/emöldököd boro't válásával, fesitékkel, 
tapasszal banálissá tennéd az arcodat. 
Az ilyen arc csak banális embereket von- 
zana hozzád és a lelked nem találná meg 
az t akit keres.

(Folytatjuk.)

KÜZDŐ SZERETET.
Eljött közénk az áldó szeretet. . .  
Lehozta a mennyei örömet.
Sóvárgó lelkek ujjongva várták!
De sokan a szivüket bezárták. — 
Kiért is jött Ö ?! Minden emberért; 
Jókért s a megtérő bűnösökért!

Jámbor lelkek szivükbe fogadták, 
Keménynyakuak üldözve — hajtják — 
Megriadt anya menny szeretetét, • 
Keblére vonva; vitte gyermekét!
Sötét éjszaka hol lelné helyét ? . . .  
Nem volt hová lehajtsa szent Fejét!

Küzdő Krisztusunk, szeretetedért;
Ma is szenvedsz, a bűnös világért! 
Véreznek újra szent sebhelyeid. . ,
Uj tövist font rá a gyűlölet itt. 
Kifogyhatatlan égi szerelmed,
Óh, hassa át az emberi szivet!

Palyi László,

S ü m eg .
Ezzel a névvel kedves Harangszó ol

vasó még nem igen találkoztál e lapban, 
sem az egyháztörténelemben. Ellenben 
hazánk történelmében, a török hódoltság 
alatt, annál nagyobb jelentősége volt az 
ott épült és még ma is romokban álló 
várnak. Amíg a környékén fekvő Szent- 
gróton, Nagvgörbőn, Kisgörbőn, Ukkon, 
Galsán és Rigácson evangélikus gyüle
kezetek szervezkedhettek, addig Süme
gen, mely sokáig Zala vármegye szék
helye is volt, nem alakulhatott evangéli
kus gyülekezet, hiszen urai a veszprémi 
püspökök voltak, akik sokáig itt is szé
keltek, amely korból megmaradt a püs
pöki palota és templom a mai napig is. 
Sümeg, mint szórványhely a zalagalsai 
gyülekezethez tartozott addig, míg 1926- 
ban Keszthely anvaegyház székhellyel 
missziói körzet alakult, melyhez Sümeg 
a környező falvak híveivel, mint fiók
egyház csatlakozott. 1926. óta hangtalan 
munkával folyik e kis gyülekezet lelki
gondozása. szervezése és erősítése. Lel
kész, a 45 km-re fekvő anyagyiilekezet- 
böl minden szerdán kiszáll Sümegre, 
hogy az ottani állami gimnázium és ele
mi iskola evangélikus tanulóit, kik átla
gosan 20-an vannak, hitoktatásban ré
szesítse. Minden hónap második vasár
napján és a nagy ünnepek másodnapján 
istentiszteletet végez a lelkész a hívek
kel, az állami elemi iskola egy tantermé
ben. A lelkész hűséges munkatársai Re
mete Aladár ny. huszárörnagy^ a lelkes 
gyülekezeti felügyelő és Mesterházy Je
nő, a tevékeny gondnok. A gyülekezet 
szíve a buzgó kis Nőegylet, melynek élén 
Remete Aladárné munkásságával és Her- 
telendy Zsigmondné nagy egyházszere
tettel fáradozik. Az utóbbi, mint állami 
tanítónő, míg nem volt szervezett fiók
gyülekezet, évekig tanította hittanra a 
gyermekeket. A templomépítés gondo
latának állandó ébrentartója a Nőegylet, 
mely minden évben megrendezi közked
velt és az egész kis városka társadalmá
tól nagyon látogatott „szeretetvendég- 
ségét“ műsorral, melynek jövedelmét 
évről-évre a templomalap növelésére for
dítja. Ez évben lesz 10 éves évfordulója, 
hogy a kis fiókgyülekezet önállósult és 
Keszthelyhez csatlakozott. Ez a jubileu
mi esztendő arra serkentette a kis gyü
lekezetét, hogy elkezdje templomának 
építését; erre annál inkább nagy szük
sége van, mert az anyagyülekezet temp
loma 45 km-re fekszik tőle. Mivel azon
ban a 100 leiekből álló, 25 adófizetővel 
rendelkező kis gyülekezet teherbíró ké
pessége és teljesítőképessége egymagá
ban gyenge, azért az azonos helyzetben 
lévő református testvérekkel való közös 
templom építését határozta el. A temp
lom külsejében hirdetni fogja, hogy kö
zös protestáns istenháza, mert kereszt 
és csillag lesz rajta. A belsejében pedig 
oltár és urasztal lesz mind a két egyház 
liturgikus szükségeihez. A templom épí
téséhez, mind a két egyház „azonos'“ 
összeggel járul hozzá és így a közös 
templom egyenlő arányban, 50—50 szá
zalékban lesz birtoka egyik-egyik egy
háznak s ezzel az igazságos hozzájáru
lással és birtoklással biztosítva lesz an
nak békés használata. A stílusos kis 
templom építési költsége 10.000 P-be 
fog kerülni, melyből 5000 P-t a refor
mátus egyház állít elő, 5000 P-t pedig az

evangélikus egyháznak kell előteremteni. 
A 100 lelkes kis gyülekezet csodálatos 
szorgalommal és áldozatkészséggel ma
ga összehozott eddig 3C00 P-t, az így 
még hiányzó 2000 P-t a Gyámintézettöl, 
Egyetemes Egyháztól és egyházkerület
től, de legfőképpen az evangélikus' test
vérek áldozatkész jóindulatától várja 
ebben a másvallású tengerben élő kis 
egyház, mely csodálatos buzgóságával 
méltán megérdemli a hittestvérek támo
gató szeretetét.

Sümegnek magas vára, mely valami
kor védőbástya volt hazánk számára a 
törökkel szemben, már betöltötte hiva
tását és romjaival mint a múltnak szép 
emléke gyönyörködteti a szemlélői. 
Azonban egy úi „vár" készül épülni, 
mely az evangéliumnak lesz védőbás
tyája és imádkozó telkeknek szent oltal
ma. De a templom után imádkozó 100 
lélek csak akkor építheti ezt a várat 
meg, ha evangélikus testvér, ki vagy e 
szegény hazában, vagy annak csonka 
határain kívül, megdobban a szíved és 
meghallod a templomnélkülieknek fájó 
sóhaját és esdeklő szózatát és áldozat
kész filléreiddel hozzá segíted e marok
nyi sereget ahhoz a templomhoz, mely 
minden végvárnál hatalmasabban hirdeti, 
hogy „Erős vár a mi Istenünk!...“.

A sümegi templomra szánt adomá
nyokat elfogad a Harangszó, vagy a 
keszthelyi evangélikus lelkész] hivatal.

Véget ért
a Harangszó terjesztőinek czéni 
munkája. Hűséges terjesztőink, 
Kovács István segédlelkész és 
Molnár Kálmán tanító, Győr-, Ko
márom-, Veszprém-, Vas-, és Zala- 
megye területén 78 gyülekezetét 
látogattak meg, körülbelül 10.000 
Harangszót és Harangszó-kiad- 
ványt helyeztek el evangélikus 
családoknál és 851 uj előfizetőt 
gyűjtöttek.

Most a munka idei szakaszának 
végén hálás köszönettel adózunk 
terjesztőinknek nagy fáradsággal 
járó, de még nagyobb kitartással 
végzett, eredményes, hű munka
végzésükért, a lelkész, felügyelő, 
tanító, gondnok uraknak terjesz
tőink megértő, szives fámon a fá
sáért, híveinknek pedig munká
saink szeretetteljes támogatá
sáért.

Jtz uj előfizetőket meleg sze
retettel köszöntjük a Harangszó 
nagy táborában.

B a l t o n y a í  í m a h i z - a l a p r a  Havav Jenő gyűj
tésével a következők adakoztak Balassagyarmatról : 
Havas J., Hraskó L.-nó, Csesztven M , özv Ilavay 
J.-né, özv. Havay Gy.-né, Zorván P., Kerti í., Regős P., 
Havay Jenő, Liptay I., Fekete J.. Németh M., 
Algöver J. — összesen 10.50 P. — Ugyancsak Havay 
J. gyűjtéséből: Fekete J , Kerti I., özv. Havay 
Gy.-né, Jeszenyei J , Jostrhárszky János, Havay J 

ez alkalommal G 50 P. A két gyűjtés vég
összege : 17. P.
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OLVASSUK A BIBLIÁT.

Márk evangélioma. 15.
Április 20. A szerettt soha el nem fogy. 

Márk 16, 1—2. Ezek az asszonyok lát
ták a Krisztus meggyaláztatását. Hallot
ták a tömeg hátborzongató „feszítsd 
meg“ üvöltéseit. Ott álltak a kereszt 
alatt, mikor fájdalomtól eltorzult orcával 
haldoklott a Mester. S ők mégsem áb- 
rándultak ki. Nem álltak be a többség 
közé, hogy együtt fújják a szitok sza
vait, hanem megmaradtak a hivek kicsi 
seregében. Megpróbáltatásos nehéz órák
ban meg tudsz-e maradni a Krisztus 
mellett?

Április 21. Istené a hatalom. Márk 16,
3—8. A gonosz világ mindent megtett, 
hogy elnémítsa a Krisztust. Árulás, ta
gadás, gyávaság, hazugság, ravaszság, 
erőszak és lelkiismeretlenség mind ösz- 
szeszövetkezett a Krisztus ellen. Megöl
ték és eltemették. Jó nagy kővel a sír 
száját is bezárták. Isten pedig egy szem- 
pillantás alatt elhengeriti a követ. Min
dig övé az utolsó szó. Végeredményben 
az történik, amit ő akar. Áz ördög is 
kénytelen Istennek szolgálni. Nagypén
teken egy szörnyű gyilkosság történik, 
Isten pedig éppen ezt teszi az üdvösség 
forrásává.

Április 22. Krisztus él. Márk 16, 9—13.
A feltámadás tényének nemcsak az a 
bizonyítéka, hogy a sírt üresen találták 
az asszonyok, hanem főkép az, hogy Jé
zus megjelent övéinek. Újra felveszi ve
lük az életközösséget. Ebben a ma is 
megtapasztalható boldog élményben van 
a feltámadás örök bizonyítéka. Nekem 
beszélhet a világ, amit akar, én tudom, 
hogy az én Megváltóm él, mert napon
ként találkozom vele.

Április 23 A hitetlenek. Márk 16, 14. 
Hitetlenek azért mindig lesznek. Amint 
hogy voltak azok között is, akik szem- 
től-szembe látták az Urat s tapasztalták 
— esetleg éppen magukon ■— az ő cso
datevő kegyelmét. A szikla szikla marad. 
Nem veszi be sem a magot, sem az esőt. 
Mikor a hitben elöbbrejutott testvéreid 
tapasztalatból bizonyságot tesznek előt
ted az élő Krisztusról, ne rázd hitetlenül 
a fejedet, hanem higyj.

Április 24. A nagy megbízatás. Márk 
16, 15—16. Aki megtapasztalta a husvét 
nagy tényét, nem maradhat többé tétle
nül. Az evangéliomot tovább kell adni 
azoknak, akik nélkülözik. Beszélni kell 
az Isten hatalmáról és kegyelméről azok
nak, akik szomorúan ülnek a porban, sö
tétben. Ha volt már husvétod, akkor 
misszionárius vagy. Égőlelkű, fáradha
tatlan bizonyságtevő. Ha nem vagy az, 
akkor még sohasem volt igazi husvétod!

Április 25. A megbízatás pecsétje. Márk 
16, 17—18. A feltámadott Krisztus iga
zolja az ő kiküldött tanítványait. Nem
csak elküldi őket, hanem maga is velük 
megy. Csodákat tesz általuk. Az Ő ere
jével bűnök ördögeit űzik ki. megtalál
ják az utat az emberszivekhez, lélek- 
betegeket gyógyítanak meg s nagy ve
szedelmeken jutnak át sértetlenül. Áz Ur 
nem hagyja el az ő munkásait.

Április 26. Fel világhódításra! Márk 16, 
19—20. Egy kisded csapat elindul szem
be a világgal. Valami sok tudományuk 
nincs, de egyet tudnak: feltámadott az

Úr! Nincs sok fegyverük, de egy van: 
az ige. Nincsenek rózsás kilátásaik és 
mégis biztos a győzelmük: „az Úr együtt 
munkálván velük!“ Az a győzedeíem, 
amely legyőzi a világot, a mi hitünk!

***
Tizenöt hétig vezetett Isten lelke Márk 

evangéliomában. Legyen áldott a meg
tett út! Sz. J.

K A R C O L A T O K .
Római KatoliUusoK 

a jezsuitákról.
Hogy a jezsuita rend a múltban 

is mennyi bajnak volt az okozója, 
annak főbizonyitéka az, bogy 
1773-ban maga a római pápa el
törölte a rendet. Hogy az akkori 
józan magyar közvélemény milyen 
véleményt táplált a jezsuitákról, 
azt az alábbi néhány egykorú 
apróság mutatja nagyon jellem
zően

Accipe fogam a monachis 
Suavitatem a feminis 
Astutiam ab Italis 
Et usuram a Judeis 
Haec omnia misce ita 
Et fit formális Jesuita.

Maquarul:
V  V  f T‘ > if -  I

Végy egy tógát a papoktól, 
Kedveskedést asszonyoktól, 
Ravaszságot olaszoktól,
Úzsorázást a zsidóktól.
Ezeket mind keverd össze,
S jezsuita lesz belőle.

(Hiteles feljegyzés alakjában ol
vasható a budapesti belvárosi fe- 
rencrendi levéltár 18. századbeli 
okmányainak egyikén.)

*

Ttóluk szól az a szellemes vers 
is, amely szójáték alakjában hűen 
fejezi ki a régi időknek gondol
kozását róluk.

„Si cum Jesuitis 
Non cum Jesu itis".

Magyarul:
Ha a jezsuitákkal mentek,
Nem jézussal mentek.

*

Mária Teréziától az akkori jezsuiták 
káposztáskertnek kérték Csepel szigetét Rácz- 
kevével. A királyné megígérte, hogy odaadja 
nékik, ha helyesen megfejtik ezt a négy 
betűt: I. N. R I. A jezsuiták örvendtek 
előre, mert a megfejtést azonnal közölték: 
Jézus Nazarénus Rex Judeórum. (A názá
reti Jézus a zsidók királya.) Mária Terézia, 
aki előtt úgy látszik nem voltak épen ke
gyeltek a jezsuiták, megtagadta a kérést, 
mert a négy betű értelmét nem fejtették 
meg helyesen, amennyiben az I. N. R. I. 
annyit jelent: I-esuitis N-on datur K-ác- 
keviensis I-nsula. Magyarul: A jezsuiták
nak nem adatik a ráczkevei sziget.

(Sódis Jusztin egykori komá
romi bencésgimnáziumi igazgató 
hagyatékából).

Közli: KARDOS GYULA 
nógrádi alesptres.

H E T I  K R Ó N I K A .
Az osztrák kormány egyszerűen na

pirendre tért a kisantant jegyzék felett.
— Az egyik párisi lap figyelmezteti Prá
gát, Belgrádot és Bukarestet, hogy egy 
szép napon rájuk dől a saint-germaini és 
a trianoni szerződés. — Prága nyíltan 
bevallja, hogy nem teljesíti a szerző
dést. Hodzsa miniszterelnök szerint el
képzelhetetlen, hogy a Kárpátalja olyan 
autonómiát kapjon, amilyet a békeszer
ződés előír. — Prága meghívta Varsót a 
nemzetközi zeneoktatási értekezletre, de 
Varsó még zeneileg sem hajlandó érint
kezni Prágával. — Németországban 
megszüntetik a magán-elemi iskolákat.
— Véres kommunista zavargások zajlot
tak le Prágában. — Páris minden rész
letében elutasítja a német békejavasla
tot. — Páris 25 évig hallani sem akar a 
békerevizióról. — Páris béketervét min
denki visszautasítja. — Az angol sajtó 
idöfecsérlésnek tartja a békerevizió el
halasztásáról még csak tárgyalni is. — 
Párisban a spanyol proletárdiktatúra ki
kiáltásától tartanak. — A spanyol kép
viselőház lemondatta Zamora köztársa
sági elnököt. — Anglia a vezérkari meg
beszélésekhez való hozzájáruláson kívül 
semmiféle biztosítékot nem adoft Fran
ciaországnak.

H A R A N G  SZŐ,

Husvét utáni első vasárnap.
János 20, 19-23

Megálla középen . . .  Az Ur Jézus min
dig középen akar állni. Nem hátul nem 
alul, nem oldalt, hanem középen. Életed 
trónján. Hogy ö lehessen minden mindenek
ben.

Ahol Ő „középen“ áll, ott van békesség, 
hitbizonyosság, Szentlélek és bünbocsánat.

Hol áll a te életedben Jézus ?

Püspöki egyházlátogatás. D. Kovács 
Sándor, a dunáninneni egyházkerület 
püspöke március 28.-án meglátogatta a 
hegyeshalmi evangélikus iskolát. Már
cius ,29.-én pedig Magyaróvárott tar
tott egyházlátogatást. Délelőtt prédi
kált, este pedig „A magyar nemzet szo
morú húsvétjai“ címen tartott előadást.

Uj felügyelő. Az aszódi egyházköz
ség Traeger Ernő miniszteri tanácsost 
választotta meg felügyelőnek.

Hegyeshalom. Az egyházközség az 
elhunyt Lepossa Dániel utódaként Becz- 
kói Blaskovich Géza banktisztviselőt 
választotta meg felügyelőjévé. Az új 
felügyelőt Wenk Károly főesperes iktat
ta be tisztségébe.
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Tanítói kinevezés. Molnár Kálmán 
tanító, a Harangszó volt terjesztője, a 
Békéscsabakociszky majori iskolához 
nyert kinevezést.

Komárom. Az egyház legutóbbi böjti 
vallásos ünnepségén előadást tartott: 
Magócs Károly budapesti központi lel
kész. Szavalt: Trogmayer Miklós oki.
tanító. Énekelt Pruzsinszky Miklósné 
nöegyleti alelnök.

Tóváros. A soproni teológiai fakul
tás ifjúságának vallásos ünnepségén elő
adást tartott: D. dr. Pröhle Károly egy. 
ny. tanár, írást magyarázott: Révész Im
re hallgató. Szavaltak: Hódi Pál és Szé
kács Sándor hallgatók. Az ifjúsági ének
kar több szép korái előadásával szere
pelt.

Terény. (Nógrád vm.) A gyülekezet
ben a böjti időszakban hetente egyszer 
volt vallásos estély. Lelkész „A szenvedő 
Ür Jézus és tanítványai“ összefoglaló 
cím alatt tartott minden alkalommal el
mélkedést. A lelkész és tanító neje, va
lamint az iskolásgyermekek böjti éneke
ket és költeményeket adtak elő. A hí
vek minden alkalommal szinültig meg
töltötték a templomot s különös örö
mükre szolgált a gyermekkar szép korái 
éneklése.

Uraiujfalu. A gyülekezet virágvasár
nap tartotta meg szokásos böjti vallásos 
estélyét, melynek középpontjában Ba
logh István s.-lelkész böjti előadása ál
lott. Az ifjúság Rózsa Lajos kántor-taní
tó vezetésével két karénekkel szerepelt. 
Alkalmi költeményeket szavaltak: Varga 
Erzsébet, Joós Juliska és Máté János. A 
bevezető és befejező imádságot Rónay 
B. Gyula helyi lelkész mondotta. Az of- 
fertórium fele a Harangszó, fele a Lu
ther Szövetség támogatására külde
tett el.

Celldömölk. A 393. számú Ostffy Mi
hály cserkészcsapat a husvét két ünne
pén előadta a „Tüzek az éjszakában“ 
című drámát.

Győr. A gyülekezet szeretetmunkájá- 
nak szerve a Belmissziói Egyesület, mely
nek elnöke D. Kapi Béláné, 16 oldalas 
évkönyvben számol be a múlt évben el
végzett szeretetmunkáróll. Az Egyesület
nek, mely az elmúlt évben több, mint
7.000 pengőt fordított a szegénysegélye
zés szeretetmunkájára,, jelenleg 238 ren
des tagja van.

♦ ♦ ♦  •  ♦  • ♦ ♦ ♦  •

H A T Á R O K O N  T ÚL .
Németország. Egy német újság sze

rint a német orvosok között 16.25%, a 
jogászok között 13.64%, a tanügyi tiszt
viselők között 3.17% a zsidó.

Norvégia. VII. Haakon norvég király 
megígérte, hogy a július 7—12.-ig Osló
ban tartandó vasárnapi iskolai világgyü- 
lés védnökségét elfogadja. A világgyü- 
lésen Amerika evangélikusai is nagy 
számban készülnek résztvenni.

Dánia. Geismár Eduárd dr., a kopen- 
hágai egyetem tanára Amerikába érke
zett, ahol Kierkegaard hires dán evangé
likus egyházi férfiúról fog előadást tar
tani.

Anglia. A lett és észt evangélikus 
egyház tárgyalásokat kezdett az angli
kán egyházzal a szorosabb együttmű
ködés érdekében.

Románia. A bukaresti magyar evan
gélikus egyház nagy lelkesedéssel ké
szül a templomépítésre.

Japán. Kálvin János „Institutio“ cí
mű műve most jelent meg japán nyelven 
s rövid idő alatt 500 példány fogyott el 
belőle.

K Ü L Ö N  F É L E K .
Apróságok. Anglia egyik érseke, a 

yorki érsek meghagyta papjainak, hogy 
prédikációjuk ne tartson tovább fél órá
nál. — A Hamburg-Amerikai Hajózási 
Társulat elhatározta, hogy minden nagy 
tengeri hajóidra visz lelkészt is, aki az 
utasok lelkigondozását ellátja. — Ame
rikában vannak úgynevezett „csend
templomok“. amelyekben a süketnémák 
számára tartanak istentiszteleteket. Sü
ketnéma a pap is, még az énekkar tag
jai is. Az egész istentisztelet hangtala
nul, jelbeszéddel megy végbe. — A ro
mán kormány 80 százalékkal csökken
tette a protestáns lelkészek államsegé
lyét. — Párisban vaslemezekkel próbál
ják burkolni az utcákat.

Egy templom két országban. A Saár- 
vidéknek Németországhoz történt visz- 
szacsatolásával kapcsolatban keletkezett

137.

az a különös helyzet, hogy az egyik falu 
templomának fele Németországba, má
sik fele pedig Franciaországba esik.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Id. Endreffy János, ny. lelkész, a Jef- 

te fogadalma, Absalon stb. bibliai drá
mák szerzője, 88 éves. Ö ma a Felvidék 
legidősebb papja.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A mézpiac lanyha. — A bur

gonyapiacon az árak változatlanok. — 
A borpiac szintén változatlan. — A 
hegyaljai szőlősgazdák borban fizethetik 
vissza szölöfelu jítási kölcsöneiket. — 
Kormányrendelet jelent meg a Phönix 
magyrországi biztosítottainak érdeké
ben. — Felemelték a selyemgubó bevál
tási árát.

Terményárak Budapesten. Búza 15.80 
—17.15, rozs 14.15—14.50, sörárpa 16.25 
—20.—, takarmányárpa 14.25—15.50, 
tengeri 12.45—12.55, zab 15.40—15.70 
pengő métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként 340 
kg-on felüli 101—103, közép páronként 
340 kg-on alul 99—100, szedett, közép 
páronként 220—280 kg-ig 98—103, 
könnyű páronként 180—220 kg-ig 90—- 
95, silány páronként 100—180 kg-ig 
76—86, öreg, nehéz páronként 300 kg- 
on felül 80—90, szedett, öreg 60—80, 
angol sonkasüldő páronként 120—150 
kg-ig 86—100 fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 48, 
tarka 40—70, magyar ökör 30—58, tar
ka 37—74, magyar tehén 34—53, tarka 
29—75, növendék 38—70, csontozni való 
24—27 fillér élősúly kg-ként. 
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Adatok a földi igazságszolgáltatás köréből.
Irta : Dr. Krlnt) J e n ő ,  táblabiró.

4. A bűnvádi eljárás.
A bűnvádi eljárási jog (perrendtartás) azoknak a szabá

lyoknak a foglalata, amelyek szerint bűnügyekben az igazság 
kiderítése érdekében el kell járni. Szigorúan előirt formaságok 
ezek, melyeket meg kell tartani, mert különben esetleg semmis 
az egész eljárás.

Ezen a helyen csak igen röviden ismertetjük ezeket a 
szabályokat.

Ha egy bűncselekményt elkövetnek, azt az eljárás meg- 
indíthatása végett a hatóságnak tudomására kell hozni (felje
lentés). Vannak olyan cselekmények, amelyek csak akkor ül- 
dözhetők, ha a sértett kívánja, de vannak olyanok is, amelyek 
hivatalból üldözendők. Semmiféle közérdek nem kívánja, hogy 
a legjelentéktelenebb vétségek (pl. egy egyszerű becsületsér
tés) hivatalból üldöztessék, de igenis közérdek, hogy az u. n. 
főbenjáró bűncselekmények vagy az állam érdekeit sértők 
megtoroltassanak.

Az állami közérdek képviselője a kir. ügyészség, ö  a

közvádló. Ahol a törvény nem teszi kötelezővé az ö beavatko
zását, ott a sértett, mint magánvádló képviseli a vádat.

Vannak azonban olyan cselekmények, melyek hivatalból, 
de csak a sértett indítványára üldözendők. Pl. ha a gazda nem 
kívánja cselédjének a megbüntetését az ez által elkövetett lo
pás miatt, a cselédet megbüntetni nem lehet. (Magán ■ 
indítvány.)

A feljelentést követi a nyomozás, amit a nyomozó ható
ságok (csendörség, rendőrség, községi elöljáróság, stb.) telje
sítenek. Bonyolultabb ügyekben vizsgálatnak van helye, amit 
a vizsgálóbíró végez. Ezen u. n. előkészítő eljárások célja a bi
zonyítékok összegyűjtése: tanuk kihallgatása, szakértői szemle, 
bűnjelek, okiratok beszerzése, stb.

Ha együtt vannak a bizonyítékok, a kir. ügyészség vagy 
megszünteti a nyomozást, ha pl. azt látja, hogy a cselekmény 
nem bizonyítható, vagy vádat emel. Vád nélkül a bíróság nem 
járhat el.

Sokszor előfordul, hogy az előkészítő eljárás alatt a ter
heltet letartóztatják, hogy magát a bűnvádi eljárás alól meg
szökés által ki ne vonhassa. Ez az u. n. előzetes letartóztatás, 
vizsgálat alatt vizsgálati fogság. Az itt töltött időt utóbb a 
büntetésbe be kell számítani.
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Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

Ha a bizonyítékok a terhelt bűnösségére alapos gyanút 
keltenek, a vádló beadja a vádiratot.

Ezután kitűzik a főtárgyalást. Vannak ügyek (altalaban 
az egyszerűbb tényálladékok esete), melyekben a törvényszék
nél is egyesbíró ítél. A legtöbb bűncselekmény azonban a tör
vényszék hármas tanácsa elé tartozik.

A főtárgyalás szigorúan szabályozott eljárás szerint fo
lyik le. Minden tényezőnek körül vannak írva jogai és köteles
ségei. A pervezetés joga a tanács elnökét illeti meg. Az ítélet- 
hozatalban azonban mind a három bíró egyformán vesz részt, 
sőt az elnök csak akkor szavaz és dönt, ha a másik két bíró 
nem tud megegyezni.

A főtárgyaláson kihallgatják a vádlottat, a tanukat és 
szakértőket. A bizonyítási eljárás befejezése után a vádló elő
terjeszti a vádat (vádbeszéd), amire a védő felel (védöbeszéd). 
A bíróság nem avatkozik a felek vitájába, hanem a bizonyíté
kok mérlegelése alapján ítél. Ha a vádló a vádat elejti, az eljá
rást meg kell szüntetni.

A törvényszék Ítélete ellen fellebbezésnek van helye a 
kir. ítélőtáblához. Itt is hármas tanácsban ítélnek. A vádat a kir. 
főügyész, vagy helyettese képviseli. A tábla elrendelheti a bi
zonyítás kiegészítését s ítéletében az egész tényállást megvál
toztathatja. Ítélkezése azonban csak a fellebbezés kereteiben 
mozoghat, tehát ha pl. a vádló a törvényszéken nem jelentett 
be fellebbezést a büntetés súlyosbítása végett, a tábla a bünte
tést feljebb nem emelheti.

A tábla ítélete ellen a Kúriához semmiségi panasznak van 
helye, de csak jogi kérdésben, ténykérdésben nem. Pl. ha az 
alsófokú bíróságok az.t állapították meg, hogy X. Y. elvette a 
pénzt, a Kúria nem mondhatja azt, hogy nem vette el, de 
igenis kimondhatja, hogy ez az elvétel nem lopást, hanem sik
kasztást képez. A Kúria ötös tanácsban határoz, a vádat a ko
ronaügyész vagy helyettese képviseli.

A járásbírósághoz általában a csekélyebb súlyú vétségek 
s a kihágások egy része tartozik. Előbbiek legnagyobbrészt 
magánvádas ügyek. A közvádat itt az ügyészségi megbízott 
képviseli. Fellebbezésnek a törvényszékhez, innen semmiségi 
panasznak (szűk korlátok közt) a táblához van helye.

A Kúria, illetőleg a tábla határozatával az ítélet jogerőssé 
és végrehajthatóvá válik. Törvényszéki ügyekben a büntetése
ket a kir. ügyészség hajtja végre.

A büntetések súlyuk szerint: halál, fegyház, börtön, fog
ház, elzárás, államfogház, pénzbüntetés.

A halálbüntetés kegyetlen és igazságtalan büntetés, de

Bécsi evangélikus lelkész egyetemi 
hallgató fia szeretné a nyarat Magyar- 
országon tölteni. A vendéglátás fejében 
a németen kívül franciául s keveset an
golul is tarát. Érdeklődő családok for-

úgy látszik nélkülözhetetlen, mert azt látjuk, hogy azok az ál
lamok is törvénybe iktatják, melyekben azelőtt nem volt. Álta
lában csak a gyilkosságot bünteti a törvény halállal, de ha 
egyes rendbontó bűncselekmények elharapóznak, vagy köz
veszély (háború, forradalom) idején joga van a kormánynak 
statáriumot (rögfönbíráskodást) hirdetni, amikor az előre 
meghatározott cselekmények mind halállal büntetendők.

A fegyházbüntetés leghosszabb tartama életfogytig tart. 
Ha azonban az elítélt jól viseli magát, 15 év elteltével feltételes 
szabadságra bocsátják.

A soproni fegyintézet mellett van szigorított dologház. 
Ide a megrögzött bűntettesek kerülnek, de úgy, hogy a bíró
ság az ítéletben csak a dologházi őrizet legrövidebb tartamát 
állapítja meg, mely idő 3 évnél rövidebb nem lehet. Van aztán 
egy felügyelőhatóság, mély dönt a szabadlábra helyezés kér
désében.

Sokszor hallunk s olvasunk a büntetőtörvénykönyv 92. 
§-áról. Ez a törvényszakasz adja meg a bíróságnak azt a jogot, 
hegy nagyszámú és nyomatékos enyhítő körülmények esetén a 
törvényben megállapított büntetést bizonyos mértékig eny
híthesse.

Ha a pénzbüntetést nem lehet behajtani, szabadságvesz
tés büntetésre kell átváltoztatni.

Fiatalkorúakkal (18 éven aluliakkal) Szemben a törvény 
sokkal enyhébb intézkedéseket ír elő. Ezek: dorgálás, egy évre 
próbára bocsátás, javítónevelés, fogház vagy átlamfogházbün- 
tetés. A fiataloruaknál a cél nem annyira a megtorlás, mint in
kább a javítás.

Előfordul, hogy az eljárás befejezése után merülnek fel 
olyan adatok, — új bizonyítékok, — melyek az elítélt ártat
lanságát igazolják. Ilyenkor újrafelvételnek van helye.

Az esküdtbírósági intézmény, melyre még bizonyára so
kan emlékeznek, nincs eltörölve, de működése fel van füg
gesztve. Bátran mondhatjuk, hogy nálunk nem vált be.

Hivatásos királyi bíróságaink nagyszerűen működnek, 
ítélkezésükben mindenkitől függetlenek. Sokszor látjuk, hogy 
a legmagasabb állású emberek is bíróság elé viszik akár hiva
tali működésükből, akár magánéletükből keletkezett ügyeiket 
tisztázás végett. Nagy hatalom van a bíró kezébe letéve, de a 
szigorú eljárási szabályok és a magyar bíróságok lelkiismere
tessége biztosíték arra, hogy a hozzájuk fordulók emberi és 
földi értelemben igazságot kapnak.

—=  Vége = —

iljanak Marcsek Jánosáé, Ózd címre.

állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 
darabja 35 fillér. — Cím:

J á n o s a  L a j o s  vésnöki műinlézete.
Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása. 

Szom bathely , P üspök  b azár.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja:
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület közponitju; 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Ruhái e s té s  - vegy  tisztítás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítási 5 -10

TIRÁOOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ.

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Feleld« «zerkesztd é* kiadó :

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem «dank r in »

Baross-nyomda UzsalyósKoncz. T.:7-63.

Lelkész-házaspár mindenes szakács
nőt keres, városi háztartásba. 30—40 év 
közötti, erős, egészséges, megbízható nő 
legyen, az összes házi munkát: főzést, 
takarítást, mosást, stb. (két személyre), 
egyedül kell végeznie. Csak olyan jelent
kezzék, akinek ezekben a munkákban 
már nagy jártassága van s állandóan 
akar maradni. Bélyeggel s fizetési igény 
megjelölésével ellátott ajánlatokat a Ha
rangszó szerkesztősége továbbít. 1—1

Az eredeti kisméretű

Luftheir-rózsák
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Alapította:

KAPI  BÉLA
I91i'-ben

Laptulajdonos: 
D unán tú l i  L u t h e r - S z ö v e t s é g .

M e g je l e n ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

tngyan mallékltt tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ.
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A nemzet feltámadása.
„Ne félj te kicsiny n y á j; mert 

tetszett a ti AtyátoknaK, hogy nék- 
tek adja az országot“. Lukács 12:32.

Ma kétféle magyarság él itthon 
és elszakított testvéreink kö

zött. A rettegő kicsiny nyájhoz 
hasonlítanak. Csak nagyon kevesen 
vannak azok, akik Istenben biza
kodó hittel néznek bele a nemzet 
jövőjébe. Az első csoportba a 
károgó fekete hollók tartoznak. 
Ezek nem látnak mást, mint csupa 
sötétséget, bűnt és veszedelmet. 
Igazuk van akkor, amikor csak az 
embert, a mi magyarságunkat né
zik. Ezek részben kétségbeesnek 
és aggodalmaskodnak, mert nem 
tudják, mi lesz velünk. Másik rész
ben pedig a félelmében megszorult 
ember erőfeszítésével csak a fegy
verkezés szükségességéről és sür
gősségéről beszélnek és lázas te
vékenységgel ők maguk is pusztán 
a külső szövetségesre és külső 
erőkre akarják felépíteni a boldo
gabb jövendőt. A másik csoportba 
a közönbösök, a mindenhez alkal
mazkodó kaméleonok tartoznak. 
Ezeknek főelve a z : csak jó dolgom 
legyen, akkor otthon érzem maga
mat. Azt mondják: úgyis kevesen 
vagyunk, örüljünk annak, ha jó 
sorunk van, hogy mi történik 
mással, magyar véreinkkel, attól 
miért fájjon a fejünk, hiszen el
veszik tőlünk ezt a kis országot is, 
csak mozduljunk egy keveset is!?

Isten igéje, éppen a feltámadott 
Krisztus világosságában, máskép
pen rajzolja meg nemzetünket, 
jövendőjét és feladatát. Sajnos, 
kevesen vannak még a magyarság
ban, akik mindent erre az igére 
építenek. Magyar testvérem, hall
gass most erre az igére, higyj és 
élj eszerint, meglátod, előbb lesz 
boldog a magyar.

Hiszünk-e vájjon abban, hogy a 
mi mennyei Atyánk már odaadta

nekünk az országot? Nem mi sze
rezhetjük azt meg, nem a revízió 
adja vissza, nem hajlandó senki 
emberfia önszántából örökségünk
höz juttatni bennünket. Nem is ők 
vették el tulajdonképpen, hanem 
Isten, mert mi kiengedtük a ke
zünkből és felelősségünkből, amit 
reánk bízott az Úr. Ez is csak ügy 
történhetett meg, hogy nem hittünk 
abban: „e földön minden a miénk, 
de mi a Krisztusé, Krisztus pedig 
az Istené!“ Hiszünk-e abban, hogy 
épen ez a mi mennyei Atyánk nem 
akarja azt, hogy elpusztuljunk bű
neinkben és csonkaságunkban ? 
Neki az élet tetszik, nem a halál. 
A magyar élete tetszik neki, nem 
a halála. Már pedig a magyar élet 
hozzátartozik szoros szálakkal en
nek az országnak az életéhez. Ezért 
igaz, hogy Isten már készen tarto
gatja nekünk az országot.

Ne feledjük azonban, hogy Isten 
ingyen, kegyelemből ad mindent, 
még az országot is úgy-adja; hi
szen ennél többet, az üdvösséget 
is úgy adta. Csak egy feltétele van : 
ne a láthatókra, hanem a láthatat
lanokra nézzünk, „csak keressétek 
először az Isten országát és ezek 
mind megadatnak néktek“. Az or-

Ma, amikor az olvasás művészete 
úgyszólván egyetemes, a sajtóter
mék pedig lényegesen olcsóbb lett, 
sokkal többet olvasnak az embe
rek, mint azelőtt. Olvas a keres
kedő a kávéházi fekete mellett, ol
vas a gazda déli pihenőkor, olvas 
az utas a vonaton és olvas a be
teg a betegágyon.

Ebben a nagy sajtótermék-zuha- 
tagban és olvasási lázban hogyan 
áll vájjon az evangélikus egyházi 
sajtó ?

A csonka hazában 500,000 evan-

szág készen vár Isten akarata és 
tetszése szerint azokra, akik az 
Isten országát keresik, akik minde
nüket, hazájukat is az Isten kezébe 
helyezik. Isten nagyon jól tudja, 
hogy előbb megtérnie, Öt keresnie 
kell a magyar népnek. A nemzet
nek kell előbb feltámadnia, hogy 
az ország is feltámadhasson. Vájjon, 
ha ma adná vissza Isten a régi ha
tárokat, megértené-e egymást az 
elszakított testvér és a szabad test
vér. Milyen más lélek nőtt és fej
lődött ki a megszállt területek ma
gyarságában ! És nálunk is hol van 
az igazi magyar lélek, amelyik 
mindenre kész, hogy Isten akarata 
teljesedjék? Kik azok, akik min
dennél előbbre helyezik Isten orszá
gát és annak igazságát?

Nem kell félnünk, ha Istenben 
bízunk. A hit szeme sohasem lát 
rózsaszínűén az ember dolgaiban, 
de sohasem lát feketén az Isten 
dolgaiban. A hivő kicsiny nyájnak, 
az Istenben bízó, szivükben feltá
madott magyaroknak mondja az 
Ür Jézus Krisztus: „Ne félj te ki
csiny nyáj, mert tetszett a ti Atyá
toknak, hogy néktek adja az or
szágot!“ Ittzés Mihály.

gélikus él. Nem lehet mondani, 
hogy kicsi szám. Mégsem tudtunk 
eddig, még a református testvérek
kel együtt sem, egyházi jellegű 
napilapra szert tenni. Addig is, mig 
egy ilyen evangéliomi szellemű 
napilapra vonatkozó reménykedő 
tervünk megvalósulhat, a kimon
dott egyházi lapok látják el hiveink 
lelki gondozásában azt a részt, 
amit a sajtónak kell elvégeznie.

Evangélikus egyházi lapjaink je
lenleg körülbelül 25,000 példány
ban jelennek meg hetenként, ha-

E g y h á z i sa jtó n k  m ér leg e .
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A pillangó megválo
gatja a virágot s messzire 
kerüli a mérges dudvát. Az 
ökör is megválogatja a füvet 
s nem harapja le a mérgeset. 
Csak az emberek között van
nak oktalanok, akik kiszür- 
csölik a mérges virágokat is 
és mérgező olvasmányokkal 
táplálják a maguk lelkét.

vönként, vagy időszakonként. Ez 
azt jelenti, hogy hazánkban még 
mindig csak minden huszadik evan
gélikus ember vesz kezébe evan
gélikus újságot. Sokak előtt még 
mindig nagyobb becsben áll a gyil
kosságokkal, erkölcstelenségekkel, 
múló politikai, vagy földi dolgok
kal, vörös szellemmel megtöltött 
világi sajtó, mint a tiszta, nevelő, 
építő irányú, hasznosan szórakoz
tató, örökkévaló dolgokkal foglal
kozó egyházi sajtó. Pedig a poli
tika elmúlik, az anyag 
elmúlik, de az evangé- 
liom megmarad.

Olvastam egy külföldi 
mozdonyvezetőről, aki 
szolgálatának 1600 kilo
méteres útszakaszán 

mozdonyvezetői mun
kássága alatt több száz 
tonnára menő tömeget 
terjesztett el egyháza 
sajtótermékeiből.

Tudnánk-e mi ilyen 
lelkes sajtó-terjesztői 
lenni egyházunknak ?

Hogy a mérleg megja
vuljon ? !

Hódító ólomhadsereg.
Mikor Gutenberg János ezelőtt 485 

esztendővel feltalálta a könyvnyomta
tást, bizonnyal nem gondolta, hogy az 
ólombetűk képében ellenállhatatlanul 
hódító hadsereget szabadított rá a vi
lágra.

Ma már látjuk, hogy a betű a világ 
egyik legnagyobb hatalma. A betű 
szárnyra kapja a maga mondanivalóit s 
ezért sokkal messzebb hangzik, mint az 
élőbeszéd. Amit az élőszó beszél, azt 
néhány méteren túl már nem hallja sen
ki, a betű el tudja vinni a maga üzene
tét a földgolyó túlsó felére is. A betű

Üveg alatt őrzött biblia-ritkaság, 
a cambridgei angol egyetem birtokában.

papírra rögzíti a maga mondanivalóit s 
ezért sokkal tovább hangzik, mint az 
élőbeszéd. Amit az élőszó beszél, az el
röppen, a betű üzenete azonban megma
rad. A betű meg tudja sokszorozni és 
ismételni a maga mondanivalóit s ezért 
sokkal erősebb a beszéde, mint az élő
szóé.

Nem csoda, hogy az ólombetűk had
serege meghódította a világot és a szi
veket. Mai két képünk világosan szem
lélteti, hogy mit eredményezett a könyv- 
nyomtatás feltalálása. A könyvnyomta
tás feltalálása előtt a kézzel irott biblia 
üveg alatt őrzött ritkaság volt, ma pe
dig a Brit és Külföldi Bibliaház hatalmas 

raktárában óriási tömegben 
várnak szállításra a bibliák. 
Ezt az üveg alatt őrzött 
bibliát annak idején 560,000 
pengőért vásárolták meg, 
ma pedig fillérekért kaphat 
bibliát a legszegényebb em
ber is. íme, a könyvnyom
tatás áldása.

De mint mindent, úgy a 
könyvnyomtatást is sokszor 
átokká teszi az ember. Az 
ólomkatonák hadserege nem 
mindig jelent áldást, néha 
úgy jön, mint pusztító, lé
lekfosztogató, életrontó, ga
rázda ellenség. Az ördög is 
igyekszik a sajtót céljai 
szolgálatába állítani. Nem 
egyszer sikerül is néki.

Azért kell résen lennünk. 
Mikor a sátán sajtója ostro
molja a szívünk várát, le
gyen bezárva a várkapú. 
Romboló szellemű újságot, 
szennyes olvasmányt ne 
végy a kezedbe. Az evan
gélikus ember e téren is vi
gyáz a lelkére.

TERJESSZÜK
A HARANGSZÓ-T!

A  c s o d a .
Irta: dr. Schlitt Gyula. 14

Lohe e kérdéssel egy lépcsővel lejebb szállt Natalia leikébe. 
Szemébe mélyedt nézésével, mintha titkokat keresne. Natalia 
fogadta a kutatást, nyugodtan fogadta. Szinte tágított magán, 
hogy mennél mélyebben nézzenek beléje.

— Az álomország, — mondja ábrándosán, — itt van... 
Párisban1... Csodák csak itt születnek...

— Milyen nyelveket beszél a művésznő? — kérdi hirte- 
lenül Mirakow.

Natalia egy pillanatra megremeg a hangra, a hercegre 
néz s lesüti szemét. Mélységek sötétlenek nézésében, tele ti
tokzatossággal. Meginog, de összeszedi magát.

— Konyitok valamit a spanyolhoz s töröm a németet. 
Folyékonyan csak anyanyelvemen beszélek.

— Oroszul nem beszél?...
Natáliát hirtelen ütésként érte a kérdés, de nem jött za

varba.
— Nem..., még nem volt alkalmam csak hallani sem, mint 

beszélnek ezen a nyelven! — pattan fel sértődötten. — De mit 
zaklatnak ezekkel a közigazgatási kérdésekkel? Kiván
csiak talán, hol születtem, ki az apám..., ki az anyám?...

— Nem... nem... — rázza tagadólag kezét a rendőrfőnök.
— Mert ide hozom az irataimat s aztán szórakozzanak 

velük, de engem ma este hagyjanak békében. Nincs kedvem ily 
száraz dolgokkal foglalkozni, még ha a rendőrfőnök úr társa
ságában is vagyok...

Erre a teremben felcsattant a taps. Szinte üvöltöttek s 
olyan jelzők röpködtek a mámoros levegőben, hogy a rendőr
főnök belepirult. „A marha, mit nagyképüsködik... ki kell... 
dobni!... Azt hiszi az irodájában van... Mit jön ide más embe
rek mulatságát rontani..., maradjon otthon!...“ Parázslóit a 
levegő s a főnök meg sem moccant, érezte, itt hallgatni kell, 
mert tettlegességre vetemednek. Nincs más hátra, mint ugatni 
a kutyákkal. Pezsgőt rendel s odaülteti maga mellé Natáliát. 
Pillanatok alatt az eszét veszti. Megfogja Natalia keskeny ke
zét. Mint a bársony olyan a fogása. Puha és meleg'... meleg, 
mert vér lüktet benne. Agya elbódul s olyan mozdulatot tesz, 
mintha magához akarná rántani Natáliát.

Natalia felemelkedik székéről s végignéz a rendőrfőnö
kön, hogy a vér is megfagyott benne. Könnyedén meghajtja 
magát s eltávozik. Méltóságteljes és hideg... Úgy megy végtg 
a termen, mint egy királyné. Hajlongnak előtte, ő meg integet. 
Bolondulásig vannak érte. Egy-egy kézintése szíveket hasogat.

Lohe restelte a dolgot, de nem tehet róla. Natalia közel
sége, lehellete, szava, pillantása észbontó volt s a hüllőt is 
lázba hozta volna. Natalia azonban észre térítette. Hálás volt 
neki, mert ki tudja, mi lesz, ha ez a leány nagyszerű, talpra
esett viselkedésével nem koppint orrára. Finom volt és előkelő, 
elragadtató... Csak nőtt a szemében... Ha eddig bámulta'..., 
most érdekli. Szeretett volna utána rohanni..., hová megy..., 
kicsoda..., micsoda..., hol lakik?... De elég volt... Irtózott a 
gondolattól is, hogy nyomozzon a leány után. Végigsimit 
homlokán s belevegyül a társalgásba.

— Olyan ez a leány, mint a hizelgés. Csak úgy csúszik az 
emberbe s végigsimogatja belül.

— Olyan, mint a kedvenc szenvedélyünk, — mondja va-
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C sak jó  k ö n y v e t!
A jó könyv jó barát. A rossz könyv 

erkölcsi métely. A jó könyv jóra tanít, 
jóra ösztönöz, nemes gyönyörködést 
nyújt a léleknek. A rossz knyv ellenben, 
mint a szennyvíz a tiszta patakba, csak 
fertőzést és lelki kórt visz a fogékony 
szívbe.

Egy 188 oldalas könyv került a ke
zembe egyik iskolai könyvtárból: Ta
más űrfi csínyjai és kalandjai. Irta M. 
Tw. Az ifjúság számára újonnan átdol
gozott kiadás.

A könyvet népszerű amerikai írói 
név ajánlja, ami bizonyára sok iskolai 
könyvtárba és családba 
nyit utat ezeknek „az 
ifjúság számára“ ké
szült könyveknek. Épen 
ez okból .lássuk, oda
valók-e?

A könyvet lapozva, 
a remélt jó ifjúsági el
beszélés helyett nagyon 
is káros hatású monda
tok özönlenek szemünk 
elé. Hamar meggyőző
dünk, hogy M. T. lehe
tett jó hírlapíró, jó hu
morista, lehetett jó el
beszélője a nagyoknak, 
de a zsenge fiatalság 
részére nem volt mon
danivalója. Emellett még 
némely „átdolgozó“ is 
lelkiismeretlen tollal vég
zi munkáját.

A könyv tele van 
amerikai szertelensé
gekkel, hóbortokkal.
Mindjárt az első lapo
kon találjuk, hogy a 10—12 éves fiú
nak barátnője van. A gyermekkorú 
Tom és Hűek pedig a törvényszék előtt 
élet-halál kérdésben döntő esküt tesz. 
Más helyen, jóllehet még mint gyerme
kek, természetesen ragaszkodnak játék
szereikhez, de a legniohóbb kincsvágy-

gyal igyekeznek tüzön-vizen keresztül 
rablott kincset szerezni. Lélektani kép
telenség. Majd döglött macskák, patká
nyok képezik gyermeki foglalatosságuk 
tárgyát, a temetőben éjfélkor. A könyv
ben általában bőven virít a szemérmet
len érzékiség lápvirága. A gyermeki vá- 
sottság és féktelenség dicséretet kap 
(20. 1.). A templom szentsége lerontva 
(25, 26. és 115. o.), ahol Tom és a 10 
éves leány csupán egymásra figyelnek. 
Az éneklés, prédikáció, a templomi gyü
lekezet gúny és nevetség tárgya. A va
sárnapi iskolában battyúbálról beszél
getnek a kis leányok.

«

Az iskola igyekszik istenfélelemre, 
becsületre nevelni, tiszta jellemet, erköl
csi életet plántálni a zsenge gyermeki 
Ielkekbe. Legyünk következetesek az is
kola szent célkitűzéséhez. Vigyázzunk, 
nehogy a jó mag fejlődését megtévesztő 
címjelzésü és tetszetős külsejű könyvek

konkolya elnyomja. Ne bízzuk „az ifjú
ság számára“ való könyvek kiválasztá
sát egyedül a kiadóra és a boltosra (aki 
sokszor nem is keresztyén), hanem mint 
a jó kertész a jó magról, gondosan győ
ződjünk meg előbb a könyv tartalmáról, 
mielőtt gyermekeink kezébe adjuk aján
déknak vagy könyvtári olvasmányul. 
Csak jó könyvet mindenkinek, de főként 
az ifjúságnak ! llauszky Sámuel.

A mai lány gondjai.
Irta : Szollár Irén. 2

A szépség Isten ajándéka. A szépség 
első feltétele az egészség. 
Tehát légy elsősorban 
egészséges. Tornásszál, 
akkor karcsú és ruga
nyos leszel. Járj a nap
fényben, úgy mint hó
ban, esőben és fényes 
lesz a szemed, üde lesz 
a bőröd, fürödjél, úsz- 
szál. napozzál, arany
barna lesz az arcod. S 
ha még így sem vagy 
szép? Akkor gondol
hatsz a szépségápolásra 
is. Hiszen gondolnod 
kell a fogaid ápolására, 
a hajad, körmöd, bőröd
ápolására is. Mert a hul
ló, fénytelen haj, a pat
tanásos bőr. a hasadozó 
köröm épen úgy beteg, 
mint a romladozó fog. 
S ezeket nem ápolnád?
Mindenkinek joga annyi 
szépséget kicsiholni ma
gából. amennyit az Isten 

beléhelyezett. A növekvés, a fokozás
benne van a jó Isten terveiben is. De egy
ről ne feledkezz el soha: ne másítsd meg 
magadat, maradj olyan, amilyennek a
Teremtőd alkotott. Vannak, akik azt hi
szik, hogy sokkal szebbek sárgára festett 
hajjal, mint barnával és kárminpiros kö-

laki, — jön halkan, puhán, testéből éter árad, elveszi eszünket, 
öntudatunkat és elaltat.

— Csodateremtés!... — csap a főnök az asztalra.
— Nem tudok, mit szólni, — szól elgondolkodva a her

ceg, — volt már alkalmam az életben nőkkel találkoznom, 
rendkívüli nőkkel, de ilyennel még nem találkoztam.

— Nem Moszkvából jött?... — kérdi egy rendőrtiszt.
— Nem kell képzelődni!... — csattan fel Lohe. — Még 

nem lépték át a határt. Figyeltetem a határt...
— Azért nem árt, ha rajta tartod a szemedet, — mondja 

komolyan a herceg, — soha nem lehet tudni. Ezer ördög lakik 
ez angyalban. Nem árt kissé a körmére nézni...

— Lesz rá gondom!... —< csititja őket idegesen Lohe, 
nem ide tartozik, majd holnap tárgyalunk felőle; hallgassunk, 
még magunkra vonjuk a figyelmet. Holnap este legyetek 
nálam!

Alex, mint valami érzékeny viaszlemez, felvette az asz
taltársaságnak minden szavát. Érezte, hogy Natáliát figyelni 
fogják, ha nem is gyanakodnak még, de van egy-két jelenség, 
mibe a szaglászó rendőr már belebotlott.

XII. FEJEZET.
Natalia elillant a bárból, mint az árnyék a sötét (álon. 

Rohant haza. Ledobta magát a rekamierra, két keze közé fogta 
forró fejét s úgy feküdt. Szédületes élmény volt ez az este. 
Igénybe vette egész idegzetét. Ez a fény..., ez a pompa..., ez 
a gazdagság..., ez a gondnélküli tékozlás úgy hatott rá, mint 
a napfény a pincéből felhozott növényre. Kifeslett a lelke, mint 
a bimbó és vágyott a meleg után, mint a virág. Ez a lelkesedni

tudó tömeg..., ezek az örömtől kipirult arcok..., ez az oda
adás, az önzetlen, lelkes együttérzés az idegennel!... Ez valami 
új volt neki. Moszkva a sötét arcok városa... A tömeghang 
ott fojtott moraj, mely fenyeget... Ott nincs elismerés, csak 
gyanakvás és gyűlölet. A nagyobb darab kenyér milliókban 
irigységet kelt... és Párisba kellett jönnie, hogy ezt észreve
gye. Itt a lelkűket képesek odarakni az ember elé, mintha csak 
mondanák: ..vidd, a tied... örülj neki, mert a te örömöd a mi 
örömünk“. Nem így volt-e az este? Őrjöngtek értem s ez a tu
dat micsoda gyönyörűsége az embernek!... Soha nem éreztem 
s nem voltam soha ilyen boldog!... Agyában zakatolva ker
gették egymást új képzetei, új gondolatai. Szinte érezte, mint 
tágul koponyája. Megsejtett valamit az igaz boldogságból az 
egymásba olvadt lelkek közös örömében. Soha nem láttak s 
mennyire hittek bennem... Moszkvában a gyanakvás villany
fényébe állítják az idegent..., korlátok közé szorítják, ne tud
jon senkivel érintkezni s itt..., itt magukhoz ölelik az embert. 
Mily naggyá teszi ezeket az embereket ez a gyanútlan naivi
tás. Nem gondolkodnak..., bíznak és szeretnek!... Eszébe ötlik 
esete a rendőrfőnökkel. Maga elé mered s felidézi magában az 
egész jelenetet... Majdnem megfeledkezett magáról..., mily bi
zalommal fogta kezét..., pedig ez a kéz el akarja hallgattatni..., 
majdnem átölelt... Forróság ömlött végig Natálián s kissé meg
remegett erre a gondolatra. Egy pillanatra mereven maga elé 
néz... Talán nem is kellett volna oly ridegen... nem..., nem..., 
így kellett... így kellett, rázza fejét, mintha valami idegen ér
zelem feltolakodása ellen viaskodna s tiltakozna megjelenése 
ellen. Mégis szép volt a jelenet... az a gyengéd mozdulat, 
mellyel magához húzott.

(Folytatjuk.)

Szállításra váró olcsó bibliák tömege a londoni bibliaházban.



Í42 H A R A N G S Z Ó 1936 április 26.

römszeríí alakulatokkal az ujjuk hegyén. 
S el is vannak ragadtatva ettől, de ezzel 
már le is leplezték magukat, elárulták, 
hogy Ízlésük a sekélyes világ ízlése. 
Ilyenek remélem s hiszem, hogy evangé
likus leányok között nem akadnak.

Hát egy kis púder, ondolálás, köröm- 
fényesltés talán bűn? Bűn nem a tár
gyakban, hanem az emberekben van. A 
hiúság a bűn. Bűn az, ha sokat adunk 
az emberek tetszésére, vagy szeretünk 
magunk előtt is tetszelegni. Ha sok időt, 
pénzt pazarlunk felesleges apró dolgok
ra. Hiú az is, ki azt mondja magáról, 
hogy sokkal magasabb gondolkozáséi 
semhogy a divat után menjen, vagy kül
sejével annyit törődjön. Egypár olyan 
apróság, amely az ápoltság, gondozott- 
ság jellegét adhatja az embernek, 
egyáltalán nem sorozható a bűnök közé. 
Szép akarsz lenni? Légy egészséges és 
jól ápoltan az, ami vagy, ne másítsd 
meg magadat, hanem hozd harmóniába 
külsődet a lelkeddel.

Sokan az öltözködéssel igyekeznek 
megmásítani magukat. Hogy ki milyen 
ruhát vesz fel, az mindig attól függ, 
hogy milyen a lelke mélyén. Nem 
mentheti senki magát azzal, hogy a var
rónőre hivatkozik, hogy azt így csinál
ta, vagy hogy most így a divat. A liliom 
mindig liliom marad, a bogáncs, pedig 
csak bogáncs. A ruha, mindig az ember 
lelkét tükrözi vissza.

A divat nem tökéletes, nem is mű
vészi szép. A divatot meg kell szokni. 
El is szokunk a régebbi divattól s aki 
mégis így öltözik nevetséges. Milyen 
furcsa lenne, ha egy egyetemi tanár, 
mivel régente parókát viseltek parókát 
tenne kis máslis copfocskával, azt gon
dolva, hogy ő a tudásával úgyis meg
győzheti az embereket belső értékeiről. 
Kár volna az idejét ezzel a meggyőzés
sel tölteni! Mindenkinek joga van úgy 
öltözködni, amint ez a társadalmi hely
zetének megfelel. Csak túl ne lépje a 
határt! Persze vannak olyan férfiak, akik 
csak úgy repülnek a fényesen öltözött 
lányok után, de amint megtudják, hogy 
csak ruha van, de pénz bizony nincs, 
azonnal vissza is vonulnak. Nem baj, 
ezekért úgysem kár. Lesznek, akik a jó! 
kiöltözött lányoknál megismerik a szere
tetreméltó lelket, de még sem mernek 
közeledni, mert ilyen luxust az ő er
szényük nem enged meg, ők nem tud
nák így kiöltöztetni feleségüket. És az
tán hiába minden bizonygatás, hogy mi
lyen olcsón állították elő az egész fényes 
ruhát, hiába a fogadkozás, hogy hiszen 
a férjük mellett tudnak ők lemondani s 
szerényen élni, a hódoló udvarlók nem 
mernek nősülni. Legalább is az értéke
sebb része nem, mert nem merik vállal
ni a felelősséget. Ha barátnőiddel társa
logva beszélgetéseidben állandóan sze
repel a glokni, rüss és szeimedli, ha 
folyton csak arról beszélsz, hogy a ru
hád mennyire sveifolt s hol raffolt, ak
kor baj van. Ha több időt töltesz kira
katok előtt, mint a munka, vagy könyv 
mellett, vagy ha este nem tudsz elalud
ni, mert nem tudod, hogy méregzöld, 
vagy eperpiros legyen az új jumperod, 
akkor nézz a lelkedbe s meglátod, hogy 
ott valami üresség, sivárság van. S éb
redj önmagadra! Ez nem te vagy! Ne 
törődj annyit ez üres apró dolgokkal. 
Üres, felületes lelkűnek látnak így. Nem 
láthatják meg benned az értéket s nem

talál rád, aki keres, mert álruhában 
vagy.

Aki férjhez akar menni, annak ké
szülni kell arra. Nem azzal, hogy igyek
szik a kelengyéjét minél előbb megsze
rezni, hanem azt kell jól megfontolnia, 
hogy ő feleség lesz. Mit jelent ez? A 
férfi segítőtársának kell lennie. A férfi 
megszerzi az anyagiakat, a nőpek köte
lessége ennek helyes forgatása, beosz
tása. Aki lánykorában könnyelmű, vagy 
esetleg pazarló, ritkán lesz belőle taka
rékos asszony. Előfordul néha olyan eset 
igaz, hogy azt mondják ilyen, vagy 
olyan lány volt s lám, milyen kitűnő 
asszony lett. Ez azonban nagyon ritka. 
Vagy talán nem is a ritkaságok közé tar
tozik, mert nem is volt az a lány olyan, 
amilyennek mondták, csak félreismer
ték s most tűnik ki, hogy milyen is ő. 
Anélkül, hogy cseléd lenne az asszony, 
értenie kell mindenhez, ami a háztartás
ban előfordul és ahhoz, amivel sokat 
megtakaríthat, magasabb szintre emel
het, egészségesebbé, szebbé, kedve
sebbé, színesebbé teheti vele a családi 
életet. Értenie kell a sütés-főzés, befő
zés, konyhakert, gyümölcstermelés, ba
romfitenyésztés, mosás, vasalás, kézi
munka minden fajtája, parkett kezelés, 
bevásárlás, háziköltségvetés, betegápo
lás, Ízléses lakásberendezéshez stb. stb. 
Vájjon igyekszik-e megtanulni mindeze
ket a mai leány? Vagy derogál neki még 
a mosogatás is, mert hát akkor a szép 
manikűrözött keze piszkos lesz s azt 
mondja, rá érek majd akkor is megta
nulni ezeket, ha muszáj. De nagyot té
ved az ilyen lány s a maga kárán fogja 
megtanulni, hogy mégis csak jobb lett 
volna megtanulni mindezeket lánykorá
ban. Ha aztán az édesanya munkájára 
gondolunk, a csecsemőápolásra, a kis 
gyermek gondozására, nevelésére stb., 
csodálkoznunk kell. hogy milyen nagy 
és egész embert kívánó munkára mer 
vállalkozni az olyan fiatal lány, aki csak 
épen ahhoz ért, hogy a partiképes ifjút 
behálózza, máshoz semmihez.

(Folytatjuk.) * 4 * 6 * 8

Az olvasás tízparancsolata.
1. Olvass.
2. Rendszeresen olvass.
3. Inkább keveset, de alaposan.
4 Kerüld a lélekmérgező olvasmányokat.
5. Amit olvastál, azt fordítsd a magad és 

mások javára.
6 Kiolvasott dolgaidat gyújtsd össze, 

vagy add tovább
7. Inkább szakirányú dolgokat olvass és 

ne össze-vissza.
8 Ne csak újságot, könyveket is olvass.
9. Olvasd egyházad sajtótermékeit.

10. Mindenekelőtt pedig a szentirást.

Égő könyvtár. Egy amerikai ember
nek kigyulladt a könyvtára. Az illető 
kétségbeesetten igyekezett menteni ér
tékes könyveit. Közben pedig maga is 
odaégett. Bizony vannak könyvek, ame
lyekért érdemes az életet is kockára 
tenni, de vannak olyanok is, amelyeket 
legokosabb volna tűzbe hányni.

ISTEN IGÉJE.
Bánatomra nincs orvosság, elemészt a fájdalom. 
Zápor módra hull a könnyem, az égre száll

lpanaszom.
Éjjel nappal nincs nyugalmam, vigasztalan a

[fájdalmam,
Már-már rosszra gondolok !

De felnyitom a bibliámat, mellé ülök csendesen. 
Hozzám intézett levél ez, mit Isten küldött nekem. 
Minden szava égi balzsam, ettől meggyógyul

[fájdalmam
És az Ige csudát tesz.

Hogyha súlyt az Isten karja, s rámnehezül ostora, 
Előveszem Jóbnak könyvét s vigasztal minden sora; 
Kik az Urnák gyermekei, nékik sokat kell

[szenvedni,
így jutnák mennyországba.

S  bánatom ha csillapul, tép-szaggat a gyötrelem, 
Krisztusomnak szenvedésit könyvemben

• [felkeresem.
Ha ott vagyok a Golgotán, panaszra már nem

[nyílik szám.
Térdelek s szégyenkezem.

Mikor eljő végső órám s porsátorom leteszem, 
Elszakadnak mind a szálak s végső búcsúmat

[veszem :
Akkor sem hágy el nyugalmam, mert az Ige

[bizodalmám,
A földről mennybe emel

Nyisd fel te is bibliádat, ülj le mellé csendesen, 
Bún vissza ne tartson tőle, olvasd minden reggelen 
Nincs hatalom, ki megmentsen, bűnödből ujjá-

[teremtsem,
De az Ige csodát tesz !

Horeczky Béla.

Dunántúli
körzeti konferenciák.

D. Kapi Béla püspök ez évben ismét 
megtartja az elmúlt években bevezetett 
és kitünően bevált lelkészi és tanítói 
konferenciákat.

A konferenciák időrendje, helye és 
tárgya a következő:

T a n í t ó i  k o n f e r e n c i á k :  A
tolna-baranya-somogyi egyházmegye ré
szére Bonyhádon április 28—29.-én. — 
A kemenesaljai, vasi közép egyházme
gye részére Kőszegen május 5—6.-án.
— A győri és veszprémi egyházmegye 
részére Győrött május 11—12.-én. —- A 
soproni alsó és soproni felső egyházme
gye részére Sopronban május 26—27.- 
én. — A somogyi és zalai egyházmegye 
részére Nagykanizsán junius 2—3.-án.

A tanítói konferenciák tárgya: A val- 
Iástanítás és a tanító. Első nap délelőtt: 
Áhítat. 1. A vallásos nevelés szüksége 
és lehetősége. 2. A vallástanítás teoló
giai anyaga, a) Isten a történelemben, 
b) Isten a mindennapi életben, c) Isten a 
hit világában, d) Isten az imádságban, 
e) Isten a szentségben. Délután: a kö
vetkező kérdések közös megbeszélése: 
A vallásoktatás módszerének kérdései; 
a vallásoktatás és a család; a vallások
tatás és a templom; a vallásoktatás se
gédeszközei; nehézségek — gondolatok
— tervek. Áhítat. Második nap dél
előtt: Áhítat. 1. A vallásoktatás feladata 
az egyházi életre-nevelés szolgálatában. 
2. A vallástanítás tárgyi feltételei. 3. A 
vallástanító egyéniségének személyi fel
tételei. Áhítat. Közös úrvacsora.
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A l e i k é  s, z í k o n f e r e n c i á k :  
A tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
részére Bonyhádon április 30—május 
1.-én. — A kemenesaljai és vasi közép 
egyházmegye részére Kőszegen május 
7—8.-án. — A győri és veszprémi egy
házmegye részére Győrött május 14— 
15.-én. — A soproni alsó és soproni 
felső egyházmegye részére Sopronban 
május 28—29.-én. — A somogyi és za
lai egyházmegye részére Nagykanizsán 
junius 4—5.-én.

A lelkészi konferenciák tárgya: A
keresztség szentsége. Első nap délelőtt: 
Áhítat. 1. A keresztség bibliai és hitval
lási alapja. 2. A keresztség értelme és 
vallási jelentősége. 3. A keresztség érté
kelése az egyházban és a közfelfogás
ban. 4. A keresztség és a szekták. — 
Délután: a következő kérdések közös 
megbeszélése: A keresztség az igehirde
tésben; A keresztség az oktató munká
ban; A keresztség a lelkipásztori mun
kában; Hogyan lehetne emelni a ke
resztség szentségét a nép közfelfogásá
ban? Áhitat. Második nap délelőtt: Áhí
tat. 1. A keresztség és a konfirmáció. 2. 
A lelkész viszonya a keresztséghez. Áhí
tat. Közös úrvacsora.

OLVASSUK A BIBLIÁT

Jézus szavai önmagáról.
Április 27. Magvető. Máté 13, 37. A 

falusi élet mély nyomokat hagyott az 
ott felnövekedett Jézus lelkében. Leg
szebb hasonlatai, képei a természetből, 
a földmíves életből valók. Mi a magvető 
munkája? Hogy az elvetett niaggai éle
tet vigyen a földbe, a holt talajba. Meg
indul a mag fejlődése, felveszi magába 
az élettelen földrészecskéket s a kifejlő 
kalászban értékes, új buzaszemeket hoz 
létre. Mint a termőtalajra, úgy tekint Jé
zus az emberi szívre. Tiogy abból dicső 
termést hozzon elő. ő  az élet niagvával 
közeledik hozzánk. Ez az ö beszéde, az 
ige. Engedjük, hogy szívünkben megin
dulhasson ez az áldott folyamát!

Április 28. Orvos. Márk 2, 17. Jézus 
azért jött, hogy egészséget, gyógyulást 
hozzon. Világosan látta az emberek ba
ját. Amikor a gutaütöttet viszik hozzá, 
nem a testről gondoskodik elsősorban, 
mert tudta, gyötröbb baj a lelki beteg
sége: „Fiam megbocsájtattak a te. bű
neid.“ Oly csodálatos kímélettel gyógyít 
s a beteg léleknek szeretettel mutatja 
meg a szabadulás útját. Máskor pedig 
keményen, az orvos metszőkésével ope
rálja a bajt. A gazdag ifjúhoz ígv szól: 
„Egy fogyatkozás van benned . .“ Kö
vetése nem egyszer súlyos feladat elé 
állít minket, de áldott gyógyulás fakad
hat nyomán.

Április 29. Gazda. Máté 20, 1. Jézus ah
hoz az emberhez hasonlítja magát, aki
nek sok munkása van. Mindegyiknek ki
adja a maga munkáját és az egész üzem 
gazdája kezébe fut össze. Mennyi oda
adással keresi a hivalkodók munkába ál
lítását! Szörnyű nyomort okoz a mun
kanélküliség, de még szomorúbb ez lel
kiekben. Jézus murfkába akar állítani 
bennünket. Nincs oly kicsi képesség, 
hogv fel ne tudná használni. Ennek a 
célnak a világossága ragyogja be lelkün

ket és végezzük a reánk bízott munkát 
odaadó hűséggel.

Április 30. Szőlőtö. János 15,1—8. Amikor 
Jézus szőlőtíőnek mondja magát, arra 
mutat, hogy ö az örökélet forrása. A 
vallásosság különféle jelenségeivel feldí
szíthetjük magunkat, de ez csak olyan, 
mint a karácsonyfadísz, nem igazi gyü
mölcstermés, amelyet Isten vár el tő
lünk. Nemes gyümölcsöt csak a tökén 
élő vesszőként teremhetünk: „Nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek.“ Ak
kor maradunk meg a szőlőtőkén, ha 
Krisztus igéje lakik bennünk és annak 
vezetése alá helyezzük egész életünket.

Május 1. Jó pásztor. János 10, 11. Gon
doskodni kíván rólunk. Mindent meg
tesz a nyájért. Drága kincs előtte min
den lélek, még az elvetett, kitaszított 
gonosztevő is. Ismeri övéit, minden 
egyessel foglalkozik, az eltévedtet fel
keresi. az elepedtet ölébe veszi, hordoz
za. Gondoljunk Péterre, mennyire segít
ségére van sok tévelygésében és gyarló
ságában, mily csodásán neveli apostoli 
hivatására. A felettünk élő pásztornak 
gondja van ránk, de egyben vezető sze
repet is kíván vinni életünkben. Necsak 
pásztoroló szeretete után vágyakozzunk, 
de irányító rendelkezéseit is fogadjuk el.

Május 2. Vőlegény. Márk 2, 19—20 A 
tanítványok szíve túlárad a boldog 
örömtől, hogy Jézussal lehetnek. E kép
ben az Üdvözítő felemeli magához az 
emberi életet, szeretetteljes, bizalmas vi
szonyba lép véle. A vőlegény hasonlatá
ban nem az egyes lélek viszonya jő 
számba, hanem az egyház. A lelki egy
ség, a közösség forrasztja egybe tanít
ványait, mely az első pünkösdkor jut 
mind teljesebb kífejlésre. Azóta folyik 
Jézus hódító munkája. Evangélioma 700 
nyelven hirdettetik a szélrózsa minden 
irányában. A vőlegény akarata, hogy 
egyháza készen várja őt. Jelen. 22, 
17—20.

Május 3 Király. János 18, 33—37 Királyi 
igénnyel lép fel. Működése kezdetén ez 
a követelése: „Térjetek meg.“ Virágva
sárnapi bevonulása is azt hirdeti: még 
ha keresztre feszítik is, uralkodni fog. 
Királyi igényét az egyesre és a világra 
egyaránt fenntartja. Ahol megjelenik, ott 
szeretetével, isteni erejével, hatalmával 
intézkedik. így történik ez a kánai me
nyegzőn, Máté elhívásakor, Péter halfo
gásánál, mindenütt irányít az ő hatal
mával. Parancsol a lelkeknek: akarom, 
tisztulj meg..., kelj fel... Parancsol a vi
harnak, halottnak, parancsol nekem is: 
te kövess engem. Mt. XXVIII. 18.: „Né
kem adatott minden hatalom.“

Rimdr Jenő

K A R C O L A T O K .

V álassz.
Pezenhoffer Jlntal a Magyar 

Kait ura április Ő.-i számában kis
sé megkésett támadást intéz a 
Harangszó múlt éni karácsonyi 
száma „Luther családi élete“ cí
mű cikkének Várdai érsek rende
letére vonatkozó kitétele ellen.

Rövid válaszunk a következő:
1. Pezenhoffer ne állítsa Lut

hert többnek mint mi. Luther nem 
alapítója a protestantizmusnak, 
hanem csak reformátora, visssa- 
alakitója annak, ami az idők fo
lyamán megromlott.

2. Pezenhoffer ne magyarázzon 
bele cikkünkbe olyat, ami abból 
teljességgel hiányzik. Támadott 
cikkünk ugyanis egy szónál sem 
állítja, hogy Várdai érsek ,,taná
csolta a házasság helyett az 
ágyasságot“. Ha Pezenhoffer még- 
egyszer elolvassa az illető mon
datot, látni fogja, hogy az, csak 
megállapítja azt, ami lényegileg 
— saját bevallása szerint is — 
valóban benne van. Várdai érsek 
rendeletében.

3. Pezenhoffer ne vádoljon meg 
bennünket olyasmivel, ami távol 
áll tőlünk. Mi nem rágalmaztuk 
meg az ő anyaszentegyházát, csak 
egy történeti tényt említettünk 
meg, azzal az érsekkel kapcsolat
ban, aki se ,,megalapítója, se re
formátora, se büszkesége nem 
volt a katolicizmusnak“, ki „a ka
tolikus egyház legziláltabb és leg
sötétebb korszakának gyermeke 
volt, ki maga is sokkal inkább 
volt államférfi, mint főpap . . .“ — 
hogy Pezenhoffer szavaival éljünk.

4. JJkinek a tollából annyi mé
reg folyt már ki, mint az őr éből, 
annak nincsen joga mást lélek- 
mérgezéssel vádolni !

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó jelenlétében vizrebo- 

csátották a Szeged nevű tengerjáró ha
jót. — A pénzügyi bizottság elfogadta 
a közoktatási és a földmívelésügyi költ
ségvetést. — A kőbányai Wander-táp- 
szergyárban robbanás történt. Egv fel
robbant oxigénpalack rommá döntött 
három épületet és tizennégy embert 
megsebesített. — Fényiizési cikknek 
nyilvánította a magyar könyvet a ro
mán kormány. — Erdélyt elárasztják 
Bukovinából hamis román ezüstpénzzel.
— Lezuhant egy olasz utasszállító re
pülőgép. Hét ember meghalt. — Angol 
torpedóromboló vitte haza az elhunyt 
londoni német nagykövetet. — Az an
gol hajóraj a földközi tengeren hadgya
korlatokat tart. — A török csapatok ál
lítólag bevonultak a hadmentesített öve
zetbe. — Zárt ajtók mögött tárgyaltak 
az angol, belga és francia vezérkarok.
— Olaszország csak Genfen kívül tár
gyal a békéről. Fegyverszünetet euró
pai beavatkozás nélkül Badoglio köthet 
a hadszíntéren. — London hallani sem 
akar Genf mellőzéséről. Páris pedig a 
népszövetség összeomlásával számol. —
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Genf békeakciója végleg meghiúsult. — 
A brit világbirodalom politikai egység
frontja megingott: Ausztriába szembe
fordult a hivatalos londoni politikával. — 
Spanyolországban tömegesen fogják el 
a jobboldal vezető embereit.

H A K A N G S Z Ö .

H u s v é t  u t á n i  2 .  v a s á r n a p
János 10, 11-16.

Agitátora, nagyhangú tanácsadója, ra
vasz politikusa, lármás, hamis prófétája, — 
bérese sok van ennek a világnak.

De ennek a világnak pásztorra és pász
torokra van szüksége, akik nem a béres 
érdekszolgálatával, hanem a jó pásztor ön
feláldozó szeretetével állnak a nyáj mellett 
Akik nem másokat noszogatnak, hanem 
elől járnak Mint a jó pásztor.

Jézus ilyen jó pásztor s Jézus ilyen jó 
pásztorokat tud teremteni.

Azért hát: „Az Ur az én pásztorom!“

A  H A R A N G S Z Ó  
szórakoztat,

tanít,
é p ít!

Evangélikus z e n e  a rádió
ban. A magyar rádió április 28.-án. ked
den este 7 órakor helyszíni közvetítést ad 
a Deák-téri evangélikus templom egyházi 
hangversenyéről. Kapi-Králik Jenő a temp
lom orgonamüvésze régi 16. és 17. század
beli lutheránus zenemüveket ad elő orgonán 
és vezényli a Lutheránia-Vegyeskart. A 
hangverseny külön érdekessége egy nálunk 
még ismeretlen Buxtehude-kantáta első elő
adása, melyet a vegyeskaron kívül kiváló 
szólisták, a Budapesti Szimfonikus Zenekar 
és Peschko Zoltán adnak elő. A műsoron 
szerepel a Deák-téri Evang. Leánygimná
zium egyházi énekkara is, mely többek kö
zött az Erős vár a mi Istenünk . . . korái 
kórusfeldolgozását az eredeti (ritmikus) for
mában adják elő. A hangversenyre olva
sóink figyelmét e helyen is felhívjuk s re
méljük, hogy a rádió révén minél többen 
fogják hallgatni evangélikus zeneművésze
tünk eme komoly megnyilatkozását.

Sopron. „Az élő egyház“ címmé! 
rendezett előadássorozatban ápr. 19.-én 
D. Kapi Béla püspök tartott előadást az 
„Élő egyház és a család“ címen. Kísérő 
műsor: Irásmagyarázatot tartott Kunos
Jenő. Reményik Sándor: Egy lélek állt... 
Szavalta Macher Jolán. Kapi Gyula: Te- 
hozzád, óh Uram... (25. zs.). Quartett, 
énekelték Székács Sámuel, Teke Zsig- 
mond, Ludvig István, Güttler Vilmos 
teológusok. Kísérte Aminger Ferenc III 
é. teológus.

Lelkészavatás. D. Kovács Sándor 
püspök virágvasárnap végezte első lel
készavatását. A felavatottak közül Ben
czúr Zoltán a béri, Mátis István a szé
kesfehérvári gyülekezetbe, Stovicsek 
Gusztávot az Esztergom, Dorog, Tokod 
új missziói körzet gondozójául küldte 
ki, mint segédlelkészt.

Uj egyházmegyei felügyelők. A bé
kési egyházmegye új felügyelőjének, dr. 
Lányi Márton ny. főispán, országgyűlési 
képviselőnek és másodfelügyelőjének, 
dr. Adamkovits Ágost ügyvédnek beik
tatása április 18.-án volt Orosházán.

Budapest-Angyalföld. Az április havi 
szeretetvendégségen Móhr Henrik óbu
dai lelkész mondott ünnepi beszédet Jé
zus szenvedéseinek mély pontja címen. 
Rimár Jenő bibliamagyarázatot tartott. 
Szavalt Pálmai Kálmán polg. isk. igaz
gató s Gyóni Mária. Pauer György he
gedűjátéka, Berényi Jánosné és az ének
kar éneke gazdagították a műsort. Ifj. 
Rimár Jenő imája és gyülekezeti ének 
zárta be az estét, melynek jövedelme az 
angyalföldi templomalapot 100 pengő
vel növeli.

Budapest. A fővárosi gyülekezetek
ben a nagyhét folyamán 10,725 hívő vett 
úrvacsorát.

Békéscsaba. A „Melanchton“ kör áp
rilis 12.-én a helyi Rudolf-reálgimná- 
ziumban előadta id. Endreffi János „Ab
salon“ című 5 felvonásos bibliai tragé
diáját. A bevétel tiszta összegét az ev. 
árvaház javára fordították. Ezzel a kör 
bebizonyította, hogy nemcsak operettet 
és színműt lehet előadni, hanem vallá
sos művet is.

Komárom. A komáromi egyház a 
nagy magyar evangélikus költő Berzse
nyi Dániel halálának századik évfordu
lója alkalmából az elmúlt vasárnap em
lékünnepet rendezett. Alkalmi megem
lékezést tartott Jánossy Gábor v. or
szággyűlési képviselő. Berzsenyitől sza
valt Trogmayer Jenő egyháztanácsos. 
Bethlendy: „Ima a hazáért“, énekelte 
Marty Zoltánné Bethlendy S. e. kántor 
kíséretével. Lelkész kezdő és záró imái, 
közének és a himnusz adták az ünnep
ség keretét.

ösagárd. A fiú és leányifjúság bibliai 
és énekversenyt tartott következő sza
bályok szerint: 1 és i óra alatt föl kel
lett jegyezni fejből a legtöbb aranymon
dást és újabb 1 és i  óra alatt a legtöbb 
énekverset. Első díjat (üvegkancsót tál
cával és pohárral) nyerte: Gyurica Ma
rika 58 bibliai verssel és 42 énekverssel. 
Második díjat (Szabó J.: A nagy refor
mátor c. könyvét) nyerte: Holicza Ma
rika 60 bibliai verssel és 38 énekverssel. 
Fiúk között: első díjat (bőr pénztárcát) 
nyerte: Lestyan János 46 bibliai vers és 
2Ö énekverssel. Második díjat (A nagy 
reformátor c. könyvet) Szelszki Pál 
nyerte 39 bibliai verssel és 23 énekvers
sel. A versenyt esztendőröl-esztendöre 
megismétlik.

Gáncs Aladár síremlékére eddig 268 
pengő folyt be. A missziói egyesület a 
síremlék javára kiadta levelezőlap for
májában Gáncs Aladár arcképét, mely 
10 fillérért kapható a missziói egyesület 
iratterjesztésénél Budapest, XIV., Gi- 
zella-út 35. I. emelet 3. További ado
mányokat a missziói egyesület pénztá
rosa. Rimár Jenő, Budapest, VII., Gi- 
zella-út 28. fogad el.

A Missziói Egyesület missziói ván
dorkönyvtárt fog Budapesten létesíteni, 
amely számára a lipcsei misszió meg
ígérte minden eddigi kiadványának in
gyenes megküldését.

A Lipcsei Misszió jubileuma. Június
7.—9. között ünnepli a lipcsei misszió 
fennállásának 100 éves jubileumát, mely 
alkalommal Lipcse minden templomá
ban misszionáriusok tartanak istentisz
teleteket, utána hat templomban misz- 
sziói gyermekistentisztelet lesz. Este a 
piactéren D. Marahrens püspök tart be
szédet. Hétfőn d. e. közgyűlés, utána a

női és orvosi misszió területéről lesz be
számoló. Kedden délelőtt lesz az egyhá
zi konferencia, délután kirándulás Hal
iéba az ottani Franke-féle árvaházba. 
Kívánatos volna, hogy magyar részről is 
nagyobb csoport csatlakozzék e szép 
emlékezéshez. A magyar külmissziói 
egyesület is a lipcsei misszióval tartja 
fenn legszorosabb kapcsolatait. Lipcsébe 
az út 25 jelentkező esetén 72.70 pengő, 
napi szállás és élelmezés 3 márka. Ele
gendő jelentkező esetén (25) Lipcséből 
kiindulva hazafelé megtekinthetők a 
Luther városok (Erfurt, Eeisenach, 
Wartburg, Worms, Stuttgart, Augsburg, 
München, Salzburg, Wien, Budapest), 
amely esetben az összes költség kb. 150 
pengő. Jelentkezni lehet: Danhauser
László Bpest, VI., Bajza-u. 27.

Kőszegdoroszló-Cák. (Vas vm.) A 
leánygyülekezet a közelmúltban új orgo
nát szerzett be, melynek árát, 100 P ál
lamsegélyen kívül, a hívek adták össze. 
Czeke Gusztáv kormányfőtanácsos (Kő
szeg) egy értékes oltárszőnyeggel, Hé
ra Erzsébet (Cák) egy szép keresztelő- 
kúttal, ifj. Takáts Jánosné (Cák) pedig 
egy szép keresztelőkút-terítővel aján
dékozták meg a gyülekezetét. A kö- 
szegdoroszlói és cáki nőegyletek a 
templomkerítéshez vaskaput készíttet
tek. A templomi tárgyak felavatása al
kalmával ünnepelték a hívek szeretett 
tanítójukat. Széles Gyulát, aki már 25 
éven át munkálkodott a gyülekezetben 
szép eredménnyel.

Érettségi találkozó. Felhívom mind
azon volt osztálytársaimat, kik 1926-ban 
a soproni evang. líceum (reálgimná
ziumában érettségiztek, hogy pontos cí
müket, illetve mindazokét, akikről tudo
másuk van, velem minél előbb közöljék. 
Dr. Ziermann Pál, Sopron, Közkórház.

Salgótarján. Husvét vasárnapján az 
Evangéliomi Leányegylet és a Luther 
Szövetség Ifjúsága egy háromfelvoná- 
sos színművet adott elő, amelynek be
vétele 320 P volti — Április 14.-én Mar 
Johannes Tamás assziriai lelkész tartott 
előadást a templomban. 15.-én Zagyva- 
pálfálván tartott vetíte/ttképes előadást. 
—- Az evangélikus kultúrház 22.000 P 
költséggel immár a befejezés előtt áll.

Kelenföld. A leánykor április 18.-án 
teaestet rendezett, amelyen dr. Veressné 
Ulmer Ilona leánygimnáziumi tanár tar
tott előadást. Énekelt Ürmössy Zsig- 
mondné, szavalt Huszák József. — Ápr. 
25.-én a vasárnapi iskolások műsoros 
délutánt rendeznek, amelyen színdara
bokkal, szavalatokkal, zeneszámmal a 
gyermekek szerepelnek. A tiszta jöve
delmet Gáncs Aladár síremlékére adják.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Norvégia. A nők előtt is megnyitot

ták a rendes lelkészi hivatalt. Az egy
házi miniszter kijelentette, hogy nem 
fognak kinevezni nőket rendes lelkészi 
állásra a gyülekezet ellenére.

Snanyolország. A kommunista irány
zat forradalmi elemei hat hét alatt 106 
templomot romboltak le.

Svájc. Genf városa nagyban készül 
a svájci reformáció 4C0 éves jubileumá
nak megünneplésére. A jubileumi ün
nepségek junius 12—14.-ig lesznek. Hi-
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vatalos üdvözlések, fogadások, előadá
sok, vallásos ünnepi játékok alkotják a 
programmot. Az ünnepély fénypontja az 
a nyilvános hüségi fogadalomtétel lesz, 
amelyet a svájci reformáció népe az u. 
n. „reformátorok fala“ előtt fog tenni.

K Ü L Ö N  F E L É K .
Apróságok. Az indiai birodalom V. 

György elhunyt angol királynak Delhi
ben szobrot emel. — A magyarországi 
bankok elmúlt évi nyeresége: 14.795,000 
volt. — Oroszországban szükség esetén 
már 12 éves gyermekeket is lehet ha
lálra Ítélni.

Hol vannak a régi kommunista nagy
ságok? A hires Lenin özvegye egy 
Moszkva melletti kastélyba van bezár
va. Rakovszky, a szovjet első párisi kö
vete középázsiai számkivetésben, Ka- 
meniev, „a szovjet agyveleje“, Sinovjev, 
Leningrad volt teljhatalmú diktátora 
börtönben, Kliapnikov, ki annak idején 
Lenin uralmát előkészítette, szibériai 
számkivetésben él.

A kimeríthetetlen biblia. Ezelőtt 50 
évvel, 1886 április 1.-én, Spurgeon, a 
híres angol igehirdetö így kezdte egyik 
prédikációját: „Ezelőtt 25 évvel szentel
ték fel ezt a templomot. Ha ezalatt a 25 
év alatt valaki erről a szószékről poli
tikáról és közgazdaságról szónokolt vol
na, már halálosan megunták volna és ré
gen nem volna itt gyülekezet. De az 
igét sohasem unjuk meg.“ íme a kime
ríthetetlen és elavulhatatlan biblia.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Eljegyzés. S t a r k  V a l é r i á t  Ózd- 

ról eljegyezte Pa le zó  G y u l a  bán
falvi ref. kántor-tanító. — Hanzmann 
Károly soproni lelkész és neje regens- 
burgi Reichert Stefánia leányát, Má r 
t á t  eljegyezte Z á d o r  Al f r é d  erdő- 
mérnök Nagykörösről. — H o 11 ó s y 
I s t v á n  és T a k á c s  J o l á n k a  je
gyesek, Hegyfalu. (Minden külön érte
sítés- helyett.)

Házasság. U r b á n  E r n ő  lelkész 
és B a l i k ó  E s z t e r  tanárnő április 
28.-án délután 4 órakor tartják esküvő
jüket Budapesten a kelenföldi evangéli
kus templomban.

Halálozás. — Csetneki Gyürky Pál,
a rimaszombat-tamásfalvai egyház 53 
éven át volt lelkésze, nyugalmazott 
gimn. tanár, a kishonti esperesség volt 
föesperese, a tiszai egyházkerület volt 
főjegyzője, az eperjesi collegium volt 
elnöke 87. életévében április 17.-én reg
gel 3 órakor hosszas szenvedés után Ri
maszombaton elhunyt. — Böröcz Irma 
23 éves korában, husvét hétfőn Borgá- 
tán elhunyt. — Takács Jánosné szül. 
Balog Judit életének 63. évében, hosszú 
szenvedés után Sárvárott elhunyt. Ta
kács ny. máv. segédtiszt, a sárvári egy
házközség pénztárosa a hitvesét gyá
szolja benne. — Péter Lajos, a Harang
szónak megindításától fogva hű olva
sója április 14.-én Zalameggyesen el
hunyt. Hitvese, gyermekei és unokái 
gyászolják. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Magyarország is résztvesz az 

idei boroszlól délkeleti kiállításon — A 
nemzetközi vásáron bemutatott találmá
nyok, minták és védjegyek időleges olta
lomban részesülnek. — A piacra kerülő 
baromfi minőségének szigorú ellenőrzésalá 
vételét sürgetik. — Hatvan pengő rendkívüli 
hold pénzelőleget kapnak a dohánytermelők.

Terményárak Budapesten. Búza 16.30 
—17.50; rozs 14 25—14.60; sörárpa 16.25 
—iO; tak. árpa 14.25—15.50; zab 15.70 
—16.— ; tengeri 12.45—12.80 pengő mé
termázsánként.

Állatárak. Sertésárak Budapesten. Ura
dalmi nehéz sertés páronként 34o kg-on 
felül 100—103, közép, 340 kg-on alul y6— 
98, szedett, közép páronként, 220—260 
kg-ig 95—103, könnyű páronként, 180— 220 
kg ig 86—92, silány páronként, 100—180 
kg-ig 74—82, öreg nehéz, páronként, 300 
kg-on felül 85—93, szedett, öreg, 76—80, 
angol sonkasüldő páronként 120—150 kg-ig, 
96—105, angol hússertés páronkint 180— 
220 kg-ig 102—105.

Keresek jobb családból való inteli- 
gensebb leányt gyermekek mellé. A ház
tartásban is segítkeznie kell. Lehet állás
talan tanítónő, vagy hasonló végzett
séggel bíró leány. Csak a magyar nyelv 
kívánatos. Lelkészi ajánlással ellátott 
megkeresések a következő címre kül
dendők: Szennovitz Dezső bányafőmér
nök, egyh. felügyelő, Felsőgalla, Komá
rom megye.

Egészségvédelem a családban.
Irta: Dr. Itlzés Zslgmond, vármegyei tiszti főorvos.

1. B e v e z e t é s .
A tudomány Istentől adott eszköz ismeretek szerzésére 

és felhasználására, hogy e földi élet szövevényes, sokszor tövi
ses útjain eligazodhassunk és boldogulhassunk. A tudomány 
közelebb visz bennünket Isten ismeretéhez. Az igazi tudomány 
az isten-alkotta törvényeket kutatja és önti a maga nyelvén 
formába, hogy azután az emberi elme az így nyert tételeket 
gyakorlatilag hasznosíthassa az emberiség javára.

Az orvosi tudomány e tekintetben közelál'l a hittudomány
hoz, mert míg az utóbbi a lélek épségét és egészségét szol
gálja, addig az előbbi a test egészséges fejlődését előmozdító 
tényezőknek,a testi bajok és betegségek megelőzését célzó sza
bályoknak megismerésére, a már jelentkező bajok elhárítására, 
a betegségek gyógyítására tanít meg.

Mindenki tudja, hogy könnyebb a bajnak elejét venni, 
mint a már meglévő bajt orvosolni. Könnyebb oko§, céltudatos, 
vallásos neveléssel az ártatlan gyermekleiket hithű egyház
taggá, jó hazafivá, munkás polgárrá érlelni, mint a már ferde 
és felületes nevelésű, ferde életfelfogású, u. n. elnevelt ifjút jó 
útra téríteni. Könnyebb a betegségeket az egészségtan szabá
lyai szerint megelőzni, mint a kifejlődött betegségeket a 
gyógytudományok tanításai szerint meggyógyítani.

Ma, amikor belátta a nagyközönség, belátták a hatósá
gok, hogy sokkal jobb befektetésnek bizonyulnak az egészség- 
védelmi intézmények, mint a rengeteg pénzt felemésztő kórhá
zak, hálás lehet a H a r a n g s z ó  olvasóközönsége a szer
kesztőségnek, hogy teret adott olyan közleményeknek, amelyek 
részben felhívják az olvasók figyelmét az egészségvédelmi moz
galomra, részben némi útmutatást adnak arra. miként kell éle
tünkét az egészségtan szabályai szerint berendezni és folytatni.

Amint általában a nevelés — és különösképpen a vallásos 
nevelés, épúgy az egészséges életmódra nevelés is legelső sor
ban a családi kör feladata. Ennek a feladatnak a teljesítésével 
a család istenes dolgot mivel. Hiszen Isten a lélek földi lakhe
lyéül a testet jelölte ki; s aki Istentől származott lelkünk ré
szére egészséges, erős hajlékot épít, az egyben segédkezet 
nyújt az Isten országát építő egyháznak is. Az ép testben la

kozó ép lélek nagyobb erőkifejtésre képes s több bitosítékot 
is nyújt ahhoz, hogy megmarad az isten-adta természeti és er
kölcsi törvények szolgálatában mindvégig.

A megszokás hatalma nagy segítség a helyesnek és a jó
nak gyakorlásában. Ha a családi körben megszokássá válik az 
egészséges életmód, magától megoldódik az egészségvédelem 
kérdése. Amíg azonban idáig juthat a magyar család, sokat 
kell küzdeni a népnevelőknek. Fontos, hogy legelőször is ma
guknak a szülőknek váljék vérükké az egészségi szabályok kö
vetése. A bibliában, különösen Mózes könyveiben, több helyen 
találkozunk oly természetű rendszabályok felsorolásával, ame
lyek a mai értelemben vett egészségvédelem szabályai közé 
több-kevesebb változtatással beilleszthetők lennének. Ha el
gondoljuk, hogy már évezredekkel ezelőtt lángelméjű férfiak 
felismerték az egészségvédelem, a betegségmegelőzés óriási 
horderejét, nem csodálkozhatunk azon, hogy egészségügyi kor
mányzatunk intézményesen kíván gondoskodni hazánk lakos
ságának egészségvédelméről. Az államnak ily irányú munkája 
azonban csak akkor lehet eredményes, ha ehhez a nehéz mun
kához népünk is segédkezet nyújt. Ennek előmozdításához kí
vánnak e sorok hozzájárulni. Adja Isten, hogy mindazok, akik 
e cikkeket elolvassák, lelkes hirdetöri és követői legyenek az 
egészségvédelem eszméjének!

Evangélikus népünknek hagyományos kötelessége, hogy 
a jó példával elöl járjon, — ezzel nemcsak magának, hanem 
szegény magyar nemzetünknek is mérhetetlen szolgálatot tesz.

Aki ismeri a falu és a város rossz közegészségügyi viszo
nyait, azt a helytelen életmódot, amelyet a legtöbb ember, le
gyen jómódú vagy szegény, meggondolatlnul folytat, az be
látja, hogy a felvilágosításra egészségügyi dolgokban igen 
nagy szükség van.

A nemzet legfőbb kincse nem a földje, nem a bányái, fo- 
lyói, erdői, hanem emberanyaga. Valamely nemzet kultúrális 
értékét első sorban polgárainak egészségügyi viszonyai hatá
rozzák meg, ami viszont az általános népmüveltség függvénye. 
Ennek a művelődésnek gondozása és fejlesztése egyik legége
tőbb feladata nemcsak a közigazgatásnak, hanem az egyház
nak is.

Az egészségvédelmet voltaképpen már akkor el kell indí
tani az útján, amikor még a csecsemő anyja szíve alatt fejlődik, 
óriási felelősség hárul ezért az édesanyára, akinek felelnie kell
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azért az életért, amelyet Isten reá bízott. Ez a felelősség rész
ben megoszlik a csecsemő megszületésének percétől kezdve az 
édesanya és édesapa között. Majd amikor a gyermek iskolába 
kerül, részt követel magának abból az iskola is. Itt kapcso
lódik bele az iskolaorvos, a községi-, körorvos intézményesen 
az egészségvédelem irányításába. Serdülő korban az iskola be
folyása megszűnik és annak szerepét az ifjúsági egyesületek
nek, leányegyesületeknek, levente intézménynek, cserkészetnek 
kellene átvenni.

Sajnos, ez a rendszer még nem működik teljes erővel és 
következetességgel minden vonalon, bármennyire is sürgős és 
kívánatos volna. A közegészségügy államosítása remélhetőleg 
közelebb visz a kitűzött célhoz.

Kozma Miklós belügyminiszter a tiszti orvosok államosí
tásáról szóló javaslat képviselőházi tárgyalása alkalmával ép
pen a napokban jelentette ki, hogy újabb törvényjavaslatokat 
terjeszt a ház elé az egészségvédelemről, iskolaegészségügyről, 
az egykéről, stb. Ezekkel a javaslatokkal, ha azokból majd tör
vény is lesz és azok végrehajtását erélyesen és következetesen 
keresztül viszik, olyan szilárd alap készül az egészségvédelem 
számára, amely az egészségvédelmet a családban is intézmé
nyesen tudja majd szolgálni és biztosítani.

Ezen az alapon felnövő és az életbe kilépő fiatalság az 
egészség veszedelmeivel, a betegségekkel és a világ csábításai
val szemben felvértezve indulhat majd el életútjára.

Az e g é s z s é g v é d e l e m  a c s a l á d b a n  olyan 
nagy tárgykörben mozog, hogy azt kimerítően megírni a H a
l a  n g s z ó olvasói számára a lap hasábjain rendelkezésre álló 
helyen nem lehet. Ezért csak vázlatosan kívánok szólani a fon
tosabb kérdésekről.

Egészséges talaj. Egészséges ivóvíz.
A gondos családapa mielőtt házat építene, figyelemmel 

van arra, hogy a telek, amelyre építeni fog, egészséges fek
vésű, száraz, korhadó anyagoktól ment legyen. Hiába építünk 
azonban az egészségügyi követelményeknek megfelelő telekre, 
ha lakóházunk környékén a talaj tisztántartására nem ügye
lünk, hanem azt hulladékanyagokkal beszennyezni engedjük; 
ha a szennygyüjtőgödröket, szemétdombokat nem gondozzuk, 
udvarunkon a szemetet, trágyát összegyűlni engedjük s külö
nösen a szennyvízgyűjtő gödröket, az u. n. ürgödröket (pöce- 
gödröket) nem vízhatlan anyagból, nem vastag betonfallal és 
fenékkel építjük. Ezáltal a talaj és az abból nyert ivóvíz is

szennyezetté és az egészségre káros hatásúvá válik. Hogy a 
kutat a szennyezéstől megóvjuk, a kuttól a szeméttelepet és 
ürgödröket legalább 10 méternyi távolságra kell ehelyeznünk, 
illetőleg, ha új kutat ásunk, azt a szennytelepektől 10 méternyi 
távolságra kell ásatnunk. Ily távolságról tapasztalat szerint a 
szennyvizek nem szivárognak le a kútba a talajon keresztül.

A kút környékét fel kell tölteni, a kutaknát téglaburkolat 
helyett célszerűbb cementgyűrűkkel bélelni s a kávát is abból 
készíteni. A káva körül, kifelé kissé lejtősen, betonból körülbe
lül 80—100 centiméter széles övjárdát építsünk, ezzel meg tud
juk akadályozni, hogy a kútba eső hóié, vagy kutvíz visSza- 
csorogjon. A kutkáva felett elhelyezett tetőszerkezet minden 
oldalról és felül is teljesen zárt legyen, hogy kívülről por, sze
mét vagy állat a kútba ne hullhassék. Ezért ha a káva is fából 
készül, annak és a tetőszerkezetnek oldala és teteje is .ne léc
ből, hanem szorosan egymás mellé illesztett deszkákból készül
jön, amelyeknek rései még külön lécekkel zárandók el. Tévhit, 
hogy a kútnak nyitottnak kell lenni, hogy szellőzhessék. Amely 
kutban rossz a levegő, annak a kútnak a vize is rossz és szeny- 
nyezett. Az ilyen kutat szellőztetéssel megjavítani nem lehet, 
az ily kútnak a vizét ki kell meríteni s az iszaptól, bomló, rot
hadó anyagoktól meg kell tisztítani.

A különféle zárt kutrendszerek közül megemlítem a szi
vattyús kutat, a zuhafag kutat és az u. n. billenövedres kutat. 
Utóbbinak az az előnye a többiekkel szemben, hogy házilag és 
jutányosán lehet kiállítani, e mellett használat közben elmés 
szerkezete nem teszi szükségessé, hogy vízmeréskor a kút ajta
ját ki kelljen nyitni és a vederhez hozzá kelljen nyúlni. Ily mó
don el lehet kerülni a vedernek és közvetve a kút vizének szeny- 
nyezését és megfertőzését. A tetőszerkezeten, illetőleg a káván 
belül elhelyezett kiöntövályú oldalába ugyanis egy sarkon 
mozgó vaskampó van alkalmazva, amelybe a veder felhúzáskor 
önműködően beléakad, elörebil'len (innen ered az elnevezése) 
és tartalmát a kiöntövályuba, ebből pedig a kutkávából kiálló 
csövön keresztül a víz felfogására szánt edénybe juttatja.

Az állatitatóvályut 5 méternyire kell a kuttól elhelyezni, 
hogy az állatok a kút környékét fel ne tiporják és be ne szeny- 
nyezzék. Ezt miniszteri rendelet is előírja.

Az egészséges, tiszta ivóvíz a szervezetre üdítően hat. 
Azzal, hogy egészséges ivóvízről gondoskodás történik, elejét 
lehet venni különféle gyomor és bélbajoknak, tífusznak, vérhas
nak, kolerának, stb.

(Következő cikkünk címe; Egészséges lakás. Egészséges 
levegő).

Pannonhalmára kiránduló 
hittestvérek figyelm ébe!
Legolcsóbb házias é tkezés és 
pontos kiszolgálás

Nemes Jánosnál
p a n n o n h a lm i á l lo m á s i  v e n d é g lő b e n . 3—4

H A R M O N IU M  eladó
már 155 pengőtől kisebb s nagyobb. 

BUDAPEST, IV., MOLNÁR UTCA 16.

K E C S K É S J Á N O S
lakberendező asztalosmester

G Y Ő R -G Y Á R V Á R O S ,
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút or okat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is 
M e g h í v á s r a  helyszínre megyek.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja: 
Gondoskodás a  g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R uhafestés - vegytisztitás
a legszebb kivitelben, téli olcsó árban

VITÁUIS~nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítási 6—10

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIVÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 
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Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelő* szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem adunk vissza

Baross-nyomda Uzsaly ó*Koncz. T,;7-63
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Amiképen a földön az egész kereszlyénséget hívja, gyűjti, megvilágositja, megszenteli 

és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben.
A h a rm ad ik  hitágazat lu theri m agyarázata a kiskátéból.
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A világ feltámadása.
„De új eget és új földet várunk 

az ő Ígérete szerint, amelyekben 
igazság lakozik“. II. Péter 3 :13 .

Valaminek a megújulását, meg
változását akkor várjuk, amikor 

csalódtunk benne, vagy meguntuk, 
vagy amikor megtapasztaljuk, hogy 
vele nincsen már közösségünk, 
nincs mit keresnünk benne. Hiába 
van az égnek és a földnek minden 
csodálatos szépsége, gazdagsága. 
Van valami ezen a földön, e mosta
ni világban, ami a tudományába 
elmerülő embert épen úgy, mint a 
játékába belefeledkező gyermeket 
egyszercsak elégedetlenné, csaló
dottá, fáradttá, örömét vesztetté 
teszi: a bűn. Csak nem merik néven 
nevezni ezt az emberek. A szegény 
beszél igazságtalanságról, a gaz
dag helytelen értékelésről. Felso
rolhatnánk száz- és százféle em
bert, mindegyik azt állapítaná meg 
végeredményben, hogy az ég alatt, 
e föld hátán az igazságtalanság 
honol. Arról csak nagyon kevesen, 
csak az újjászületettek, a lelkűk
ben feltámadottak beszélnek, hogy 
a bűn az, ami összekeverte s az én 
bűnöm az, ami most is összekeve
ri ennek a világnak a harmóniáját. 
Abban azonban mindnyájan egyet
értünk, hogy uj ég és uj föld kell 
nekünk. Csak magában a várako
zásban van a különbség.

Vannak, akik úgy várják az új 
eget és az új földet, hogy újjá akar
ják formálni a világot. Van, aki a 
saját kívánsága, ízlése szerint sze
retné ezt végbe vinni. De van, aki 
magasabb szempontok szerint, 
esetleg épen Isten törvényei szerint 
akarja megjavítani, megújítani ezt 
a világot, a társadalmi rendet, a 
nemzetek viszonyát, új világnézetet 
akarnak adni az embereknek. S a 
kialakuló új társadalmi rendeket 
felrúgja a következő századé. Az 
országok új határait szétrombolja a

legújabb háború. Uj tudományok, 
új látások új világszemléletet hoz
nak. De a világ marad a rég i. .  . 
Mert a bűn is marad a régi. A vi
lág nem a tökéletesség feié halad, 
hanem napról-napra érik, aztán rot
had az utolsó nap számára. Csak a 
mag az, ami új életet hordoz ma
gában, hogy egészen új élet jöjjön 
létre.

„Uj eget és új földet várunk az 
ő ígérete szerint.“ Nem mi csinál
juk ezt. Mi csak várjuk. Nem ma
gunk ízlése szerint, hanem az ő ígé
rete szerint. És az a szent mag, 
amelyik ezt teszi! Ez hordozza az 
új élet csiráját. Jöhet világomlás, 
sőt annak jönnie kell, de ez a szent 
mag nem veszik el, hanem új eget 
és új földet teremt belőle az Isten. 
A mi várakozásunk épen abban áll, 
hogy mi hiszünk az Isten új világá
ban, amely e mostaninak romjai 
felett születik meg (II. Péter 3:12.), 
de ezt a hitünket hirdetjük is és 
életünket e hitünk szerint adjuk az 
Úr újjáformáló kezébe (II. Péter 
3:11., 14-18.). Bizony nem a mi 
„nemes“ emberi lelkünk lesz hal
hatatlanná, hanem Istennek már 

jnos t  újjászülő Szentlelke őriz meg 
'minket szent maradék gyanánt az 
örökélet számára. Mi csupán bün- 
bánattal, önmagunk megüresítésé- 
vel, hűséges igyekezettel, de sok
kal inkább buzgó imádkozással, 
kegyes élettel ellene mondunk az 
Ördögnek és naponta helyet adunk 
magunkban Istennek.

Abban a sóvárgott, várva várt új 
világban aztán majd mindenütt az 
igazság lakozik. A legnagyobb 
igazság: a földi ember bűnössége 
és minden más teremtmény semmi
sége, de Isten minden sötétséget és 
minden más múlandóságot legyőző 
és betöltő dicsősége. Hiszen már 
ez a földi lét is azért van, hogy 
mindez világos legyen előttünk. 
Most ugyan Isten dicsőségét még 
nem látjuk teljes nagyságában.

Aáost csak a magunk és világunk 
korlátoltsága nyilvánvaló a hivek 
előtt. És kell, hogy az új világ pol
gárai előtt ez a maga teljes valósá
gában álljon, mert csak így tudja 
ledobni magáról a szent mag ezt a 
romlandó világot. De amikor ki
bontakozik a feltámadott új világ, 
akkor teljes lesz előttünk Isten di
csősége is, hogy mi is együtt zeng
jük a mennyei seregekkel az Ő di
cséretét.

Várod-e ezt, akarod-e ezt, hi
szed-e ezt? „Annakokáért mondja: 
Serkenj föl, aki aluszol és támadj 
fel a halálból, és felragyog tenéked 
a Krisztus.“ (Efez. 5:14.)

Ittzés Mihály.

A z ön k orm án yzat  
á tk a .

Ez is azok közé a dolgok közé 
tartozik, amelyeket az Isten áldás
nak szánt, de amelyet az ember 
igen sokszor kártékony átokká ront.

Az önkormányzat joga igen nagy 
áldás a kiforrott és lelki nagykorú
ságra megérett keresztyének kezé
ben. Az üldöztetések korában az 
evangéliomi hit nem egyszer a 
gyülekezeti önkormányzat bástyái 
mögül védte ki a hatalmi önkény 
eltipró szándékát. Ma is áldott és 
szép dolog az, amikor egy-egy gyü
lekezet az érett férfiak komoly fele
lősségével s megfontoltságával maga 
végzi az egyházi élet szolgálatának 
egynémely teendőjét. Sok értékes 
kezdeményezés, lelki megmozdulás 
áldott forrása tudott s tud ma is 
buzogva felfakadni a gyülekezeti 
önkormányzat medencéiben, hogy 
ott megduzzadva, áldott dagállyal 
kiáradjon egyházi életünk szélesebb 
mezőségeire is.
- De ahol az önkormányzat a lel
kileg kiskorúak, vagy felelőtlen 
néplázítók rosszindulatú kezébe ke-
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rül, ott kártékony átok lesz belőle. 
Ki tudná megmondani, mennyi 
kárt okozott már a rosszul értelme
zett önkormányzat? Hányszor vált 
az önkormányzat korteshordóvá, 
amelynek tetején templomkerülő 
demagógok az egyház igazi érde
kei ellen harsogtak, lövészárokká, 
amely mögül sunyi lesipuskások 
lenyilazták az egyházi vezetőség 
legszebb s komolyan megfontolt el
gondolásait — kínai fallá, amely- 
lyel testvértelen közönnyel zárta el 
magát egyik gyülekezet a má
siktól ?!

Az önkormányzati jog drága kincs, 
csak a sátán főhadiszállása ne vál
jék belőle.

A katona nem kap addig puskát 
a kezébe, mig ki nem képez
ték a kezelésére. Nehogy kárt te
gyen vele magában vagy másban.

Senkinek sincs joga addig az 
önkormányzati jogokkal élni, míg 
engedelmesen oda nem helyezte 
életét egyházunk Urának, a Krisz
tusnak indulatokat megfékező, el
határozásokat megszentelő embe
reket, lelkeket kormányzó uralma 
alá. Sz. J.

A Gyámlntéxet e ln ö k s é g r e
kéri az egyes gyülekezeteket, hogy a jubi
leumi emlékfüzeteket minél előbb elhelyezni 
s a pénzt a központi pénztárba minél előbb 
beküldeni szíveskedjenek

Luther n yom áb an .
Aki mindenütt csak tovább mutat.

Szószerint értem, nem képesbeszéd
del. Luther nyomában jártam. Azokon a 
helyeken, melyek életének főbb megállói 
voltak, azokon a nyomokon, melyeket 
négy évszázad sem tudott eltörölni a 
föld színéről. És most tele vagyok a 
Luther-városok emlékeinek a súlyával, 
üzenetével és illatával. Különös séta volt 
ez. Nemcsak szemek kíváncsiságát la
kattá jól képei színével, de a várakozó 
szívet is megtöitötte áhítatával. Egyik- 
másik helyen lehetetlen megállani más
kép, mint tisztelettel, némán, szívünk 
dobogását hallva, gondolataink cikázá- 
sába fáradva és — áhítatos lélekkel!

De mi ez? Nem lutherellenes ez a 
Luther-tisztelet? Nem rajongás ez, ami
ből legjobb volna hamarosan kiábrándul
ni, mint ahogyan Luther megundorodott 
attól a Rómától, melynek szent lépcsőin 
alig előbb még reszkető térden kúszott 
fel utolsó fokáig?! Ha a Lulher-helyek 
csak Lutherre emlékeztetnének, ha a 
fennmaradt emlékek az ő személyét mint 
végpontot rajzolnák elénk, melynél meg 
kell állnunk és megmaradhatunk, mert 
célhoz érkeztünk, akkor valóban köny- 
nyen pogány hősimádásba eshetnénk. 
De éppen az a csodálatos, hogy a Lu- 
ther-emlékek mellett teljesen lehetetlen 
úgy pihenőt tartanunk, hogy csak Lu
thert lássuk magunk előtt. L u t h e r  
n y o m á b a n  mindenütt K r i s z t u s  
képe jelenik meg! Minden Krisztusra em
lékeztet, minden a Megfeszítettről prédi
kál, minden az evangéliom igéjét kiáltja 
felénk. Valamennyi nyom egyet harsog: 
nézzetek ide, egy ember, aki nem volt 
önmagáé, de a Krisztusé volt!

Ezek a helyek nem hegycsúcsok, me
lyeknek tisztásáról egész világ látása

a mienk, csak útjelző táblák az alattuk 
elterülő rengetegben, amelyek irányt mu
tatnak a Krisztus-orom felé. Luther ma
ga sem kívánt több lenni. Ezért tekinti 
példaképnek a Keresztelőt, akit nem egy 
prédikációjában elragadtatva dícsér. 
Mert Keresztelő János az, ,,aki az ujját 
kinyújtja és Jézusra mutat.“ „Jánosnak 
az ujját színarannyal, gyémánttal és 
smaragddal kellene ékesíteni!“ Ez az, 
ami Luther nyomában járva is felfigye
lésre, megállásra, áhítatra és továbbsie- 
tésre indítja az embert. Minden emléke 
egy felállított útjelzőnyíl és egy felfelé, 
Krisztusra mutató ujj, színarannyal, gyé
mánttal és smaragddal ékesítve.

A kezdet és a vég.
E i s 1 e b e n volt a bölcsője és itt 

ácsolták meg a ravatalát is.
Megállók egy nagy élet kiinduló 

pontján, Luther szülőháza előtt. Udvar
ról nyíló boltíves fal és bejárat fogad. 
Tele indával; szép lehet, ha már zöldbe 
kap. Itt kötöttek ki Lutherek néhány hó
napra Mansfeldbe menet. Nem sok látni
való van a bérelt alsóház két szobácská
jábán. Asztal, rajta hattyú; későbbi Lu- 
ther-képek és írások. Egyszerűségben 
született, mint a legtöbb nagy ember. Az 
emeleten kis múzeum. Ablakából oda 
látni a közeli Péter Pál-templom mere
deken csúcsba futó pala-tetőzetére. Itt 
keresztelték meg Márton-napkor. A vas
kos, tömör toronynak akkor még csak 
alulsó része volt készen. Ez rejti azt a 
kis kápolnát, ahol rácsorgatták a ke
resztvizet. A keresztelőkő széthullott da
rabjai kegyeletesen megújítva állanak.

És itt töltötte Luther élete utolsó he
tét is. Körüljárom a Szt. András-templo- 
mot. Magasan fekszik, sok helyütt repe- 
deztették meg földrengések. Keskeny 
lépcsők visznek fel a szószékre. Innen 
mondta utolsó négy prédikációját.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula, 15

Nyílik az ajtó. Rujeff jön... Becsúszik, mint valami tolvaj.
— Ismeritek már? Láttátok? — kérdi suttogva. A kérdés 

Lohera vonatkozott.
— Ismerjük!...
— Nehéz ember?...
— Kemény diói...
—■ Fiatal ember, szép ember?
— Szép is, fiatal is.
— Megöljük... megöljük!... — Csak úgV reszketett dühé

ben Rujeffnek minden szava.
— Nem olyan egyszerű a dolog, amint te gondolod. 

Könnyű volna a bárban lelőni, de nem akarom a nyakamat 
törni.

— Az ügy érdekében még ezt is meg kell tennünk.
— Jó... jó..., de ragaszkodom én is az élethez...
— Nekünk nincs életünk, — lihegi vérben forgó szemek

kel Rujeff, — a mi életünk nem a miénk!... A szovjeté a mi 
életünk!...

—• Mindenhez idő kell..., nem lehet fejjel a falnak ro
hanni..., a dolgot elő kell készítenünk...

■—• Beléje vágom a kést...
— S meg tudnád tennii, Rujeff? Mit ártot neked már ez 

az ember?...
Rujeff nagyot nézett. Egy lépést tett élőre s. egész közel 

hajolt Natáliához. Olynnféle kifejezést öltött arca, mintha ha
rapni akarna.

■— Hát te gondolkodnál, Natalia, hogy kés alá kapd, ha 
az alkalom úgy hozná magával?...

— Nem tudom, de annyi bizonyos, nehezen nyomnám le 
a ravaszt a revolveren...

—• Natalia!... — kiált fel kétségbeesetten Rujeff. —• Mi 
van veled, nem értem, te inogsz!...

— Gondolkodom, Rujeff, s valahogy a vérem ellen megy, 
agyoncsapni egy embert, mint a legyet...

— Natalia, neked tetszik ez az ember!... Sajnálnád meg
ölni, mi?...

— Sajnálnám!...
— Te szereted ezt az embert!...
— Sajnálom, de azért megölném, ha...

S ha... s... ha?... — Ostromol türelmetlenül Rujeff.
— Ha a szívem" szakadna is ketté!...
— Véged van, te jutottál annak az embernek a karmaiba 

s nem!... '
— Hallgass. Sajnálom benne az ártatlan embert, ki nem 

ártott közülünk senkinek s mi megölnénk. Mondom, megölöm, 
de nem tehetek róla, sajnálom!...

—- Engem is sajnálnál?... — Veti magát éhes szemekkel 
Natáliára Rujeff.

— Miért ne sajnálnálak?...
Mintha jégdarabokkal dobálódzna Natalia!... Rujeff szé

dülten Natalia keze után kap. Szorítja erősen, beieremeg egész 
testében.

— Az életemet adnám érted, — lihegi vad éhséggel Ru
jeff, — s te... te utálsz engem... Natalia..., nekem jogom van 
hozzád’..., értsd meg, jogom van hozzád!...

Ezzel egyre közelebb húzódott. Natalia kirántja kezét s 
az ajtóra mutat:

— Takarodj, de rögtön, soha ne lássalak... Mit akarsz te 
szerencsétlen?...

Kint a kapu nyílott.
— Alex majd elintézi veled a dolgot... — Folytatja most 

már nekibátorodva.
Rujeff kábulatából magához térve, könyörgésre fogta a 

dolgot. Nem tehet róla, de minden érzeménye Natáliához húzza. 
Nem is szerelem már, mit iránta érez, hanem őrület..., vak

I
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Innen olvasta fel utoljára a jézusi 
igét: Jöjjetek hozzám mindnyájan . . .  Ide 
hozták át felravatalozni a szomszédos 
grófi házból, ahol utolérte az „órácská
ja“, amint ö szerette a halálos órát ne
vezni. Felmegyek halottas-háza szűkén 
kanyargó, nyikorgó lépcsőin, melyeken 
akkor ö is felment még egyszer, hogy 
többé maga lábán már le ne jöhessen. A 
tág szoba közepén nem áll már a szófa, 
melyen lehunyta a szemét. De a falon 
hatalmas kép ábrázolja a haldoklót. Jus
tus Jonas leírása alapján készült, aki je
len volt utolsó óráiban. Megrázó pilla
nat: felveti még egyszer láztól csillogó 
szemhéját és igent mond a feltett kér
désre, hogy abban akar-e meghalni, amit 
hirdetett. Egy kis üvegszekrényben ott 
fehérük halotti maszk
ja, mellette gipszöntvény 
két kezefejéröl is. Milyen 
más itt, mint ahogyan 
általában elképzeljük őt!
Vonásai bámulatosan fi
nomak, gyengédek, csen
desek és mosolygónk.
Nyugodtan halt. Be so
kat imádkozott is érte: 
a csendes végóráért.

Az énekes diák.
Eisenach őrzi a diák

tanyáját. Egyik favázas, 
horpadt falu házában.
Cotta Orsolya asszony 
adott a szépen éneklő 
fiúnak két szobácskát.
A belsőbe éppen csak 
hogy a fekhelye férhe
tett. Hetvenen felüli fia
talos anyóka vezet az 
emlékek között. Ilyen 
lelkesülten, remegő lé
lekkel, lángoló hittel és 
legendás tűzze! még sen

kit nem hallottam Lutherről szólni! Min
dent tud Lutherről és úgy idézi szószerint, 
mint egy theológus-tudós. A kis gyűjte
ményben képek, írások, középkori kot
ták, Luther-munkák. Egy régi Luther-bib- 
lia, olvasó-kalauzzal, ahogyan Luther ol
vasta egy évben az írást. Az asszonyka 
mindennap felüti a megfelelő helyet és 
felolvas belőle a látogatóknak. A belső 
feljáró tövében még ép az a pitvar, mely
ben később a már nagyhírű reformátor 
megeskette egykori úrnője leányát.

A bibliafordító lovag.
Wartburg vára innen csak jó sétányi- 

ra van. A thiiringiai erdő szélén vagyunk. 
Az erdei úton egyszerre csak feltűnik a 
négyszögletű, levágott, lapostetejű vár

torony, közepéből égnek nyúlik egy vé
konyszálú kereszt. Az oromról csodála
tos kilátás a végtelen rengetegre. A vár
palota Szt. Erzsébet emlékeket rejteget, 
mesterdalnokok legendáiról mesél. De a 
színek, a kincstárak és a pazar látomá
sok után legmeghatóbb mégis csak az a 
nyűtt szobácska, kopott gerenda-tetőze
tével, agyontaposott padlózatával, desz
kával bélelt falával, melyben a szakállas 
„György lovag“ fordította le az Újszö
vetséget. A szobában Möhrából hozott 
asztal, Rudolfstadtból való ágy-keret. 
Díszesen faragott faliszekrénye, háziszek
rénye és lovagi kardja is megvan még. 
A híres tintafoltból már semmi sem lát
ható. Legfeljebb a nagy darabon le
hullott vakolat rút helye; a zarándokló 

tömegek tették tönkre. 
Itt tervezte Luther a 
rózsa-jelvényt is, amit 
ma viselünk. A színes 
ablaküvegeken keresz
tül elbájoló kép tárul a 
vidékre. Esőtől harmatos 
lombosodó ágak csillog
nak a napsugárban. Ma
darak csattognak.. Mind
járt megértjük, miért ne
vezte ezt a helyet a nagy 
fogoly nemcsak „Path- 
mosz-szigetének“, nem
csak „pusztájának“, de 
a „madarak országának“ 
is. Már az egész csoport 
kiment a látványos haj
lékból. S én egy percre 
utolsónak maradtam 
hangok és nyüzsgő em
berek nélkül s szorító 
érzések között hallgat
hattam a nyomok néma 
beszédét. Aztán nekem 
is mennem kellett. Mi
lyen nehéz is a Wart-

Egyetemes gyámintézetünk koszorúja Luther sírján. 
Elhelyezte annak idején báró D. Radvánszky Albert 

egyetemes jelügyelő.

őrület..., fül és szem nélküli szenvedély!... Natalia ma este, a 
nagy siker után olyan hangulatban volt, hogy verebet lehetett 
volna vele fogatni s hamar kész volt a megbocsátásra. Kezet 
nyújtott neki s Rujeff úgy kapott utána, mint a kutya a feléje 
dobott kenyér után. Szájához emeli, de nem. ért rá megcsó
kolni, jött Alex. Mintha részeg lett volna. Ott zúgott még fejé
ben zajával az egész este...

—- Csodálatos voltál, Natalia!... — tör ki belőle a lelke
sedés.

— Szép volt, Alex, — sóhajtja Natalia, — nagyon szép 
volt. Az első lépés sikerült1...

— Lohe úr horogra kerül. . . ,  már pedzl. . . .  — nevetett na
gyot Alex.

— Nem loptam én se a napot, — dicsekszik duzzadó ön
érzettel Rujeff. — Csodálkozni fogtok!...

— No, mivel akarsz meglepni bennünket?...
— Olyan felfedezést tettem, mely még nagy szolgálatot 

tehet...
— Felfedezést!!?... — kérdik majd egyszerre Natalia s

Alex.
— Majdnem bejutottam a rendőrfőnök szobájába...
-1- Lohe szobájába? Hogyan?
— Unalmamban végigkopogtattam a házunk alatti pince- 

helyiséget s rájöttem, hogy a rendőrfőnök háza alatti rész is 
üres. Kezdtem szedni a téglát s alig néhány percre túl voltam. 
Átbújtam a lyukon...

— S ha észreveszik, te szerencsétlen?... — kiált fel ke
zét összecsapva Alex.

— Száz esztendeje, hogy valaki a folyosóban járt. Még 
patkány se mer ott tartózkodni. Feldolgoztam magam egész a 
padlóig s ha úgy suttognak odafent, akkor is hallani minden 
szót... Pedig ha jól sejtem, ép az öreg irodáját aknáztam alá...

— Igaz ez, Rujeff?... — csattan ki Natáliából az izgalom.

— Akkor ott fognak holnap este rólad tárgyalni, Natália. 
— Mondja Alex.

— Rólam?!1...
— Annak az öreg úrnak gyanús volt a kiejtésed...
— Ahá..., értem, — kacagja jóízűen Natalia, — a herceg 

úr kétélkedett benne, hogy nem tudok oroszul... Dehát mit le
het erről tárgyalni?

—• Ezt fogjuk megtudni, ha Rujeff nem hazudott.
— Úgy van, mint mondtam, ha az ügyről van szó, nem 

szoktam hazudni.
Rujeff örült, hogv végre valamit erélyesen vissza tudott 

utasítani. Szinte tűzbe jött.
— Ha kellemetlenkedik az öreg, meg kell ölni. Majd el

intézem én, csak bízzátok rám. Nem fog sokáig okvetetlenkedni!
— Na..., na..., Rujeff, — csitítja Alex, — nem olyan egy

szerű a dolog s nem gyilkolni jöttünk. Ezt megcsinálhatta vol
na bármilyen hajóslegény s nem kellett volna nekünk megtenni 
ezt a hosszú utat.

Rujeff az ajkába harap s ilyesfélét morog foga között:
— Ez a sok hitvány herceg..., tele van velük a világ s ez 

a baj. Kés kell ezeknek, Alex!...
— ló..., jó..., ezt az ügyet bízd ránk, — mondja Alex, — 

most pedig nyugovóra. Elég volt mára mindenből. Menj, Rujeff. 
készíts el mindent, mindjárt jövök én is.

— Óvári hol van? — kérdi Rujeff.
— Iszik valahol. A korcsmákat járja. Mióta átjöttünk 

Magyarországon, erőt vett rajta a búskomorság, a honfibú s 
ezt altatgatja.

— Veszélyes fajta, — csóválja fejét Rujeff, — jó lesz rá 
vigyázni. Sohase tetszett nekem Óvári. Úgy mondják, nemes 
faj sarja, abból pedig előbb-utóbb mindig kitör a honszeretet 
nyavalyája. Vigyáznunk kell, mert rájön a fajimádat s beleront 
a dolgunkba.

(Folytatjuk.)
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burgról lefelé! Be is borul felettem' s a 
kanyargó fasorok útján eláraszt az ég
bolt zuhogó könnyeivel.

A feketecsuhás barát.
Erfurt emlékek seregét zúdítja ránk. 

Itt indult el Luther korán derékban tört 
jogászpályája. All még a régi egyetem- 
épület díszes csúcsíves kapujával. A le
véltárban megmutatják az 1501-es egye
temi matrikulát. Egyik lapján apró be
tűkkel latinul ez a sor olvasható: „Lu
ther Márton Mansfeldből.“ Mellette is
meretlen nevek. Ugyanitt, a városház 
lépcsöcsarnokában hatalmas falfreskók 
ábrázolják Luther erfurti élményeit. Itt 
is, ott is emelkednek femplomóriások, 
melyekben Luther később átutazóban 
prédikált. Erfurt különben ódon templo
mok városának is nevezhető. Egyik ősi 
utca belső udvarán még ott sárgul a ház, 
melynek diákotthona őt is vidám lakó
jának látta. Mígnem elérkezett az utolsó 
baráti este, lant hangjaival és búcsúsza
vával, hogy utána az ifjú ember bezör
gessen a közeli fekete kolostor ajtaján.

Az Agoston-kolostor. A reformáció 
bölcsője. Mert nem a 95 tétel kiszögezé- 
se a tulajdonképpeni kezdet. Ennek a 
koldulószerzetnek a falai közt bújik meg 
a keresztyén megújulás titkos eredete. 
Luther lelki vívódásaiban! Kívül az egyik 
szárnyon rám merednek a százados ab
lakok rostélyzatai. Elmegyek a táblával 
jelölt kapu mellett, mely becsapódott a 
megrettent lelkiismeretű ifjú mögött. Az
tán a rendes bejárat kilincsére teszem a 
kezem. Komor csendet várok és üde 
gyermekkacagás fogad. Árvák nagy csa
ládja lakja e megszentelt helyet. A gö
röngyös udvarban törékeny házacska. 
Itt éjszakázott Márton öreg atyja két íz
ben is. Először, amikor vissza akarta 
hívni fiát a világba. Másodszor pappá 
avatásakor. A szerzetesek cella-épülete 
modernül átalakított. A széles folyosón 
csak a falívek emlékeztetnek a régi kis 
kamrákra. Egyet hagytak épségben csu
pán, Lutherét. Ki is merne ehhez hozzá
nyúlni? Lankadt kézzel és visszafojtott 
lélegzettel lép ide be mindenki. Kőkoc
kái lyuggatottak és vedlett szintiek. 
Ezeken nyargalt ö fel és alá s vívta tu
sait. Ezekre hullott le ájultan megsanyar
gatott testével. A sarokban vigasztaló 
eszköze, régi jószág: lantja, melynek
húrjait még az ő ujjai pengették. A má
sik saroknak dőlve feketére bámult, rozs
dás fogantyujú, forgójából kiemelt kapu: 
ennek a rácsozott résén néztek ki belül
ről a kopogtató, bebocsátást kérő arcá
ba. Régi asztala és széke is érintetlenül. 
A kis cella mély ablakszeme zöld udvar
ra néz, mögötte a templom. A fü alatt 
barátok temetője, erre szegeződött Lu
ther tekintete. Ide illik hát az ablakmé
lyedés falára egyik utolsó eredeti levele, 
győzelmes kezdő sorával: Elnyeletett a 
halál diadallá. Biblia, emléktárgyak, fal- 
rafestett dicsérő versek kísérlik ma me
legebbé tenni ezt a rideg helyet, de azért 
így is hűvös, hideg és komor. Kár is vál
toztatni rajta: ilyen volt a valóságban!

A keresztfolyosó kecses hajlatú ívei 
alatt átmegyünk a templomba. Az evan
gélikussá lett szegényes szerzetestemp- 
íom tetönyergébe tornyocskát ültettek. 
Belül az oltáron a Megfeszített képe előtt 
nagy kőlap nyújtózik: Zakariás sírját
fedi, a rend híres barátjáét, aki Húsz Já
nos elégetésében döntő szerepet játszott.

Pont száz évre rá fekszik rá széttárt ka
rokkal rendi szokás szerint egy új szer
zetes, hogy a rend rendes tagjává avas
sák: a Huszt oly sokra tartó Luther! A 
régi szószéknek csak a helye van már 
meg: Luther-szobor áll most a törede
zett köveken. Amikor újra kilépek az ut
cára, a nyüzsgő, hangos gyermekhad 
után néptelenség és csönd útját rovom, 
mintha ott benn volna az élet és idekinn 
a hallgató kolostor.

Nagypénteki prédikáció.
Ilyen hosszú nagypénteki prédikációt 

még sohasem hallottam. Egész nap já
rom Wittenberg utcáit és mindenütt pré
dikálnak. Templomban és templomon kí
vül, emberi ajkak és fa’kó írások és rok
kant tárgyak. Mert Luther mindenütt és 
mindig a kereszt prédikátora! És ez a 
város az ö városa. A régi Elster-kapu 
helyén a Luther-tölgy üdvözöl. A bulla- 
égetés emlékére ültették, ma már több 
mint száz évgyűrűt takar a kérge. Előre
nézek: meredek tetőiével, két súlyos tor
nyával hívogat a város-templom. Ajta
ján nagy kő Luther-rózsa alatt megszív
lelendő írás; hívja istentiszteletre a gyü
lekezetei és a vándorokat: Nem járt az 
Wittenbergben, aki nem volt itt isten
tiszteleten, mert Istennek hajléka nem 
muzeum, de a Szentlélek műhelye. Ez 
volt Luther prédikációinak színhelye, 
több mint három évtizeden át. Oh, mit 
hallottak ezek a falak! S milyen jól jel
lemzi id. Cranach Lukács oltárképének 
alsó része az ő igehirdetését: Középen a 
megfeszített Krisztus, jobbra a szószéken 
Luther, balra a gyülekezet, elsősorban a 
családja. Igazi nagypénteki kép! Luther 
nagy művész kortársának ecsetjéből ke
rültek ki a kép többi részei is. Különö
sen eleven színeiben az úrvacsora szer
zése, kerek asztal mellett! A képeken a 
reformáció nagyjai felismerhetően szere
pelnek a bibliai szent történetek megáb- 
rázolásaiban. A régi szószék helyén osz
lophoz kötözve fehér kőből vésett dom
bormű áll. Ez is a prédikáló Luther. Meg
vetett lábakkal, magasra lendült jobbal 
hirdeti az evangéliomot. A gyülekezetre 
villantja szemét és belesikolt hallgatói 
szívébe. A ma használatos szószék a 
szemközti pillérről nyúlik előre. Ebben a 
templomban mindig két helyről is pré
dikálnak!

A híressé lett, többször leégett s meg
sérült vártemplom ma pazar fényben csil
log. Tornyával messziről integet már. 
Aranysugárban tündökölnek mozaik be- 
<űi, körbeírva: Erős vár a mi Istenünk... 
Homlokzati bejárata tulajdonképen nincs, 
mert a hatalmas torony áll a helyén. A 
középső oldalajtón ércbeverve a vitaté
telek. Belül márványos ragyogás, vakí
tó színek, dísz, faragás, magasság és 
mélység. A reformáció vezérei szobrok 
alakjában őrködnek az oszlopsorokon. 
Még állanak a fejedelmek gazdag mívű 
székei és a császár karcsú trónja; a fel
avatásra építették őket 1892-ben. Izzó 
barna faköntösben kígyózik az eredeti 
szószék mása. Alatta koszoruzott már
ványkő: Luther sírhelye. Pár lépésre Me- 
.anchtoné. A nagypénteki istentisztele
ten nagyon kevesen voltunk. Azt mond
ják, rossz az akusztikája a templomnak 
s a városi templom megtelt. Mégis szo- 
morítóan hatott, s örömmel gondoltam 
haza, ahol ilyenkor a legrosszabbul épí
tett, a legelbújtatottabb istenháza is 
megtelik.

. A Luther-ház gazdag gyűjteményét 
nem lehet leírni, még végigjárni is kime
rítő. Luther-képek, szobrok, érmek száz
számra; valamennyi műve, róla írt tanul
mányok végtelen halmaza; a reformáció 
történetének ezer adata, -— ki tudná fel
sorolni? Tele a nagy előadóterem is, 
ahol Luther professzori előadásait tar
totta. Berendezve a családi lakószobái 
is. Csak egyet hagytak változatlanul, a 
dolgozószobáját. Padlózata egészen ki
vásott már ezerek járásától. Üveg alatt 
védik kiszálkásodott, széles asztala lap
ját, amelyen annyi megszámolhatatlan 
sort vetett papírra. Ablaka színes kockái 
alatt pihenő ülés. A sarokban emelete
sen tornyozódó cserépkályha. Az egész 
ház kertben fekszik. Valamikor határos 
volt Melanchton kertjével. Az átjáró ré
gen befalazva. Ott ültek gyakran Me- 
ianchton ritka, ma is élő, most újra rü
gyező két tiszafája alatt: Luther és ba
rátai.

Párszáz méterről, az Elbe partjáról 
visszanézve olyannak tűnik a vártemp
lom mai gazdagmívű tornya, mint vala
mi óriási diszesfejű injekciós-tű! Alulról 
nyúlik fel a szivattyúja, felette kissé 
megszélesedik, aztán hirtelen összezsu
gorodik és tűcsúcsban fut össze. Tün- 
döklik a hunyó nap sugaraiban, patinája 
zöld fényben viliódzik. Elragadó láto
más! Oh, valóban nagy fecskendő volt 
a reformáció! Talpra állt tőle a beteg. 
Vájjon nem kellene-e a mi kóros keresz- 
tyénségiinknek is egyszer újra kiadós 
adag az ő szérumából: az evangélium
ból?!

Lépjünk hát Luther nyomába, ő nem 
magához csalogat, ő mindig csak tovább 
mutat: az élő Krisztus felé!

Berlin. • Scholz László.

V é r  é s  a r a n y .  Lelkünk két leg
veszedelmesebb ellensége ez: a bűnös vér 
és bűnös pénz. Hány családi oltárt döntött 
már szét, hány lelket taszított már kárho
zatba a bűnös vér és a bűnös pénz! „ Tiszta 
szivet teremts bennem oh Isten és az erős 
lelket újjitsd meg bennem“.

A mai lány gondjai.
Irta : Szollár Irén. 3

Aki nem ért ezekhez a munkákhoz, 
kárba vész a legnagyobb jóakarata is: 
állandóan lihegni, izzadni fog a munká
tól, melyet végül mégis csak rosszul vé
gez el. S nem ér rá férjének igazi lelki
társa lenni, nem ér rá, hogy lelkitársa 
legyen gyermekeinek sem. Állandóan 
meg lesz sértve az ilyen asszony, ha 
férje nem eléggé dicséri müveit s nem 
eleget hálálkodik, óriási munkájáért. 
Persze a szegény férj nem is sejti, hogy 
az asszonynak egy ebéd kozmás rántás 
nélkül olyan, mint egy megnyert ütkö
zet. S nem ér rá majd friss levegőre 
menni, sem egy kicsit művelődni, mert 
folyton csak dolgoznia kell, az egyre 
több munkát adó háztartásban. A végén 
aztán türelmetlen, zsörtölődő, elégedet
len lesz. Ki amilyen asszony lesz, olyan 
lesz az otthona. És te vájjon milyen 
asszony leszel? Amilyen lány most 
vagy. Vájjon mi teszi a lakást otthonná? 
Az, ha látszik rajta, hogy ezt valaki lak
ja. Egy íróasztal, melyen könyvek, ira
tok, lámpa és írószerszámok állanak, 
alatta egy kis szőnyeggel. Varróasztal-
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ka kézimunka kosárral. Két karosszék a 
rádió közelében, kis asztal lámpával, ci
garetta dobozzal. Kézimunka itt is, ott 
is. A ketyegő óra is kedvesebbé teszi a 
lakást. Hát még az élő virág! A házi
asszony gondossága, hozzáértése, a la
kás tiszta levegője mosolyog le róla. 
Milyen nagy öröm és milyen szép szo
badísz a szépen fejlődő növény. Hát 
még egy kedves, játszadozó csacsogó 
gyermek! A lakást otthonná még a lé
lek teszi, mely benne leng. Az a szol
gáló lélek, mely önmagát elfelejti, mely 
másokban és másokért is tud élni. Az az 
otthon, ahol az egyik a másikat igyek
szik kiszolgálni, mert mindegyik akkor 
boldog, ha tehet valamit a másikért. Ha 
mindegyik érdeklődik a másik munkája, 
gondja, nehézségei, sikerei, mindenne
mű ügyei iránt. S a legjobban csak az 
érdekli az egyiket, amit a másik beszél 
s a másiknak minden gondolata akörül 
forog, hogy mi érdekli az egyiket. 
Minden attól lesz igazán széppé, ha 
együtt teszik s minden azáltal lesz igazán 
értékessé, ha egymásnak adhatják. 
Együtt örülnek, együtt viselik a fájdal
makat s együtt beszélik meg a dolgokat. 
S ha az a lélek él ott, amelyikben meg
van a mindenre kiterjedő figyelem, az 
aprólékos gyöngédség, a találékony se
gítés, a gyors megértés, a készséges fe
ledés. S mindezt csak a nö teheti meg, 
mert ez csak a női szívbe van beültetve. 
A sok apró baj között a nőnek kell fel
találnia magát, a különböző érdekeket a 
nőnek kell összhangba hoznia, a bete
geket a nőnek kell ápolnia, ha rossz 
kedv támadt vagy harag, a nőnek kell 
az első jó szót szólania. Megérteni és 
megbocsátani, elsimítani és újrakezdeni 
a nőnek a feladata. Ha ezt megteszi, 
akkor teljes lesz a családi boldogság.

Téved az a nő, aki azt hiszi, hogy a 
házasságban férje úgy fogja dédelgetni, 
mint a kis gyermeket az édesanyja. S 
férje karjaiban újra gyermek lehet. A 
férfi nem gyermeket akar a feleségében, 
hanem az édesanyát is keresi benne. Ha 
nem találja, nem teljes a családi boldog
ság. Ha megtalálja, furcsa, de valami ér
dekes dolog történik a házastársak kö
zött, mert akkor viszont a férj édesap
jává is lesz a feleségének. Nagy és szent 
dolog a házasság, azért jó volna, ha 
minden lány több komolysággal és lelki
ismeretességgel foglalkozna vele.

Ma, amikor olyan nagy a gonoszság, 
nagyobb a lelkiélet fellendülése is. S en
nek folytán mind többen és többen van
nak, kik a diakonissza kérdéssel foglal
koznak. És pedig sokan azért, hogy a 
megélhetésük meglegyen. Pedig aki 
diakonissza akar lenni, meg kellene ma
gát vizsgálnia, hogy alkalmas-e ő erre 
a hivatásra? Aklalmas-e arra, hogy 
szembe nézzen a mai nyomor ezer for
májával, a szegénygondozás nehézségei
vel? Képes-e a sokféle betegek ápolá
sára? Mindezt szeretettel tudja-e tenni? 
Tud-e igazán Krisztus szolgáló leánya 
lenni?

Felvetődhetik mindegyikünk lelkében 
az a kérdés, hogy mi az életünk célja? 
Melyik az a kérdőjel, amelyet nekünk 
kell megoldanunk? Isten már megol
dotta ezt számunkra, csak nekünk észre 
kell azt vennünk. Mindenkinek más. 
Mert ö  más illatot adott a gyöngyvirág
nak és mást a tavasz hírnökének, az 
ibolyának. Más dallal áldotta meg a kis 
fülemilét és más hangot adott a sivatag

királyának. Más mozgást adott a mó
kusnak és mást a sasmadárnak. Más 
fényt adott a szénnek és mást a gyé
mántnak. Más természetet a vízesésnek 
és mást a vulkánnak. Másnak teremtet
te a sziklát, mint a nádat. A végtelen
ségig folytathatnám Isten hatalmas mű
vészetét. Téged is megteremtett, meg
tervezett az Isten. Vájjon minek? Mind
ezeknél többnek. A teremtés koronájá
nak. De hogy csakugyan a termetés ko
ronája lehess, magadnak is dolgoznod 
kell azon. Azokat a képességeket, azo
kat a lehetőségeket, melyeket neked a 
kegyelmes Isten adott, fel kell használ
nod lelkiismeretesen, erős akarattal. 
Mert nagy dolog embernek lenni s még 
nagyobb dolog méltóan megfelelni an
nak a felséges feladatnak, melyet az Is
ten szánt nekünk. Isten mindenkit oda
vezet, ahol a helye van. Van akinek ma
gányos életet szánt, van akit beolvaszt 
nagy közösségekben. Van akit gyárba 
küld, van kit üzletbe, mást kórházba, 
iskolába, vagy egy családi közösségbe.

Mindenkinek meg van a hivatása ép- 
úgy, mint a rózsának, mint a hajnalpir- 
nak és a tiszta kék égnek, az illatnak és 
madárdalnak, a hullám morajnak s a kis 
patak csörgedezésének.

Ne aggódj hát, ne legyenek az élet 
kérdései kétségbeejtők számodra. Halld 
meg Krisztus szavát: „Te kövess en
gem". Menj utána, ha virágos utakon 
vezet, ha források, ligetek mellett visz 
el az út, akkor is, ha köves az az út, 
vagy tövises úton vezet, napsütésben, 
ködben és fekete sötétségben is csak öt 
kövesd, ő  tudja, miért vezet ilyen uta
kon s ha kitartasz mellette, megmutatja 
neked, hogy melyik a te hivatásod s 
boldog leszel.

A m i n a g y ja in k .
D ukál T ak ács Judit.

Halálának százados évfordulójáról 
megfeledkezett a magyar irodalmi élet, 
pedig dukai Takács Judit a magyar köl
tészet egyik legérdekesebb egyépisége 
volt. Mi evangélikusok mivel hittestvé
rünk volt. nem megyünk el megemléke
zés nélkül halálának százados évfordu
lójánál, mert a kegyeletes megemléke
zéssel tartozunk nemcsak az ő halhatat
lanságának, hanem evangélikus öntuda
tunknak is.

Dukai Takács Judit, aki 1795 augusz
tus hó 9.-én született a vasmegyei Du- 
kán és 1836 április hő 15.-én halt meg 
Sopronban, az első komoly méltatást 
igénylő magyar költőnő volt. Régi evan
gélikus nemesi családból származott, ki
tűnő nevelésben részesült s kora ifjúsá
gában (már 15 éves korában kezdett 
verselni) jelentkező költői hivatása meg
értő és lelkes buzdítást nyert.

Verseit Malvira álnév alatt írta, az 
akkori csekélyszámú szépirodalmi lapok 
közölték azokat s így költészete hama
rosan országszerte ismert lett s kézirat
ban közkézen forgó költeményei is nagy
ban elősegítették népszerűségét.

Élénk baráti összeköttetésbe került 
kora legkiválóbb íróival: Kazinczy Fe
renccel, Kis Jánossal, Döbrentey Gábor
ral, báró Wesselényi Miklóssal s magára 
terelte figyelmét a nagy irodalmi maece- 
nasnak is, gróf Festetics Györgynek, aki 
már 1817-ben meghívta öt is Keszthely

re a Helikon ünnepélyekre, ahol az ösz- 
szesereglett írók kitüntető ünneplésben 
részesítették.

Dukai Takács Judit leginkább költői 
dalokat, elmélkedő költeményeket, ünne
pi ódákat és költői leveleket írt. A ma
gyar Sapphonak nevezték. Költészetén 
először a népköltészet hatása érezhető, 
de később kora egyik legnagyobb költő
jének, a szintén evangélikus Berzsenyi 
Dánielnek hatása alá került. Berzsenyi 
Dániel különben rokona is volt, ameny- 
nyiben annak felesége, Takács Zsu
zsanna unokatestvére volt.

Családi élete sem sok örömmel aján
dékozta meg. Első férje Göndöcz (má
sok szerint Geöndöts) tizenkét évi há
zasélet után özvegyen hagyta, második 
férjével, kivel 1832-ben kelt egybe s aki 
Patthy István ügyvéd volt, csak négy 
évig élhetett, mert 1836-ban hirtelen jött 
tüdövész öt ragadta el családja köréből.

Dukai Takács Judit a magyar költé
szet egyik színes virága, kinek élete és 
költészete sok méltatásban részesült. 
Költeményeinek kéziratai a Magyar Tu
dományos Akadémia kézirattárában van
nak. Önálló kötetben megjelent munkája 
..A kesergő özvegy. Pest, 1815.“. Összes 
feltalálható költeményeit, részletes élet
rajzával Vadász Norbert adta ki, 1909- 
ben.

Aki a múlt század első évtizedeiben 
élctrekelő magyar irodalmr.t akarja tel
jes egészében megismerni, nem kerülheti 
el dukai Takács Judit költői munkássá
gát, mert e nélkül nem tökéletes az át
tekintése.

Fiatalon, alig 41 éves korában halt 
meg. néhány héttel később, mint Berzse
nyi Dániel. Milyen érdekes és célszerű 
lett volna haláluk százados évfordulójá
nak közös megünneplése.

Károsy Pál

Levelek
egy lelkészi naplóból.

Van idő az egyháznak.
Nagy elfoglaltságú, vezető állást be

töltő evangélikus férfi volt. A szobájá
ban sokszor egymásnak adták a kilin
cset az emberek. Egyházközségem fel
ügyelője volt. Többször tettem látoga
tást nála egyházi ügyekben. Sokszor kel
lemetlen volt nekem, mikor láttam, hogy 
többen is várják hozzá a bebocsátást, 
többször megszólalt a telefon is az író
asztalán, sietni akartam, többször is kí
sérletet tettem a búcsúzásra okul adva, 
hogy nagyon el van foglalva és többeket 
kint hagyva, soron kívül bocsátottak be 
hozzá, ö azonban visszatartott.

— Beszélgessünk csak nyugodtan. 
Akik kint vannak, azoknak' olyan a dol
guk, hogy megvárnak, — mondotta.

Meg is tárgyaltunk alaposan mindent. 
Megszoktam, hogy az egyházi ügyekre 
mindég volt ideje. Ismerek olyan magas 
polcra emelkedett hittestvért is, akinek 
az ajtajánál a szolga tudtu! adta a ki
hallgatást kérőnek, hogy egyházi ügyek
ben senkit se szabad bebocsátania.

Vannak hittestvérek, akiknek van 
idejük az egyházi ügyekre!

Az egyházfegyelem hatása.
Egyházközségemben komolyan vesz- 

szük az egyházi fegyelemnek eddig ki-
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alakult részét: az egyház iránt való hűt
lenséget. Reméljük, ki fog alakulni az 
egyházi fegyelem több ága is.

Akik egyházunk kárára adnak rever- 
zálist, vagyis születendő gyermekeiket 
más egyház számára ígérik el, azok nem 
jöhetnek úrvacsorához, az egyház áldá
sait nem igényelhetik. Aki elfordul . az 
oltárunktól, az ne akarja onnan a kegye
lem drága ajándékát. Óév es*éjén hirdet
tük ki először és most a húsvéti ünne
pek előtt. Nagy komolyság fogadta a ki
hirdetést és az Anvaszentegyházban mű
ködő Szentlélek előkészítette már annyi
ra a lelkeket, hogy teljes megértéssel 
vették, sőt helyeslés fogadta az egyház
fegyelem ilyen megnyilatkozását. Ki- 
érezték, hogy az úrvacsora szent ko- 
mo'vsága és az éber lelkipásztori lelkiis- 
mereí bibliai és hitvallási alapon álló 
tiszta felelősségérzete áll tiltó mozdu
lattal a hűtlenek elé. Több és igazabb az 
tirvacsora megbecsülése és több és iga
zabb a kegvelmi eszközök felett rendel
kező Anyaszentegyház tisztelete is. Job
ban érzik az egyháztagok, mivel is tar
toznak az egyházunk iránt.

Nagyobb lesz az egyházunk értéke
lése híveinkben, ha magas mértéket sza
bunk eléjük a hit és erkölcs tekintetében. 
Az Anyaszentegyház merien parancsolni 
és követelményeket felállítani!

Egy anya holttestén át.
Vasárnap van. Nemrég jöttünk ki a 

templomból. Az istentisztelet hatása 
alatt á'lunk még. Futótűzként terjed a 
hír. hogy egv sokat szenvedett asszony
testvérünk felakasztotta magát. A rész
vét ái'alános, hiszen mindenki szorgal
mas. derék asszonynak ismerte, akinek 
nehéz volt állandóan a sorsa különféle 
családi bajok miatt. Elterjedt a halálá
nak az oka is: leánya hűtlenné lett az 
egvházhoz. A szegény anya intette a leá
nyát. maradjon hű evangélikus egyhá
zunkhoz. Ő tudta, mit jelentett neki sok 
szenvedése között a hite és ezt szerette 
volna a lánya számára is megmenteni. 
Hiábavaló volt az anyai szó, a komoly 
figyelmeztetés: a leány elfordult a temp
lomától, megtagadta igaz evangélikus 
hitünket, mert aláírta a reverzálist. Az 
anya szíve nem bírta el ezt a fájdalmat. 
„Nem bírom túlélni“. — mondta zokog
va és elkeseredésében öngyilkosságot 
követett el.

A leány átlépte az anya holttestét és 
elment az idegen templomba esküdné..

Mikor szólal meg a gyermek lelkiis
merete. hogy megbékéljen az összetört 
szívű édesanyával?

A kitartó leány,
A hithüség szép jelei mégis felülmúl

ják a fájdalmas jelenségeket. Egyet ki
emelek a többi közül.

Egy szegény özvegyasszony leánya 
volt. Számára sokat jelentett a férjhez- 
menés. Jelentkezett is a kérő. Szép ke
resetű rendes ifjú volt. Minden rendben 
volt már. csak a vallásügy nem bírt 
megoldódni, mert ez is vegyes vallásúak 
jegyessége volt. Húsz év óta pedig har
cok között indulnak el a vegyesvallású 
jegyesek a házasság útjára. A pápai tör
vénykönyv olyan lebecsmérlő megállapí
tásokat tesz azokról a vegyesvallású 
házastársakról, akik nem a róm. kaíh. 
templomban esküsznek, hogy meggyö- 
zödéses evangélikus nem tűrheti ezt el, 
hanem résen kell lennie, hogy az ö krisz

tusi vallása győzedelmeskedjék s ne le
gyen alkalma a pápista papnak bele
avatkozni az ő becsületes, tiszta házas
ságába becsmérlő kifejezésekkel, mint 
törvénytelen gyermekek, stb. Ha a ma
gyar törvény nem bírja megvédeni a ve
gyes házasságokat, meg kell védenie a 
saját házassága tisztaságát minden vala
mirevaló evangélikus ifjúnak és leány
nak.

Meg is védte. Inkább széjjelment a 
jegyesség, de nem engedett semmiféle 
rábeszélésnek a mi leánvunk. Egy év 
múlt el azóta. A kitartó leány megma
radt a hitéhez való hűségben. A közeli 
időben lesz az esküvője a mi templo
munkban reverzális mellett. Bizony szép 
és jó a hithűség.

Meghagyta az apám.
Nagyon szorgalmasan látogatta az 

istentiszteleteket egy derék fiatal mér
nök. Most már elhelyezték innen. Na
gyon hiányzik nekem, a lelkipásztornak, 
de a gyülekezetnek is'. Egy kis telep 
evangélikusait tartotta össze. Sokszor 
jött be az anyaegyházközség templo
mába is.

Meghallottam, hogy vőlegény lett. 
Meglátogattam cs érdeklődtem, milyen 
valíású is a mennyasszony. Bizony ez 
ma nem közömbös kérdés, mert nagyon 
sok esetben a családi béke és boldogság 
alapja a közös hit.

— Evangélikus a menyasszonyom, — 
mondta szerény önérzettel.

— Hát ennek nagyon örülök. — fe
leltem, — hiszen olyan nagv szükségünk 
van itt egy buzgó evangélikus asszony
ra, aki jó példát mutat itt a mi munkás
asszonyainknak a hitbuzgóságra.

— Én mást nem is vehettem el, mert 
nekem meghagyta a jó atyám, aki hirte
len halt meg, még kora ifjúságomban, 
mikor többször is a le'kemre kötötte: 
..fiam, csak evangélikus leányt végy el 
feleségül“. Az apám emlékével együtt 
megőrzitem ezt a mondását is. Az el
jegyzésem után ki is mentem a temetőbe 
és a sírja mellett megemlékeztem er
ről is.

|ól ismerem ezt a házasságot. Egyet
értő, kedves családi hajlék, hol sokszor 
éreztem jól magam, mert egy derült, 
meleg, tiszta evangélikus otthonban vol
tam náluk. Messze kerültek innen, de 
szeretettel és imádkozva gondolok rájuk.

Bizony voltak és reméljük, most is 
vannak édesapák és édesanyák akik lel
kűkre kötik a fiaiknak és leányaiknak, 
hogy csak tiszta evangélikus házasságot 
kössenek. Ezeket a házasságokat azon
ban ne csak összehozza, hanem erősítse 
is állandóan a közös hit és hitből fakadó 
buzgóság. imádság és templomszeretet. 
Ilyen evangélikus családok után sóvárog 
az Anyaszentegyház!

Mnrcsek János.

Felhívás. A Kőszegen tartandó taní
tókörzeti konferencia május 5.-én reggel 
8 órakor kezdődik. Ajánlatos, hogy a 
csoportban való utazás kedvezményét 
igénybe vehessiik. Kérem a Celldömölk- 
ről induló kartársakat s akik a kedvez
ményt óhajtják, hogy ebbeli szándéku
kat alulírottal egy lapon tudassák. Indu
lás 4.-én 17 óra 28 perckor Celldömölk- 
röl. Mesteri. Gaál Sándor.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Emberek szavai Jézusról.

Május 4. A legsúlyosabb vád. Ián. 8, 48. 
Sokan úgy gondolkodnak, ha Jézus ellen 
valamit fel tudnak hozni, ezzel ki is 
menthetik hitetlenségüket. Már a bibliá
ban is felsorakoznak a vádak. Samaritá- 
núsnak, a vallás megrontójának mond
ják, sőt ördögnek nevezik, pedig csak az 
ő ördögi gondolatukra vi'ágított rá. 
(Ján. 7, 20.) Sátáni hatalommal le- 
hetne-e oly dolgokat cselekedni, mint 
aminöket Jézus vitt véghez? Ha pedig 
ez így van, ne álljunk meg az ilyen vá
daknál. hanem lépjünk az ö követőinek 
táborába.

Május 5. Nincsen Ő benne bűn. Luk.
23, 4. „Kicsoda vádol engem a bűnről?“
E kérdést csak Krisztus vethette fel nyu
godtan és még elítélőié sem talált benne 
semmi kivetni valót. Hogy mégis ítéletet 
mondott felette, ezt azért tette, mert ál
lását többre becsülte az igzságnál. So
kat fáradozott ugyan a megmentésén, de 
önmagát mindennél jobban szerette és 
féltette. Lehet Jézusról a mi vélekedé
sünk nagyon tiszteletreméltó, ez azon
ban még nem ment meg a tévelygéstől.
Ö nem azt akarja, hogy elméletben hajt
sunk zászlót előtte, hanem azt várja el 
tőlünk, hogy álljunk valósággal melléje.

Május 6 Ján. 3, 2. fá mester Elis
meréssel zörget be éj idején Nikodemus 
Jézushoz. De csak ennyi készséget elég
telennek, hiányosnak tart a Mester és rá
mutat az egv szükséges dologra: új élet
nek kell feltámadnia benne, hogy Isten 
országának polgára lehessen. Lelkesed
hetünk az evangéliomi igazságokért, 
akár eszménykép lehet előttünk Jézus, 
ez még nem keresztyénség. Isten lelké
nek kell munkálkodni szívünkben, hogy 
elvégezhesse újiáteremtö munkáját és ez 
az új élet irányítsa szivünket.

Május 7. Ján. 1, 29. Isten bárányára 
mutat Keresztelő János. E névben nem 
szelídségre van utalás, sokkal inkább az 
áldozat bűntörlö hatalmára, melyet Isten 
elfogad a mi vétkeinkért. A puszta pré
dikátora azonban, aki tudott alázatos 
lenni: „Neki növekednie kell...“ börtö
nében mégis meginog hitében: „Te
vagy-e...“ Oly nagy az Istennek irgal
massága, melyet ama bárány áldozatá
ban adott, mégis az ember a földiekhez 
tapadva a múlandó dolgok szerencsés 
változásaiban keresi, várja Isten szere
tőiének megnyilvánulását.

Május 8 Messiás. Ján. 1. 42, 46. András 
boldog örvendezéssel szólítja meg test
vérét, nem tudja szívében elhallgatni a 
bizonyságot, hogy megtalálta a Messiást. 
Pilátus közömbös megállapítása Jézus |~ 
büntelenségéről, Keresztelő János profé- 9 
ciája, hogy Isten ama báránya van élőt- g  
tünk, nem érinthet annyira bennünket, p  
mint amikor a szív boldog, belső bizo
nyosságtól lángol fel. Bármily szép és 
magasztos egyházunk vallástétele Krisz
tusról, rám értékké úgy lesz, ha elmond
hatom: megtaláltam lelkem Megváltóját, 
rátaláltam üdvösségemre.

Május 9. Isten fia. Luk. 23. 47 Akiben 
nincsen csalárdság, aki Istennek felséges 
ígéreteiben benne él, mint Natanael 
(Ján. 1, 46—50.), az Jézussal szemben 
állva e fenséges vallomásra kényszerül.
A bűn és hitetlenség annyira rabigában
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tart sok lelket, hogy annak az ártatlan
nak a szenvedése ott a kereszten sem 
győzi meg kételkedésében. Az a száza
dos pogány létére előzetes hitbeli isme
ret nélkül az Istent dicsőíti és Isten fiá
ról tesz bizonyságot. Boruljunk le mi is 
az ö nagysága előtt és áldjuk a golgothai 
keresztért.

Május 10. Krisztus. Máté 16, 16 Isten 
felkentje és Megváltónk. Nem hivatalos 
megállapítás, nem csupán felismerése 
egy boldogító igazságnak, de Péter sza
vaiban egy egész életre való odakapcso- 
lódás nyilvánul meg. Fogadjuk el e bi
zonyságtételt, kövessük Pétert és akkor 
mi is tanúbizonysága és pecsétje le
szünk Isten igazságának. Lehet sok szép 
és eszményi az emberi életben, de az 
igazi, a teljes a Krisztusban hívő élet, 
mely Pál apostol szavában nyert betelje
sedést: „Nékem az élet Krisztus“.

Kimar Jenő

K A R C O L A T O K

„ M er t  ű is  lu th e rá n u s . . . “
Vezető állású vasúti hivatalnok 

volt. Családjával együtt mindig 
o tt ült a kis szórvány hely isten
tiszteletein.

Egyszer olyan szívességet te tt 
egy vasutastarsának, a me aj a 
szabályok betűje szerin t helytelen 
ugyan, de általánosan gyakorolt 
figyelmesség egy másik kartárs
sa l szemben.

J1 felettese nyomban áthelyez
te tte  s leminősitette.

Mikor hivataltársai felkeresték  
a szigorú hivatalfőnököt és kér
lelték, ne tanúsítson ekkora s z i
gorúságot egy általánosan gya
korolt kis szabálytalanság m iatt 
és ne sújtson egy mindig pontos 
hivatalnokot és ne büntessen egy 
derék családot, akkor az evan
gélikus hivatalfőnök így okolta 
meg a különös eljárást: „Kemé
nyen elbánok vele és nem leszek  
elnéző, mert ö is lutheránus“.

Mások éppen abban mutatják 
meg hitsorsos-voltukat, hogy el- 
nézők, támogatók, i t t  meg éppen 
a zért volt engesztelhetetlenül ke
mény az evangélikus vezető, mert 
hitsorsosával állott szemben és 
még a gyanút is e l akarta hárí
tani magáról, hogy megbocsátó 
a h ittestvérrel szemben.

Pedig csak igazságosnak kellett 
volna lennie! Mások úgyis elég
sze r  igazságtalanok hozzánk!!

Marcsek János.

Amerika. Becker Jakab amerikai lel
kész most tartotta lelkészi szolgálatának 
25 éves jubileumát,

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó kihallgatáson fogadta 

a lengyel miniszterelnököt. — Rother- 
mere lord Magyarországról írt cikkében 
többek között ezeket írta: közeledik Ma
gyarország számára a jóvátétel nagy 
napja. Ha ragaszkodik német és olasz 
barátaihoz még a folyó évtized során 
abban a helyzetben lesz, hogy határai
nak újbóli megvonását követelhesse. Uj 
erők törnek fel Európában, amelyek 
gyorsan fognak végezni olyan gonosz 
államok ellenállásával, mint Csehország 
és Románia. — A pénzügyminiszter 
megcáfolta a férjes tísztviselöasszonyok 
nyugdíjazásának hirét. Nem igaz a fize
téscsökkentésről szóló hír sem. — Meg
kezdték Ollé-Kunos Jenő tüzérőrnagy 
ügyének tárgyalását, akit édesanyja 
meglátogatásakor Pozsonyban kémke
dési váddal letartóztattak. — Drótsö
vénnyel akarják elkeríteni Miskolcon a 
cigánynegyedet. — A lengyel miniszter- 
elnök hosszas tanácskozást folytatott a 
magyar kormány tagjaival. — Az angol 
alsóházban indítványt tettek Magyaror
szág fegyverkezési egyenjogúságának 
kimondására. — A kisantant felborulásá
nak kilátásairól beszéltek a prágai kül
ügyi bizottságban. — Páris attól tart, 
hogy Prágát bármely pillanatban közvet
len német lépés fenyegetheti. — Spa
nyolország tovább forrong. — Szovjet
repülők a Moszkva-Amerika közötti le- 
szallásnélküli útirányt keresik. — Magyar- 
ország és Finnország között május 1.-én 
megszánt a vízumkényszer. — Meghalt 
Fuad egyiptomi király.

H A K A N G S Z Ó .
Husvét utáni 3. vasarnap.

János 16, 16-23.
Bizony a világ sokszor nevet a keresz

tyének sírásán és a keresztyének sokszor 
simák a világ nevetésén. De az Ur meg
mondotta : „A ti szomoruságtok örömre for
dul“. Ezzel vigasztaljuk hát magunkat. 
Sokszor hullik a könnyünk, de van, aki le
törli; sokszor földre nyom a fájdalom, de 
van, aki felemel; sokszor nehéz az ut, de 
van aki vezet a biztos diadal felé.

„ Egy kevés idő . . . "

Több alkalommal kértük már cikk
íróinkat és olvasóinkat, hogy leveleik 
megfelelő felbélyegzésére ügyeljenek. 
Büntetéssel megterhelt leveleket nem 
váltunk ki.

Anyagtorlódás miatt az „Egészség- 
védelem a családban“ című cikksoroza
tunkat következő számunkban folytatjuk.

Uj egyetemi magántanár. Dr. László 
Ferenc, győri vágóhídi igazgató, lapunk 
munkatársa egyetemi magántanári vizs
gát tett kiváló eredménnyel.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek 
Egyesülete (Mele.) május 13.-án Buda
pesten tartja ezévi tavaszi tanácskozá
sait. A tárgyrenden több értékes előadás 
szerepel.

Budapest-Angyalföld. A Luther-Szö- 
vetség és Luther Márton Kör május 3-án

szeretetvendégséget tart, amelyen gaz
dag műsor keretében D. Kovács Sándor 
püspök tart előadást.

Győr. Az egyházközség április 26.-án 
sajtóvasárnapot tartott. A délelőtti isten
tiszteleten Nagy Miklós zalaegerszegi 
lelkész prédikált. Ugyanő tartotta az 
előadást a délutáni vallásos esten is. Reá
mutatott arra, hogy miként váihatik a 
sajtó romboló hatalommá már gyerme
keink számára is a meseirodalomban.

Csönge. Az egyházközség régebben 
elhatározta már templomának kijavíta- 
tását. A munkálatok közelednek a befe
jezéshez.

Újkígyós. Pünkösdkor harangavatást 
tart a gyülekezet.

Szentes. A fábiánsebestyéni szórvány 
kicsinyszámú hívei nagy áldozatkészség
gel 91 pengőt gyűjtöttek össze maguk 
között oltárfelszerelésre. Ezen az össze
gen értékes bársony oltárterítöt, keresz
tet és gyertyatarókat vettek, hogy így a 
községi iskola tantermét, ahol havonta 
összeszoktak jönni istentiszteletre, ünne
pélyesebbé tegyék. Az oltári felszerelést 
ünnepi istentisztelet keretében adta át 
magasztos rendeltetésének Virányi La
jos lelkész.

Felvétel a hittudományi karra 1936— 
1937. tanévben. A Sopronban elhelye
zett evang. hittudományi kar a m. kir. 
Erzsébet-tudomány egyetemnek szerves 
tartozéka s így reá nézve is az egyetemi 
beiratkozási szabályzat az irányadó. A
m. kir. Erzsébet-tudományegyetem fel
vételi hirdetménye 1936. június-július 
hónapokban fog a Budapesti Közlönyben 
és a nagyobb budapesti napilapokban 
megjelenni, azonban akik a címükre 
szóló és válaszbélyeggel ellátott boríté
kot küldenek be a kar dékáni hivatalá
hoz (Sopron, Deák-tér 74.), azok a fel
vételről s a karra való felvétel különös 
követelményeiről bármikor részletes tá
jékoztatót is kaphatnak. Mindennemű 
felvilágosítást a dékáni hivatal ad.

Nyíregyháza. A nyíregyházai egyház- 
község április 18.-án D. Qeduly Henrik 
püspök és Paulik János kormányfőtaná
csos, a gyülekezet két lelkészének 70. 
életévük betöltése alkalmából az egyház 
tanácsterme részére készíttetett arcképét 
meleg ünneplés keretében leplezte le. 
Margócsy Emil főigazgató, egyházköz
ségi felügyelő köszöntötte a két lelkészt 
és fejezte ki négy évtizedes munkájukért 
az egyházközség háláját. Az egyházta
nácsosi és képviselőtestületi ülés elhatá
rozta és kiadta a templomtatarozási 
munkálatokat.

Veres Pálné, szül. Beniczky Hermin- 
nek, a magyar nőnevelés apostolának 
emléklapja megjelent. A csinos kiállítású 
levelezőlapot ajánljuk olvasóinknak. Ára 
darabonként 10 fillér. Nagyobb mennyi
ség rendelésénél portómentes küldés. 
Megrendelhető: Kiss Ilona, gyógyszerész, 
Budapest, XL, Kruspér-u. 5. sz. fsz. 5.

A veszprémi egyházmegye április 
22.-én Bakonyszombathelyen presbiteri 
körzeti konferenciát tartott a. következő 
programmal: Megnyitó istentisztelet.
Prédikált és a konferenciát megnyitotta 
Takács Elek esperes. Mi neked a gyüle
kezet? Előadta Héring János. A gyüleke
zet belső építő munkája tekintettel a 
presbiterek hivatására. Előadta Mogyo- 
róssy Gyula. A presbiter gyülekezeti 
szolgálata. Előadta Sokoray Bálint. Bib
liaóra. Tartotta Bödecs Károly lelkész.
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Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

H A R A N G S Z Ó __________________________ 1^36 május 3.

Milyennek szeretném látni gyülekeze
tünk presbitériumát. Előadta Marosi Mi
hály suri tanító. Záró beszéd. Tartotta 
Obetko Vilmos egyházmegyei beim. 
egyesületi elnök. Befejező áhítat. Tar
totta Molnár Gyula lelkész.

Hatvan. A gyülekezet egyhangúlag 
megválasztott felügyelőjét Legány Ödön 
ny. ga'zd. akad. tanárt május 3.-án iktat
ja be hivatalába Chugyik Pál főesperes 
a hatvani templomban. Ugyanakkor ik
tatja be a gyülekezet három új tisztvise
lőjét, Filcsik Károly pénztárost, Gyurka 
Jenő és Krieger Béla ellenőröket. Ez al
kalomból a délutáni órákban presbiteri 
összejövetel van, amelyre a környékbeli 
gyülekezetek presbitereit is meghívják.

Nógrádi egyházmegye hírei. Május 
hó 10.-én ifjúsági konferencia lesz Gal- 
gagután. Megnyitót Mihaiovics Samu 
főesperes, záró áhítatot Kardos Gyula 
alesperes tart. Az ünnepi istentiszteleten 
D. Kovács Sándor püspök hirdeti az igét. 
A konferencia központi tárgya: Mit kí
ván az ifjúságtól a család, az egyhák, az 
isten?! Részvételi díj 20 fül., ebéd-díj 80 
fill. A konferencia kezdete reggel 9 óra, 
vége délután 5 óra. A K1E központ ré
széről Erős Sándor ev. lelkésztitkár és 
dr. Scholtz Oszkár ev. orsz. elnök vesz
nek részt. Jelentkezéseket máj. hó 5.-ig: 
Ősagárd Ev. Lelkészi Hivata.ba kérnek.

H A T  A KO K O N  TÚL.
Csehország. A szudéta-németek hit

lerista vezére, Heinlein, a római katoli
kus egyházból áttért az evangélikus 
egyházba.

Németország. A német evangélikus 
egyház bizottságot szervezett, amelynek 
az a célja, hogy az augusztus 1.-én 
megkezdődő olimpiai játékok evangéli

kus résztvevőinek lelkigondozását ellás
sa. — A német keresztyénség április 24- 
én ünnepelte a „Jer dicsérjük Istent...“ 
kezdetű ének szerzőjének, Rinckart Már
tonnak 350 éves születési évfordulóját.

Ausztria. A salzburgi egyházközség 
közadakozásból teljesen újonnan ren
dezte be imatermét. — A bécsi iskolata
nács elrendelte, hogy minden gyermek, 
akit római katolikus templomban keresz
teltek, köteles római katolikus hittant ta
nulni, még akkor is, ha azóta a gyermek 
más egyház tagja lett.

K Ü L Ö N  F E L É K .
Apróságok. A vallás és közoktatás- 

ügyi miniszter elrendelte, hogy az álla
mi iskolákban a tanítást imádsággal kell 
kezdeni és végezni. Előírta az imádság 
szövegét is.

Munkanap az egyházért. A békési 
egyházmegye újonnan beiktatott felügye
lője székfoglaló beszédében azt az érde
kes gondolatot vetette fel, hogy az egy
háztagoknak évenként két munkanapot 
kellene felajánlaniok az egyházunk éle
tében szükséges célok szolgálatára.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Születés. Horeczky Béla ösagárdi lel

késznek és nejének, Macsuga Margitnak 
április 23.-án fiúgyermeke született.

Eljegyzés. Dr. S ó l y o m  J e n ő  bu
dapesti vallástanár eljegyezte H a n t o s  
I l o n k á t .  Kolozsvárról.

Halálozás. — Sümeghy Istvánná, sz. 
Takács Karolina, ny. tanító neje 43 éves 
korában, Porládonyban elhunyt. Hitves
társa és gyermekei gyászolják. — Fel
támadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Gazdasági teendők május hónapban. 

A fáknak a gyümölcsösben sok vízre és sok 
tápanyagra van szükségük. Öntözzünk, 
trágyázzunk és trágyátevezzünk. — Irtjuk 
a vadhajtást Megkezdjük a szemzést. Fér
gek irtására is nagy gondot fordítunk 
Permetezünk. A zöldséges kertben befejezzük 
az uborka, dinnye, saláta, ésretek elvetését. 
A szőlőt első virágzása előtt meg kell ka
pálni A méhesben készülődünk a rajzásra. 
A mezőn irtjuk a gyomot. Répa, len, kender 
vetését befejezzük. A zöldtakarmány (bibor- 
here, baltacin, lucerna) etetését megkezdjük.

Terményárak Bpesten. Búza 15.85— 
17 .05 , rozs 14.15—1 4 .5 0 , sörárpa 16 .25 -  
2 0 , takarmányárpa 14 .2 5—14.75, zab 
16-— 16.50, tengeri 1 2 .4 5 — 12.65 pengő 
métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 102—104, közép páronként, 
340 kg-on alul 98— 101, szedett, közép 
páronként, 220—260 kg-ig 99—104, 
könnyű páronként, 1810—220 kg-ig 89—■ 
95, silány páronként, 100—180 kg-ig 
78—86, öreg, nehéz páronként, 3C0 kg- 
on felül 86—97, szedett, öreg 78—83, 
angol hússertés páronként, 180—220 
kg-ig 103—106, angol sonkasüldö pá
ronként, 120—150 kg-ig 90—105 fillér 
élösúlykg.-ként. — V á g ó m a r h a v á 
s á r :  Magyar bika 64, tarka 52—72, 
magyar ökör 32—62, tarka 35—77, ma
gyar tehén 38—56, tarka 50—76, ma
gyar bivaly 28—33, növendékmarha 
46—70, csontozni való 24—33 fillér.

Megbízható, ügyes nő, ki dajka se
gítségével négytagú család minden mun
káját elvégzi jó bánásmódban és fize
tésben részesül. Cím: Benczéné, Mező
hegyes. 1—1

Nyaralás. Keszthelyen, a várostól 10 
percnyire, Balatonparti, pormentes he
lyen épült szép villában kettőágyas szo
bák teljes ellátással, vagy anélkül külön
álló konyhahasználattal olcsón kiadók. 
Saját, díjtalan strand! Esetleg a villa 
előnyös fizetési feltételekkel eladó. Vi
tális Károlyné, Szombathely, Kőszegi-u.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  1— 5

Cserépkályha javítást, átalakítást 
pontosan és jutányosán vállalok. A hit
testvérek pártfogását kérem. Németh 
Károly kályhás. Domb-utca 9. 3—5

Fiatal mészáros és hentessegéd szak
mába vágó munkát keres. Cím, válasz
bélyeg ellenében, a kiadóban.

Az eredeti kisméretű

Liatfier-rőzsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á i s o s a  L a j o s  vésnöki műintézete.
Bélyegzők, jelvónysk és zászlószegek gyártása.

Szombathely, Püspök bazár.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület" felkarolása. Hivja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programja:
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV.. Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R u h a festés  -  v e g y t is z t í tá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS~nál *
Szombathely, Köszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 6—10

VIRÁGOT,
KÖSZÖRŰT
legolcsóbban

$TIXNÉ-tól
c s a k  G Y Ő R , D E Á K - U T C A  6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kap!

Szerkesztő b izottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÜRÓCZY ZOLTÁH. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
KfcniBtckst nem »dunk vinx»

Baross-nyomda Uzsaly ésKoncz. T.:7-63,
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Alapította t
KAPI BÉLA

1910-ben.

Laptulajdono* : 
O unántú l i  L u t h e r  * 8 z ö v e t s é g .

Meg je l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyin mtlléklat tané* alatt 

kéthetinként a KIS KARANQ8ZÓ

l93ő-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poatacaekkszámla : 30.628.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Ebben a keresztyénségben kegyelme gazdagságából nekem és minden hívőnek minden

bűnt naponként megbocsát.
A harm ad ik  h itágazat lutheri m agyarázata a kiskátéból.

A Harmnguú 
uukMiM-kladóhlvalala • 

QYÖR
ű., Petőfi-léc 2.

E lőfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 4«) fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportot küldéssel 
I0*/a-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

A n y á k  napján.
Monda Illés : Lássad, él a te fiad ! 

És monda az asszony Illésnek : Most tud
tam meg, hogy te Isten embere vagy és 
hogy az Urnák beszedő a te ajkadon : 
igazság. I. kir, 17:23—24.

A szép májussal eljött megint 
hozzánk az a szép ünnep is, 

melyet újabban szerte a nagyvi
lágon megünnepelnek, az édesanyai 
hűségnek az ünnepe. Sok szép em- 
emberi szó hangzik el e napon 
gyermekek ajkáról és szónoklatok
ban. De jó volna fölfigyelni arra a 
szóra is, melyet e nap szavai kö
zött az Isten üzen. Ezért hasznos 
elolvasni a királyok első könyvé
nek 17 fejezetébe foglalt történetet.

Egészen a ma képe van előt
tünk. Isten prófétája által ítéletet 
hirdetett egy büneioen elsülyedm 
készülő világnak, c-hinség, nyomo
rúság, panasz van mindenfelé. 
Olyan sok-sok tragédia játszódik le 
az életnek napjaiban. A szegény 
sareptai pogány özvegyasszony is 
nehéz gondokkal küzd. Odáig jut, 
hogy fia részére elkészíti az utolsó 
harapni valót és azután elkészülnek 
mindketten az elkerülhetetlennek 
látszó halálra. Ilyen állapotban ta
lálta meg őt Illés és Isten nevében 
követelést és ígéretet hoz neki. 
Követeli, hogy a teljesen elcsüg
gesztő állapotban nyissa meg kezét 
és teljesítse Isten követelését. Adja 
oda utolsó falatját. És ígéretet k a p : 
„sem a vékabeli liszt el nem fogy, 
sem a korsóbeli olaj meg nem ké
vésül.“ A pogány özvegyasszony 
meghallgatta Isten szavát. Teljesí
tette a követelést és hitt az Ígéret
ben. Épit az Isten szavára. Mene
külésének egyetlen útját abban látja, 
hogy engedelmeskedik Istennek. A 
hit bizakodásával mond le utolsó 
falatjáról és nem csalatkozik meg 
hitében. Milyen csodálatos élmény 
van belefoglalva ebbe a rövid, szá
raznak látszó kis mondatban: „Evék

mind ő, mind az ő házanépe na
ponként“. Olyan szép volt ennek 
az édesanyának Istenre hagyatko
zása, hogy még Jézus is föleleve- 
niti alakjának tanítását. (Lukács 
4 :25—26.)

Anyák napján, ha sok szülő tele 
van aggodalmaskodással gyermeke

Tőlünk kitérni csak érdekből, vagy 
méregből lehet, de meggyőződésből 
soha. Lehet, hogy valaki kitér egy 
karikagyűrűért, állásért, vagy egyéb 
Judás-bérért, lehet, hogy valaki ki
tér bosszúból, de aki megismerte 
a mi egyházunknak fenséges, tiszta, 
evangéliomi légkörű, Krisztus alapí
totta drága lelki otthonát, az in
nét „meggyőződésből“ képtelen el
menni.

Ezért fájdalmas minden kitérés. 
Nem a számbeli veszteség teszi 
azzá, hanem mert minden kitérés
nél hontalanná válik egy szegény 
lélek.

A kitérők mindenféle fajtája saj
nálatra méltó. De talán a legszá- 
nandóbb az, aki dacból tér ki. Mél
tánytalannak érzett egyházi adója 
miatt a vezetőséggel való összetűzés

Boldog, mosolygó gyermekarc. Min
den oka megvan rá, hogy biztonságban 
és boldognak érezze magát —; és hogy 
mosolyogjon. Pedig nem a biztonságos 
anyaföldön van. Annál is biztonságo
sabb, jobb helyen: az édesanya kezében. 
Az édesanya keze tartja, emeli fölfelé 
ezt a gyönyörű gyermeket.

Ismerős az a biztosan tartó és ma
gasba emelő kéz... Az én, a te, a mind
nyájunk édesanyjának a keze... Abban a 
boldog gyermekben ismerjen rá minden
ki kicsi őmagára!

Aki csak elérheti, csókolja rá forró 
háláját, könnyes csókkal az édesanyja 
kezére és emlékezzék! És emlékezzünk

jövőjéért, jó, ha átengedi magát 
Istennek, mert akkor ő is hallani 
fogja Isten biztató szavát és vallo
mást tesz majd ő is: „Lásd, él a 
te fiad“ — „Most tudtam meg, hogy 
az Urnák beszéde: igazság.“

ingerült pillanatában becsapja maga 
mögött az ajtót s elmegy nagy 
mérgesen egy másik — idegen 
házba. Mintha bizony ott meg tudna 
valaha is szokni. Az ilyenek holtuk 
napjáig úgy érzik magukat, mint 
ahogy érezné magát az a magyar, 
akit akáclombos édes falujából ki
dobtak az afrikai őserdők vad
idegen világába. Hiába keresi az 
otthoni csillagokat, a régi házakat, 
a bólintgató ismerős fákat, ismerős 
beszédű- mosolyu hazai arcokat. — 
Senkit nem ért meg, — őt sem érti 
senki.

Szegény hontalan lelkek ! De 
sokan hazajönnének, csak — csak 
az a komisz, dacos gőg engedné!

Ám egyszer volt egy tékozló fiú, 
aki mindent legyőzve — hazatért!

Sz.J.

mi is, akik már el nem érhetjük! Emlé
kezzünk magunkbaszállva és meakul- 
pázva az ölelő, simogató, a feddésben is 
magasba emelő, értünk annyiszor imára 
kulcsolódott, mindig szorgoskodó, drága 
anyai kezekre!

Az anya keze a véghetetlen, soha 
meg nem érdemelhető szeretet fáradha
tatlan szerszáma.

Ilyen volt mindig, ilyen is legyen 
mindörökké! ***

Anyák ünnepén — ennek a képnek 
látán megújul előttem egy kisdiákkori 
emlékem. Soproni cserediák voltam. Egy 
tavaszi vasárnapon az u. n. „német“

Wolf Lajos.

Hontalan lelkek.

A z é d e sa n y a  k ezéb en .



H A R A N G  S Z Ó 1936 május 10.156,

testvéreimmel elmentünk a csudálatosán 
szép Dudlesz-erdöbe virágot szedni. A 
fák alja csak úgy aranylott a tömérdek 
kankalintól, amit német testvéreim „Him- 
melschlüssel“-nek (égkulcsa) neveztek. 
Csudálkoztam ezen az elnevezé
sen, nem különben a falunkbeli 
Isten kulcsa elnevezésen is. Mind
egyikünk hatalmas csokrot sze
dett az istenadta szép virágból, 
még a kisöcsénknek, az otthon 
maradt Ferdinándnak is vittünk 
egyet. Ö már az utca végén várt 
ránk. Ö lépett először a szobába 
és repült csokrával a Mutter kar
jába: „Mutter! Himmelschlüs
sel!“ S az a hatgyermekes, törő
dött anya milyen boldog sikol
tással kapta karjába a selypítő 
kis gyermekét!

Himmelschlüssel? Mein Kind! 
(Mennyország kulcsa? Gyerme
kem!) Hogyan ölelte, csókolta 
össze gyermekeit! Az ócska szek
rény tetején mindegyiknek a 
csokrát külön pohárba tette és 
gonddal ápolták, míg csak el nem 
hervadtak.

Most, amikor visszaemlékszem 
erre a kis élményre, mint tanító 
és mint már szülő is — megértet
tem, hogy én akkor a mennyor
szágnak láttam egy darabját, 
aminek az ajtaját azok a virágok 
nyitották meg. Megérdemelték a 
nevüket: a mennyország kulcsai
voltak. A leróhatatlan gyermeki 
adósság e kedves adóját — a vi
rágot —- a szülői és gyermeki 
szeretet bájos találkozása valósá
gos kulccsá avatta, amelyik meg
nyitotta az ég — a mennyország 
kapuját.

Kedves Anyák! Ne múljék 
rajtatok, hogy az anyák napján 
gyermekeitek szeretettel nyuj-

Sxlilök napján.
• A negyedik parancsolat szüntelen előt
ted legyen.

Ne feledd: szüleidnek mindig adósa 
maradsz. Ha száz évig étnek, sem 
adhatsz nekik annyit, amennyit ők 
adtak néked.

Addig szeresd szüléidét, mig élnek. 
Nem tisztességes dolog, mikor valaki 
panaszos kenyéren tartja elöregedett 
szüleit, koporsójukra pedig kép
mutató gyásszal hullatja a könnyeit.

Ne feledd: egyszer te is meg
öregszel. Biztosíts hát szüleidnek 
olyan öregséget, mint amilyent te 
szeretnél majd egykor magadnak.

K a g a w a .
A nevét jól ismerik már olva

sóink. Japán jelenkori nagy apos
tola. Költő és igehirdető, újság
író és próféta, munkásvezér és 
tudós egy személyben. Most né
hány apróságot közlünk róla és 
vele kapcsolatban egyik legutób
bi írása alapján.

***
Valaki megkérdezte tőle, hogy 

a japánon kívül hány nyelvet be
szél. A szerény Kagawa így fe
lelt: „Egyet sem. Csak utánozni 
próbálok néhányat“.

* *
„Négyszáz évvel ezelőtt a ró

mai katolikus Xavier Ferenc hir
dette japán földön először a ke- 
resztyénséget. Szép munkát vég
zett. Sajnos, azonban utódai lá
zadást szítottak a japán kormány 
ellen s ezzel anyit ártottak az 
evangéliom ügyének, hogy azt 
még most is érezzük. Egyik ja-

tandó virágszálai is ilyen mennyország- 
nyitogató kulcsokká váljanak! Ne múl
jék rajtatok, hiszen Krisztus Urunk is 
azt mondotta a gyermekekről, hogy 
ilyeneké az Isten országa. R. S.

Csak a keze látszik s az egy gyermeket tart. Jó magasra. Ö maga 
látatlan marad. Számára csak egy fontos : hogy gyermeke emelkedjék 

— magasra, boldogan. ím e .  I l y e n e k  a s  é d e s a n y á k .

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 16

Ezzel elkeseredett pillantást dobott vissza a szobába s 
kiment. Rujeff érezte e pillanatban, hogy a szovjetban sincs 
egyenlőség. Ott is az egyik rész parancsol, a másik rész enge
delmeskedik. Ö most például engedelmeskedik, de szó nélkül 
engedelmeskedik. S így kell lennie. Furcsa is volna, ha például 
ö akarna Alexnek parancsolni. Nevetséges lenne. Hogy akarna 
ö Natáliának életirányokat előírni. E gondolatnál elszégyelte 
magát. Igazoltnak érezte, hogy ö az alárendelt.

— Nagyszerű voltál, Natalia, az este —• kiált fel Alex —, 
szeretnélek megcsókolni. Tüneményes volt a szereplésed...

Alex keze közé vette Natalia forró arcát s úgy nézte kö
zelről.

— S te csodálkozol ezen, Alex? Ilyen emberek között 
nem lehet más lenni. Hol szellem sugárzik a szemekből, ott 
nem lehetünk ügyetlenek és ostobák.

— Szívemből beszélsz, Natalia, én is így éreztem, a lehe
tetlent is megoldottam volna ma este.

— Lehelletükben szeretet, szavukban ennek felkínálása 
lüktetett s felolvadtam, Alex. Felolvadtam. A gyűlöletbe már
tott szív szeretet után vágyódik és kezeket keres, melyek fe
léje nyúlnak. S úgy éreztem, megtaláltam ezeket a kezeket... 
Olyasfélét érzek, mint még soha... Ez érzésem, valami a bol
dogságból...

— Én úgy voltam, mintha ma este éreztem volna meg 
legelőször az élet lényegét. Ez pedig a szabadság s mi, Nata
lia, rabok vagyunk, rabok s ezer kötéllel vagyunk megkötözve. 
Láttam egy világot, melyben nincs terror, nincs aggodalom és 
nyugtalanság. Szabadon csapong a gondolat, a szó. Egy pilla

natig se gondoltam arra, hogy kémek vagyunk s fenyeget a le- 
tsrtóztstss

— Ide kellett jönnöm, hogy megtudjam., mi a biztonság.
— Az az érzésem, hogy nem is vagyunk idegenek 

Párisban 1
— Alex, mi haza jöttünk...
Csak súgva merte ezt mondani s egészen közel hajolt 

Alexhez. Alex gyönyörködve nézte ezt a szép arcot, mely naiv 
ártatlanságában olyan közel volt hozzá, hogy érezte a belőle 
áradó meleget. S ez a csodálatos leány, ki egy mosolyával tö
megeket hozott mozgásba az este, forró közelségével még a 
szivét sem dobogtatta hevesebb lüktetésre. Ugyanígy volt Na
talia is. Alex kézszorításában nem érezett soha mást, mint em
bertársának önzetlen szeretetét, Nem a szerelmes férfi közele
dését látta ragaszkodásában, hanem a jóbarátnak szolgálni 
kész odaadását.

— Cseppnyi gyűlöletet se éreztem bárkivel szemben, —• 
súgja Alex még halkabban. — Szégyeltem magam, hogy re
volvert hordok. Nyomta a lelkiismeretemet, mint valami sú
lyos kő.

— Moszkvában — mondja Natalia — azt hallottuk, hogy 
nincs lelkiismeret s ez csak a burzsoázia nevelésének termel- 
vénye, mivel megfékezik a nyomor lázadását s biztosítja hatal
mát az uralmon levő osztály. Pedig van lelkiismeret benevelés 
nélkül is. Magamon tapasztalom. Vannak furdalásaim, hogy a 
bőrömből szeretnék kimászni!...

— Nem vérezném be kezemet én sem!...
— Akkor mit akarunk itt, Alex?
— Majd Rujeff!...
— Hát azt hiszed, hogy ennek a vadállatnak kezére ját

szom Lohet?
— Pedig visszavonulás nincs, Natalia. Rajtunk tartja kezét 

Biri'tow s a legkisebb gyanúra int... s tudod, mit jelent ez?...
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pán elemi iskolai tankönyvben még 
ma is olvasható: „A keresztyénség ve
szedelmes, mert ellene van a nemzeti 
kormánynak“. íme a politizáló keresz
tyénség kártevése.“

*  *

„Barátom, dr. Yabuki egyetemi tanár 
egy sziklabarlangban megtalálta a he
gyibeszéd legrégibb kínai fordítását, 
amely a 13. századból, nestoriánus ke
resztyénektől származik.“

* *
,,A keresztyénségnek Japánban is 

meg voltak a vértanúi. Például egy Ko- 
nishi nevű tábornokot megfeszítettek a 
hitéért.“

*  *

„Mégsem tudták megölni az evangé- 
liomot. A parlament alsóházának első 
elnöke. Kataoka báró például keresztyén 
volt. A börtönben mint politikai fogoly, 
olvasott egy kínai bibliát s abból ismer
te meg Krisztust. A legutóbbi kormány 
hét minisztere már keresztyén családból 
származott.“

* *
„Japánban ma még 70.000 pogány 

templom van.“ * *
„Ha nem emlegetik előttem, el is fe

lejtem, hogy beteg vagyok. Egyik legki
tűnőbb orvosság az, ha nem foglalko
zunk örökké a betegségünkkel.“

* *
„Egyszer szörnyűséges írással firkált 

verscsomót küldött valaki, hogy olvas
sam át a költeményeket és írjak eléjük 
előszót. Csúnyák voltak a betűk, sok 
volt az íráshiba, — hát bosszúsan félre
tettem az egészet. Hónapok múlva egy 
keresztyén lelkész jött hozzám s érdek
lődött, hogy mi van a versekkel. Meg
mondottam. S akkor megtudtam, hogy 
aki a verseket írta, az egy szegény ja

pán bélpoklos, akinek ez a szörnyű be
tegség könyékig lerágta a kezét s azóta 
csak úgy tud írni, hogy felsőkarjának a 
csonkjához erősíti a tollat. Azért olyan 
csúnya az írása. Szégyenlettem maga
mat. Újra elővettem a verseket s ámulva 
láttam, hogy egy Krisztusát megtalált 
lélek boldog bizonyságtevése szál belő
lük. Az illető ma egyike Japán legna
gyobb keresztyén költőinek.“

* *
„A keresztyénség a leggyakorlatibb 

dolgokat is magába foglalja. Én például 
azt írtam egyszer Mott Jánosnak Ameri
kába, hogy olyan misszionáriusokat 
küldjön nekünk, akik arra is megtaníta
nak. hogy miként kell sonkát és szalon
nát készíteni.“

I s t e n  gondot visel, de nekünk dol
goznunk kell. — Luther.

ÖRÖK SZERETET.
Mi nekem London, Berlin vagy Pdris ? 
Lemosolygom még Amerikát is !
Szivem szorong, ha dicsérik Pestet,
Mert szülőfalum mégis a legszebb!
Túl a kék Dunán, kies Zalában,
— Ahol a napot először megláttam:
Olt van: N em eshany  — egykori Éden — 
Olt ringott bölcsőm, valaha régen.

Ez a kis falu: őseim fészke,
Olt éltek-haltak már hatszáz éve;
Én is ott voltam vig, játszó gyermek,
S a boldogságot ott ismertem meg;
Ott élt és porlad édes jó anyám,
Aki földre szállt angyal volt talán; 
Szeméből égi jóság tükrözött,
S védő angyal volt övéi között.

Kicsi, törékeny asszony volt szegény, 
De mint egy szentet, úgy öleltem én. 
Mig apánk szántott vetett, aratott,
Ö a lelkűnkbe hintett szent magot. 
Most is, mikor már rég porlad csontja, 
S álomban fejem keblére vonja, 
Öleléséből, ha fölébredek;
Úgy megsiratom, mint egy kis gyerek.

Hetvenöt éves koron túl vagyok,
De arca most is szivemben ragyog; 
Érzem, hogy lelke itt maradt velem: 
Ápol, vigasztal és véd szüntelen.
Jó tanácsait telkembe súgja,
Hogy könnyebb legyen életem útja; 
Porladó szive még mindig szeret,
Mert a jó anya: „Ö rökszeretet“ !

Egyed Dávid.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Szent szolgálat. I.
Május 11. Meg kell térnem. I. Thess. 

1, 9—10., Róm. 12—1. A keresztyénség 
szolgálat. A legnagyobb úrnak, Istennek 
szolgálata. Hogy te is az Ür szolgálatá
ba léphess, meg kell térned. El kell 
fordulnod azoktól a „bálványaidtól“, 
melyeket eddig szolgáltál, mint a földi 
javak szeretete, élvezetek hajszolása, 
embereknek tetszés, magad imádása és 
oda kell fordulnod az élő Istenhez. Hasz
náld ki a kegyelem drága idejét s szent 
elhatározással szánd oda magad, mint 
élő áldozatot Istennek. Nem halálra, ha
nem életre.

Május 12. A szülői házban. Példabesz. 
23, 15—26. Isten szent szolgálatának el
ső áldott munkatere az otthon. Meglát
szik-e otthonodban életeden, hogy az

— Óvatosnak kell lennünk... Ne hamarkodjuk el a dol
got, az idő mindent megérlel. Mostani légállapotommal egyet
len lépést sem teszek a rendőrfőnök ellen. Tiltakozik ellene 
minden csepp vérem. Lehet, ha az első hátás foszladoz, más
ként beszélek. Az újdonság ingere rendszerint megzavarja lel
künk egyensúlyát.

— Rujeff lássa, hogy cselekszünk, de Lohe ne vegyen 
észre semmit.

— Nem bánom, — ugrik fel ültéből Natalia, — lesz, ami 
lesz, mit törődöm vele. örülök, hogy megismertem ezt a vilá
got. Szeretném kitárni lelkemnek minden ajtaját, ablakát, hogy 
belémáradna ennek az ismeretlen, érdekes világnak minden 
fénye, melege. Szükségét érzem ennek a fénynek, mert elvon
ták tőlem...

Alex megfogja Natalia kezét s hosszan a szemébe néz.
— Szeretlek, te csodálatos leány, de titokzatos az én sze

retetem. Ki tudná megérteni és megmagyarázni. Szerelmem 
csak a lelkedet szereti. Ki tudná megmagyarázni!?...

— Senki..., senki... Csak a mi, kettőnk lelke örülhet en
nek a szerelemnek s ennek a szerelem tisztaságának... Nincs 
benne hitvány szándék s nem férhet hozzá kétes gondolat... 
Szerelmünk felett az ég csillagai őrködnek...

Alig tudtak elválni egymástól... Két egymáshoz tapadó 
szív, kiket együvé kovácsolt a közös sors s még valami, ami a 
láthatatlanságból irányítja érzelmeiket és gondolataikat. Alex 
itthon találta már Óvárit is. Rujeffel beszélgetett. Azon tana
kodtak, ki lehet Moszkvában az áruló, ki a legapróbb részlete
kig tájékoztatja a rendőrfőnököt. Ezt meg kell tudni, mert kü
lönben nem mennek semmire. De hogyan? Óvári végül is a leg
jobbnak látja, ha ö visszamegy Moszkvába s személyesen ve
zeti a nyomozást ez irányban. Levélre nem lehet bízni a dolgot. 
Ezer szem figyeli az Országgal való levelezést. Rujeffnek tet

szett az eszme. Alex is helyeselte, habár azonnal észrevette 
Óvári okoskodásából, hogy menekülni akar. Mióta átment Ma
gyarországon, nem tud eílentállni a haza hívószavának s csak 
az alkalmat lesi, mikor tudna simán megválni társaitól, __ hogy 
hazaszökjön. Óvári arca felragyogott, mint a tavaszi esőzések 
után előbuvó nap.

XIII. FEJEZET.
Natalia a nappalokat sem tudta szobájában tölteni. A 

szabadba vágyódott, ki az utcára, az ég alá, hol kénye-kedve 
szerint csatangolhatott s nem kellett senkinek beszámolni út
jairól. Éhes volt erre a szabadságra s az éhség habzsol. így tett 
Natalia. Sétáit nem irányította előre megadott cél, arra megy, 
amerre akar, amerre viszi a szeszélyesen csapongó vágy .., a 
független ösztön... Ez a függetlenség, de csodálatos érzés!... 
Nem látja maga előtt az egy irányba merevedett ujjnak muta
tását: erre és erre menj..., ezt és... ezt tedd... Nem kongat 
örökké háta megett a félelem: most... most... sújt az ököl... 
Felengedett a lelke, mint a napsugárra a jégkéreg... Felburján- 
zott benne az élet... színesen... tarkán... Ámulatán ketesztül 
felvette magába egész Párisi. A járdát..., a lámpaoszlopokat..., 
rohanó villamost..., mindent'... mindent... Bámulta _ az őrült 
forgalmat, ami itt fel-alá hullámzik... S hogy megfér 'itt egy
más mellett az egyszerűség és a pompa. Nem ordít gőgjében a 
legragyogóbb elegáncia sem... s az egyszerűségben megjelenő 
szegénység sem meghunyászkodó, hanem fejét fennhordva jár
hat. A vagyon nem állandó s nincs emberhez kötve, de a sze
génységen sincs rajt az öröklét pecsétje. Változó itt minden s 
hullámzik, mint a tengernek viharkavarta víztömegei. Ma ne
kem, holnap neked... Kavarogtak agyában gondolatai, mint a 
vulkán bensejében a kitörni készülő láva...

(Folytatjuk.)
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Úré vagy!? De különösen tapasztalhat
ják-e szeretteid, hogy te otthon is az 
Urat szolgálod? Imádságaid mellett fá
radozol-e azon, hogy gyermekeid már 
otthon elkezdjék a szent szolgálatot! 
Nagv szüksége van Isten országának, 
evangélikus egyházunknak és magvar 
hazánknak egyaránt, hogy olyan ifjúsá
ga legyen, akiknek szívük az Űrért do
bog.

Május 13. Hivatfisunk körében. Kol. 3, 
22—24., I. Péter 2. 1<*—21. A valódi ke- 
resztyénség — élet. Ha az Úr szolgáia 
vagv. keresztyénségedet beleviszed föl
di hivatásodba is. Munkahelyeden is az 
Úré vagy. Az Urnák szolgálni a gyár
ban. az íróasztalnál, a varrógépnél, a 
tűzhely mellett: dicsőséges dolog! Amit 
cselekszünk, lélekből cselekedni: amit
szenvedünk. Krisztussal szenvedni: ez a 
leghatalmasabb bizonyságtétel Urunk 
mellett.

Május 14. Földi hazámért! I. Pét. 2:11
—17. A keresztvén. az Úr igaz szolgája 
e földön mindig csak jövevénynek érzi 
magát s vágyik a szabad mennyei haza 
után. Ámde ebből nem következik, hogy 
földi hazáját nem szereti s annak jóléti
vel nem törődik. Ellenkezőleg! A hűsé
ges keresztyén munkás hazaszeretette! 
dolgozik azon, hogy hazájába eljöjjön 
Isten országa: hogv a törvények meg
feleljenek a krisztusi elveknek.de legfő- 
képen. hogy honfitársai az Isten gyer
mekeivé legyenek.

Május 15. Szolgálatba állás. Ézs. 6:1—
8. Ha beléptél az Úr szolgálatába, ná
tronként kell Előtte szolnálattételre je
lentkezned. Isten tisztátalan eszközöket 
nem használhat. Azért ha neki akarsz 
szolgálni, naponta kell kérned mennyei 
tüzét. Szentlelkét, hogy azzal érintse 
ajkadat, szívedet. Vizsgáld meg. nem 
az-e sok munkád sikertelenségének oka, 
hogv azon a napon elmulasztottad a je
lentkezést!? Vidd szívedet, életedet na
ponként Jézus vére alá.

Május 16 Boldog szolgálás Ján. 13:12— 
17. A hívő keresztyénnek szolgálásában 
is Jézus a példakép, ö  boldog örömmel 
szolgált. Ezért az Úrért munkálkodni 
nem kényszerű nyűg. hanem boldog ki
tüntetés. Szabad nekem, bárki vagvok 
is. bárhová köt földi hivatásom, hal
hatatlan lelkek hasznára lennem. Sza
bad nekem az én drága Megváltóm pél
dáját követnem. ,.Nincsen sehol a vilá
gon munka szebb, lézus, mint az, amit 
érted végezek. Égi áldást küld le rája 
szent kezed. Nincsen sehol a világon 
munka szebb“.

Május 17. A szent szolgálat jutalma I. 
Kor. 3, 5—15. Mekkora kegyelem már 
az. hogy mi a semmik, a gyarlók, a ha
talmas Isten munkatársai lehetünk. A 
szent szolgálat Isten munkatársává avat. 
Már ez is jutalom. S milyen felséges ju
talom lesz az. mikor az örökkévalóság
ban kitűnik, hogy amit szolgálatommá' 
építettem, nem volt hiába való. Nem ég 
meg az ítélet füzében. Azért, hogy a 
szent szolgálatban áldás lehess minden
kor, szívleld meg a mai vasárnap taní
tását: „Rogate“, azaz: imádkozzatok!

Cséry Lajos.

Franciaország. A pápa levelet írt a 
francia püspököknek, amelyben óva inti 
Franciaországot a bolsevizmustól. — Bi
zony ez a mi közös ellenségünk.

K A R C O L A T O K
Női Qösiesség.

Van gyülekezetünkben egy buzgó fiatal- 
asszony Most beteg. Nyolcféle betegség 
támadta meg egyszerre. Mikor hosszabb 
gyógykezeltetés után hazakerült, bár alig 
állt a lábán, első útja mégis a templomba 
vezetett, hogy úrvacsorát vegyen. Isten 
annyira vele volt, hogy semmi baja nem 
lett a hosszú istentisztelet és szertartás 
alatt, pedig előtte is utána is feküdt.

*

Másik gyülekezetünkben szolgál az Ur
nák egy buzgó óvónő. A gyülekezet lelké
szének hitvese ezt írja róla

„Minden túlzás nélkül elmondhatom róla, 
hogy minden vágya és törekvése Istennek 
szolgálni és önmagáról minél inkább meg
feledkezni. S teszi ezt nagy alázattal; el
ismerést, dicséretet kerülve; a maga gyar
lóságának a tudatában; munkája eredmény
telenségéért, esetleges hibákért önmagában 
keresve az okot.

Kiskoruktól csekély fizetéséből neveli 
és iskoláztatja bátyjának két gyermekét; 
az idősebb most végzi a tanítóképzőt. Nem- 
's ik anyagi és szellemi szükségleteikről gon
doskodik, hanem különös gondja van a 
lelkiekre és sokat áldoz azért, hogy a gyer
mekek keresztyén ifjúsági konferenciákra 
eljussanak.

A telep protestáns gyermekei számára 
vasárnapi iskolát tart; utána jár a mu
lasztóknak, úgyszintén a templomkerülőknek 
és ellenőrzi, segíti hittanleckéjük megtanu
lását. Vallásos estélyekre, ünnepélyekre 
programmot ő csinál, a gyermekeket be
tanítja ; a lelkésznek csak az előadásra van 
gondja Állandóan tájékoztatja lelkészét a 
kis szórványgyülekezet minden családjáról : 
bajokról, betegségről, hitbeli gyengeségekről, 
veszedelmekről, esetleges örömökről Fáj 
neki, ha közönyt tapasztal és mindent meg
tesz, hogy a lelkeket felrázza Járatja az 
egyházi lapokat és építő evangéliumi folyó
iratokat, megszerzi az építő irodalom min
den uj termékét s nemcsak maga olvassa 
azokat, hanem továbbadja, hogy mások is 
épüljenek belőle. Minden ismeretségi, baráti 
kapcsolatát arra használja föl, hogy fölfelé 
mutasson, jézus követésére hívogasson. 
Az egyház szeretetmunkáját a telepen jó
formán maga végzi; ő gyűjti be az ado
mányokat; az adakozásban ő az első, aki 
mögött messze elmarad mindenki; a ki
osztandó ruhadarabokat ő varrja, javítja, 
alakítja Sokszor bámulok, hogy képes tö
rékeny testével ennyi áldozatra, lemondásra 
és munkára. Mondhatom, példa előttem. 
Ezért irtani le mindezt, mert tudom, hogy 
semmi sem tanulságosabb, mint egy eleven 
példa. Pedig neheztelni fog  érte, mert sze
rénységét sérti. Nem emberdicsöités, ma
gasztalás akar lenni ez a pár sor, amivel 
sajnos egyházi életünkben is oly sokszor 
találkozunk, hanem serkentés, mely ráirá
nyítja figyelmünket Luk. 17, 10.-re: „Ha
szontalan szolgák vagyunk; mert amit kö
telesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.“ 

*

Női hősiesség, amelyben Isten 
hatalmas ereje dicsőül meg.

Urunk! Sok ilyen „ törékeny 
hős“-t adj nekünk!

J E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó Bornemissza Géza ipar

ügyi minisztert az I. osztályú érdem
renddel tüntette ki. — A Tabán földjé
ből csontvázak és meglepő római török 
emlékek kerültek elő. — Riasztó hazúg 
hírek terjedtek el Berlin osztrákellenes 
terveiről. — Az osztrák és a bajor Al
pokban nagy hadgyakorlatok folynak. — 
A bécsi Phönix biztosító példátlan vesz
tegetéseiről rántotta le a leplet a hivata
los vizsgálat. — Az ördögszigetre viszik 
a marseillei királygyilkosság elítélt usz- 
tasáit. — A francia képviselőválasztáso
kon első győztesekként a kommunisták 
szerepelnek. 73 kommunista képviselő ke
rült be a francia kamarába. — Páris 
Moszkva nyomására befolyásolni szeret
né a németekhez intézett angol kérdő
ívvel kapcsolatos diplomáciai tárgyalá
sokat. — A szovjet agyonlövetett két te
kintélyes görögkeleti lelkészt. — Abesz- 
színia összeroppant. A törzsfőnökök 
megtagadták a nénim rendelkezéseinek 
végrehajtását. — Hailé Szelasszié csa
ládjával együtt elmenekült. Addisz-Abe- 
bában, az abesszín fővárosban szombat 
reggel óta forradalmi zendülés dühöng. 
A négus palotáját kifosztották. A külföl
diek a követségeken kerestek menedé
ket. — Az olaszok bevonultak Adisz- 
Abebába is. — Londonban nagyon ké
nyesnek látják a diplomáciai helyzetet.

H A R A N G - S Z Ó .

Hasvét utáni 4. vasárnap.
János 16, 5-15.

Áldjuk a Krisztust, hogy szerétéiből el
jött hozzánk.

Áldjuk a Krisztust, hogy visszament az 
Atvához s a feltámadás tényében meglát
hattuk Benne az Isten Fiát.

Áldjuk Krisztust, hogv elküldötte nékünk 
a Vigasztalót, a Szentlelket, aki folytatja 
Krisztus müvét.

Áldjuk Krisztust, hogv egvkor uira el
jön, hogv hatalmasan igazolja s dicsősé
gében részeltesse övéit.

Győr. Az Ifjúsági Egyesület május 
3 -án ifjúsági napot tartott, amelynek 
főeseménve a délutáni vallásos est volt. 
Az előadást dr. Bencs Zoltán miniszteri 
tanácsos, az Országos Luther Szövetség 
elnöke tartotta arról a kérdésről, hogy 
miként őrizhetjük meg lelki fiatalságun
kat. A kisérő műsorban Fodor Kálmán 
karnagy Bach-darabot játszott orgonán. 
Gárdonyi-Ziegler Margit saját költemé
nyeiből adott elő. Énekelt az egyházi 
énekkar.

Az Országos Luther Szövetség egy
népies irat kiadását tervezi, amely a re- 
verzális és vegyesházasság kérdésével 
foglalkozik.

Székesfehérvár. A gyülekezet a böjt 
minden szerdáján böjtesti istentisztele
tet tartott, amelyeket az egyesületek 
felváltva rendeztek. így a leányegyesület 
március 22.-én, melyen dr. Zelenka Mar
git budapesti leánygimnáziumi tanár 
„Irodalmunk nőalakja a böjt mérlegén" 
címen tartott előadást. Szavaltak: Bátay 
Klára, Zugor Magda. A nőegyesület
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március 29.-én, melyen előadást tartott: 
Kardos Gyula balassagyarmati alesperes 
lelkész. Előadásának cime: „Jézus áldo
zati halálának fensége“ volt. Szavaltak: 
Tóth Jolán, Javornitzky Irén. Április 
5.-én a gyülekezet vallásos estéjén D. 
Kovács Sándor püspök „A magyar nem
zet szomorú husvétja“ címen tartott 
előadást. Énekelt: Ittzés Irma dr. Farkas 
F.lemérné orgonakísérete mellett. Sza
valt: Javornitzky Gyöngyi. Az utolsó 
vallásos estet a Misszióegyesület ren
dezte, amelyen előadó Drenyovszky Já
nos kispesti vallástanár volt. Szavaltak: 
Bátay Klára, Somfai Aladár. Március 
15.-én az ifj. egyesület hazafias ünne
pélyt rendezett, melyen Teke Sándor ta
nár, az egyesület elnöke mondott rövid 
márciusi megemlékezést. Szavaltak: 
Tóth Sándor, Kozma József. Színre ke
rült Somogyváry Gyula: „A fiú nem üt
het vissza“ című egyfelvonásos dramo- 
lettje. Előadták: Grábner Nusi, Teke
Sándor, Csitkey István, Somfái Károly, 
Nagy János. A nőegyesület az idén is 
megrendezte szokásos böjti Luther- 
uzsonnáit. Az uzsonnák jövedelmét a 
szegények segélyezésére fordítja a nő
egylet. A helybeli protestáns katonai 
egyház is az ev. templomban tartotta 
urvacsorai előkészítő áhítatait: március 
30., 31. és április 1.-én, amelyen Irányi 
Kamill lelkész „A kereszt nem teher, 
hanem öröm“, Veres Jenő katonai espe
res „A kereszt nem bolondság, hanem 
Isten ereje“, Borbás Antal katonai al
esperes ,,A kereszt nem kényszerűség, 
hanem szent kötelesség“ címen tartot
tak bűnbánati előadást.

A Budapest—III. Kerületi Evangéli
kus Nöegyesiilet május 6.-án teaestét 
rendezett, amelyen művészi számok ke
retében dr. Scholtz Oszkár tartott elő
adást.

Kocsola. A dombóvári egyházközség 
ezen szórványhelyén ápr. 26.-án avatták 
fel és adták át rendeltetésének az új bé
relt imahelyiséget. A helyiséget a ko- 
csolai evangélikus és református hívek 
tartják fenn. Az avatást egyházunk ne
vében Cséry Lajos lelkész, a református 
egyház nevében Eöri Szabó Dezső es
peres végezte.

Szabadi. Az egyházközség népisko
lai előkészítő tanfolyamának vezetőjévé, 
illetve kántorává és levita-tanítójává 
Györki János tanítót választotta meg.

Az angyalföldi hívek május 3.-án sze- 
retetvendégséget rendeztek. D. Kovács 
Sándor püspök előadásában a XVIII. 
század névtelen hőseiről emlékezett meg, 
akik csendes, néma szenvedésükkel pél
dát mutatnak az utókornak az igaz hit- 
hűségre és egyházszeretetre. Közremű
ködtek :Várady Ferenc operaénekes, Ká
rász Sándor, Linkesch Gitta, Rácz Mol
nár Melinda, Bartos Károly, Pécz Sán
dor, Pfeifer Péter és az angyalföldi ev. 
énekkar Koch István tanító vezetésével. 
A bibliamagyarázatot Rimár Jenő vallás- 
tanár-lelkész tartotta. Gyülekezeti ének 
és ifj. Rimár Jenő imája zárta be az es
tét, melynek jövedelme 136.02 P az an
gyalföldi temlomalapot növeli.

A Felvidék. A kassai magyar-német 
egyházközségben Berzsenyi-estet tartot
tak. — A gölnicbányai diakonissza nő
egylet most ünnepelte alapításának 10. 
évfordulóját.

A soproni evang. tanítóképzőintézet
1936“ 37. iskolai évi I. évfolyamára fel

vételért folyamodók a kérvényeiket f. é. 
május 31.-ig küldjék el az intézet igaz
gatóságához. Közelebbi felvilágosítással 
szolgál az intézet igazgatósága.

Lelkészértekezlet. A tiszavidéki egy
házmegye lelkészegyesülete április 21.-én 
Kisvárdán tartotta értekezletét, melynek 
különös ünnepélyességet adott az a kö
rülmény, hogy az egyházmegye lelkészei 
között és a rövid néhány év alatt temp
lomot. parochiát építő, buzgó kisvárdai 
gyülekezet körében megjelent a püspöki 
működésének 25. esztendejéhez érkezett 
D. Geduly Henrik püspök is, akit e meg
hitt, családias együttléten a lelkészegye
sület és a kisvárdai gyülekezet tagjai 
meleg ünneplésben részesítettek. Az ér
tekezlet a MELE elnöksége által kitűzött 
témákat beszélte meg. Dr. Vető Lajos 
szolnoki lelkész: „A konfirmáció“, Joób 
Olivér délszabolcsi missziói lelkész: „A
család pásztorolása“, Lábossá Lajos 
debreceni vallástanár pedig: „A vallás
tanítás anyaga és módszere“ címén hoz
tak értékes dolgozatokat, melyeket élénk 
eszmecsere követett. D. Geduly Henrik 
püspök buzgó imádsággal felavatta és 
átadta magasztos rendeltetésének a 
nemrég felépült új parochiát, mely az 5 
évvel ezelőtt felavatott szép kis temp
lommal együtt ékes bizonysága a kis
várdai gyülekezet egyházszeretetének. A 
kedves napot délután 5 órakor a temp
lomban tartott vallásos ünnepély fejezte 
be, melyen Pass László alesperes, deb
receni lelkész tartott előadást.

Az ukrán misszióról többször hirt ad
tunk már lapunk hasábjain. Isten Szent
lelke meggátolhatatlan munkájának egyik 
legcsodálatosabb újkori jele az az ukrán 
misszió, amelyen keresztül az orosz
szovjet felé tör magának utat az evan- 
géliom. — A sok nehézséggel küzdő ifjú 
ukrán misszió magyarországi támogatá
sának ügyét a Misszióegvesület vette 
kezébe. A Misszióegyesület kéri a misz- 
szió barátait, hogy a 16,188. számú 
csekklapon küldjék be adományaikat az 
összeg megjelölésével. — A Harangszó
hoz is érkeztek már e célra adományok 
és pedig Mikiás Mihály ezredes, tb. egy- 
házfelügyelőtöl 5 P, a győri ifjúsági 
egyesülettől 2 pengő.

A gyenesdiási lelkészüdülő „Kaper- 
naum“ építkezési munkálatai szépen ha
ladnak előre s így minden remény meg 
van arra, hogy június elejére készen lesz 
az egész s a kibővült és megifjodott 
„Kapernaum“ azután már tárt kapukkal 
várhatja lelki-testi pihenésre vágyó ven
dégeit. Az üdülő ünnepélyes megnyitása 
előreláthatólag június 29.-én lesz. Tájé
koztatásul közöljük, hogy a teljesen 
modernül berendezett üdülő, melynek 
saját házi vízvezetéke is lesz, 30—32 
vendég kényelmes elhelyezésére lesz be
rendezve, de épen ezért a lelkésztestvé
reken kívül, — akiknek természetesen 
első sorban kíván az üdülő szolgálni — 
ezentúl fokozott mértékben vehetik azt 
igénybe más hittestvéreink is, akik igazi 
csendre s evangéliomi lelki környezetre 
vágynak. Azon leszünk ezután is, hogy 
„Kapernaum“ kedves vendégei családi 
közösséget alkossanak, melynek élete 
olyan legyen, mint egy igazi evangéli
kus családnak az élete. Megtartjuk tehát 
ezentúl is a reggeli és esti közös áhíta
tot, vasárnap d. u. 6 órakor pedig egész 
nyáron istentiszteletet fogunk tartani 
„Kapernaumban" nemcsak az üdülőben,

de egész Gyenesdiáson nyaraló hittest
véreink részére. — Napi teljes ellátás 
díja ezen a nyáron is 3 P 50 f lesz. Eb
ben bennfoglaltatik a lakáson kívül napi 
háromszori étkezés és egyszeri fürdésre 
jogosító jegy. Azoknak, kik a Balaton
ban nem fürödhetnek, a fürdőszobák ál
lanak rendelkezésre, mely esetben a me
leg fürdőkért mérsékelt önköltségi dijat 
fogunk felszámítani. Kívánatos, hogy 
„Kapernaum“ leendő kedves vendégei 
saját érdekükben mielőbb jelentkezze
nek. Szobákat lefoglalni már most is le
het 10 P személyenkénti biztosítéki ösz- 
szeg beküldése mellett, mely összeg ter
mészetesen az ellátási díjba utólag be 
fog számíttatni. Ha azonban az illető 
nem venné az elfoglalt szobát igénybe, a 
biztosíték az üdülő pénztárában marad. 
Jelentkezni lehet Menyhár István ev. lel
késznél Keszthely, akinek címére kül
dendő a fönt említett jelentkezési díj is. 
Tájékoztatást egyébként szívesen nyújt 
dr. Deák lános egyetemi tanár is, Sop
ron, Felkelő-út 42.

4  „Gyógyíts meg engem 
Uram" cimii betegeknek való imádságos 
könyvet Luthar Ádám battyándi lelkész 
vend nyelvre fordítja. A magyar példánvok 
immár az ötödik kiadásban fogynak. Egy 
darab ára 20 fillér és 4 fillér portó. Kap
ható a Harangszónál.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Oroszország. A kommunisták mosta

nában egy új kiadványt terjesztenek az 
ifjúság között, amelynek címe: „Hogyan 
kell viselkednem, ha szüleim temp
lomba akarnak vinni?“ Benne kioktatják 
az ifjúságot, hogy milyen fenyegetések
kel álljanak ellene szüleik szándékának.

Amerika. A nagy árvíz evangélikus 
területeken evangélikus egyházi épüle
tekben is nagy kárt tett. Knubel, az ame
rikai egyesült evangélikus egyház elnöke 
kérő kiáltványt bocsátott ki az árvízsuj- 
totta evangélikusok megsegítésére.

Anglia. Lloyd George, az angol poli
tika háborús vezére nemrégiben ezt 
mondotta: „A nemzetek fogvicsorgatva 
állnak szemben egymással. Csak az 
evangéliom mutathat kivezető utat. A 
keresztyén egyházaknak össze kell fog
ni a béke érdekében Isten nevében...“ —- 
A mostanában vízrebocsátott Mária ki
rálynő nevű óriáshajó parancsnoksága 
minden vasárnap gondoskodik, hogy le
gyen protestáns istentisztelet a hajón.

Japán. Sok száz japán falusi kis gyü
lekezet elhatározta, hogy anyagilag is 
támogatja Kagawa evangélizáló munká
ját.

Kongó. Ezen a belga fennhatóság 
alatt levő afrikai gyarmaton 1877-ben 
kezdődött a protestáns misszió. A sok 
nehézség ellenére is egyre erősödik az 
evangéliom ügye. A protestáns iskolák 
száma ma 10,116, a híveké 335.727.

K Ü L Ö N F É L É K .
Nevezetes események fordulója má

jus hónapban. 373 május 2.-án halt meg 
Athanasius híres ókori hittudós. — 1519 
május 2.-án halt meg Leonardo da Vin
ci, a középkor egyik legnagyobb festője. 
— 1925 május 2.-án halt meg Gyurátz
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Ferenc püspök. — 1921 május 4.-én vit
ték Luthert Wartburg várába. — 1873 
május 4.-én halt meg Livingstone, Afri
ka híres misszionáriusa. — 1525 május 
5.-én halt meg Bölcs Frigyes választó- 
fejedelem, Luther pártfogója. — 1821
május 5.-én halt meg Napoleon. — 1859 
május 7.-én alapították a Protestáns Or
szágos Árvaházat. — 1833 május 15.-én 
volt a híres Nagygeresdi egyesség. — 
1631 május 20.-án Tilly feldúlta Mag
deburg városát. — 1506 május 21.-én 
halt meg Kolumbus Kristóf. — 1780 má
jus 21.-én született Fry Erzsébet, a ,.bör
tönök angyala“. — 1832 május 21.-én 
született Hudson Taylor, a Kína-bel- 
földi misszió megalapítója. — 1498 má
jus 23.-án égették meg Savonarola Je
romost. — 1471 május 24.-én született
Dürer Albert, magyar származású híres 
festő. — 1521 május 25.-én mondották 
ki Luther ellen Wormsban a birodalmi 
átkot. — 1564 május 27.-én halt meg
Kálvin János. — 1453 május 29.-én fog
lalták el Konstantinápolyi a törökök.

Kézírásos magyar biblia. Az amerikai 
Clevland magyar evangélikus egyháza 
május 30.-án tartja megszervezésének 
30 éves jubileumát. Ennek az ünnepség
nek lesz egy igen érdekes és megható 
mozzanata is. A gyülekezet 259 férfitag
ja elhatározta, hogy a jubileum napjára 
közülük ki-ki lemásol a magyar újtestá- 
mentom 259 fejezetéből egyet-egyet. A 
jubileum napján azután a templomudva
ron e célra felállított emelvényen mind 
a 259 férfi elhelyezi a maga kézírásos fe
jezetét egy előre elkészített díszes kö
tésbe, amely ilyenképpen közel 1500 ol
dalból álló, kézzel írott magyar újtestá- 
mentomot fog alkotni.

„Pickwick“ és az alkohol. Pickwick a 
címe Dickens angol író ezelőtt 100 évvel 
megjelent világhírű regényének. Az an
golok ünnepségeket tartottak a jubileum 
alkalmával. Az egyik angol egyházi lap 
azonban azt vitatja, hogy ez a könyv 
nem érdemel olyan nagy üneplést, mert 
„kilencvenszer említi az alkohol 30 féle 
fajtáját és elítélés helyett tréfásan írja 
le a részegség állapotát“.

ÚJ KÖNYVEK.
Hadley: Krisztus mentő hatalma. An

golból fordította Horeczky Béla. 116 lap. 
Kiadta a Bethánia irodalmi és nyomdai 
vállalat. Ára 2 P. Nagy szolgálatot vég
zett kiadó a könyv megjelentetésével, 
mely tuladjonképen a newyorki iszákos
mentő misszió története. A történetbe 
beletartozik maga Hadley is, aki 16 esz
tendeig működött iszákosok és börtönvi
seltek között. De az életében történt 
nagy fordulat előtt maga is a züllés leg
mélyén volt és már az iszákos őrület, a 
delirium tremens is előfogta. A könyv 
többi hőse is: Macauley Jerrv, Reub bá
tyó, Bowery Ike, Wood János, stb. mind 
az iszákosság és más szörnyű bűnök zül
léséből Krisztusnak csodálatosan meg
mentett emberek. Az itt-ott talán kissé 
idegenül ható környezet- és körülmé
nyekből nagy hatalommal ragyog elő az 
éíö Krisztusnak csodálatos szeretete. 
Hadiey temetésén Chapman lekész cso
dálatosan mélyen megindító gyászbeszé
dében a következőket mondta: „A jelen 
pillanatban százakat szólíthatnék elő 
azok közül, akik most itt vannak „fel

öltözve és eszüknél“, hogy elvonuljanak 
önök előtt és tegyenek bizonyságot ar
ról, miszerint ők Hadley Sámuel befo
lyásának köszönhetik, hogy rajtuk az Is
ten képmása és hasonlósága újból látha
tóvá lett“. Építő erejű olvasmány a 
könyv. Megszerzését melegen ajánljuk.

A Luther-Társaság új nyomású elemi 
iskolai, hitoktatói és iskolavizsgálati ür- 
lapiveket adott ki, amelyek nagyon jól 
használhatók s amelyekre felhívjuk az il
letékesek figyelmét. Az űrlapok darabon
kénti 4 filléres árban megszerezhetők az 
alábbi címen: Luther-Társaság könyv-
kereskedése Budapest, VIII., Üllői-út 24.

A budapesti ref. egyházmegye kiadta 
azokat az előadásokat, amelyek a virág- 
vasárnapi református nagygyűlésen 
hangzottak el.

c s a l á d i  É r t e s í t ő

Halálozás. — Illgen Antal, ny. lelkész, 
aki előbb Gyönkön, majd Lőcsén volt 
lelkész, a megszállás után pedig a nemze
ti hadsereg tábori lelkésze volt, 74 éves 
korában Budapesten elhunyt. — Mórotz 
Gyula pénzügyőri felvigyázó, a Harang
szónak 21 év óta előfizetője, hosszas 
szenvedés után 82 éves korában elhunyt 
a celldömölki kórházban. — Brózik Már
ton Károly, a szegedi Ferenc József tu
dományegyetem bölcsészettani karának 
III. évfolyamú hallgatója 12 napos kínos 
szenvedés után április 29.-én, életének 
23. évében elhunyt. Temetése május 1.- 
én volt Tiszaföldvárott. — Győrffy La
jos május 1.-én életének 64., házasságá
nak 38. évében hosszú, súlyos szenvedés 
után elhunyt. Temetése május 3.-án volt 
Felpécen. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A pünkösdi ünnepek alkal

mával Magyaróvár város nagyszabású 
gazdasági ünnepségeket rendez. — A 
nyersbőrpiacon az árak 2—5 százalékkal 
olcsóbbodtak. — Visszamenőleg január 
1-től adómentesek a kis családi házak. 
— A védett birtokok teherhatárának he
lyesbítését kérő kérvényeket május 20- 
ig kell benyújtani az adóhivataloknál. - — 
A nemzetközi vásárra féláron utazhatik 
a közönség Budapestre. — A tojásérté
kesítés május elsejétől kezdődöleg 10 
darabon felül csak súly szerint történ
hetik.

Terményárak Bpesten. Búza 15.25— 
16.55, rozs 13.65—14, sörárpa 16.25-20, 
tak. árpa 14—15.25, zab 15.75—16.20, 
tengeri 12—12.25 P métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 kg- 
ou felül 98—101, közép páronként, 340 
kg-on alul 95—97, szedett, közép páron
ként, 220—260 kg-ig 94—100, könnyű 
páronként, 180—220 kg-ig 86—92, si
lány páronként, 100—180 kg-ig 74—83, 
öreg, nehéz, páronként, 300 kg-on felül 
85—90, szedett, öreg, 76—82. angol 
hússertés, 180—220 kg-ig 95—102, an
gol sonkasüldö páronként, 120—150 kg- 
ig 86—103 fillér élősúlykg-ként.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

Szerkesztői üzenetek.
J. Gy. Írása megható lelki állapotot 

tükröztet, de közlésre nem alkalmas. — 
Az előbbi üzenet vonatkozik B. J. költe
ményére is.

K. P. Salgótarján. A cikkíró ezután 
fejti ki, hogy „hogyan kell a betegségek
nek elejét venni“. — B. J. A versírásnak 
törvényei vannak, amelyek alól mi — 
sajnos — nem adhatunk felmentést, 
írása megható, de nem vers.

Többeknek. Mindenkinek joga van 
verset írni — saját gyönyörűségére, mi 
azonban egy-egy rossz vers megbírálá- 
sára eltékozolt időnket szeretnénk oko
sabb dolgokra felhasználni. — E. D. Az 
utolsó versszak dogmatikai okokból nem 
közölhető, s azt annál könnyebben el
hagyhattuk, mert a költemény anélkül is 
befejezett. Köszönet. — K. D.-né. Mivel 
egy előbb beérkezettet kellett közölnünk, 
költeménye csak később kerülhet sorra. 
— Soltvadkert. Híreket több mint egy 
hónapi késéssel nem közölhetünk. — V. 
1. Ujmalomsok. A beküldött összeggel
1935. dec. 31.-ig rendezte hátráiékát. 
Esedékes f. év január 1.-től. — P. J. 
Orosháza. Előfizetése f. év december 31- 
ig rendben van. — M. J.-né Szeged. 
Előfizetését 1937. ápr. 1-ig rendezte. — 
M. 1. Oroszlány. A beküldött összeggel 
rendezte múlt évi hátráiékát. Esedékes
1936. január 1-től. N. B. Kemenesszent- 
márton. Előfizetése május 1-ig rendezve.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Kiss Gyula Kemenesmagasi, Wincze 

József Sikátor, Papp Károly Homokbö- 
döge, id. Bida László Marcalgergelyi, 
Űri Sándor, ifj. Hajba Sándor, Antal La
jos, Szaaly József, Vizii József, Bodor 
Sándor Külsövat, ifj. Páli Antal, Józsa 
Károly, Szalóky Lajos Nemesszalók, Gő
gös László Dabrony, Tóth Józsefné 
Somlóvecse, Schäffer Károly Adorján- 
háza, Nivák Pál Adorjánháza 10—10 fil
lér. — Varga Ferencné Pápa, Somogyi 
Károlyné Takácsi 6—6 fillér. — Varga 
János Pápa 12 fillér. — Farkas Sándor- 
né Balatonalmádi, Rigler János Pápa 
16—16 fillér. — Tóth Dániel Nemessza
lók, Tusnádi Ernőné Bpest, Bulla Dániel 
Pápa, Szemerei György Lajoskomárom, 
Kasper Róbert Bpest, Póczy István 
Győr, Dömötör Sándor Vanyola, Nagy 
Ilona Nagyrév, Tucska Ferenc Várpalo
ta, özv. Bögöthy Józsefné Nemeskér, 
Varga István Gyóró, Madarász Pál Ba
lassagyarmat, Paár István Győr, dr. 
Kiszling Ernő Balaszentgyörgy, Bors Jó
zsef Bakonytamási, Ernszt Vilmosné 
Maglód, Zongor Lajos Nagysimonyi, Sz. 
Balázs János Rábaszen’tandrás, Szédelyi 
Pál Szergény, Csite Sándor Gór, Lantai 
Sándor Várpalota, Mátyás Dávid Győr, 
Nagy Dénes Bpest, Szalay Lidia Farád, 
Kozma Imre Tét, Csonka György, Szabó 
Gyuláné, Rác Pálné, Hajba István Kül- 
sővat, Zinzeró Viktor, P. Tóth Sándor, 
Tóth Gábor, Gici Károly, Bálint Gábor- 
né, Csöngei János Nemesszalók 20—20 
fillér. — Tompos Sándor Veszprémvar- 
sány 24 fillér. — Takács Miklós Hornok- 
bödöge 26 fillér. — Fehér Istvánná Ost- 
ffyasszonyfa, Sári Sámuelné Győr, Mé
száros Árpádné Zalaegerszeg 22—22 fil
lér. — Roboz Istvánná Külsövat, Hor-
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váth József, Erős Lajos, Csete János Ne- 
messzalók 30—30 fillér. — Körmendi 
István Vanyola 36 fillér. — Id. Pap Já
nos Homokbödöge, Buthy Dávid Beled, 
felső Molnár Sándor Szergény, Németh 
Istvánné Külsövat, Hajba józsef Kiilsö- 
vat, Mógor Károly Nemesszalók 40—40 
fillér. — Németh Pál Bakonytamási, 
Szakáll László Pápa, Csete György Pá
pa, Kovács Antal Szergény, özv. Vir
rasztó Jánosné Szergény, Bartos József- 
né, G. Kivács József, id. Hajba Sándor, 
Antal László, Horváth Róza Külsövat, 
Prikkel Sándor Csögle, Egyed Károly 
Somlóvecse, Ferenczy Giziké Somlóve- 
cse 50—50 fillér.

A M a g y a r  E v a n g é l i u m i  S z ö v e t s é g  ( A l l i 
a n c e )  M e g a l a k u l á s a  é s  k o n f e r e n c i á j a .  A
március 24—25 -ére kitűzött gyűléseket a Szövetség 
előkészítő bizottsága kénytelen volt annak idején 
elhalasztani A nemzetközi áruminta-vásárral kap

csolatban május 18.-án ós 19.-én a következő tárgy
sorozattal tartja meg üléseit: Május 18-án este 6 
órakor alakuló közgyűlés a Budapest-fasori rcf. 
egyház tanácstermében (VII., Vilma királynö-út 7.» 
Fél 8 órakor szeretetvendégség a skót-misszió W ebs
ter termében. (VI. Vörösmarty-u. 51.), melyen Knight 
(íyörgy skót ref lelkész mond megnyitó beszedet, 
Bereczky Albert budapesti ref. lelkész tart biblia- 
magyurazatot. Május '«.-én d e. és d. u. a konfe
renciai gyűléseket az Üdvhadsereg központi fekvésű 
termében (VII Erzsébet-kö'út 'ti. sz. az udvarban 
jobbrs) tarlják. « órakor az imaórát vezeti vitéz 
Sróter Ferenc ev. lelkész. 1« órakor kezdődik Csel. 
11:42. alapján egy elöadassorozat. 10 — 11 : Az apos
tolok tudománya (dr. Kiss Ferenc egyetemi tanai). 
11—12: A közösség <dr. Major László). 3—4: Az 
imádság íBeharka P á l’. 4—5: A kenyér megtörése 
(vitéz Csia Lajos ref. hitoktató). —- Este 7 órakor 
evangelizáló estély a Wesselényi-utcai baptista ima- 
házban (Hársfa utca sarok), melyen hangzik el: El- 
közelitett az Isten országa (Németh Károly ev. egy- 
házker. főjegyző), Örököse vagy-e az Isten országá
nak? (Liebstbckl Jenő). A szeretetvendégség belépő
díja 60 fillér, a többi gyűléseken belépődíj nincs. 
Akik vidékről jönnek Budapestre és szállásra van 
szükségük, szállás ügyben forduljanak ahhoz az 
egyházhoz, melyhez legközelebb állanak. A rendező
ség azzal a kéréssel fordul a magyar protestantiz

mushoz, hogy minél nagyobb számmal vegyen részt 
a fenti gyűléseken, melyek a koresztyensegnek Krisz
tus Urunk főpapi imájának legfőbb tárgyát képező 
belső egységét kívánjak szolgálni. „Hogy elhigyje a 
világ, hogy én Tőled jöttem“.

Papi családból tizenkilencéves úri
leány, állástalan tanítónő úri családhoz 
kisgyermekek mellé, vagy nyaralásra kí
sérőnek ajánlkozik. Megkeresések a szer
kesztői hivatal útján, válaszbélyeg elle
nében, „Hitsorsos jeligére“. 1—1

Nyaralás. Keszthelyen, a várostól 10 
percnyire, Balatonparti, pormentes he
lyen épült szép villában kettőágyas szo
bák teljes ellátással, vagy anélkül külön
álló konyhahasználattal olcsón kiadók. 
Saját, díjtalan strand! Esetleg a villa 
előnyös fizetési feltételekkel eladó. Vi
tális Károlyné, Szombathely, Köszegi-u.

2—5

Egészségvédelem a családban.
Irta: Dr. Itlxés Zslgmond, vármegyei tiszti főorvos.

2.. Egészséges lakás.
Egészséges levegő.

A lakóházat az ember az időjárás viszontagságai ellen 
védelmül építi. A lakás megvéd a hideg, a szél, az eső ellen, 
megvéd a nagy hőség ellen; de biztonságot nyújt állati és em
beri tolakodások, támadások ellen is. Az angol azt mondja: „Az 
én házam tíz én váram.“ Ezt a mondást azonban nemcsak a 
testi biztonság szempontjából kell értelmezni, hanem átvitt ér
telemben is: a mi házunk biztonságot nyújt nekünk lelki, er
kölcsi vonatkozásban is. Házunkat, lakásunkat templommá kell 
avatnunk, ahol a család minden tagja megtalálja azt a lelki 
egyensúlyt, amit egyedül a vallásos élet tud biztosítani. Künn 
az élet küzdőtérén a munkában elfáradhatunk, ránk zúdulhat 
ezer veszély és baj, ellenünk törhet embertársaink gonoszsága, 
ha hazatérünk és a meleg családi fészek küszöbét átlépjük, 
lerakhatjuk lelkünk terhét, megtisztulhat 'lelkünk a kívül rá
freccsent szennytől és megerősödhetünk az újabb küzdelemre.

Mindez áll nemcsak lelkünkre, hanem testünkre is. A testi 
élet is megkívánja, hogy a fárasztó munka és a napi gondok 
után testünknek megszerezzük a pihenést és felüdülést. Kime
rült, fáradt szervezettel kötelességeinket csak hiányosan tud
juk ellátni. Ezért szükséges, hogy lakásunk úgy legyen beren
dezve, hogy testi pihenésünket, üdülésünket otthon megtalál
hassuk és ne kényszerüljünk azt társaságban, korcsmában, ka
szinóban keresni. Ennek előfeltétele a lelki, erkölcsi adottságo
kon kívül az, hogy lakásunk az egészség követelményei szerint 
legyen megépítve és berendezve.

A lakószoba legyen száraz, világos, elég tágas. Száraz a 
lakás, ha a padló nem korhad, nem gombásodik, ha a szoba le
vegője nem nyirkos, aminek a legjobb ismertető jele az, hogy 
a szekrényben elhelyezett ruhanemüek nem dohosak, nem nyir
kosak, nem penészesek. A száraz lakás is megdohosodhatik 
idővel, ha nem elég világos és nincs kellően szellőztetve.

A lakás szárazsága első sorban a ház fekvésétől függ. A 
háznak ezért emelkedett és száraz talajon kell épülnie. Ablakai 
lehetőleg délnek, de legalább is keletnek, vagy nyugatnak néz
zenek. Az összes falak, nemcsak a főfalak, hanem a szobák 
válaszfalai is legyenek elszigetelve a padlók szintje alatt né
hány centiméternyire. Szigetelésre legalkalmasabb az aszfalt 
szigetelő lemez. Az egyes lemezeket érintkezési végeiknél forró 
aszfalttal kell összeragasztani. Fontos az is, hogy a padlók 
szintje a talaj szintjétől legalább félméter magasan legyen. 
Még inkább azzal lehet a lakás szárazságát biztosítani, hogy 
ha a szigetelésen kívül a szobákat, különösen a hálószobákat 
alápincézzük.

Legyenek a szobáink világosak, amit nemcsak az abla
kok dél-, kelet-, vagy nyugat felé fekvésével, hanem azzal is 
elősegíthetünk, hogy az ablakok nagyságát szobáink nagysá
gához arányosítjuk. Általában megszoktuk követelni, hogy az 
ablakok területe a padló ‘/io részét tegye ki. Ha pl. a szoba 
padlója 5-ször 6 méter, vagyis 30 □-méter, akkor az ablakok 
területének legalább 3 □-méternek kell lenni. Természetesen 
ennél jóval nagyobb is lehet az ablakok területe, annál több 
fény és levegő juthat be a szobába, Az ablakok elé ne ültes

sünk magasra növő bokrokat vagy fákat, mert azok elfogják a 
napfényt és levegőt a lakásunktól.

Legyenek szobáink elég tágasak, hogy különösen háló
szobánkban egy személyre legalább 15 köbméter levegő jus-' 
son. Sziik vagy zsúfolt szobában a levegőt gyorsan elhasznál
juk, holott tudjuk, hogy állandóan sok és tiszta levegőre van 
szükségünk tüdőnk és vérünk szellőztetésére. Szobáinkban a 
levegő tisztaságát nemcsak azok tágassága és az ablakok 
nagysága által biztosíthatjuk, hanem főként gyakori és kiadós 
szellőztetés által segíthetjük elő. Szellőztetnünk kell az abla
kok kinyitása útján szobáinkat a reggeli takarítás idején s an
nak befejezte után is még mintegy 10 percig, hogy a bútortö- 
rölgetés alkalmával felszálló por az ablakokon át távozhassák. 
Szellőztetni kell a szobát a főétkezések, de legalább is az ebéd 
elköltése után, mert az ételszag, amely, ha nap-nap után benn
marad a szobában, nemcsak a szoba levegőjét rontja meg, ha
nem beveszi magát bútorainkba, ruháinkba, a szekrénybe el
rakott tiszta fehérneműkbe, stb. Szellőztetni kelt következete
sen minden este lefekvés előtt hálószobánkat, hogy éjjelen át 
ne az elhasznált levegőt kelljen belélekzenünk, hanem friss le
vegővel telt szobában térhessünk nyugovóra. Fontos ez azért, 
mert alvás közben öntudatlanul is mély, kiadós lélekzetet ve
szünk s ekkor van igazán bő alkalma tüdőnknek ahhoz, hogy 
alaposan kiszel'lőződhessék. Télen rövidebb idő alatt kicseré
lődik szobánk levegője a külső és szobabeli levegő nagy hő- 
különbsége miatt. Éppen ezért ne gondoljuk, hogy a fütetlen 
szoba egészségesebb a mérsékelten fűtöttnél. Hiszen a hideg 
szobában nemcsak hogy megfázhatunk, hanem e mellett a 
szoba levegője elég kiadósán nem is cserélődhetik ki, — ezért 
aztán megáporodik, elhasználódik.

A meleg idő beálltával, amikor már fűtésre nincsen szük
ség, háljunk nyitott ablakok mellett, hadd áradjon be szo
bánkba bőven az éltető, tiszta levegő. Természetesen ennek 
előfeltétele, hogy házunk környékének légköre ne legyen 
szennyezett, rothadó növényi és állati anyagokból kiáradó bű
zös és mérgező gázaktól fertőzött. Ezért kell nagy gondot for
dítanunk házunk környékének, udvarunknak tisztaságára. Ezért 
kell a szennyvíztartókat, emésztőgödröket légmentesen lefedni, 
a szemét- és trágyadombokat, az istállókat a lakóháztól minél 
távolabb elhelyezni s a szemetet és trágyát minél gyakrabban 
kihordani. Ez azért is rendkívül fontos, mert ezek a legyek sza
porodásának a fő fészkei. A legyekről pedig jól tudjuk, hogy 
mennyi bajnak, tisztátalanságnak az okozói.

„A tisztaság már fél egészség.“ A lakás tisztántartása 
elsősorban a háziasszony, a családanya kötelessége s ha meg
van, egyben érdeme, amivel nagy mértékben elősegítheti csa
ládjának egészségét.

A tisztaságot egész életmódunkban be kell tartanunk s 
arra jó példaadással gyermekeinket rá kell nevelnünk. Tiltsuk 
el gyermekeinknek bent a szobában a féktelen hancúrozást, 
ugrálást, futkosást és hangoskodást. Az eféle játékkal felverik 
a port, beszívják tüdejükbe, makacs köhögés lesz rajtuk úrrá s 
hajlamosakká válnak különféle tüdőbetegségekre. Ezzel ellen
tétben a tiszta szabad'levegőn az élénk játék közben tágulhat 
a tüdő, kiszellözhetik a vér, felélénkülhet a test és a lélek.

Az utca kocsiforgalma által felkavart por ellen rendsze
res utcalocsolással kell védekezni, hogy az utca pora be ne ha
tolhasson lakásunkba.

Gondot kell fordítani lakásunk megfelelő fűtésére is. 
Amint már mondottuk, a fűtéssel nemcsak felmelegitjük szó-
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bank levegőjét, hanem lakásunk természetes szellozteteset is 
előmozdítjuk, mert a külső tiszta, friss levegő a természeti tör
vények szerint iparkodik a melegebb szobai levegő helyét el
foglalni. Így aztán még ha nem szellőztetjük is télen rendszere
sen lakásunkat, a jó Isten gondoskodásából kicserélődik szo
bánk levegője legalább is annyira, hogy nem fulladhatunk meg 
abban a levegőben, amelyet kilélekzésünk által szénsavval fer
tőztünk meg.

Kályháinkban — mint jól tudjuk — szénsavon kívül szen- 
gáz is képződik, ami a szénsavnál még mérgezőbb hatású. 
Ezért a gondos családfő vigyáz arra, hogy a kályha jó álla
potban legyen, ne legyen megrepedve, — a vaskályha, taka
réktűzhely füstcsövei jól legyenek összeillesztve, ürterük ne 
Jegyen korommal, vagy más módon elzárva, mert különben a 
mérges gázok a kályha repedésein, a nyílásokon át kiáramol
hatnak és megmérgezhetik a szobában, konyhában tartózkodó
kat. A széngáz, tudományos nevén szénoxyd, belégzése émely
gést, hányást, fej- és derékfájást, nagyobb mennyiségben be
lélegezve halált is okozhat.

A kályha, különösen a vaskályha, ha nagyon kitüzesedik, 
pörköli, szárítja a szoba levegőjét. A pörkölt, kiszáradt levegő 
könnyezést, szemeinkben a csípés érzetét kelti, torkunkat, lég
csövünket kiszárítja s ez által köhögésre késztett. Ezért a kály
hát megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A kályha tetejére 
vízzel telt edényt kell helyezni, hogy a szoba levegője párával 
telhessék meg, így ellensúlyozni lehet a szoba levegőjének kiszá
radását. A kályha elé célszerű, a vaskályha elé meg egyenesen 
elmulaszthatatlan kötelessége az előrelátó családanyának védő
falat, úgynevezett kályhaellenzöt helyezni, hogy a kis gyermek 
a tüzes kályhához hozzá ne nyúlhasson, neki ne eshessék. Sok 
példát lehetne felhozni, amelyekben a szülök e tekintetben való 
gondatlansága helyrehozhatatlan szerencsétlenséget s nekik 
örök bánatot okozott.

Kiváló fűtési mód a központi melegvizes fűtés, csakhogy 
kisebb lakásokban nagyon is költséges. A fentebb vázolt hát
rányoknál fogva előnyben kell részesíteni a vaskályhával szem
ben a cserépkályhát.

E helyen kell megemlékeznünk a világításról is, amely 
ugyancsak alkalmas arra, hogy szobánk levegőjét megrontsa. 
Mindenki beláthatja, hogy a villanyvilágítás a legtisztább, a 
legcélszerűbb mesterséges világítási mód, mert nem fejleszt 
égési gázakat, mint a gyertya-, petróleum- vagy a gázvilágítás, 
amelyek, amíg egyrészt fogyasztják szobánk levegőjének oxi
génjét, a mi éltető elemünket, másrészt szénsavtermelésükkel

meg is rontják, megmérgezik a szobalevegőf. Amely községbe 
tehát villany van bevezetve, arra kell minden családfőnek tö
rekednie, hogy lakása világítását villannyal oldja meg. Az a 
többletkiadás, amivel a villanyvilágítás többe kerül, bőven meg
térül azáltal, hogy szemünket a jobb világítással kíméljük, 
egészségünket a más fajta világítási módokból eredő vesze
delmektől megvédjük. A villanyvilágítás előnye különösen ki
tűnik, ha még azt a sokféle veszedelmet is számba vesszük, 
ami a petróleum robbanó természetében, a világítógáz mérgező 
tulajdonságában rejlik, nem is számítva az ily világítások nyo
mán támadó kellemetlen szagot, ami eltölti lakásunkat, sőt 
sokszor ételeinken is érezhető. E helyen meg kell említenünk 
azt a rossz szokást, ami már sokszor okozott súlyos szeren
csétlenséget, hogy némelyek a petróleum-lámpát úgy oltják el, 
hogy belefújnak a lámpaüvegbe. Megeshetik ilyenkor, hogy a 
lámpában felgyülemlett petróleumgáz felrobban, szétveti a 
lámpát, sebesülést, füzet okozhat. Ezért helyesebb a lámpabél 
lecsavarásával magára hagyni a lámpát, hogy az csendesen 
pislákolva magától kialudjon, — vagy ha mégis siettetni akar
juk a lámpa eloltását, a lámpacilinder felett vízszintes irány
ban szabad csak enyhén elfujni ,ami kevesebb veszélyt rejt 
magában, mintha abba felülről egyenesen belefujnánk.

A villanyáramnak is vannak veszedelmei, megfelelő vé
dőberendezésekkel ellátott vezeték és kapcsolóberendezés kellő 
biztosítékot nyújt a balesetek ellen. Természetesen a villannyal 
való bánásmódra ki kell oktatnunk házunk népét.

Minden mesterséges világítással, még a villannyal szem
ben is előnyt kell adnunk a természetes világításnak, az áldott 
napfénynek, amely nemcsak a legtökéletesebb Világosságot 
adja, hanem éltető ereje is van. Éppen ezért munkaidőnket 
úgy kell beosztanunk, hogy dolgainkat nappali világosság mel
lett végezhessük el: korán keljünk s ne nyúljon munkánk vég
zése bele az éjszakába.

A napfénytől elzárt élő szervezet, legyen az növényi, ál
lati vagy emberi szervezet, elsatnyul, betegségre hajlamos 
lesz, növekedésében megáll. A sötét helyen tartott növény el- 
sárgu‘1, a börtönbe zárt, vagy sötét helyiségben vagy az ál
landó mesterséges világítás mellett élő ember sápadttá, vérsze
génnyé, betegségekre, különösen tüdövészre hajlamossá válik.

Az Isten áldott napjának csodás fényétől átjárt, tiszta le
vegő a legjobb biztosíték a különféle, főleg pedig a fertőkő be
tegségek ellen.

(Következő cikkünk címe: Egészséges életmód).

Pannonhalmára kiránduló  
hittestvérek figyelm ébe!
Legolcsóbb házias étkezés és 
pontos kiszolgálás

N e m e s  J á n o s n á l
p a n n o n h a l m i  á l l o m á s i  v e n d é g l ő b e n .  4 — 4

Ev. Hospiz Helenenburg, Badgastein
ban, Salzburg-tartomány legszebb he
lyén. Diakonisszák vezetése alatt. Igen 
jó ellátás. A fürdő legszebb helyén. Für
dő a házban. Mérsékelt árak. A tiszta 
jövedelem ev. egyházi célokat szolgál.
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K E C S K É S  JÁ N O S
lakberendező asztalosmester

G Y Ő R -G Y Á R V Á R O S ,
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút orokat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is 
M e g h í v á s r a  helyszínre megyek.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 193B. évi programmja: 
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R u h a fe sté s  -  v e g y t is z t itá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítási 6—10

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXMÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNÓ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
FelóIAa «.-orkeirtö 6« ki-.dó ■

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat n u n  «tunk r i n n

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63
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Alapította:

KAPI BÉLA
l9!o-b«n

Laptulajdonos : 
O unántú l i  Lu th e r  - S z í v e m i g .

Meg je l en ik  m i n d e n  v a s á r n t p .

Ingyan malléklat tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poitacaekk számla : 30.526.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztusban 

hivővei együtt örök életet ád. — Ez bizonnyal igaz!
A harmadik hitágazat lutheri magyarázata a kishaléból.

A Sumgut 
iiutMxtfi-icindóhJTBtal« >

QYÖR
a ., P e tő f it*  8.

■UóíLxetéoi ára: 
negyedévre l P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 füléi, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos kQldéesel 
lO'/a-oa kod7ezmény 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Csak egyszer élünk.
„Közülünk senki som él önmagának 

és senki sóin hal Önmagának ; mert ha 
éiünk, az Urnák élünk, ha meghalunk, az 
Urnák halunk meg. Azért, akár öljünk, 
akár haljunk, az Űréi vagyunk“.

A z Északi-tengeren hajósülyedt el.
Legénysége a mentőcsónakba 

szállt és végnélküli sötétségben 
napokon át hányódott. A reménység 
is lassan elköszöntött tőlük, amikor 
egyszerre váratlanul meglátják egy 
távol haladó hajónak a világosságát. 
Minden azon fordul meg most már. 
hogy tudnak-e fényjelet adni. Ezért 
a csónak parancsnoka kiadja a jel
szót: „Kifordítani a zsebeket, van-e 
valakinél gyufa!“ A kutatás ered
ményét az egyik matróz kiáltja: 
„Találtam egy szálat!“ Fújt a szél, 
ezért szorosan összebújtak, köpe
nyükből sátrat készítettek és lélek- 
zetvisszafojtva lesték a kísérlet ered
ményét. Sikerült a gyufa meggyúj
tása és igy lángra tudták lobbantam 
a viharlámpást is. Megmenekültek. 
Micsoda idegfeszitő állapot lehet 
az, melyben a gyufa meggyújtásakor 
mindannyian éltek! Az volt az egyet
len gyufájuk.

Milyen különös tanítást kapunk 
akkor, ha ennek a történetnek az 
igazságait életünkre alkalmazzuk. 

Csak egyszer élünk!
Ha világunkban szét tekintünk, 

megdöbbent minket az a könnyel
műség, melyre ennek az igazságnak 
a fénye rávilágít.

Csak egyszer élünk! — így kiált 
az, aki tivornyázik és jókedvét meg 
akarja indokolni. Csak egyszer 
élünk! kiáltja a fiatalember, aki 
az élet minden gyönyörét meg
akarja szerezni magának! Csak egy
szer élünk ! — mondja, aki köteles
ségei elől menekülni akar. Hát 
ezt az egyetlen életet terheljem 
meg gonddal, törődéssel lemondás
sal ?

Életbölcseséget is formáltak ki

e tétel alapján. Csak egyszer élünk, 
azért meg kell gondolnunk, hogy 
vannak kötelességeink Azt tanítják 
sokfelé, hogy a mi életünk rendelte
tése és értelme az, hogy minden 
nemzedék igyekezzék valami újat 
átszármaztatni az utána követke
zőkre. Mi magunk múltak munká
ján emelkedtünk magasra, ana kell 
igyekeznünk, hogy utánunk jövök 
a mi vállunkon emelkedhessenek 
még magasabbra. De ha végig 
gondoljuk ennek a tanításnak az 
igazságait, milyen ásitó, kétségbe
ejtő ürességet veszünk észre a vég
céljánál !

Hát csak annyi volna az életünk, 
hogy élünk néhány esztendeig, aztán

Kevés olyan komoly és felelős
ségteljes pillanat van az életben, 
mint mikor a keresztszülő Isten és 
a gyülekezet szine előtt megfogadja, 
hogy szóval, tettel, élete példa- 
adasának minden igyekezetével 
igyekszik elősegíteni a megkeresz
telt gyermeknek a keresztyén hit
ben és istenfélelemben leendő 
nevelkedését.

Mégis mennyi felelőtlen, lelki- 
ismeretlen vétkezés és mulasztás 
történik a keresztszülői tisztség 
körül!

Miért van az, hogy a keresztség 
szentségének kiszolgáltatásánál leg
többször csak a keresztanya van 
jelen? Hiszen a gyermeknek nem
csak keresztanyja, hanem kereszt
apja is van! Hol marad az utóbbi? 
Ó a keresztelés ünnepélyének csak 
a lakomái részleténél jelenik meg. 
Hogyan fogja az ilyen keresztapa 
betölteni azt a keresztszülői tisztet, 
amelyet maga sem vesz komolyan?

Vannak szülők, akik tömegesen 
kérik fe l a keresztszülőket. Néha az 
anyakönyv egész rovata is kevés

meghalunk? Csak annyi, hogy a 
föld életét kényelmesebbé tegyük 
az utánunk következőknek? r

Mennyivel több az, amire keresz
tyén hitünk tanít! Jézus nyomában 
járva, hamarosan eljutunk az apos
toli vallomásig: „Senki sem él ön
magának“ — „Az Űréi vagyunk!“ 
Észrevesszük, hogy az a rendelte
tésünk, hogy egész életünk isten- 
tisztelet legyen. Egyszer élünk, 
azért kell ezt az életet az Istennek 
szentelnünk.

Vigyázzunk, hogy a földi élet 
végén égjen hitünk fáklyája, hogy 
meglássa az Isten és átmentsen 
minket a túlsó partra!

a sok keresztszülő-pár bejegyzésére. 
Hiszen ha ez a sok keresztszülő 
versenyezne tisztének igazi betölté
sében, akkor csak örülni lehetne. 
A helyzet azonban az szokott lenni, 
hogy mindegyik a másiktól várja 
a keresztszülői tiszt kötelességének 
betöltését, magának pedig csak a 
díszt tartja meg belőle. Inkább le
gyen a gyermeknek kevesebb ke
resztszülője, de azok legyenek hivő 
keresztyének, akik keresztyéni lé
lekkel töltik be áldott hivatásukat.

Némely szülő egyenesen aszerint 
választja ki a keresztszülőket, hogy 
kitől kaphat majd a gyermek több 
ajándékot. Gazdagok előnyben ! Pe
dig a keresztszülői tisztség betölté
se nemcsak és nem is elsősorban 
karácsonyi, születésnapi és konfir
mációi ajándékozásban áll Az igazi 
keresztszülő aranyláncnál és ezüst
óránál sokkal értékesebb ajándékot 
(is)ad a keresztgyermekének !

Olykor még az is előfordul, hogy 
más vallásu egyént kérnek fel ke
resztszülőnek. Sőt arra is volt már 
eset, hogy zsidót akartak megtenni

Wolf Lajos.

K e r e s z t s z ü l ő k .
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keresztszülőnek. Adassék tisztesség 
mindenkinek! De az evangélikus 
gyermeknek az evangélikus keresz- 
tyénségben leendő nevelésére csak 
nem jelenthet megnyugtató bizto
sítékot olyan valaki, aki a mi hi
tünket nemcsak nem ismeri, de 
talán nem is állhatja. Ezen a ponton 
mutatkozik legbántóbban, hogy 
egyesek mennyire semmibe veszik 
a keresztszülői hivatást.

Konfirmáció ünnepén a kon
firmandusokkal együtt újra meg
állnak Isten előtt a keresztszülők 
is. Hány van közöttük, akiben 
háborognia kellene a furdaló 
lelkiismeretnek arra a gondolatra: 
„Mit tettem én, tettem-e én egyál
talán valamit, azért, hogy ez a 
gyermek keresztyén hitben és 
istenfélelemóen nevelkedjék?“ S 
hány van közöttünk, aki nyu
godt lélekkel elmondhatja; „Uram 
megtettem, amit elvállaltam“ ?

I). G e d u l y  H e n r i k .
Milyen boldog ember lehel most 

Geduly Henrik!
isten megáldotta öt szép korral. 

Ott jár már az emberi életkorra 
vonatkozó bibliai ígéretek elsejének 
határán s ereje, egészsége, tettvá
gya töretlenül állíthatja őt szent
szolgálatba.

Isten megáldotta öt szép méltó
sággal. Ö ma a magyar evangélikus 
lelkésznemzedék legmagasabb méltó
ságot elért tagja. Püspök, az egye
temes egyház egyházi elnöke, magas 
kormánykitüntetés birtokosa, kegyel
mes úr.

Isten megáldotta őt szép iinnep- 
séggel. Magas egyházi és világi 
méltóságoktól körülvéve, hódoló fák
lyák rőt fényétől megvilágítva, un

D. G e d u ly  H e n r i k ,
nyíregyházi lelkész, tlszakeriileli püspök, 

az egyetemes egyház egyházi elnöke.

népségek és díszközgyűlések emléké
től, tisztelettől szeretettől, mint valami 
szálló virágillattól terhes levegőjében 
hogyne volna boldog D. Geduly 
Henrik püspök!

***
Milyen szomorú ember lehet most 

Geduly Henrik!
Huszonöt évvel ezelőtt egy nagy 

Magyarország állotta körül, mikor 
letette az esküt szent szolgálatának 

elvégezésére. Akkor a magyaror
szági evangélikus egyház legna
gyobb kerülete tisztelte meg öt 
kiválasztó bizalmával. Kárpátok
tól Kárpátokig, Árvától Brassóig 
öt vallotta lelki vezérének az evan- 
gélikusság.

M i egy csonka ország szűk 
keretei adják az ünnepi díszt 
püspöki szolgálatának negyed- 
százados jubileumához, s a cson
ka ország legcsonkább kerülete 
áll nyáj gyanánt a pásztor mel
lett. Huszonöt évvel ezelőtt volt 
olyan egyházmegyéje, amely na
gyobb volt, mint ma az egész 
egyházkerülete. Ünnepségek ho
zsannázó virágszólása között is 
hogyne lenne hát szomorú Geduly 
Henrik.

Bizony, bizony, nevetés közben 
is fá j a szív és végre az öröm 
fordul szomoiuságra. (Példabeszé
dek 14, 13.)

A CSOda-
Irta : dr. Sch litt G yula . 17

Egyik nap délelőttjén is kint van az utcán. Megáll egy 
templom előtt s hallgatja az orgonaszót... Szeretne bemenni 
s valami visszatartja. Soha nem volt még templomban s a né
peket butitó intézménynek tartotta. Így tanították. Jobban 
mondva így adták be ártatlan gyermeklelkének... Most is irtó
zik, hogy bemenjen... Nem tud azonban ellenállni..., bemegy. 
Húzta az ének. Beléje markolt s nem engedte el többé... Meg
áll a folyosón..., szíve dobog s nézi magával szemben az ol
tárt. Lelke az énekre figyel. Micsoda melódia!... Szinte emeli 
az embert... Mintha szárnya nőne s vinné ismeretlen..., látha
tatlan magasságokba..., melyekben édes nyugalom ereszkedik 
az agyonhajszolt testre, fáradt lélekre... Nem olyan művészi, 
de közelebb áll az emberhez és távolabbra visz... Az életet 
megragadó erő jellemzi. Nemcsak gyönyörködtet..., hanem 
tisztít..., megnyugtat s felemel... Az ének elhangzott. Az or
gona utolsó akkordja halkulón a távolba vész s viszi a köny- 
nyes imát a meghallgatás elé, a vágyat a teljesülésbe. Fekete
köpönyeges alak jelenik meg fent a falban s elkezd beszélni... 
Titokzatos csend ereszkedik a hívekre..., áhítat nehezedik alá 
Natalia lelkére is. „Isten szeretet..., úgy szerette a világot, 
hogy egyszülött fiát adá... Krisztus halálba adta magát a bű
nös emberiségért, hogy megszabadulna a bűntől... és élne... 
Legyetek azért a szeretetnek gyermekei... Áldjátok azokat, 
kik titeket átkoznak és szeressétek ellenségeiteket!...

Natáliában feldobbant a szív, mintha ki akarná magát 
szakítani melléből. Oly lágyak..., puhák e szavak s ütnek, mint 
nehéz kalapács... A lélekzete is eláll s figyelmében eltátja szá
ját'... Tomboló vihar kerekedik a szelíd szavak hatása alatt lel
kében s felbúg belülről’..., a mélyből..., a lelkiismeretből a 
szemrehányás..., a vádak .., az eszmélés mennydörgésszerű

moraja... Belerendül. Szíve-lelke odaszegezödik a szószékhez, 
mozdulni se tud..., merevedetten áll, mint a szobor... Minden 
szó beléje nyomul és ezer gondolatnak veri fel fergetegét... S 
ez a vihar..., ez a hasogatás ott bent, ha fáj is... úgy érzi 
áldás!...

Az istentisztelet végével kisiklik az ajtón s elsiet. Nem 
mer senkinek szeme közé nézni... Menekül, mintha lopott Volna 
s fél, hogy valaki elveszi kincsét. Haza érve lefeküdt. Még 
Alexet sem kívánta látni. Fáradt s pihenni akar. Délelőtti ta
pasztalatai felkavarták egész lelkületét... Nem tudott a hallot
tak hatása alól szabadulni. Próbálta elűzni magából a kelle
metlen gondolatokat, de azok megkétszereződött erővel tértek 
vissza s döngették..., rázták belső világát, mint a vihar a há
zat. Ilyen élménye még nem volt életében... Ilyen közösséget, 
mint ott a templomban, nem látott még..., micsoda egybeforrt 
egység!... Egy test... egy lélek volt a tömeg... Arcukon 
ugyanaz a vágy..., ugyanaz a remény'..., ugyanaz az éhség s 
szedték egyformán a táplálékot annak a feketeköpönyegesnek 
ajkáról... Szemük az egekbe látott, szívük az Istennel beszél
getett. Micsoda nyugalom..., micsoda boldogság ragyogott ar
cukon...!? Nem bántotta azokat semmi... Sem gyűlölet... sem 
irigység... se szegénység... se szükség, se nyomor. Imádkoztak 
ellenségeikért s áldották imáikban azokat, kik őket átkoz
ták... Lehetséges...!? Hol vagyok én ezektől...? Más világba 
jöttem... most értem s ez a világ boldogabb... szebb, mint a 
miénk... S mi teszi szebbé...? Mi teszi boldogabbá? Ez a temp
lom... igen ez a templom... semmi más... ez a templom s ezek 
az igék...!!

S ettől a világtól féltenek bennünket...! Pedig mennyivel 
emberibb, mint a moszkvai...! Nem kívülről rakják az emberre, 
hanem belülről, az ember természetéből kívánkozik elő s épül 
a belső szükségképpeniségnek megfelelöleg. Boldog világ. ígé
reteinek fenségéhez képest mi koldusok vagyunk...! Ez volna 
az a nyugati métely, a keresztyénség? Ez? Ettől kell óvni a né
pet? Ez köti a gondolkodás, a haladás kerekét? Ez - ? Hisz hol
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Lapunk nagy tábora nevében, 
mely kerületi és országhatárokon túl 
is diadalmasan vallja a szentek 
egy ességét, tisztelettel köszöntjük az 
ünnepelt püspököt:

Legyen áldott!
Legyen áldás !

Tévedések
a konfirmáció körül.

A konfirmáció időszakában nem lesz 
felesleges rámutatni néhány — sajnos 
gyakori — tévedésre, amely a konfirmá
ció körül felburjánzott.

Tévedés azt hinni, hogy a konfirmá
ció csak amolyan jelentéktelen, mellé
kes valami, amelynek csak szokásból il
lik eleget tenni. Az egyházban ekkor vo
nul be a teljes jogú keresztyéneknek 
egy ifjú gárdája. Az egyházra nézve te
hát rendkívül fontos a konfirmáció. A 
konfirmandus előtt ekkor tudatosul iga
zán az, amit Isten véghetetlen kegyelme 
a keresztségben cselekedett vele. A kon
firmandusra nézve tehát szintén véghe- 
tetlenül fontos a konfirmáció.

Tévedés azt hinni, hogy a konfirmá
cióban a külsőségek a legfontosabbak. 
Pedig az új ruhánál sokkal fontosabb a 
megújult lélek s az ajándéknál sokkal 
értékesebb az, ha az egyház előkészítő 
munkájából a szülői ház is mindenkép
pen igyekezik kivenni a maga részét.

Tévedés azt hinni, hogy a konfirmá
ció valaminek a befejezése. Sőt! A kon
firmáció — kezdet. Nem befejezése és 
megkoronázása a gyermek vallási neve
lésének, hanem megalapozása és elkez
dése a gyermek öntudatos keresztyén 
életének. T e h á t  n e m e l b o c s á t ó 
l evél ,  h a n e m  k ö t e l e z v é n y .

Mindebből pedig már magától követ
kezik az, hogy egészen éretlen gyerme
kek idöelötti konfirmációja helytelen, a 
konfirmáció elmellözése pedig a lehető 
legvétkesebb mulasztás.

Szórvány-konfirmandusok
otthona.

Említettük a gyenesdiási Lelkész- 
üdiilö képének bemutatásakor, hogy Is
ten segítségével fel szeretnénk használni 
a gyenesdiási telepet arra is, hogy 
anyassentegyházunknak szórvány gon
dozása tekintetében tehessünk szolgála
tot. Az a tervünk, hogy azokat a konfir
mandus gyermekeket, akikhez lelkésze
ink csak igen nehezen és így is igen rit
kán tudnak eljutni konfirmációi oktatás 
céljából, évente összegyűjtjük a gyenes
diási Ielkészüdülöben, Kapernaumban s 
egyik lelkésztestvérünk ott fogja őket 
hosszabb ideig, valószínűleg négy hétig 
konfirmációi oktatásban részesíteni. Fel
vetődött az a gondolat is, hogy hason
lóképen kellene Kapernaumban össze
hozni azokat a szórványban — vagy 
esetleg másutt is élő — felnőtteket is, 
kik soha sem részesülhettek konfirmá
cióban. Mert tudjuk, hogy az élet mu
tat erre is eseteket. Meg vagyunk győ
ződve afelől, hogy ha Isten segítségével 
sikerülni fog ezt a tervet megvalósítani, 
sok léleknek nyújtunk lelki segítséget s 
ez által némileg közelebb visszük a szór
ványkérdést is megoldásához. Illetve ak
kor nem lesz többé veszteségeink terü
lete a „szórvány“, hanem inkább olyan 
része egyházunk életének, ahol bizony
ságtevő lelkek hódítanak, mert érzik tá
vollevő hittestvéreik hitének és szerete- 
tének a támogatását. Hogy Kapernaum
ban ez a szép munka megindulhasson,

szükségünk van anyági segítségre is, 
mert ha lesznek is a Gyenesdiásra kül
dött konfirmandusok között olyanok, 
akiknek szülei anyagi áldozatot is tud
nak hozni gyermekük konfirmációja ér
dekében, bizonvosan több lesz az olyan, 
aki a saját erejéből nem teheti ezt meg. 
Ezekre gondolva bizalommal kérjük ked
ves olvasóinkat, hogy szives adomá
nyaikkal járuljanak hozzá ennek a mun
kának a megkezdéséhez. Ha 500—600 
pengőnyi adományt sikerül összehozni, 
akkor a iövö tanévben megkezdi a gye
nesdiási Kapernaumban a konfirmandus
otthon is a maga működését.

A szórványügy anyaszentegyházunk- 
nak még ma is egyik fájó. vérző sebe. 
Tegyünk meg mindent s hozzunk meg 
minden áldozatot azért, hogy a szór
ványkérdés mindnyájunk ügye s egyút
tal mindnyájunk boldog büszkesége is 
legyen! ,

A kapernaumi konfirmandusok ré
szére szóló adományokat az adakozók 
Menyhár István evangélikus lelkész cí
mére Keszthelyre küldjék. A befolyó 
adományokat annak idején a „Harang
szó“ hasábjain fogjuk nyugtázni.

Dr Deák János.

T u d ju k - e  a  M ta ty á n K o t  ?
Egy amerikai egyetemi tanár 433 egye

temi hallgatóval leíratta a Miatyánkot. A 
diákok 52%-a hibásan irta le az Úrtól 
tanult imádságot Egyik-másik durva hibát 
is ejtett Pl : „Bocsásd meg a mi minden
napi kenyerünket“. Vagy: „Ne vigy minket 
kísérteibe, de szabadíts meg az üdvösségtől". 
Hányszor bánunk mi is méltatlanul a 
Miatyánkkal Hozzáteszünk vagy elveszünk 
belőle. Kiforgatjuk Pedig a Miatyánk nem
csak imádság, hanem Isten Igéje is, ame
lyet pontosan a bibliai szöveg szerint kell 
imádkozni!

járnak ezek a népek mi előttünk? Amit én a mi világunk diada
lának csodáltam, az itt hatványozott mértékben s fejlettségben 
szolgálja a közt...! Hol van kerékkötés...?! Szemfényvesztőén 
rohan az előretörés...! Minden csupa élet... lüktetés...!!

Natáliában ez ellentétes hatások lázadást, elkeseredett 
küzdelmet idéztek elő. A hatásokra felsajgó érzéseit fogta a 
tizennégy esztendős neveltetettség. Követelte jogait s igyeke
zett a tátongó szakadékokat megnyugtatóan magyarázni. A ti
zennégy évi vezetésben, irányított fejlődésben nyert adottsága 
odatapasztotta a moszkvai eszmeterülethez s nehezen engedte, 
hogy belesodródjék idegen elvek uralma alá. Mint a gummi- 
szallagon körbe forgatott lapda, úgy nyulongtak gondolatai ki
felé... mindig merészebben... mindig messzebben a nyugati 
kulturvilág levegő egébe... mígnem valami ismeretlen kérdés 
előtt megtorpan a gondolkodás és visszahull régi önmagába... 
s hazugságnak látott mindent, mellyel ámítják az ostoba né
pet... Minden szépség csak vékony máz, melyet ha levakarunk, 
helyéről eiöbuggyan a nyomorúság...! A tépelödés, harc kime
rítette s elaludt. .

Erősen esteledett, mikor felébredt. Még mindig fáradtnak 
érezte magát. Alex már dörömbölt az ajtón.

— Siess, Lohenál már együtt van a társaság s hamaro
san kezdik a tanácskozást... — kiáltja izgatottan.

Natália felpattan s rohan. Nem akar egy szót sem elmu
lasztani a tanácskozásból. Hisz róla lesz szó... Páris rendőr- 
hatósága ő róla tárgyal... Szerfelett izgatta az ügy... Micsodá
vá emelkedett személye, hogy hatóságok foglalkoznak vele hi
vatalos formák között...! Hurkot fonnak neki, hogy megfojt
sák... Kiváncsi, hogy fognak hozzá - ? Mit tudnak felőle? Van-e 
sejtelmük róla, hogy már itt van? Hangerösítöt szereltek a 
padló alá... Csodálatos! A szerkezet lehozta a társaság hangját 
a pincébe, mintha csak ott ültek volna köztük.

Rujeffben megnőtt az önérzet... Az ö müve ez... Vérébe 
szállt a dicsőség s emelt fővel, letompított hangon köszönti 
Natáliát. Natália lelkendező kéznyujtással üdvözli:

— Nagyszerű ember a mi Rujeffunk. Odaültetett ben
nünket ellenségeink asztalához.

Itt hirtelen átömlött rajta, mint forró olaj az Ige: Szeres
sétek ellenségeiteket! Megrázta magát, mint mikor bogárféle 
repül az ember fülébe s csak nehezen lehet kimászásra bírni.

— Ez Rujeffra vall... — Legyez Alex az érzékeny szívnek.
Rujeff bólogat, mint a Dalai Láma, mikor közönséges em

bereknek megoldhatatlan kérdésekre ad feleletet. Nem átallotta 
azért magas helyzetéből szenvelgős pillantást vetni Natáliára, 
hátha a magaífból jövő szemeket melegebb megértéssel fogad
ta. Rujeff azonban nem tudott igen erről megbizonyosodni... 
Natália mással volt elfoglalva. Sürgette a pincébemenést... Alig 
birt magával izgalmában.

Lent is vannak már. Natália úgy bújik át a keskeny nyí
láson, mint a menyét. Fogja is már a kagylót. Csodálatos, 
mintha fent volna a szobában. Még a suttogást is hallja. Most 
sóhajtozik valaki. Alighanem a herceg.

— Csend! — inti őket.
Alex és Rujeff is fog egy-egy kagylót.
— S te orosznak gondolod a leányt, kegyelmes uram?
Ezt a rendőrfőnök kérdezte.
—' Határozottan orosz s nem viskóban született. Orosz 

előkelőség árad egész lényéből.
— Vettem észre! — mondja nevetve Lohe — de kétlem, 

hogy ez az előkelőség Moszkvából jött volna...!
— Akárhonnan jött, de orosz. — Állapítja meg határo

zottan a herceg. — Orosz élet minden mozdulatában...! Orosz 
levegő zihál lehölletében is.

Natáliának feldobban a szíve, hogy leszorítja mellét, fél, 
hogy odafent meghallják.

— Ki az ördög ez a herceg? — Tör ki Rujeffból. — De 
beléje vágom a késem, ha a közelébe jutok...

— Csend, a rendőrfőnök beszél!... — Szól erélyesen Alex.
(Folytatjuk.)
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Ml m in d e n t  l e ß e t  
k o n f i r m á c ió  n a p fá n  ?!

Mindenekelőtt magát a konfirmáció ün
nepélyét kell minél ünnepélyesebbé, benső
ségesebbé, — lelkibbé tenni.

Van olyan gyülekezet, ahol a konfir
mandusokat a keresztszülök vezetik be 
kézenfogva a templomba.

Van olyan gyülekezet, amely minden 
konfirmandusának bibliát ad ajándékba.

Van olyan gyülekezet, ahol a konfir
máció napjának délutánján kirándulást, 
vagy szeretetvendégséget tartanak a kon
firmandusokkal, hogy ezzel is maradandób
bá tegyék az áldott nap emlékét.

Van olyan gyülekezet, ahol a konfir
máció napjának délutánján veszik fel ün
nepélyesen a konfirmandusokat a konfir
mandusok egyesületébe.

Van olyan gyülekezet, ahol a konfir
máció ünnepélyével kapcsolatban ezüst 
és arany konfirmációt is tartanak. 
Összegyűjtik azokat, akik 2 5  és 5 0  éve 
részesültek konfirmációban s esek 
együtt ünnepelnek as idei konfirman
dusokkal.

OLVASSUK A BIBLIÁT
Szent szolgálat. II.

Május 18. Jézus iskolája. Lukács 22:24— 
30. A szent szolgálatra valójában csak 
Jézus iskolájában lehet felkészülni. Eb
ben az iskolában nincsenek tantárgyak, 
különórák. Tanulnunk az Úrtól magától 
kell! ő  szenvedésével és szolgálatával 
tanít. Az ö  dicsőségében csak az vehet 
részt, aki vele együtt résztvesz a szen
vedésben és a szolgálásban. Igaz tanít
vánnyá lett az, aki e Krisztus-ellenes vi
lág előtt meg nem hódol, hanem az ö 
Uráról tesz bizonyságot, még ha halál 
jár is érte.

Május 19. Munka-megosztás. I. Kor. 
12 :4—31. Az Isten országa eljövetelé
ért folyó szent szolgálat nemcsak egye
seknek, hanem az egész egyháznak, 
mint egy testnek a munkája. Ennek az 
egy munkának számtalan részlete van. 
Ha én itt az igét hirdetem, te amott egy 
keresztyén lapot ajánlasz, a harmadi
kunk vasárnapi iskolában tanít, beteget 
vigasztal, szegényt istápol, pogányokért 
imádkozik: — soha se felejtsük, hogy
mindnyájan a Krisztus egyetlen, szent, 
nagy ügyéért dolgozunk: Isten orszá
gáért!

Május 20 A szolga felelősége. Ezék. 
3 : 16—21. Az Ür szent szolgálatában ál
lók felelősek a rájuk bízott tettekért. A 
hitetlenekhez, az elesettekhez, az elbiza- 
kodottakhoz, az erőtelenekhez el kell 
juttatniok a megtérésre való felhívást. 
Határozottan és félreérthetetlenül, de 
amellett szeretettel. Ennél többet nem 
tehetnek. Megtérést nem adhatnak. Sen
kit újjá nem szülhetnek. Az Ür senkitől 
sem fogja az ítéletkor kérdezni: hányat 
térítettél meg? De azt igen: tettél-e ró
lam bizonyságot sokak előtt?

Május 21. Sok a munka Máté 9:35— 
38. Csodálatos, de igaz — az ige'is ta
nítja — Istennek szüksége van reánk. 
Vannak a földön dolgok, melyeket nem 
akar az Isten nélkülünk elvégezni. „Az 
aratni való sok...“ Fájdalmas szívvel 
néz végig a veszendőbe induló hitetlen

lelkek seregén és kérdi: Ki kész előttük 
szeretetemről bizonyságot tenni? Mit fe
lelsz e kérdésről!? A mennybe távozó 
Jézus szava neked is szól: „Menjetek ezt 
elbeszélni...“

Május 22 Papi szolgálat. I Pét. 2:9— 
10., I. Kor. 4 : 1—2. Az Űrért végzett 
szolgálat papi szolgálat. Papi szolgálat: 
könyörögni minden emberért; esedezni 
azokért, kik még az Urat nem ismerik, 
hogy hozzátérjenek. Papi szolgálat: oda
állni a résre; pusztuló országunk, pusz
tuló világunk bűneit lelkünkre véve az 
Úr elé állni s irgalomért esedezni. Papi 
szolgálat: az ige által és a Krisztus ke
resztje által állandóan hívni e bűnös vi
lágot Istennel való megbékélésre. Nehéz, 
de felséges szolgálat!

Május 23. Szent erő. Zsid 9:11—14. 
Nehéz a papi szolgálat. Erőre van szük
ségünk. A hűséges szolgák erőforrása 
magának Jézusnak szent vére. Csak úgy 
lehetünk papok, csak úgy könyöröghe
tünk az Úrhoz mások üdvéért, ha meg 
vagyunk hintve vérrel, a Jézus vérével, 
ha az Ö vérében való hit által újra, meg 
újra erőt nyerünk. „Szolgálni vágyói. a 
Jézust talán? Jézus vérében van nagy 
erő; csak neki zengeni nap-nap után! E 
vérben csodás az erő...“

Május 24. A koronázás napja. Jelen, k 
19:6—9; 3:21. Jézus a Bárány, aki az 
emberek bűnéért halálra adatott. De fel
támasztott s él és uralkodik örökkön- 
örökké az egész világ felett. Menyasz- 
szonya az egyház, a Benne hívők s neki 
szolgálók serege. A menyegző napja 
akkor jő el, mikor a menyasszony egé
szen elkészül vőlegénye számára. Mivel 
a vőlegény Jézus, a menyegző napja a 
menyasszony számára a koronázás nap
ja is. — Hát te készítgeted-e magad a 
szent szolgálat által erre a nagy napra?!

Cséry Lajos

K A R C O L A T O K .

G yerm eknap  —  h iú sá g  vására.
Gyermeknap volt Budapesten. Szép 

dolog az, mikor a hatóság gyűjtést 
engedélyez a magyar gyermek nyo
mot óságának enyhítésére. Szép dolog 
az, hogy a közönség szivét még a 
mai nehéz időkben is megnyitva, közel 
százezer pengőt adott össze _ a sze- 
gény gyermekek számára. És szép 
dolog az is, mikor előkelő asszonyok 
vállalkoznak a gyűjtés műveletének 
lebonyolítására. Csak az nem volt 
szép, ahogyan ezt egyesek csinálták.

E sorok írója megfigyelte a gyűjtő 
asszonyokat. Sok volt közöttük, aki 
pazarul feltűnő öltözetben, pirosra 
lakkozott körömmel, vörösre festett 
ajakkal, cigaretta füstöt fújva ült a 
gyűjtő-urna mellett. Már pedig van 
abban valami bántó ellenmondás, 
mikor valaki cifrálkodva igyekezik 
a nálánál sokkal szegényebbek szi
vében szánalmat kelteni a nyomorú
ság iránt.

Ezeknek az asszonyoknak egyike- 
másika a gyermeknap gyűjtési mű
veletének nagyobb szolgálatot tett 
volna azzal, ha a felkent rúzs, lakk 
és elfüstölt cigaretta árát perselybe 
dobva — otthon maradt volna.

H E T I  K E Ö N I K A .
A kormányzó nyitotta meg a Nem

zetközi Vásárt. — A kémkedéssel vá
dolt Ollé-Kunos Jenő őrnagyot a csehek 
15 évi fegyházra ítélték. — Budapestre 
új szerb katonai attasét neveztek ki. — 
A balkáni konferencián súlyos ellentétek 
merültek fel a résztvevő államok között. 
A konferencia szerb és román vereséggel 
végződött. — A kisantant államok bel
grádi konferenciája éles kirohanást inté
zett a békerevízió ellen. — Rövid időn 
belül angol-orosz haditengerészeti tár
gyalások kezdődnek. — Éjjel-nappal 
dolgoznak az angol légi haderő fejlesz
tése céljából az angol repülőgépgyárak. 
— Megcsonkították a szatmári Szent 
László szobrot. •— Sztrájkkal egybekö
tött véres tüntetések voltak Görögor
szágban. — Az olasz király Abesszínia 
császára, Badoglio tábornagy alkirály 
lett. — Megkezdődött az olaszok be
rendezkedése a meghódított Abesszíniá
ban. — Olaszország nem hajlandó meg
osztani az Abesszínia felett megszerzett 
teljes és tökéletes ellenőrzést. — Genf 
szerepe Róma szerint egyszersminden- 
korra végétért az abesszín kérdésben. — 
Az olasz kormány biztosítja Párisnak a 
dzsibuti vasútvonalat, Londonnak pedig 
a Tana-tó kihasználását, de semmiféle 
hármas, négyes, vagy ötös „békeérte
kezletbe“ nem megy bele. — Az angol 
alsóházban az ellenzék azzal vádolta 
meg a kormányt, hogy ellenállásra biz
tatta az abesszineket, aztán cserben
hagyta őket. — Eden azzal válaszolt, 
hogy csak azért nem folyamodtak olasz
ellenes katonai megtorlásokhoz, mert az 
ellenzék nagyon irtózik a háborútól.

H A R A N G 8 Z Ö .

Áldozócsütörtök.
Márk lß, 14-20.

Krisztus Urunk váltságmüvének a tel
jességéhez hozzátartozik a sokszor elhanya
golt áldozócsütörtök is. Ekkor ment fel a 
mennybe s ült az Isten jobbjára. Nem azért, 
hogy magunkra hagyjon, hanem hogy min
denütt ott lehessen s eljöhessen egykor ha
talommal ítélni élőket és holtakat

Felviteték oda, ahonnét jött s ahova 
egykor minket is kegyelmesen bevisz.

Pünkösdi, bővített számunkból igény
lésre 3 filléres áron küldünk szórvány- 
gondozási példányokat.

A miniszterelnök üdvözlő távirata a 
jubiláló D. Gedu'y Henrik püspökhöz.
Vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterel
nök a következő táviratot intézte Geduly 
Henrik evangélikus püspökhöz, negyed- 
százados főpásztori, 40 éves lelkészi 
működése alkalmából, életének 70. szü-
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letésnapján: „Nagyméltóságú Püspök
Ur! Nagyméltóságod e hó 15.-én tölti be 
negyedszázados föpásztori munkásságát, 
negyvenéves lelkészi működését és éle
tének hetvenedik születésnapját. Ebből 
a ritka és az egész magyar közéletet 
érintő alkalomból, kérem, fogadja úgy a 
magam, mint a vezetésem alatt álló m. 
kir. kormány nevében szívbőleredő őszin
te szerencsekívánataimat, ama óhajom 
kifejezése mellett, hogy az isteni gond
viselés kegyelme Nagyméltóságodat 
még sokáig tartsa meg hazánk és a ma
gyar evangélikus egyház javára.“

A bécsi protestáns magyarok részébe 
május 10.-én D. Kapi Béla püspök tar
tott istentiszteletet.

Segédlelkészi áthelyezés. D. Kapi 
Béla püspök Weltler Rezső segédlelkészt 
Agfalváról Hegyeshalomba engedte át, 
Beyer Pál segédlelkészt pedig Kőszegről 
Ágfalvára helyezte.

A magyarországi református egyház
Egyetemes Konventje Kálvin János In
stitúció című híres könyvének négyszáz 
éves jubileuma alkalmából Budapesten, 
május 6.-án a magyarországi reformátu
sok székházában országos emlékünne
pélyt rendezett. Az emlékünnepély kere
tében avatták fel a gályarabok emlék
tábláját is. Az ünnepi beszédet Kálvin 
Jánosról dr. Ravasz László dunamelléki 
püspök tartotta. Az ünnepélyen egyhá
zunk nagyobb küldöttséggel jelent meg, 
melyet L). báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő, D. Raffay Sándor és D. 
Kovács Sándor püspökök vezettek.

Nagybánhegyes. Az egyházközség 
Chovanyec János felügyelő kezdemé
nyezésére a községi iskola valamennyi 
evangélikus tanulóját magyarnyelvű új- 
testámentommal ajándékozta meg.

Csabacsüd. Az egyházközség Plencz- 
ner Sándor dr. főorvost választotta meg 
felügyelőjének.

Az eperjesi evangélikus kollégiumi 
diákszövetség május 21.-én Budapesten 
tartja évi rendes közgyűlését, amellyel 
kapcsolatban érettségi találkozók is 
lesznek.

Péteri, özv. Eöldváry Elemérné el
hunyt férje emlékére gyülekezeti ház cél
jaira 2000 P-t adományozott az egyház- 
községnek. Az egyházközség Eöldváry 
Elemér, volt egyházfelügyelő örökébe 
földvári Boér Benedeket választotta. 
Másodfeliigyelö Baltigh Árpád ügyvéd.

Tokaj. Az egyházközség május 9.-én 
irodalmi és zeneestet tartott imaházának 
tatarozása javára. A gazdag műsorú es
ten dr. Dómján Elek esperes megnyitót, 
dr. Szohor Pál nyíregyházi polgármes
ter pedig előadást tartott.

Ajka. Kegyeletes gyászünnepélye volt 
a gyülekezetnek május 1.-én. Ezén a na
pon temették el a nagykanizsai temető
ből átszállított, 19 évvel ezelőtt elhunyt 
papnét, özv. Tamaska Lajosné, szül. 
Szente Annát az ősi ajkai temetőben pi
henő férje, Tamaska Lajos, volt ajkai 
lelkész sírja mellé. Leányai: Tompa Mi- 
hályné, szül. Tamaska Jolán és Man- 
delló Miklósné, szül. Tamaska Irén, va
lamint vöi és unokái kegyelettel helyez
ték nyugovóra az áldott édesanyát, aki 
30 évet töltött el az ajkai gyülekezet
ben. Novák Rezső lelkész imádkozott, a 
nőegylet elnöksége koszorút helyezett el 
kegyeletes szavakkal. A hamvak sírba- 
téteiénél az iskolásgyermekek és a te

metésen résztvettek minden oldalról virá
gokat dobtak a koporsóra hulló, dübör
gő hantok közé.

Lelkészbeiktatás. Május 3.-án iktatta 
hivatalába Molitorisz János esperes a ke- 
menesmihályfai gyülekezet egyértelem- 
mel elhívott lelkészét, Mesterházy Sán
dort. Ez a nap örömnapja volt a gyüle
kezetnek. A gyülekezet kicsinyje és 
nagyja teljes számban vett részt az ün
nepélyen és a környékbeli gyülekezetek 
tagjai is nagy számban. A templom ki
csisége miatt kb. 600-an kívül marad
tak, akik számára hangos beszélő közve
títette az istentiszteletet. Ünnepély után 
a nőegylet adott közebédet, amelyen 
180-an vettek részt. Ez ünnepély a hí
vek számára felejthetetlen lesz, egyhá
zunk számára pedig egy új elindulás a 
Krisztus evangélioma hirdetésére.

Fonyód. Az itteni evangélikus és re
formátus fiókegyházak megkezdték a 
templomépítést. A hívek remélik, hogy 
Istennek adakozásra indító segedelmé
vel a nyárra meg is épül a szent hajlék.

Edelény. A fiókegyház, Geduly Hen
rik püspökké szentelésének 25 éves év
fordulója alkalmából, az urvacsoraosztás- 
hoz szükséges kellékek beszerzését hatá
rozta el. Dr. Farkas Gyuláné a kegysze
rek részére takarót, özv. dr. Nagy Bar- 
náné asztalterítőt. Bakos Gyuláné két 
kehelytakarót, Balogh Sándorné két asz
talkendőt, Bakos Gyula és neje két kely- 
het, dr. Pécsi Bertalan ostyatartót, ma
gát megnevezni nem akaró egyháztag 
díszkötésü bibliát, valamennyi egyház
tag együttesen egy urvacsorai üveget, 
végül Mezősi Sámuel mindezek állandó 
elhelyezésére szolgáló kis szekrényt ado
mányozott a fiókegyháznak. Az adomá- 
nvokat Ligeti Ede sajókazai lelkész adta 
át rendeltetésüknek. Az istentiszteleten 
Gretzár Margit, Nagy Lidia és vitéz 
L. Székely Anna énekhármasa mű
ködött közre. Az istentisztelet után a 
fiókegyház ünnepi közgyűlést tartott, 
amelyen — többek között — tiltakozá
sát fejezte ki a 25 éves francia béketerv 
ellen.

A csanád-csongrádi egyházmegye 
hírei. Április 22.-én Mezőhegyesen lelké
szi konferencia volt, amelyen a vallásta- 
nitás anyagának és módszerének kérdé
se a család pasztorálása, konfirmáció, 
temetési agenda, lelkészi becsületszék, 
voltak az értekezlet tárgyai. Esperes 
irásmagyarázatot tartott és indítványára 
a lelkészek megalakították az egyházme
gyei lelkészegyesületet, amelynek elnö
kéül egyhangúlag Brózik Károlyt, jegy
zőjéül pedig Gubcso Andrást választot
ták meg. Kimondotta a konferencia azt 
is, hogy az egyházmegyei belmissziói 
munka kimélyítése és rendszeresítése 
céljából, megalakítja az egyházmegyei 
belmissziói bizottságot. Az egyházme
gyei közgyűlés elé terjesztendő indít
vány elkészítésére az esperest kérték 
tel. — Május 24.-én délelőtt az egyház
megye nöegyletei, papnéi, tanítónéi és 
tanítónői jönnek össze konferenciára, 
amelynek a tárgysorozata a következő 
lesz: Bibliamagyarázatot tart Szabó Ma
rianna szegedi diakonissza. Milyen a 
kér. evangélikus női ideál. Előadó Egyed 
Aladár. Mi a teendőnk ennek kifejlesz
tése érdekében városban (Brachna). Mi 
a teendőnk ennek kifejlesztése érdekében 
falun (Jancsó). — Május 24.-én délután 
az egyházmegye leányegyletei tartanak

Mezőhegyesen konferenciát a következő 
programmal: Prédikál: Kertész Ferenc.
A múlt öröksége (Benkóczy). A jelen 
harcai (Diakonissza). A jövő Ígéretei 
(Kékén). -  A szegedi Egyetemi Luther 
Szövetség Kecskeméten, Cegléden temp
lomi hangversenyt rendezett, amelyen 
Egyed Aladár orgonaszámai és vallásos 
müdalai szerepeltek a műsoron. Makón 
ugyanilyen hangverseny május 21.-én 
lesz. — Magyarbánhegyes központtal 
missziói kör alakult a szórványok gon
dozására. Mivel a püspöki hivatal a 
missziói kör gondozására nem tudott 
segtldlelkészt kiküldeni, az esperes az 
egyházmegyei segédlelkészt küldte ki s 
ezzel az egyházmegye összes szórvány- 
községei rendszeres lelki gondozás alá 
kerültek.

Terény. (Nógrád vm.) A gyülekezet
ben május 3.-án volt a konfirmációi ün
nepély. Lelkész ugyanezen a vasárnapon 
iktatta hivatalába a gyülekezet újonnan 
választott másodfelügyelöjét, dr. Sréter 
János szolgabírót. Az egyháztanács hoz
zájárulásával az ifjúság valláserkölcsi, 
egyházias és nemzeti szellemben való 
nevelése szempontjából, megalakult az 
ifjúsági egyesület, mely vasárnap dél
utánonként tartja összejöveteleit. Ugyan
csak a hitélet megerősítését szolgálják 
a hetente egyszer tartani szokott biblia- 
órák, amit a hívek — dacára a munka
időnek — nagyon szép számmal láto
gatnak. Az iratterjesztést is bevezette az 
egyháztanács s örvendetes jelenség, 
hogy már eddig is sokan vettek bibliát.

Sand, örömünnepe volt az elmúlt na
pokban a gyülekezetnek. Barlahida ifjú
sága látogatta meg, hogy egymás hite 
által felbuzdulva, erősödjenek evangéli
kus öntudatukban és hogy ápolják a két 
gyülekezet között a testvéri együvétar- 
tozás érzését. A 26 tagból álló barlahidai 
csoport résztvett az ifjúsági kör tartal
mas műsorú szombatesti összejövetelén. 
Vasárnap délelőtt istentisztelet, délután 
pedig vallásos összejövetel volt. Este 
közös műkedvelő előadás volt, melynek 
jövedelmét felerészben templom, fele
részben ifjúsági ház építésére fordítják.

Kelenföldi hírek. A nöegyesület má
jus 2.-án tartotta műsoros teadélutánját, 
amelyen vt. Pétery Aladár dr. tartott ' 
előadást Berzsenyi és Ady Istenhite cí
men. Szerepeltek még: Szabó Lajos
operaénekes, akit Rajter Lajos, a rádió 
karnagya kísért zongorán és Zsebük Vil
ma hárfamüvésznő. — Május 3.-án a 
vasárnapi iskolások megismételték ápr. 
25.-i nagysikerű műsoros délutánjukat.
A bevétel felét, 35 pengőt Gáncs Aladár 
síremlékére adták át; ugyanerre a célra 
eiadtak 50 drb levelezőlapot. — Május
9.-én a leánykör rendezte meg műsoros 
teadélutánját, amelyen Grünwaldszky Ká
roly Deák-téri s.-lelkész tartott előadást. 
— Május 10.-én délután a .háztartási al
kalmazottak szeretetvendégsége kereté
ben anyák napját tartottak.

Olcsva. A kisvárdai egyházközség
hez tartozó olcsvai fiókegyházközség 
életében döntő jelentőségű esemény tör
tént akkor, amikor D. Geduly Henrik 
püspök odarendelte missziói segédlelké
szi minőségben Nikodémusz János ed
digi ózdi segédlelkészt f. év március el
sejétől. A hívek nagy buzgósággal vesz
nek részt az istentiszteleteken, vallásos 
előadásokon. A tavasz folyamán meg
kezdik az imaház felépítését.
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Felvétel az Evang. Theol. Otthonba.
Akik Sopronban a m. kir. Erzsébet-tu- 
dományegyetem evang. hittudományi 
karán óhajtják tanulmányaikat folytatni 
s a Theol. Otthonban kívánnak lakni, a 
Theol. Otthon Bizottsághoz címzett kér
vényüket f. év június 20.-ig küldjék be 
az Otthon igazgatóságához (Sopron, 
Felkelö-út 42.). A kérvényhez melléke
lendő: 1. érettségi bizonyítvány másola
ta; 2. önéletrajz; 3. orvosi bizonyítvány;
4. lelkésznek, illetve vallástanárnak bi
zonylata; 5. a szülő kötelező nyilatkoza
ta a tartási díj pontos fizetésére és eset
leges károk megtérítésére vonatkozólag. 
Tartásdíj (lakás, fűtés, világítás, fürdés, 
háromszori étkezés) évi 550 P és 5 P 
felszerelésre, mely összeg két egyenlő 
részletben félévenként előre fizetendő: a 
tartásdíjnak megfelelő havi részletekben 
való fizetését az Otthonbizottságtól kü
lön kell kérelmezni. A dijak fizetése leg
később augusztus 1 .-ével kezdődik. Sze- 
génvsorsú.de legalább „jó“ előmenetelő 
s görög érettségivel bíró tanulók ked
vezményért is folyamodhatnak: ebben az 
esetben csatolniok kell a szülők vagyoni 
helyzetét feltüntető ez évi keletű bizo
nyítványt. Végül mellékelendő válaszbo
ríték ajánlott válasz céljaira megfelelően 
felbélyegezve.

Egyetemes Gyámintézetünk a 75
éves jubileumi emlékfüzetét német nyel
ven is kiadta. Áldott munkájú Gyámin
tézetünk buzgólkodásán legyen a jó Is
ten gazdag áldása.

Theológus cserkészek regősútja. Áp
rilis 26.-án a theológus cserkészcsapat 
Sas őrse regösúton volt. A nemeskéri és 
alszoDori gyülekezeteket látogatták meg. 
Mindkét helyen szolgáltak az igével. Ne- 
meskéren: Andorka Sándor, Alszoporon: 
Darnay Ferenc végezte az igehirdetést. 
Istentisztelet után műsoros ünnepélyt 
rendeztek, melyen az előadást ..Miért 
jöttünk?“ címmel Mesterházy Ferenc 
tartotta.

Dunaföldvár. Az Országos Luther 
Szövetség május 3.-án Dunaföldváron 
az egyház anyagi helyzetének javítására 
sikerült evangélikus estét rendezett. Az 
esten Szántó Róbert kelenfö'di lelkész 
tartott előadást; dr. Remport Elek költe
ményeiből olvasott fel; művészi számok
kal szerepeltek Dullien Klára hegedűmű- 
vésznő, S. Votisky Emmi zongoramű
vésznő és Weltler Jenő kelenföldi kar
nagy. Az estet Csaby József helyi lelkész 
nyitotta meg.

Kaposvár. Május 3.-án az evangéli
kus nöegylet évi rendes közgyűlését tar
totta. Dr. Matolcsy Sándorné elnök fej
tegette a bensőséges hitélet jelentőségét 
és ezzel kapcsolatban kegyeletes szavak
kal emlékezett meg elhunyt alapító dísz
elnökének, özv. Kring Miklósnénak a 
nöegylet fennállása alatt kifejtett áldá
sos munkásságáról. Ezután dr. Bányai 
Lajos a nőegylet múlt évi munkásságá
ról számolt be titkári jelentésében, meg
állapítván, hogy a város társadalmi in
tézményei között jelentős helyet elfog
lalt nöegylet tekintélyes és nagyarányú 
tevékenységet fejtett ki nemcsak az 
egvháztagok szorgos látogatása, hanem 
a Nőegylet szegényeinek .és betegeinek 
segélyezése terén is. Vallásos estélyek, 
kultúrest, teadélután rendezéséből be
folyt jövedelemből és gyűjtésekből a té
li hónapokban szegényei részére tej, 
gyógyszer, lakbér, tűzifa segélyt tudott

folyósítani, ezenkívül karácsonykor 47 
családot részesített élelmiszercsomag- 
ban, 16 gyermeknek cipőt és 64 gyer
meknek pedig téli melegruhát adót*. 
Hozzájárult a templom fűtési költségei
hez és a templom részére 6 sor művészi 
kivitelű padot készíttetett 480 P érték
ben. A titkári jelentés meleg szavakban 
emlékezett meg a nőegylet életében ál
dásos és tevékeny munkát kifejtett Bro- 
kés Ferencné volt titkár távozásáról, 
egyben lemondott elnökének, dr. Ittzés 
Zsigmondnénak elnöki munkásságáról. 
Huba Irén pénztárosi jelentéséből meg
állapítható, hogy a nőegylet a bőséges 
segélyezés mellett okszerűen gazdálko
dik, mert a templomi padok beszerzésén 
kívül is még megtakarított vagyonnal 
rendelkezik. Özv. Matolcsy Józsefné le
mondása folytán megüresedett választ
mányi tagságra, dr. Matolcsy Sándorné 
e'nök indítványára a közgyűlés egyhan
gúan özv. Naász Gáspárnét választotta 
meg.

K Ü L Ö N  F É L É K
Apróságok. „Európa legnagyobb el

lensége a kommunizmus“, mondotta 
Bécs polgármestere. — A római katoli
kus püspöki kar rendeletet adott ki a 
plébánosoknak, hogy „az igazolt sze
génysorsú hadirokkantak és hadiözve
gyek ingyenes temetésben részesüljenek“. 
— Norvégiában újra kezdenek veszedel
mesen elszaporodni a farkasok. — Anglia 
egyik városában szobrot emeltek annak 
a két hadi postagalambnak, amelyeket a 
háború alatt lelőttek a németek. — Gőz
zel hajtott repülőgéppel kísérleteznek.

A„szent-jobb“-per Angliában. Cadoux 
angol tudós most adott ki egy vaskos 
könyvet „A római katolicizmus és a sza
badság“ címen. A könyv egy jezsuitának 
1892-ből való következő nyilatkozatával 
kezdődik: „A lelkiismereti szabadságot
soha nem engedte meg és soha nem is 
fogja megengedni a „Krisztus egyháza“. 
„Ahol ilyen nyilatkozat lehetséges, ott 
magától adódik az üldözés“. — folytat
ja az író. A könyv végén felteszi a kér
dést: „Hajlandó volna-e Róma ma is ül
dözni, ha tudna?“ „A sok bizonyíték 
között a budapesti ,.szent-jobb“-per azt 
mutatja, hogy i g e n“, — adja meg a 
feleletet az angol író.

H A T Á R O K O N  T Ű I
Ausztria. Schuschnigg kancellár leg

utóbb Bécsben nagy beszédet tartott, 
amelyben az egyház és állam viszonyá
val foglalkozott. Kijelentette, hogy nincs 
még egy ország, amelyben olyan teljes 
vallásszabadság volna, mint Ausztriá
ban. (?!)

Be'gium. A brüsszeli német evangéli
kus egyházközség új templom építését 
határozta el.

Angolország. Egyik nagy angol na
pilap, a The Daily Herald hatalmas 
cikksorozat közlését kezdte meg. amely
nek címe: Pál apostol nyomdokában.

Finnország. Az osloi vasárnapi isko
lai világkonferencia előkészítésére Finn
országba utazott Kelly, a vasárnapi is
kolai világszövetség titkára s ott több 
előadást tartott. A legnagyobb szabá
súnak rendezett előadásán hosszabban

beszélt Magyarországról, hazánk triano
ni veszteségeiről, a hazai protestantiz
mus lelki helyzetéről és a vasárnapi is
kola magyarországi munkájáról. Külö
nösen kiemelte, hogy a magvar templo
mok telve vannak mindig. Előadásában 
idézte kormányzónk kijelentését is a va
sárnapi iskolai munka nagy jelentőségé
ről. — A Kotimaaban Karanko Jouko 
hosszabb cikket írt a finn-magyar theó- 
lóguscseréröl és a jövő tavaszi finn
magyar lelkészkonferenciáról.

Oroszország. A szovjet újból két 
evangélikus lelkészt agyonlövetett.

Abesszínia. A Brit- és Külföldi Bib
liatársulat abesszíniái képviselője az ot
tani nagy „biblia-éhség“ kielégítésére 
nagyobb bibliaszállítmányt kért a köz
ponttól.

India. Az angol missziói lapok meg
lepő hírt közölnek. India 70 milliónyi ki
vetettje, az úgynevezett páriák között 
csodálatos érdeklődés kezd megnyilvá
nulni az evangéliom után. A lapok re
mélik, hogy néhány évtizedes komoly 
missziói munkával ezt a 70 millió em
bert meg lehet nyerni a Krisztus szá
mára.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Engedély nélkül nem lehet 

árut bevinni Lengyelországba. — Meg
indult az élősertéskivitel Németországba.
— Budapesten tárgyalások folynak a 
svájci búzaszállításról. — Változatlan a 
gyapjupiac. — A kisgazdák állatértékesi- 
tésének megszervezése folyamatban van.
— Kissé javultak a sertésárak.

Terményárak Bpesten. Búza 15.50—
16.70, rozs 13.45—13.80, sörárpa 17.50- 
20, takarmányárpa 14— 15.25, zab 16.20- 
16.40, tengeri 12—42.15 pengő méter- 
mázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 10D—102, közép páronként, 
340 kg-on alul 96—99, szedett, közép 
páronként, 220—260 kg-ig 96—103, 
könnyű páronként, 180—220 kg-ig 88— 
94, silány páronként, 100—180 kg-ig 
75—84, öreg, nehéz páronként, 300 kg- 
on felül 88—93, szedett, öreg 72—86, 
angol hússertés páronként, 180—220 kg- 
ig 100—103, angol sonkasiildö páronként 
120—150 kg-ig 92—103 fillér élösúly- 
kg-ként. — V á g ó m a r h a v á s á r .  
Magyar bika 61, tarka 50—75, magyar 
ökör 44—68 tarka 40—68, magyar tehén 
41—61, tarka 40—75, bivaly 38—39, nö
vendékmarha 48—75, csontozni való 
30—36 fillér élősúlykg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Varga Rozália Zalaszentjakab, Hor

váth Miklós Győr, Neubauer János- 
né Szombathely, özvegy Kovács Samu- 
né Csorna, özvegy Vörös Imréné 
Győr, Szabó Imre Szergény, Babos 
György Tárnokréti, Hajnalfi Gitta Buda
pest, özv. Németh Vilmosné Barlahida, 
László Lajos Celldömölk, Lemle Béla 
Bonyhád, ifj. Tóth János Zalaistvánd, 
Szalay Károly Külsővat 60—-60 fillér. — 
Ágoston István Felsőság, Seregély Sán
dor Veszprém 80—80 fillér, — özv. Mól-
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nár Antalné Lörintepuszta, Ihász Gyula 
Vanyola, özv. Démi Pálné Homokbödö- 
ge, Bögöthy János Nemesládony, Honé- 
tzy Margit Tokaj, Gecsei Ferenc Tár
nokréti, ifj. Szalay József, Kovács József, 
Molnár Sándorné, Nagy József Kiiilsö- 
vat, Pál Sándorné Nemesszalók, Szalóky 
Lajosné Nemesszalók, Horváth Károly 
Vid 1—1 pengő. — Bozzay Irén Cald
well 1.08 pengő. — Özv. Mód Györgyné 
Pápa, LantaJ jánosné Tóváros, özv. Bö- 
röczky Sándorné Adásztevel, Kernicsán 
Vazulné Miskolc, Búza János Szentend
re 1.20—1.20 pengő. — Takács Elek 
Homokbödöge, Bors Lajosné Bakonyta- 
mási, Baráth Zoltán, Bárdosy Jenő 
Csögle 2—2 P. — özv. Németh Lajos
né -Győrujfalu 3 P. — Kasper Józsc-f 
Rust 3.60 P. — Özv. Mészáros Lászlóné 
Várpalota 5 P. *

Magát megnevezni nem akaró olvasó 
a soproni árvaháznak 10 pengőt adomá
nyozott.

Szerkesztői üzenetek.
N. P. Celldömölk. A beküldött összeg

gel múlt évi hátrálékát rendezte. Folyó 
évre esedékes. — „Ölm“. F. évi július 1- 
ig 19.20 P. — K. I. Ajka. Folyó év októ
ber 1-ig. — v. S. F. Bpest A beküldött 
összeggel előfizetését 1937. március 1-ig 
rendezte. — V. M. Debrecen. 1936. július 
1-ig. — Cs. K. Barlahida. A beküldött 
összeggel f. év március l-ig rendezte 
hátrálékát.

Evangélikus papi család evangélikus 
'leányt keres háztartási alkalmazottnak 
vidéken. Cím, válaszbélyeg ellenében, a 
kiadóban. 1—1

Cserépkályha javítást, átalakítást 
pontosan és jutányosán vállalok. A hit
testvérek pártfogását kérem. Németh 
Károly kályhás, Domb-utca 9. 4—5

A s Új Id ő k , Herczeg Ferenc szépirodalmi heti. 
lapjanak kiadóhivatala (Budapest, VI., Andrássy-ú 
lő.) díjtalanul küld mutatványszámot. Klófizetési dij 
negyedévre 6 40 F. Az Uj Idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M agyar L á n y o k  a legszebb, legerdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap hutai lányoknak. Szer
kesztőié : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
+ F. Az előfizetők 1*60 F kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek ciniü regény- 
sorozatot. Együttes előfizetési ara negyedévre 6.(50 F. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a  kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. A* országos 
hirü leánylap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna, a kiváló írónő.

Az Én U jsá eo m  a legszebb, legrégibb képes 
gyenneklap, 6-iJ éves fiuk és lányok kedves szó- 
lakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaál Mózes. Minden szombaton jelenik ineg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő Az Én Újságom 
előfizetői 1*20P kedvezményes áron fizethetnek elő 
» legnépszerűbb, legolcsóbb gyerinekkönyvokre. AZ 
Én Újságom könyveire Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek dijt dánul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VII., Andrássy-út 16.

A lébényi evangélikus egyházközség
1936. szeptemberben betöltendő államse- 
gé'.yes tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő június 7. Lelkészi hivatal. 1-1

Egészségvédelem a családban.
Irta: Dr. Ittzés Zslgmond, vármegyei tiszti főorvos.

Élni, élni, — kiélni az életet! Ez ma a jelszó. Végtelenül 
elszomorító jelenség, hogy a féktelen életmód lett úrrá minden 
rendű és rangú emberen. Az életbölcsesség fogalma kezd isme
retlenné lenni a modern ifjúság előtt. Pedig bölcsen élni az 
egyetlen józan mód ahhoz, hogy egészségünket az élettel járó 
különféle- káros behatások ellen megedzzük, s a ránk leselkedő 
bajok és betegségek ellen kellően felvértezzük. Bölcsen élni: 
állandó vágya ez az igazi keresztyén lelkületű embernek. Ak
kor élünk bölcsen,, ha az élet javait úgv tudjuk felhasználni, 
fordítani, hogy azokból nemcsak magunk, hanem hozzátarto
zóinkra és barátainkra is áldás származik. Éhez elsősorban ke
resztyén lelkűiét, másodsorban egészségtani ismeretek szük
ségesek.

Az előbbinek kifejlesztése éppen úgy, mint az utóbbié, a 
család és az iskola feladata. A családban kell már megindulni 
annak a fejlődési folyamatnak, amelynek kifejlesztése nagy
részben az iskolai és a vallásos nevelésre, majd az önnevelésre 
hárul. Iskoláinkban kezd mindinkább létjogosultságot nyerni az 
egészségtani ismeretekre nevelés, aminek kihatásaiban belát
hatatlan következményei lesznek a népegészségügy kialakulá
sára. Az iskola van hivatva pótolni azit, amit a szülői nevelés 
elmulasztott. Pedig az, amit a szülői háznál kiskorunkban játsz
va elsajátítottunk és megtanultunk, vérünkké vált. Ebből kö
vetkezik, hogy annak a lelkes tanácsadónak, aki a gyermek he
lyes egészségügyi nevelésének megalapozásában a szülök se
gítségére akar lenni, be kell furakodnia a családi tűzhelyhez, 
hogy ott a szülök leikéhez férkőzve, őket nyerje meg elsősor
ban az egészséges életmód művészetének gyakorlására, hogy 
ők maguk adhassanak már kisgyermekeiknek példát arra, mi
ként kell életünk minden mozzanatában az egészség szabályai 
szerint élni. Ennek a célnak elérésére szolgálnak az egész or
szágban -szerte tartott egészségügyi előadások. Az egészség- 
ügyi ismeretekre való oktatás nagy lendületet fog nyerni a kö
zel jövőben, ha majd az egészségügyi védőnő intézménye bel
ügyminiszterünk szándéka szerint az egész országban meg lesz 
szervezve. Ezt a célt kívánják szolgálni a „Harangszó“ hasáb
jain megjelenő eme cikkek is. Bizalommal kérjük kedves olva
sóinkat, necsak olvassák el, hanem szívleljék is meg és adják 
tovább azokat az ismereteket, amiket ezekből a rövid és vázla
tos cikkekből, vagy más forrásból elsajátíthattak; ezzel nagy 
szolgálatot teljesítenek a nemzettel, embertársaikkal, elsősor
ban pedig családtagjaikkal szemben.

Tudom, ismétlésbe estem, hiszen mindezt más szavakkal 
már a cikksorozat elején elmondottam, — de nem győzöm han
goztatni, hogy — mint minden irányú nevelésnek, éppúgy az 
egészséges életmódra szóló nevelésnek is a családi tűzhelytől 
kell kiindulnia. Nem lehet és nem szabad mindent az iskolá
ra bizni.

Egészségünk ellen véthetünk: a helytelen táplálkozás, a 
célszerűtlen ruházkodás, a túlhajtott munkálkodás és a mér
téktelen szórakozás által.

J. E g é s z s é g e s  t á p l á l k o z á s .  A latin közmon

dás találóan fejezi ki a táplálkozás célját: „Non vivo, ut edam, 
— séd edo, ut vivam." Ami magyarul ezt jelenti: „Nem azért 
élek, hogy egyem, — hanem azért eszem, hogy éljek.“

Igen sokan vannak, akik az élet célját az élvezetek haj- 
hászásában, az evésben-ivásban látják és keresik. Ezek inkább 
a testnek élnek; számításon kívül hagyják a testi egészség kö
vetelményeit és nemesebb részünknek, a léleknek szükségle
teit. Elfelejtik, hogy az élet lényege, fő mozgatóereje a lélek, 
amelynek táplálása, erősítése még a testi szükségletek kielégí
tésénél is fontosabb. Ha áll az, hogy: „Ép testben lakozik ép 
lélek“, fordítva még inkább a tétel: „Ép lélek nélkül beteg a 
test.“ Egyedül sem a lélek, sem a test épsége nem képes biz
tosítani a másik épségét és egészségét, hanem mind a kettőnek 
összhangzatosan kell kifejlődnie, egymást kiegészítenie, hogy 
tökéletes egészet alkothassanak.

A lélek táplálása több forrásból történik, melyek közt Is
ten igéje a legfontosabb. Ennek a szent forrásnak feltárása és 
közkinccsé tevése a mi kedves lapunknak is hivatásszerű fel
adata. A test táplálása arra szolgál, hogy a növekedéshez és az 
életműködések fenntartásához szükséges anyagok szervezetünk 
rendelkezésére álljanak. A fejlődésben levő szervezetnek arány
lag több tápanyagra van szüksége, mint a kifejlettnek, mert az 
életműködések által felélt sejtek és testi erők pótlásán kívül a 
test növekedéséhez nélkülözhetetlen anyagokat is tápanyagok 
alakjában kell bejuttatni a szervezetbe.

Az édesanya, amíg szíve alatt hordja magzatát, saját vé
rével táplálja. És mivel nincsen ugrás a természetben, — az 
újszülöttnek sem lehet a természet rendje szerint, mindjárt füg
getlenítenie magát, eddigi táplálójától. Az édes anyatejben gon
doskodott a 1 eremtö a csecsemő megfelelő táplálékáról. Az 
anyatejben benne vannak mindazok a tápanyagok, amelyek a 
csecsemő életben maradásához és fejlődéséhez szükségesek. 
Vannak ezenkívül olyan anyagok is az anyatejben, amelyeket 
nem tartalmaz más tápszer, még a tehéntej sem. Ezek az anya
gok védelmet biztosítanak bizonyos mértékig a gyermekbeteg
ségek, főleg a fertőző betegségek ellen. Ezért ritkaságszámba 
megy, hogy egészséges szülök gyermeke 1 éves korán belül 
fertőző betegségben megbetegedjék. Mindebből világos, hogy a 
csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. Bűnt követ el az az 
édesanya, aki — ha arra egyébként képesítve van — ezt a 
szent kötelességét akár kényelemszeretetből, akár hiúságból 
nem teljesíti.

Ha a természetes táplálás, anyatej hiánya, vagy az anya 
betegsége miatt akadályba ütközik, az anyatejet egészséges 
tehén tisztán kezelt, felforralt tejével elég jól és eredményesen 
pótolhatjuk. A mesterséges táplálás megkezdése előtt okvetle
nül forduljunk orvoshoz tanácsért, mert a tej hígítását és más 
mesterséges tápszerek használatbavételét csak az orvos, eset
leg a védőnő írhatja elő orvos utasítása szerint.

Nemcsak a mesterséges táplálásnál, hanem az anyatejjel 
való táplálásnál is pontosan be kell tartani a szoptatási időkö
zöket. Három, esetleg négy óra köznek kell lennie egyik szop
tatástól a másikig, — különben az egyik fejadagot még meg 
sem emésztette a kis gyomor, amikor az idő előtt nyújtott újabb 
adagot be kell fogadnia. Ha ily módon akarjuk a síró csecse
mőt megnyugtatni, éppen az ellenkezőjét érjük el, mert meg-
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Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTEIN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

terheljük a gyomrát és szegénykének görcsös fájdalmakat oko
zunk, sőt könnyebb vagy súlyosabb gyomor- és bélhurut elő
idézőivé Lehetünk tudatlanságunk által.

Gyermekek, ifjak és felnőttek táplálkozása egyazon sza
bályok szerint történhetik. Szervezetünknek, amint azt a tudo
mány megállapította, zsírra, fehérjére, szénhydrátra, ásványi 
sókra és vitaminokra van szüksége.

Zsírszükségletünket disznózsír, más használatos állati zsí
rok, vaj és étolaj szolgáltatják. Fehérjét tartalmaz mindennemű 
hús, a tojás, tej, túró és sajt. Fehérjében gazdag még a bab, 
lencse és a borsó. Szénhydrátok: a cukor, méz, liszt, rizs, dara, 
burgonya. Az ásványi sók legfontosabbika a konyhasó. Ásvá
nyi sókat tartalmaz táplálékunk foszforsavas és mészsavas sók 
alakjában. A vitaminokat friss táplálékaink tartalmazzák na
gyobb mennyiségben. Ezeknek hiánya különféle beteges álla
potot, csontgyengeséget (rachitist, angolkórt), sülyt (scorbu- 
tot) stb. idézhet elő. Éppen ezért más táplálékaink mellett vita
mint tartalmazó sok friss főzeléket, nyers gyümölcsöt, salátát, 
stb. kell fogyasztanunk. Az egyoldalú táplálkozás egészségte
len, mert nem nyújtja mindazokat az említett anyagokat kellő 
mennyiségben, amelyekre testünk felépítéséhez és működésben 
tartásához feltétlenül szükség van. A vegyes táplálékok, növé
nyiek és állatiak az ásványiakkal együttesen adják a helyes 
táplálkozást. Helytelen tehát csupa növényi táplálékból álló ét
rend, éppenúgy a túlnyomó húsból álló is.

Az ételt jól meg kell rágni, hogy ezzel könnyitsük a gyo
mor munkáját. Régi egészségi szabályok közt van erre egy 
megszívlelendő tanács:

.Jól megrágd az ételt, Ha legjobban izlik,
Ne fald nagy darabban, Akkor hagyjad abban.-

Táplálkozásunk nélkülözhetetlen kelléke a jó ivóvíz. Tes
tünk különféle úton és módon állandóan sok vizet veszít, ezt a 
veszteséget pótolni kell az ételeinkkel együtt fogyasztott folya
dékkal, főleg pedig a szomj oltására szolgáló ivóvízzel.

A sör és bor mértéktelen fogyasztása gyomor- és szívtá
gulást, vesebajt, idegbetegségeket okozhat. Szokás-mondás, 
hogy aki mértéktelenül él szeszesitallal, az vizibetegségben 
pusztul el. Erre is tudtak elődeink igen találó verset:

„Minden italok közt legjobb a tiszta víz,
Ne félj tőle, hogy az valaha bajba visz.
Azért a bort is ihatod módjával,
Hiszen mért ne élnénk Isten áldásával.“

A szeszes italnak különösen gyermekkorban van romboló 
hatása a szervezetre; a testi és szellemi fejlődés visszamarad, 
az erkölcsi érzék eltompul. Felnőtt is helyesen teszi, ha tartóz
kodik a szeszes italok állandó élvezetétől. Nagyon bőséges ét
kezéskor kevés bor nem árt, sőt elősegíti az emésztést. Bete
geknek gyógyszerként szokta rendelni az orvos a bort. Ebből 
is következtethetjük, hogy — mint az orvosságokat nem lehet, 
— éppúgy a szeszes italokat sem lehet mérték nélkül fogyasz
tani, mert nagy mennyiségben méregként hatnak. Különösen 
őrizkednünk kell a töményebb szeszes italok, a pálinka, rum, 
konyak és likőr élvezetétől; ezek egyenesen károsak szerveze
tünkre. A szesz (alkohol) mérgező hatásáról sokat lehetne 
szólni, — ehez azonban külön cikkre lenne szükség.

Amiről e szakaszban eddig szó volt, az az egészséges em
ber táplálkozására vonatkozik. Az öreg emberek étrendje már 
sokban hasonlít a beteg étrendjéhez, mert foghijasság mellett 
az elöregedett szervek nehezen végzik el az ételek kellő feldol
gozását. Az öregeknek általában kevesebb táplálékra van szük
ségük, mint a fiataloknak. Különösen fontos, hogy vacsorájuk 
könnyen emészthető ételekből álljon, s mennyisége kevés le
gyen. Áll ez a fiatalabbakra is, de öregekre fokozottabb mér
tékben, mert a különben is éberebben alvó öregek éjjelét a túl- 
bö vacsora élvezete elrontja. A betegeknek az étrendjét az or
vos írja elő, rendelkezéseit pontosan be kell tartani.

Igen nagy fontossága van az ételek elkészítési módjának 
a táplálkozás kérdésénél. Meg lehet állapítani, hogy népünk 
konyhája a legtöbb vidéken igen kezdetleges munkát végez. A 
szakácsművészetet kevesen ismerik. Pedig a helyesen és gond
dal elkészített étel nemcsak izletesebb, hanem könnyebben 
emészhető is, mint a kelletlenül és hozzáértés nélkül készült 
eledel. A külső csín és ízléses tálalás sem közömbös, főleg 
azonban az étel belső tartalma, helyes összetétele, a nyersanya
gok kellő megválogatása és előkészítése a fontos. Egészségte
len az állott, romlott, penészes vagy dohos anyagból készült 
vagy a túlzottan fűszeres étel. A fűszer gyakran azt a célt szol
gálja, hogy elpalástolják vele az ételhez felhasznált nyersanya
gok állott vagy romlott voltát. Az ilyen anyagokból készült éte
lek súlyos gyomor- és bélbajokat, sőt mérgezést idézhetnek elő.

Felbecsülhetetlen haszonnal járna, ha minden községben 
évente tartanáriak a nőegyletek főzőtanfolyamokat.

(Következő cikkünk címe: Egészséges ruházkodás. Egészsé
ges munkálkodás. Egészséges szórakozás■).

Az eredeti kisméretű

L uiher-rőzsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnöki müintézete.
Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása.

Szombathely, Püspök bazár.

Nyaralás. Keszthelyen, a várostól 10 
percnyire, Balatonparti, pormentes he
lyen épült szép villában kettőágyas szo
bák teljes ellátással, vagy anélkül külön
álló konyhahasználattal olcsón kiadók. 
Saját, díjtalan strand! Esetleg a villa 
előnyős fizetési feltételekkel eladó. Vi
tális Károlyné, Szombathely, Kőszegi-u.

2—5

Németül tökéletesen beszélő soproni 
leány vagyok és szeretnék a nyári hóna
pokra alföldi jobb családhoz kerülni 
nyaralásra. Fizetést nem kérek, csak az 
útiköltséget. De csak felnőttekhez. Cím, 
válaszbélyeg ellenében, a kiadóban. 1-1

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a gyerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R u h a fe sté s  - v e g y t is z t itá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítási 7—10

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

I T I X I É - f ő l
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó *-ra 

j hivatkozik, 10% engedm ényt kapl
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MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
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KAPI BÉLA
1910-ben.

Laptul&jdonoa : 
Ounántúli Luther-Szövetség.

Megje l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p .

Ingyan melléklet tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANG8ZÚ.

1985-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzáin.

PoBtacsekk8zámla: 30.620.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Isten ezzel magához akar minket édesgetni, hogy elhigyjük, hogy ő nekünk édesatyánk, mi pedig 
éde8gyennekei vagyunk; hogy bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint szerető gyermekek sze

rető atyjukat. — A Miatyánk bevezetésének magyarázata Luther kiskátéja szerint.

a R uum t
•Mfkautó-ktadóhlTatata i

QYOR
u , Paton-tér i.

ElófUetéai ára: 
notyodévre 1 P 88 fülét, 

félévre 8 P 4« miéi, 
efT évié é P 80 füléi 
Gaoportoa kdldéaael 
lo'/.-o« kodveimény. 

Amerikába egóaa évié 8 
dollár; a i utódállamokba 
aetredévre 1 P 60 fillér

f t "  « • «  • •  rH osok  ü n n ep en .
„Az embernek Fia nem azért 

jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, 
hogy ő szolgáljon és adja az ö életét 
váltságul sokakért“. (Máté 20:28).

Más országokban is, nálunk is 
állítottak emléket minden idő

ben azoknak a hősöknek, akik kész
séggel tették le életüket a haza 
oltárára. Hazánk történetében a 
múltban erre igen sok alkalom kí
nálkozott. De legvéresebb és leg
több áldozatot követelő az a vihar 
volt, mely a világháború évei alatt 
fölöttünk tombolt. Megszámlálha
tatlanul sok áldozatot követelt e 
nemzettől. A rettenetes viharban az 
utolsóig meg kellett feszíteni az 
ellenállás izmait.

Május hónap végén, elesett hő
seink emlékénél szoktunk megállni. 
Ezen az ünnepen, amikor fogéko
nyabb a lelkünk az áldozathozatal 
nagyságának megértésére, valósá
gos fényözönben kellene meglát
nunk azt a legnagyobb áldozatot, 
melyet az Isten Fia hozott meg 
értünk. Ő maga mondja, hogy azért 
jött a földre, hogy életét adja vált
ságul sokakért. Annál elkeseredet
tebb harc e földön nem folyt még, 
mint amilyen a mi lelkűnkért vívott 
küzdelem volt. Isten ellensége m n- 
den hatalmas fegyverzetével indult 
a csatába. Vért követelt. Nem lehe
tett szó arról, hogy az emberi szív 
békességét arannyal, vagy ezüsttel 
váltsa meg valaki. Isten szent Fiá
nak drága vérére volt szükség. 
Krisztus kiontotta hősi küzdelem
ben a vérét értünk. Azért a legföl- 
ségesebb hősi emlék a golgotái 
keresztfa, a legdrágább hősi ünnep
lés pedig az, amikor a nagypénteki 
kereszt alatt megállunk.

Erről az emlékről, erről a kereszt
ről vigasztalásnak és megbékülés- 
nek a világossága árad minden hősi 
emlékünkre. Ha Krisztus nagy ál
dozatának tényével a lelkűnkben

emlékezünk elesett kedveseinkre, 
nem marad reménytelen a mi bá
natunk.

De, amikor a hősi áldozat érté
kelésére figyelmeztet minket a hő
sök vasárnapja, valamire meg is 
akar tanítani minket is. Vele kell 
vallanunk nekünk is: mi sem azért 
jöttünk, hogy mások szolgáljanak 
nekünk, hanem, hogy szolgálatot 
végezzünk és áldozatot hozzunk.

Van egy hősi emlékmű, amely 
még nem épült meg teljesen. Az

Isten országáért áldozatot hozott 
emberek emléke. Épül már kétezer 
év óta, sok áldott nevet örökített 
meg már rajta Isten keze. De ke
resztyén hivatásunk parancsszavát 
ismerve, nem lehet forróbb vágyunk, 
csak az: hogy Isten ujja írja rá 
erre a hősi emlékre egyszer a mi 
nevünket is És a mi nevünk alatt 
is tündököljön ez a bibliai ige : 
Nem szolgáltatott magának mások
kal, hanem szolgált és áldozott!

Wolf Lajos.

r
Érdem  — k ö te le s s é g  — jog .

Templombajárásunk mögött sok
szor ott feszeng a gőgösen öntudatos 
érzés: én most érdemszerző csele
kedetet végzek. Ide nézz világ, mert 
én most valami nagyon dicséretes 
dolgot művelek. Ide nézz te is Isten, 
örülj, légy hálás és jutalmazz meg, 
mert én most templomodba megyek. 
Aki ilyen lelkülettel jár a temp
lomba, az igen könnyen válik 
templomkerülővé. Mihelyt úgy érzi, 
hogy Isten nem hajlandó kivételező 
különbséget tenni vele, azonnal ké
szen van az Ítélettel: nem érdemes 
templomba járni, hiszen semmi 
hasznát nem látom. Mintha bizony 
az Isten szine elé való járulás ér
dem volna, amelyért jogunk van 
jutalmat várni.

Holott á templombajárás — kö
telesség. Kötelességünk a lelkűnk
kel szemben, amelynek a testünk 
mellett szintén meg vannak a maga 
kielégítést váró igényei. Igaz, hogy 
az éhezésre fogott lélek tovább 
bírja a koplalást, mint a test, de 
végül ép oly végzetessé válik, mint 
a testi koplalás. Kötelességünk a 
templombajárás másokkal szemben 
is, akiket talán éppen a mi példa
adásunk hiánya tart vissza Istentől.

Egészen helyes megítélés szerint

pedig a templombajárás még a kö
telességnél is több : jog. Drága ki
váltság. Vedd kitüntetésnek, hogy 
a nagy Isten szent házában szine 
elé enged és szent alkalomnak, 
hogy ott megújulhatsz, megtisztul
hatsz s uj erővel töltekezve indul
hatsz további utadra. Templomba 
indulsz? Ne dicsekedj vele. Nyűg
nek se érezd. Hanem adj hálát, 
hogy mehetsz! Sz. J.

H ősein k  á ld o za ta .
Hősök vasárnapján a világháború ha- 

lottairól és csendesen szunnyadó hősei
ről emlékezünk, azokról, akiknek jelte
len sírja fölé láthatatlan betűkkel ugyan, 
Krisztus Urunk szavai vannak írva: 
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet an
nál, mintha valaki életét adja az ö fele
barátaiért.“ Szeretet másban is van . . .  
Abban is, aki abból, amit az Isten ke
gyelme és jósága adott neki, bőven ad 
annak, akinek kevesebb jutott. Szeretet 
van abban is, aki idejét, erejét és tudá
sát áldozza embertársaiért, vagy ki éjt 
nappallá téve küzd népe boldogításáért, 
hazája felvirágoztatásáért. De a legna- 
gyob szeretet mégis csak abban van, aki 
még az életét is oda tudja adni felebará
taiért. Azok a csendesen szunnyadó hő
sök, akikről ma emlékezünk, ezt tették 
— ők az életüket adták oda, az életüket 
áldoziták fel felebarátaikért és hazáju-
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kért. Amikor megdördült a nagy ég s 
jégverés, villámcsapás és özönvíz akar
ta elpusztítani országunkat, akkor felke
rekedtek, ott hagyták a meleg otthont, 
a szántóföld barázdáit, a város zaját és 
falu csendjét, a mindennapi békés 
küzdelmet, a műhelyt és irodát, 
ott a szerető szíveket, a mosoly
gó gyermekeket, a jó öreg szülő
ket, ott hagytak mindent s gon
dolkodás nélkül indultak el, hogy 
ha kell, életük és haláluk árán is 
megmentsék népüket és hazáju
kat". Ezek a hősök hősi halálukkal 
megrendítően és meggyőzően ál
lították szemünk elé, hogy embe
ri életünk csak annyit ér, ameny- 
nyi az áldozat benne... Ezek a hő
sök nem sajnálták az életüket, 
hanem odaadták értünk és hazá
jukért. S ma mit látunk? Azt, 
hogy sokan még mindig jobban 
szeretik önmagukat, mint hazáju
kat. Ezek a hősök nem törődtek 
a fáradalmakkal, a bajokkal, a 
nélkülözésekkel..., nem zúgolód
tak, amikor a harc szinte ember- 
feletti dolgokat követelt tőlük s 
belőlünk minduntalan előtör a pa
nasz és zúgolódás, valahányszor 
csak a szokottnál kissé nagyobb 
áldozatot követel tőlünk a haza...
Ezek a hősök a legdrágábbat ál
dozták fel anélkül, hogy tisztele
tet vagy előmenetelt vártak volna 
érte... Ők szenvedtek anélkül, 
hogy panaszkodtak volna, harcol
tak és küzdöttek anélkül, hogy 
kérdezték volna: „mi lesz a juta
lom érte?“ — s mi úgy gondoljuk, 
hogy hőstetteinkről szünet nélkül 
kell beszélnünk, hogy azokat a 
nagy harangra kell akasztanunk, 
hogy mindenki lássa és hallja.
Ezek a hősök élő hittel álltak Is-

vesztettek vagyunk, mihelyt egy kissé 
nehezebb helyzetbe kerülünk.

A mai napon, hősök vasárnapján 
ezek a hősök előjönnek sírjaikból. Ko
pott mundérjukban, rongyos bakancsuk

ban, homlokukon és hadverte tes
tükön azzal a piros sebbel, ame
lyet a halál csókolt reájuk, meg
állnak előttünk s ezt kiáltják fe
lénk: „Tegyétek azt, amit mi tet
tünk! Legyetek egyek a szerető
ben, az áldozatban és odaadás
ban! Hagyjátok végre az önzést 
és haszonlesést! Ezek csak mé
lyebben taszítanak a szerencsét
lenségbe, csak megnövelik bajai
tokat... Csak a népetek és hazá
tok iránti szeretet, csak az önát
adás és önfeláldozás menthet 
meg, csak az vezethet a mélység
ből a magasba, csak annak árán 
jöhet a feltámadás...“

Jer, vegyük szívünkbe intelmü
ket s tegyük meg azt, amit mon
danak, hogy a régóta várt feltá
madás végre eljöjjön, ép legyen 
újra, ami törött, egész, ami cson
ka, boldog, ami boldogtalan...

Áldja Isten hőseinket s hazán
kat! Vitéz Bér kényt Ede,

Visszaélés a keresztiéi.
Monda beszél arról, hogy Nagy 

Konstantin császárnak egyik csa
tája előtt kereszt jelent meg az 
égen s alatta ez a felírás: „E jel
ben győzni fogsz.“ Nagy Kons
tantin ekkor megszüntette a ke
resztyének üldözését, állam-val
lássá tette a keresztyénséget. De 
nagy ára lett ennek a kedvezés
nek. Krisztus szent vallását poli-

teniik mellett. Amikor a fegyverek ro
pogása, az ágyuk vad bömbölése po
kollá változtatta a harctereket, ők ak
kor is Isten kezében tudták magukat s 
mi milyen kishitűek, milyen remény

Nyugosznak ők, a hős fiák, dicső csaták után . . .

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula, 18

— Lehetetlen! A legnagyobb lelkiismeretességgel figye
lik a határt, lehetetlenség, hogy észrevétlenül tudott volna át
jutni...! Megfoghatatlan...!

— Ez a nő...?! — Kiáltja valaki, kit tanácsos úrnak szó
lítottak. — Ha ezer vámtiszt figyeli, akkor is arra megy, amer
re akar. Meg sem kérdezik, honnan jön, merre megy? Utána 
bámulnak s még arról is megfeledkeznek, hogy megnézzék az 
útlevelét...!

Nevetés hallatszott fentről. Natáliát valami csiklandozza. 
Ö is nevet. Benne van már a hiúság, ez a nyugati nyavalya. 
Rujeff a fogát csikorgatta, Alex csak bólintott.

— Hamar beléd láttak, Natália-..! — Súgja Alex.
— Nem lehet itt játszadozni, — dohogja Rujeff, — az 

életünkkel játszunk. Belénk harapnak, hogy itt rothadunk. 
Leütjük őket. Nincs más!...

— Csend! — inti le idegesen Natalia. — Majd megtár
gyaljuk, mi a teendő.

— Ez igaz, — mondja meggyőződéssel Lohe, — jó ma
gammal is megtörtént volna, ha nekem kell véletlenül útleve
let vizsgálnom. Csodálatos leány!...

Natáliának minden csepp vére a fejében zúgott. Nagyott 
lélekzett s figyelt. A tanácsos beszélt.

— Nincs mit várni. Kézre kell keríteni s ha a pokol fene
kén is. Veszedelmes nő, míg nincs a körmünk között.

— Csak vigyázni s meggondoltan! — mondja intőleg a 
herceg, — ha csak sejti is, hogy rajta tartjuk kezünket, odébb
áll s üthetjük bottal a nyomát!...

— Egyenlőre nem csinálunk semmit!... — mondja nyu
godtan Lohe. — Időt kell neki engedni, hogy bátorságra kap
jon, hadd lássuk, mit akar? Nem szabad neki gyanút fogni...

— Ne... ne!!... — vág bele a tanácsos, — mert közben 
még megugrik!... Le kell fogni!...

— Ez a helyes!!... — ad igazat a tanácsosnak a herceg.
— Nem... nem..., — tiltakozik a rendőrfőnök, — először 

meg kell tudnom, ki ez a hölgy?... Lefogjuk s kisül, hogy va
lami amerikai filmcsillag... Nem... nem... nem akarok melléje 
fogni, hogy nevessen rajtunk a félvilág... Nem lehet a falnak 
rohanni!...

— Ez igaz!... — morogják lehangoltan.
— Annyit tudok, hogy orosz!... — Erősíti állítását Mira-

kow.
— Ön is orosz s nem jut eszünkbe, hogy kémnek tartsuk. 

Hány orosz lett hontalan s bolyong szerte a világban!?...
— Igaz!... — adja meg magát a herceg. Hangjába hirte

len szomorúság vegyült.
— Na lám!... Megvárjuk a legközelebbi fellépését s ak

kor majd igazoltatom. Meg látjuk akkor, mely ország leánya s" 
mi a szándéka? Addig hagyjuk nyugodtan, ne vegye észre, 
hogy tulajdonképpen megfigyelés alatt áll...

— A lakását sem tudod, — böki oda gúnnyal a tanácsos, 
— hogy akarod megfigyeltetni?

— Párisból nem menekül. Intézkedtem. Lakására nem 
vagyok kiváncsi. Az asztalomhoz akarom ültetni s a szeme 
közé nézni...

— Attól a parázsló két szép szemétől féltlek, Alfréd! — 
jegyzi meg valaki komolyan.

— Ne félts, ez esetben rendőr vagyok elsősorban!...
— Jó... jő..., de azok a szemek hamar elbánnak a le

génnyel s akkor már a rendőr is megpuhult...
Csak úgy harsan a nevetés a tanácsosnak erre a meg

jegyzésére.
Rujeff ökölbe szorítja kezét s morog a foga között. Na

táliát kábulat fogja el. Szédül. Önkéntelenül Rujeffba kapasz
kodik. Rujeffnak megdobban a melle, hogy visszhangzik tőle a 
pince. Rettentőt villan agya. Majd végez ö velük, kik oly ve-
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tikai, sokszor véres érdekeinek szolgála
tába állította s a keresztett harci jellé 
tette.

Ekkor történt a kerszttel az első 
visszaélés. Első, de nem utolsó. Mikor a 
keresztet, amelyen Isten Fia vérét on
totta az emberiség megváltásáért, rend
jellé teszik, üres jelszóvá teszik, a párt- 
politika eszközévé alacsonyitják, faji el
lenszenv dorongjává sülyesztik — ez 
mind visszaélés a kereszttel.

A kereszt nem rendjel, nem jelszó, 
nem fegyver, hanem üdvösségünk zálo
ga. Nem arra való, hogy politizáljunk 
vele, nem arra való, hogy verekedjünk 
vele, hanem arra való, hogy letérdeljünk 
alája!

DÁVID JÓZSEF.
Volt apámnak egy segéde,
Aki víg volt s tréfálkozó;
Kinek ajkát nem hagyta el 
Soha más, csak fütty s nótaszó.

Akkor hideg ősz idő járt,
A fákra, a levelekre.
Hideg szelet hozott akkor 
14-nek szeptemberje.

Szólott Dávid: „Mester uram, 
Mindnyájunknak el kell menni, 
Nincs már idő ezt a csizmát 
Leszegelni, fenekelni. “

„Polcra teszem addig ezt az 
Árvaságos félig-munkát : 
Karácsonyra itthon leszünk, 
Elverjük mi majd a muszkát“!

És elindult Dávid József 
Virágosán és hetykésen,
Elindult—, de vissza nem jött:
Ott maradt a csatatéren . . .

És azóta minden éjjel,
Ha az óra éjfélre jár,
Odabenn a szúrtos panglin 
Megmozdul tű, kalapács, ár.

És azóta minden éjjel 
„Kip-kop“, hallni kalapácsát:
Dávid József kopogtatja 
Félbemaradt talpalását.

Dobai Béla.

P ü sp ö k i jubileum .
25 évvel ezelőtt.

D. Geduly Henrik, tiszai egyházkerü
letünk püspöke, huszonöt évvel ezelőtt, 
1911. május 16-án foglalta el a püspöki 
széket. Árvától Brassóig terjedt akkor a 
tíz egyházmegyéből álló tiszai egyház- 
kerület. Országos ünnepség keretében 
történt a beiktatás. Erőteljes munka, 
lendületes fejlődés indult a fiatalos ere
jű, daliás termetű új püspök munkája 
nyomán. Megkezdődtek a már csaknem 
elfelejtett püspöki egyházjátogatások, 
megindultak a tartalmas püspöki körle
velek s ezeknek a hatása alatt élénkült 
az egyházi élet. Itt is, ott is alkotó ter
vek fogamzottak, nagy alkotásokkal ké
szültek az egyházközségek a reformáció 
négyszázados jubileumának a megünnep
lésére. 1914-ben azonban fagyos lehellet 
pusztította el a szép fejlődés reménytel
jes vetését: jött a világháború és utána 
a mindent letaroló trianoni béke. Elmen

tek a Kárpátok, elment a Hargita, elment 
Eperjes az ősi kollégiummal, melyet 
csonka egyetemmé kívántak fejleszteni, 
elmentek a felvidéki gimnáziumok, me
lyeket az Alföld is szívesen felkeresett, 
elmentek a templomok és iskolák, az el
szakított nyolc esperesség. Megmaradt 
két egyházmegye, megmaradt az elme
nekült jogakadémia, a tanítóképző, a he
lyén maradt két középiskola és megma
radt a népiskolák egy része. A csonka 
törzs újra zöldülni kezdett, új ágakat 
hajtott, de állandóan a régi nagyságról 
álmodik. . .

A múltnak visszaálmodása volt a 
mostani jubileum is!

A jubileum.
Tanácskozásra ültek össze ez év kez

detén az egyházkerület vezetői és elha
tározták, hogy a 25 éves püspöki jubi
leumot rendkívüli egyházkerületi köz
gyűlés keretében méltóképen fogják 
megünnepelni. A határozat egyhangú 
volt, vagyis inkább lett volna, ha az ün
nepelt nem tiltakozott volna ellene;ő nem 
akarta az ünneplést, de engednie kellett. 
Az ünnepélyt szerető lelkek kigondolták 
és megvalósították. Készült rá az egy
házkerület, az egész egyetemes egyház, 
sőt a kormány és a tes'tvéregyházak is 
részt kértek belőle. így lett a jubileum 
méltó a beiktatáshoz, országos jellegűvé 
változott.

Ünnepélyek.
Május 14.-én este megkondultak a 

nyíregyházi nagytemplom összes ha
rangjai, belezúgtak a város, a hivek lei
kébe. hogy ünnepre készül az egyház- 
község. De résztvett az ünneplésben a 
város polgársága is. Fellobogózták a há
zakat, a középületeket s úgy fogadta a 
város a falai közé érkező egyházi és vi
lági vendégeket.

Eljött az ifjúság és a városi szinház-

szedelmesnek tartják Natalia szemét. Alex nem igen hallott va
lamit az utóbbi beszélgetésből. Azon töpreng, hogy fognak 
menekülni. Arra már nem számít, hogy lépre csalják a rendőr
főnököt. Gyanút fogott s vigyáz magára. Natáliát szédületébe 
valami könnyű szellő vette szárnyaira s vitte fel... fei... a ma
gasba... olyan magasságba, hogy talán már nem i.-, igaz. amire 
gondol... De jó így elkalandozni a képzelet tarka virágai kö
zött... Eszébe jutott az a fekete köpönyeges 's... „szeressétek 
ellenségeiteket!...“ Lohe nem gyűlöli ellenségéi., olyan ke
resztyén ez, mint a fekete köpönyeges mondta... De az a taná
csos... az... az... Natáliának megborzongJtt a háta... gyűlölte 
azt a tanácsost... De ép a tanácsos beszél:

— Alfréd, vigyázz, az a sima kedélyű némber szemével 
már belédtapadt s ha még egyszer eléd kerül, megejt, vigyázz! 
Látom, már is nem úgy kezeled, mint a haza ellenségét...

Natáliának megmerevedett minden izma. Némbernek ne
vezi. Meg tudná fojtani. Ez is keresztyén?!... Hirtelenében 
gyűlöletes lett előtte annak a fekete köpönyegesnek igéje is... 
Hazugság... ámítás a szava!...

— Amit mondtam, mondtam! — pattan keményen a fő
nök szava. — Nem indítok hajszát egy nő ellen, kiről azt sem 
tudom, kicsoda? Utóvégre nő!... A tárgyalást befejeztük!...

Úgy áradtak alá Natáliára a szavak, mint a napsugár a 
tónak jegére. Felnyúlt kezével, hogy megfogná a rendőrfőnök 
kezét -., felnyúlt a szíve is, hogy megsimogassa azt a drága 
embert, ki védi az ismeretlent és leszereli a távollevőnek ellen
ségeit... Egyre az a gondolat bujkált agyában gomolygó érzé
sei között: ezt az embert nem viszi Rujeff kése alá... nem s ha 
életébe is kerül... Forró tépelödései között megjelenik a fekete 
köpönyeges is... kezet csókolna neki. Az ö igéjének áldása 
megmutatkozott Alfrédban... Igen, Alfrédban. A rendőrfőnök
nek keresztneve jutott eszébe. Alfréd lelkét a fekete köpönye
gesnek igéje tölti be. Szereti ellenségét... Nem hiába való ez a 
tan... Szeretetet szór, áldást arat. Ez a tan... a keresztyénség 
tana élet..., megváltás... Amiről a szovjet hazúgságokat ordít.

az megvalósult ebben az egy igében: Szeressétek ellenségei
teket...

Fölérve, ott találták Óvárit Aiexék szobájában. Úgy ült 
ott magában, mint akinek már semmi köze az élethez. Szomorú.

— Mit búsulsz, pajtás? — kérdi hetykén Rujeff. — Bele- 
savanyodsz még ebbe a tétlenségbe. Velünk tarts!

— Nem nekem való élet ez már. Vissza megyek kölykeim 
közé. Ott érzem én jól magam, ott az én helyem...

— Gyáva vagy!... — löki oda gúnyosan Rujeff.
Óvárinak megmozdult a karja. Ütni akart, de Alex elébe

vágott.
— Pénzed van?... — Kérdi hirtelen.
— Az se volna!?... Van a bolsinak, ki másnak zsebéből 

emelintgeti!...
—- Gyalázat, hogy ilyet mer mondani!... — formed rá 

Rujeff s kifeszített karokkal ugrik Óvári elé. Óvári nyugodt 
maradt.

— így mondják. Nem hallottad még!?... Ez a vélemény 
rólunk, kedves elvtárs s nem igen tévednek...

Rujeff csak úgv remegett a dühtől s csak Natalia ügyes
ségén múlt, hogy neki nem rontott Óvárinak.

— Rájuk se hederitsünk, — mondja ő is dühösen, — mit 
tudják ezek, mi van Moszkvában? Óvári haza megy s mi mun
kához látunk. Munkához látunk, ezt üzenjük Biritovnak. ő  már 
tudja, mit jelent ez.

— Akár Alex is mehet, — lelkendezik Rujeff, — elintéz
zük mi Natáliával ezt a társaságot úgy, hogy...

Natalia megszakítja.
— Alex nem mehet. Szükség lesz még reá.
Rujeffnak nem tetszett e megállapítás, de egyenlőre örült 

annak is, hogy Natalia komolyan veszi és az ügyben szóba 
áll vele.

(Folytatjuk.)
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ban a jogakadémia, a tanítóképző és a 
két középiskola ifjúsága mutatta be gon. 
dós előkészületre valló, nagy tiszteletet 
és sok szeretetet kifejező míisorszámok 
keretében tiszta lelkének hódolatát.

Alig volt ennek vége, vidám indulók 
hangjait hozta a fujdogáló nyiri szél, 
jött zenekarral élén a lampionos menet. A 
templom előtt állottak meg, ahol a meg
érkezett előkelőségek köréből kiválva a 
jubiláns püspök fogadta. Egyik énekkar 
népdalokat adott elő, majd egy kedves 
jelenet ragadta meg a lelkünket. A do
bogóra lépett. — mint 25 évvel ezelőtt 
— Dr. Vietórisz József főigazgató, Nyír
egyháza költő fia s a szív tiszta érzel
meinek tolmácsolásával, a huszonöt év 
előtti érces, messzecsengö hangon kö
szöntötte az ünnepeltet. Akik akkor és 
most is ott voltunk, olyan közelinek 
éreztük a huszonöt év előtti múltat. . .  
Mint akkor, most is megkapó, szívből 
jövő és szívhez szóló volt az üdvözlésre 
adott ^válasz.

Amint a hódoló menet elvonult, az 
egyházközség nagy népiskolájának ékes 
dísztermébe hivott bennünket a nyíregy
házi Evang. Nőegylet. Itt a szeretet dú
san terített asztalokat állított elénk. Ked
ves hangulatú vacsorával ért véget má
jus 15.-ike.

A templomban.

A nap ragyogóan kelt fel május 
16.-án, de állandóan felhők tolakodtak 
eléje, hűvös szellő lengette a virágzó 
akácfákat. Külsőleg is kellemessé vált az 
ünneplés.

Reggel 9 órakor a templomba vonult 
az ünneplők serege. A fekete Luther- 
kabátok mellett kellemesen hatott né
hány díszmagyar. Az istentiszteleten Dr. 
Dómján Elek az oltári szolgálatot vé
gezte, Duszik Lajos a szószéki igehirde
tést teljesítette. Róm. 9:16. volt-a beszéd 
alapja. Imádságra borult le a gyülekezet 
az áldásokat kegyelmesen osztogató Is
ten előtt. Az áhítatot fokozta Krecsák 
László kántor ügyes vezetésével elő
adott ének- és zenekari szám. A mi egy
házi himnuszunk csendült fel, majd rö
viddel ezután megkezdődött az egyház
kerületi diszgyölés. Lichtenstein Lászió 
egyháekerületi felügyelő megnyitó be
széde után küldöttség hívta meg az ün
nepeltet, aki orgonazúgás közben vonult 
végig a templomon az elnöki székig.

Az egyházkerületi felügyelő beveze
tő szavai után Dr. Zsedényi Béla tartot
ta meg hatalmas, szépen felépített üd
vözlő beszédét az egész egyházkerület 
nevében. Az egyházkerületi tőjegyző be
szédére a püspök szintén hatalmas be
szédben emlékezett meg a múltról, a je
lenről és fiatalos lendülettel vallotta, 
hogy vannak még eszményei, amelye
kért fiatalos erővel kíván munkálkodni.

Megkezdődött ezután a küldöttségek 
tisztelgése. Első volt Tasnádi Nagy And
rás államtitkárnak, a kormány képvise
lőjének az üdvözlő beszéde, majd jött az 
egyetemes egyházunk felügyelőjének. 
Báró Radvánszky Albertnek a köszön
tése. Sorra jöttek még a református kon- 
vent népes küldöttsége, élén Dr. Balta
zár Dezsővel, a mi három egyházkerüle
tünk püspökei, majd a theológiai fakul
tás és Theol. Otthon, az egyetemes 
Gyámintézet, az Országos Luther Szö
vetség, az Országos Bethlen Gábor Szö
vetség, vármegye, város, egyházközsé
gek, egyesületek képviselőinek hosszú

sora. Az ünnepelt valamennyinek egy
szerre válaszolt.

Akik nem voltak jelen.
Bizony sokan voltak ilyenek, akik 

nem jöhettek, de mégis eljöttek, mert 
elküldték az üdvözleteiket.

Jóleső örömmel hallgatta a közgyű
lés közönsége, hogy üdvözlő táviratot 
küldött Magyarország kormányzója, to
vábbá a miniszterelnök, a kultuszminisz
ter, a többi miniszterek. Bizonyságot 
adtak ezzel arról, hogy szívesen és öröm
mel vesznek részt az egyházak ünnepein.

Hosszúra nyúlnék a tudósításom, ha 
mindazok neveit felsorolnám, akik üd
vözleteket küldtek.

Elmondhatjuk, ha országos ünnepség 
volt a 25 év előtti beiktatás, országos 
ünnepség volt a mostani jubileumi ün
nepség is.

A küldöttségeket lezáró nyíregyházi 
egyházfelügydönekí, Margócsy Emilnek 
a szavaival mondjuk: legyen Isten áldá
sa a múlton, a jelenen és a szebb jöven
dőn!

Az ünnepségek hosszú sorát népes és 
díszes közebéd zárta be.

Emlékeztünk, hogy erősödjünk!
Marcsek János.

/ /
O riszen tp éter

az őrségi missziói gyülekezet székhelye. 
Vas vármegye délnyugati részén, a tria
noni határszélen, fenyőerdőktől övezett, 
egészséges levegőjű vidék. Lakosainak 
száma 14C0, ebből 920 ref., 380 róm. 
kát., 100 evangélikus. A házak a Zala- 
patak két partján, a zöldelő dombokon 
szétszórtan épültek. Portalan levegőjét 
virág- és fenyöillat teszi üdítővé, kele- 
messé. Néha még októberben is olyan 
zöld minden, mintha tavasz volna. Szép 
séta és kiránduló helyeiért, egészséges 
levegőjéért és gyönyörű vidékéért több 
száz nyaraló keresi fel nyáron pihenés 
céljából, leginkább fővárosiak. De egyéb
ként is forgalmas hely őriszentpéter.

1932 óta van itt missziiói gyülekeze
tünk. Egyházi vezetőink felismervén a 
missziói gyülekezet létesítésének jelen
tőségét, megindul a szervezés munkája. 
A missziói gyülekezet az örihodosi és 
domonkosfai (jugoszláv terület) gyüle
kezet magyar területen maradt hívei lel
kigondozásának céljából szerveztetett. 
A 624 lélek 15 községben, 26 km-es kör
zetben él szétszórtan s bizony a lelki
gondozás igen nagy és lelkiismeretes 
munkát igényel. A megszállás óta a 
gyülekezet megalakulásáig Bachát Ist
ván örimagyarósdi lelkész látta el a hí
vek gondozását. Első missziói segédlel- 
kcsze Baráth Pál volt, aki a kezdet anya
gi és lelki nehézségeivel küzdve, a leg
nagyobb odaadással és fáradságot nem 
ismerő buzgósággal végezte a szervezés 
munkáját és látta el a hívek lelkigondo
zását. E munkában nagy segítségére 
voltak a lelkésznek Vértes Sándor kör
jegyző és Torkos Dénes buzgó egyház
tagok. Baráth Pál után Mohácsy László 
került néhány hétig Őriszentpéterre. 
1933. szeptember óta pedig én hintege
tem Istenbe vetett hittel és jóremény
séggel a lélekmagvakat.

Az istentiszteleteket 1934. őszéig a 
ref. testvérek jóindulatából az ő temp
lomaikban és iskoláikban tartottuk, ahol 
ez nem volt, ott valamelyik hittestvé

rünk házában. Azonban az őrségi ref. 
egyházmegye 1934. aug. 7.-én hozott 
közgyűlési határozatával megtiltotta 
gyülekezeteinek, hogy az evangélikusok 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül használ
hassák templomaikat és iskoláikat. Fáj
dalmas érzést ébresztett bennünk a ref. 
egyházmegyének ez a határozata s nem 
találtunk más megoldást, minthogy e 
célra kevésbbé alkalmas, de az Isten Lel
ke által bizonyára megszentelt más he
lyeken, magánházaknál tartsuk isten
tiszteleteinket. Ekkor ébredt fel azután 
híveink lelkében az Isten háza után való 
vágyakozás. Elhatároztuk tehát, hogy a 
missziói gyülekezet székhelyén, őri- 
szentpéteren ima- és ifjúsági házat épí
tünk Isten dicsőségére, aki nekünk a ne
héz időkben is minden bizodalmunk, 
erősségünk. Ezen szándékunkat jelen
tettem D. Kapi Béla püspöknek és 
Zongor Béla esperesnek, akik öröm
mel vették tudomásul elhatározásun
kat s a már oly sokszor tapasz
talt megértő jóságuk folytán hamarosan 
jutottunk e célra segélyekhez. Majd 
Vas vármegye területén alispáni enge
déllyel gyűjtöttünk elég tekintélyes ösz- 
szeget. Magam is résztvettem Panker 
Jenő hittestvérünkkel a gyűjtési mun
kában s bár voltak szomorú tapasztala
taink, de voltak felemelő élményeink is 
hithűség és egyházszeretet terén. Felejt
hetetlen volt egy 14 éves fiúval való ta
lálkozásunk. Valami után érdeklődtünk 
az egyik városban s beszélgetés közben 
megkérdeztem tőle, hogy milyen vallá
si!. Ő azt sem tudva, hogy kik vagyunk, 
bátran, nyíltan felelt: „evangélikus, még 
pedig erős!“ Ez a jelenet úgy meghatott, 
hogy könny szökött a szemembe s bol
dog büszkeséggel szorítottam vele ke
zet, bemutatkoztam neki s jóleső érzés
sel örültünk mindketten a testvéri talál
kozásnak. Ti gyenge, gyáva lutheránu
sok, akik talán szégyeníitek a Krisztus 
nevét, vegyetek példát ettől a kis luthe
ránustól s ha majd mindnyájan ilyen bát
ran valljátok, hogy nem szégyeníitek a 
Krisztus evangéliumát, ha ilyen erős 
evangélikusok lesztek, akkor nem kell 
félteni egyházunkat. Erősen hiszem, 
hagy egy ilyen öntudatos ifjú nem fog 
reverzáiist adni egyházunk kárára.

A gyűjtés tehát folyik. Már telket is 
vettünk 530 P-ért s van jelenleg kb. 
2000 pengőnk. Az építkezéshez szüksé
ges faanyagot a hívek adják össze, mivel 
legtöbbnek van fenyöerdője. Az építke
zés kb. 6000 P-be fog kerülni. Azzal 
tisztában vagyunk, hogy még sok kell 
míg ezt az összeget elérjük, viszont ah
hoz közel állunk, hogy legalább a nyár 
folyamán tető alá juttassuk. Egyelőre ez 
a vágyunk, ezért imádkozunk. Híveink a 
maguk részéről a legnagyobb áldozato
kat is meghozzák a szent cél érdekében.

Nem kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy a vallásos, istenfélő keresztyén élet 
jövendőnk legbiztosabb alapja, ifjúsá
gunk vallás-erkölcsi nevelése mindenek- 
felett álló egyházi és nemzeti érdek. 
Egyházunk, hazánk jövendője szempont
jából tehát a legfontosabb, hogy híveink 
lelkét tiszta evangéliomi vallásosság 
hassa át s hogy ifjúságunk necsak test
ben legyen erős, hanem vallásos, erköl
csi érzésének tisztaságában is. Ezt a célt 
fogja szolgálni építendő ima- és ifjúsági 
házunk.

Bízunk Istenben!
Orbán Lajos ms. lelkest.
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OLVASSUK A BIBLIÁT.
A megígért Lélek.

Május 25. Bölcseség lelke. I. Kor. 2 ' 
6—16. A nagy apostol, Pál világosan 
különbséget tesz emberi és isteni böl
cseség között. Az emberi bölcseség az 
ész munkájának eredménye, az isteni 
bölcseség a Lélek munkája. A Lélek ál
tal válnak előttünk ismertekké Isten ha
talmas dolgai. Csak akiben Isten Lelke 
munkálkodik, az ismeri fel és érti meg 
azt a bölcseséget, melynek kezdete az 
Isten félelme. Boldog ember, aki vall
hatja: „Mi pedig nem e világnak lelkét 
vettük, hanem az Istenből való lelket...“

Május 26. Feddés lelke. Ján. 16:8—12. 
Amint a tűz nemcsak világít, hanem 
éget is, úgy a megígért Lélek is. Fedd, 
nyugtalanít, sürget, megítél. Feddi e vi
lágot az igazság lábbal tiprásáért; nyug
talanítja e világ fiait bűneik miatt; sür
geti a bűnöst megtérésre a legnagyobb 
bűnéből, hitetlenségéből. Jó annak, aki 
meghallja a megígért Lélek feddését és 
megtér; jaj annak, aki megveti a meg
ígért Lélek feddö munkáját, mert meg
ítéli őt a Lélek.

Május 27. Imádság lelke. Róm. 8:26— 
27. A Lélek eljövetelét buzgó, egy szív- 
vel-lélekkel való imádkozás előzte meg. 
így kérte azt egyes és gyülekezet egya
ránt. Mikor eljött, az első gyülekezet
nek az imádkozás volt szinte az egyik- 
főfoglalkozása. — Vájjon tudunk-e ma 
buzgón, egy szívvel-lélekkel imádkozni 
a megígért Lélekért? Pedig ha valaha, 
napjainkban igazán erötelenek vagyunk, 
hitben, reménységben, szeretetben! Még 
inkább az imádkozásban. „Áldott Szent
lélek, vezérünk, Szállj be szíveinkbe, ké
rünk... Taníts imádkozni minket, Tedd 
buzgókká szíveinket.“

Május 28. Vigasztalás lelke. Ján. 16:
1—7. Jézus tudatja tanítványaival, hogy 
tőle el kell válniok. Ugyanakkor meg
ígéri, hogy elküldi hozzájuk a Vigaszta
lót, Isten Lelkét. Megmondja azt is ne
kik, hogy szenvedés, üldöztetés, sőt 
megöletés is vár reájuk. De ne féljenek. 
A megígért Lélek eljön és megvigasztal
ja őket. — Az Ür hűségeseinek ma is ez 
az osztályrésze. E világ üldözi, gyötri, 
megöli. Ne féljetek! Mienk a megígért 
Lélek, a Vigasztaló.

Május 29 Tisztaság lelke. I. Kor. 6: 
12—20. E szakaszban világosan áll előt
tünk, hogy a Szentlélek és bűn nem la
kozhatnak egy helyen. Ahol nincsen, 
vagy ahová nem fogadják be a megígért 
Lelket, ott pusztulás, rothadás, halál" 
van, ami az Istentől való elszakadást je
lenti. De ahol a megígért Lélek helyet 
kap, ahová befogadják, ott a Lélek el
végzi tisztító bün-irtó munkáját. Helyet 
a megígért Léleknek testben, családban, 
egyház és nemzet életében, hogy elvé
gezhesse tisztító nagy munkáját!

Május 30. Igazság lelke. Csel. 8 :9— 
25., Ján. 16 : 13. Csendőrszurony, bün
tetőtörvény, bírói ítélet, börtön csak ré
me a bűnnek. Minden álnokságnak, bűn
nek csak egyetlen megsemmisítő ellen
sége van, a megígért Lélek, az Igazság 
Lelke. Ezt látjuk az ördögi tudomány 
emberének, Simonnak a történetében is. 
Csak annak van tiszta igazságérzete és 
látása, aki elfogadta a megígért Lelket, 
aki minden igazságra elvezet. Pünkösd

előestéjén nekünk is üzen az ég: „Ve
gyetek Szentleiket!“

Május 31. Erőnek lelke. Csel. 2 :1 -4 . 
Ján. 20 : 22. Az első pünkösd ünnepén 
vette kezdetét a világ evangélizálása. Az 
evangélizálás pedig nem más, mint lel
keket nyerni meg az Urnák. Világ evan
gélizálása! Micsoda hatalmas cél. Mi
csoda hatalmas erő kell ehhez a munká
hoz: Emberi erő ebben a munkában 
semmi. Mégis. Minden pünkösd erre a 
hatalmas célra mutat rá. Minden pün
kösd erre kér fel. Minden pünkösd erre 
kötelez el: a világ evangélizálása! Hogy 
e nagy munkából te is ki vehesd részed: 
Végy Szentlelket!

Cséry Lajos.

K A R C O L A T O K

M egh azu d to lt szónoklat.

Fényes hősi ünnepre készüllek 
valahol. Az ünnepség szónoka kissé 
késve indult autóval. A nagy szá
guldásban azután útközben elütött 
egy hadi rokkantat. Haragra gerjedt, 
kiszállt az autójából s azon melegé
ben kipofozta a béna hadfit.

Az ünnepélyen azután gyönyörű 
szavakkal beszélt a hősök iránti kö
telességeinkről.

Képmutató, hazug ünneplés! Ma
gasztalni a halott hősöket, közben 
elfelejteni, sőt bántalmazni az éppen 
olyan dicső — élő hősöket.

Hősök vasárnapján nem árt erre 
is gondolni!

ä E T I  K R Ö N I K A
Gömbös Gyula miniszterelnök hat

heti szabadságra utazott. A miniszterel
nöki teendők ellátásában Darányi Kál
mán földmivelésügyi miniszter, a honvé
delmi minisztérium teendőinek ellátásá
ban pedig vitéz leveldi Kozma Miklós 
belügyminiszter helyettesíti távolléte 
alatt. — Kozma Miklós belügyminiszter 
visszautasította azokat a támadásokat, 
amelyek a kormányt és a Nemzeti Egy
ség pártját érték Eckhardt Tibor részé
ről. — A római magyar kiállítást az 
clasz király nyitotta meg. — Az olasz 
képviselőház ülésén elfogadták egyhan
gúlag az Abesszíniára vonatkozó törvé
nyeket. — Mussolini visszarendelte Géni
ből az egész olasz delegációt. -— A nép- 
szövetségi tanács asztalához ültette az 
abesszin kiküldöttet és továbbra is fenn
tartotta Róma ellen a megtorlásokat. — 
Az olaszellenes megtorlások miatt össze
kaptak a francia szocialisták és kom
munisták. — Az új osztrák kormány 
Starhemberg herceg nélkül alakult meg. 
Ausztria külpolitikájának alapja válto
zatlanul a római hármas szerződés ma
rad. — Páris attól fél, hogy Róma Ber
linnel szövetkezik. — A görög kormány 
mozgósította a katonai szakcsapatokat 
az általános sztrájk miatt.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

H A R A N G S Z Ö .
Husvét utáni 6. vasárnap.

János 15, 26-16, 4.
Minket nem érhet meglepetés. Sok, ne

héz szenvedés zuhanhat ránk, de Krisztus 
Urunk ezt mind megmondotta. Hogy szá 
mitsunk rá. Hogy készüljünk rá.

Azután van Vigasztalónk is. Isten Lelke. 
Aki ismer, aki hatalmas, bölcs és kegyel
mes Ember elhagyhat, Ö soha Erőd meg
törhet, Ö mindig töretlen erős vár. Bizo
nyos segedelem!

Egészségügyi cikksorozatunkat a 
jövő számban folytatjuk.

J ö v ö  s z á m u n k b a n  megkezdjük 
„Evangélikus egyházunk világtörténelme 
dióhéjban“ cimü képekkel kisért cikksoro
zatunkat.

MELE-konferencia. A Magyar Evan
gélikus Lelkészek Egyesülete május 13.- 
án Budapesten tartotta ezévi tavaszi 
megbeszéléseit. A konferenciára több, 
mint 100 lelkész gyülekezett össze az 
ország különböző részéből. A konferen
cia istentisztelettel kezdődött, amelyen 
D. Kapi Béla püspök osztott úrvacsorát. 
D. Raffay Sándor püspök, elnöki meg
nyitójában az egyházi szolgálat több 
fontos feladatára utalt. Ezután több 
előadás hangzott el. Vértesi Zoltán ma- 
gyarbolyi lelkész „A nem középiskolai 
vallástanítás anyaga“, dr. Sólyom Jenő 
budapesti vallástanár „A középiskolai 
vallástanítás anyaga“, Moravcsik Sándor 
diósgyőri lelkész „Az egyház és a mun
kásság“, D. Kovács Sándor püspök „Az 
evangélikus lelkész társadalmi helyzeté
nek története“, végül Wolf Lajos ceglédi 
lelkész „A lelkész segítői a gyülekezet
ben“ címen tartott előadást. Az előadá
sokat több hozzászólás követte. A gyű
lés D. Raffay Sándor püspök elnöki ösz- 
szefoglaló szavaival és imádságával ért 
véget.

Nyíregyháza. Az Ifjúsági Luther Már
ton Kör tanyai ifjúsági konferenciát ren
dezett. A munka támogatására kiadóhi
vatalunk nagyobb mennyiségű Harang- 
szó-példányt küldött.

Debrecen. Az egyházközség május 
24.-én ünnepli iskolája fennállásának 50 
éves örömünnepét. Áz ünnepély kereté
ben ismerkedő-est, hálaadó istentisztelet, 
díszközgyűlés és hősihalott emléktábla
leleplezés lesz.

Borsodnádasd. Örömünnepe volt má
jus 3.-án az ózdi anyaegyházközséghez 
tartozó borsodnádasdi fiókegyházközség
nek. Ekkor adta át hivatásának Duszik 
Lajos esperes a templom második ha
rangját, melyet a hívek az anyaegyház
község támogatásával a saját adomá
nyaikból szereztek be. A koronájával 
együtt 2.5 mázsa a harang. Az ünnepély 
az ottani gyári dalárda énekével kezdő
dött. majd az esperes imádkozott és Li
geti Ede. Varga László, Moravcsik Sán
dor, továbbá a helyi lelkész és Megyer 
Lajos segédlelkész kíséretében az „Áld
jad meg Isten e munkát“ kezdetű áldó 
énekkel felszentelte az új harangot, me
lyet a gyári zenekar hangjai mellett 
húztak fel a toronyba; a zenekar az 
„Erős várunkat és a Dicsérd én lelkem a 
dicsőség örök királyát“ kezdetű korálo- 
kat játszotta. Az új és a régi harang sza
vai mellett vonult be a hívek sokasága
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a templomba, mely nem volt képes be
fogadni az anyaegyházközség és a szór
vány híveit. Marcsek János lelkész ol- 
tári szolgálata után az esperes tartotta 
az igehirdetést, majd Benyhe Vilma éne
ke után a lelkészekkel az oltárhoz vonult 
és megáldotta a gyülekezetét. Az egy
házi és a nemzeti himnuszunk eléneklé- 
sével ért véget a feledhetetlenül szép ün
nepély, melyről táviratilag köszöntötték 
a 25 éves jubileumát ünneplő D. Qeduly 
Henrik püspököt.

A Budapest-Zuglói Templomépítő 
Egyesület május 17.-én tartotta évadzá
ró összejövetelét. Szuchovszky Gyula, 
megbízott lelkész „Anyák és gyerme
kek“ címen tartott megnyitó beszédet. 
Utána Lengyel Viktória „Anyák napja“ 
(Magyarády Jenőtől) c. költeményt adta 
elő. Szabó Ferenc hegedüszáma és Somo
gyi Jolán hazafias dalai (harmoniumon 
kísérte: Novomeszky Gusztáv) után dr. 
Bánkuti Dezső leánygimnáziumi igazga
tó „Liszt Ferenc élete és munkája“ cí
men adott elő. Előadását gramafonleme- 
zek bemutatásával kísérte. Szavaltak 
még: Kovács Karola és Oberle József if
júsági elnök. A zuglói ev. énekkar No
vomeszky Gusztáv karnagy vezetésével 
énekelt. Az évadzáró összejövetel gaz
dag lelki és szellemi értékeket nyújtott a 
nagyszámban megjelenteknek.

Zalaegerszeg. Az egyházközség Nagy 
Miklós lelkész szerkesztésében ezidén is 
kiadta a maga 32 oldalas évkönyvét. Az 
évkönyv a bevezető részben nagyon he
lyesen utal arra, hogy az evangélikus 
hivő ne szép szónoklatot, tudós elő
adást, magasan szárnyaló gondolatokat, 
hanem Isten igéjét keresse a templom
ban. Mert jaj nekünk — úgymond, ha 
Isten örök igéjét megvetve emberi szóra 
éhezünk. Az évkönyv további lapjai 
élénk bepillantást nyújtanak a hatalmas 
szórványú, mozgalmas életű gyülekezet 
Isten dicsőségét szolgáló munkájának 
minden ágazatába. A rendes istentiszte
leti életen kívül kórház-, fogház-, nő
egyleti-, ifjúsági- és egyháztársadalmi 
munka szolgálja a lelkek javát. A lelkész 
54 szórványközségben látogatta meg hí
veit. — Az elvégzett jómunkán nyugod
jék az Isten gyümölcs-érlelő áldása!

Sopron. A Líceumi Diákszövetség jú
nius 7.-én tartja rendes évi közgyűlését 
s ugyanakkor leplezi le a líceum egykori 
nagynevű tanulóinak, Berzsenyi Dániel 
költőnek és Kiss János püspöknek az is
kola homlokzatán elhelyezett emléktáb
láját. Az ünnepség istentisztelettel kez
dődik, amelyen D. Kovács Sándor püs
pök prédikál. Az ünnepi beszédet D. Ka- 
pi Béla püspök tartja.

Nógrádi egyházmegye. Mintegy 450 
fiú és leány részvételével május 10.-én 
folyt le a galgagutai ifjúsági konferencia 
következő rendben: megnyitót mondott 
Kardos Gyula alesperes. Utána csopor
tos bibliatanulmányozás volt Gerhát S.. 
Erős S. és Torda Gy. lelkészek vezeté
sével. Az istentiszteleten Horeczky Béla 
ősagárdi lelkész prédikált. A konferencia 
központi tárgya ez volt: Mit kíván az
ifjúságtól: a) a család (Fodor Gyula),
b) az egyház (Váczi János) és c) az Is
ten (Horeczky Béla). Az országos mun
káról Erős Sándor tartott beszámolót. 
Az ifjúság részéről szavalatok és egye
sületi beszámolók hangzottak el. Majd 
Kardos alesperes záró áhítata követke
zett. Este a helyi és környező gyülekeze
tek számára vallásos est volt, ahol dr.

Scholtz Oszkár, a KIÉ országos elnöke 
tartott előadást és Erős Sándor irásma- 
gyarázatot. A helyi ifjúság szavalatai 
gazdagították az ünnepélyt. A konferen
cia nyomán az ifjúsági munka fellendü
lését várjuk.

Rádiós istentisztelet. Május 31.-én, 
pünkösd vasárnapján 11.30 órakor evan
gélikus istentiszteletet közvetítenek a 
Bécsikapu-téri templomból. Prédikál dr. 
Kovács Sándor püspök. Énekszámok a 
dunántúli énekeskönyvből: 236., (kettő
százharminchat), 241. (kettőszáznegy- 
venegy), a nemzeti himnusz és 290. 
(kettőszázkilencven). Orgonái Várkonyi 
Endre. Énekel a Budai Egyházi Énekkar 
Mikus-Csák István vezényletével.

A Budapes-III. kér. (óbuda-Ujlaki) 
egyházközség május hó 23.-án templo
mának alagsori tanácstermében beiktató 
közgyűlést tart, amelyen dr. Fabinyi Ti
hamér miniszter, egyházközségi felügyelő 
beiktatja az új presbitériumot.

Nagylak. Az állami iskolás növendé
kek Ágoston István tanító vezetésével 
műsoros anyák-napját rendeztek május 
17.-én. Az ünnepi beszéd után énekszá
mok s szavalatok következtek, mellyel a 
tanulók köszönetüket fejezték ki édes
anyjuk iránt és mindegyikük szép virág
csokorral is kedveskedett, élükön a ta
nítóval. A szülök nevében Lehoczky Já
nos géplakatos mondott köszönetét 
Ágoston István tanítónak.

Nagysimonyj. A kemenesaljai egy
házmegye május 24.-én ifjúsági konfe
renciát tart.

Felvétel a Soproni Ev. Líceumi Diák
otthonban. Akik a Soproni Ev. Líceum
ban óhajtják taníttatni és az intézet év
századok óta kipróbált szellemének ál
dásaiban akarják részesíteni gyermekei
ket, azok figyelmét felhívjuk a Líceumi 
Diákotthon Fiúinternátusra. A felvétel
hez szükséges folyamodások a Diákott
hon igazgatósága címére küldendők. 
(Sopron, Líceumi Diákotthon, Hunyadi 
János-u. 6.) jelentkezési határidő június 
hó 20. Tartásdíj évi 530 P (lakás, napi 
ötszöri étkezés, fűtés, világítás, fürdés, 
takarítás, rendszeres orvosi és tanulmá
nyi felügyelet) és ca. évi 10 P rendsze
res fogorvosi kezelési díj. A tartásdíj 
előre, kérelemre havonta is fizethető. 
Dunántúli kerületi lelkészek és tanítók 
gyermekei kedvezményben részesülnek. 
Válaszbélyeg melléklendő. Bővebb felvi
lágosítást készséggel nyújt a Diákott
hon igazgatója.

Felvétel a kőszegi Gyurátz Ferenc 
leánynevelőintézet intemátusába. A kő
szegi Gyurátz Ferenc leánynevelöintézet 
intemátusába a jövő iskolai évben né
hány hely betöltésre kerül. Évi díjak: is
kolai díjak összesen 115 P, tartásdíj 750 
P, betegápolási díj 20 P, összesen 885 P. 
A tanulók egyéni kiadásai, könyvek, tan
szerek, stb., valamint a nem kötelező 
'anfolyamok (zene, német- és francia 
társalgás, tánc és ritmikus torna) díjai 
külön fizetendők. Indokolt esetben lelké
szek, tanárok és tanítók gyermekei az 
iskolai bizottsághoz benyújtott külön 
folyamodásra tartásdíjkedvezményben 
részesülhetnek. A folyamodások az inté
zet igazhatóságához június hó l.-ig nyúj
tandók be. A később érkező folyamodá
sok —• tekintettel a nagy érdeklődésre — 
csak akkor vehetők figyelembe, ha idő
közi visszalépés folytán hely üresedik 
meg. Minden további részletkérdésről az 
intézet igazgatósága ad felvilágosítást.

Evangélikus Leányinternátus (VIII.,
Rákóczi-út 10., II. 3b.) Bünker Jozefin 
egy éve megnyílt intézete családias ott
hont, jó ellátást és gondos nevelést 
nyújt az ev. leánygimnáziumba járó nö
vendékeknek. Modern nyelvek, zongora
tanulás, korrepetálás. A havi ellátás ev. 
részére 100 P, másoknak 120 P. Már 
most elfogad jelentkezést a jövő iskolai 
évre. ismertetést készséggel küld.

Találkozó. Felkérem azokat a kartár
saimat, akik velem együtt 1926-ban, a 
soproni tanítóképzőben képesítőztek, 
hogy címűket és találkozónkra vonatkozó 
kívánságaikat velem mielőbb közöljék: 
Bácz Kálmán, Hegyeshalom, Moson vm.

„Egybefonódó kezek.“ Ilyen cím alatt 
adta ki a székesfehérvári egyházközség 
lelkipásztorának: Irányi Kamiknak egy
30 beszédből álló kis beszédgyüjtemé- 
nyét, abból az alkalomból, hogy már 10 
éve szolgálja a gyülekezetei. A gyűjte
mény ára 3 P s a pénz előzetes beküldé
se mellett a székesfehérvári egyházköz
ség Lelkészi Hivatalában megrendelhe
tő. A gyűjtemény árából befolyó tiszta 
jövedelem a gyülekezet templomépítés
ből fennálló adósságának a törlesztését 
szolgálja.

K e r e s z t y é n  o t t h o n .  A Bethánia-Egyesület 
alosztálya, a Virágszövetség, f. é. junius havában 
Budapesten, a lágymányosi villanegyedben (IX., Al- 
bert-u. 17. sz ) megnyitja otthonát oly idős nők szá
mára, akik testi erötlenségttk m iatt már szeretik a 
csendes, visszavonult életet, de amellett vágyódnak 
evangéliumi szellemű közösség után.

A Virágszövetség az otthon minden lakójának 
kedvesen berendezett külön szobát ad. De ha hozzá
tartozók, barátnők ketten együtt óhajtanak lakni, van 
ily nagyobb szoba azok szám ára is. Az Otthon a la
káson kívül naponta négyszeri étkezést, világítási, 
fűtést, kiszolgálást nyújt, könnyebb betegseg esetén 
az ápolásról is gondoskodik. Az ilyen teljes ellátás 
díja szobák szerint havonta 120, 100 és tíO P. Az or
vos és gyógyszer költségét a beteg természetesen 
maga fedezi. A mosás is mérsékelt díjak mellett da
rabszám szerint külön fizetendő. A villa kertben fek
szik, ahol ar. Otthon lakói szabadon sétálhatnak. 
Az épületben közös társalgó szolgál az összejövetelek 
céljaira. A napot közös áhitat kezdi és végzi. Bővebb 
felvilágosítással a szövetség egyik elnöke, Mokry 
Eszter ny. tanítónő szolgál, cimc : Bpest, Xl., Társ u. 
6., a levélhez válaszbélyeg melléklendő.

H A T Á R O K O N  T ÚL .
Ausztria. A salzburgi evangélikus 

egyházközség azok közé az osztrák 
evangélikus gyülekezetek közé tartozik, 
amelyekbe az elmúlt években legtöbben 
tértek át. A gyülekezet lélekszáma 1933- 
ban 3.300, 1934-ben 4.362, 1935-ben
4.704 volt.

Németország. Legújabb kimutatás 
szerint a német evangélikusok száma 
41,085.523. A legtöbb evangélikus, 
19,898.531, Poroszországban él. Szász
országban 4,464.137 evangélikus él.

Anglia. A különböző angol külmisz- 
sziói intézmények 1935-ben 2 millió fon
tot, körülbelül 40 millió pengőt költöt
tek a pogány misszió munkájára. A leg
több missziói társaság bevétele némi 
esést mutat ebben az esztendőben. Ér
dekes viszont, hogy a Kína-belföldi misz- 
szió — amely adományt tudvalevőleg 
csak Istentől kér — bevétele 40 száza
lékkal emelkedett.

Norvégia. Az Oslóban tartandó va
sárnapi iskolai világkonferencia magyar 
résztvevői július 1.-én indulnak. A világ
konferencia előadói között vannak dr. 
Lunde János norvég püspök és dr. To- 
yohiko Kagawa japán apostol is. A nor
vég király, a konferencia fővédnöke leg
utóbb kihallgatáson fogadta a konfe
rencia ügyében dr. Kelly főtitkárt.
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Egyesült Államok. A lakosság az el- 
mult évben 0.58 százalékkal szaporo
dott. Az egyháztagok száma viszont 2.01 
százalékkal. Az evangélikus egyház lé- 
lekszáma pedig 2.30 százalékkal növeke
dett az elmúlt esztendőben.

Japán. A japán sajtó alól az elmúlt 
évben 44.500 keresztyén könyv került ki. 
Ebben a számban nincsenek benne a ke
resztyén újságok és röpiratok

Abesszínia. Mussolini győzelme után 
Róma — hír szerint — hamarosan meg
kezdi az abesszinek térítését. A pápa er
re a munkára szaléziánusokat fog ki
küldeni.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. Budapesten tizenegy nagy 

kártyaklub kartelbe tömörült. Már ök is! 
— A jugoszláviai református egyházke
rület árvaháza visszaküldött a feladónak 
egy ötezer dináros adományt azért, 
mert az összeg bál jövedelméből szár
mazott. — Makkai Sándor erdélyi refor
mátus püspök megrongált egészségi ál
lapotára való tekintetből — hírek sze
rint — lemond állásáról és Magyaror
szágra jön. — Londonban minden nyol
cadik percben meghal valaki. — Roose
velt amerikai elnök május l.-et „Gyer
mek nap“-pá tette. — Az amerikai új
ságokban az elmúlt éven az alkoholról 
jelent meg legtöbb hirdetés.

Királyi bizonyságtevés. Az indiai Del
hiben nemrégiben egy nagy keresztyén 
leánykonferencia volt. Lord Willingdon, 
akinek felesége volt a konferencia elnö
ke, a konferencián a következőket mon
dotta: „Lehet, hogy ti nem nagyon hisz
tek az imádság erejében. Talán megpró
báltatok imádkozni, de mivel nem jött 
meg azonnal a válasz, felhagytatok vele. 
Én mint régi imádkozó, nem szégyen
lem előttetek kiejlenteni, hogy imádság 
nélkül hasznavehetetlen lett volna az 
életem...“

Istentisztelet a moziban. Angliában 
moziistentiszteletek tartását vették terv
be. A moziban ilyenkor vallásos darabo
kat játszanak, amelyet énekkel, imád
sággal és igehirdetéssel kísérnek. .

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A vetésjelentések szerint na

gyon jók a terméskilátások. — Sikeres
nek ígérkezik a németországi élösertés- 
kivitelünk. — Jó kilátásokról, emelkedő 
árakról számol be a mezőgazdasági ka
mara helyzetjelentése. Előreláthatólag a 
takarmányozás terén nem lesznek nehéz
ségek. — Megkötötték a magyar-svájci 
gazdasági egyezményt. Svájc az 1935-ös 
termésből további 4000 vágón búzát 
vesz át. — A behozatal feltűnő emelke
dése rontotta áprilisi külkereskedelmi 
mérlegünket.

Terményárak Bpesten. Búza 15.15— 
16.30, rozs 13.40—13.60, sörárpa 17— 
19.50, takarmányárpa 14—15, zab 15.40- 
15.70, tengeri 11.50— 11.60 pengő mé
termázsánként.

Állatárak Bpesten. Sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés páronként, 340 kg-on 
felül 100—102, 340 kg-on alul 97—98,
szedett, 220—260 kg-ig 96—100, 180—

220 kg-ig 88—94, 100—180 kg-ig 76—
82, öreg, nehéz páronként, 300 kg-on fe
lül 88—90, szedett, öreg 74—85, angol 
hússertés páronként, 180—220 kg-ig 
100—104, angol sonkasiildö páronként, 
120—-150 kg-ig 86—100 fillér élősúly- 
kg-ként. — V á g ó m a r h a v á s á r .  
Magyar bika 53—432, tarka 50—70, ma
gyar ökör 36—72, tarka 47—72, magyar 
tehén 40—57, tarka 35—76, magyar bi
valy 32—37, növendékmarha 45—68, 
csontozni való 25—32 fillér élösúly- 
kg-ként.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Házasság. Nagy Károly volt rábafü- 

zesi tanítónak és feleségének, született 
Schwartz Gizellának leánya S á r i k a  
május 17-én tartotta esküvőjét Buda
pesten a Deák-téri evangélikus templom
ban dr. G a z d a g  G y u l a  postatiszt
viselővel.

Halálozás. Budaker Oszkár soproni 
lelkész leánykája, Márta, 8. életévében, 
május 18.-án elhunyt. — Feltámadunk!

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Guóth Dezsőné Sonilószöllös 6 fill. — 

Özv. Kiss Sándorné Szarvaskend, Pap 
Imre Sonilószőllős, Hetyey István Kis- 
kamond, Krecsmárik Sámuel Mezőbe- 
rény, Ambrus József Celldömölk, Imre 
Károly, Benedek Sándor, Varga Sándor, 
Török Imre, Báli Lajos, Ihász Károly, 
Tóth Lajos, Kocsis Kálmán, Ihász Sán
dor, Németh Lajos, Péter István, Péter 
Kálmán Káld, Sepsi Mihályné Budapest, 
Varga József Csánig, özv. Sebestyén 
Józsefné Kissomlyó, Tima Gergely Bor- 
gáta, ifj. Imre József Duka 10—10 fill. 
— Németh Károly Győr 12 fill. — özv. 
Péter Károly né Boba 16 fill. — Dr. Roz- 
gonyi Vendelné Szentgotthárd, Mórotz 
Lajos Boba, Szelestey Sámuel Celldö
mölk, Péter Gábor Karakószörcsök, Mó- 
rocz Károly, Németh Sándor Kiskamond, 
Buti János Veszprém, Nagy Dénes, özv. 
Späth Gyuláné Győr, Nagy Endre Pápa, 
Németh Imre, Sebestyén Mihály, Hor
váth Lenke, Sebestyén Lajos, Flider Ju
liska, Prépost József Káld, özv. Szabó 
Károlyné Boba, Horváth lmréné Csány, 
Inotai János Győr, Halász Mihály Paks, 
Németh Ferenc Balatonalmádi, Egressy 
Katalin Nemeskocs, özv. Bozzay Sámu- 
elné Nemeskocs, Oroszi Mihály Kissom
lyó, Tóth Sándorné, Tóth Lajos, Böröcz 
Sándor, Samú József, Böröcz István Bor- 
gáta, Kovács Jánosné, Balogh Róza, 
Borbély Józsefné Duka 20—20 fillér. — 
Egyed Géza Győr, Makláry Antalné Sár
vár 22—22 fill. — Cser Györgyné Kis- 
tarcsa, Kocsi Pál Karakószörcsök, Fíilöp 
Sámuel Boba, Sebestyén Antal Káld, 
Zsámboki István Kissomlyó, özv. Sebes
tyén Károlyné Borgáta, Kiss József Bor- 
gáta 30—30 fill. — Trogmayer Károly 
Győr, Róth Pál Almásfüzitő, Szabó Gyu
la Karakószörcsök 32—32 fill. — Tom
pa László Boba 36 fill. — Gosztola Jó
zsef Győr, id. Czirák Lajos Farád, Vida 
József Tét, Mandelló Miklós Budapest, 
Nagy Erzsébet Budapest, Fodor István 
Borgáta, Borsos János Duka, Fazekas 
Edéné Jánosháza, László Károly János- 
háza 40—40 fill, — Szelestey László

Boba 46 fill. — Egy tokaji evangélikus 
adománya, Karner János Káinon, Ka- 
mondi Mihály, id. Mórocz Károly Kis
kamond, Csirkovics Irén Boba, Dubro- 
viczky Erzsébet Pásztó, Takáts Karoíin 
Répcelak, Vörös Sámuel Répcelak 50 — 
50 fill. — Korontos Miklós Fonyód 56 
fill. ■— özv. Káldy Józsefné Szombat
hely, Horváth Rózsi Tét, Freiszlinger 
Irma Győr, Zarándi Attila Budapest, 
Bognár Kálmán Nagyalásony, Gyai • 
mathy László Győr 60—60 fill. — Ró
nay Kálmán Somlószőllős 66 fill. — 
Zakóts István Pápa 70 fill. — Németh 
János Orosháza, Lukáts Árpádné Kör
mend, Werfl Mártonná Rákoshegy 72— 
72 fül. — Barcza lmréné Kerta, Fülöp 
Béláné Duka 80—80 fill. — Magyar 
József Kemenespálfa 86 fill. — Barcza 
Istvánná Kerta, Baráth Dénes Boba, 
Ivány Istvánné, Böröndy Lajos Káld, 
Bojsza Erzsébet Lébény, Reichert Géza 
Sárvár, özv. Szekér Istvánné Borgáta 
1—1 P. — Balázs Lajos Rákoshegy, 
özv. Ráth Arnoldné Budapest, özv. Ko
vács Dávidné Pápa, N. N. Érdliget, Bar
cza Gyuláné Nemeskocs 1.20—1.20 P. 
Ifj. Hulmann Sándor Érd, Erdős János 
Káld 2—2 P. — Ev. gyülekezet Boba 
offert. 2.53 P. — Dr. Hegedűs János 
Kissomlyó 5 P.

HOGYAN TÁMOGASSUK
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondolko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja
Gondoskodás a g y e rm e k ű !!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R u h aS estés -  v e g y  t is z t ítá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
V I T Á L I S - n á l
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 8—10

V I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXMÉ-töI
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kap!
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„ G y ó g y í t s  m e g  e n g e m .  U r a m ”  című 
imádságos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 / .  Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

K E C S K É S  TÁNOS H A R M O N IU M  eladó Cserépkályha javítást, átalakítást 
pontosan és jutányosán vállalok. A hit
testvérek pártfogását kérem. Németh 
Károly kályhás, Győr, Domb-u. 9. 5—5

özerkouzio bizottság .
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NEMETH KÁROLY,
Dr. SCHUTT GYULA. SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÍH. 
Keleló» szerkesztő és ki&d̂ :

SZABÓ JÓ Z8E F.

Baross-nyomda UzsalyésKoncz. T .-7-63.

lakberendező asztalosn.ester
GYŐR-GYÁRVÁROS,

Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút orokat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is 
M e g h í v á s r a  helyszínre megyek.

Terjesszült a „H ARANGSZó“-t!

már 155 pengőtől kisebb s nagyobb. 
BUDAPEST, IV., MOLNÁR UTCA 16.

Nyaralás. Keszthelyen, a várostól 10 
percnyire, Balatonparti, pormentes he
lyen épült szép villában kettőágyas szo
bák teljes ellátással, vagy anélkül külön
álló konyhahasználattal olcsón kiadók. 
Saját, díjtalan strand! Esetleg a villa 
előnyös fizetési leltételekkel eladó. Vitális 
Károlyné, Szombathely, Kőszegi u 3 -5
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Isten neve magúban is szent ugyan, de mi azt kérjük ebben az imádságban, 
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mást váltó nemzedékek tószándékú törekvése tarifa íenn, (janem megint csak a Szentlélek. 
Ezért nagy ünnep a pünkösd, amely az egyfjáz számára születésnap és örök megújulás.

Pünkösd.
„Istennek szerelme kitölte

tett a mi szivünkbe a Szent
lélek által, ki adatott nékünk". 
Róma 5:5

A mennybemenetel és pünkösd 
ünnepe közötti csöndes vára

kozás napjaiban az apostolok imád
ság közösségében az eget figyelték. 
Istent keresték odafönt. A pünkösd 
szent csodájában megdöbbent lé
lekkel vették észre, hogy Isten le
szállód a földre, hogy minden idő
ben velük maradjon. Azóta mi az 
apostoli hitvallás harmadik hitága
zata alapján boldogan valljuk, hogy 
Isten nemcsak a mennyben lakik, 
hanem a földön, közöttünk, ben
nünk is.

Ez a pünkösdi hit akkor lesz 
igazán drága számunkra, ha körül
tekintünk a minket övező világban.

E földön és magunkban mérhe
tetlenül mély tengerét látjuk a s z e n 
v ed ésn ek , gyásznak és ínségnek. Egy 
pillanat alatt mennyi testi és lelki 
szenvedés van ezen a világon ! Egy- 
egy nagy kórház egész városra való 
beteggel van tele. A megrongált 
idegzetüek gyógyhelyein olyan szen
vedésekkel ismerkedik meg az em
ber, melyeket életében soha-soha 
többé elfelejteni nem tud. Újságok
ban a napi halálozási rovat nevei 
mögött mennyi gyász húzódik meg! 
De a halottak miatt érzett gyá
szunknál is mennyivel fájóbb még 
az élők fölött érzett gyász. Szülők 
érzik ezt rossz útra tévedt gyerme
kek miatt, otthonok érzik ezt, ha 
tönkrejuttatta őket az iszákosság 
vagy a hűtlenség.

És mindez még nem a legrosz- 
szabb.

E földön és magunkban mérhe
tetlen mély tengere van a b ű n n e k  
is, mely a sötétben lopakodik. De 
van orcátlan bűn is, mely világos
sal is kérkedve gőgösködik. A leg- 
töbo országban szűknek bizonyul
nak a börtönök Bűn urajkodik az 
országok esrymásközti viszonyán is. 
Akiket a bűn meg nem tudott ölni 
a háború iitózatai között, meg 
akarja gyilkolni az úgynevezett 
békével.

És még ez sem a legborzasztóbb.
Rosszabb még az, hogy uralom

ért küzd ezen a földön az ö r d ö g  is. 
Apró bűnöket szeivezetbe tömörít 
és felsorakoztatja őket Isten ellen 
megásott lövészárkaiba, pusztító 
bűnök ágyutorkán át az eget ostro
molja. Folyik ez a lázítás és hábo
rúskodás a szívben, az otthonban, 
a társadalomban és a népek kö
zött.

Ha mindezt látó szemmel látjuk,

Ez az ős keresztyén ének fensé
ges melódiája zúg át a földön, zúg 
át a lelkeken pünkösd szent ünne
pén. Akitől Isten megtagadta az 
éneklés szent adományát, érzelmi 
világa rezgéseivel üdvözli a Szent
lélek eljövetelét. E lelki hullámzás, 
aminek sem igéje, sem zengése 
nincsen, épúgy oda talál Isten zsá
molyához, mint az ős dómok bolt
íves csarnokaiból a csodás orgona
hang, mely diadalmasan szárnyal 
fölfelé lélekigéző magasságokba. 
Akit az Úr megígért tanítványainak 
vigasztalásul, enyhülésül és győz-

egyszerre mérhetetlen nagyjelentő
ségű lesz számunkra a harmadik 
hitágazatban megvallott pünkösdi 
hitnek a jelentősége, hogy itt van 
a világban az Isten is, mindent le
győző szeretetének hatalmával.

Tehát nemcsak szenvedés, bűn 
és ördög van a földön, hanem Isten 
is. Tehát nemcsak szenvedés, bűn 
és ördög van a mi szivünkben, ha
nem „kitöltetett Istennek szerelme 
a mi szivünkbe a Szentlélek által, 
aki adatott nekünk“. Isten tehát 
nemcsak az égben lakik, hanem a 
•földön is, köztünk is, bennünk is.

Amikor az apostolok megteltek a 
pünkösdi csodával, Istennel a szi
vükben fölvették a küzdelmet a 
szenvedéssel bűnnel és az ördög 
parancsa szerint igazodó világgal 
és — győztek!

A nekünk adott Szentlélek sze- 
retetével nekünk is győzelmes se
reggé kell lennünk ! Wolf Lajos.

heteden erőül, megjelent közöttük, 
mint sebes zendülő szél és ragadta 
őket magával gondporral lepett ba
rázdákról ékesebb mezőkre, küz
delmekre és áldozatokra.

Vágyakozó, de csüggedt szivek 
várták egykor, vágyakozó, csüggedt 
szivek várják ma. Minket is szél
ösvények, vizforgatagok támadnak 
szilaj hatalommal és keressük az 
erőt, hogy megállhassunk. Mintha 
ezer ellenség roskasztaná Sionunk 
falait, hitetlenség, lelki jég, önzés 
és gyűlölet villáma pusztulást, enyé
szetet dörögve törné, zúzná Krisztus

J ö v e l S z e n tlé le k  Ú risten !
Irta : D. Kovács Sándor püspök.
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egyházát. Akik meg nem tántorod- 
tak is és lelkűkben hivek maradtak, 
a félelem rabjai. A hitvallók mintha 
eltűntek volna; valami átkos anda
lító mámor szédít el, hogy az ál
dozat és lemondás, amivel egyhá
zunk oltárán áldozunk, csupán az 
életre gyengék, harcra erőtelen lel
kek kénytelen adója csak, mely az 
erőset, az élet v ív ó  munkását, aki 
célját önmagában látja, nem köte
lezi ; csupán teher rá nézve és nyűg, 
mely érvényesülését gátolja.

Jövel Szentlélek, jövel! Jöjj vilá
gosság lelke-képen és világosítsd 
meg fényeddel életünk útját. Taníts 
meg, hogy nem tágas kapu és szé
les út viszen a mi mennyei Atyánk
hoz az örök életre, hanem a szoros 
kapu és keskeny út. Nyílhatnak a 
széles úton a föld virágai özön- 
számra, csak testi szemnek gyö
nyörűség, a léleknek kárhozat, ha 
illat árjába beleszédül.

Jöjj igazságnak lelke-képen 1 Oltsd 
lelkűnkbe a legszentebb vágyat az 
isteni igazság után, amelyet a mi 
drága Üdvözítőnk hirdetett nékünk, 
hogy keressük az Istennek országát 
és annak igazságát és minden egyéb 
megadatik nékünk. Minden elmúl- 
hatik, ég és föld összeomolhat, az 
ő igazsága örökre megmarad.

Jöjj hozzánk bátorságnak Lelke 
és hozd magaddal hitvallóink és 
vértanúink lelkét, akik vallást tettek

rólad az emberek és világ előtt. 
Tégy most bizonyságot róluk, hogy 
őket magadnak választottad és hű
ségükért mennyei dicsőségre eme
led. Tanítsd meg arra, hogy csak 
az az engedelmesség kedves áldozat 
előtted, mely nem a világ előtt ha
jol meg, ahonnan kárhozat és halál 
les reá, hanem Te előtted, aki a 
világ fejedelmeivel szembeszállni 
tudó hősöket és vértanukat terem
tetted. Ne féljünk azoktól, akik a 
testet megölik, a lelket meg nem 
ölhetik, mert az a te részed, a te 
lelkedből eredt sugár.

Óh jöjj szeretetnek Lelke e rideg 
világba, olvaszd fel a szivek jég
páncélját, hogy szeressük egymást 
olyan szeretettel, amilyen szeretettel 
Jézus szeretett minket. Tanuljuk 
meg, hogy csak az az imádság ér 
fel hozzád, mely szerető szivekben 
kél és hit szárnya emeli magasba. 
Hogy juthatna lelkünk a te szent- 
séges színed elé, ha csak egyetlen 
kis zúgában is ott settenkednék a 
gyűlölet, önzés és bosszú, mely a 
Sátánnak vetése mi bennünk?

Jövel életnek lelke és mutasd 
meg az örök élet útját minékünk. 
„Aki én bennem hisz, ha meghal 
is, él“. Az életet nem a sötétség és 
számítás cselekedetei szerzik meg 
minékünk, hanem a Krisztusban 
való hit és Istennek kegyelme. Mit 
használna nékem, ha az egész világ

ünnepelne is jótetteimért, amelyek 
pusztán a kéz cselekedetei, beszé
demért, mely pusztán a szájnak 
szózata, hogyha lelkem üres ma
radna és a te szellemed plántálta 
hit nem lakoznék benne? Te vagy 
az örök élet prófétája bennünk; a 
te élő igéd teszi a sir boltját szá
munkra a menny pitvarává. Kihez 
mennénk? Az örök életnek igéjét 
te tészed élő hatalommá mi bennünk.

Íövel Szentlélek Úristen,
'Oltsd be sziveinket bőven,

Mennyei ajándékoddal! Ámen.

Evangélikus egyházunk 
világhelyzete dióhéjban.*)

1. D án ia .
F e l t e t s z i k  a k e r e s z t .  700-at 

írtak Krisztus után. Dánia partjain kiköt 
egy keményvonású angol pap. Arcát so
ványra marta az éles tengeri szél, sze
mében az apostolok pünkösdi tüze lo
bog. Willibrord a neve. Ö az első ke
resztyén ember, kinek lába érinti ezt a 
földet. Dánia homokjába ő tűzi bele 
először azt a keresztet, amely döntő el
határozással irányítja ennek a kemény

*) Pünkösd sok népet egy hitre vivő ünnepén a 
fenti címen megkezdjük azt a cikksorozatunkat, amely 
közel egy éven keresztül egyházunk világtörténelmét 
és helyzetét lesz hivatva megismertetni egészen rövid 
’szöveggel, képek kíséretében. A sorozatból kihagyjuk 
a német és magyar evangélikus egyház) történetét, 
m int amelyet aránylag úgyis eléggé ismerünk. Ada
taink összeállításánál két fő forrásmunkát haszná
lunk Egyik német: Die lutherischen Kirchen der 
W elt in unseren Tagen. A másik angol: Lutherans 
in all Lands,

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 19

— S mi lesz most, mert cselekednünk kell? — kérdi kér
kedve. Úgy néz végig a társaságon, mirct valami kis Napoleon. 
Óvárit megsemmisítő megvetés érte pillantásában. Natalia rö
viden végez vele.

— Lefekszünk. Mára elég volt, majd holnap meglátjuk, 
mi a teendő... Jó éjt. Óvári lekísér, ö úgy is az állomásra megy. 
Ti maradjatok... Jó éjt.

Óvári búcsút vesz. Melegen, őszintén. Még Rujeff is meg
hatódik. Ezzel Natalia beléje karol s viszi magával a szobájába. 
Maga elé ülteti a székbe, szeme közé néz és elneveti magát.

—• Te most haza mégy Magyarországba s nem Moszk
vába, mi? Húz a föld, melyből kinőttél. Kiáltoznak a megnőtt 
fiúk az apa után s te mégy..., felnyílnak a sírok, hogy vissza
hívják a megtévedt fiút s te rohansz..., rohansz... Ezért mar
cangol a bánat-.•, a bú!... Ugye, így van felügyelő elvtárs?

Óvárit a zokogás szaggatja. Egyik könny a másikat tolja 
elő a szempillák alól. Sír, mint a gyerek és bólogat, ez az ő 
fájdalma, semmi más. Szólni nem tud.

— Óvári, boldog vagy, mert tudsz hazamenni. Boldogabb 
vagy, mint én. Nekem nincs hazám, nincs senkim. Idegen va
gyok e világon. Nem vár engem melegség..., nem várnak sírok, 
hol kisírhatnám magam.

Halk sóhaj szakadoz elő Natáliából. Óvári táguló sze
mekkel mered reá:

— Natalia, te is!!?...
— Én is... én is... Óvári! Hazug őrületnek vagyunk az 

áldozatai... és... és... kezdem utálni magam... Szeretném itt
hagyni magam... itt hagyni, mi bennem hazugság..., rossz..., 
bűn s menekülni... menekülni... messze, hol nem ismer senki, 
hogy én is boldog legyek... csak egy kicsit is boldog legyek... 
s nekem nincs hazám -- nincs senkim...

Keservesen sír. Óvári megkapja Natalia kicsiny kezét, 
majd összeroppantotta szorításával. Közel hajol hozzá s úgy 
nézi. mint a hűséges kutya gazdáját, mikor megsimogatja.

— Gyere velem, Natalia!... — súgja a megilletődés re
megésével — magammal viszlek Magyarországba. Leányom 
leszel. Úgy fogunk szeretni, mintha a mienk volnál. Feleségem 
is, a gyerekek is. Te is boldog leszel. Nagyon boldog teszel. 
Gyere velem...

— Nem mehetek Óvári..., nekem Magyarország sem ha
zám. Nem mehetek.

— A magyar föld gyermekének fogad mindenkit, aki sze
reti s otthont ad mindenkinek, ki boldogságot keres nála... Jó 
szívek lakják a magyar földet s úgy becéz ott mindenki, mint 
az elhagyott árvát a legszentebb könyörület. Gyere velem..., 
hagyd itt...

— Nem... nem mehetek, Óvári. Nem hagyhatom itt 
Alexet... Minket egybe kapcsolt a sors s együtt kell marad
nunk... Óvári, érzem, mi valami nagy hatalomnak vagyunk a 
kezében s csodálatos futás a mi életünk...

Óvári lehajtja fejét s hallgat. Natalia fehér arca átszelle- 
mülten nézi, két könnycsepp kúszik le azon a meleg fehérségen 
s az arca édes mosolyra fordul.

— Hallgass ide, Óvári!... — szól Natalia meleg biza
lommal.

Óvári felemeli könnyes szemét.
— Ugye, nagy valami a szülői szeretet? — Natalia kér

dése halk, áhítatos, meleg, mintha imádkozna.
— Á leghatalmasabb valami a világon. Az összetartozás 

érzése azokkal, kik vérünkből való vér. Erősebb, mint az élei, 
erősebb, mint a halál. Ha ellene lázad a dac, össze zúzza magát 
rajta. Egy ideig magadba szoríthatod, de azután előtör, lábára 
állítja a haldoklót is, viszi, odahurcolja övéi lábához, hogy még 
egyszer felemeljék avagy, ha nem érdemli, odavessék az ebek
nek, de a halál is édes így... otthon..., a haza földjén. Vétkez
tem, Natalia..., vétkeztem nagyon... s nem bocsátja meg vét-
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északi népnek történelmét és amely fe
hér színben piros alapon még ma is ott 
leng a dán zászlókon. Mégsem ő lett Dá
nia apostola, hanem Ansgar, aki Német
országból jött 826-ban. Az ország Kanut 
király idején lett végleg keresztyénné a
11. század elején.

A m e g ú j h o d á s .  Következtek 
Dániában is a sötét középkori századok. 
A feltetszö kereszt sugarai lelki sötétség 
homályába vesztek. De Wittenbergben 
újra megvirradt. A lutheri reformáció
ban újra megtalált igaz keresztyén- 
seggel elsöízben 1523-ban igyekszik 
a dán népet megajándékozni II. Ke
resztélv király, aki unokatestvére 
volt Bölcs Frigyes szász választófe
jedelemnek. Nem sikerült. A lelkek is 
kemények voltak, a király sem bizo
nyult hűnek. A reformáció dán baj
noka, Tausen János, Luther tanítvá
nya, lett, ki a nagy reformátor segí
tőtársának, Bugenhágennek támoga
tásával esztendők hű küzdelme árán 
1536-ban államtörvénnyel nép- és ál
lamegyházzá tette III. Keresztélv ki
rály alatt a megújhodott evangéliomi 
keresztyénséget. 1550-ben megjelenik 
a dán-nyelvű biblia s kezdődik a 
gyümölcstermő egyházi munka gaz
dag kivirágzása.

A m e g ő r z ö t t  ö r ö k s é g .  Dá
nia evangélikus ország. Három és fél 
millió lakosa közül 3 millió 400 ezer 
a ,,dán evangélikus-lutheránus nép
egyház“ tagja. Az állam alaptörvé
nye egyúttal az egyház alaptörvénye 
is. Ennek az alaptörvénynek legfon
tosabb rendelkezései a következők:
Az evangélikus egyház a dán nép 
egyháza s mint ilyent az állam védi 
és támogatja. A királynak mindenkor 
evangélikusnak kell lennie. Az egyhá
zi hivatalokat a király tölti be. Az or
szágban teljes vallásszabadság van.

Az ország 9 püspökségre oszlik, amelyek 
közül a kopenhágai az érseki székhely. 
A 9 püspöki székesegyház képét jelen 
számunk közli. A lelkészi szolgálatot 
1500 lelkész végzi otthon és 38 külföl
dön. Jellegzetes a gyülekezetek nagy
mérvű önrendelkezési joga. Ha egy gyü
lekezetben 20 család más lelkészt kíván 
s annak javadalmát felerészben fedezni 
hajlandó, jogában van azt a lelkészt 
megválasztani. A gyülekezetben már 5 
családnak jogában van idegen lelkész

A dán evangélikus egyház kilenc püspöki székesegyháza.

szolgálatát igénybe venni s a templomot 
külön istentiszteleti célokra használni. A 
vallásos nevelés alapja Luther kis kátéja.

Az e gy h a z i mu n k a .  A dán 
egyházban régtől fogva erőteljes misz- 
sziói munka folyik. 1896-ban létesült „a 
kopenhágai templom-alap“, amely ado
mányok révén eddig 23 új templom épí
tésével enyhítette a fővárosi templom
hiányt s eíőljár az egyházi élet elmélyí
tésében. Több ezer vasárnapi iskola 
igyekszik közel 90,000 gyermeket az 

evangéliom bővebb ismeretében ré
szeltetni. — Az ifjúság között beható 
ifjúsági és cserkészmunka folyik. Kü
lön említést érdemel Dánia 80 népfő
iskolája, amelyeknek majdnem mind
egyiké egyházi jellegű, vagy lega
lább is erőteljes egyházi befolyás 
alatt áll. Ezeknek a népfőiskoláknak 
a gyakorlati életre való vallásos szel
lemű nevelői szolgálata felmérhetet
len jelentőségű. Ezeknek köszönhető, 
hogy Dániában a műveltség népi köz
kincs s hogy a dán föld- és kézműves 
szinte legelső a világon. — Van az 
egyháznak 75 különféle lapja. Van 
egyházi napilapja is. Az 1814 óta mű
ködő dán bibliatársulat évenként sok 
ezer példányban terjeszti a szent
írást. — Van az egyháznak számos 
szeretetintézménye is. Kórházakban, 
menhelyeken, árvaházakban s egyéb 
emberbaráti intézményekben végzi az 
egyház a keresztyén szeretetmunkát. 
A diakonissza szolgálat, magának a 
királyi családnak támogatásával 1863- 
ban a németországi Kaiserswerthből 
honosodott meg Dániában. Ma már 
több száz diakonissza végez áldott 
munkát a gyülekezetben és a szenve
dők között. A dán egyház hatalmas 
külmissziói tevékenységet is folytat. A 
legelső protestáns misszionáriusok Dá
niából indultak gl 1705-ben Ziegenbalg

kernet senki..., hacsak a Krisztus nem, az én Megváltóm.
Vergődő lelke felbődiilt, mint a verembe esett állat. Hom

lokát két karjára szorítva, levágja fejét az asztalra s gyötrő kí
nok között nyögi:

— Irgalmas atyám az égben, könyörülj meg rajtam.
Mintha mázsás szikladarabokkal döngetné az egek kapu

ját, úgy zuhogott melle mélyéből az ima.
— A te fiad, a Krisztus értem is ontotta vérét, csak egy 

cseppjét is hullasd szívemre!
Natalia megrendülve hallgatta a kétségbeesésnek e jaját. 

Nem igen értette, de érezte, nagy dologról van szó. Úgy érez
te, megnyílt a föld s az egek segítségéért kiáltoz.

— Nagyon szeretheted gyermekeidet. Óvári!?... — 
Igyekszik lágy szavával Natalia magához téríteni a vezeklő 
embert.

— Nagyon szeretem őket..., nagyon!!... — Zuhog elő a 
vágy óváriból, hogy lássa fiait.

— Milyen is az, ha gyermekeink után vágyódunk?... Mi
lyen érzés?...

— Olyan az... rettentő érzés... olyan... olyan az, mintha 
a hold gyökerét tépné és suhanna a föld felé... oly erővel vá
gyódom utánuk... nincs arra szó, hogy megmagyarázzam... 
Gyengék hozzá a szavak és durvák...

Natalia maga elé néz, valami mélyről jövő, nehéz gondo
lat foglalkoztatja s mintegy magának mondja:

— Boldog érzés az anyaság, az anya is vágyódik gyer
mekei után?

— Az anya maga a tökéletes élet, a tökéletes vágyako
zás... odaadás... maga a tökéletes szeretet, önfeláldozás...

— Egyszer láttam, Óvári... — lihegi boldogan Natalia s 
közelebb ül Óvárihoz. — Mikor jöttünk Moszkvából. Nem em
lékszem arra az asszonyra. Az is gyerekei után vágyódott.

— Ki a börtönből jött?...
Az!... Gyermekeit keresi... a szovjet vette el tőle... az 

urát is... azért volt úgy elkeseredve...

— Ezer és ezer családot tettek tönkre, Natalia, én láttam!
— Volt hozzá szívük!...
— S ilyenekké nevelik gyermekeiket!... Megborzadok, ha 

eszembe jut, mi jövője lesz az orosz népnek?...
— Miért gondolod, Óvári?
— Államot építenek, melynek nincs lelke s olyan társa

dalmat termelnek, melynek nincs szível...
— S hová lettek, kik a Krisztust hirdették?
—■ Megölték őket, hogy ne háborgassák lelkiismeretüket!
— Rettentő... most értem azt a szegény asszonyt, hogy 

csak átkozni tudta a szovjetet. De sajnálom szegényt. Pedig 
jobb napokat láthatott valaha!...

— Máról-holnapra királyokat tettek koldussá.
— Magasról eshetett szegény asszony is. Mikor elbúcsúz

tam tőle, adott egy fülbevalót... Szebb napokat látott a fülbe
való is...

— Hadd lám, Natalia, azt az ékszert!... — Mondja izga
tott kíváncsisággal Óvári.

— Nézd..., csodadarab!
Óvári kezébe kapja s kidülledt szemmel nézi.
— Az az asszony adta neked? Az az asszony!?... Nálam 

van a párja, nézd!...*
Ezzel elővesz egy fülbevalót s Natáliáé mellé teszi kezé

ben. Csak úgy mosolygott a két ékszer, örültek, hogy hosszú 
vándorlás után ismét találkoztak. Két egymásra talált élet lán
golt elő tündöklésükből. Natalia belemélyedt nézésével s mint
ha a csodálatos ragyogásban végig álmodta volna múltját, me
lyet nem ismer.

— Nyehoroff hercegasszony volt az a nő. — Mondja 
Óvári.

— S te mentetted meg az életét? Ma is áld érte. Elme
sélte nekem.

— Férjét is megmentettem.
— Férjét?...

(Folytatjuk.)
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és Plütschau személyében az indiai Tran- 
kebárba. A lipcsei misszió indiai munká
ját, amelyet mi magyar evangélikusok is 
támogatunk, dánok alapozták meg. A 
norvég Egede János is dán támogatás
sal kezdte meg a grönlandi eszkimók kö
zött a maga áldott missziói munkáját. 
Sőt Kínában is nem az angol Morrison 
Róbert, hanem dán evangélikus misszio
náriusok hirdették először a tiszta evan- 
géliomot. A dán evangélikus egyháznak 
ma 2170 misszionáriusa van, akik Afriká
ban, Arábiában, Indiában, Kínában, Gö
rögországban, Szalonikiban, Szíriában, 
Szudánban. Afganisztánban és a zsidók 
között terjesztik az evangéliom világos
ságát. Áldott munkát végez a tengerész
misszió is, amely nemcsak az otthoni ki
kötőkben, hanem Londonban, Hullban, 
Hamburgban, Newyorkban és Szanfran- 
ciskóban igyekszik tengerészotthonok és 
tengerész-misszionáriusok munkájával el
látni a hajósok lelkigondozását.

A L é l e k  g y ü m ö l c s e i .  A dán 
evangélikus egyház szolgálata nyomán 
gazdagon mutatkozott az eredmény. 
Nemcsak az egyház számszerű növeke
désében, nem is csak abban, hogy hatal
mas keresztyén egyéniségek nevelődtek, 
mint Gruntwig, a nagy énekíró (közel 
1900 egyházi éneket írt), Martensen, a 
nagy püspök, Kierkegaard, a kegyes 
egyházi író és tudós, — hanem főként 
abban, hogy az evangéliom mélyen átha
totta és átformálta a nép lelkét. Valami
kor, a többi skandináv népekkel együtt, 
a dánok is a világ legvadabb népei közé 
tartoztak. Kalózaik egészen Konstantiná- 
polyig elcsatangoltak. Európa keresztyé
néi valamikor így imádkoztak: „A skan
dinávok dühétől ments meg, Uram, min
ket!“ S ma?! Gandhi, India nagv fia, azt 
mondotta egyszer, hogy Európában csak 
egy ország van, amelyet nyugodtan ál
lítana mintaképül népe elé s ez Dánia. 
Egy úiabbkori angol utazó pedig így ír
ta le Dánia evangélikus népe közötti ta
pasztalatait: „.Dániában van a világon 
legkevesebb lakat, börtön, tolvaj és gyil
kos, ugyanakkor Dániában van a vilá
gon legtöbb könyvtár, műveltség, becsü
let és szeretet.“

Mindezt az evangéliomi munka gyü
mölcseként Isten Lelke művelte.

Dicsőség érte — Néki!
Közli: Sz. J.

ISTEN MINDENÜTT.
Isten jár a lomb alatt,
Az árnyékban árnya szalad,
A rigöfüttyben énekel,
Az illatokban Ö lehet,
A nefelejtsben mosolyog,
A naptüzében Ö lobog — —
. . .  Ha telkedben az Isten él, 
Mindenből Ö néz rád, s beszél.

Kutas Kálmán.

M it íg é r t  J é z u s  
a  S z e n t l é l e k r e  n é z v e .

Hogy ugyanaz lesz számunkra, mint 
ami Ö volt a tanítványok számára.

Hogy megvilágosit.
Hogy megvigasztal.
Hogy megítél.
Hogy mindenki megkapja aki kéri.

T em plom rom ok .
Csak akkor fogjuk fel, milyen sok 

van, amikor felidézzük az emléküket. 
Mennyit látunk a vonatablak mozgóké
pén..., szőlőhegyek kéklő hátán..., eldu
gott völgyeink erdeiben. Csak akkor 
fogjuk fel, milyen sok van, amikor fel
idézzük az emléküket. Az elsőt ott lát
tam egy balatonparti rét közepén. Ütöt- 
ten-kopottan úgy búslakodott ott az 
ezerjófüves rét pompája közepeit, mint 
szegény koldus a vasárnapi korzó ne
vetgélő sokadalmában. Körülötte sehol 
egy lakott hely. Az emberek elpártoltak 
tőle, csak a csillogó tó maradt szom
szédja. Vadrózsák alatt zöld gyíkok és 
tarka lepkék találkoztak benne. Azt be-

H. Fulsang-Damgaard,
a dán evangélikus egyház érseke.

szelték róla, hogy a mi templomunk volt. 
Messze a falutól, titokban kellett építeni. 
De mégis felépült. Nem, bizonyára nem 
hiúságból, nem is kellemetlen köteles
ségből, de azért, mert voltak, akik vá
gyakoztak az Urnák tornácai után.

Gyermekkoromban ott vitt el az 
utam mellette. Mikor megtudtam a tör
ténetét, többé nem mertem olyan han
gosan kiabálni benne. Békén hagytam 
ott a legszebb lepkét is, mert megfogott 
valami a régi hit erejéből és úgy gondo
lom, akkor, ott voltam először temp
lomban.

Egy másikat ott láttam a nagyvázso
nyi temető felett. Hatalmas falai mesz- 
sziről látszottak. Üresen sötétlő ablakai, 
mint egy óriás koponya szemei szinte 
fenyegettek. Oh ez mennyire más volt, 
mint az első. Erről azt mondják: Kinizsi 
építtette. Szép, nagyon szép rom ez, de 
úgy éreztem, hogy itt nem régi, tiszta, 
áldozatos hitről beszéltek a kövek, ha
nem kegyetienkedő főúri hatalomról, 
gőgről, jobbágyhatjó parancsszóról s 
amíg nézegettem a mestermű szomorú 
emlékeit, önkénytelenül is vallási hival
kodásra, nagyhangú, üres szívű, megfa
gyott lelkű emberre kellett gondolnom.

Azután láttam még nagyon sokat. 
Egyik erről, a másik arról beszélt, de 
nem voltak mások, mint komoly búcsú

intők egy régi világból, szomorú tanuk 
a múlandóság mellett.

Végül nem is olyan régen meg kellett 
látnom a legszomorúbbat. Romokban, 
összedőltén a saját gyülekezetem temp
lomát. Csak néhány hónappal előbb 
kezdtem el szolgálni benne annak, aki 
oda állított, máris összedőlt. Pedig 
mennyire szerettük, gondoztuk, de hiába. 
A szegény elődök földből vert fala nem 
bírta tovább a terhet.

Egy évvel ezelőtt történt. Szép csen
des szombat estén. Falevél se mozdult. 
A másnapi prédikáció gondjával, örö
mével félálomba merültem. Óh, hogy is 
írjam le?! Hatalmas dörej ijesztett fel. 
Nem tudtam mire gondoljak. De futólé
pések közeledtek s egy mély férfihang 
szólt be: „A templom összedőlt!“ Le
hetséges ez? Hiszen most voltam benne 
csak pár órával ezelőtt, akkor még sem
mit sem láttam. Fogom a viharlámpát, 
kiszaladok és ott a vakító fény és im
bolygó árnyék félelmes rajzában láttam 
meg a legszomorúbb templomromot. Be
dőlt a 12 méter hosszú ezermázsás fal. 
Lezuhant az új palatetö. Széttört geren
dákkal, összetört padokkal olyan volt az 
egész, mint egy sírhalom. Mellette ott 
álltak már a siratok. Sokan, az egész 
gyülekezet. Lecsúszott még néhány tető- 
cserép..., pattant egy-egy gerenda és 
sírtunk. Ki hangosan, ki csak úgy befe
lé. Kezet fogtunk, de elmaradt a „jóes
tét.“ Csak nagy sokára szólal meg va
laki: „Hála Isten, hogy így történt.“ Mi 
az? De már folytatja is az, aki mondta: 
„Tisztelendő úr! A feleségem most ké
szítette ki az ünneplő ruhákat holnapra. 
A gyermekekét is, az enyémet is. Most 
én azokat láttam itt a gerendák alatt vé
resen, piszkosan, úgy, ahogy a lövész
árokban láttam. Borzasztó lett volna!. “ 
Igaza volt. Akkor mindnyájan erre gon
doltunk. És ott, templomának romjai fe
lett hálát adott a gyülekezet.

Sohasem voltunk és talán sohasem 
leszünk olyan szegények, mint akkor 
voltunk és mégis köszönetét kellett mon
danunk, mert éreztük, hogy Isten van 
velünk kimondhatatlan jóságával. Csak 
ezt láttuk, amíg kérdezgettük, hogy 
miért most dőlt össze ez a templom?! 
Miért nem várta meg a vasárnap reg
gelt?! Akkor olyan természetes lett vol
na, ha összeomlik. Megterhelt karzattal, 
harsogó ének és orgonaszó alatt. Vagy 
miért nem szakadt le a fal a csütörtök 
esti istentisztelet alatt, vagy épen a reg
geli könyörgéskor? Akkor most lenne 
száz halottunk, gyermeknélkül maradt 
volna két iskolánk. De most. épen most, 
amikor nem volt benne senki, nem moz
dult egyetlen falevél sem. Érthetetlen! 
Miért?! Miért nem lett hát temető ez a 
sok rom?!... Mi akkor egyetlen feleletet 
találtunk csak, Isten kegyelmes volt. Ke
gyelmes kimondhatatlanul, akkor is, 
amikor segítette felépíteni, akkor is ami
kor megengedte, hogy kiejtsük benne a 
nevét és kegyelmes leginkább akkor, 
amikor elvette tőlünk a templomát. Le
gyen áldott a gondviselése, hogy így 
vette el, csak a szegénységünk egyszerű 
templomát s nem a gyermekeinket, fele
ségeinket s nem ásatott velünk új síro
kat, nem töltetett meg velünk egy egész 
temetőt.

Templomunk elvesztésének egy éves 
évfordulján még árván, egyedül állt a 
tornyunk. Ennek új, erős falai nem ren
dültek meg. Most már mellette állanak
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pedig a halál. Így minden ember a bűn 
halottja. E halálból csak Isten irgalma 
eleveníthet meg bennünket, a Jézus 
Krisztusban. így válik új életre támadá
sunk az Ür feltámadásához hasonlóvá. E 
lelki feltámadás kegyelemből van. Senki 
meg nem érdemelte. Egyedül hit által, 
mert csak lelkűnkkel ragadhatjuk meg a 
kegyelmet és nem cselekedetből, hogy 
senki ne kérkedjék. így te se. — Azért 
ne próbáljuk ezt az isteni sorrendet 
megfordítani!

Június 5. Isten közelébe! Efez. 2:11 — 
22. A zsidók és pogányok között óriási 
szakadék volt. Zsidóké volt Isten szövet
sége és annak minden ajándéka. A po-

Kriyok megvetettek és idegenek voltak.
Krisztusban a távollevők közelvalókká 

lettek. A kereszt mindegyiknek ugyan
azt hirdette: a bűn ítéletét, a bűnös ke
gyelmét. Isten közelébe megtérés és hit 
által juthat el az ember, bárki legyen is. 
— Oh, vajha e megbomlott és megosz
lott világ eggyé tudna lenni Isten köze
lében a Jézus Krisztus keresztje alatt. 
Imádkozzunk ezért.

Június 6. Isten titka. Efez. 3:1—13. Pál 
apostolt a zsidók juttatták fogságba, 
mert imádkozó lelke felfedezte és hir
dette, a nagy titkot, hogy Isten a pogá- 
nyokat is, vagyis minden embert kegyel
mébe fogad, fiává és örökösévé tesz Jé
zus Krisztusban, ingyen kegyelemből hit 
által. — Vájjon mi, az újszövetség népe, 
hálásak, vagyunk-e a nagy apostolnak, 
ki' áttörte áz ószövetség szűk látókörét 
és imádkozó leikével előttünk is feltárta 
Isten nagy titkát!

Június 7. A belső ember. Efez. 3:14— 
21. A nagy apostol hite felismerte, hogy 
az embernek nincsen szüksége külső 
szertartásokra; testen végrehajtandó, 
crdemszerző önsanyargatásra, egyházi 
szabályokra. De szükség van arra, hogy 
a Lélek által újjászületett belső embe
rünk hatalmasan megerősödjék. Kell, 
hogy Isten Atyánkká, Jézus Krisztus 
Megváltónkká és a Szentlélek megszen
telő vezérünkké legyen hit által. Szent- 
háromság vasárnapja arra tanít, hogy 
ne maradjunk a hitéletünk kezdeténél, 
hanem jussunk el a teljességre.

Cséry Lajos.

K A R C O L A T O K .
Célekoltogaíás.

Egyik szovjet népbiztos mondot
ta nemrégiben ifjúsági nagygyű
lésen: „ Valahányszor halljátok az 
Isten nevét, —  köpjetek egy na- 
gyot“.

*

Mexikóban tilos a vallás okta
tás minden fajtája.

*
Jf román közoktatásügyi minisz

térium elrendelte, hogy engedélye 
nélkül ezentúl Erdélyben tilos 
egyházi gyűléseket és vallásos 
összejöveteleket tartani.

*
JIz egyik magyar faluban rom

ló ttlelkü suhancok bandát alakí
tottak, melynek első alapszabálya 
igy hangzott: „Nekünk se Isten, 
se szülő nem parancsol!“

*
Csak az a jó, hogy a pünkösdi 

Lélek hatalma mégis erősebb a 
lélekoltogatő sátán gonosz kezé
n él!

f l E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzóról nevezték el az agg

teleki cseppkőbarlangban az „Óriások 
termét“. — Hóman Bálint kultuszmi
niszter Berlinbe utazott. — Takách- 
Tolvay József gróf beszédét az angliai 
frontharcos táborozáson magyar éljen
zéssel fogadták. — Tizenegy egységes
párti képviselő 10 napi németországi ta
nulmányútra ment. — Megnyílt a buda
pesti rádiumkórház. ■— A képviselőház 
általánosságban elfogadta a költségve
tést. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 
a gazdasági helyzet javulásáról, a köz
terhek arányosításáról, a társulati adó 
reformjáról és új szesztörvényről mon
dott záróbeszédet. — Magyar zászló is 
leng a Newyork felé elindult lengyel 
óceánjárón. — Az osztrák sajtófőnök 
beszédében kijelentette, hogy Ausztriá
nak szívügye a Magyarországhoz való 
viszonya. — Június 25.-től szeptember 
9.-ig tart az iskolák nyári szünete. — 
Elbocsátották Erdély egyetlen magyar 
közjegyzőjét azért, mert oláh nyelvisme
rete ellen kifogások merültek fel. — Le
mondott az angol gyarmatügyi minisz
ter. — Félnek a románok a négus eset
leges látogatásától. — A négus angol 
hadihajón Londonba indult. — Londont 
meglehetősen kellemetlen helyzetbe hoz
ta, hogy most két abesszín császár van. 
— Rómában koronázzák abesszín csá
szárrá az olasz királyt. — Párisban ag
gódnak Franciaország abesszíniái érde
keiért. — Katonai kormány alakult Bolí
viában. — A palesztinai angol hatóságok 
szigorú intézkedéseket léptettek életbe. 
Katonaság szállta meg Jeruzsálemet.

H A R A N G S Z Ö .
Pünkösd.

János 14, 23 31.
Mi Urunk s édes Atyánk,
Add nekünk Szentlelkedet 
Szent Fiadért áraszd ránk 
Gazdagon kegyelmedet.
Hogy tisztán megismerjük 
Te igaz törvényedet 
És hamis tudománytól 
Megőrizzük igédet.

Vigasztaló Szentlélek,
Légy mi kedves vendégünk,
Ki sok kinccsel gazdag vagy, 
Lakozzál együtt velünk.
Szólásra készíts nyelvet,
Adj tanulásra kedvet,
Hajts fület a hallásra,
Gyújts szivet megtartásra.

Régi evangélikus ének.

Áldott pünkösdi ünnepeket!
A p ü n k ö s d i  r á d ió s  Ésírn-  

i l s x t e l e t  körül változi s állott be. Pün
kösd vasárnapján d. e. fél 12 órakor pré
dikál D. Varsányi Mátyás budai lelkész. 
Élőének: 236. Liturgikus énekversek: 11,
5. vers. 240, 1 v. 237. és 291. 4. v. Főének 
241. Befejezésül a himnusz. Énekel az egy
házi énekkar Mikus-Csák István karnagy- 
vezetésével Orgonái Várkonyi Endre.

Lelkészválasztás. A bezi egyházköz
ség Ládonyi Györgyöt választotta lel
készévé.

Győr. Az egyházközség ez évben elő
ször tartott a konfirmációval kapcsolat
ban az ezüst és arany kofifirmandusok: 
számára is ünnepséget, amelynek kere
tében a 25 és 50 évvel ezelőtt konfir- 
málkozottak képviselete szólt a gyüle
kezethez.

Gödöllő. Az egyházközség pünkösd: 
második napján avatja fel Szentessy Fe- 
renctöl és Danielisz Ellától ajándékba 
kapott harangját. Az egyházközség ez: 
alkalomra haranghúzó-jegyeket bocsá
tott ki, hogy azoknak, akik a harangot 
elhunyt kedveseik emlékére meg akarják 
kondítani, alkalmuk legyen a templom- 
epitési adósság törlesztésére szánt ado
mányaikat letenni.

Sopron. A hittudományi kar ifjúsági 
körének „Az élő egyház“ című előadás
sorozatában május 24.-én D. Raffay 
Sándor bányakerüléti püspök tartott 
előadást „Élő egyház a felekezetek kö
zött“ címen.

Tét. A győri egyházmegye május hó- 
26.-án Téten tartotta hetedik ifjúsági 
konferenciáját, amelyen 500 leány és 
ifjú vett részt. A konferencia elején Sza- 
lay István egyházmegyei felügyelő mon
dott nagyon tartalmas megnyitót. Dr„ 
Guóth Béla téti felügyelő köszöntötte az 
ifjúságot. Előadók voltak: Horváth Béla 
csikvándi lelkész, Niederland Vilmos 
győri tanító, dr. Vélsz Aladár győri pol- 
gármesíerhelyettes, felügyelő, Németh 
Géza győri segédlelkész és Erős Sándor 
KIÉ lelkésztitkár. Az elhangzott előadá
sok cimei: Az őskeresztyének foglalato- 
sak valának: A kenyér megtörésében.
Az apostolok tudományában, A közös
ségben és A könyörgésben. Az egyes 
előadásokat Németh Károly esperes erő
teljes hozzászólásai fűzték szerves 
egésszé.

Mezőtúr. A Luther Szövetség május 
9.-én nagysikerű műsoros estélyt rende
zett, amelyen Dr. Lányi Márton egy
házul.-i felügyelő a Szövetség célkitűzé
seiről mondott beszédet, Dr. Adamko- 
vics Ágost egyházm.-i másodfelügyelő 
pedig a hit szükségességéről és áldásai
ról tartott előadást. Benkő Gyula gimn. 
tanár konferálása, Jeney Klára és Haran* 
gozó János operaházi tagok Putz Jakab 
zongorakísérete mellett előadott ének
számai, Szederkényi Nándor szarvasi 
gimn. tanár hegediiszámai. Kelló Sylvia, 
Krón Irma és Rohoska Margit táncjele
nete, a ref. gimn. ifjúsági zenekarának 
darabjai, továbbá szavalatok alkották a 
műsor további részeit. Az estélyen meg
jelent Urbán Gáspár báró orsz. gyűlési 
képviselő is.

Gyón. Az egyházközség gyermekott
hont létesített, amelyet május 10.-én ava
tott fel D. Raffay Sándor püspök. A köz
ségbe érkező püspök ünnepélyes fogad
tatása után Bakay Péter föesperes szol
gálatával istentisztelet volt, majd pedig^
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az új templom hatalmas falai. Építünk Is
ten kegyelmében reménykedve. Építünk 
gyülekezetünk eröfeletti áldozatából, sze
retettől s mindezekben Isten kegyelmé
ből.

Németh Zoltán

Konfirmációi lélek.
Kemenesaljái lelkész írja: Kedves és 

megható levelet hozott ma a posta. Pár év
vel ezelőtt elköltözött gyülekezetünkből egy 
buzgó csalad. Kisgyermeküket itt keresz
telték meg. A kislány Budapesten most 
konfirmandus s már régóta gyűjtögette a 
a filléreket s konfirmációja emlékére a fil
lérekből 20 P.-t gyűjtött össze és elküldötte 
annak a gyülekezetnek, amelynek templo
mában megkeresztelték. Sok gyermek kon
firmációi ünnepére inkább vár és kér vala
mit ; csillogó ékszert, uj ruhát, — ez a kis
lány úgy érezte, hogy néki adnia kell. . . ,  
mert bizony igaza van a szentirásnak: 

Jobb adni, mint venni!'

Az ember
a gép szolgálatában.

Csodálkozhatnak egyesek a merész
ségen, hogy a teremtés koronáját, az em
bert a gép, az élettelen tárgy szolgála
tába állítjuk. Különösnek látszik, elis
merjük. Ha azonban ismerjük a ténye
ket, nagyon hamar elfogjuk fogadni. A 
gép térhódítása és az emberi munkaerő 
háttérbe szorítása ma már szinte elvi
selhetetlen. Amerikában ez a helyzet sú
lyos gazdasági bajok előidézőjévé vált. 
INálunk is állandó beszéd tárgya, hogy 
ahol gépi erővel dolgoznak, ott heti 40 
•óránál többet egy munkás ne dolgozhas
sák. Az Országházban is legértékesebb 
és gondolkozáshoz szokott képviselőink 
ezt a meggyőződésüket hangoztatják. 
Természetesen nem azért, hogy többet 
nem tudnának a munkások dolgozni, ha
nem azért, hogy több munkás juthasson 
keresethez.

Hogy a gép mit tud dolgozni, azt 
egypár komoly adattal mutatjuk ki: 
Ford, amerikai automobilgyáros az 1932. 
évben 9 millió automobilt gyártott. Ezt 
könnyű leírni, de hogy ezt a számot el
képzelni is tudjuk, számításokhoz kell 
folyamodni. Lerakják az első automobilt 
az afrikai Fokföld legdélibb csúcsán, 
egy métert kihagyunk s rakják utána a 
következőt, egy méteres kihagyással 
rakják az autókat végig Afrika terüle
tén, a Szahara sivatagán, a Földközi 
tenger hullámain is átjönnek, mindenütt 
rakják az autókat, Franciaországon át
megy a Skandináv félszigetre az északi 
csúcsig, de a 9 millió automobilból még 
mindig maradt. Érthető tehát, hogy az 
■amerikai automobilgyártás csődbe ju
tott, hogy a 300 dollárra számított auto
mobilt szívesen adják 50 dollárért.

De maradjunk a gépnél. Hiteles ki
mutatás alapján a cipőgyártásban 25.000 
munkás munkateljesítményét 100 gép 
•vette át. Cipész iparosainknak ezért kell 
tönkremenni s kell műhelyeiket bezár
ulok. A beretvagyártás terén ma egy 
munkás 32.000 pengét készít annyi idő 
alatt, amennyi alatt 1913-ban csak 550-et 
tudott elkészíteni. 1918-ban egy munkás
nak 8 órára volt szüksége, hogy 40 vil

lamoslámpát készítsen, 1919-ben megje
lent a villamoslámpát gyártó készülék, 
illetve önműködő gép. Ez 24 óra alatt
73.000 lámpát készít és minden egyes 
gép 992 munkást tesz feleslegessé. A 
gépkocsigyártásban 200 munkás napon
ta 9000 kocsikereket tud előállítani. A 
régi rendszerű gyárakban 200 munkás 
naponta csak 35 drb-ot. Óriási a különb
ség! A nyomdaiparban egy szedögép 10 
szedőmunkást tud helyettesíteni (való
jában csak 5-öt számítanak), de e szám 
is másképen alakul, ha tekintetbe vesz- 
sziik, hogy a gép az olajozáson kivin fe
leslegessé teszi az étkezési és pihenési 
időt, hogy éjjel-nappal dolgozhat napi 
8 óra helyett csaknem megszakítás nél
kül 24 órán át. A gépgyárakban félauto
mata gépekkel 1 munkás 25 tanult mű
szerész dolgát végzi el.

De legyen elég a számokból. Egy kis 
fáradsággal mindenki hozzájuthat az őt 
érdeklő munkákban a gép munkáját ki
fejező számadatokhoz. Mi csak azt akar
juk ez alkalommal leszögezni, hogy az 
utóbbi időben rettenetes mértékben ki
szorította a gépmunka az emberi munkát 
nemcsak az iparban, de a gazdaságban, 
a hivatalban, sőt a tudományban is.

Az összeadás, kamatszámítás, gyök
vonás stb. éppen olyan pontos pillanat
nyi munkája a megfelelő gépnek, mint a 
szántás, cséplés, vagy a fükaszálás. A 
röntgen, repülőgép, rádió, távolbalátás 
mind a gép uralmát tárja elénk. A hábo
rú technikájáról persze nem is merünk 
beszélni.

A mai világ szívdobbanását a gépek 
zakatolása jelzi. A gép füttyent egyet a 
régi zsarnokokhoz hasonlóan és ríni ro
hanunk, hogy eszeveszetten teljesítsük 
minden kívánságát!

Az emberek között a gép rohamosan 
„mindenhatóvá“ válik. A gép vette el 
munkánkat, verejtékünket, sokszor erköl
csi életfelfogásunkat is. Lassan, de telje
sen felforgatja még emberi világunkat 
is! A gép az ember politikai és társadal
mi útvesztőjévé lehet s eltávolíthat mind
attól, amit eddig szentnek, jónak és 
igaznak tartottunk! A géppel szemben 
nagyobb óvatosságra volna szükség!

Szuchovszky Gyula.

Világ, te nem engem üldözöl, hanem 
az én Uramat, a Krisztust. Tégy hát amit 
akarsz. Itt állok az Isten nevében, dühöngj, 
gyötörj a pokol minden ördögének nevében, 
— vagy akár ölj meg, de a bátorságomat 
és szivem bizodalmát nem tudod megtörni. 
Krisztusban bízva én csak énekelek vidá
man az ördög őrjöngésével szembe.

Luther.

Kí-ki a saját anyanyelvén.
A Brit- és Külföldi Bibliatársulat 

május 6.-án Londonban tartotta 132. 
munkaév-záró gyűlését. A gyűlést na
gyon sok távirat,üdvözölte a világ min
den részéből. Legmeghatóbb volt az a 
két távirat, amelyek közül egyiket az el
esett Addis Abebából, a másikat Rómá
ból küldtek. Ez utóbbi így hangzott: 
„Isten igéje nincs bilincsbe verve.“

A gyűlés nagy közönsége a főtitkári 
jelentésből Isten iránti hálával vette tu
domásul a következőket:

A Társulat az elmúlt évben 11,686.000 
példány bibliát, újtestámentomot, illet
ve bibliarészt adott el. Tehát 11,686X00 
asztalra helyezte oda az Isten igéjét. Ez 
az óriási szám 750.000 példány gyara
podást mutat az előző évi eredményhez 
képest.

A Társulat az elmúlt évben 13 új 
nyelven adta ki a szentírást. Ebből 1 í 
afrikai néger nyelv. így a Társulat im
már 705 különféle nyelven terjeszti Isten 
igéjét.

India, Kína. Mandzsúria és Japán év- 
ről-évre több bibliát vásárol. Ezekben a 
hatalmas keleti pogány országokban a 
kommunista izgatás ellenére egyre több 
lélek fordul az ige feléi

A gyűlés elnöke, mint megható dol
got említette, hogy mikor az újszövet
ség először jelent meg az újzélandi 
maori pogányok nyelvén (ez volt az 
eiső maor-nyelvű könyv), akkor a benn
szülöttek hálából kukorcát s burgonyát 
ajánlottak fel a Bibliatársulatnak.

Koreában azon a helyen, ahol 70 év
vel ezelőtt az első bibliaterjesztőt meg
ölték, ma emléktemplom emelkedik s 
ma Koreában 260.000 keresztyén van.

11,686.000 biblia egy év alatt! Bár
csak jelentené ez a hatalmas tény leg
alább ugyanennyi léleknek Istenhez té
rését!

OLVASSUK A BIBLIÁT-

Az efezusi levél. I.
Június 1. Pál fogságban. Efez. 4:1;6:

19—20. Pál római fogságából írja ezt a 
levelét. A fogságba Krisztusához ragasz
kodó hűségéért és bátor bizonyságtevé
séért került. Fogsága bizony súlyos volt. 
Bilincsek voltak kezén-lábán. Mellette 
örizöje, kihez Oda volt láncolva. Ebből a 
sötét háttérből csodálatos fényességgel 
emelkedik ki az efezusi levél, melyben 
nagy bátorsággal szól a Krisztusban 
megjelent kegyelemről. — Példaképem-e 
nekem a Krisztusról való bizonyságté
telnél Pál apostol?

Június 2. Lelki áldások. Efez. 1:1—14. 
Pál apostol szíve tele van túláradó 
örömmel a Krisztusban nyert lelki áldá
sokért. Ezek az áldások: kiválasztatá- 
sunk, Krisztus vérében levő váltságunk, 
bűneink bocsánata, fiaivá fogadtatásunk, 
az Ö Szendéikének pecsétje és az örök
élet. Pál szíve azért volt tele örömmel, 
mert megértette ezeket és hálát adott 
értük. Meg tudod-e érteni te is ezeket 
és kész vagy-e értük hálát adni?! „Ha 
mindenki elhagyna, Veled maradok én; 
Nem halt ki még a hála, Uram a föld 
színén.“

Június 3. Megvilágositntt értelem. Efez.
1 :15—23- Pál leghöbb vágya és szünte
len könyörgése, hogy a hívek megértsék 
a lelki áldásokat. Azt kéri, hogy Isten az 
é‘> Szentleikével világosítsa meg az em
berek értelmét s így megérthessék, mek
kora gazdagságnak vannak birtokában 
az Ür Jézus Krisztusban, ki ura minde
neknek és feje az anyaszentegyháznak. 
Azért oly bátyadt, erötelen, szegényes a 
keresztyén élet, mert nem élünk azokkal 
a kincsekkel, melyek után csak hittel 
nyúlnunk kell.

Június 4. Lelki feltámadás. Efez. 2:1 — 
10. Minden ember bűnös. A bűn Zsoltija
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az ünneplők serege átvonult a napközi 
gyermekotthon épületéhez, a község 
egyik házához, amelyet néh. Opóczki AtL 
liály és. felesége Kovács Juliánná öröksé
gül hagytak az egyháznak. Itt végezte 
el az avatás szolgálatát Raffay Sándor 
püspök a gyermek értékéről és jövőjéről 
szóló beszéd kíséretében s egyben lelep
lezte azt a márvány emléktáblát, amely- 
lyel a gyóni egyház megörökítette a há
zat adományozók emlékét. Az avatás 
műsorában az Evang. Férfikar az „Erős 
vár .. ,“-t énekelte.Fabók Juliánná és 
Kovács G. Erzsébet szavalták Eőry Dé
nes tanító „Köszöntő“ és „Hívogató“ c. 
alkalmi költeményét, az Ifjúsági Ének
kar pedig előadta Hajnal László kántor 
„Ünnepen“ c. alkalmi szerzeményét. Sze
gedi Mária és Pap Mária gyermekverse
ket szavaltak. Az egyház nevében a lel
kész vette át a napközi otthont. Avatás 
után az ünneplők nagy tömege megte
kintette a közadakozásból berendezett 
helyiségeket, ahol Raffay Sándor püspök 
elismerését fejezte ki a látottak felett és 
megismételte áldáskivánását. hogy bár
csak Istentől áldott szolgálatot tudna 
végezni az egyházépítésnek és gyermek
mentésnek ez az új intézménye is.

Farád. Az anyagyülekezet leányköre 
bensőséges ünnepélyt rendezett a filiá- 
ban, Jobaházán, május 10.-én, anyák 
napján. A leánykör karénekei, amelyet 
Halász Géza tanító vezetett. Kozma Bö
zsi. Gönye Lídia, Szalav Milike, Karsay 
Ilona, Sztics Hona, Halász Lilla. Nagy 
Jolánka, Bolla Eszti és Nagy Zsófi sza
valatai közben Szalay Sándor lelkész tar
tott ünnepi beszédet.

Zalagalsa. Május 17.-én közös kon
ferenciát tartottak az egyházközség fiú 
és leány ifjúsági egyesületei a templom
ban, mely alkalommal előadás tárgyát 
képezte az önismeret, ifj. egyleteink fel
adata és célja, évi beszámoló az egyesü
letek működéséről. Előadták az egyesü
letek vezetői. A konferenciát az ifjúság 
szavalatai és énekei tették változatossá. 
Szünetben ifj. kézügyességi dolgok ke
rültek kisorsolás alá. A mindvégig emel
kedett hangulatú összejövetel egyházi 
himnuszokkal ért véget.

Pusztafödvár. Május 24.-én volt a 
konfirmáció. Az Úr oltára előtt 27 gyer
mek tett vallást hitéről. (A háború előtti 
évtizedben 44 volt az átlagos szám.) 
Délután a hősök emlékszobránál volt 
kegyeletes ünnepély. A szoborra az ev. 
egyház 102 hősihalottjának neve van fel
vésve. Este előadás volt a Polgári Kör 
nagytermében. 28 leányszereplő előadta 
a „Boldogságkeresők“ c. szép vallásos 
színjátékot. Utána vetített képekben be
mutatásra került II. Rákóczi Ferenc feje
delem élete szavalatokkal, kurucdalok- 
kal kisérve. Lampért: Rákóczi népét Né
meth Jolán, Arany: Rákócziné c. versét 
Dér Emilja, Farkas Imre: Rákóczi indu
lóját Nagy Margit szavalta. A színjáté
kot vitéz Kovács Ernőné, a vetített elő
adást Vajda Sára rendezte. Az előadás 
jövedelme a szegénysorsú konfirmandu
sokat gyámolító konfirmációi alapot gya
rapította.

öttevény. A győri anyaegyházköz
séghez tartozó öttevényi fiókgyülekezet 
május 24.-én leplezte le 9 hősi halottjá
nak a templom belső falán elhelyezett 
emléktábláját. Az emléktáblát különböző 
hatóságok részvételével D. Kapi Béla 
püspök leplezte le igehirdetés keretében.

Zsebeháza. A leánygyülekezet pályá
zatot hirdet kántortanítói állásra. Érték
egység 24. Állás szeptember 1 .-én fog
lalandó el. Pályázati határidő június 21. 
Válaszbélyeggei felszerelt kérvények a 
vadosfai lelkészi hivatalhoz küldendők.

Ipolyvece. A mai nehéz viszonyok 
között is föllobbán az evang. ősök hit- 
buzgósága, amint azt Szekeres József 
ipólyvecei presbiter nemes példája mu
tatja, aki áldozatkész megajánlással új
jáépíttette a templom karzatát mintegy 
ezer pengő költséggel. Példája hasson 
buzdítóilag a többi áldozatkész egyház
tagra is, akiknek további célja új orgo
na beszerzése. Ahol a hitből fakadó ösz- 
szetartást munkálja a Szentlélek, ott 
eredményt lehet és kell is elérni: „Egy 
akarattal együtt valának és megtelének 
Szentlélekkel.“

Dombóvár. A gyülekezet a konfirmá
ciói ünnepélyét pünkösd ünnepén tartja. 
Előző estén van a konfirmációi vizsga, 
míg pünkösd napján az ünnepélyes foga
dalomtétel és felvétel. A felvett konfir
mandusokat az egyházközség elnöksége 
élén Bányai Henrik énekvezér üdvözli. 
— A nő- és leányegylet a konfirmandu
sok megvendégelésére szeretetvendégsé- 
get rendez a Bethánia teremben, melyen 
a megjelentek előtt Cséry Lajos lelkész 
szól a konfirmáció áldásairól, amelyek 
végig kísérnek bennünket egész életün
kön.

Lelkészköri értekezlet. A tolna-bara- 
nya-somogyi egyházmegye lelkészi kö
rének „Dombóvári-köre“ június 5.-én 
Dombóváron tartott értekezletet. Az ér
tekezlet Frank Károly csikostöttösi lel
kész elnöklete mellett letárgyalta az 
egyetemes lelkészegylet megküldött té
máit. — Az értekezlet előestjén, június
4.-én a gyülekezet részére vallásos est 
volt a templomban. Előadást tartott „A 
mai kor vallásos emberének típusa“ cí
men Fuchs János egyházaskozári lel
kész.

Ének-ünnepély. A kaposszekcsői gyü
lekezet a környékbeli gyülekezetek be
vonásával május 17.-én templomában 
egyházi énekünnepélyt tartott. Lélek
emelő volt hallgatni a gyermekek, ifjak 
és felnőtt egyháztagok ajkáról egyhá
zunk szebbnél-szebb énekeit. Az ünne
pély rendezői Stráner Vilmos lelkész és 
Hoffmann Károly tanító voltak.

A Bethlen Gábor Kör előadássoro
zata. A Bethlen Gábor Kör a múlt hó 
23.-án, 30.-án és a folyó hó 7.-én a kör 
helyiségében fokozott érdeklődés mellett 
hazafias előadásokat rendezett. Előadó 
Kornay István író volt, aki Nemzetünk 
problémái címmel tartotta előadásait. A 
kitűnő író előadása tulajdonképeni meg
kezdése előtt a magyar múlt szomorú 
fényeinek új megvilágítását adta, kuta
tásai nyomán, melyek közül különösen 
azokat tárta elénk, melyek történelmünk 
legszomorúbb korszakát jelentették. Rá
mutatott minden egyes esemény politikai 
hátterére is, mellyel előadását sokkal 
érdekesebbé tette. Előadásai folyamán 
rátért az ifjúság mai kérdéseire is és 
hangoztatta, hogy tőlük várják azt az 
előkészítő munkát, mely a magyar nem
zet nagy megújhodását fogja maga után 
vonni. Figyelmezteti az ifjúságot arra, 
hogy lelki egyensúlyát igyekezzék minél 
hamarabb megtalálni s célkitűzései elér
tével törekedjék nemzetünk megsegí
tésére. Úgymond „Az ifjúságnak meg

kell tisztulnia erkölcseiben, mert enélkül 
nem lehet építő munka letéteményese“. 
Szabad idejét egyéniségének kiművelé
sére használja fel, mert sohasem volt az 
országnak annyira szüksége arra, mint 
most. hogy a feltámadáshoz kiforrott jel
lemeket adjon.

Az Ichthys-cserkészek pünkösdi tá
bora ebben az esztendőben is meglesz. 
Budapestieknek és környékének Csepelen 
lesz tábora. A dunántúli Ichthys-cserké- 
szeknek idén már két tábora készülődik. 
Az egyik Észak-Dunántúl prot. cserké
szeit gyűjti összje Celldömölk mellett 
Izsákfa határában. A másik Dél-Dunán- 
túl cserkészeit foglalkoztatja és vezeti 
be az evangéliomi cserkészmunkába Ka
posvár mellett. Kaposújlak határában. 
Az északi tábort a 393. sz. „Ostffv Mi
hály“ celldömölki ev.. a délit a 657. sz. 
„Gróf Tisza István“ kaposvári ev. és ref. 
cserkészcsapat rendezi. Mindkét tábor 
május 30. d. u.-tól június l.-e d. u.-ig 
tart.

A Magyar Diákok Pro Christo Szö
vetsége (M. E. K. Dsz.) Evangélikus 
Osztálya az Evangélikus Egyetemes 
Egyház Ifjúsági Belmissziói Bizottsága 
támogatásával Tahi alsó táborában 1936. 
iúlius 4-től 11-ig országos középiskolás 
füíkonferenciát. Tahi felső táborában pe
dig középiskolás leánvkonferenciát ren
dez, amelvre minden 13. életévét betö'- 
tött diák hivatalos. Jelentkezési határidő 
június 15.

Felvétel a soproni egyházközség fiú- 
internátusába. Felhívjuk a fiaikat Sop
ronban taníttatni szándékozó szülők fi
gyelmét az evangélikus egyházközség 
dmkinternátusára. CSooron. Halász-u. 7 ) 
Tartásdíj évi 450 P. (Lakás, naoi ötszö
ri bőséges étkezés, fűtés világítás, für
dés. takarítás, orvosi és állandó tanulmá
nyi felügyelet.) Ez a díi kérelemre havi 
részletekben is fizethető. A felvételért 
folyamodás Hanzmann Károly lelkész cí
mére (Sopron, Templom-u. 17. I.) kül
dendő. lelentkezési határidő: június 20. 
Válaszbélyeg melléklendő.

Felvétel az aszódi evang. leányneve- 
'ő intézetbe. A 45 év óta fennálló inté
zet és a vele kapcsolatos internátus szép 
parkkal övezett régi főúri kastélyban he
lyezkedik el. Nemcsak polgári leányisko
lájába vagy gazdasági tanfolyamára járó 
növendékeket vesz fel az internátusba 
hanem gimnáziumi leánytanulókat is. Évi 
tartásdíj 500 P. Részletes tájékoztatót 
küld az igazgatóság.

Országos Vasutas Konefemcia Dom
bóvári A Magyar Vasutas Misszió, mely 
a vasutasság életébe az evangélium 
erőit akarja belevinni, június 7.-én, va
sárnap Dombóvári tartja első országos 
konferenciáját. A rendezés munkáját a 
helybeli protestáns felekezetek vezetői 
vállalták. A pontos időt és helyet min
denkivel közli a konferencia titkára, 
Schmidt János lelkész, kihez a jelentke
zések. szállás- és ebédigénylések kül
dendők. (Minden jelentkezőnek ingyenes 
szállást és olcsó ebédet biztosit a ren
dezőség.) Jelentkezési határidő június 5, 
de kívánatos, hogy már előbb beérkez
zék a jelentkezés. A helybeli protestáns 
istentiszteletek után Eőri Szabó Dezső 
esperes tart megnyitó beszédet. A kon
ferenciai előadásokat Cséry Lajos lel
kész (Az út), Schmidt János lelkész (Az 
utas), vitéz Csia Lajos lelkész (A cél) 
tartják. Zárószót dr. vitéz Csia Sándor
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máv. igazgatósági főorvos mond. A sze-
retetvendégségen Konrád György lelkész 
tart bibliamagyarázatot.

Somogydöröcske. Két napra terjedő 
ünnepséggel ülte meg a somogydöröcs- 
kei gyülekezet templomának százéves 
jubileumát. 'Az anyagyülekezet örömé
ljen osztoztak a filiák is: Somogyszil, 
Gadács és Bonnya. — Május 8.-án reg
gel 5 órakor a helybeli fúvószenekar 
„Erős vár...“ és „Maradj meg kegyel
meddel“ készítette elő a lelkeket a föis- 
tentiszteletre, amely alkalommal Gyalog 
István alesperes prédikált. Utána a he
lyi lelkész, dr. Wölfel Gyula díszgyűlés 
keretében felolvasta az ünnepi szózatot 
és ismertette a gyülekezet közel 200 éves 
történetét. Vendégeink közt köszönthet
tük: dr. Bálványossy Tibor főbírót, Bánó 
Ivánt, a kerület országgyűlési képviselő
jét, dr. Ondrejovits Lászlót, a járás szol
gabíróját. Délután a hősök emlékének 
áldozott a gyülekezet. Ez alkalommal 
Fábián Imre magyar, dr. Schlitt Gyula 
német nyelven szóltak a gyülekezethez. 
Az egyesített somogydöröcskei és me- 
kényesi dalárdák Simon Ottó és Reidl 
Sebestyén kántortanítók vezetésével 
énekszámokkal gyönyörködtették a hall
gatóságot. Este vallásos estély: Fábián 
Imre és Stráner Vilmos lelkészek hirdet
ték az igét. — Május 9.-én 8 órakor az 
ifjúsági és leányegylethez szóltak dr. 
Schoitz Oszkár és Fábián Imre. 9 órakor 
a „Balatonvidéki Kör“ részére rendezett 
presbiteri konferencia vette kezdetét. 
Istentiszteleti megnyitót Büki Jenő lel
kész tartotta, utána Gyarmathy Ferenc, 
Fábián Imre és dr. Schoitz Oszkár tar
tották meg előadásukat a következő cí
men: A presbiter hite fundamentuma a 
templomnak. A presbiter hite szentélye 
a templomnak. A presbiter hite torony
csúcsa a templomnak. Délután fél 3 
órakor a nők részére Büki Jenő hirdette 
az örök evangéliomot. Az iskolában a 
jövő nemzedék kiállított munkája, ügyes 
rajzok, művészi agyagfigurák Simon 
Ottó és Mentz Sebestyén tanítók ügy
buzgalmát hirdetik. Az iskolás gyerme
kek csoportját a leányegylet kiállított 
munkái: terítőcskék, párnák, stb. köve
tik. A lelkészné vezetése mellett műkö
dő Ieányegvlet tagjai a nőegylet jöve
delmének fokozása végett készítették 
ezen kiállított kézimunkákat, sorsolás 
utján közel 100 P-vel gyarapította a nő- 
egylet vagyonát. A itemplom százéves 
jubileuma alkalmával a helybeli dalárda 
80 P értékben egy szép feszületet, a nő
egylet szép fehér oltárterítőt ajándéko
zott a gyülekezetnek. Az oltárterítőt a 
leányegylet tagjai készítették el: Mentz 
Ilonka, Kröhiing Katalin, Ritzeld Erzsé
bet. Az évszázad mesgyéjén megállva, 
visszatekintve a múltba, a múlt egyet 
hirdet: „Mindeddig segítségül volt ne
künk az Űr!“ — a jövő szürke ködéből 
biztatólag hangzik: „Elég neked az én 
kegyelmem!“

M egalaku lt  a M agyar  A ll ia n ce  ! Az Evan
géliumi Világ-Alliance mar hosszú évtizedek óta mű
ködött Magyarországon, főképpen az évkezdő egye
temes imahét rendezésével Eddig a munkát egy ma
gyar bizottság irányította. Május 18.-án este végleg, 
alapszabályokkal egyesületté alakult a mozgalom, 
melynek egyik célkitűzése az evangéliumi felekeze
teknek közös célok elérésére való tömörítése, másik 
célja a vallásszabadság ügyének előmozdítása az 
egész világon.

Az uj egyesület tiszteletboli elnökeivé dr. Ber
nét Istvánt, dr. Raffay Sándort, dr. Ravasz Lászlót, 
dr. Tasnády Nagy Andrást, elnökévé dr. Bencs 
Zoltánt, ügyvezető alelnökévé dr. vitéz Csia Sándort, 
aleinökeivé vitéz Csia Lajost, dr. Kiss Ferencet, Né

meth Károlyt, Tebbe Albertet, Tessényi Jakob Jánost. 
Udvamoki Andrást és id. Vik'or Jánost, főtitkárává 
dr. Somogyi Imiét, főpénztárosává Hevesi Ödönt vá
lasztotta. Áz egyesület tisztikarában és választmá
nyában a magyar egyházi és egyesületi evangéliumi 
mozgalmak sok vezetője foglal helyet

Az egyesület máris megkezdte működését Magyar 
Evangéliumi Szövetség néven. Mihelyt alapszabályai 
a kormányhatósági jóváhagyást elnyerték, megküldi 
azokat az összes evangéliumi egyházközségeknek és 
egyesületeknek.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Németország. Május 23.-án ünnepelték 

Ranke Lipót hires evangélikus történettudós 
halálának 50 éves jubileumát.

Hollandia. Hollandiában a konfirmációi 
oktatás két éven keresztül folyik. Erre a 
rendkívül fontos előkészítő munkára bizony 
kevés is néhány futó hét.

Finnország. A köztársaság elnöke G. 
A Mannermaa t, az oului székesegyház 
esperesét nevezte ki oului püspöknek. A 
Kotimaa hosszú cikkben méltatja a sop
roni theol. otthont Detre László tollából. 
Közli a lap a theol. otthon képét is. — 
Helsinkiben az északi államok egyház
zenei konferenciát tartottak.

Anglia A Brit és Külföldi Bibliatársu
lat legutóbbi ülésén az elnök a megnyitója 
végén 20,000 pengős adományt tett le a 
Társulat asztalára. Mindenesetre hatásos 
elnöki megnyitó.

Svédország. Eidem svéd hercegérsek 
elnöksége mellett megalakult énekügyi bi
zottság uj énckeskönyvet ád ki, mely 650 
éneket tartalmaz A 650-ből 143 uj ének.

K Ü L Ö N F É L É K .
Ingyen biblia teológusok számára.

A skót nemzeti bibliatársulat felajánlotta, 
hogy minden európai teológusnak, aki azt 
kéri, ingyen görögnyelvü és hébernyelvü 
ujtestámentomot adományoz. Cim : National 
Bible Society of Scotland, Edinburg.

Isten igéje és a kétszersült. Kínában 
van egy benszülött kétszersült-gyáros, aki 
hatalmas mennyiségű kétszersültet szállít 
mindenfelé. Ez a gyáros a kétszersült cso
magolásánál minden dobozba felül egy pi
ros lapot tétet, amelyen négy nyelven a 
következő bibliai vers olvasható: ,Én va
gyok az életnek ama kenyere, aki hozzám 
jő, semmiképen meg nem éhezik és aki 
hisz bennem, meg nem szomjazik soha“.

Mussolini egykor és ma. 1908-ban a 
mostani abesszin háborúhoz hasonló had
járatot vezetett Olaszország Libia ellen. 
Mikor az egyik római moziban az olasz 
hadsereg hadbavonulását vetítették s a kö
zönség Telkesen megtapsolta azt, egy fiatal
ember felugrott és élesen kikelt a líbiai 
háború folytatása ellen, amelyet a zsarnok
ság erőszakolt szerinte az olasz népre. A 
közönség elverte a fiatalembert, akit csak 
a rendőrség tudott kiszabadítani a feldühö
dött tömeg kezéből. A rendőrségen történt 
kihallgatása alkalmával kitűnt, hogy Benito 
Mussolininek hívják és az .Avvenire“ cimü 
(A jövől radikális szocialista újság szerkesz
tője. Minő változás!

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

l$3tt május 31.

CSALÁDI É R T ESÍT Ő .
Halálozás. Az ujmalomsoki egyház- 

község 45 éven át volt lelkésze. Kovács 
István, élete 70. évében május 22.-én el
hunyt. Az elhunyt lelkész 1866. május 
10.-én született a vasmegyei Szentiván- 
fán. A középiskolát Sopronban, teológiai 
tanulmányait Sopronban és Halléban vé
gezte. — Az Úr hazahívja a szolgákat, 
de folytatja a munkát. Feltámadunk!

Eljegyzés. B ö r ö n d y  I s t v á n  és 
S z a b ó  M a r i s k a  farádi lakosok je
gyesek.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A duna-iszaközi kamara évi 

jelentése szerint a gazdálkodás színvo
nala emelkedik, de nőnek az értékesítési 
lehetőségek is. — A szegedi ipari vásár
ra félárú jeggyel lehet utazni. — A ma
gyar gazdaifjak elutaztak Olaszországba. 
— Kisgazda nyerte a debreceni búzami- 
nöségi bemutató nagvdíját. — A sertés
árak szilárdak. — Csak a bécsi keres
kedők vásárlása akadályozta meg a zöld
borsó nagy árzuhanását.

Terményárak Bpesten. Búza 15.20— 
16.10, rozs 12.80—13, sörárpa 17—19, 
takarmányárpa 13.75—14.75, zab 15.60- 
15.90, tengeri 11.50—11.65 pengő mé
termázsánként.

Állatárak. Sertésárak Bpesten. Sze
dett. közép páronként, 220—260 kg-os 
sertés 97—102, páronként 180—220 kg- 
ig 90—96. szedett, silány páronként, 
100—180 kg-ig 80—86, öreg, nehé? pár 
ronként. 300 kg-on felül 88—92, szedett, 
öreg 76—86, angol hússertés páronként, 
180—220 kg-ig 98— 104. angol sonka
süldő páronként. 120—150 kg-ig 98— 
102 fillér élösúlykg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
Cs. J. Sopron. Kézirata lapzárta 

után, sőt nyomás közben érkezett. — 
Sz. J. Orosháza. A beküldött összeg
gel 1935. július 1-ig. Hátraléka július l-ig 
4.80 P. — U. E. Kiskőrös. Folyó év feb
ruár végéig. — özv. N. J.-né Szepetnek. 
Előfizetését a beküldött összeggel f. év 
július l-ig rendezte.

«

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a kővetkező 

adományok folytak be:
Egyed Mihály Nemeshany 2 fill. — 

Stúbán Sándor Zalagalsa, Michele An- 
talné, Horváth Gyula, Finta János Ajka, 
Szimeiszter Jánosné, Gazdag Lajos, özv. 
Fábián Károlyné. Kovács József Csékút, 
Rúzsa Józsefné Celldömölk, Sándor Sán- 
dorné Kapolcs, Izsó Jenő, özv. Gregán 
Istvánná. Kálózi Lajos Mencshely, Czéh 9 
Pál S. Budapest, özv. Németh Lajosné ■ 
Csorna, Szepper Katus Mecsekszabolcs, 1 
Hetyéssv Lajos Mesterháza 10—10 fillér. I  
— Antal József Pápa, Serényi Árpád I  
Pécs, Ferenczy Géza Rigács, Banyó An- ■ 
na Sárvár, Hankó Mátyás Rákoshegy, I 
Zsupányi Gyuláné Nagykanizsa, Móritz j 
Zsigmond Boba 12—12 fill. — Özv. Bo- ! 
ros Lajosné Kövágóőrs, Feketfe Jánosné j 
Pesterzsébet, Sebők Miklós Bököd, Grosz | 
Lajos Sárvár, Coriáry István Budapest, 2 

Ferenczy Károly Rigács, Erős József, I
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Györkös Dénes. Polgár Elek Zalagalsa, 
Fazekas Gyula, Benke Lajos, Balogh 
Károly, id. Fazekas Imre, özv. Kató 
Sándorné Pusztamiske, Németh Ferenc- 
né öcs, Csermák Gusztáv Győr, v. Sima 
Károly Érd, Lovas Jenő, Szalay Sámuel 
Zalaegerszeg, Hilbert József Abaliget, 
Kúsinszky István Budapest, Gottschling

Károly Sopron, Obrecán Ferenc Vác- 
battyán, Dorner István Sopronnémeti, 
Klein István Mátraderecske, Ormosi La
jos Tordas 20—20 fillér. — Mészáros 
Mihály Répcelak, Holzhammer Annus 
Bősárkány, Vajda Sándor Celldömölk, 
Gere Lydia Farád, Sallér Sándor Lébény, 
Farádi Mihály Bököd, Haraszti Jakab

Dombóvár, Kobialka Andor Dunakisvar- 
sány, Matusz Pál Rákospalota, Vadócz 
István, Szabó Sándor Celldömölk, Sü- 
nieghy István, özv. Oehl Györgyné Sop
ron, Székely Kálmán Miskolc, Dóka Jó
zsef. Kövecses János Győr, Krman Al
bert Bgyarmat, Tóth Sándor Székesfe
hérvár, Fleier Kornélia Sopron 22—22 fill.

Egészségvédelem a családban.
Irta : Dr. Itlzés Zllgmond, vármegyei tiszti főorvos.

Egészséges ruházkodás.
A ruházat első sorban testünk takarására, azután arra 

szolgál, hogy megvédje testünket a hideg, a meleg, a nedves
ség, eső, hó, köd, pára és a szél ellen. Minden életkorban alkal
mazkodni kell ruházkodásunkban az időszakhoz.

Általában nem egészségesek a meleg alsó ruhák, trikók, 
mert visszatartják a test párolgását, s emellett elkényesedünk, 
ellenállásunk a hideg behatásával szemben gyengül, hajlamo
sak leszünk a meghűlésre. Legegészségesebb a vászonból ké
szült alsóruha, más szóval a fehérnemű, aminek legalább he
tenként való váltásáról minden jó családanya gondoskodik övéi 
részére.

A ruházkodás kérdésének tárgyalásánál szóba kerülhet az 
edzés kérdése. Amint az edzést nem szabad csecsemőkorban 
elövigyázat nélkül alkalmazni, éppúgy felnőttkorban, vagy még 
inkább öregkorban nem tanácsos erőltetni.

A csecsemőt két hónapos korától kezdve fokozatosan 
hozzászoktatjuk az addig is naponta végzett fürösztésnél a ke- 
vésbbé meleg, vagy langyos fürdőhöz. Ruházatát az évszakhoz 
kell szabnunk. Ha már meg tud ülni, ki kell venni a pólyából. 
De előbb is szabaddá kell tennünk mindannyiszor a meleg pólya 
takarásától, valahányszor lefektetjük, hogy végtagjait össze
húzhassa, kinyújthassa, szóval mozgathassa. Ezért karjait sem 
szabad a pólyával lekötve tartani és rögzíteni, mert ezzel mell
kasát a fejlődésben és az akadálytalan lélekzésben gátoljuk. 
Hogy kis körmeivel magát meg ne sérthesse, körmeit gyakran 
vágjuk le, esetleg kezecskéit tiszta fehér vászonkeztyübe bur
koljuk. A csecsemőt a nagy hideg és a nagy meleg behatásától 
mindig óvnunk kell. Különösen érzékeny a hideggel szemben a 
csecsemő az első élethetekben, de a nagy hőseget sem bírja. 
Különösen kell vigyázni arra, hogy sem a csecsemő, sem a kis 
gyermek a forró nyárban tűző napon ne tartózkodjék, mert 
könnyen napszúrást kaphat.

Ruházatunknak nem szabad szorosnak lenni. Káros a szűk 
inggallér, a szoros nyakkendő, mert összeszorítja a nyak ereit, 
ami által vérbőség keletkezik a fejben, az agyban. Éppúgy ár
talmas a mellkasnak az összeszorítása fűzövei, mert akadá
lyozza a légzést, összenyomja a gyomrot, a májat és e szervek
ben vérpnagást idéz elő, hátráltatván ezáltal az emésztés 
menetét.

A szűk cipő fájdalmas bőrkeményedéseket és csontvasta
godásokat okoz, előidézi a láb megdagadását. A feszes haris- 
nyakötö akadályozza a láb és lábszár vérkeringését, ami által 
visszértágulatokat okozhat.

Egészségtelen a hosszú, földig érő szoknya, mert vele 
nemcsak hogy felverik a port és a porban mindig jelenlevő be
tegség-csirákat, amiket aztán a járókelők belehelnek, hanem a 
ruhára tapadt utcaszennyet a nők hazaviszik, s ezáltal beteg
ségek terjesztőivé lesznek a családban. Helytelen szokása a 
nőknek, hogy a szoknyáikat fejükön át vetik le és ezúton az 
utca porát, szennyét szájukba, orrukba, szemükbe juttatják. A 
szoknyából úgy kell kilépni.

Amennyire káros hatású lehet az észszerütlen ruházat az 
egészségre, annyira romboló hatású lehet az erkölcsi szempont
ból kifogásolható divat a közerkölcsökre. A mostani divathó
bort sokszor megcsúfolja a ruházatnak egy másik rendelteté
sét, azt, hogy testünk mezítelenségét elfedjük vele. A ruházat
tal visszaélnek lelkiismeretlen divatmesterek, akik azt éppen a 
test idomainak kiélezésére használják fel s ezáltal mérhetetlen 
erkölcsi rombolást visznek végbe különösen az ifjúság lelkében 
és ízlésében. A magyaros viselet ebben a tekintetben megtar
totta a józan ész által helyesnek talált formákat.

Egészséges munkálkodás.
„Munkásság az élet sója,
Á romlástól mely megójja.“

A költő megállapítása találó, de csak a mértékletes és nem 
a túlhajtott munkára áll, legyen az akár szellemi, akár testi

munka. Ahogyan a só megóvja az ételnemüeket, azonmód a 
munka megedzi, erősíti az egész szervezetet. Ezzel ellentétben 
a tétlenség elbágyasztja, megöli a lelket, elpetyheszti az izmo
kat, hátráltatja életfontos szerveink szabályos működését.

De éppen úgy ártalmas a túlzás a munkában. A túlfeszí
tett agy- és idegrendszer gyorsabban kimerül, a testi megeről
tetésben kifáradnak az izmok, megnyúlhatnak az inak, meg
duzzadhatnak, fájdalmasakká válhatnak az Ízületek.

A kitartó, mértékletes munkában felélénkül a lélek, moz
gékonnyá válik a test, rugalmasak lesznek az izmok, eleveneb
bé válik a vérkeringés, tágul a tüdő, jobb az emésztés, s ezáltal 
tökéletesebb az anyagcsere a szervezetben.

Már kis gyermekeinket korán a nekik való munkára kell 
szoktatnunk, ami játszva megy, ha követendő példaként ma
gunk is jó kedvvel végezzük előttük mindennapi munkánkat. 
Ha azonban mi magunk tehernek tartjuk a dolgot és annak 
gyermekeink előtt akár fennszóval, akár kedvetlen viselkedé
sünkkel jelét adjuk, nem várhatjuk, hogy ők a rájuk bízottakat 
kedvvel végezzék el.

A szülők gyakran abban is hibáznak, hogy kellően nem 
fontolják meg. azt, melyik az a határ, ameddig gyermekeik 
munkaképességét igénybe vehetik. Ebből aztán súlyos, az egész 
életre kiható bajok, testi elváltozások, csontferdülések, balese
tek és azoknak sokszor helyrehozhatatlan következményei ke
letkeznek. Ezekre sok példát lehetne felsorakoztatni. Álljon itt 
csak egy a sok közül, amelyből élesen kiviláglik a szülök fele
lőssége gyermekeik testi épségének megóvása körül. A szülők 
otthonhagyott kisebb gyermekeik felügyeletét és gondozását 
rábízzák az alig néhány évvel idősebb nénjükre. Az egyébként 
is gyengén fejlett, még csak 8—10 éves leányka iparkodik meg
értéssel és kötelességtudással — a jobbik esetben — munkára 
eltávozott édesanyja szerepét betölteni kis testvérkéi körül. 
Emelgeti, altatgatja őket, az ölben ülőt a karján, rendszerint a 
bal karján hordozza. S ezt a testi erejét meghaladó munkát oly 
módon kénytelen végezni, hogy testét hátra és jobbra görbíti 
el, mert különben nem képes egyensúlyt tartani, hiszen a nálá
nál alig valamivel könnyebb testvérkéje súlyával előre, s mert 
bal karján tartja, balra húzza. A kis anyahelyettes gerincosz
lopa, mellkasa ebben a túlerőltető munkában elferdül, légzése 
tökéletlen, szervei kellően nem fejlődhetnek, kizsarolt teste el- 
satnyuj, .végül is betegségekre, különösen gümőkórra, tüdő- 
vészre válik hajlamossá. E mellett a magukra hagyott gyerme
keket ezer veszély fenyegeti, amiket mindenki jól ismer. — Éppen 
ezért elemi kötelessége minden szülőnek, hogy apró gyerme
keit ne hagyja magukra, s legalább a legkisebbet vigye magá
val akár munkára, akár máshova megy el hazulról. Bizony ez 
sokszor igen nagy akadályokba ütközik, — a rossz idő, vagy 
pedig a munka természete nem engedi azt meg.

Ezek a meggondolások arra vezették rá egyes községek 
irányadó tényezőit, hogy napközi otthonokat állítsanak fel ré
szint egyházi, részint községi, részint társadalmi segítséggel. 
Erre kellene törekednie minden községnek, mert ezzel az áldá
sos intézménnyel sok gyermek egészségét, testi épségét lehet 
megmenteni. A napközi otthonban elhelyezést nyernek azok a 
kis gyermekek, akik még nem óvodakötelesek, arra az időre, 
amíg a szülők munkán vannak távol. A kicsikékre a napközi 
otthonban egy vagy több dajka vigyáz. A dajka hozzáértő fel
ügyelet mellett gonozza a rábízodtt apróságokat. Evangélikus 
gyülekezeteink, nöegyleteink e tekintetben úttörő munkát vé
gezhetnének, hacsak csekély anyagi eszközökkel is, de nagy 
jószívvel és igyekezettel a hozzáértők, lelkészek, orvosok útmu
tatása szerint napközi otthonokat állítanának fel. Ebből igen
igen nagy áldás fakadna a szegény családokra, s közvetve egy
házunkra és nemzetünkre, mert sok olyan gyermeket lehetne 
megmenteni az egészségnek és az életnek, akik a gondozatlan- 
ság és szülői gondatlanság miatt elpusztulnának, vagy elbete- 
gesednének és a társadalomra csak terhet jelentenének egész 
életükben.

Az elmondottakból következik, hogy gyermekeinkre ne 
bizzunk olyan munkát, ami erejüket, teljesítőképességüket meg
haladja. Különösen fontos és gyermekünk egész életére kiha
tással bír annak a lelkiismeretes mérlegelése, hogy gyermekün
ket milyen pályára adjuk, mire van leginkább hajlama, testi és
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lelki rátermettsége. Ha e tekintetben bizonytalanságban va
gyunk, helyesen cselekszünk, ha tanácsot kérünk a nevelés tu
dományában jártasaktól, a lelkésztől, tanítótól, orvostól, akik 
részben a szellemi, részben a testi rátermettséget valamely pá
lyára inkább tudják elbírálni, mint a saját gyermekükkel szem
ben legtöbbször elfogult szülők.

„Egymás terhét hordozzátok!“ Vonatkoztatnunk kell ezt 
a szép bibliai mondást a család tagjaira is. A szülőknek azon 
kell lenni, hogy a családban mindenki erejéhez és képességei
hez mérten vegye ki a maga részét a munkából. A munkameg
osztással és az okos beosztással még a legnehezebb sorsban élő 
család élete is türhetővé és elviselhetővé válik, különösen ak
kor, ha a gyermekek is iparkodnak erejükhöz mérten minél 
több terhet levenni a szülők válláról.

A munkás keresztyén életből csak áldás fakadhat az 
egyénre, a családra, s a társadalomra egyaránt.

Egészséges szórakozás.
„Munka után édes a pihenés.“ Hogy mit értünk pihenés 

alatt, az igen viszonylagos dolog, mert amíg a testi munka után 
a testnek van szüksége nyugalomra, addig a szellemi munká
ban kifáradt ember mozgás után vágyik, s a mozgás jelenti 
számára a pihenést. A testileg kifáradtnak rövidebb-hosszabb 
ideig tartó testi nyugvás után a szellemi szórakozás jelenti a 
pihenést, míg a szellemi munkában kifáradt embernek a.moz
gás, sport, testgyakorlás, séta a szabadban jelent inkább fel
üdülést. A legkiadósabb pihenést mindkettő számára, mint min
denki számára, természetesen az alvás jelenti. Gyermeknek két- 
három órával több alvásra van szüksége, mint a felnőttnek. Az 
öregek általában keveset alusznak; kivételek vannak. Gyermek
nek 8—9 óra alvásra van szüksége, felnőttnek 6—8 órára. A 
régi rómaiak azt állították, hogy 6 óra alvás elegendő fiatalnak- 
öregnek egyaránt. „Sex horas dormire sat est iuvenique se- 
nique.“) Erre mi szabályt ne állítsunk fel, mert — mint igen jól 
tudjuk, — az alvó készség és az alvási szükséglet egyénenként 
igen különböző. Vannak emberek, akiknek alvó-készsége csak 
"1—5 óra, s nincs is többre szükségük; viszont sokan vannak, 
akiknek 8 óra alvás sem elegendő ahoz, hogy kipihentnek érez
zék magukat. Az alvás egészségtanáról sokat kellene írni, ha az 
egész tárgyat kimerítően kívánnám tárgyalni, — most azonban 
erre sem idő, sem hely nincsen.

A pihenés és alvás mellett a különféle szórakozások 
szolgálnak testünk-lelkünk felüditésére. Gyermekkorban a mér
sékelt mozgással összekötött játékok, testgyakorlatok, a torná

zás és a nem túlhajtott sportolás nyújt szórakozást. Ezeket 
kellő ellenőrzés és felügyelet mellett megengedhetjük gyerme
keinknek. Ha gyanúnk van arra, hogy gyermekünknek a futás, 
tornázás, sportolás ártalmára lehet, helyesen cselekszünk, ha 
orvoshoz fordulunk tanácsért. A túlhajtott tornázás, sportolás, 
ezek közt is a most szerte divó durva játék, a labdarúgás ár
talmára van a szervezetnek, főleg a szívnek.

A mozgással összekötött szórakozásokra különösen szel
lemi munkával foglalkozó embernek van szüksége. Ha (testedző 
szórakozásokra, sportolásra) bármi okból nincs alkalma, ne tu
dományos könyvek nagy figyelmet igénylő és fárasztó olvasá
sában, hanem könnyű, szórakoztató olvasmányban, kellemes 
társaságban, zenében, kirándulásokban, az általános ismerete
ket gyarapító utazásokban, nyáron a szabadban való fürdésben 
s más —■ a jóizlést nem bántó szórakozásban keressen testi és 
lelki felüdülést.

Különösen meg kell válogatni az ifjúság szórakozásait, 
olvasmányait. A rossz társaságon kívül semmi sem oly ártalmas 
a fejlődő és minden új iránt rendkívül fogékony ifjú lélekre, 
mint a mai kor divatos táncai, erkölcs- és lélekromboló filmjei, 
a ponyvaregények, amelyekkel a lelkiismeretlen vásári kufárok 
elárasztják a falut. Sokszor éppen a szülők, akiknek első sor
ban lenne kötelessége, hogy útmutatást adjanak gyermekeik
nek ahhoz, miként és mivel szórakozzanak, idegizgató rémregé
nyeket olvasnak, amikhez hozzáengedik jutni gyermekeiket is s 
ezáltal valósággal megmételyezik gyermekeik lelkét.

Szülők! Óriási felelősség terheli a ti lelketeket abban a 
tekintetben, hogy gyermekeitek szórakozásait nyitott szemmel 
figyeljétek és irányítsátok. Legyetek rajta, hogy (a szolid és 
szelíd) világi szórakozások mellett a vallásos élet nyújtotta lé
leküdítő táplálékok élvezete: vallásos tárgyú olvasmányok,
vallásos esték, előadások, ifjúsági egyesületi munka se hiá
nyozzék gyermekeitek mindennapi életéből, napi programmjá- 
ból! Mert mindez különösen alkalmas az ifjúság lelkületének 
jóirányba terelésére, szellemi felüditésére. Ezt a célt szolgál
hatják az ifjúsági ének- és zenekarok, amelyeknek megszerve
zésére egyházi vezetőségeinknek bizony sokkal több gondot 
kellene fordítaniok.

Luther Márton legyen követendő példa e tekintetben is 
mindnyájunk számára, aki a napi munka fáradalmait családja 
körében pihente ki; maga köré gyüjtvén háza népét, énekkel és 
zenével vitt derűt a családi légkörbe, dicsérvén Istent szívvel, 
szájjal, lélekkel.

(Következő cikkünk címe: Védekezés a betegségek ellen.)

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnök! mfiintézete.
Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása.

Szom bathely, P ü sp ö k  b azár.

Bérletet keresek 40-től 100 magyar 
holdig, kát. holdig Győr, Vas, Sopron, 
Moson megyében, esetleg Veszprém, 
Zala megye felső részében, épülettel, la
kással. Ajánlat „Harangszó olvasó“ cím
re a kiadóba küldendő. 1—1.

R u h á ie s té s  -  v e g y t is z t itá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁUIS~nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 8—10

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esettan.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja* 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Nyaralás. Keszthelyen, a várostól 10 
percnyire, Balatonparti, pormentes he
lyen épült szép villában kettőágyas szo
bák teljes ellátással, vagy anélkül külön
álló konyhahasználattal olcsón kiadók. 
Saját, díjtalan strand! Esetleg a villa 
előnyös fizetési leltételekkel eladó. Vitális 
Károlyné, Szombathely, Kőszegi-u. 4—5

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNÓ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő As kiadó :

SZABÓ JÓZSEF.
Közirat okul nem adunk vissza

Baross-nyomda UzsalvésKoncz. T.-7-63.
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I ngyan mai léklat tanév alatt 

kéthatankint a KIS HARANQ8ZÓ.

1035-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poatacaekkszámla : 30.62«.

ORSZÁGOS EV ANG ÉL IK US NÉPLAP.
Miképpen történik ez ? Ha Isten igéjét tisztán és igazán taní'juk és mi, mint Istennek gyermekei 

aszerint kegyesen is élünk. Erre segíts minket szerető mennyei Atyánk !
Az első kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.
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Klöfiietési Ara: 
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Cioportoi kaidé»*] 
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Amerikába egéu  évre 9 
dollár; á l utódállámokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

V isszh a n g .
Mert mint leszáll az eső és a hó az 

ágból és oda vissza nem tér, hanem 
megöntözi a földet és termővé, gyümöl
csözővé teszi azt és magot ád a mag
vetőnek és kenyeret az éhezőknek : így 
lesz az én beszédem, amely számból ki
megy nem tér hozzám üresen, hanem 
megcseiekszi, amit akarok és szerencsés 
lesz ott ahová küldöttem. (Ézs. 55:10—11 )

Valószínűleg a legtöbben ismerjük 
annak a népies bölcseségnek 

az okoskodását, meiy annak a ma
gyar gazdának az ajkán termett 
meg, akit egyszer fölvittek Bécsbe, 
hogy megmutogassák neki a város 
minden szépségét. Mikor a kör
séta után megkérdezték, mennyire 
becsüli a látottak értékét, azt vála
szolta: érhet annyit, mint odahaza, 
nálunk Magyarországon egy jó 
májusi eső.

Amit körülöttünk hirdet a nagy 
természet a májusi esők nyomán, 
az életfakadást, a kenyér Ígéretét, 
azt foglalja össze az ótestámentomi 
próféta is a szavában. Isten küld 
havat, esőt a földre és ennek nyo
mán áldás fakad, amerre a szem 
eltekint.

De mint a prófétában, úgy ben
nünk is mindannyiunkban kell, 
hogy a természetnek a nagy taní
tása példázattá legyen. Istennek 
áldásai nemcsak a természet köny
vében olvashatók, hanem a lel
kűnkbe is beleírja a maga jóságának 
és szeretetének a szent tanítását.

Akik nemcsak a polgári naptárt 
forgatják szorgalmasan, hanem az 
egyház esztendejével is együttélnek, 
tudják mindannyian, hogy az egy
házi évnek nagy fordulójához ju
tottunk. Három csodával gazdag 
ünnep vonult el előttünk tanításával. 
A karácsonyi, a húsvéti és a pün
kösdi történet kereste újból a szi
vünket és a háromságos Isten szá
jából az élet beszédét hozták el 
nekünk. Belehullott a lelkűnkbe a 
karácsonyi szeretet, a húsvéti élet 
és a lélek megszentelésének beszéde.

Ünnepek múltán most már csak 
az a kérdés marad hátra, hogy mi
lyen visszhangja támad a lelkűnk
ben Isten beszédének? Föláztatja a 
a kemény szivünket, nem marad-e 
bennünk üresség, megcselekszi-e, 
amit az Isten akar és szerencsés 
lesz-e sok ember között, a mi lel
kűnkben is?

A nagy természet világa óriási 
gazdagságokról beszél most nekünk 
és szivesen elvisszük a szemünket 
ennek a sok gazdagságnak a meg-

Igen, több tiszteletet az egyház 
dolgai iránt! Bizonyos, hogyha 
egy gyülekezet temploma kivül- 
belül tiszta, csinos és rendben 
tartott, ez még nem jelenti azt, 
hogy ott minden rendben van. De 
éppen ilyen bizonyos az is, hogy 
ha egy gyülekezet temploma kivül- 
belül piszkos, elhanyagolt, ott sok 
minden nincs rendben.

Miért éktelenkedjék a mennyezet 
sarkain portól terhes pókháló, mikor 
egy füléibe sem kerül annak le
tisztítása? Miért zörögjenek elszá
radt virágcsutakok az oltáron, mi
kor az Isten tavaszi bőséggel kí
nálja az új virágokat? Minek bur- 
jánozzék övig érő dudva az Isten 
háza körül, amikor néhány kapa
vágással ki lehet azt irtani ?

S mit szóljunk ahhoz, mikor a 
templompadok tele vannak vésve 
nevekkel, szív-alakú ábrákkal. Csak 
azt szóljuk, hogy nehéz számadása 
lesz egykor Isten előtt azoknak, 
akik — nem egyszer tisztátalan 
érzelmek indítására — fúrnak-farag- 
nak a templomban.

Volt gyülekezet, ahol a temetőt 
megtrágyázták, hogy jobb legyen 
a sirok között a szénatermés. Hat 
ehez mit szóljunk? Az ilyen á t 

tekintésére. De halljuk Isten ajká
ról a kérdést: Ember mit gondolsz, 
mennyit érhet mindez, amit a világ
ban szemed lát? És jó, ha Jézus 
tanítását magunk előtt tartva azt 
feleljük a kérdésre: Nem mérhető 
össze azzal a gazdagsággal, ameny- 
nyit egy Istentől ihletett, eget ke
reső emberi lélek ér. Mit használ 
az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is de lelkében kárt vall?

Wolf Lajos.

való kapzsiságon csak mélysége
sen megbotránkozni lehet.

Lehetne még folytatni. De minek 
szaporítsuk a szomorú csokrot. 
Figyelmeztetéssel, dorgáló szóval, 
legfőképpen pedig jó példával 
igyekezzék ki-ki segíteni az ilyen 
szomorú jelenségeken ott, ahol 
szükség van rá.

Az egyházi vagyon közkincs. S 
ami még ennél is több: Isten tu
lajdona.

Több tiszteletet hát!

Evangélikus egyházunk 
világhelyzete dióhéjban.

2. S v é d o r s z á g .

A m ú l t  k ü z d e l m e .  Észak apos
tola, Ansgar, nem tud nyugodni. Tüzes 
ösztöke sarkantyuzza: a Krisztus szerel
me. 829-ben már a svéd hegyek között 
találjuk. Itt is csak azt cselekszi, amit 
Dániában tett: terjeszti az evangéliom 
„áldott ragály“-át, — prédikál. Bár mü
vét nem fejezhette be s később angolok 
álltak a kidőlt apostol helyébe, a svéd 
keresztyénség terebélyes fája abból a 
mustármagból sarjadt ki, amelyet Ans
gar keze hullatott bele a svéd föld lélek- 
barázdáiba. A 12. század elején keresz
tyénné válik az egész ország. 1130-ban 
már 5 püspökséget találunk. 1164-ben

Több tiszteletet!
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már az uppsalai érsekség első nyomait 
is megtaláljuk. A keresztyénség elterje
dése tekintetében világi oldalról nagyon 
sokat tett IX. Erik király, kit később 
nemzeti szentként tiszteltek. Az egyház- 
és hatalompolitikai versengéssel teli 
középkorból csak egy eseményt 
emelünk ki, az uppsalai egyetem 
megalapítását 1477-ben.

A reformáció svédországi úttörői 
a Peterson-testvérek voltak. Olaf és 
Lőrinc. Mindketten tanítványai vol
tak Luthernak a wittenbergi egyete
men. Svédországot akkoriban alakí
totta át önálló királysággá Vása 
Gusztáv király, ki lübecki száműze
tése alatt maga is megismerkedett a 
reformáció igazságaival. Olaf az aj
kával, Lőrinc az írótollával válik a 
reformáció svédországi bajnokává. 
Olaf prédikál Stockholmban a főórák
nak, vidéken a parasztoknak, Lőrinc 
pedig 1541-ben kiadja az első svéd- 
nyelvű bibliát, majd később az első 
svéd énekeskönyvet, prédikációs 
gyűjteményt és egyházi rendet. A két 
testvér együtt készíti el 1531-ben a 
svéd istentiszteleti rendtartást, amely 
mint a bibliafordítás is, lutheri minta 
után igazodik s amelynek gazdag is
tentiszteleti rendtartása több-keve
sebb változtatással ma is megvan. 
Lőrinc lett 1531-ben az első evangé
likus uppsalai érsek is, ki mint ilyen, 
a királyi család egyik tagját vette fe
leségül. Lőrinc érsek volt az, aki a 
svéd reformáció lutheri irányának 
tisztaságát megóvta úgy a római ko
vász, mint pedig a kálvinista hatá
sok elegyítő törekvésétől. A svéd 
egyház külső és belső teljes meg
szilárdulásának történetében az egyik 
legfontosabb esemény az 1593-ban 
tartott uppsalai gyűlés, amely ünne
pélyesen kinyilatkoztatta, hogy „a 
svéd egyház“ tántoríthatatlanul ra
gaszkodik „az Isten tiszta igéjéhez,

írt szolgálatát, nem tagadta meg a kül
földi hittestvérek iránti köteles felelőssé
get sem. Mikor a reformáció szülőföld
jén, Németországban a végső leszámo
lásra gyürköző ellenreformáció már- 

már halálos csapást mért a megújho- 
dott evangéliomi keresztyénségre, 
akkor „Észak oroszlánja“, Gusztáv 
Adolf svéd király útrakelt s a hittesr- 
véri megsegítés elszánt szeretetével, 
a seregek Urának nevével, ön-élete 
feláldozásával megmentette a refor
máció ügyét. Ö maga holtan bukott 
le sebesült lováról a lützeni csataté
ren, de hős serege — svéd és finn 
katonák vegyesen —, amelynek fülé
be csengett még királya buzdító sza
va: „Ne csüggedj el kicsiny sereg“, 
kivívta a mentő diadalt. Gusztáv 
Adolf svéd vértanú-kiráiy önfeláldo
zó harca nélkül ki tudja lehetnénk-e 
mi ma evangélikusok. A csata utáni 
napon hálás német parasztok hatal
mas kővel jelölték meg a helyet, ahol 
a nagy király szívevére kiomlott a 
hittestvéreiért. Gusztáv Adolf svéd 
király lelke él tovább abban a hatal
mas segítő intézményben, amelyet a 
németek hálából „Gusztáv Adolf- 
Egylet“ néven a szórvány-evangéli- 
kusság gyámolítására létesítettek. 
Gusztáv Adolf svéd király lelke lo
bog a mi Gusztáv Adolf Gyámintéze
tünkben is, amely a nagy király pél
dája szerint ugyancsak a nehéz hely
zetben élő evangélikus kisebbségek 
áldott istápolója.

Bárcsak volna helyünk többet is 
fölemlíteni a svéd evangélikus egy
ház gazdag múltjából. De amit el
mondhattunk, az is elég annak meg
látására, hogy kifelé is, befelé is 
mennyi buzgóság-fütötte küzdelem 
folyt itt a Krisztus igaz ügyéért.

A j e l e n  m u n k á j a .  A svéd ev. 
egyház a svéd nemzettel és állam
mal szorosan egybekapcsolt nép-

az ősegyházi hivallásokhoz és a meg 
nem másított ágostai hitvalláshoz.“

A svéd evangélikus keresztyénség 
miközben a saját földjén minden törek
vésével igyekezett betölteni Istentől eléje

Az uppsalai evangélikus érseki székesegyház 
belseje. Skandinávia legnagyobb temploma.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 20

— Engem bíztak meg, hogy végezzek vele a pincében.
Elsírta szomorú sorsát s a szívemre ment... Volt három gyer
meke... és... és... kivezettem a szabadba, menjen amerre lát... 
s ment. Éjjel volt. Nem láttam azóta. Jelentettem, hogy a her
ceget elintéztem annak rendje s módja szerint. Még dicséretet 
is kaptam.

— Rettenetest... Ilyen áldozatok árán született meg a 
szovjet?... Miért nem beszéltél ilyenekről Moszkvában nekem?

-—■ Tudod te, Natalia, miért nem lehet Moszkvában ilye
nekről beszélni?

— Tudom... Mennyi könny... mennyi vér... mennyi bol
dogtalanság!?... Mennyi szétszórt család!...

— S nézd, ez a szétszórt család ebben a két ékszerben
éli tovább életét. Nem csodálatos? Nem tud elválni egymástól
a két fülbevaló. Ezentúl nálad lesz, Natalia, mindkettő. Neked 
adom. Te fogsz rájuk vigyázni. Figyeld sorsukat, mert ez a 
két darab él s úgy lehet, Isten akarata nyilatkozik meg éle
tükben.

— Nekem adod?... De örülök nekikf... Ugye, Isten a holt 
tárgyakon is megmutatkozik kegyelmével?...

— A holtakat is életre keltheti s akik őt szeretik, azokat 
megtartja s ha a gyűlölet ezer gyilokja keresi őket halálra!... 
Akik pedig ezeket az ékszereket viselték, azok szerették Istent. 
Csupa szív az anya, csupa melegség az apa. Ima volt minden 
szavuk s gyermekeikért életüket adták volna.

— S úgy kell élniük, hogy nem tudják egymásról, hol 
vannak? — Csapja össze Natalia kezét. — Borzasztó!... Ki 
tudja, él-e még a férj? S a gyermekek! Istenem, de sajnálom 
szegény családot.

— Az egyiket ismerted, Natalia!
— Én?...’
— Rujeff felesége. Előtted gyújtotta magára a házat s 

ölte meg gyermekét...
— Rujeff feleségei... — Az átdöfött szívnek felkiáltása 

volt ez.
■— Rujeff felesége... Nyehoroff Nastasja hercegleány...
— Botrány! S nem undorodott meg attól a vadállattól!?
— Ilyen világot éltünk akkor. A kicsinyeké volt a hata

lom s az egykori nagyok kicsinyek lettek... Kicsinyek sokszor 
lélekben... erkölcsben... mindenben. Nem egy főúr szolgájává 
lett az otromba, buta másiknak s lopta neki a vutkit, csak hogy 
nyugodt lehessen. Szolgálta hűséggel, csak az életét mentse... 
Natalia, mikor életet kell menteni, akkor nincs undor... Pokol 
volt az az idő, melyben az erény, az erkölcs szolgált a bűnnek.

— Szegény Nastasja... szerencsétlen leány... De halála 
nem volt közönséges. Volt benne valami hősies... valami szép... 
valami nemes... valami nagy... Az élet felett győzött a szere
tet. Inkább meghalt gyermekével, minthogy újra istentelen ke
zekre bízza neveltetését. Legyen gyermekével halott, ha az 
életben nem tudnak Istené lenni. De utálom Rujeffet!...

— Utáld, de ne vegye észre s egy szót sem erről. Rujeff 
kiszámíthatatlan s mindenre képes. A moszkvai élet a titkok 
élete, azért oly óvatos és bizonytalan. Egyik-másik titoknak 
feltárása összedöntheti a társadalmi élet egész tákolmányát. Ott 
lehetnek sógorok, kik megölték egymás szüleit s ezt a mai, 
már lehiggadtabb légkörben megtudni, nem igen ápolná a ro
koni viszonyt. Azért szentségtörés számba megy a titoktartás 
megsértése, ami vérboszút kíván. Nem egy főkolompos, ki ma 
nesztelen léptekkel hullámzik a sima parketten, akkor felesége 
szüleinek, gyermekei nagyszüleinek vérében vájkált. Ezt ne 
feledd, Natalia!...
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egyház. Az egyházi törvényhozás a zsi
nat, a kormány és az országgyűlés 
együttes joga. Az egyes gyülekezetek 
ügyeit „egyháztanács“ intézi. Az egy
ház 12 püspökségre oszlik, amelyek kö
zül az uppsalai a mindenkori érsek 
székhelye. A svéd népegyházban 
2572 gyülekezet szolgálja az Urat. A 
lelkészek száma otthon 2550, külföl
dön 20. Szoros kapcsolatban van az 
egyház az ország két — uppsalai és 
hindi — egyetemével is. Az ország 
lakosainak száma ezidö szerint
6,100.000 körül mozog. A lakosság 
99 százaléka evangélikus. A római 
katolikusok száma egészen csekély, 
jobbára bevándorolt külföldiek. Van 
az egyháznak körülbelül 2800 temp
loma, 1 és félmillió ülőhellyel. Vasár
naponként közel 4000 helyen tarta
nak istentiszteletet. A lelkészek kü
lön e célra létesített gimnáziumok
ban és az egyetemeken készülnek hi
vatásukra. Maga a tulajdonképpeni 
lelkész-képzés 5—6 évig tart. Az 
egyháznak külön felekezeti iskolái 
nincsenek, mert hiszen az egyvallású 
ország állami iskoláiban is biztosít
ható a gyermekek evangélikus szel
lemben való nevelése. Áz egyház a 
tanítók számára gyakran tart konfe
renciákat teológiai és egvébirányú 
továbbképzésük érdekében. Közel 800 
vasárnapi iskola igyekezik 80.000 
gyermek lelkében elmélyíteni a nagy 
Gyermekbarát szeretetét. A lelkészek 
minden igyekezettel azon vannak, 
hogy a megkonfirmált ifjúságot mi
nél szorosabban bekapcsolják a gyü
lekezeti életbe. Van megszervezett 
ifjúsági munka is 45.000 taggal. —
Az evangélikus sajtó szolgálatát szá
mos egyházi lap végzi. Svédor
szágban van a világ egyik legna
gyobb könyvkiadó-vállalata is. 1815 
óta működik az országban bib
liatársulat is, amelynek több al-

tagozata van s amely mnden évben 
bibliát ajándékoz a konfirmandusoknak. 
— A szeretetmunka rendkívül gazdag 
és széleskörű. Majdnem minden gyüle
kezetnek megvan a maga kórháza, árva

háza, vagy más eféle szeretetintézmc- 
nye. Ezeket a szeretetintézményeket az 
evangéliomi lelkűiéiből fakadó felelős 
szeretet áldozatkészsége hozta létre. A 
diakonissza munka kaiserwerthi erede

tű. A svéd egyházban jelenleg 794 
diakonissza és diakónus végzi a kü
lönböző gyülekezeti és szeretetmun- 
kát. — Egészen természetes, hogy 
Gusztáv Adolf népe missziói lelküle
tű nép. A svéd külmissziói munka 
már a 16. században megkezdődik 
(ez az egyetlen protestáns külmisz- 
szió a reformáció századában), ami
kor Vása Gusztáv király misszioná
riusokat küld a lappok közé, kiknek 
nyelvére később a bibliát és a kátét 
is lefordították. A 17. században 
megkezdik az első indián missziót. 
Campanius kiadja az első indián nyel
vű könyvet, Luther kiskátéját. A svéd 
egyház ma is rendkívül kiterjedett 
külmissziói munkásságot folvtat. 
Több száz misszionárius terjeszti az 
evangéliom világosságát Afrika, Kína, 
India, Kongó, Turkesztán, Tunis, 
Abesszínia különböző munkamezőin. 
Svédországban indult meg 1818-ban 
az első külmissziói újság is. A svéd 
egyház mártírokat is áldozott a köl
ni isszió oltárán. Erőteljes lelkigondo
zó munka folyik a tengerészek, ki
vándoroltak és külföldön élő svéd 
kisebbség között is, Londonban, Pá- 
risban, Berlinben, Kopenhágában, 
Oslóban, Helsinkiben, Kiéiben, Stet- 
tinben, Antwerpenben, Rotterdam
ban, Hullban, Johannisburgban, Bue
nos Airesben. Melbourneban, Ukrai- 
nában, stb. Zsidómissziója is van a 
svéd egyháznak. Legutóbb Pozsony
ban létesítettek egy új állomást. De 
kitudná dióhéjba beleszorítani azt 
a sok munkát, amellyel a svéd egy
ház szolgál az Anyaszentegyház 
urának?!

Natalia szédült. Lehúnyta szemét s hátradobott fejjel fe
küdt a fotelben. Melle remegett, mint a túlterhelt fújtató. Egy 
világ volt benne összeomlóban s félt, hogy ez az összeomlás 
öt is maga alá temeti. Óvári borzalmakat beszél. Talán nem is 
igaz!... Ennyire vakká tehették... Lehetetlen... lehetetlen! — 
ordította valami belülről... A tizennégy évi neveltetésnek adott
sága. De mi volt akkor az az eset Rujeffnéval?... Mi magya
rázza meg azt a kétségbeesést, melyben leszúrta gyermekét?— 
Azt a félelmetes gyűlöletet, mely fellobbant szemében, mikor 
férjét, Rujeffet hallotta jönni!— Ki avagy mi tudná megmagya
rázni? Avagy mikor el akarta vinni a kis Mihályt? Hogy nézett 
reá. Csak úgy villámlott a szeme. Gún^... dac... rettegés... til
takozás... megvetés egyszerre villant fel benne... Nem ok nél
kül... nem... nem... Hirtelen másra fordultak gondolatai. Mi
lyen félelmetesen szép volt Nastasja szeme!... Igen, Nastasjá- 
nak hívták, de jó így keresztnevén gondolni reá... Próbálja 
képzeletében széjjelszedni Nastasja vonásait s szépeknek ta
lálta őket. Előkelőség rejlett a korai ráncok között. A megalá
zás marta le arcáról a bájt. A ráncok pedig a nyomor marok
fogásának helye. De mi köze Rujeffnéhoz?... Boszantotta már, 
hogy egvre Nastasjára siklik gondolataiban. Mindenkit szeret
nünk kell, mondta az a fekete köpönyeges... Igen talán ezt a 
parancsot követi önkéntelenül, mikor részvéttel van Nastasja 
szomorú sorsa iránt. Az a feketeköpenyeges is mindig odatola
kodik gondolatai közé s oda ékeli magát, mintha köze volna 
hozzá!... De hogy szeresse Rujeffet, mikor utálja?... Ez a kér
dés megragadta:

— A keresztyének azt tanítják, hogy mindenkit szeret
nünk kell, mondd csak, hogy szeressem Rujefifeit, ezt az üres 
alakot, mit szeressek benne?! Nem gondolod, hogy ez a tan 
kicsit merész, kicsit naiv?... Nem gondolod? Ezt alighanem el
nagyolták!...

— Nem, Natalia, Rujeff is Isten teremtménye s mint ilyent

kell szeretni. Nem az értéket, hanem az embert kell szeretnünk. 
Az Istennek munkáját, mely megteremtette az embert, ezt kell 
szeretnünk.

— Nem igen értem, csak annyit, nehéz dolog jó keresz
tyénnek lenni.

— Nehéz, mert új emberré kell lennünk!...
— Új emberré? Hogy érted?...
— Levetjük a bűnt s magunkra öltjük a jót. Nem tudunk 

már gyűlölni, csak szeretni,... sem átkozni, csak áldani!...
— Nem... nem... hiszem..., Óvári!... — Kiáltozza Nata

lia. — Volt-e már olyan, ki szerette ellenségét?
— A Krisztus! A keresztfán imádkozott azokért, kik meg

feszítették: Atyám, bocsáss meg nékik, merit nem tudják, mit 
cselekesznek!

— Akkor az a Krisztus Isten volt!?...
— Jól mondod, Natalia, Isten ő, az élő Istennek Fiat...
— S Isten meghalt a keresztfán?
— Miértünk, bűneinkért. Ennyire szereti az embert...
— Nem értem, Óvári..., nem értem s annyira kínoz itt 

bent, hogy megértsem...
— Ne akard megérteni, csak hinni tudjad, Natalia, s ak

kor meg is ismerted Istennek e nagy szeretetét...
— Hogy az Isten, ki örökös setétségben rejtőzik, törődik 

az emberrel!? ö  váltaná meg az embert. Nem értem, Óvári. 
Soha meg nem értem!...

— Oly keveset értünk az életből, mondhatjuk nyugodtan, 
semmit nem értünk.

— Hogy szólhatna bele életembe valami idegen hatalom? 
Ki adhatna ellenkező irányt annak, amit én meghatározott úton 
így avagy amúgy végre akarok hajtani!? Nincs hatalom, mely 
útját állhatná szabad elhatározásomnak és útjából térítené 
cselekvéseimet...

(Folytatjuk.)

Eidem Erling,
a svéd evangélikus egyház érseke.
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A j ö v e n d ő  í g é r e t e .  Svédor
szág a legnagyobb földrajzi területtel 
bíró és a legsűrűbb lutheránus lakossá
gú evangélikus ország. Meg is látszik 
rajta. Józan, egészséges, becsületes, 
művelt nép. Svédországban szinte isme
retlen jelenség a koldus és az Írástudat
lan ember. Nem hiába irta egy amerikai 
államférfi: „Amerika vérkeringésébe a
legegészségesebb cseppeket a svéd föld 
szálas legényei szállították“. —■ A svéd 
evangélikus egyháztól a jövőben is so
kat remélünk. Ez a hithü nép a múltban 
mindig meg tudta óvni az evangéliom 
tisztaságát a különböző veszélyeztető 
irányzatok fertőzésétől és időnkénti bel
ső megújhodások alkalmain mindig friss 
eiővel telítkezett meg. Az ősök öröksége 
éltető ereje lesz az eljövendő nemzedé
keknek is. — Svéd talajon történt meg 
az egyetemes keresztyén kapcsolatok 
kiépítése terén is az utóbbi századok 
legjelentősebb lépése, amennyiben Ső- 
derblom svéd érsek hivta össze 1925-ben 
Stockholmban azt az egész vi
lágot átölelő hatalmas egyete
mes világgyűlést, amilyenre az 
ókor óta nem volt példa s 
amelyből csak Róma egyháza 
vonta ki magát. — A svéd 
egyház a mostani érsek nyi
latkozata szerint a jövőben is 
istápolója lesz az egyetemes 
keresztyén kapcsolatoknak — 
elsősorban egyházunk keretén 
belül.— A svédországi evangé
likus egyháznak mindig erő
forrása volt az énekeskönyve.
Most készül az új énekeskönyv, 
amelynek némely gyöngysze
mét bizonnyal számunkra is le
fordítják majd Svédországot 
járt lelkészeink. — örvendetes 
és sokat-ígérő az a kapcsolat, 
amely magyarhoni egyházunk 
és a skandináv evangélikus 
országok között újabban kiala
kulni kezd. A legelső skan
dináv ország, amelyet teo
lógusaink felkerestek, Svéd
ország volt. Ugyancsak in
nét jött hozzánk az első skandináv 
teológus is, Daneli püspök fia szemé
lyében. A svéd kapcsolatoknak már is 
van egy érdekes, kézzelfogható eredmé
nye. Az a liturgikus mozgalom, amely 
mágyar evangélikus egyházunk színte
lenné kopott istentiszteletét akarja gaz
dagabbá, lutheribbé tenni, akkor indult 
meg erőteljesebben, midőn Jánossy La
jos, soproni hittudományi karunk fiatai 
tanára, akkor még teológus, hosszabb 
svédországi tanulmányújáról hazatérve, 
az ottani egyház régi, gazdag-színes is
tentiszteleti rendjének hatása alatt 
megírt doktori értekezésében tudomá
nyos megalapozást és sürgetést adott 
ennek a fontos kérdésnek. Hisszük, hogy 
a svéd evangélikus keresztyénség egye
bekben is termékenyítő erő lesz hazai 
egyházunk élete számára.

Erős vár a mi Istenünk!
Svédországban is, Magyarorszá

gon is!!
Közli: Sz. j.

G o n o s z  d o l g o t  m i i v e l ,  aki
elkerüli az Isten házát. Még gonoszabb 
dolgot müvei, aki jár az Isten házába, de 
nem látszik meg rajta.

Ifjúsági konferencia a nyír
egyházi tanyák világában.

A tanyák világában lassú lábon jár 
az élet. Az eseményeknek csak erős hul
lámai érnek ide el. Talán azért is jutott 
el aránylag későn ebbe a külsőleg csen
des világba az ifjúsági munka. Pedig 
épen itt van rá különösképen szükség, 
ahol a templom is nagyon messze van. 
De itt a tanyán győződhetik meg min
denki arról, hogy az ifjúsági munkának 
a jövő szempontjából mennyire döntő 
szerepe van.

Nyíregyháza-Siposbokor 14 km.
A tanya-csoportokat errefelé „bo- 

kor“-nak hívják. Olyan egy-egy bokor, 
mint Dunántúlon a kisközségek, 50—60 
ház. Siposbokorban tartottuk ez évben a 
tavaszi ifjúsági konferenciát. A városból 
130 tagú ifjúsági csoport jött ki autóbu

szon, kerékpáron és gyalog. A közeli ta
nyákból felvonult tanítóival az élén hí
veink apraja és nagyja.. A konferencia 
résztvevőinek száma 1500—1800 között 
volt.

A magyar „seurat“.
Finnországban hívják így azokat a 

vallásos jellegű összejöveteleket, ame
lyekre nem és kor különbség nélkül vo
nulnak fel az evangélikus hívek. Ez a 
siposbokorbeli konferenciánk is ilyen 
seurat volt. Külön tartottunk gyermek- 
istentiszteletet, külön a felnőtteknek. A 
megbeszéléseket négy csoportban tar
tottuk, külön az ifjúságnak, a leányok
nak. a férfiaknak és az asszonyoknak. 
Ez idő alatt a gyermekek számára is
tentisztelet volt. A tanyavilágban külön 
ünnep az ilyen konferencia, amelyről 
nem maradna el senki, még az sem, aki 
nem a mi egyházunkhoz tartozik.

A „Jehova tanúi.“
A konferencia rendezősége figyel

meztetett bennünket; ne várjunk olyan 
fegyelmezett hallgatóságot, mint ami
lyent a tavalyi másik két bokorban ren
dezett konferencián kaptunk. Azért ne, 
mert ezen a vidéken egy nálunk ismeret
ien szektának vannak hívei, akik nem

nagy tisztelettel vannak mások vallá
sossága iránt. Jehova tanúinak nevezik 
magukat. Valóban az előadások alatt itt 
is ott is nevető, a mondottakkal mitsem 
törődő nyugtalan arcokat láttunk. Utána 
néztünk, kik ezek és mi a tanításuk. A 
szektáknak egyik jellemző vonása az, 
hogy maguk módján a szentíráshoz kap
csolódva mélyebb kegyességet honosít
sanak meg. Ezek nem ilyenek. Tanítá
suknak alapja az elégedetlenség, mind
azzal szemben, ami van. Irigységgel, sőt 
gyűlölettel nézik a másik embert, akinek 
a földi javakból több jutott, aki más ru
hában jár, mint ők. A tulajdon, a pénz 
elosztása, a társadalmi egyenlőség, 
kommunisztikus eszméinek határán jár
nak. Ezeket a világ és rend felforgató 
eszméiket a vallásosság mázával vonják 
be, minden cselekedetük igazolására a 
bibliát használják, így azután a 7. parancs 
érvényét is kétségbevonják azzal, hogy 
Isten világosan megmondotta „tietek 
minden a föld színén.“

Nem is hinné az ember, 
hogy itt e csendes világban, a 
virágzó mezők között, ahol 
több ideje van az embernek 
befelé nézni, mint a városban, 
ennyire meghasonlottak az em
berrel és a világgal.

Zöldelő vetések közölt.
Az ifjúsági munka és a vele 

kapcsolatosan megindult bel- 
missziói munka új távlatokat 
nyit meg a tanyai ember előtt. 
Az ifjúság lelkesedéssel fogad
ja a feléje nyújtott baráti ke
zet. Egy az említett szektához 
tartozó család leánykája sza
valt a konferencián. Mennyi 
harcon kellett átmennie ennek 
a kis hősnek s mennyire nagy
nak kell az ifjúsági munka von
zóerejének lennie, hogy ez a 
kis leány elszavalhatta: az
„Evangélikus vagyok“ c. köl
teményt. A tanyai tanítóság 
harcában, mint segitőkéz sze
repel az ifjúsági munka. A 

szekták ereje megtört, hiába a nagy te
vékenységük. Amerre a szem ellát Sipos- 
bokorból,mindenütt ringó zöld vetést rin
gat a tavaszi szél. A lelkek mezején is 
üde,ígéretes vetését fodrozza a Szentlélek 
szele. Gazdag aratás mutatkozik itt is.

Az előrenyomuló hadsereg.
A tanyai ifjúsági munka mögött a 

városi ifjúságnak egy kis serege áll. 
50—60 fiatalember és leány missziói lé
lekkel járják a tanyákat és ébreszthetik 
a lelkeket. Munkájuknak eredménye 
megmutatkozik abban is, hogy a' tanya
világban 14 ifjúsági egyesület van, amely 
rendszeres munkát végez. Érdekes a 
kapcsolat a két ifjúság között. Minden 
hónap első vasárnapján a tanyai ifjúság 
közös találkozásra jön a városba. Van 
olyan vasárnap, amikor 6—700 fiatal
ember és leány jön erre a találkozóra. A 
városi egyesület tagjai 24 vasárnapi is
kolát vezetnek. Minden évben több hó
napra terjedő vezetőképzést kapnak a 
vasárnapi iskolában tanítani akarók. A 
tanfolyam ünnepélyes formák között 
a templomban fejeződik be. Vasárna
ponként 600 iskolás gyermekkel foglal
koznak a vasárnapi iskolában. Sok terv 
van ezekben a missziói lélekkel megál
dott fiatalokban. Sok szép eredménynek

Az uppsalai evangélikus érseki palota.
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kialakulása várható az ifjúsági egyesü
leten keresztül, amelynek élén pár Isten 
leikétől mozgatott vezető áll.

*
Fekete felhő terpeszkedik az ég pere

mén. „Csak jégesőt ne kapjunk, mert 
minden reménységünknek vége lesz.“ 
Csak a sátán jégesője el ne pusztítsa a 
jó aratással biztató lelki vetést... teszem 
hozzá. A felhő elrohant, elvitte átkát 
máshova. Talán így lesz a lelki vetés fö
lött is. Adja a Mindenható!

Erős Sándor.

T e s t ü n k  I s  Istené, nemcsak lelkünk. 
Nem mondhatod: „Isten, meghagyom ke
zeden a telkemet, de a testemmel azt te
szek, amit akarok. Olyan örömökkel táp
lálom, amilyennel jól esik, erejét arra for
dítom, amire akarom. Nem. festünk is az 
Istené. Meg akarja szentelni, eszközül föl 
akarja használni. „Avagy nem tudjátok-e, 
hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent
lélek temploma ?“

Ne c sü g g e d j  !
Nyugtalankodó forrás a kőzet mé

lyén, — világosságra törekszel. Vízbö 
medret kívánsz. De kemény a szikla. 
Azért ne csüggedj! Isten utat nyit szá
modra! —

Kicsi, gyönge búzaszemecske! Szuny- 
nyadó erőt jelentesz, de amely órában a 
barázdába hullatott a szántóvető, egész 
begy súlya nehezedik rád. De ne félj 
semmit! Isten a világosság felé vezet. — 

Szegény bebörtönözött pillangó! Me
reven fekszel még, mint valami múmia a 
téged borító lepel alatt. De remélj! Isten 
kiszabadit börtönödből és fényharmatos 
lepke-szárnyakkal lebegsz az azuros lég
ben. —

Hólepte fenyő! Mélyen a sziklatalaj
ban gyökeredzel. Szélesek ágaid és azért 
terhed dupla súllyal nehezedik reád. 
Nyöszörögve hordod. De légy türelem
mel! Isten lágy szellőfuvalmai eloszlat
ják a terhet, mely alatt roskrdozol. — 

Patak, szánalmat keltő patak! Moz
gásodban korlátolt csergő vizecske, ne
héz páncélt rak rád a tél fagya. Vigasz
talódj! Istennek hűbérese, a nap, leveszi 
rólad a kemény tél terhét. —

Honvágytól gyötört fecskemadár! 
Csak óceánokat szelő merész utad segít
het téged hazádba. Bízvást indulj hát! 
Isten megoltalmaz! —

Hatalmas kókuszpálma pirinyó csirá
ja! Fakoporsó övez oly szilárd burokkal, 
mely még a tenger hullámaival is dacol. 
Szunnyadj csak gondtalanságodban! Is
ten már ott van börtönöd kapujánál és 
visszatólja a reteszt! —

És te én lelkem, el tudnál csüggedni 
amiért sokféle teher és kötelék bénít?? 
Előbb múlik el ég és föld, semhogy Is
ten elhagyná azokat, kik őbenne bíznak!

H. Derthel Her min.

S z ü k s é g e s ,  hogy a keresztyének 
az ige által sok gyümölcsöt teremjenek a 
pogányok közt, sokakat megtérítsenek s 
ezen a téren úgy terjeszkedjenek mint a 
tűz amely száraz farakásban vagy szalmá
ban ég, hogy a Szentlélek tüze a pogányo- 
kat tervszerint föleméssze, az evangéliomnak 
és Krisztus országának mindenhol teret 
Csináljon. — Luther.

OLVASSUK A BIBLIÁT

Az efezusi levél II.
Május 8. Az egység ereje. Efez. 4: 1 —16. 

A Krisztusban hívők nagy egységéről 
szól az apostol. Ez az egység nem hiú 
ábránd, nem álmodozva szőtt terv, ha
nem élő valóság. Ezt az egységet még 
azok sem tudják megbontani, akik nem 
akarják érezni az összetartozást. Az elle
ne rugódozást Pál gyermekbetegségnek 
tartja, melynek el kell múlnia, hogy a 
Krisztus teljességével ékeskedő egység 
nyilvánvalóvá legyen. A keresztyénsé- 
günk mai erőtelensége vádolva int ben
nünket a Krisztusban való megerősö
désre és növekedésre, mert a mai hitet
len világban csak az egységben van biz
tosítva megmaradásunk és győzelmünk.

Május 9. Ó ember — új ember. Efez. 
4:17—24. E két elnevezés valójában két 
állapotát jelöli meg életünknek. Ó em
ber: a bűn embere, az Isten nélkül, sőt az 
Isten ellen élő ember; új ember: a ke
gyelem embere, az Úrral és az ő  akara
ta szerint élő ember. A bűn tehát nem 
más, mint a szívnek elhidegülése, elide- 
genülése Istentől. Cselekedeteink már a 
bűnnek gyümölcsei. A megúiúlásnak te
hát nem a cselekedetnél kelj kezdődni, 
hanem a szívben. Amint az embert Isten 
teremtette, úgy az „új“ ember létrejötte 
is Isten műve. Engedj az Úr Lelkének.

Május 10. Óvakodj a bűntől. Efez. 
4:25—32. Mint legáltalánosabb és leg
veszedelmesebb bűntől, a nyelv bűnétől 
óv bennünket az apostol. A nyelv ki
csiny tag és nagy dolgokkal hányja ma
gát. A hazúg beszéd (25), a tisztátalan 
beszéd (29) és az indulatos beszéd (31) 
hány keresztyén embert megejtenek! 
Hány „keresztyén“ életet hazudtol meg 
beszéde. Lélek halld az ige intését: Meg 
ne szomorítsátok az Istennek Szentlei
két! Isten előtt minden bűn utálatos. A 
nyelv bűne is.

Május 11. Teljesedjetek be Lélekkel. Efez. 
5:1—20. A test bűneit, az anyagiságot a 
fösvénységet, mint a sötétségnek, a sá
tán birodalmának cselekedeteit ítéli el 
Pál. Akik ezt teszik — hiába vallják ma
gukat keresztyéneknek — Krisztus or
szágán kívül állanak. E pogány bűnök
től óvni a keresztyéneket szükségesnek 
tartja az apostol, mert ö jól ismerte az 
emberi természet romlottságát. Testvér, 
serkenjünk fel alvásunkból és teljesed
jünk be Szentlélekkel, szívünkben ének
léssel és dícséretmondással.

Május 12. A keresztyén ház. Efez. 5—21. 
—6:4. A házastársak kötelességeiről és 
a keresztyén ház rendjéről szól Pál. Meg
érdemelnék e sorok, hogy minden ke
resztyén házban naponként felolvassák, 
mielőtt a ház népe munkára indul. Férj 
és feleség, szülők és gyermekek, állítsá
tok egymáshoz való viszonyotokat az 
ige fényébe; s ha .keresztyének vagytok, 
hát legyetek elsősorban keresztyének 
otthon. Minden családvédelmi törekvés
nél biztosabb alapot és megfelelőbb esz
közöket nyújt ezekben az Ür. „Oh bol
dog ház, hol befogadnak Téged, Jézus 
Krisztus, Te leghívebb barát...“

Május 13. Urak és'szolgák. Efez. 6: 5—9. 
Tele van a világ társadalmi kérdésekkel: 
urak és szolgák, gazdagok s szegények, 
munkaadók és munkavállalók között fel

merülő kérdésekkel. Alig múlik el nap, 
hogy e kérdések megoldására gyűlések 
és tanácskozások ne lennének. Alig van 
nap, melyen e kérdések nyomán sztráj
kok. lázadások, sokszor fegyveres össze
tűzések ne adódnának. E súlyos társa
dalmi kérdések mind megoldódnának, ha 
úr és szolga a nagy Urnák, Istennek 
szolgálnának. Kezdjük el.

Május 14. A lélek fegyverei. Efez. 6 : 10— 
24. A mi ellenségünk nem ember. Nem a 
test és vér. Az ördög és annak sötét ha
talma.Ezek pedig nem nyugszanak. Tá
madnak. „Csalárdság fegyvere“ 
mondja Luther. Nekünk is fegyverekre 
van szükségünk. De nem támadó, hanem 
védő fegyverekre: hitre, Isten beszédé
re, imádságra. Egyetlen támadó fegyve
rünk csak az ige lehet, „öltözzétek fel 
azért az Isten minden fegyverét, hogy 
megállhassatok az ördögnek minden ra
vaszságával szemben“.

Cséry Lajos.

K A R C O L A T O K
Hol marad a Qálaadás ?

Jubiláló evangélikus intézmény 
ünnepi meghívója fekszik előttünk, 
fiz évforduló ünnepségének gaz
dag miisorán rengeteg minden 
szerepel 'Díszközgyűlés, zászló
avatás, tornaünnepség, kerékpáros 
felvonulás, szabadtéri színpad, 
buffet, tánc, kirakat-verseny, köz
ebéd stb. Csak egy hiányzik: há
la a dó istentisztelet. Hz egészen 
hiányzik a meghívóról. S  félő, hogy 
nemcsak a meghívóról hiányzik.

Pedig Isten kegyelméből kapott 
évtizedek határán talán mégis ez 
volna a legelső teendő: hálakul
csolt kézzel égre tekinteni! flzu- 
tán ám jöjjön a diszebéd s a többi!

Dizony hálátlanok vagyunk!
Dunántúli.

S E T I  K B Ö N I K A .
A kormányzó kihallgatáson fogadta 

Csile követét. — Ünnepélyes keretek 
között a berlini egyetem díszdoktorává 
avatták Hóman Bálintot. — Kánya Kál
mán a képviselöházban bejelentette, 
hogy készek vagyunk résztvenni Közép- 
európa újjászervezésében, ha nyitva ma
rad a békeszerződés szabad megvitatá
sának lehetősége. A képviselőház he
lyesléssel fogadta a külügyminiszter ál
lásfoglalását. A képviselöházban a minő
ségi termelés fejlesztését és a mezőgaz
dasági szakoktatás kiépítését sürgették 
a földmívelésügyi tárca költségvetésé
nek szónokai. — Budapesten állítja fJ 
az európai influenza-kutató intézetet a 
Rockefeller-intézet. — A szerb-lengyel 
tárgyalások után Titulescu váratlanul 
Belgrádba utazott. — Szerbiában sok 
bérharcmozgalom támadt, melynek kö
vetkeztében sztrájkhullám öntötte el a 
legnagyobb városokat. — Ausztria és-
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Csehország függetlenségéről vitatkoztak 
az angol alsóházban. Eden külügymi
niszter, bármennyire ostromolták is, nem 
válaszolt arra a kérdésre, hogy a két or
szág ügyeibe való beavatkozást az an 
goi kormány barátságtalan lépésnek te- 
kintené-e? — Az angol kormány egye
lőre nem szándékozik visszahívni addisz- 
abebai követét. — VIII. Edwárdot 1937. 
május 12.-én koronázzák meg. —- A 
Népszövetség reformját rendkívüli köz
gyűlésen akarják tárgyaltatni. Argentina 
tette meg az indítványt, valószínű több 
európai állam tudtával és beleegyezésé
vel. — Öngyilkos lett egy japán had
osztályparancsnok, mert egyik tisztje 
sikkasztott.

E A R A N GS Z Ő.
Szentháromság vasárnapja.

János 3, 1—15.
Semmi értelme nincs a kertelésnek: 

Nikodémusnak is, meg nekem is világosan 
meg kell látnom az Isten szentségét, a ma
gam nyomorult bűnösségét s aztán szembe 
kell nézni a kellemetlen megállapítással: 
Szükség néked újonnan születned.

Újjászületni! Szükséges. Ha szükséges, 
akkor lehetséges is. Istennél a „kell" és a 
„lehet“ ikertestvérek.

Ö ujjászül Szentlelkével. Nekem csak 
azt kell tennem, hogy engedem.

Püspöki jubileum. Balthazár Dezső 
debreceni református püspök most ün
nepelte püspöki szolgálatának 25 éves 
fordulóját.

A soproni ősi líceum ün
nepe. Június 7.-én bensőséges meleg 
ünnepe lesz az ősi soproni líceumnak: két, 
nagynevű tanítványa Kiss Janos és Berzse
nyi Dániel emlékére emléktáblákat helyez 
el az iskola ősi falán.

Ez az ünnep nem közönséges, megszo
kott emléktábla-leleplezési ünnepeknek ké
szül csupán. Jelentősége túlnő az alkalmi 
ünnep keretein : lélek találkozó lesz; a ma
gyar evangélikusok seregszemléje az ősi 
líceum messze lobogó szövétnekének láng
jainál. Ez az ünnep arról beszél, hogy az 
evangélikus egyháznak milyen szeretett 
kincse a soproni líceum: fiatal lelkek drága 
veteményes kertje. Századok óta áll öshe- 
lyén, világit és forró gyermekszíveken át 
készíti elő az evangélium diadalát, a refor
mációban fogant művelődés mélységesen 
magyar győzelmét Nyugat kapujában. Az 
ősi iskola szétküldte meghívó leveleit szerte 
az országba és szeretettel várja az ország 
minden részéből összesereglö evangélikuso
kat, öreg és fiatal diákokat, mindazokat, 
akik valamikor a líceum lobogó szövétne
kének fényénél indultak el új fényjeleket 
gyújtani a sűrű és sivár magyar sötétben.

Ebben az ünnepben Kiss János neve 
ielenti az örök igét, magyar nyelven hir
dető hős prédikátor, minden közönyön át
törő erejét. Ö hozta a hatalmas erővel 
ujjáébredö evangélikus egyházunknak a
XIX. század nagy bizonyságtételét.

Berzsenyi Dániel neve az önmagára 
eszmélt magyarság fájdalmas és döbbenetes 
erejű első megnyilatkozását jelenti ezen az 
ünnepen. Ö a bátor, forróvérű, keleti ma
gyar Nyugat felé szálló hangja: örök 
magyar. Jöjjetek az öreg iskola hívása 
felé: forró szeretet és jövőt világító emlé

kezés ragyogja be a líceum ősi falait, 
gyermekszemek csillognak felétek, fényt 
sugároznak a padok, múlt illataival leng 
körül a homályos, gazdag könyvtárszoba 
mélye: nehéz századok adtak itt egymásnak 
találkozót A líceum lelke él, osztálytermei
ben mustármagnyi kis hitek növekednek 
és uj hős lesz a tanár, mert hivatása több 
lesz mint tanítás, Isten kegyelmének lesz 
szerszáma és eszköze, szolgálni a haza és 
egyház uj jövendőjét.

Az Isten tegye meleggé, hatalmas ere
jűvé a magyar evangélikusok seregszem
léjét az ősi, soproni líceum falai között. . .

Csuha József
Sopron. A hittudományi kar új dé

kánja, dr. Karner Károly lett. — Pün
kösd második ünnepén a győri egyház- 
község vegyes- és gyermekkara hatal
mas sikerű énekkari hangversenyt tartott 
a városi színházban Fodor Kálmán kar
nagy vezetése mellett. A hangverseny 
jövedelme a soproni tanítóképzőintézet 
javát szolgálta.

Debrecen. A gyülekezet templom
építési alapja megajánlásokkal együtt 
55,646 pengő. Még hátra van 500 család 
megajánlása.

Békéscsaba. A délkelet európai dia
konisszaintézetek nemzetközi konferen
ciája augusztus 29.—31.-én lesz Békés
csabán. A konferencián többek közölt 
előadást tart Túróczy Zoltán a győri, 
Biichsel Konrád a breslaui és dr. Szebe- 
rényi Gusztáv a békéscsabai diakonissza 
anyaház igazgatója is.

Óbuda. Az egyházközség, mint min
den nagy ünnep előtt, úgy pünkösd előtt 
is, ünnepi levéllel kereste fel híveit, hogy 
ezuton is építse és tájékoztassa őket. A 
levéiböl megtudjuk, hogy a gyülekezeti 
ház az őszre elkészül. Az egyházközség 
vezetősége lépéseket tett, hogy a temp
lom körüli tér, a „Magyar Luther“ nevé
ről Dévay Biró Mátyás térnek neveztes
sék el.

Nyíregyháza. Az itteni evangélikus 
Kossuth Lajos gimnázium június 6.-án 
és 7.-én ünnepli szolgálatának 75. évfor
dulóját. — Isten áldjon minden jó mun
kát!

Pécs. Az egyházközség felhívást bo
csátott ki, amelyben a híveket 10—20 
százalékos önkéntes adóemelésre szólít
ja fel az egyházközség adósságának tör
lesztése érdekében. — Bizony áldozat
hozatal nélkül még sohasem történt 
semmi!

Beszámoló a „Budapesti Evangélikus 
Egyetemi Hallgatók“ multévi működé
sérő);. Munkálkodásunkat programmsze- 
rüen végeztük. Tartottunk minden szer
dán biblia-órát. Rendeztünk ismerkedési 
összejövetelekét, melyet a múlt ősszel 
az egyetemes felügylő által egybehívott 
táborozással kezdtünk meg s amelyen 
400 egyetemi hallgató vett részt. Tudo
mányos előadásainkon D. Raffay Sán
dor, D. Kovács Sándor püspökök, Ke
mény Lajos esperes, Magócs Károly ke
rületi lelkész, dr. Schdltz Oszkár főjegy
ző, Hamvas József tanár-író adtak elő. 
Voltak külön női biblia-óráink, amelyen 
Schulek Tiborné és Glatz Józsefné ma
gyarázták az igét. Közös munkánkban 
résztvettek a Ludovika Akadémia hall
gatói is. Rendeztünk karácsonyfa-ünne
pélyt s márc. 15.-Í ünnepet a Mária Va
léria telepi munkások részére. E munka
telepen folyó szociális tevékenységben, 
melyet Glatz Józsefné vezet, hallgató

nőink és hallgatóink gyakran vettek 
részt. Tartottunk vallásos délutánt Vá
con s alkalmak szerint résztvettünk az 
egyházépítés munkájában. Kuthy Dezső 
egyet, főtitkár irányításával havonként 
megtartott egyetemi istentiszteleteket 
szorgalmasan látogatta egyetemi ifjúsá
gunk. Megkezdett munkánkat Isten ál
dása kiséri, mert egyházunk és híveink 
érdeklődése mind szélesebb rétegben 
nyilvánul meg egyetemi ifjúságunk meg
oldandó kérdései iránt. Dr. Szuchovszky 
Lajos.

Evangélikus Ifjúsági Konferencia Pá
pán. A veszprémi egyházmegye május 
28—án rendezte ez évi tavaszi ifjúsági 
konferenciáját, amelyen a helyi egyesü
leten kívül a veszprémi, suri, sikátori, 
veszprémvarsányi, vanyolai. nagygyimó- 
ti, homokbödögei, tapolcafői, bakonyta- 
mási-i, takácsi-i, mezőlak-békási,, mar- 
calgergelyi-i, nagyalásonyi és csöglei 
evang. ifjúság képviseletében lelkészeik 
és tanítóik vezetésével 150 résztvevő 
jelent meg. A konferenciát Takács Elek 
esperes, kSormáinyfcí'íanácsos áhítattal 
nyitotta meg. Előadók voltak: Bödecs
Károly suri lelkész (Csatát vesztett ifjú
ság), Bárány László pápai hitoktató- 
leíkész (Diadalmaskodó ifjúság), Erős 
Sándor ifjúsági lelkész KIÉ titkár (Jelen
tés az ifjúsági munka mezejéről). He
ring János veszprémi lelkész (Teen
dőink). A konferencia folyamán az egye
sületek kiküldöttei beszámoltak egyesü
leteik munkásságáról. A záró áhítatot 
Bárány László pápai hitoktató-lelkész 
tartotta. A konferenciát este a templom
ban vallásos-est fejezte be, amelyen az 
igét Hering János egyhm. beim. e. elnök 
hirdette.

Kemenesmagasi. A község hősi ha
lottainak emlékére emelt népházat és or
szágzászlót junius 7.-én avatja fel Sza
bó István helyi lelkész. Ünnepi beszédet 
mond Szentmártoni Radó Lajos képvi
selő.

Pólány. Lélekemelő ünnepélyek ta
núja volt áldozócsütörtökön a gyüleke
zet. Aznap avatta fel hősi halottainak 
emlékművét. Az ünnepélyen a környék 
evangélikusai nagy számban jelentek 
meg. Az avató beszédet v. Berkényi Ede 
ecsenyi lelkész tartotta. Imádságot mon
dott Halász Béla somogyvámosi h. lel
kész. Az ünnepély megrendezésén éne
kek, szavalatok, szavalókórusok betaní
tásán Jónás István pólányi levita tanító 
fáradozott. Az avatási ünnepély után 
Murgács Kálmán magyar nótaestet tar
tott az ifjúsági egyesület közreműködé
sével Bánó Iván felsömocsoládi földbir
tokos, országgyűlési képviselő védnök
sége mellett. — A pólányi leányegyház 
híveinek áldozatkészségét bizonyítja, 
hogy 7 év alatt templomát renováltatta, 
harangot, harmoniumot vett, a tanítói la
kást átalakíttatta s legutóbb 16 hősi ha
lottjának szép emlékművet állíttatott.

A Prot. Crsz. Árvaház volt növendé
keihez. Alapi István, a Prot. Orsz. Árva
ház új igazgatója felkéri az intézet volt 
növendékeit, hogy címüket, valamint az 
általuk ismert volt növendékek címeit 
vele mielőbb közöljék. Cím: Budapest,
VII., Rózsák-tere 1. sz.

Leányinternátus. A győri egyházköz
ség szeretetházában internátus van a 
Győrött különböző középiskolákba járó 
leányok számára. Az internátus diako
nisszák vezetése aíatt áll. Ellátási dij 
évi 500 pengő, mely havi részletekben
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fizethető. Jelentkezni lehet az ev. szere- 
tetház igazgatóságánál (Győr II., Péter- 
fy Sándor-u. 5.) julius 15.-ig.

Pályázati felhívás. A Luther Otthon
ban, az egyetemes egyház egyetemi és 
főiskolai internátusába (Budapest, Vili., 
Üllői-út 24.) a jövő 1936—37. tanévre 
több, tanulmányait budapesti egyetemen, 
illetve főiskolán folytató ifjú lesz felve
hető. Pályázhatnak evangélikus, esetleg 
református ifjak. A felvételi kérvény, a 
Luther Otthon szemináriumi bizottságá
hoz intézve, az illetékes egyházkerület 
püspökéhez folyó évi június hó 15.-ig 
nyújtandó be. A kérvény mellékletei a 
következők: 1. Születési anyakönyvi ki
vonat. 2. A középiskola Vili. osztályáról 
szóló bizonyítvány, érettségi bizonyít
vány (pótlólag is beküldhető június hó 
30.-ig közvetlenül a Luther Otthon cí
mére), illetve ha a folymodó már egye
temet, vagy főiskolát látogatott, index. 3. 
Hatósági orvosi bizonyítvány. 4. Önélet
rajz, amely a családi körülményekre, va
gyoni viszonyokra, zeneismeretre is ki
terjeszkedik. 5. Az illetékes lelkész által 
kiállítandó erkölcsi bizonyítvány, amely 
a folyamodó szüleinek esetleges egyházi 
szolgálatairól is megemlékezik. 6. Az 
atyának, illetve a törvényes gyámnak hi
vatalos kötelezvénye, amelyben a díjak 
fizetésére és az okozott károk megtéríté
sére kötelezettséget vállal. 7. Válaszbo
ríték ajánlott válasz céljaira megfelelően 
felbélyegezve. A Luther Otthon lakásért 
és háromszori étkezésből álló ellátásért 
és minden egyéb szolgáltatásért évi 730- 
88D pengőt számít aszerint, hogy tagjai 
tübbedmagukkal, vagy egyedül laknak. 
Prospektussal az intézet igazgatósága 
szívesen szolgál.

Felvétel a szegedi egyetemi Luther 
Szövetség otthonában. Akik az 1936—37. 
tanévben a szegedi Ferenc József Tudo
mányegyetemen, vagy a polgári iskolai 
Tanárképző főiskolán óhajtják tanulmá
nyaikat folytatni, kérhetik felvételüket a 
szegedi Egyetemi Luther Szövetség ott
honába. A felvétel iránti kérvényüket a 
szegedi Egyetemi Luther Szövetség Ott
hon igazgatóságához címezve (Egyed 
Aladár igazgató címén, Szeged. Tisza 
Lajos krt. 16.) 1936. július 31.-ig kell 
benyújtani a következő mellékletekkel: 
1. érettségi bizonyítvány másolat (meg
felelő az ill. lelkész aláírásával és az egy
házközség pecsétjével hitelesített máso
lat is). 2. hatósági szegénységi, vagy 
vagyontalansági bizonyítvány. 3. A hit
oktató vagy az illetékes lelkész vélemé
nyezése (erkölcsi bizonyítvány). Az ott
hon lakói 2—3 ágyas szobákban nyer
nek elhelyezést. A tartásdíj félévenként 
75 P, mely kérésre minden hó 4-ig ese
dékes előzetes részletekben is fizethető. 
E díj ellenében lakást, fűtést, világítást, 
ágynemű és törülközőmosást nyújt az 
intézet. Válaszbélyeg ellenében tanulmá
nyi és étkezési kérdésekről készségesen 
küld útbaigazítást az igazgatóság. Sze
ged, 1936. május hó.

Felvétel a Diákok Házába. A Diákok 
Háza egyetemi és főiskolai diákotthon 
keresztyén szellemű családi otthont 
nyújt a fővárosban tanuló ifjúságnak. 
Az 1, 2, 3 és 4 személyes szobákon kí
vül tanuló-, társalgó-, tornaterem, stb. 
áll a lakók rendelkezésére. Központi fű
tés, kád- és zuhanyfürdö. A szobák ára 
havonkint 9—20 pengő, amely összeghez 
minimális fűtési és fürdési díj járul. Fel

vételi kérvényeket augusztus l-ig kell 
beadni. Részletes tájékoztatót szívesen 
küld az intézet vezetősége. Budapest, 
VII., Hársfa-u. 59/b.

A P r o t e s t á n s  O r s z á g o s  Á r v a e g y l e t  ,,Árvák 
Sorsjátéka“  közérdeklődést váltott ki a társadalom 
minden rétégéből. Elsősorban azonban protestáns 
hittestvéreinknek kötelessége és érdeke nemes ügyün
ket támogatni. Az árvaegylet vezetősége felkéri azokat, 
akiknek ez módjukban all : apróbb nyereményt.irgyak 
felajánlásával támogassak a nemes ügyet. A felaján
landó nyereinénytargyakat a Prot. Orsz. Arvahazba, 
Budapest. VII. Itózsuk tere 1 címre kell eljuttatni. 
A sor.-játék huzasa visszavonhatatlanul június 26 -an 
történik Egy pengős sorsjegyek a lelkészi hivatalok
ban is kaphatók

H A T Á R O K O N  T Ü L
Ausztria. Heinzelmann osztrák evan

gélikus püspök erélyes hangú beadványt 
nyújtott be Schuschnigg kancellárhoz, 
amelyben tiltakozik az ellen, hogy az 
evangélikusok csak amolyan megtűrt, 
másodpolgárok legyenek Ausztriában. 
Az osztrák evangélikusok szeretik hazá
jukat, de elvárják, hogy teljes jogú pol
gárok gyanánt kezeljék őket.

Németország. A lipcsei evangélikus 
misszió most ünnepli megindulásának 
100 éves jubileumát. Magyarhoni egy
házunkat és misszióegyesületünket az 
ünnepségen Németh Károly esperes, 
misszióegyesületi elnök képviseli, aki 
Lipcsében prédikál is.

Franciaország. A párisi egyetemen jú
nius 9.-én Liszt Ferenc-emlékiinnepély 
lesz, amel.yen a Párisi Magyar Protes
táns Misszió is közreműködik.

Ukránja. Az ukránok alkotják az oro
szok után a legnagyobb szláv néptör
zset. Számuk 40 millió. Közöttük tudva
lévőén éppen napjainkban erőteljes evan
géliumi megmozdulás folyik.

Kina. A legközelebbi missziói világ- 
konferencia a kínai Kantonban lesz.

K Ü L Ö N  F E L É K .
Hogyan vagyunk a nyelvekkel? Ha

zánk 8,688,319 lakosa közül 92.1% ma
gyar anyanyelvű. A magyar államnyel
vet az ország lakosságának csak 2%-a 
nem beszéli. 52,402 magyar tud angolul, 
86,770 franciául és 24,173 olaszul. Ha
zánkban több, mint 370,000 olyan ma
gyar van, aki anyanyelvén kivül még 
legalább két más nyelvet is ért.

A legjobb pap. Vendége volt egy 
öreg angol papnak. Ott ült az asztalnál 
a pap négy fia is, akik szintén valameny- 
nyien papok voltak már. A vendég meg
kérdezte töjiík: „Melyikük a legjobb
pap?“ Az egyik fiú így felelt: „Az édes
anyánk, aki papot tudott nevelni belő
lünk.“ igaza volt!

Érdekes templom. A váci fegyintézet 
újonnan felszentelt templomának az az 
érdekessége, hogy rajta majdnem min
den rab-kezek munkája. Rab volt az épí
tés vezetője, rabok voltak a munkások. 
Lelkesen dolgoztak s bizonnyal a saját 
lelkűket fogta meg legjobban az elké
szült templom szépsége, istentiszteletei
nek áhítata.

Az első magyar nyomda. Budán már 
1473-ban is volt nyomda. De ez csak né
met, latin és görög nyelvű munkákat 
adott ki. Az glső magyar nyelvű nyom
dát 1536-ban, 4C0 éve létesítette Ná-

dasdy Tamás s annak vezetője a nagy 
magyar reformátor, Erdösi Szilvester Já
nos evangélikus tudós, Luther tanítvá
nya volt.

Nevezetes események fordulója június 
hónapban. 1557 június 1.-én hirdették ki
a vallásszabadságot a tordai országgyű
lésen. — 1834 június 2.-án született Ca
rey Vilmos híres misszionárius. — 1324 
június 3.-án született Wiclef János. — 
1905 június 3.-án halt meg Hudson Tay
lor, Kina híres misszionáriusa. — 1902 
június 4.-én halt meg Karsay Sándor 
püspök. — 1676 június 7.-én halt meg 
Gerhardt Pál, az „Isten hárfása“. — 1632 
június 8.-án halt meg Mohamed. — 1593 
június 8.-án született 1. Rákóczi György. 
— 1525 június 13.-án kötött házasságot 
Luther Márton Bóra Katalinnal. — 1520 
június 15.-én X. Leó pápa Luther 41 té
telét átok alá veti. — 325 június 19.-én 
nyílt meg a híres niceai zsinat. — 1843 
június 19.-én szüleitett Spurgeon, a híres 
prédikátor. — 1606 június 23.-án kötöt
ték meg a bécsi békét. — 1854 június 
23.-án alapították a neuendettelsaui dia- 
konisszairutézetet. — 1630 június 24.-én 
Gusztáv Adolf megjelent seregével Po- 
merániában. — 1530 június 25.-én ol
vasták fel az ágostai hitvallást. — 1580 
június 25.-én adták ki a Concordia köny
vet, mely ev. egyházunk hitvallási iratai
nak gyűjteménye. — 1914 június 28.-án 
gyilkolták meg Ferenc Ferdinándot Sza
rajevóban. — 64 június 29.-én fejezték 
le Pál apostolt. A hagyomány szerint 
ugyanezen a napon feszítették meg Pé
tert fejjel lefelé.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Születés. Halász Béla somogyvámosi 

h. lelkészt és feleségét, Káldi Ilonkát Is
ten leánykával ajándékozta meg, ki a 
szent keresztségben Zsuzsánna nevet 
nyert.

Halálozás. Czipott János, néhai Czi- 
pott Géza volt szombathelyi lelkész és 
Harangszó-szerkeszitö édesaty-ja,, május 
30.-án 79 éves korában elhunyt. Nyári 
pihenőre ment vend hazájába, Isten síri 
pihenőt készített megfáradt testének, 
ősei földjében. Czipott Ilona, kiadóhiva
talunk tisztviselőnője az édesatyját gyá
szolja benne. — Szakái László volt ke- 
menesmagasi tanító fia, Árpád, 8 éves 
korában elhunyt. Szülei és kis testvére 
gyászolják. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Június havi gazdasági teendők. A 

mezőn folyik a répa, kukorica, krumpli ka
pálása, töltése. Takarmány félék kaszálása, 
szárítása Péter-Pál körül megkezdődik az 
aratás. Különösen kell vigyázni a búzával, 
mert könnyen pereg. — A gyümölcsösben 
permetezünk. Férgek és madarak ellen vé
dekezünk. Hullott gyümölcsöt a sertésekkel 
feletetjük. A túltermö fákon gyiimölcs- 
ritkdást végzünk. A cseresznyefák alját 
mélyen felássuk s utána a földet erősen 
letapossuk, le hengereljük. Ez ugyanis aleg- 
hatásosabb mód a cseresznye férgesedését 
okozó cseresznyelégy leküzdésére. — A sző
lőben folyik a kacsozás, kötés, permetezés. 
— A méhes tisztántartására nagy gondot 
fordítunk.
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„Gyógyíts meg engem, Uram” c ím ű  
im á d s á g o s  k ö n y v  d a r a b o n k é n t 2 0  f i l l é r é r t  k a p h a tó . P o r tó  
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Terményárak Budapesten. Búza 14.15 
—15.35, rozs 12.00—12 15, sörárpa 15.75— 
18.00, tak. árpa 12.50—13.75, zab 14.90— 
15.—, tengeri 11.25—11.45 pengő méter
mázsánként.

Állatárak Budapesten. Uradalmi ne
hézsertés páronkint, 340 kg-on felül 101— 
103, 340 kg-on alul 96—99; szedett közép 
p-ként, 220-260 kg-ig 95—102, 180—220 
kg-ig 87—94, 100 — 180 kg-ig 80—86; 
öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on felül 88—92; 
szedett öreg, 80—86; angol hússertés 
p-ként, 180—220 kg-ig 100 — 104, angol 
sonkasüldő p-ként, 120—150 kg-ig, 85— 
102 fillér élősúly kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
K. I. gyógyszerész, Bpest. Levele ak

kor érkezett, mikor a pünkösdi szám 
már a nyomdában volt. A közzéteendő 
szöveget tessék megfogalmazni. — Régi 
példányokból nálunk is bő készlet van.

A z  ti )  I d ő k ,  Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjának kiadóhivatala (Budapest, VI., Andrássy-út 
1Ő.) díjtalanul Küld mutatványszámot. Előfizetési díj 
negyedévre 6 40 P. Az Uj Idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap hatul lányoknak. Szer
kesztőié : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
4 P. Az előfizetők rßo P kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény- 
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 6.60 P. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Az országos 
hirü leányiap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna, a kiváló Írónő.

A z  É n  Ú j s á g o m  a legszebb, legrégibb képes 
gyermeklap, 6-12 éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaái Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Én Újságom 
előfizetői 1*20 P kedvezményes áron fizethetnek elő 
a legnépszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvekre, Az 
Én Újságom könyveire. Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, Vll., Andrássy-út 16.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Ifj. dr. Nagy János Sárvár, Cmarits 

Lujza Szhely, Csepcsányi Blanka, Szebé- 
nyi Gyula Bpest, Tóth Sándor Győr, 
Pónya Sándor Tóváros, özv. Benes Emii- 
né Sopron, Stöger Nándorné Sopronbán- 
falva, Erdélyi Sándor Sárvár, özv. Major 
Edéné Szigetvár, Kalmár Ilona Orosháza, 
Horváth Józsefné Kámon, Szalkay I. Ká
roly Szentgotthárd, özv. Mészáros Ist
vánná Pókafa, özv. Haán Sándorné Ba
lassagyarmat, Mórotz Sándorné Buda
pest, Plézer György Pestszentlörinc, 
Lajzs János Balatonalmádi, Linde János 
Dombóvár, Pálfy Józsefné Kisfalud, 
Sass László Sopron, Fodor Mihály Ke- 
menessömjén, özv. Illés Jánosné Marcal- 
gergelyi, Jurtsó Gyuláné Tét, ifj. Rusz 
István Bocsárlapujtő, Csöngei Károlyné 
Ajka, dr. Vukán Jenő Szombathely, Fe
kete Sándor, Széles Imre Répcelak, Jam- 
rich Edéné Kaposvár, Kaposi Sarolta 
Bükkösd 22—22 fiit. —■ Badics Gáborné 
Pusztamiske, Sz. Tollner István, Gazdag 
István Csékut, Kovács' István Zalagalsa, 
Kovács Endre Ács, Dienes Gusztáv Tá- 
piószele 30—30 fill. — Özv. Orosz La- 
josné Tét, Mesterházy Elek Ostffyasz- 
szonyfa, Kovács Mihály Győr, Takács 
Mihály Tapolca, Gulyás Nándorné Nagy
kanizsa, Conrád Oszkár Sopron, Sü- 
meghy Gyula Celldömölk, Hajdú józsef
né Debrecen, Remete Karolin Szil, Ta
kács Sándor Kőszeg 32—32 fillér. -— 
Szabó Lajos Pápa 36 fill. — Borsody 
Lajos Győrszabadhegy, Csete György 
Pápa, Dombi Sándor Ajka, dr. Platthy 
János Budapest, özv. Major Samuné 
Sopron, Odor Kálmán Füzfőgyártelep, 
Raisz Vilmos Bánréve, Kalma Pál Buda
pest, Komjáthy János Szentgotthárd, 
Bartesch János Paloznak, Özv. Hank An- 
talné Szolnok 40—40 fill. — Nagy Lajos 
Kisberzseny, Gazdag József, Kiss Károly,

Kiss. D. Gyula Pusztamiske, Mórocz 
Elek Csékut, Brózsa János, Mocsári 
Rezsőné Putnok, Döbröntey Gyula Bar- 
lahida, Tóth Sándor Kővágóőrs, Kiss 
Lajos, Beke Irénke, Csabi Gyula, Szentes 
Sándor Alsódörgicse 50—50 fill. — Özv. 
Németi Mihályné Győr, Mód József Za- 
laegerszeghegy, Dániel M. Sándor Deb
recen, id. Fehér Sándor Pusztamiske, 
Óvády Sámuel Zalameggyes, Ferenczy 
Péter Rigács, Buchta János Bánszállás, 
Kárpáti Paula Baja, Gáspár Gusztáv Ka- 
polcs, Nagyszebny Rudolfné Budapest, 
Finta Sándor Celldömölk, Hajnal Zsig- 
mond Pápa, Gyurátz István Rábamol- 
nári, Reisz György Siómaros, Saskó Sa
mu Szarvas, Göndör Lajosné Szentgott
hárd, Szalay Sándor Szombathely, Ko
vács István Csönge, Lendvai Györgyné 
Celldömölk, Németh Béla Nagykanizsa, 
Horváth Rózsi Tét 60—60 fill. — Kalmár 
Lajos Győr, Langer Erzsi Balatonlelle, 
özv. Ebner Gyuláné Pilis, Újvári Mar
gitka Rákospalota, özv. Biró Pálné Bé
késcsaba, Macsotai István Celldömölk, 
Bencsik Lidia Sopron, Babolcsay Kál
mánná Kemenesmagasi, Salamon Mária 
Magyaróvár, Hollósy József Szombat
hely, Kluge Pál Körmend 72—72 fill. — 
Bárki János Acsád 80 fill. — Kiss Gyula 
Rigács, Egyed Gyula, Zsupányi Jenő, 
Sikos Gyula Zalagalsa, özv. dr. Lengyel 
Arminné Pesterzsébet, Bordács András 
Budapest, özv. Tóth Józsefné Ujma- 
lomsok, özv. Varga Józsefné Devecser 
1— 1 P. — Kiss Dénes Zalagalsa, Mes
terházy Jenő Szőcsénypuszta 1.10—1.10 
P. — Seregély József Székesfehérvár, 
Sárkány Tibor Kecskemét, Basthy Mik
lós Tápiószele, özv. dr. Stráner Vilmos- 
né Sopron, Kiss István Pápa, Janurek 
György Nagyberény, Font Ádám Solt- 
vadkert 1.20—1.20 P. — Blaskovics Ár
pád Budapest, Odor Pál Mencshely 2— 
2 P. — Kőszegi Leánylíceum Belmissziói 
Egyesület 20 P.

K E C S K É S J Á N O S
lakberendező asztalosmester

GYŐR-GYÁRVÁROS,
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút or okat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is. 
M e g h í v á s r a  helyszínre megyek.

Nyaraltassa gyermekét a Balatonnal!
Strand közvetlen közelében, árnyas kert
ben fekvő villában gyermekek nyaralta- 
tását vállalom. Gondos felügyelet, na
ponként ötszöri bőséges étkezés, német 
társalgás. Bővebb felvilágosítást ad: 
Straner Gyuláné Sopron, Kossuth-utca 
22. sz. 1—1

30 éves, négy polgárit végzett, a 
háztartási teendőkben jártas, szerény 
igényű, evangélikus urileány gyermekek 
mellé gondozónak ajánlkozik, ahol ott
hont talál. Főleg szeretetteljes bánás
mód után vágyódik. Érdeklődök felvilá
gosításért forduljanak a zalaegerszegi 
evangélikus lelkészi hivatalhoz. 1—2.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L I K U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  J ÓL ÉTI  E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden eset t  n.

A jóléti egyesület 1936. évi programiba 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgái az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Nyaralás. Keszthelyen, a várostól 10 
percnyire, Balatonparti, pormentes he
lyen épült szép villában kettöágyas szo
bák teljes ellátással, vagy anélkül külön
álló konyhahasználattal olcsón kiadók. 
Saját, díjtalan strand! Esetleg a villa 
előnyös fizetési leltételekkel eladó. Vitális 
Károlyné, Szombathely, Kőszegi-u 5—5

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXHÉ-lől
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó ‘-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Szerkesztő b izottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁJS. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat nem adunk riassz

Baross-nyomda Uzsaly ésKoncz. T.:7-63.
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Ingyen melléklet tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQ8ZÖ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Postacsekkszámla : 3 0 . 6 2 6 .

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Aki pedig másképen tanít és él, mint ahogy Istennek Igéje tanítja, az megszentség- 

teleniti köztünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket, mennyei Atyánk !
Az első kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.

A Harangiad 
■aerkeuM-kladóhlTatala >

q y O r
□ ,  PaWfl-Mr 1.

Elöfiaotéai ara: 
negyedéTTe 1 P 98 fllife. 

féléire 2 P 4« fillér, 
egy évre é P 80 Iliiéi 
Csoportos küldéssel 
lOVi-os kedvesmény 

Amerikába égési é n e  9 
dollár; as utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Légy bízonyságtevő.
Aki nem szereti a maga atyjafiát, 

akit lát, hogyan szeretheti az Istent, 
akit nem lá t?  (I. Ján. 4. 20.)

A felületes szemlélő sok örven
detes és reménységet ébresztő 

jelenséget figyelhet meg csonka ha
zánk vallásos életében. A templo
mok mindenütt zsúfoltabbak lettek, 
az Ur asztala látogatóinak száma 
megszaporodott, a gyülekezetekben 
sorra alakulnak a biblia-olvasó kö
rök és már nemcsak a társadalmi 
életben, de a politikai élet porond
ján is egyre több azoknak az egye
sületeknek a száma, amelyek kü
lönféle keresztyén jelszavakat hí
meznek zászlajukra. Úgy látszik: 
mintha a magyar nép, a magyar 
társadalom végre megtalálta volna 
önmagát és helyes útra kezdené 
terelni Istenhez való viszonyát.

A felületes szemlélő, aki csak a 
templomokat, a körmeneteket, a 
szertartásokat, a biblia-körök óráin 
bűnről csevegő lelkek „bizonyság- 
tételeit“ látja és hallja, csakugyan 
meg lehet elégedve a vallásos élet 
terén észlelhető u. n. „ébredéssel.“ 
De aki csonka hazánk vallásosságát 
a Krisztus mérlegére teszi, amely
nek egyik karjára azt irta oda Isten 
lelke: „Szeresd a te Uradat, Istene
det teljes szivedből, teljes lelkedből 
és minden erődből“, — másik kar
jára pedig: „Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat“, az megdöbbenve 
fog ráeszmélni arra, hogy a mai 
vallásosság, a ma sokat hangoztatott 
„ébredés“ sokszor és sokaknál csak 
színes és látványos tűzijáték, amely
nek a lelkek igazi evangelizálása 
szempontjából csak vajmi kevés 
értéke van, mert szinte teljesen meg
feledkezik az emberszeretet nagy 
parancsolatáról. A mai kor vallásos 
embere a Krisztus mérlegén csak 
az istenszeretet csészéjét igyekszik 
megtölteni, de azt is csak azért, mert

érzi, hogy bűnös, hogy nagy oka 
van rettegni az igazságos Isten előtt. 
A Krisztus mérlegének másik csészéje 
ma üresen áll, mert kevés kort ismer 
a történelem, amelyben annyi halálos 
sebet osztogatna az emberi szivek
ben tomboló önzés, irigység, mint 
éppen napjainkban.

Már pedig: „Aki nem szereti atyja
fiát, akit lát, hogyan szeretheti Dtent, 
akit nem lát?“ Miként a viz nincs 
hidrogén és oxigén nélkül, úgy nem 
lehet igazi vallásosság Isten- és 
emberszeretet nélkül. „Senki sem 
mehet az Atyához, csak én általam", 
mondja Jézus: az Ember-fia, amivel 
minden kétséget kizárva értésünkre 
adta, hogy Isten szivéhez az ut az 
emberi sziveken keresztül vezet.

A mai kor vallásos életében szinte 
divattá válik már a „bizonyságte
vés.“ Hódolj te is Testvér e divat 
előtt: légy re is bizonyságtevő. De 
bizonyságot te necsak a bűneidről

Kétéltű életet folytat az az állat 
amelyik egyformán jól érzi magát, 
a vízben is, meg a szárazon is. 
Ilyen a kígyó, a béka és a többi.

Kétéltű életet folytat az az ember 
is, aki nyakig benne ül a bűn pocso
lyájában, de azért néha ki-ki jár az 
Isten napfényes tiszta világára is.

Ilyen kétéltű ember volt az a 
Konstantin császár, aki templomo
kat építtetett az Urnák, díszes föl
vonulásokban hódolt a Krisztus e- 
lőtt, de ugyanakkor könyékig váj- 
kált embervérben. Ilyen kétéltű em
berek voltak azok a középkori 
szerzetesek, akik mikor a legem
bertelenebb kínzásokkal félholtra 
gyötörték az „eretnek“-eket, elmen
tek a templomba misézni. Ilyen 
kétéltű ember volt az az angol ha
jóskapitány, aki véresre korbácsolt, 
kiéheztetett megnyomorított rab

tégy, hiszen azokról úgyis elég bi
zonyságot tesz a szenvedés, a nyo
mor s a bűnnek többi következmé
nye. Tégy bizonyságot az ember- 
szeretetröl! És a bizonyságtevésed 
színhelye ne csak a templom, a 
biblia-óra legyen, hanem, a minden
napi élet: a nagy vásártér, ahol 
neked mind testvérnek kell osztoz
kodni testvéreiddel a mindennapi 
kenyér felett, ahol nem szavakkal és 
szemforgatással, hanem tettekkel 
kell bebizonyítanod, hogy vallásos 
ember vagy, aki féken tudod tartani 
a szivedben az önzést, az irigysé
get, a gyűlöletet a nagyravágyást, 
a bosszuállást és mindazt a vad in
dulatot, amely megmérgezi az egy
más szeretetére utalt testvérek életét.

Csak ha ezzel a bizonyságtevés
sel szereted atyafiaidat, akiket látsz, 
akkor bizonyítod be azt, hogy szere
ted Istent, akit nem látsz!

Irányi Kamill.

szolgákat szállított hajója sötét 
kamráiban, maga pedig fenn a fé
nyes kapitányi szobában dicsőítő 
énekeket irt Jézusról.

Ilyen kétéltű életet folytatunk mi 
is, mikor azt gondoljuk, hogy nap 
hosszat nyugodtan bűnözhetünk, este 
pedig egy imádságos sóhajjal min
dent jóvá teszünk azlsten előtt.Mikor 
azt gondoljuk, hogy hétszámra nyu
godtan lábbal tiporhatjuk az erköl
csöt, majd vasárnap a templomban 
Isten mindent megbocsát. Mikor azt 
gondoljuk, hogy megfér egymás mel
lett az Isten-szeretet és az ember- 
gyűlölet, Krisztus imádása és a fe
lebarát kizsákmányolása, istenféle
lem és ördög-cimboraság.

Szegény kétéltű emberek ! Azt hi
szik, hogy félrevezethetik az Istent. 
Pedig az Istent nem lehet becsapni. 
Becsaphatja valaki az embereket,

Kétéltű élet.
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félrevezetheti valaki önmagát, de 
Istent soha.

Mi nem színészek vagyunk, akik 
alkalomadtán végigjátszanak egy- 
egy kegyes szerepet, mi az Isten 
gyermekei vagyunk, akik egyedül 
és mindenestül az Istenéi.

Hetven év.
Nagy idő egy ember életében, kü

lönösen ha olyan esztendők is vannak 
benne, amelyeket nyugodtan lehet 
duplán számítani.

Raffay Sándor püspök hetven esz
tendeje is több, mint 70 esztendő. 
Belőle az utolsó negyedszázad a vi
lágháborúnak, kommunizmusnak, a 
magyar összeomlásnak és a megúju
lásért vívott kemény harcnak negyed- 
százada volt. Fiatalabb embereket is 
próbára tett volna s kevésbbé felelős 
állásban szolgáló embereket is össze- 
roppantott.

Raffay Sándor püspök pedig egyre 
erősebb, munkabíróbb és alkotóbb 
lett, minél jobban repült felette az 
idő. Élete legutóbbi szakaszában 
hozta tető alá az egységes magyar 
istentiszteleti rendet, hozott lüktető 
uj életet az evangélikus lelkészek 
országos egyesületébe s végezte az 
ujtestámentom fordításának az egész 
magyar proteslántizmus számára 
nagy jelentőségű munkáját. S a lelke 
még most is tele van tervekkel.

Az ifjúság előre törésének korában 
Isten kegyelmét látjuk abban, hogy 
Raffay Sándorban olyan „öreg“ ve
zért adott egyházunknak, kinek al
kotó tervei és tettereje előtt csodál
kozó tisztelettel áll meg minden fiatal.

Jubileuma alkalmából tisztelőinek 
serege között megáll lapunk is, Isten 
gazdag áldását kérve élete további 
folyására is.

Raffay Sándor 1866 június 12.-én 
született Cegléden, odaszármazott ősi

D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök.

székely családból. 1896-ban mint fiatal 
papot meghívták a pozsonyi teológiai 
akadémia újszövetségi tanszékére pro
fesszornak s itteni tizenkétéves munkál
kodása alatt kezdett bele életének egyik 
fömüvébe, a szentírás újtestamentumi 
részének új magyar fordításába.

A pozsonyi teológiai akadémia pro
fesszori székéből 1908-ban egyhangúan 
hívták meg; a budapesti deáktéri temp
lom paróchus-lelkészévé.

1918 nyarán választották meg a bá
nyai egyházkerület püspökévé, —■ ez a 
kerület akkor még a felvidéki bányavá
rosoknál kezdődött és a Duna-Tisza kö
zén át lenyúlt a horvátországi megyékig. 
A kommun alatt kitűnt bátor, gerinces 
magatartásával. Ugyanennek az évnek 
őszén Raffay Sándor az első, aki egy
házának és magyarságának védelmében 
a külföld megértésére appellált.

Egyházkeriiietében 24 új templomot 
építettek eddigi püspöksége alatt.

Ma negyvenöt éve lelkész és tizen
nyolc év óta püspök. Legnagyobb em
beri kitüntetésének azt a rendkívül me
leghangú kéziratot tartja, amelyet negy
venéves lelkészi jubileumára a kormány
zótól kapott.

Raffay Sándor hetvenedik születés
napját szerdán délután öt órakor elsőül a 
Szarvasi Öregdiákok Szövetsége ünne
pelte.

Pénteken délután hat órakor pedig a 
deáktéri leánygimnázium dísztermében a 
bányai egyházkerület és összes egyház
megyéi, intézményei, iskolái s a deáktéri 
testvéregyházak nevében Pesthy Pál ke
rületi felügyelő, ny. miniszter, Németh 
Ödön orvosprofesszor, iskolafelügyelö, 
Kemény Lajos esperes és mások méltat
ták a püspök munkáját. Ugyanekkor ad
ták át neki Cegléd város, továbbá Pécel 
s Aszód községek díszpolgári okleve
lét is.

június 14

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 21

— Moszkva leánya vagy még, Natalia!... Csak ott vered 
büszkén a melledet, ahol épen valami sikerült, de lehunyod 
szemedet s bedugod füledet, ha valami másként lett, mint te 
akartad...

— Nem tudom, mit beszélsz, nem értem!...
— Te azzal az elhatározással mentél azon a bizonyos 

reggelen Rujeffnéhoz, hogy magaddal hozod a kis Mihályt és 
minden másként lett. Te nem akartál ma délelőtt bemenni a 
templomba s mégis beléptél. Végig hallgattad az istentisztele
tet s akármennyire nem tetszik, akármennyire viaskodsz ellene, 
nem tudsz szabadulni a feketeköpenyegestöl, oda tolakodik 
gondolataid közé s ha ellene szegezed minden akaraterődet...

— Nem úgy lesz, Óvári, meglásd!...
— A dac magába szippantotta most minden józanságo

dat s mégsem úgy lesz, mint 'te akarod. Minden másra fordul, 
mint kitervezed. Ázt a fekete köpönyegest is meg fogod még 
hallgatni. Észre sem veszed, s ött leszel a templomban!...

— Nem!
Többet nem mondott. Elgondolkozott. Sok olyan dolog 

jutott neki eszébe, minek eddig, nem igen tulajdonított fontos
ságot s most úgy látja, mintha ezek a jelentéktelen jelenségek 
lennének az életnek előbbrevivői... s ezeket valami idegen ha
talom vezérelné? Elpirult... felugrik, a dac keskeny, finom ajká
ba szökik s összeszorítja erősen. Megalázás félét érzett, hogy 
ismeretlen lények nyúljanak az ő életébe. Hogy egy láthatat
lan senki ismerje az ö titkait és rendelkezzék akaratával?... 
Nem!... Hátraszegte fejét s vad tűz lángolt szemében. Elszánt
ság, vadság... Óvári mosolygott, kezet szorít vele s magára 
hagyja. Kiment az állomásra s reggel elindult kelet felé.

Natalia nem igen aludt az éjjel, alig tudta bevárni, hogy 
reggel legyen. Gomolygott benne a cselekvés vágya, mint a le
csukott kéményben a füst. Cselekedni akart..., de gyorsan... 
egymásután..., mintha félt volna, hogy valaki megakadályoz
hatná. Nem tudta ugyan hamarjában, mit csináljon... és miért 
csináljon valamit, de hogy elemi erővel feltörő ösztönét kielé
gítse, lement a pincébe. S lám, nem hiába. Hangokat hallott. A 
főnök úr, úgy látszik korán kel és dolgozik. De beszélget 
valakivel.

— A méltóságos asszony kérdezteti, hozhatja-e a reggelit?
Ahá, gondolta Natalia, úgy látszik még is van felesége!

Megismerjük hát a méltóságos asszonyt is. Kimért lépések 
tompa koppanása hallatszott fentről... s egy-egy ideges cset- 
tegés. A rendőrfőnök úr valószínűleg járkál és csettegteti az 
ujjait. Közben meg azon töri a fejét, hogy csípje el azt a vesze
delmes némbert... Hej főnök úr, ha tudná, mennyire az agyá
ban ülök s figyelem még az álmait is..., jön a méltóságos asz- 
szony!...

— Jó reggelt, édes fiam’..., hogy aludtál? Hozom a ká
vét..., gyere és csókolj meg!...

Meghitt házas életet élnek rendőrfönökék, gondolta Na
talia. Hallja is már a csókot. Nagyot cuppant. Úgy látszik, 
szívből jött. Natalia minden családi jelenetet mulatságosnak 
gondolt s most még el sem mosolyogta magát. Váratlanul más 
érzések türemlettek elő ott belül. De szól Lohe úr!...

— S te hogy aludtál, drága édesanyám? Minek kelsz ily 
korán!?'... A leány is odaadhatná a kávét. Miért nem pihensz 
még ilyenkor?...

Ez a hang1... ez a halk lágyság nem a feleségnek szól. 
Natáliának hevesebben dobog a szíve. Ki lehet? Valószínű 
édesanyja.

— Amíg élek, én hozom neked a reggelit. Egész nap alig
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Evangélikus egyházunk világhelyzete dióhéjban.
3. N orvég ia .

Imé,  a m a g v e t ő  k i m é n e  vet -  
n i. Norvégia a legészakibb európai or
szág. Jó egyharmada túl esik az északi 
sarkkörön. A neve is azt jelenti: 
észak útja. „Főterméke a jégvirág."
Az evangéliom áldott magvetése 
azonban „észak útjá“-n is barázdára 
talált és a jégvirágos hómezőkön is 
kivirított. Az evangéliomi magvetés 
első kísérlete a 10. század közepe tá
ján Haakon király alatt történt, ki 
Angliában nyert keresztyén nevelte
tést. Azután következett két Olaf ne
vű király. Norvég talajon ők voltak 
a keresztyénség tulajdonképpeni 
meggyökereztetöi. Köziilök az első 
nemcsak otthon térített, hanem útnak 
bocsátotta az első norvég misszioná
riusokat is Izlandra s más szigetekre.
A második Olaf még nagyobb buzga
lommal végezte a magvetést, ö  ve
tette meg az alapját annak a híres 
trondhjemi, ma nidarosi püspöki szé
kesegyháznak is, amely sokáig koro
názó helye volt a norvég királyoknak 
s amely ma is egyik leggyönyörűbb 
skandináv templom. Ez a második 
Olaf a pogány törzsfőnökök elleni 
harcban vértanúként esett él 1030-ban.
De éppen ezzel győzött. A kihullott 
martirvér ez esetben is az egyház 
magvetése lett. A norvég keresztyén
ség innét számítható. A középkorban 
Róma és a királyság sokat verseng
tek az uralomért. Ámbár Rómának 
sohasem volt valami erős talaja Nor
végiában.

M e g t i s z t í t j a  az ö s z é 
r ű j é t .  A norvég reformáció el
ső nyomaival 1526-ban találko
zunk, amikor egv Antonius ne
vű német barát kezdett ott kirá

lyi engedéllyel lutheri szellemben prédi
kálni. Erőteljes konkolyírtó munkája 
nyomán szép eredmény mutatkozott. A 
Szentlélek kezében működött a szóróla
pát s Isten búzája hamarosan megtisz

tult. ILL Keresztély király, ki közvetlen 
kapcsolatban állt Lutherral, 1536-ban a 
törvény erejével államvallássá tette a 
megújhodott evangéliomi keresztyénsé- 
get. A norvég evangéliomi keresztyén
ség mindig sajátos nemzeti vonásokat 
mutatott, bár maga az ország 1380— 

1814-ig Dániával, 1814— 1905-ig pe
dig Svédországgal állott azonos ki
rályság politikai viszonyában.

T a r t s d  me g  ami  n á l a d  
v a g y o n .  A „norvég egyház“ alap
törvénye azonos az ország alaptörvé
nyével. A törvényszabta jogi keretek 
között buzgó belmissziói munka 
igyekszik megtartani az ősök öröksé
gét. A norvég egyház első és legna
gyobb belmissziói munkása Hauge 
János volt. 1771-ben született, pa
rasztszülők gyermekekén*. Már kora 
ifjúságában sokat tanulmányozta a 
bibliát. Luther kiskátéját és prédiká
cióit. 1797-ben Ézsaiás könyve 6. fe
jezetének hatása alatt elkezdi hatal
mas bűnbánati prédikációit. Az alá
zatos próféta munkája nyomán szé
leskörű lelki ébredés mutatkozik. Mi
vel akkor még tilos volt a nem lel
kész jellegű egyének prédikálása, 
Hauge Jánost többször ítélték apos
toli buzgolkódásáért pénzbüntetésre, 
börtönre és kényszermunkára. Ö 
azonban mindvégig hű maradt egy
házához s annak falain belül vitte 
véghez lélekébresztő szolgálatát. Aj
kával, tollával envformán szolgált. 
Volt olvan prédikáló körútja, ame
lyen 2009 kilométert gyalogolt. 1824- 
ben halt meg. <5 a szellemi atyja Nor
végia legmunkásabb belmissziói szer
vének. amely hivatalosan 1854-ben 
alakult meg s a Norvég Lutheránus 
Beimisziói Szövetség neve alatt szám
talan munkaágban végzi a norvég egy
ház otthoni munkáját. Számos kórháza, 
árvaháza, betegotthona, üdülőtelepe s

Dr. Lunde János
a norvég evangélikus egyház vezető pilspűke.

látlak, legalább reggel töltsék néhány percet veled. Ezt nem 
engedem!...

— Drága anyám!...
Az édesanya beszél itt gyermekével... Micsoda finomság 

e jelenetben. A gyermek és édesanyja! Mintha két finom hang
szer válaszolgatna egymásnak, olyan kedves, olyan szép, olyan 
meleg ez a beszélgetés... A szeretet nyelvén beszélgetnek itt 
egymással. Anya és fia. A legszebb nyelv a szeretetnek nyelve, 
bármely nép ajkán szóljon is... Natálián végig bizsereg valami 
kimondhatatlan érzést keltő melegség... Szegény ember, ki 
nem hallotta még a szeretetnek e beszédjét s gazdag, ki na
ponként beszélheti...

— Sápadt vagy, fiam, sokat dolgozol!... Vigyázz ma
gadra!...

— Ez a moszkvai ügy vesz túlon-túl igénybe. Sokkal bo
nyolultabb a dolog, mint gondoltam. Ügyes az ellenfél s intel
ligens. Nem szeretnék durván reá csapni. S hozzá nő. Már 
niaga ez is tapintatot követel az eljárásban... s bizonyos 
kíméletet.

— Úgy van, fiam. Csínján bánj vele. Ha nő, nem lehet 
oly veszedelmes. Mindamellett vigyázz magadra..., nincs sen
kim, mint te... s hal...

Nem tudta befejezni mondanivalóját. Elfogta a sirás. Na
táliának is szorítja valami a torkát...

— Ne félj, édesanyám, melletted maradok én. Nem lesz 
nekem bajom. Nem engedné a jó Isten sem, hogy elvegyék ol
daladról a fiadat.

Ez Istenben bízik. Nem lesz baja, mert Isten vigyáz reá! 
Igazán bosszantó, gondolja Natalia. Ostoba gőg ezeknél ez a 
feltétlen bizalom, vagy könnyelműség!?... Valahányszor komo
lyabb tennivalójuk akad, azt másra, Istenre bízzák... Istenre, 
kit soha nem láttak. Ha úgy véletlenül rád szabadítanám Ru- 
jeffet, méltóságos uram, hát nem tudom, mi... akkor... aligha

nem... s erre hirtelen szemtelenséggel eléje áll a gondolat... S 
meg tudnád tenni... Natalia megtennéd, hogy Rujeff kezére 
adjad Alfrédet?... Nem fogná valami a szádat, hogy szólj..., 
nem fogná valami a kezedet, hogy ne tudj cselekedni?... Rázza 
fejét, hogy kirázza magából kellemetlen gondolatait, de ezek 
erősbödnek... Persze nem tudnád megtenni... Ott fent az az 
öreg asszony lefogná a szádat, kezedre tenné kezét s te nem 
tudnál cselekedni... Nem annak a láthatatlan nagy úrnak, az 
Istennek munkája-e ez?...

— Édes fiam, — hangzik felülről, — mi lesz veled, ha én 
már nem leszek. Úgy aggódom, nem lesz senkid!...

— Ott leszel az égben, a ió Istennél s onnan fogsz rám 
vigyázni. Értem fogsz imádkozni. Onnan is engem néz két jó
ságos szemed.

— Igaz..., de itt is kell valakid..., ki hozza a reggelit..., ki 
megveti ágvadat... puhán, mint én..., kell valakid, hogv ne le
gvél egyedül... Asszonyka kell melléd. .. jó..., hű..., kis'fele
ség. .. Nem akarok előbb meghalni, Alfréd.

Natalia oly erővel szorítja füléhez a kagylót, hogy fájdal
mában majd felsikolt.

— Meg lesz az is, jó anyám. Lesz jó leányod, ki úgy sze
ret, mint én. öröm lesz mellette az élet... Napsütés lesz mo
solya, mely fényt és meleget áraszt öreg napjaidra...

— Áldja meg a jó Isten jóságodat, fiam! Ugye nem feled
keztél meg róla, hogy jön Julia és eléje kell menned?...

— Nem édesanyám. Jövő csütörtökön jön és Calaisig 
megyek eléje...

— Nem mégy át Doverba?
— Nem futja az időm, örülök, hogy Calaisig jutok. Kell 

is Júliának kísérő!... Azt úgy is megírja még, hogyan találko
zunk, légy nyugodt, ne aggódj!...

(Folytatjuk.)
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egyéb szeretetintézménye is van az egy
háznak. Fontosabb belmissziói intézmé
nyek még a bibliatársulat 1816-ból, ke
resztyén könyvkiadótársulat 1820-ból, 
diakonisszaintézet Oslóban 1868-ból, va
sárnapi iskolai szövetség 1889-ből, ifjú
sági egyesületek, diakonusotthon, biblia
iskolák és így tovább. Van az egyháznak 
több lapja is, sőt napilapja is. Az ifjúsá
gi munka általános. Szinte minden gyü
lekezetben van vasárnapi iskola és kü
lön gyermekistentisztelet. Rendkívül jel
lemző idevonatkozóan, hogy a vasárnapi 
iskolai szövetség elnöke immár 16 éve 
az ország vezető püspöke. Lunde János, 
oslói püspök, aki „élete főfeladatának 
ma is a gyermekek keresztyén szel
lemben való nevelését tekinti“. Porti 
pás gyermekprédikációiból immár két 
kötetre valót magyar nyelvre is le
fordított Wolf Lajos ceglédi lelkész, 
aki hazánkban egyik leglelkesebb 
ápolója a skandináv kapcsolatoknak. 
Ezek a püspöki lélekből született 
gyermekprédikácóik kedves közvet
lenségükkel s evangéliomi tartal
mukkal máris a gyermekprédikáció 
irodalmának gyöngyszemeivé váltál: 
nálunk is. — Az iskoláztatás nagyon 
gondos. Vannak úgynevezett „moz 
gó iskolák“ is, amelyek a leggyéreb- 
ben lakott távoli vidékek népét is fel
keresik és tanítják a gyermekeket. 
Innét van az, hogy Norvégiában 
már régóta nincs írástudatlan és r 
műveltség a legegyszerűbb népi ré
tegekben is közkinccsé vált. Volt idő 
mikor a nidarosi kerület három egy
másután következő püspöke paraszt- 
szülők gyermeke volt. A norvég egy 
ház hét püspökségre oszlik. A gyüle
kezetek száma 1200 körül mozog 
Otthon 700, külföldön 15 lelkész vé
gez szolgálatot. A lelkészeket a ki
rály nevezi ki, a püspököt a püspök
ség papsága választja s a király erő
síti meg. A püspökök rendszerint há
rom évenként végiglátogatják a gyü
lekezeteket s akkor megvizsgálják 
azoknak a hittani ismereteit, akik a 
legutolsó püspöklátogatás óta kon- 
firmálkodtak. A lelkészek az oslói 
egyetemen készülnek hivatásukra. 
1908 óta van az egyháznak szabad 
adományokból fenntartott külön teo
lógiai iskolája is. A norvég egyház
nak vannak úgynevezett „világi prédi- 
kátor“-ai is, akik püspöki engedéllyel 
még az úrvacsorát is kiszolgáltathatják. 
A mostani gazdag istentiszteleti rend 
1889-ből, az énekeskönyv 1926-ból való. 
Az ország lakosainak száma 2,649.775. 
Ebből 2,586.918 — a lakosság 98%-a — 
evangélikus. A római katolikusok száma 
az egész országban 2612. 1930 óta
mégis külön püspökük van.

M e n j e t e k  el m i n d  e s z é l e s  
v i l á g r a .  A kopár norvég föld népe 
ősidők óta a tengerre kényszerült. A 
tenger szeretete pedig magával hozta a 
missziói munka korai megindulását. 
Egede János a grönlandi „eszkimók 
apostola“ norvég ember volt. 1721-ben 
kezdte meg „Grönland jeges vidékin“ a 
misszió munkáját s ő volt az, aki a vi
lág egyik legelső misszionáriusképző in
tézetét alapította. Norvég volt az a 
Westen Tamás is, aki a 18. század ele
jén a lappok között az első érdemleges 
missziói munkát végezte s akit a „finnek 
apostoláénak is szoktak nevezni. Az 
első norvég missziói egyesületnek 1826-

ban találjuk meg a nyomait, 1840-ben 
pedig már húsz missziói egyesület mű
ködött. A norvég egyház nevezetesebb 
missziói területei ma: Madagaszkár,
Kína, Szudán és a zulukafferek földje. 
Szép munkát végeznek a külföldi norvé
gok és a tengerészek között is. — Külön 
említést érdemel a norvég egyház zsidó
missziója. Kevés országban van olyan 
kevés zsidó, mint Norvégiában — s 
mégis kevés ország keresztyénsége ér
zett kezdettől fogva Izrael fiai iránt ak
kora felelősséget, mint a norvég evan
gélikus egyház. Már 1844-ben megala
kult az első zsidó-missziói egyesület,

gélikus nép, amelynek életében nem vált
hiábavalóvá az Isten kegyelme.

Közli: Sz. J.

amely mivel otthon nem talált munkát, 
más európai egyházak hasonló irányú 
munkáját támogatta pénzzel. A norvég 
egyház első önálló zsidómissziói állomá
sa 1891-ben létesült a romániai Galacz- 
ban. Ma már Budapesten is van a norvég 
egyháznak zsidó-missziói állomása, ame
lyet Johnson Gisle vezet, aki nem nagy 
lármával, de annál nagyobb áldással 
végzi szolgálatát. —

Norvégia kicsi ország. De ennek a 
kicsi országnak maroknyi népét mégis 
nagy dolgokra tudta már felhasználni az 
Isten.

Norvégia szegény ország. Területé
nek 75%-a szikla, 22%-a erdő s csak 
3%-a termőföld. De ennek a mostoha 
földnek szegény népe mégis megszégye
nítően sokat áldozott már Isten oltárán.

Norvégia szén^SJtJ^t'us mert
30.000 tó orszáaB^NSft^o erdöft£j}jsűséges 
sziklák, gyönyjßjjr^iblök,»fSzikráz&jió és 
az éjféli nap otwiga. D” émiek ajyldnek 
a legnagyobb ^épsége mégis a JWpe. Az 
a józan, okos, evan

Templom vagy rádió?
Isten nagyon kegyelmes volt, mikor 

rádióval ajándékozta meg a világot. A 
nemes szórakozások és a művelődés te
rén felmérhetetlen értéket és áldást je
lenthet egy rádiókészülék.

Isten országa szolgálatába is bekap
csolódott a rádió. Majdnem minden or

szág rádióstársaságának programm- 
ján ott van az istentiszteletek rend
szeres közlése. Az afrikai Kongo-föl- 

( dön éppen most építenek egy rádió- 
állomást, amely sok száz néger falu
ban felállítandó hangosan-beszélők 
segítségével több mint egy millió né
gernek teszi lehetővé az evangéliom 
hallgatását.

De az is bizonyos, hogy az ördög 
is fel tudja használni a rádiót. Hogy 
hogyan, arról sokat lehetne beszélni. 
Most gondoljunk csak a rádiós-isten
tiszteletekre, amelyekért nem lehe
tünk eléggé hálások Istennek. A rá
dió hanghulláma elviszi az evangélio- 
mot a tanyák világába is, ahonnét 
legfeljebb sátoros ünnepeken lehet 
templomba menni. A rádió istentisz
teleti lehetőséget nyújt azoknak is, 
akiket ágyhoz kötöz a betegség. De 
van a dolognak másik oldala is. A 
rádió könnyen kényelmesé tehet. 
Őseink sok-sok kilométert gyalogol
tak télben-nyárban, hogy templomba 
juthassanak, nekünk pedig a rádió 
házhoz szállítja az istentiszteletet s 
egyetlen lépés nélkül karosszékből 
hallgathatjuk a prédikációt.

Pedig a rádió sohasem pótolhatja 
a templomot. Nem is beszélve arról, 
hogy a rádióra való hivatkozás igen 
sok embernél csak kifogás, amellyel 
templomkerülését igyekszik szépíteni. 
Szép az, mikor szobánk csendjében a 
rádión keresztül felzendül az evangé
likus ének. De mégis csak más az, 
mikor a templomban, a g y ü l e k e 
z e t  k ö z ö s s é g é b e n  magam is 
rázendítek az énekre. Ige az is, amit 
a rádió szállít szobámba a rádió

prédikátor ajkáról, de mégis más az, 
mikor a szószék alatt a közvetlen bi
zonyságtevés erejével hathat lelkemre 
az igehirdetés.

Élj a rádiós-istentisztelet alkalmai
val, de ne a gyülekezeti istentisztelet 
rovására. Ha nincs módod templomba 
menni, légy hálás, hogy Isten a rádión 
keresztül küld neked prédikációt. De ha 
egészséges vagy és teheted, a gyüleke
zetben a helyed, — Isten templomában.

Dirigálni szeretnénk sokszor a jó 
Istennek. Hogy legyen a mi akaratunk ki
szolgáló végrehajtója. Istennek azonban 
nem lehet parancsolni. Ő parancsol nekünk. 
S milyen jó, hogy igy van! Mi is lenne a 
világból, ha mindig a mi akaratunk telje
sednék. Milyen jó, hogy végeredményben 
mindig az történik, amit Isten akar, vagy 
enged. „Mind jó, amit Isten tészen s csak 
az jó, amit Isten tészen I

A nidarosi püspöki székesegyház.
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Mit csinálnak 
a teológusaink ?

Elsősorban természetesen tanulnak. 
Soproni hittudományi karunkon serény 
munka folyik. Lelkes ifjúgárda fegyver
kezik ott a tudomány és lélek fegyverei
vel a hivatás leendő harcára.

De teológusaink nemcsak a köny
vekkel társalognak. Most kiadott évi 
munkajelentésük — amelyhez D. dr. 
Prőhle Károly professzor írt magvas elő
szót — igazolja, hogy az ifjú Timóteu- 
sok már most igyekeznek belekapcso
lódni a gyakorlati egyházi munkába.

Az elmúlt munkaév minden vasár- és 
ünnepnapján gyermekistentiszteletet tar
tottak, összesen 26-ot. Adventban és 
böjtben prédikáltak a soproni gyüleke
zet istentiszteletein. Kijárnak a váro
si szegényházba, ahol e g y  asszony
nak tartanak bibüaórát. A kurucdom
bi nyomortanyákon gyermekeket 
gyűjtenek maguk köré s igyekeznek 
megmenteni őket a becsületes ke
resztyén életnek. Évről-évre megren
dezik — esetleg kétszer is — missziós 
kőrútjaikat, amelyeken hazánk kü
lönböző gyülekezeteit ismerik meg, 
egyszersmind szolgálván is azokban.
Az elmúlt évben vallásos estek kere
tében „Az élő egyház“ címen értékes 
előadás-sorozatot tartottak. A társa
dalmi életben is igyekeznek megke
resni a szolgálás alkalmait.

Jövendő lelkésznemzedékünknek 
buzgó tanárok vezetésével történő, 
előkészülő munkájára Isten áldását 
kérjük.

GONDOLATOK.
Ősszel a falevél,
— De nemhogy elmu'jon — 
Lehull, hogy tavasszal,
Új élet fakadjon.

Tavasszal a rügy is,
Pattan a melegen.
Nemcsak, hogy viruljon, 
Hanem, hogy teremjen.

Termés után a mag,
Földbe kerül újra.
Élet fakad nyomán,
Ez a világ sorja.

Ember, a sorsod is,
Hogy hasonlít erre.
Ez a nagytermészet, 
Törvényszerűsége.

De a te életed,
Nemcsak a létért van.
Teremtő erő vagy,
Isteni szikrában.

Ha a talentummal 
Híven sáfárkodol,
Elnyered jutalmad,
Sokra bíznak egykor.

Mert neked mindenre, 
ígéret tétetett,
Hogy porrá csak az lesz,
Mi porból vétetett.

Mlhdtsi Dénes.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Az élet.
Jun. 15. Kezdetben... Ján. 1, 1—2. 

Sokszor törjük azon fejünket, milyen 
nagy titok bujkál az élet eredete mögött, 
mi lehetett kezdetben? Tudósok okos
kodnak, csillagászok töprengenek, elmé
leteket szülnek és temetnek, ahelyett, 
hogy elolvasnák a Lélek által régesrég 
elárult nagy titkot az élet eredetére vo
natkozólag: „Kezdetben vala az Ige...“

Jun. 16. Teremtő. Róm. 1, 20. Ez a vi
lág és a benne lüktető élet rámutat Va
lakire, kinek örökké való hatalma és is
tensége, a világ teremtésétől fogva az 
ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. 
Nem természeti erők csodáira és a világ 
teremtésére vonatkozó együgyü ember

Vékony fadorongokból összerótt 
ősrégi norvég templom.

teóriák felé mutat az élet a maga muta
tóujjával, hanem az örökkévaló Isten ha
talmas teremtö-mühelyére.

Jun 17. Teremtés. I. Móz. 1, 1—25. A 
feslő rózsa nem arról beszél, milyen jó
szívű az életre hívó napsugár, hanem ar
ról. milyen bölcs és hatalmas az Isten. 
Ringó búzakalászok nem a gazda szor
galma és hűsége előtt hajtják meg alá
zatosan napbarnította arcukat, hanem a 
teremtő és gondviselő Isten szent színe 
előtt. Erdő s mező, csobogó patak s hul
lámzó tenger arról prédikálnak, hogy 
van teremtő és teremtés.

Jun. 18. Isten gyermeke. I. Móz. 1, 26— 
31. Isteni eredetű lelket hordozunk ma
gunkban, mely kifejezi a rokonságot 
Isten és ember között. Nemcsak teremt
ménye vagyok Istennek, mint a virágzQ 
fa, a zöldelö rét vagy a háborgó tenger, 
hanem sokkal' több, — Istennek gyerme
ke. A rokonságról nem mindig az anya
könyvi bejegyzések tesznek hiteles ko- 
ronatanuvallomást, hanem a külső és 
belső hasonlóság. Vajjón bizonyságot

tesz-e a T« életed arról, hogy rokona
vagy az örökkévaló Istennek?!

Jun. 19. Életem formálója. Példab. 16,9. 
Ember tervez, Isten végez, ő  igazgatja 
a mi járásunkat. Lelkűnkbe írta szent 
törvényét, kezünkbe adta akaratát tar
talmazó szent könyvét s így bocsátott 
útnak bennünket. Van tehát életcélunk 
és hivatásunk. Ha nem úgy megyek, 
mint kellene, belenyúl az életembe. Egy
szer finoman, máskor keményen. Áld, 
dorgál s ver, hogy ki ne aludjék ben
nünk a Lélek.

Jun. 20. Az élet kenyere. Ján. 6, 35; 
Zsolt. 145, 16. Éhes emberek vagyunk 
mindnyájan. Éhezik testünk-lelkünk. Ke
nyér van bőven, csak szív kell mely 
szétosztja a testi kenyeret és hit, mely 
éhezik a lelki-kenyér után. A ritka lelki 
éhség amellett bizonyít, hogy lazul a ro
koni kötelék Isten és ember között. Hal

doklik a lelkünk.
Jun. 21. Tökéletes földi élet. Kol. 2, 9. 

Krisztus Urunk úgy tudott beszélni, 
mint senki más. Csodákat tett, hogy 
emberi értelem fel nem éri. Úgy élt, 
mint soha senki más. Bűntelenül, 
szentül, tökéletesen. Rajta valóban 
meglátszott, hogy „rokona“, Fia az 
Istennek. Miért? Mert ö  benne lako
zik az istenségnek egész teljessége 
testileg. És igazi élet csak ott van, 
ahol Isten van!

Weltler Rezső.

K A R C O L A T O K ,  

/me !
Megint egy zászlóavatcisi sé

relem. Magyaróoárott történt. 
Már elmúlt, de azért leírjuk 
az esetet okulás és miheztartás 
végett. J-.íz ottani állami polgári 
iskola zászlajának megáldását 
nem akarták megengedni az 
evangélikus lelkésznek. A  lel
kész azonban, mikor a sza
vára nem hallgattak, igaza tu
datában táviratilag fordult a 

minisztériumhoz, amelyben elég
tételt kért. Huszonnégy órán belül 
megérkezett Hóman Bálint saját 
aláirásu választávirata, amelyben 
eltiltotta az evangélikus egyház 
mellőzésével tervezett szén te lés i 
ünnepélyt.

Örülünk a lelkész erélyes fel
lépésének és hálásak vagyunk a 
miniszter erélyes intézkedéséért!

Teljesen szegény, beteg és vak leány 
kér irgalmas szívektől egy rádió-készü
léket, hogy magányát legyen mivel be
töltenie. A posta engedélyt adott már 
neki a rádió ingyen használatára. Szíves 
adományt e címre kérünk: Evangélikus 
Szeretetház Győr, Petőfi-tér 3.

Terjesszük a „HARANGSZÓ“-t!
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H E T I  K E Ö N I K i
A képviselőház megszavazta a költ

ségvetést. — Darányi Kálmán a minisz
terelnökségi, Fabinyi Tihamér a pénz
ügyi tárca költségvetését indokolta meg. 
— Winchkler István a kereskedelempoli
tika jövendő feladatairól tájékoztatta a 
képviselőházat. A kereskedelmi tárca 
költségvetését általánosságban és részle
teiben is elfogadták. — Darányi Kálmán 
részletesen beszámolt a kormány öntö
zési és fásítási terveiről és a termésérté
kesítés problémáiról. — Feldúlt király
sírra bukkantak a székesfehérvári ásatá
sok során. — A biharmegyei Balok köz
ségben letépték a román zászlót s be- 
mocskolva az útszéli árokban találták 
meg. — Már a román lapok is ír
nak a kisantant bomlásáról. — Bu
karestben a kisantant államok állam
főinek találkozásán a díszszemle alkal
mával egy emelvény összeomlott, hat- 
vanan meghaltak, többszázan súlyo
san megsebesültek. — Schuschnigg 
kancellár Olaszországba utazott. Becs 
is, Róma is a legerélyesebben cáfolja a 
Habsburg-restaurációról terjesztett híre
ket. — A német légügyi vezérkar főnöke 
lezuhant gépével és szörnyethalt. — A 
népszövetség közgyűlésének egybehivá- 
sát Argentina írásban is sürgette, mire 
azt június 30.-ra hívták össze. — A fran
cia kormányváltozás forradalmi zűrza
var közepette történt meg. A munkásság 
körében a legszélsőségesebb anarhista 
irányzat kezd érvényesülni. Még soha 
nem volt Franciaországnak annyi mi
nisztere, mint most. — Botrányos ülésen 
mutatkozott be a francia kamarában 
Blum Leó kormánya. — Az angol költ
ségvetési titok kipattanásának botránya 
örökre lehetetlenné tette a volt gyarmat
ügyi minisztert. Ha az ügyészség be
avatkozik, akkor 150 év óta, volt mi
niszter most kerülne először a vádlottak 
padjára. — A négus Londonban rende
zett fogadóestjéröl távolmaradtak az 
európai diplomaták.

? c c a c

HARANGS Z Ö.
Szentháromság utáni első 

vasárnap.
Lukács 16, 19-31.

Idelenn — odafenn. Ezt lehetne cím gya
nánt odaírni a gazdag és Lázár története elé.

A gazdag idelenn tobzódik minden földi 
jóban. Odafenn gyötrődik. Nem azért, mert 
gazdag volt, hanem azért, mert rosszra 
használta a gazdagságát.

Lázár idelenn nélkülöz. Árva és szegény. 
Odafenn megdicsőiilt. Nem azért, mert sze
gény volt, hanem mert a szegénységben is 
megmaradt Isten gyermekének.

Nem az a legfontosabb, hogy hogyan 
élek idelenn, hanem az, hogy mi lesz velem 
odafenn! _____

Nagyon kérjük olvasóin
kat. hogy címváltozás esetén ne csak az 
aj, hanem a régi címet is közöljék velünk. 
Felesleges levelezéstől és sok bosszúságtól 
kímélik meg ezzel a kiadóhivatalt.

Egészségügyi cikkünk, helyszűke 
miatt, ismét a  következő számra marad.

Sámsonháza. Az egyházközség június
14.-én iktatja be lelkészi tisztébe D. Ko
vács Sándor püspököt, felügyelői tisztébe 
dr. Sztranyavszky Sándort, a dunánin- 
neni egyházkerület felügyelőjét, nemzet
gyűlési képviselőt s a magyar Képvise
lőház elnökét, másodfelügyelői tisztébe 
ifj. dr. Sztranyavszky Sándort.

Kitüntetés. A kormányzó dr. Ostffy 
Lajos főispán, egyházfelügyelönek nem
zeti szolgálata elismeréséül a magyar 
érdemrend középkeresztjét adományozta.

Dr. Raffay Sándor püspök az iparos
ság között. A Budapesti Iparosképzö 
Protestáns Egylet, melyet 1859-ben 
Lang Mihály egykori deáktéri lelkész
esperes alapított, vasárnap, június 7.-én 
tartotta meg 77. évi közgyűlését. Szu- 
chovszky Gyula vallástanár-lelkész, egy
leti titkár imádsága és Kajtár Lajos la
katosüzem-gyártulajdonos megnyitó be
széde után dr. Raffay Sándor püspök, 
egyleti örökös díszelnök meleg hangon 
szólt a nagyszámban megjelentekhez: A 
gép a régi zsarnokokhoz hasonlóan akar 
rendelkezni az emberi erővel. A mai vi
lág szívdobbanását gépek zakatolása 
jelzi s úgy tűnik fel, mintha a gép ural
kodnék az emberek, felett. A gép pedig 
az embert nem pótolhatja soha! Amit 
Amerikában tapasztalt, hogy az ember 
is egyik alkotórésze a gépnek, csak lát
szólagos... Bármily hiba következtében 
a gép megállhat és ha emberi értelem 
nem indítja meg, magától munkát nem 
folytathat soha. — Az iparosság kenye
rét, jövőjét illetőleg ne féljen a gépek
től. melynek térhódítása emberi értékek 
emelkedését meg nem hátráltathatja. Az 
iparosság volt valamikor a közélet egyik 
fundamentuma, összekötőkapocs a nép
rétegek között, annak kell lennie a jövő
ben is. A becsületes, megbízható, értel
mes iparos ma is a nemzet egyik legér
tékesebb eleme. — A továbbiakban el
mondotta, hogy Jézus földi atyja is ipa
ros volt. Büszke arra, hogy ö is, mint 
Jézus szolgája iparos szülőktől szárma
zik. Iparos szüleitől tanulta a reggel 4 
órakor kezdődő munkakészséget, meg
bízhatóságot, embertestvérei iránt való 
szeretetet... — A nagyhatást keltő sza
vak után lelkes buzdító beszédeket 
mondtak még: Moór Jenő ipari és keres
kedelmi kamarai vezértitkár, Vass Kál
mán lakatos, ipartestületi elnök, Márjás 
Sándor ny. Máv. főfelügyelő, Noszlopy 
Sándor ifjúsági senior. Szuchovszky 
Gyula titkár évi jelentésének felolvasása, 
a számadások bemutatása és elfogadása 
után elnöknek megválasztották Kajtár 
Lajos gyárost, alelnöknek: Pfeiffer Gyu
la szabó- és Török Béla lakatosmestert; 
választmányi tagoknak: dr. Aczél Jó
zsef parkettgyárost, Felkay János fő
mérnököt, Unger József építőmestert és 
másokat. Az ünnepi hangulatban lefolyt 
közgyűlés imádsággal fejeződött be. — 
A Budapesti Iparosképzö Protestáns 
Egylet (VIII., Alföldi-u. 31.) a vidékről 
Budapestre került iparosoknak szívesen 
áll rendelkezésére.

Sopron. Berzsenyi Dániel és Kiss Já
nos emléktáblájának leleplezése nagyon 
szép ünnepség keretében folyt le június 
7.-én. Az ünnepélyen D. Kapi Béla püs
pök hatalmas előadást tartott.

A Budapest-Simor uccai templom 
tornyának és harangjának felavatása jú
nius 21.-én lesz.

Rádiós-istentisztelet. Június 14.-én 11 
óra 15 perckor evangélikus istentisztelet

a Deák-téri templomból. Prédikál dr.
Raffay Sándor püspök. Énekszámok a 
dunántúli énekeskönyvből: 78, 447., a 
nemzeti himnusz és 290. Orgonái Za- 
lánfy Aladár. Karének: Bach J. S.: Szent, 
szent Jehovánk... Énekel a Lutheránia 
vegyeskar, vezényel Kapi-Králik Jenő 
tanár.

Budapest. A főváros legrégibb evan
gélikus temploma, a deáktéri templom 
pünkösd vasárnapján érte meg felavatá
sának 125. évfordulóját. A jubileumi is
tentiszteleten D. Raffay Sándor püspök 
prédikált.

Debrecen. Az evangélikus iskola öt
venéves jubileumi ünnepségén az egész 
város közönsége együtt ünnepelte fele
kezeti különbség nélkül, kedves iskolá
ját. Megemlékezett első, még életben 
lévő tanítójáról, Kézdy Kubacska István
ról, Az iskola falába elhelyezték a hősi 
halált halt tanítványok emléktábláját. A 
volt tanítványok hálája kiadta az iskola 
történetét, jubileumi alapot teremtett az 
iskola javára. Az iskola kiadott története 
48 oldalon átfogóan ismerteti az elmúlt 
50 év gazdag munkáját.

Csanád-csongrádi egyházmegyei hí
rek. Június hó 7.-én egyházmegyei 
konferencia volt Mezőhegyesen. Dél
előtt az egyházmegyei Nőegyletek, 
leányegyletek, lelkészek és tanítónők és 
tanítónők tartottak konferenciát, ame
lyen a köve:kező előadások voltak: 
„Evangélikus női ideál“ (Egved Aladár), 
„Mit tehetünk ennek megvalósítása ér
dekében falun" (Jancsó Bertalan), „Mit 
tehetünk ennek az ideálnak a megvaló
sítása érdekében városban“ (Brachna 
Gábor). Délután istentisztelet volt, ame
lyen az igehirdetést Kertész Ferenc vé
gezte. Istentisztelet után egyházmegyei 
leányegyesületek tagjai számára volt 
konferencia a következő előadásokkal: 
„A múlt öröksége“ (Benkóczi Dániel), 
..Jelen harcai“ (Szabó Marianna), „A 
jövő ígéretei“ (Kékén András). A kon
ferencián tíz gyülekezet képviseltette 
magát mintegy kétszáz taggal. A szü
netben a konferencia résztvevőinek Me
zőhegyes állami birtok nevezetességeit 
mutatták be szakvezetés mellett. A jó 
Isten áldása legyen a konferencián.

Nagylak-Újtelep. Egyed Aladár es
peres hivatalos egyházlátogatást tartott 
a gyülekezetben. — Május 31.-én tar
tották a hősök ünnepét. Az előadást 
Ágoston István tanító tartotta. Az isko- 
lúsgvermekek énekeltek és szavaltak.

Nagybánhegyes. A vasárnapi iskola 
tanulói az elmúlt héten tartották évzáró 
ünnepélyüket. Előadták „Akik Jézust 
megtalálták“ és „Mit adott nekünk a re
formáció“ című színjátékot. A megnyitó 
beszédet Maczák György lelkész, a zá
róimát Nagy József missziós lelkész 
mondotta. A szereplőket a vasárnapi is
kola vezetője Andrékovicsné Ruzsinszki 
Márta tanítónő tanította be, akik jó be
tanulással és szép sikerrel játszották ta
nulságos szerepüket.

Celldömölk. Az ifjúsági egyesület eb
ben az esztendőben érte meg alapításá
nak 15 éves fordulóját, amit szeptem
berben ifj. konferenciával, műsoros este 
rendezésével ünnepel meg. Az ünnepség 
előkészítése már megindult.

Pogány. A Julián Egyesület Halwax 
Károly tanítót elismerő oklevéllel tün
tette ki.

Vanyola. A gyülekezet május 17.-én 
tartotta orgonaavatási ünnepélyét. Az
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új orgonát Takács Elek az egyházmegye 
esperese avatta fel és adta át magasztos 
rendeltetésének. Az oltári szolgálatot 
Nagy Kálmán gecsei lelkész végezte. A 
nő és ifjúsági egyesület buzgó munkál
kodásának köszönhető, hogy az orgona 
ára, 2700 P közadakozás folytán össze
jött.

Tárnokréti. A gyülekezet egyhangú
lag megválasztot felügyelőjét, dr. Dor- 
ner Emil győri ügyvédet pünkösd máso
dik ünnepén megható ünnepség kereté
ben iktatták hivatalába.

Menjünk a Balaton mellé, Gyenes- 
diásra, a „Kapernaum“-ba nyaralni! A 
gyenesdiási „Kapernaum“ lelkészüdülő 
30—32 vendég kényelmes elhelyezésére 
van berendezve, de éppén ezért a lel
késztestvéreken kívül ezentúl fokozott 
mértékben vehetik azt igénybe más hit
testvéreink is, akik igazi csendre s evan
géliumi lelki környezetre vágynak. Napi 
teljes ellátás díja ezen a nyáron is 3.50 
P lesz. Ebben bennfoglaltatik a lakáson 
kívül napi háromszori étkezés és egy
szeri fürdésre jogosító jegy. Szobákat 
lefoglalni már most is lehet 10 P szemé
lyenkénti biztosítéki összeg beküldése 
mellett, mely összeg az ellátási díjba 
utólag be fog számíttatni. Jelentkezni 
lehet Menyhár István ev. lelkésznél, 
Keszthely, akinek címére küldendő a je
lentkezési díj is. Tájékoztatást egyéb
ként szívesen nyújt dr. Deák János egye
temi tanár is, Sopron, Felkelö-út 42.

Alföldi Evangélikusok Lapja címen 
C h o v á n  József csabacsüdi lelkész új 
„egyháztársadalmi és belmissziói nép- 
lappot indított.

Felvétel az Evang. Theol. Otthonba.
Akik Sopronban a m. kir. Erzsébet-tu- 
dományegyetem evang. hittudományi 
karán óhajtják tanulmányaikat folytatni 
s a Theol. Otthonban kívánnak lakni, a 
Theol. Otthon Bizottsághoz címzett kér
vényüket f. év június 20.-ig küldjék be 
az Otthon igazgatóságához (Sopron, 
Felkelö-út 42.). A kérvényhez melléke
lendő: 1. érettségi bizonyítvány másola
ta; 2. önéletrajz; 3. orvosi bizonyítvány; 
4. lelkésznek, illetve vallástanárnak bi
zonylata; 5. a szülő kötelező nyilatkoza
ta a tartási díj pontos fizetésére és eset
leges károk megtérítésére vonatkozólag. 
Tartásdíj (lakás, fűtés, világítás, fürdés, 
háromszor étkezés) évi 550 P és 5 P 
felszerelésre, mely összeg két egyenlő 
részletben félévenként előre fizetendő; a 
tartásdíjnak megfelelő havi részletekben 
való fizetését az Otthonbizottságítól kü
lön kell kérelmezni. A díjak fizetése leg
később augusztus l.-ével kezdődik. Sze
génysorsú, de legalább „jó“ előmenetelű 
^ görög érettségivel bíró tanulók ked
vezményért is folyamodhatnak: ebben az 
esetben csatolniok kell a szülők vagyoni 
helyzetét feltüntető ez évi keletű bizo
nyítványt. Végül mellékelendő válaszbo
ríték ajánlott válasz céljaira megfelelően 
felbélyegezve.

Felvétel a soproni egyházközség fiú- 
internátusába. Felhívjuk a fiaikat Sop
ronban taníttatni szándékozó szülők fi
gyelmét az evangélikus egyházközség 
diákinternátusára. (Sopron, Halász-u. 7.) 
Tartásdíj évi 450 P. (Lakás, napi ötszö
ri bőséges étkezés, fűtés, világítás, für
dés, takarítás, orvosi és állandó tanul
mányi felügyelet.) Ez a díj kérelemre 
havi részletekben is fizethető. A felvé
telérti folyamodás Hanzmann Károly lel

kész címére (Sopron, Templom-u. 17. í.) 
küldendő. Jelentkezési határidő: június
20. Válaszbélyeg melléklendő.

Tranosdus-ünnep. 1636-ban, tehát 
ezelőtt 300 évvel jelent meg Tranovszky 
György énekeskönyve, amely a legna
gyobb és legelterjedtebb tót evangélikus 
énekeskönyv. A felvidéki evangélikusok 
a 300 éves jubileum alkalmával szep
tember havában Liptószentmiklóson ün
nepséget tartanak, amelyre a csonka
haza területéről, különösen Békéscsabá
ról megy nagyobb csoport Szeberényi 
Zsigmond főesperes vezetésével. A bé
késcsabai Tranoscius-ünnep augusztus
ban lesz, amelyen a felvidéki evangéli
kusokat Cobrda Vladimir püspök kép
viseli.

A Magyar Diákok Pro Christo Szö
vetsége (M.E. K. Dsz.) ezévi főiskolás 
konferenciáját junius 27—julius 4.-ig 
tartja Tahiban.

H A T Á R O K O N  t ü l

Csehország. A brünni egyetem egyik 
tanára, Mann, három cigány segítségével 
a Cselekedetek könyvét lefordította a 
cseh-cigányok nyelvére.

Németország. A német kivándorlási 
mozgalom erősen hanyatlóban van. 1930- 
ban 37.000, 1935-ben már cask 12.000
volt a német birodalomból kivándorlók 
száma. — Németországban 180 ilospiz- 
nak nevezett keresztyén szálloda van tíz
ezer ággyal. — Két Luther-kutató azzal 
a kutatási eredménnyel lepte meg Né
metországot, hogy az Erős vár-t Luther 
nem a római katolicizmus e.leni harci 
dalnak szánta, hanem a törökök ellen 
írta.

Svájc. A kommunisták augusztusra 
Genfbe ifjúsági világgyülést hívtak ösz- 
sze.

Hollandia. A holland római katoliku
sok érseke pásztorlevelet bocsátott ki, 
amelyben megtiltja, hogy a jövőben a 
nemzeti szociálistákat a szentségekben 
részeltessék.

Spanyolország. A Brit- és Külföldi 
Bibliatársulat az elmúlt évben 305.000 
bibliát adott el Spanyolországban. 89000 
példánnyal többet, mint az előző évben.

Portugália. A lisszaboni német gyüle
kezet most ünnepelte meg fennállásának 
175 éves évfordulóját.

Angolország. Az angol rádió ez év 
októberében előadással emlékezik meg 
Tindale Vilmos bibliafordító 1536-ban 
történt vértanúhaláláról.

Észtország. Az észt püspök, Raha- 
mägi H. B. most töltötte be 50. eszten
dejét. 1934. óta püspök, azelőtt a rend
szeres theológia tanára volt a tartui 
egyetemen. Egyidöben közoktatásügyi 
miniszter is volt.

Svédország. Az északi államok lelké
szei közös lelkészkonferenciát is szoktak 
tartani. Az ötödik ilyen konferencia 
szeptember 1.-től 4.-ig lesz Visby-ben.

Amerika. A rádió júniustól szeptem
ber végéig ez évben is minden vasárnap 
közvetít evangélikus istentiszteletet.

Oroszország. Az egyetemre való fel
vétel előtt minden kérvényezőnek kérdő
ívet kell kitöltenie, amelyen többek kö
zött ilyen kérdések is vannak: „Hisz-e 
Istenben?“, „Mióta nem hisz Istenben?“,

„Miért nem hisz már?“. Akik e kérdé
sekre nem adnak istentelen feleletet, 
nem nyernek felvételt az egyetemre. Ha
sonlóképen ki vannak zárva a felvételből 
olyan családok gyermekei is, melyek nem 
tevékeny részesei az istentelenségi moz
galomnak. Az ilyent csak az esetben ve
szik fel, ha az újságban nyilvánosan köz
zéteszi, hogy hívő szüleitől teljesen el
szakadt, mivel őket az új Oroszországra 
nézve veszedelmes elemeknek tekinti.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. 276 ferencrendi szerze

test bíróság elé állítottak Németország
ban súlyos erkölcsi bűnök miatt. 
Egyet közülük nyolcévi fegyházra ítél
tek. A szerzetesek „ügyeinek kinyomo- 
zására“ a német kormány külön köz
ponti ügyézséget állított fel. — A Brit- 
és Külföldi Bibliatársulat az elmúlt év
ben 4 millió pengőt fordított a biblia 
fordítására, nyomásra, kötésre és szállí
tásra. — Londonban minden nyolcadik 
percben meghal egy ember.

Magyar harang a pápuáknak. Egy 
felvidéki magyar haranggyár Molnár 
Mária misszionáriusnönek a pápuák kö
zött folytatandó munkája számára 140 
kilós harangot adományozott. A harang 
felírása pápua nyelven ez: „A mester itt 
van s hív téged.“

így is lehet! Mindegyikünk hallott 
már arról az embertelenségről, hogy 
élelmi cikkeket süllyesztettek lelkiisme
retlen emberek a tengerbe, csakhogy 
megtarthassák az árucikkek magas árát. 
Az evangélikus Dániában is felesleg mu
tatkozott kávéban. Erre a kávé-cég 45 
vágón kávét kiosztott az utcán teíszés 
szerinti adományért. 45 millió csésze ká
vé fogyott el. A befolyt 35.000 korona 
adományt pedig szegénysegélyezésre 
fordították.

CSALÁDI É K T E S IT Ó .
Eljegyzés. Pünkösdhétfőn tartotta el

jegyzését Mihályiban Ma r i e s  L e n k e  
és N o v á k  E l e k  nemeskéri lelkész. 
Minden külön értesítés helyett.

Halálozás. — Id. Luthár Lajos életé
nek 72. évében Szentgotthárdon elhunyt. 
— Feltámadunk!

Szerkesztői üzenetek.
F. K. Ostffyasszonyfa. Bizonyságtevö 

kedves levele lényegét itt közöljük: 
„Mit kaptam én az ifjúsági egyesületi 
munkától? A régi bizonytalanság helyé
re új, biztos alapot. Uj életet. Ezt kap
hatja minden ifjú, aki lélekkel kapcsoló
dik bele az ifjúsági munkába“. — Mi
lyen jó lett volna, ha ugyanezt elmon
dotta volna a jelzett konferencián is! — 
Mindenkinek. K e r ü l j ü k  az  i d e g e n  
s z a v a k a t .  A d r á g a  m a g y a r  
n y e l v e t  g y a l á z z a  az,  a k i  t e 
le t ű z d e l i  i d e g e n  k i f e j e z é s e k 
kel .  — K. J. Kánion. A hirdetés kétszeri 
közlésének díja 3.96 P. — Özv. V. S.-né 
Szombathely. Előfizetése a beküldött 5 
pengővel 1936. december 31.-ig rendben 
van.
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H A R A N G S 2 Ó

„Gyógyíts meg engem, Uram” cimü 
imádságos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 f. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

A MAGYAR G A Z D A .
Vegyes. A szükséghez képest tovább 

tart a kukoricabehozatal. — Lanyha a 
mézpiac. — Az újburgonya ára csökken. 
— A földmívelésügyi minisztérium erdei 
facsemete-akciója során nagymennyisé
gű facsemetét és suhángot oszt ki. Igény
lést az ültetés helye szerint illetékes er- 
döigazgatóságnál vagy erdőfelügyelő
ségnél kell írásban benyújtani. — A fi
zetésképtelenségek száma májusban 
csökkent. — A kivitelre alkalmas gyü
mölcs elhelyezése biztosítva van. — A 
borpiac változatlan.

Terményárak Bpesten. Búza 14.10— 
15, rozs 12—12.15, takarmányárpa 10.75- 
12, zab 14.35—14.80, tengeri 11.80— 
11.90 pengő métermázsánként.

Állatárak Bpesten. Sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés páronként, 340 kg-on 
felül 103—104, közép páronként, 340 kg- 
on alul 100—102, szedett, közép páron
ként, 220—260 kg-ig 98—103, könnyű 
páronként, 180—220 kg-ig 92—96, si
lány páronként, 100—180 kg-ig 82—88, 
öreg, nehéz, páronként, 300 kg-on felül 
92—96, szedett, öreg 82—88, angol son
kasüldő páronként, 120—150 kg-ig 90— 
105, angol hússertés páronként 180—220 
kg-ig 102—105 fillér élősúlykg-ként. — 
V á g ó m a r h a v á s á r .  Magyar bika 
54—55, tarka 56—76, magyar ökör 36—■ 
73, tarka 36—85, magyar tehén 41—78, 
tarka 36—78, növendékmarha 55—76, 
csontozni való 22—26 f élősúlykg-ként.

H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Horváth László Lovászpatona, özv. 

Pfeiffer Ferencné Szepetnek, Mesterházi

József Kemenesmagasi, özv. Meixner Já- 
nosné Kisláng, Turek Gézáné Nagyka
nizsa, Nagy Sándor Ajka, özv. Zwaller 
Jánosné Kőszeg, Tóth Irén Pécs, Gecsei 
Andrásné Tárnokréti 10—10 fillér. — 
Illés Pál Marcalgergelyi, ifj. Kozma Im
re Tét, Széles János Pesterzsébet, Tóth 
Jánosné Csorna, Oláh Tóth Pálné Röj- 
tökmuzsaj 12—12 fillér. — Reymeyer 
Sarolta Kőszeg 18 fill. — Németh Gyu- 
láné Bánhalma 16 fill. — Ajkay Jenőné 
Szentgotthárd, özv. Somogyi Istvánná 
Sárvár, Szlobodnyik Mihály Aszód, özv. 
Kovács Andrásné Magyaróvár, Masa Jó- 
zsefné Szeged, Stolczner Mihály Mező- 
berény, Gyarmathy Dénes Alszopor, 
Fischer Pál Győr, id. Filipszky János 
Rákoskeresztúr, Sopronmegyei olvasó, 
özv. Stinner Györgyné Lébény, Hütter 
Károlyné Hidas, Szőke Dénes Vönöck, 
Kálmán István Répcelak, Molnár Imre 
Z.-szentgrót,Kiss Ilona Bpest, László Ist
ván Pápa, Varga Antal Szilsárkány, Er
délyi Sándor, Mészáros Sándor Öttevény, 
Kis Pisti Jánosné Győr, Pálmai Ödönné 
Bpest, Nagy Lajos Pápa, Borbély János 
Szombathely, Kücsán András Pötréte, 
özv. Faragó Péterné Szerencs 20—20 
fillér. — Szalay Ferenc Martonfa, As- 
bóth László Pestszentlörinc, Czinka 
András Ostffyasszonyfa, Szigeti Mihály 
Öttevény, Endrédi Imre Komárom, Ju
hász István Pér, Kozma Kálmán Győr, 
Rozsnyói József Zalaegerszeg, Szalon- 
tai János Celldömölk, Papp Lajos Urai- 
ujfalu, Tóth Sámuelné Rákospalota, 
Sztrókay László Edve, Pur Ede Zala
egerszeg, Dömötör Lázslóné Szeremle, 
Kemendi Sándor Celldömölk, Kiss Gá
bor Gutorfölde, özv. Lázár Jánosné Sár- 
keresztúr, Fanton Józsefné Moson, Ágos
ton János Veszprém, Tóth Mihály Be
led, Erdős Sándorné Tatabánya, Nagy 
Sándor Celldömölk 22—-22 fill. — Wim

mer Anna Dombóvár, Nagy Józesf Lé
bény, Szabó Sándorné Bánhalma, Nagy 
Károly Kemenesmagasi, Bánfalvi Ignác 
Nagykanizsa, özv. Ravasz Gézáné 
Abaujszántó, dr. Kiss Pál Marcalgerge
lyi 30—30 fill. — Tóth Lajos Győr, Gu
lyás Lajos Ujmalömsok, özv. Lacsny 
Dezsöné Győr, Kiss Sándor Celldömölk, 
özv. Kovács Bálintné Rábcakapi, Weller 
Dániel Győr 32—32 fill. — Heleszta 
Sándor Budapets, dr. Kneffel József Kis
kőrös, Kiss Hús Lébény, Jakus János 
Győr, Loós József, Szever József Nagy
kanizsa 40—40 fill. — Koroknyai József 
Zalabér 44 fill. — Kurinszky Vilmos 
Esztergom, Horváth Erzsébet Makkos- 
hetye, N. N. Tét, Kovács Gábor Lébény 
50—50 fill. Máris János Vásárosfalu 1 P.

Tanév végivel négy polgárit végzett 
jónövésü evangélikus fiú tanoncnak 
menne ugyancsak evangélikus vegyes
kereskedőhöz vagy más iparos mester
ségre. Lehetőleg németajkú városba. Cí
me, válaszbélyeg ellenében, kiadóhiva
talban. 1—3

30 éves, négy polgárit végzett, a 
háztartási teendőkben jártas, szerény 
igényű, evangélikus urileány gyermekek 
mellé gondozónak ajánlkozik, ahol ott
hont talál. Főleg szeretetteljes bánás
mód után vágyódik. Érdeklődök felvilá
gosításért forduljanak a zalaegerszegi 
evangélikus lelkészi hivatalhoz. 2—2

A c s á k v á r i  t e m p l o m a  l a p r a  a következő egy
házak adományai folytak be: Komárom 7.88, Rákos
palota 5, kispesti Ev. <fj Egyesületé, Ipolyvece 3.6«, 
Csabdi, Luciáivá és Rákoskeresztúr 3—3, Nyíregy
háza (Balázs János) *.40, Szombathely, Tát és Bököd 
2—2, Osagárd, Egyházaskozár és Mórichida 1— 1 P.-t, 
— Az adakozó gyülekezetek, melyek megértették a 
testvér jajkialtását és segítségére siettek, ezúton fo
gadják a hálás testvér : a csákvári ev. egyház őszinte 
köszönetét. — Postatakarék csekkszámla 42.594.

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  L ajos vésnök! műintézete.

Bélyegzők, Jelvények éa zászlóazegek gyártála. 

Szom bathely, P ü sp ö k  b azár

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
Marcalgergelyi evangélikus egyház- 

község nyár folyamán betöltendő állam
segélyes kántor-tanítói állásra pályáza
tot hirdet. Határidő: július 7. — Lelké
sz? hivatal.

Német-francia nevelőnöt, ki a háztar
tásban is segít, nagy gyermekekhez 
szeptemberre keres Juhász István Ajka, 
Veszprém vm. 1—1

G y ő r ö t t  Árpád-út 32. szám alatt 
új kalap-szalon nyílt. Uj kalapok, női és 
férfi kalapok a'nkítása, vasalása, tisztí
tása ólcsón. A hittestvérek támogatását 
kéri: Szalay Mária. 1—2

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  J Ó L É T I  E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tfiz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden e se te  n.

A jóléti egyesület 1936. évi programmjar
Gondoskodás a gyerm eki d !l

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Nyugdíjas házaspár keres egy 14-15 
éves leányt, aki a házi teendők elvégzé
sében segítkezik. Fizetés megegyezés 
szerint. Esetleges árvaleány kellemes 
otthonra találna. Belépés június 15. vagy 
július 1.-én. Cím: Karner János Kámon, 
up. Szombathely. 1—2

VIRÁGOT,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXtf É-tól
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó ‘-ra 
hivatkozik, 10°/o engedm ény t kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRŐCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kind(S :

SZABÓ JÓZSEF.

Baross-nyomda Uzsaly ésKancz. T.: 7-64.
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Alapított* > 

KAPI BÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos 
Dunántú l i  L u t h e r - 8 z ö v e t s é g .

M eg je l en ik  m i n d e n  v a s á r n a p

Ingyan mallékltt tanév alati 

feéthatanként a KIS HARANQSZÓ

1035 bon beolvadt lap a 
Jöjjetek ónhozzám.

Postacaekkszámla : 30.52«.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Isten országa eljön ugyan önmagától, a mi imádságunk nélkül is, de mi azt kérjük 

ebben az imádságban, hogy mihozzánk is eljöjjön.
A második kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.

2é szám.

A Uuuint 
■MtkMxU-kUdóhlTktal* >

. G V Ö R
a ,  P»tőfi-t*l ».

KlAfintfai kit,: 
noiyedévrc 1 P 2d (1114:. 

félévre 2 P #  fillér, 
e*y évre 1 P M fillér 
Caoportoi kfildéuel 
10*/i-oi kedveimén^ 

Amerikába e(é«i évre 8 
dollár; u  utódállamokba 
aexyedévre 1 P «0 fillér

K a p u zá rá sra .
Elérkeztek a számadások

nak a napjai. . .  (Hős. 9. 7.)

Már csak pár nap és bezárulnak 
az iskolák kapui! Már csak pár 

nap és a tovasuhanó idő lezárja a 
számadási könyvnek azt a lapját, 
amelynek „tartozik“ és „követel“ 
rovataiba a mi jövendőnk remény
sége tiz hónapon keresztül jegyez- 
gette be a kötelességteljesités szám
adatait. És' már csak pár nap s 
gyermekeink ajkán az Ur házában 
felcsendül a hálaadó-ének zsolozs
mája, amelyben a jövendő munká
sai mondanak köszönetét annak az 
Istennek, aki az elmúlt tiz hónap 
munkamezején ismét bebizonyította 
gyermekei előtt, hogy Ő „jó és 
mindörökké vagyon az ő irgalmas
sága“.

Hát vájjon annak a kapuzárásnak, 
annak a számadó-könyvnek és an
nak a hálaéneknek van-e visszhangja 
a mi szivünkben is? Vájjon annak 
az iskolakapunak a becsapódása 
eszünkbe juttatja-e, hogy a mi élet
iskolánk nagy termében is véget 
ért egy év, amely gyermekeinkkel 
.szembein bennünket is fokozott kö- 
telességteljesitésre kötelezett? Váj
jon az a lezárt számadási könyv 
eszünkbe juttatja-e, hogy annak ro
vataiba az elmúlt tiz hónap alatt 
nekünk is volt irni valónk? S vájjon 
az a templomban felcsendülő hála
ének eszünkbe juttatja-e, hogy a 
kegyelmi áldások mennyi és mily 
draga ajándékait jelenti az elmúlt 
iskolai év a mi számunkra is?

Oh! mert szánalomraméltó és 
koldus-szegény az a szülői sziv, 
amely az elmúlt tiz hónap alatt 
csak érdektelen szemlélője volt 
gyermeke magvetésének és az ő 
lelkivilágában — bizony-nem egy
szer — nehéz verejtékes küzdelme
inek. Oh! jaj annak a szülői szív
nek, amely most a gyermekeivel

szemben fennálló kötelességeire 
gondolva nem tudja érezni és val
lani a prófétával: „Elérkeztek a 
számadások napjai . .“ És jaj, 
százszor is jaj annak a szülői szív
nek, amelyben az évzáró istentisz
telet hála-éneke nem tud visszhan
got találni, mert úgy érzi, hogy 
neki a becsukódó iskolakapuk előtt 
nincs semmi köszönni valója.

„Elérkeztek a számadásoknak a 
n a p ja i . . . !  Elérkeztek nemcsak a 
gyermeked, hanem a te számodra 
is — te édesapa, te édesanya! Ha 
kezedbe veszed gyermeked bizo
nyítványát, ennek a prófétai üze
netnek a tükrében olvasd és mér
legeld osztályzatait. Ha a bizonyít
vány jó s gyermeked szorgalma, jó
sága örömre dobbantja szivedet, — 
vess számadást önmagadban, vesd 
tel a kérdést: van-e benne részed 
neked is? Ha van, — adj hálát az 
Istennek, hogy megsegített gyer
meked jövőjéért vivott harcodban, 
hogy erőt, egészséget adott gyerme
keddel szemben tartozó kötelessé
ged hűséges elvégzéséhez. De ha 
nincs benne részed, akkor is adj 
hálát százszorosán, hogy gyerme-

Régóta igy hívjuk egyházunk is
koláit, melyek kezdettől fogva erős
ségei voltak az evangélikus egyhá
zunknak. A középkorban a népmű
velés, a közoktaiás nagyon el volt 
hanyagolva. Luther Márton doktor 
egyetemi tanár érdeme az, hogy 
folyton sürgette, követelte.az állam
tól, a fejedelmektől az iskolák fel
állítását, az általános népoktatást. 
Ez természetes is, mert a reformá
ció az evangélium felszabadítása 
volt. A könyvtárakba a falakhoz 
láncolt bibliát Luther megszabadí
totta a láncaitól s az akkor feltalált 
könyvnyomtatás segítségével a né

kedben követendő példát állított 
eléd a hűséges kötelességteljesitésre. 
— Ha gyermeked bizonyitványa a 
bánat fellegeivel árnyékolja be szi
vedet, — tégy számadást önmagad
ban, vesd fel a kérdést: vájjon 
azoknak a fellegeknek felidézésé
ben nincs-e része a te nemtörődöm
ségednek, amely azt hiszi, hogy 
gyermekeddel szemben csak az is
kolának vannak kötele.sségei ? Ha 
van részed benne — adj hálát Is
tennek, hogy gyermeked rossz bi
zonyítványában még ideje-korán 
figyelmeztetett téged a mulasztásod
ra. Ha nincs benne részed,— adj há
lát az Istennek, hogy gyeimekedhez 
fűzött s talán légvárakat építgető 
reménységeid közepette még ideje
korán megment attól a csalódástól, 
amely talán később, évek múltával, 
tengernyi könny és anyagi áldoza
tok után — összetörné szivedet.

Apák! Anyák! Kapuzárásra, tan
évzáró istentiszteletre zúgnak a ha
rangok ..  . Minden harangkondulás 
emlékeztessen benneteket arra, hogy 
számotokra is „elérkeztek a száma
dásoknak a napjai!“

Irányi Kamill.

pék anyanyelvére lefordítva a nép 
kezébe adta, hogy az a saját sze
mével olvassa az élet felséges titkait, 
boldogító égi üzenetét. Ézért volt 
szükség arra, hogy a nép minden 
államban megtanuljon irni-olvasni 
és egyébként is művelődjék.

Az evangélikus egyházaknak a 
legelső dolga az volt, hogy a temp
lom mellé iskolát is építsenek min
denütt. A reformáció kezdetétől 
kezdve hires iskolái voltak az evan
gélikus gyülekezeteknek, amiket 
mai napig az állam helyett a hívek 
tartanak fent áldozatkészséggel. 
Nemcsak népiskoláink voltak és

Yeieményes keríünk.
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vannak, hanem kezdettől fogva kö
zép- és főiskoláink, ahol a maga
sabb műveltséget is megszerezhe
tik evangélikus népünk fiai, leányai. 
Nem említek itt meg egyebet, mint 
azt, hogy az egész ország diákiskolái
ban, a gimnáziumokban évről-évre 
szellemi versenyt tartanak és leg
elsőnek Dizonyult a sok iskola kö
zül a mi budapesti, fasori evangé
likus főgimnáziumunk. De minden 
iskolánk kiváló, becsületes munkát 
végez, amelyek sok-sok kiváló, 
nagy embert neveltek már ennek a 
hazának. Maga Kossuth apánk, aki 
evangélikus volt, szintén evangéli
kus főiskolán, az eperjesi evangé
likus jogakadémián tanulta meg a 
törvények tudományát a jogtudo
mányt.

Mindez azt bizonyítja, hogy mi 
evangélikusok 4ü0 év óta tudjuk, 
hogy a vallásossággal,nemes erkölcs
csel párosult műveltség nélkülöz
hetetlen kincs, aminek nagy hasz
nát veszi az egyes ember és a haza 
is. A tudás hatalom ! A tudás kincs 1 
Épen azért erről a helyről is szere
tettel kérjük az evangélikus iskolás 
gyermekek szüleit és azokat, akik
nek nincsenek ugyan iskolás gyer
mekeik, de evangélikus egyházu
kat és magyar hazájukat szeietik, 
hogy szivvel-lélekkel pártolják, tá
mogassák evangélikus iskoláinkat 
magasztos munkájukban. Sokan

becsmérlőleg beszélnek az iskoláról 
és a tanítóról a gyermekek előtt. 
Ezt ne türjük! Viszont, kivált tél- 
viz idején sok kis tanuló van ma
napság, aki menne iskolába, de 
nem tud, mert nincs cipője, nincs 
téli kabátja. Evangélikus melegszívű 
hitrokonok! Kérdezzétek meg a ta
nító urat, hogy az ő iskolájában 
van-e ilyen? Ha van, akkor a meleg 
evangélikus s z í v  gondoskodjék an
nak a kis fiúnak ruháról, cipőről, 
egy kis meleg ételről! Tudok olyan 
evangélikus földbirtokosról, aki tél- 
viz idején a saját kocsiját adja oda 
a kis iskolásoknak, hogy a másik, 
távollévő faluba elmehessenek az 
iskolába. Mi lett volna a mi kis Lut
her Mártonunkból, ha az édesapja 
nem hordta volna hűségesen a nagy 
hóban, hidegben a hátán a szomszé
dos faluban lévő iskolába, hanem 
kényelmesen, nemtörődömséggel 
hagyta volna otthon és tudatlan 
bányamunkás lett volna Luther 
Mártonból, nem pedig a nagy refor
mátor ! ?

És még egyet! Van sok jómódú, 
gyermektelen házaspár, aki valami 
jót szeretne tenni a vagyonával, de 
nem jut eszébe semmi olyan cél 
se, amit alkalmasnak vélne. Ott 
vannak az iskolafenntartó egyházak, 
ott vannak a középiskoláink, ott 
vannak a tanítóképző intézeteink, 
ott van a lelkészi főiskolánk „Ott

hona“, ott vannak az evangélikus 
árvaházak! Sok vagyonos szülőnek 
nem adott a jó Isten gyermekeket 
és viszont sok gyermeknek elvette 
a szüleit, akik segítették volna őket 
a tanulásban. Milyen szép dolog az, 
ha a gyermektelen szülők a szülőt- 
len árvák, vagy a vagyontalan, jó 
tanuló gyermekek tanítására, nevel
tetésére adják a vagyonukat! Sok 
kiváló, nagyemberünk igy nőtt fel, 
szegénysorból a gazdag, jólelkü 
evangélikus családok támogatásával. 
Maga Gyurátz Ferenc püspökünk is! 
Békében a mi nagy iskoláink, annyi 
ilyen alapítvánnyal rendelkeztek 
már, hogy azoknak a kamatjából 
sok szegény fiú ingyen kitanult. 
Azok az alapítványok azonban 
hadikölcsönben vannak manapság 
és nem érnek semmit, mert az is
kolák nem kapnak hadikölcsön-se- 
gélyt. A mi kiváló evangélikus is
koláink, gimnáziumaink és képző 
intézeteink még kiválóbb munkát 
végeznek, még több igazi tehetsé
get müveinek ki, ha sok vagyonos, 
gyermektelen evangélikus szülő 
megemlékszik az egyház kertjéről, 
az iskoláról.

Pass László.

A  b ű n r e  kétféle válasz van Istennél. 
t 'agy bűnbocsátó kegyelem, ott, ahol ezt kérik 
és elfogadjuk, vagy büntetés, ott ahol visz- 
szautasitják az O kegyelmét. A te bűnödre 
mi lesz — mi lehet — az Isten felelete ?

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 22

Hát ez a Julia kicsoda, hökken elő Natáliából. Ki ez a Ju
lia? Mit akar Loheéknél? De mit érdekel engem ez a Julia, 
hogy ennyit foglalkozom vele? — Dühöng magában Natalia.

— De mondd csak anyám, — folytatja Lohe, — milyen 
rokonságban vagyok Júliával. Fogalmam sincs róla s még za
varba jöhetnék előtte. Nem igen beszéltél még róla!...

Natalia lábujjhegyre áll s úgy figyel. Szíve-lelke torkában 
ver. Feje lázas és őrülten lüktet.

•— Azt tudod, fiam, hogy én Angliából származom, Lon
donból. Az örökség körül nézeteltérésem volt bátyámmal s 
megszakadt az érintkezés. Az ö leánya Júlia. így ö neked uno
katestvéred. Öt éves korában elvesztette atyját, anyját pedig 
nem is ismerte, az már előbb halt meg. Júliát anyai nagybátyja 
nevelte. Az öreg nőtlen s minden vagyona Júliára vár. Nagyon 
gazdag lesz unokahugod. Neveltetése befejezést nyert s körül 
akar nézni a világban. Meg akarja ismerni atyai rokonait is. 
Nekünk pedig kedvesen kell fogadnunk unokahugodat. Julia 
nem ágról szakadt leányzó, Alfréd. Ezt ne feledd!!...

Mit akar Júliával ez az öreg asszony!?... Mire céloz?... 
Natalia szinte toporzékolt dühében.

— Mire nem gondolsz, drága anyám?...
— Na és?... Az én fiam!...
— Jó... jó..., édesanyám!... — vág közbe Lohe, — de 

előbb nézzünk unokahugomnak a szeme közé..., a többit majd 
elintézi a jó Isten... De megyek is, úgyis késtem.

— Ebéddel várlak, Alfréd.
Vakmerő terv fogant meg Nátaliában. Ezer s ezer gondo

lattól űzve rontott be Alex és Rujeff szobájába. Alig tud szó
hoz jutni.

— Mi van veled?— kérdi ijedten Alex.
— Ide figyeljetek! — szinte dadog izgalmában. — Meg

van a kulcs, mellyel benyitunk a rendőrfőnök úrnál..., a többit 
már tudjátok'...

— Tudjuk... tudjuk... — tör fel Rujeffnek pattanásig fe
szült bensejéből. — Elintézzük az urat!...

— Beszélj, Natalia!... — sürgeti türelmetlenül Alex.
— Lent voltam a pincében. A főnök úr ép reggelizett. 

Közben beszélgetett anyjával. Jövő hét csütörtökén jön Lon
donból unokahuga...

Natalia levegő után kapkod...
— És... és!?...
— Egyikük sem látta még a kedves rokont. Lohe Calaisig 

megy eléje. Hogyan és mint, azt még megírja addig. Résen kel! 
lennünk, hogy el ne mulasszuk ezt a levelet... Úgy látszik, így 
reggel szokták megtárgyalni családi ügyeiket. Reggelenként 
legyen ott valaki a pincében!...

— |ó... jó..., de mit akarsz ezzel!... — türelmetlenkedik 
Rujeff.

— Mi is azzal a hajóval indulunk Doverből, amellyel Ju
lia, a kedves rokon indul. Értitek?...

— Nem egészen... hogyan... miért induljunk mi Dover
ből?... — kérdi gyanakvó kétellyel Alex.

— Átmegyünk Doverba, hogy ott legyünk, ha indul 
Julia'...

— Ahá... értem!... — Fényesedik kerekre Rujeff szeme.
— Te vállalod, Alex, a rendőrfőnök szerepét. Fogadod 

unokahugodat s hozod Párisba.
— És... mit csináljak vele?...
— A hajón elkéred Júlia iratait, hogy elintézzed helyette 

az illetékes vám, stb. hatóságoknál a szükséges formaságokat 
és nekem adod őket. Júliát pedig az én irataimmal igazolod... 
Na?.., Mit hunyorgattok?

— Értem... értem..., de mi lesz Júliával?...
— Idehozod az én lakosztályomba s azonnal felfeded 

előtte a valót. Figyelmezteted, viselkedjen nyugodtan és 
semmi bántódása nem lesz. Néhány napról van szó s mehet,
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Evangélikus egyházunk 
világhelyzete dióhéjban.

4. Izland.
Magános szigetként áll a tengerben. 

Északon az Északi-jegestenger, délen 
az Atlanti-óceán hullámai nyaldossák. 
Mintha valami kegyetlen vihar tépte 
volna le ezt a szigetet Európa testéről 
s dobta volna bele a végtelen tengerbe. 
Valamivel nagyobb, mint Csonkama- 
gyarország. De csak 102.400 lakosa van. 
A negyedrésze ezeknek is a fővárosban, 
Reykjavikban lakik. Csak a partok s a 
folyóvölgyek lakhatók. Fehér hómezők, 
jéghegyek, vulkánok, süvöltő viharok: 
íme ez Izland =  Ice land =  jég-haza. 
Politikailag Dánia társországa, egyházi- 
lag 99 és fél százalékban evangélikus. 
Első lakói írek, skótok, majd norvégok 
voltak. A kis sziget-ország Norvégiából 
kapta a keresztyénséget is, Krisztus 
után 1000-ben.

A Németországból érkező lutheri re
formáció első nyomaival 1536-ban ta
lálkozunk. 1540-ben már megjelenik az 
első, sajátnyelvíí újtestámentom. Az iz
landi reformáció tulajdonképpeni meg- 
szilárdítója Gissur Finarsson volt. aki a 
szigetország evangélikus népegyházának 
első püspöke lett.

Az izlandi egyház jelenleg egyetlen 
püspökségből áll. Mostani püspöke dr. 
Jón Helgason, a tudós, volt professzor, 
aki azonban mégsem restell lóhátra ülni, 
hogy pásztori szeretetét elvigye úttalan 
utakon a nagy hegyek árnyékában meg
húzódó gyülekezetek evangélikus népé
nek. A gyülekezetek száma 273. Ugyan
ennyi templomban 112 lelkész végzi a 
lélekgondozás szolgálatát. A templomok 
legnagyobb része fából épült. A lelké

szeket, kiket a gyülekezet választ s a 
minisztérium nevez ki, az állam fizeti. 
Istentiszteleti rendjük főként a dánoké 
után igazodik. Szeretik a hosszú éneke
ket és prédikációkat. Közmondásuk: 
„Mikor Isten előtt állunk, nem illik siet
ni.“ Énekeskönyvük 1886-ból való. Van 
két egyházi lapjuk, 1816 óta bibliatársu
latuk, vasárnapi iskolájuk és ifjúsági 
egyesületeik.

Jón Helgason, Izland püspöke.

Izland szigetét bizonyos e l l e n t é 
t e s s é g  jellemzi. Hatalmas jéghegyek 
között forróvizű patakok folynak. Izland 
híres a zord éghajlatáról és híres a hő
forrásairól. — Földje oly szegény, hogy

kenyerük nagy része is egy bizonyos 
fajta mohából készül s itiégis boldog 
nép lakja. — Izlandnak még ma sincs 
vasútja s a nép műveltsége mégis ma
gas fokon áll. — Izland világviszonylat
ban parányi ország s mégis izlandi ten
gerészek voltak azok. akik már Kolum
bus Krisztóf előtt kikötöttek Amerika 
partjain s akik Kolumbust amerikai útja 
előtt értékes tanácsokkal látták el. Iz- 
landban született — bár a dánok foglal
ták le maguknak — Thorwaldsen a vi
lághírű evangélikus szobrász is. — Te
nyérnyi ország, de Isten szemében is és 
a mi szemünkben is drága ez a kis evan
gélikus földdarab. Felemlítése nélkül 
nem lett volna teljes megemlékezésünk 
arról a skandináv evangélikusságról, 
ameiv Németország után a legnagyobb 
európai evangélikus néptömböt alkotja.

Közli: Sz. J.
Következik: Finnország.

A m i n a g y ja in k .
B á r ó  L a k o s  J á n o s .

Születésének 160 éves fordulóján em
lékezzünk meg báró bakos Jánosról, aki 
mint egyházának hű fia, mint kiváló ka
tona s mint a hittudomány jeles műve
lőié, egyaránt rászolgált arra. hogv em
lékét a feledés homá'^ából kiemeljük.

Báró Lakos János 1776 április havá
ban született a veszprémmegyei Aikán. 
Édesatvia Lakos Ádám. a jeles és kiváló 
evangélikus lelkész, esperes, akkor ..se
nior“ volt. aki fiának gondos nevelést 
adott. Középiskolai tanulmányait Sop
ronban és Pozsonyban végezte és 1793- 
ban. mint hadapród, a katonai pályára 
lépett s az akkori 53. számú Jellachich 
gyalogezredbe nyert beosztást. Kitűnő

ahová akar. Előzékenyek legyetek s ne nyúljon hozzá senki. 
Becsületedre bízom ezt, Alex!...

— Ezt is értem..., — mondja most már nyugodtabban 
Alex, — de mi lesz veled?

— Én Julia okmányaival utazom Calaisig, ott a rendőr
főnök vagyis unokabátyám karjaiba ugróm, esetleg megcsóko
lom és eikísértetem magam lakására. Jó... öreg néni vár ott..., 
előre tudom, jól fogom magam érezni s a többi jön magától... 
Majd elintézi a jó Isten...

Nagyot kacag tréfájára. Rujeff majd a plafonig ugrott 
örömében. Az a bizonyos unokatestvéri csók nem igen tetszett 
neki, de az ügy érdekében azt is le kell nyelni.

— Ez Natalia — ordítja lelkesülten, —- ezt vártuk tőled, 
ha már egyszer ott ülsz a fészkében, úgy fojtjuk meg a kutyát, 
ahogy akarjuk.

— Tudnod kell azonban, Alex, — magyaráz Natalia, — 
Júlia úgy tudja, hogy a főnök csak Calaisig megy eléje. Te 
mindenekelőtt megérteted vele, miért jöttél mégis Doverig... 
Volt éppen időd..., oly kedves rokon, stb. stb.... tudod már... 
a te dolgod...

Hamarosan elmond Natalia mindent Julia és a főnök csa
ládjáról, viszonyaikról, hogy annál könnyebben találhassa ma
gát bele szerepébe. Rujeff odáig van. Nem bír magával. Ez már 
neki való nekilendülés. A terv vakmerőségig merész. Csak úgy 
lobog egész kedélye.

— Eszébe sem jut mellettünk Júliának Lohe úr, — 
mondja szemtelen önteltséggel, miközben gyanúsan pislog. — 
Lesz rá gondunk, hogy ne unatkozzon!'...

— Csak tisztességgel!... — inti őket erélyesen Natalia.
— Elvárom tőletek, hogy az előzékenység határán túl ne men
jetek. , ,

Hirtelen Rujeffhoz fordul:
— Hozz valami reggelit. Veszettül éhes vagyok!...
Rujeff rohant, mint aki maga is éhes.

— Mit szólsz hozzá, Alex? — kérdi Natalia, mikor ma
gukra maradtak.

— Csak a végét látnám!...
— Rosszabb helyzetbe nem jutunk... Vagy-vagy. Semmi

vel nem törődöm. Megindultunk és megyünk!...
— Lesz hozzá bátorságunk?...
— Ezért küldtek s ezért jöttünkf...
— Tegnap még másként beszéltél!...
— A körülöttünk zailó körülmények bele-bele szólnak 

dolgainkba, nem függetleníthetjük magunkat mindig hatásuk 
alól. A rengeteg úi benyomás nem hagvja érintetlenül lelkün
ket, ez egész természetes. Olyan ez, mintha követ dobnak a 
tóba. A víz megmozdul, hullámot vet s bizonyos idő kell hozzá, 
hogy újra nyugalomra jusson. Ne csodáld, Alex, ha itt-ott az 
ember inogni látszik. Ennek a világnak is megvannak a maga 
sajátságai, melyek akarva nem akarva hatásuk alá_ vonják 
ideig-óráig az embert. Célunktól azért nem tudnak eltávolítani. 
Mi más világnak vagyunk gyermekei. Az a világ nevelt, azé a 
világé életünk, hűségünk. Itt se arany mind, ami fénylik. Van
nak itt is viskók, melyekben probléma a kenyér.

— Te vagy az erősebb Natalia. Belém esett a kő s moz
gásba jött a tó, de a víz nem akar nyugalomra jutni. A te fe
kete köpönyegesed nagyon veri bennem a hullámokat, de ben
ned is, látom...

— Igazad van, belém is az ült a legjobban. Azok a simán 
hullajtott, puha szavai oly keményen feküsznek az emberbe, 
hogv alig lehet tőlük szabadulni. De megszokjuk az öreget is. 
Többször meghallgatjuk s már nem lesz olyan veszedelmes. 
Semmit ne félj, Alex. Egymást nem hagyjuk a halálban sem.

Kezet szorítottak egymással. Nyílt a kapu. Jött Rujeff. 
Jól felpakkolt. Natalia kedvenc falatait hozta. Csaptak olyan 
lakomát, hogy Rujeff már dalolni kezdett. Megtalálták a fona
lat, mely célhoz vezet s ennek ülték áldomását.

(Folytatjuk.)
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rátermettsége s szorgalma gyors hala
dásit biztosított számára s már 1809-ben 
a főtábornoki (most vezérkari) karhoz, 
mint kapitány nyert kinevezést. 1814-ben 
őrnagy, 1820-ban alezredes, 1835-ben 
vezérőrnagy lett s mint ilyen dandárpa
rancsnokká s végül eszéki várparancs
nokká lépett elő. Érdemeinek elismeré
séül már 1811-ben nemességet és bárói 
rangot kapott, elnyerte a Mária Terézia- 
rend lovagkeresztjét s a della seunione 
Szt. György katonai rendjének vitézévé 
avatták.

Báró Lakos János a legkiválóbb és 
legképzetebb katonák egyike volt, akit 
tüneményes pályafutásán nem a születé
si előjog, hanem kizárólag egyéni érté
kei emeltek magasba. 1819-ben Ausztria 
és Tirol katonai térképét ő készítette el 
és megbízást nyert a hadtörténet meg
írására. A magyar hadtudomány és ka
tonai irodalom művelése körüli érdemei
ért a Magyar Tudományos Akadémia 
már 1832-ben tiszteleti tag
gá választotta.

De Báró Lakos János 
értékes művelője volt a 
szépirodalomnak is. Mint 
soproni diák, tevékeny 
részt vett a híres s nagy 
eredményeket felmutató 
„Soproni magyar társaság“ 
megalapításában, melynek 
első főjegyzője volt. Innen 
veszi kezdetét szépirodal
mi működése is, melyet 
haláláig nem is hagyó t 
abba. Irt verseket, színmű
veket és útleírásokat. Szo
ros barátság fűzte Kazinczy 
Ferenchez és Kis Jánoshoz, 
kora két legkiválóbb írójá
hoz, kik mindketten kitün
tető elismeréssel emlékez
nek meg irodalmi hivatásá
ról és írói készségéről.

Eszéken halt meg 1843 
június 28.-án. Ezt az év
számot jó volna feljegyezni, 
hogy halálának közelgő 
százados évfordulójáról ne 
feledkezzünk meg, mert báró Lakos Já
nos egész élete rászolgált arra, hogy mi 
evangélikusok soha ne mulasszuk el őt 
legnagyobb értékeink közé sorolni.

Károsy Pál

,,A vasárnapi munkából
még senki sem gazdagodott meg s a va
sárnap megszenteléséből még senki se sze
gényedett el,“ — mondotta egyik egyház- 
megyei felügyelőnk a presbiteri konferen
cián. — Nagyon igaza van.

Luther é s  m i.
Négyszázötvenhárom éve született s 

még mindig él. Nem is fog meghalni 
scha. Minden nemzedék számára van 
mondani-valója. A mi számunkra is. Sőt 
Luther ma időszerűbb mint valaha. Lu
ther korunk számára szóló üzenetének 
tolmácsolását végzi az az újkori Luther- 
kutatás, amely Luther belső életére, re- 
formátori munkásságára akar fényt de
ríteni s mindezekben minél jobban kö
zel hozni őt számunkra.

Wiczián Dezső dr., a soproni hittu
dományi kar tanára „Az újabb Luther- 
kutatás főbb irányai és eredményei“ cí
men 24 oldalas füzetben ad ismertetést 
arról a — főként német — hatalmas 
irodalomról, amely legújabban Lutherral 
foglalkozik. A könyv elsősorban lelké
szeknek ajánlható, de mind azoknak is, 
akik meg akarják ismerni a legújabb 
Luther-kutatás főbb irányvonalait és 
eredményeit. A füzet ára 80 fillér. A 
szerző további sokrahivatott Luther- 
kutató szolgálatára áldást kívánunk. Az 
újra megelevenedő Luther pedig termé
kenyítse meg minél jobban a mi evan
gélikus keresztyénségünket!

/Íz iskola az egyház veteményes 
kertje. Az iskola végzi is hűséggel a kertész 
plántáló, nevelő, tisztogató munkáját. De 
hányszor történik meg az, hogy éppen a 
szülök tépik ki gyermekük leikéből azt a

növekvő tiszta vetést, amit az iskola mun
kája fogantatott meg benne. A szülői ház 
ne legyen ellensége az iskolának!

OLVASSUK A BIBLIÁT.

A megromlott élet.
Június 22. A bánkódó Isten. 1. Móz. 6, 

5—6. A teremtő Isten úgy járt a világ
gal, mint a mesebeli gyermek, ki min
den áron élő lovat akart, kívánságával. 
A vesszőparipa és hintaló nem elégítet
te ki a kis gyermek kívánságát. Egyszer 
azután fekete temetkezési kocsi állt meg 
koromfekete élő lovakkal a ház előtt, 
hogy kivigyék a gyermek édesanyját a 
temetőbe. Erre bánatos szívvel fakadt 
ki a gyermek: Nem ilyen lovat akartam! 
Ezzel a csalódással nézett le Isten egy
kor a megromlott világra s gondolta 
magában bánkódó szívvel: Nem ilyen
világot akartam!

Június 23. Romlott emberiség. Zsolt 
14, 1—3. Ha a Teremtő letekint korunk 
emberiségére, bizonyára azt gondolja 
magában: Nem ilyen emberiséget akar
tam! Nem csupán azért, mivel megsza

porodott a „balgatagok“ száma, kik azt 
tartják: Nincs Isten! Szíveket és vesé
ket vizsgáló isteni szeme látja a kegye
sek romlottságát is, kiket a világ sze
me „értelmesnek és Istent keresőknek 
tart.“ ö  azok közül is csak egyesekről 
mondhatná el: Ilyen embereket akartam!

Június 24. Én is megromlottam. Róm.
7, 14—-25. Magam sem vagyok kivétel. 
Én is megromlottam. „Mert nem a jót 
cselekszem, melyet akarok; hanem a 
gonoszt cselekszem, melyet nem aka
rok.“ Bűnösségem miatt én is csak bá
natára vagyok Istennek. Ha nézem éle
temet Isten igéjének tükrében, azonnal 
meg kell látnom, hogy Isten nem ilyen 
embert akart s akar, mint én vagyok. 
Jaj, mi lesz velem, hiszen „a bűn zsold- 
ja a halál?!“ Óh én nyomorult ember! 
Kicsoda szabadít meg engem e halálnak 
testéből?“

Június 25. A megrontó. Mt. 4, 1—11.
Bánatára vagyok Istenem
nek, mert cipelem magam
ban őseim örökségét: az
eredendő bűnt s amellett en
gedek, a sátán csábításá
nak. A világ megrontója a 
„tilosba“ csalogat s én en
gedek, mert az ige nem Ha
tódott még be teljesen vé
rembe, hogy ütésre készen 
lehetnék minden egyes kí
sértésnél az ige kardjával: 
„Meg van írva...! Eredj el 
sátán! Engedem magam 
megrontani, elcsábítani,
hogy nagyobb legyen azok
nak tábora, kikről Istennek 
mindig így kell nyilatkoz
nia: Nem ilyen embereket 
akarok!

Június 26. A büntetés. 
II. Móz. 20, 5 Romlottsá
gomért. bűneimért megbün
tet a ' szent és igaz Isten. 
Jaj tehát azoknak, akik 
miatt bánkódnia kell az Is
tennek. Jön a büntetés, ha 
késik is olykor-olykor. A 

fiák és azok fiai lakóinak sokszor 
az atyák vétkeiért. Teljesen felesleges 
tehát nagyobb meglátogatások idején 
Isten igazságosságát kétségbe vonni s 
ártatlan bárányként könnyeket hullatni. 
Rászolgálunk a büntetésre. Úgyis mint 
atyáink utódai s még inkább, mint a ma
gunk bűnös életének hordozói.

Június 27. A megrontó halála. Jel. 20, 
1— 10. Szebb világ csák akkor jön majd, 
ha a mindenható Isten a tűz és kénkő 
tavába öli az örök megrontót, a sátánt. 
Ez a világ a sátánnal együtt megérett 
az ítéletre. Csak az Urnák nagy kegyel
me, hogy még nincsen végünk. Lassan, 
de biztosan jön az ítélet. És majd ha lé
szen új ég és új föld, akkor lesz majd 
új emberiség is, új élet, mikor újból el
mondhatja Isten: Minden amit terem
tettem, íme igen jó. Bárcsak szállna már 
az angyal a mennyből a mélység kulcsá
val és a nagy lánccal a kezében, hogy 
temethetnénk a sátánt!

Június 28. Sdvűrgás uj élet után. Róm.
8, 19—23. Belefáradt már a teremtett 
világ is ebbe a romlott, bűnös életbe. 
Más emberek uán vágyódik, hogy ne le
gyen az élet mindenki harca mindenek 
ellen. Sóvárogva várja az Isten fiainak 
megjelenését. De mi magunk is érezzük

Püspöki egyházlátogatás Izlandion. 
Középen, fehér lovon ül Helgason püspök.
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olykor, hogy nem mehet ez így tovább. 
„Mi magunk is fohászkodunk magunk
ban, várván a fiúságot...“ Meg kell tér
nünk, hogy romlott életünket felváltsa 
az új, az' Isten leikétől megszentelt élet.

Welller Rezső.

ESTI ÉNEK.
(Dallama: Jézus ki bűnös telkemet. . .)

Bealkonyodott a világ,
Elcsendesedett a zaj,
Ember, állat megpihennek . . .
Minden nyugalmat óhajt,
Dicsőítve nagy jóságod,
Legyen Te szent Neved álldott 
Ki egésznap vezettél- 
S rólunk gondot viseltél. . .

Hozzád térünk mikor reggel 
Munkába elindulunk,
Énekkel és imádsággal 
Kérőn feléd fordulunk.
Meghallgatod buzgóságunk, 
Megáldod fáradozásunk,
Áldjuk nagyneved érte 
Szüntelenül, örökre. . .

Pusz'ay József

K A R C O L A T O K
Áldott pofon.

Törvényszéki tárgyalás A vádlot
tak padján tanító ill. Az a „bűneu, 
hogy megvert egy rakoncátlan gyer
meket. Ez a tanító nagyon sokat 
tett már a falujáért. Egészségét ron
gálta, idegeit koptatta, miközben ne
velte az egymás után következő nem
zedékeket. S most mégis vádlottak 
padjára került egy pofonért. Mert 
törvény tiltja, hogy a tanító testi 
fenyítésben részesítse a gyermeket.

Beszélni kezd az ügyész, akinek 
az a kötelessége, hogy minél súlyo
sabbnak tüntesse fel a vádlott „bűn- 
cselekményét.“ 5  az ügyész mégis 
ezt mondja: „ Van olyan pofon is, 
amelyért égésé életében hálás as  
ember“. így védett a vád képvise
lője. A tanítót felmentették.

Bizony van áldott pofon is. Az, 
amit az édesapánk vagy a tanítónk 
fegyelmező kezéből kapunk. Az ilye
nért nem feljelentés, hanem köszö
net jár!

H E T I  K R Ó N I K A
Gömbös Gyula miniszterelnöknek az 

osztrák követ átnyújtotta a legmagasabb 
osztrák kitüntetést. A szegedi egyetem 
diszdoktoraivá avatta Robert Gower és Rhys 
Davies angol képviselőket. Szerintük Ma
gyarország mindig számíthat az angol kép

viselők magyarbarát csoportjára. — Magyar
bolgár baráti ünnep volt Szófiában. — Egy 
Budapest felé haladó angol repülőgép csth 
területen lezuhant. — Szegeden nagy ará
nyú kommunista szervezkedést lepleztek le.
— Bécsben a hldpillér kettészelt egy dunai 
hajót. — Háborús rémhírek terjednek Cseh
országban. — Hulladékdrótot használtak 
vaskapocs helyett a Cotroceniben össze
omlott tribün építésénél. Az építésre 
vonatkozó akták eltűntek a bukaresti irat
tárból. — A németbarát irányzat megerő
södését látják a franciák az olasz kormány 
átszervezésében. Egyes párisi lapok attól 
tartanak, hogy Róma, Bécs, Berlin, Varsó 
és Budapest együttesen lép fel a békeszer
ződések revíziója érdekében. — London és 
Róma megegyezése alapján támadta Cham
berlain a megtorlásokat. London uj politi
kát kezd Genf és Róma irányában. — Ang
lia már készül VIII Edward koronázására
— Clano grófot nevezték ki olasz külügy
miniszterré Suvich külügyi államtitkár le
mondott — Az abesszin előkelőségek hű
séget esküdtek az olasz királynak. — Ba- 
dogllo tábornagy lemondott Abesszínia 
alkirályságáról, utóda Graziani tábornagv 
lett. Badoglio tábornagy ismét megkezdi 
munkáját az olasz vezérkar élén. — A fran
cia kormány helyzete megrendült. Párisban 
a Blum-kabinett újjászervezését, Londonban 
pedig már a bukását jósolják.

9 A R A N G S Z Ö
Szentháromság utáni 

2 vasárnap.
Luk. 14, 16-24

Nagy vacsora, mert az Isten készítette 
azt. Erre 'hívja az embereket ezer és ezer 
év óta Jöjjetek, minden el van készítve. Elké
szítette az ö országát a nagy vacsorában ke
gyelmi ajándékaival s javaival Mégsem men
nek. Mindnyájan egyenlőképpen . . .  Többre 
becsülik a vagyont a lelki javaknál. Kibúvót 
keresnek. Nem akarnak eljönni. Pedig dol
gukat máskor is elvégezhették volna. A há
zigazdát megsértik, aki méltán haragszik. 
A menny ajtaját mégsem zárja be. A ke
gyelem ideje még nem járt le. Az utszéli 
emberekkel sem telik meg a ház. Még min
dig van hely.

Téged is hiv az Isten! Még mindig van 
idő a jövetelre. De ki tudja, meddig tart a 
kegyelmi idő! Ne mondd: majd máskor!

A Mesterházy-család ötszáz éves 
múltra tekinthet vissza. Ősi fészke a 
sopronmegyei Mesterháza község. Most, 
július hó 2.-án lesz ötszáz éve annak, 
hogy Zsigmond király Mesterházy And
rás fiának: Mesterházy Bálintnak (deák, 
literatus) a címeres nemesi levelet adta. 
E nevezetes évforduló alkalmából, a 
családról, melynek tagjai túlnyomó nagy 
részben evangélikusok, Mesterházy Sán
dor ny. ev. esperes-lelkész adatokat 
gyűjt, hogy azokat összeállítva, közzé
tegye. Kéri tehát, ezúton is, a családnak 
tagjait, hogy aki a családnak történeté
re s kiemelkedőbb egyénei életére nézve 
valamit tud, azokat közöljék vele. La
kása: Nagykanizsa, Sugár-út 26.

Bezi. A gyülekezet új lelkészét. Lá- 
donyi Györgyöt június 14.-én iktatta 
hivatalába Túróczy Zoltán győri lelkész.

Kitüntetés. A Julián-Iskola Egyesület 
Simon Ottó somogydöröcskei kántorta
nítót a magyar nyelvoktatás terén vég
zett buzgó és hazafias tevékenységéért 
tavaly oklevéllel, ebben a tanévben pe
dig pénzjutalommal tüntette ki.

Győr. A győri egyházmegye június 
11 .-én presbiteri konferenciát tartott. A 
megnyitó istentiszteleten Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkész prédikált. Elnöki 
megnyitót mondott Szalay István fel
ügyelő, aki a kiskátét tartotta tükör 
gyanánt önvizsgálatra indító módon a 
hallgatóság elé. A konferencián a kö
vetkező előadók a következő előadáso
kat tartották: Németh Károly esperes:
A lutheránusok együttműködése a vilá
gon. Túróczy Zoltán lelkész: A magyar 
evangélikus szórványkérdés statisztiká
ja. Horváth Sándor tanító: Az egyházon 
kívüli ifjúság gondozása. A konferencia 
végén offertórium volt az ukrán misz- 
szióra.

Celldömölk. Az ifjúsági egyesület jú
nius 7.-én gazdag müsorú szeretet- 
ünnepélyt rendezett. Az ünnepi beszé
det Jánossy Gábor egyházfelügyelő 
mondotta.

Tés. Takács Elek esperes, kormány
főtanácsos, a tési egyházközségben hi
vatalos egyházlátogatást végzett, egyút
tal megáldotta és rendeltetésének átadta 
az evangélikus hősök emléktábláját, az 
újonnan épült lelkészlakást és toronyte- 
töt Hering János veszprémi, Szlovák 
Pál bakonycsernyei lelkészek kíséreté
ben. Hétfőn maga az ösküi gyülekezet
ben végzett hivatalos egyházlátogatást.

Bábolna. Az itteni protestáns fiók
egyházközség június 14.-én vallásos ün
nepélyt tartott, amelyen Döbrössv La
jos misszionárius-lelkész tartott előadást.

Szombathely. A Vasi-közép Egyház
megye férfi és női ifjúsága részére f. 
hó 11.-én konferenciát tartott. A konfe
rencia előadói Zongor Béla esperes, 
Schleifer Károly, ny. ezredes, egyház
felügyelő, Bachát István és Baráth Pál, 
lelkészek. Széles Gyula tanító voltak. Az 
előadások központi tárgya volt: Ifjú hol 
vagy? A délutáni programm nagy ré
szét az egyesületek műsorszámai nyúj
tották. Megjelent öszesen: 164 fiú és
184 leány. Az együttlét lelki gazdago
dást és a közösség kimélyülését jelen
tette.

Mencshely. A 600 lakosú kisközség
ben június 7.-én országzászló avató ün
nepély volt, melyen megjelentek a szom
szédos községek vezetői, levente- és 
tűzoltó egyesületei és nagyszámú lelkes 
közönség. A himnusz elhangzása után 
Nagy Lajos zalai esperes avatta fel az 
emlékművet és áldotta meg a zászlót. 
Utána Kovács János református lelkész 
és Molnár György római katolikus plé
bános mondottak beszédet egyházköz
ségeik nevében. Hegyi Géza és Páhy 
Ilonka szavalatai után Szász András ta
nító az Országzászló bizottság nevében 
beszéddel adta át az emlékművet a köz
ség elöljáróságának, melynek nevében 
azt Ódor Pál körjegyző vette át. Végül 
Poór Sándor levente szavalt és a Hi
szekegy hangjaival zárult az ünnepély.

Keresztyén leányegyesületek konfe
renciája ez évben Szarvason lesz június 
27—30-ig. A konferencia tárgya: Féle
lemben élő világ, felszabadító Krisztus. 
Az előadások és megbeszélések foglal-
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koznak majd a leányélet földi aggodal
maival és a lelki élet aggodalmaival 
egyaránt. A konferencia előadói: dr.
Pesthy Pál, Bartos Pál, Kelló Gusztáv, 
Szőnyi Sándor, dr. Karácsonyi Sándor, 
Danhauser László, Bakó László, Sze
derkényi Anna, Hock Margit, Forgács 
Gyula, dr. Victor János. A konferencia 
részvételi díja 12 pengő, amelyben 3 
napi szállás, ellátás és belépődíjak benn
foglaltatnak. Jelentkezni lehet június
16.-ig a Magyar Keresztyén Leányegye- 
siiletek Nemzeti Szövetségénél (Buda
pest, IV., Váci-utca 78—80. II. 7.), 
amely szeretettel hív minden leányt és 
minden érdeklődött erre az országos ta
lálkozásra.

Gyón. Eöry Dénes gyóni tanítót 
a Magyar Zenealbum országos aranyko
szorús dalpályázatára küldött daláért 
bronz-éremmel tünte'tték ki.

Hatvan. Június 14-én jólsikerült mű
soros előadást rendeztek a belmissziói 
egyesületek, amelyen Szántó Róbert bu- 
dapest-kelenföldi lelkész tartott értékes 
előadást, H. Láng Lívia hegedütanárnő 
és Gyurka Lolly zeneszámokkal, Fekete 
Éva, Tárnái Tibor és Oravecz Margit 
szavalatokkal, Ferik Ica, Piska Magda, 
Ferik Erzsébet és Regős János jelenettel 
szerepeltek. A tiszta bevételt a gyüleke
zeti szoba és a lelkész-lakás építésére 
fordítják.

A Protestáns Tanítói Interné tusok 
Alapja segélyének elosztása ügyében az 
intézkedések egyházi részről folyó hó
6.-án megtörténtek. Az egyetemes fel
ügyelő a vallás- és közoktatásügyi mi
niszterhez a felterjesztést megtette. A 
miniszter jóváhagyása s a szétosztásra 
kerülő összegnek az egyetemes pénztár
ba való beérkezése után a segélyek ha
ladéktalanul kifizetést nyernek.

H A T Á R O K O N  T Ú L .
Németország. A sondershauseni Lu- 

ther-akadémia augusztus 2—15.-ig ez 
évben is megtartja nyári tanfolyamát, 
amelynek magyar előadója dr. Karner 
Károly soproni teológiai tanár s ame
lyen mint hallgató, több lelkészünk is 
részt vesz.

Svájc. A svájci protestáns népszö
vetség elnöke Kálvin nagy müvének, az 
úgynevezett Institúciónak 400 éves ju
bileumán kiáltvánnyal fordult Svájc pro
testáns népéhez. A hűségre buzdító 
kiáltvány így végződik: „Nem az a cé
lunk, hogy meddő csodálkozással áll
junk meg Kálvin történelmi nagysága 
előtt, hanem, hogy az ő reánkhagyott 
gazdag örökségét csorbítatlanul meg
őrizve, azt a jelenkor számára gyümöl
csözővé tegyük.“

Anglia. 1937-ben lesz Oxfordban az 
egyházak világkonferenciája, melynek a 
tárgya: „Egyház, nép és állam“. —
Anglikán teológusok egy csoportja két 
hetet töltött Tübingenben, Németország
ban a német teológia vendégeként.

Mexikó. Összeállították a mexikói 
egyházüldözés kimutatását. E szerint 40 
léikészt megöltek, 5 püspököt az ország
ból száműztek, 12 püspököt elűztek. 
1926-ban kereken 3000 lelkész volt, ma 
már csak 334 van hivatalban s a Mexi
kót alkotó egyesült államok közül 14- 
ben egyetlenegy lelkész sincs már. E 14

állam lakosa kereken 6 millió. Mexikó 
egészen római kát. állam.

Lengyelország. A stanislaui evangé
likus szeretetmunka most készül fenn
állásának 40. évfordulója megünneplé
sére. A D. Zöckler Theodor vezetése 
alatt álló szeretet-intézményekben 530 
lelket gondoznak. Közülök a legtöbb 
gyermek. Érdekes, hogy a gyermekek 
között két magyarországi születésű is 
van.' Az intézmény sok nehézséggel 
küzd. Bevételeinek legnagyobb része 
szeretetadományokból folyik be. A jubi
leummal kapcsolatban fogják megünne
pelni az ukrán evangélikus mozgalom 
1Ö éves évfordulóját, melyet azzal is 
emlékezetessé teszhek, hogy az ukránok 
részére Stanislauban ekkorára külön 
templomot fognak- építeni.

Svédország. Az északi államok evan
gélikus lelkészeinek visby-i konferenciá
ján Németországból is részt vesz Ma- 
rahrens püspök.

K Ü L Ö N F É L É K .
Készül az új magyar bibliafordítás.

Az új magyar hivatalos protes'áns bib
liafordítás nyomási munkálatai a befeje
zés felé közelednek. Az ótestámentomi 
részt dr. Czeglédy Sándor ceglédi refor
mátus lelkész, az újtestámentomi részt 
dr. Raffay Sándor evangélikus püspök 
fordította. Az új bibliafordítás a Brit- és 
Külföldi Bibliatársulat kiadásában jele
nik még.

A derék magyar. A nemrég lezajlott 
Horthy-távlovaglás résztvevői az egyik 
magyar faluban megtekintették a nép
házat. A lovakra közben odakünn a la
kosság vigyázott. Induláskor az egyik 
angol úr 5 pengő borravalót akart adni 
annak, aki a lovára vigyázott. Az öreg 
magyar azonban nem fogadta el a pénzt, 
mert — úgymond — ő nem pénzért tett 
szívességet. Azután tolmács segítségé
vel azt mondotta az angol úrnak: „Ha
olyan sok pénze van, hát segítse vissza
szerezni Nagy-Magyarországot.“ Az an
gol meghatódva búcsúzott el a derék 
magyartól.

CSALÁDI É R T E S ÍT Ő
Eljegyzés. M o h á c s y  L á s z l ó  ba- 

konytamási lelkész eljegyezte S a n d y  
I r m á t  Mihályiból.

Halálozás. — özv. Asbóth Józsefné,
szül. Horváth Júliánna. a Harangszó ré
gi hűséges olvasója június hó 9.-én 83 
éves korában elhunyt. Sopronban temet
ték június 12.-én nagy részvét mellett. 
Gyászolják gyermekei Asbóth József, 
Horváth Jánosné Asbóth Julia, Asbóth 
lános családjaikkal, Asbóth Anna és 
Lidia. — Özv. Pohánka Gyuláné szül. 
Sass Gizella június hó 11.-én Budapes
ten elhunyt. — Feltámadunk!

A MA G Y A R  GAZDA.
Vegyes. A földmívelésügyi miniszté

riumban értekezletet tartottak a budapesti 
marhavásár forgalmának emeléséről. — Az 
ország legnagyobb részében az akácméz 
termelésünk gyengén sikerült. — Árvetés

jelentések szerint a négy főkalászosból jó 
közepes termés várható. — Megkezdődött 
a németországi élősertés kivitel.

Terményárak Budapesten. Búza 14.30 
—15.30, rozs 12.10—12 45, takarmányárpa 
10.75—11.75, zab 14 25—14.50, tengeri 
12.05—12.35 pengő métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronkint, 340 kg-on 
felül 101-104, 340 kg-on alul 98-100; 
szedett közép p-ként, 220—260 kg-ig 96— 
100, 180-220 kg-ig 90—94, 100-180 kg- 
ig 76—88 ; öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on 
felül,89—93; szedett öreg 82—87 ; angol 
hússertés p-ként, 180—220 kg-ig 101—105, 
angol sonkasüldő p-ként, 120—150 kg-ig, 
96—106 fillér élősú’y kg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
\  Haranes7ó terjesztésére a kővetkező 

adományok folytak be:
Zúgor Sándor Székesfehérvár, Bár- 

dosi Gyula Veszprém, Litvay End
re Nagykanizsa, Ágoston Eszter Győr 
70—70 fillér. — Valachovics Pál 
Berzence, özv. Rácz Andrásné Turkeve, 
Haskó Istvánná Rákosszentmihály, Rei- 
singer Márton Lajoskomárom, Dákai 
Péter Bodajk. Kocsis Lászlóné Gyula, 
Weinberger Gusztávné Kőszeg. Mester- 
házy Sándor Mesterháza, özv. Czuppon 
Sándorné Kővágóörs. Tóth Mihály Lé- 
bény 615. hsz., Takács lános Hegyfalu, 
Wellner Jánosné Győr, Dákai Imre Ge
ese. Löczy Ferencné Magyarbóly. Hor
váth János Kaposfüred, Németh Sámuel 
Hegyfalu, özv. Spratek Lipótné Sonron, 
Györkös István Celldömölk, Hankó Gyu
la Lajosmizse. Bánfai Mátyás Zalaeger
szeg 60—60 fill. — Evang. missziói egy
ház Csépa, offert. 62 fill. — Bors Lajos 
Bakonvtamási, dr. Vidonyi Sándor Győr, 
Udvardy Aranka Bakonycsernye, Kiss 
Imre Nagvhát, Sztrókav Sándor Győr,
Kardos János Pápa, Borsodv János
Gvőr, özv. Schleifer Imréné Szombat
hely, dr. Horváth István Győr. özv. dr. 
Nagy Barnáné Edelény 72—72 fill. — 
Kovács Ferencné Olcsva. dr. Szloboda 
István Gvőr. özv. Szloboda Jánosné Ko
márom, Hajnalfi Gitta Budapest, özv.
Delv Lajosné Feloéc. Mátis János Vásá
rosfalu. Daán Dénes Szapudi-puszta.
Bolla Ida Nagvkanizsa, Adám Ántalné 
Kecel, Czink Ferencné Szend. Simon 
Gvörgyné Tét, Pethes András Szombat
hely. Kecskeméti Ilona Pestszenterzsé- 
bet 1-1 P.

G y ő r ö t t  Árpád-út 32. szám jilatt 
úi kalap-szalon nyílt. Uj kalapok, női és 
férfi kalapok alakítása, vasalása, tisztí
tása olcsón. A hittestvérek támogatását 
kéri: Szalay Mária. 2—2

FELHÍVÁS.
Július 8.—15.-ig nemzetközi asszony

hét lesz Budapesten. Illő volna, ha lega
lább ezen időben a „mintaasszony“ Ve
res Pálné Nagyasszonyunk emlék lev. 
lapján küldenék üdvözleteiket az okle
veles és dolgozó magyar nők, akik ki- 
képeztetésük lehetőségét az ő 30 éves 
harcának köszönhetik. Szállítja a Luther 
könyvkereskedés VIII., Üllői-út 24., 
Scholtz testvérek IX., Ferenc körút 19—
21. és a Bethlen Gábor könyvkereskedés 
VIII., Kálvin-tér 8. sz.
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Egészségvédelem a családban.
Irta: Dr. Ittzés Zilgm ond, vármegyei tiszti főorvos.

5. V é d e k e z é s  a  b e te g sé g e k  e llen .
Hogy valami ellen védekezni tudjunk, ismernünk kell a 

támadót, legyen az élő lény, tárgy, láthatatlan erő, vagy csak 
1000-szeres nagyítással látható élő apró-szervezet. Ha aztán 
megismertük az ellenséget, meg kell ismernünk és elő kell te
remtenünk az ellene való védekezés fegyvereit is.

Az összes betegségeket és az ellenük való védekezés 
módjait sorra nem taglalhatjuk; ez nem is szükséges, mert az 
eddig elmondottak szem előtt tartásával, egészséges életmó
dunkkal a legtöbb betegség ellen egyben védekezünk is.

A fontosabb fertőző betegségekről, az ellenük való véde
kezésről és a gyakoribb mérgezésekről azonban mégis szüksé
gesnek tartom, hogy egyet-mást elmondjak.

A betegségeket három főcsoportra oszthatjuk. Vannak 
velünk-született u. n. fejlődési rendellenességek, öröklött- és 
szerzett betegségek, — az utóbbiakhoz számíthatjuk a fertőző 
betegségeket is.

A velünk-született bajok, testi-, vagy lelki adottságok, 
vagyis fejlődési rendellenességek rajtunk kívül álló okokból 
erednek, amelyekről sokszor maguk a szülök sem tehetnek. 
Nem lehet azonban tagadni, hogy a velünk-született fejlődési 
rendellenességek, — legyenek azok testi hibák; tagok, tagré
szek hiánya, eltorzulása, farkastorok, nyulajk, sandaság, sat
nyán fejlettség, vagy legyenek azok szervi- avagy lelki hibák: 
siketnémaság, vele-született elmegyengeség, hülyeség, ideg
gyengeség, stb., mondom: nem lehet tagadni, hogy ezek leg
többje a szülök részéről az egészség alaptörvényei ellen elkö
vetett bűnös merényleteknek, kicsapongásoknak, helytelen 
életmódnak s különösen a szesz mértéktelen élvezetének, az 
alkoholizmusnak, sokszor pedig a testet-lelket kizsaroló mér
téktelen munkának a következményei.

Az öröklött betegségek közül meg kell említeni az ideg
bajokat, valamint az elmebetegségek egyes formáit. Ide kell 
sorolni a vérbajt is, bár egyben voltaképpen a fertőző betegsé
gek csoportjába tartozik, hrröl mondja a biblia: „Hetediziglen 
büntetem az atyák vétkeit a fiákban!"

Újabban mindinkább tért hódit az a nézet, hogy az örö
kölhető bajok és egyes fertőző természetű betegségek megelő
zése céljából kötelezővé kell tenni a házasulandóknak a háza- 
sodás előtti orvosi vizsgálatát s a házasságkötést csak azok
nak engedi meg, akik hatósági orvosi bizonyítványt mutatnak 
fel arról, hogy örökölhető, vagy fertőző betegségben nem 
szenvednek, E tekintetben nagy feladat és súlyos kötelesség há
rul minden szülőre. Figyelmeztetnünk kell gyermekeinket há
zasságra lépésük előtt arra, hogy lelkiismeretes orvosi vizsgá
lat révén bizonyosodjanak meg arról, nincs-e valamilyen örö
kölhető, vagy fertőző betegségük. Erre 'azoknak is szükségük 
van, akik tudomásuk szerint ily betegségre tiszta életmódjuk
kal okot nem szolgáltattak, avagy, akiknek szülei egészségesek, 
— mert vannak tudtunkon kívül szerzett betegségek, amelyek, 
bennünk lappangva és orozva támadnak s amelyek másod-, 
harmadíziglen is örökölhetök és egyik nemzedékben különö
sebb megbetegedési tüneteket nem okoznak, a következőben 
pedig súlyos elváltozások révén válhatnak nyilvánvalókká.

Az idegbetegségek nagy része örökölhető. Amiből azon
ban nem következik, hogy minden idegbajos szülőtől származó 
gyermek is feltétlenül magával hozza a világra az idegbeteg
séget. Rendszerint csak a hajlamot öröklik az utódok. S ha ne
velésük az isteni, erkölcsi törvények és az egészségügyi sza
bályok szemmel tartásával történik, idegbaj nem fejlődik ki, 
hanem legfeljebb érzékenyek a testi és lelki behatásokra, amely 
szervezetbeli gyengeséget helyes neveléssel és edzéssel lénye
gesen lehet a gyermek fejlődésének ideje alatt enyhíteni.

örökölhető betegség a vérbaj is, amely, mint már mond
tuk, egyben fertőző természetű is. A betegség tüneteinek le
írása nem ennek a cikknek a keretébe tartozik. De meg nem is 
szükséges, hogy a nem-orvosokat félismeretekkel a képzelődés 
veszedelmes állapotába döntsük. A betegségek hézagos ismer
tetésével csak módot és alkalmat nyújtanánk nekik arra, hogy 
a magukon észlelt különféle tüneteket helytelenül értékeljék és 
feleslegesen aggodalmaskodjanak. Ha magunkon rendellenes 
jelenségeket veszünk észre, menjünk késedelem nélkül orvoshoz, 
aki egyedül ért a betegségek felismeréséhez, ő  aztán vagy meg
nyugtat felesleges aggodalmunk miatt, vagy — ha aggodal
munk nem bizonyulna alaptalannak, gondos és kitartó keze
léssel meggyógyít bennünket. ,

A tüdövész örökölhetősége felett a tudósok között sok 
vita folyt. Általában az a nézet alakult ki, hogy a tüdövész s a

gümőkór bármely más formája nem mint kész betegség szüle
tik velünk, hanem csak az arra való hajlam öröklődik. Tehát 
az ily gyermekek is voltaképpen az öröklött hajlam mellett 
úgy szerzik a bajt fertőzés útján. Akárhogyan álljon is a dolog, 
tény az, hogy giimökóros szülök gyermekei már kis korukban 
gyakran, de nem minden esetben beiegesznek meg gumokorban.

A fertőző betegségek legnagyobb részét úgy szerzi az 
ember másoktól vagy közvetlen érintkezés, vagy közvetve 
oly módon, hogy harmadik egyén közvetíti a bajt kezével, tár
gyakkal, amikhez a betegség csirái valahol valamely beteggel 
lörtént érintkezés alkalmával hozzátapadtak. Közvetítheti a 
fertőző betegség csiráival való fertőzést a levegő, por, étel
és ital-nemű, ruházat vagy bármiféle tárgy, (ivó-) evőeszköz, 
levél, könyv, különösen tankönyv, könyvtárból kivett könyv, 
utazás közben a vasúti kocsi fejpárnája, stb. Közvetítheti állat: 
kutya, macska, madár (pl. papagály), férgek, élősdiek, tetvek, 
szunyogfélék, legyek, stb.

A fertőző betegségeket két főcsoportra oszthatjuk. Van
nak heveny (akut) es idült (krónikus) fertőző betegségek. Az 
idült termeszetüek is öhhetnek magukra heveny jelleget. Az 
idült betegségek köze tartozik a vérbaj, a gümőkór és a szem
csés kötöhártyalob (a trachoma).

A heveny fertőző betegségek közül a legtöbb gyermek
korban támadja meg az embert. A sokféle gyermekkori fertőző 
betegség közül különösen az álhártyás lobbal, vörhennyel, ka
nyaróval, hörghuruttal, azután a felnőtteket is fenyegető hasi 
nagymazzal, verhassal, merevgörccsel, lépfenével és a veszett
séggel kell foglalkoznunk s az ellenük való védekezés módjait 
dionejbari ismertetnünk.

Az i d ü l t  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  közül szó 
volt már a v é r b a j r ó l ,  amely ellen a tiszta, erkölcsös élet, 
a vallásos alapokon nyugvó családi életközösség és nevelés a 
legbiztosabb védelem.

A g ü m ö k o r  is idült lefolyású betegség. Van a gümö- 
kórnak kettele megjelenési formája: a nyílt és zárt gumókor. 
Nyíltnak nevezzük akkor, ha a beteg köpete, sebváladeka és 
egyeb váladékai tartalmazzák a betegségre jellemző apró kis 
bacillusokat, amiket csak igen erős nagyítással lehet felismerni. 
Az ilyen tormája a gümökornak igen fertőző, átragadhat mind
azokra, akik liy váladékkal érintkeznek, azt belélegzéssel a 
gégéjükbe, tüdejükbe, vagy szájukon át etelek közvetítésével, 
vagy más úton szervezetükbe juttatják. A nyílt gümökoros be
teget, mint minden fertőző betegségben lévő embert az egész
ségesektől el kell különíteni. Ez legmegfelelőbben természete
sen szanatóriumokban, kórházakban történhetik. De otíhonuk- 
ban is keresztül lehet vinni a betegek megfelelő elkülönítését 
a csaiád többi tagjaitól, ha van a lakásban arra való, külön be
járattal bíró helyiség. El lehet még otthon különíteni a tüdő- 
oajos beteget u. n. lektetö házikóban, amelyet az udvaron le
het kis költséggel felállítani, aminek üyör varos tiszti főorvosa, 
dr. Kovácsics Sándor az egyik föszorgalmazója. A tüdőbeteg, 
vagy más szerv, avagy testrész gümökórjában szenvedő beteg 
állandóan a napfényes, kitünően szellőztethető kis házacskában 
lakjék. 1 ermészetesen, — ha járni tud és azt az orvos meg is 
engedte, sétálgathat, de társaságba és a család körébe mind- 
aadig nem mehet, amíg baja nyílt, — ezt pedig csak az orvos 
tudja megállapítani.

A gümökor ellen amellett, hogy kerüljük a gümőkóros 
betegekkel az érintkezést s hogy tartózkodunk a csóktól, külö
nösen a szájoncsókolástól, a kezcsóktól, — ami főleg társasá
gokban igen rossz szokásként el van terjedve, — testünk ed- 
zettsege es mint minden fertőző és nem fertőző betegseg ellen, 
a józan életmód a legbiztosabb eszköz, mert ez által tudjuk 
egyedül megőrizni szervezetünk ellenállóképességét a betegsé
gekkel szemben. Említettem a csókot, kézcsókot, mint rossz 
szokást, ami alkalmas arra, hogy fertőző betegséget szerezzen 
általa az ember. Megvan erre a lehetőség különösen nagyobb 
társaságban, ahol a nők találkozáskor és elbúcsúzáskor csók
kal üdvözlik egymást, a férfiak pedig egymás után járulnak a 
hölgyekhez kézcsókra s esetleg osztogatják egymásnak a kü
lönböző fertőző betegségek csiráit, különösen a vérbajét és a 
gümőkórét! Fel kell hagyni ezzel a rossz szokással, sok helyen 
iassanként ki is megy a divatból s a kézcsók elhagyását és a 
„kezét csókolom“ szavakkal való üdvözlést a férfiaktól az 
okos asszonyok immár nem veszik rossz néven. Már az iskolá
ban, főleg a lányok között kellene ezt a veszedelmes rossz 
szokást, az örökös csókolódzást kiirtani, szigorúan megtiltani!

A tüdőbajos embernek magának is igen kell vigyáznia, 
hogy köpetével, ráköhögéssel mást meg ne fertőzzön. A köpe- 
tét erre szolgáló, fertőtlenítő folyadékkal ellátott csészébe, vagy 
u. n. Detweiler-féle, légmentesen zárható zsebcsészébe ürítse, 
ne pedig a padlóra, járdára, mert a kis gyermekek a földön
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csúszkálva és játszva szájukba viszik így a gümőkórbacillusok 
millióit s könnyen fertőzhetnek. A sepréskor 'pedig a padló fer
tőzött porát felkavarják és belégzik a szobában tartózkodók. 
T iisszentéssel, hangos beszéddel, köhögéssel a levegőbe jut
nak parányi nyálcseppek, köpe’trészek, amelyek az éppen kö
zelben tartózkodó, 1—2 méteren belül velünk beszélgető orrán, 
száján át légzőszervébe juthatnak s ha történetesen influenza 
vagy gümőkorbacilusokat tartalmaznak, elővigyázatlanságuk 
által fertőző megbetegedésnek lehetünk okozói, amit elkerül
hettünk volna, ha szájunk elé zsebkendőt tartottunk volna és 
köhögéskor, tüsszentéskor elfordultunk volna a velünk szemben 
állótól.

Nagyon veszedelmes a tüdőbaj a serdülőkorban. Ha a 
betegség csirája bejutott is a fiatal szervezetbe, azért még 
nem biztos, hogy a szervezet nem lesz képes a bajjal megbir
kózni. Okos, mértékletes életmód mellett ez rendszerint sikerül 
is. De ha az ifjú mértéktelen a szórakozásban, étkezésben, 
ivásban s általában rendszertelen életet él, amellyel megcsu- 
folja az erkölcsi és egészségi szabályokat, -—- nem adván meg 
sem lelkének, sem testének a kijáró pihenést, éjszakázás, ki
merítő sportolás, erőn felül végzett munka s különösen áttán
colt éjszaka után az öröklött hajlam mellett még hajlamot is 
s z e r e z  a tüdőbaj kifejlődéséhez.

A tüdöbajról köztudatba ment már az a megállapítás, 
hogy az lakásbetegség. Ez azt jelenti, hogy az egészségtelen, 
sötét, nedves és elhanyagolt, szennyes lakás főfészke a gümő- 
kórnak. Ezért az egészséges lakásról vaió gondoskodás egyik 
főkötelessége legyen a családfőnek, hogy családját a gíimökór 
veszedelmével szemben legalább ez úton megóvni igyekezzék, 
mert a kívülről jövő ártalmakkal szemben azután minden egyes 
családtagnak magának kell felvértezve lennie a szülői kioktatás 
és az iskolai felvilágosítás útján.

Nagyobb gócpontokban, megyei-, járási székhelyeken a 
tüdővész leküzdésére alakult társadalmi egyesületek u. n. disz- 
panzéreket, magyarul: gondozó intézeteket állítottak fel, ame
lyek arra vannak hivatva, hogy a szegénysorsú családok gyen
gén fejlett, betegségre, tüdőbajra hajlamos tagjait tápszerek
kel, ruházattal, gyógyszerekkel segítsék s ha betegek, őket az 
intézet gondozónői útján gondozzák, időnként az intézetbe be
rendeljék, ahol az intézet orvosa megvizsgálja és ellenőrzi a 
fertőzöttségre gyanúsakat. Ezeket aztán, valamint a család 
többi tagjait is a betegség ellen való védekezésre kioktatja, a 
gümőkorról szóló ismeretterjesztő iratokkal látja el. Ugyanezt 
a célt szolgálják bizonyos vonatkozásban a szabadlégi-, más 
néven az erdei iskolák is, amelyek a kora tavasszal nyílnak

meg és késő ősszel zárulnak be. Ide szintén a satnyán fejlett, 
tüdöbajra hajlamos iskolaköteles gyermekeket veszik fel. A 
tanulás részben a szabad levegőn, részben olyan üvegházban 
történik, amelynek 3 oldalát végig ablakok alkotják s amelye
ket a szél járásának a figyelembe vételével tetszés szerint ál
landóan nyitva tartanak. A szabadlevegőn oktatást bármely 
iskolának egészséges, tiszta és árnyas udvarában is meg le
hetne honosítani, ehhez csak egy kis jóakaratra és áldozatkész
ségre volna szükség.

A gümőkórt meg lehet kapni állatoktól is, különösen pe
dig a gíimőkóros tehén forralatlan tejétől, tejtermékétől. Ezért 
a gazdának és a családfőnek gondja legyen arra, hogy gümös 
tőgygyuladásban, gyöngykórban beteg tehenek teje ne kerül
hessen eladásra és közfogyasztásra, illetőleg a család aszta
lára. A legtöbbször a tehenek gümőkórja is csak lappang az 
állat szervezetében s az állat látszólag egészséges, amiért is 
nem lehet mindig megállapítani, hogy a tej, amelyet haszná
lunk, egészséges állattól származott-e. Ezért kell tehát bizto
sítanunk magunkat a tej felforralása által a fertőzés ellen. A 
felforralással tönkre mennek a gümőbacilusok s ’ az ilyen tej, 
vagy tejtermék már nem fertőz.

Amiket a gümőkórral szemben való védekezésről el
mondtam, mindaz nagyjában áll az összes többi fertőző beteg
ségekre is. Ezért a továbbiak során a fontosabb fertőző beteg
ségeket csak a rájuk jellemző vonatkozásokban tárgyalom.

Az idült fertőző betegségek közé tartozik még a s z e m 
c s é s  k ö t ő h á r t y a l o b ,  vagyis a trachoma, az u. n. 
egyiptomi szembetegség. A csonka hazánk északkeleti megyéi
ben, az Alföldön, továbbá Somogy és Zala vármegyében van 
járványszerűen elterjedve főleg a tót és a horvát lakosság kö
zött. A magyarság, úgy látszik, kevésbé fogékony ezzel a hosz- 
szadalmas lefolyású, igen nehezen gyógyítható betegséggel 
szemben. Vele szemben a védekezés abban áll, hogy a ra
gályzó, hurutos szemű beteggel az érintkezést kerüljük, vele 
ugyanazt a törülközőt, mosdótálat, stb. ne használjuk. És mi
vel nem tudhatjuk, hogy akivel dolgunk akad, szenved-e 
trachomában, az egyéni védekezésnek főleg abban kell állni, 
hogy kezünkkel vagy szennyezett kendővel szemünkhöz ne 
nyúljunk, annak megtorlásét mindig csak tiszta zsebkendőnk
kel eszközöljük. Ez azért is kell, hogy szokásunkká váljék, 
mert más fertőző bajt is átvihetünk szemünkre, ha nem va
gyunk elég óvatosak. A trachomások állandó ellenőrzése és 
szakszerű kezeltetése a hatóságok gondoskodásának tárgyát 
képezi.

(Következő cikkünk címe: A heveny fertőző betegségek).

K E C S K É S J Á N O S
lakberendező asztalosmester

GYŐR-GYÁRVÁROS,
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút or okat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is. 
M e g h í v á s r a  helyszínre megyek

Két úri leány nevelőnöi állást keres. 
Az egyiknek tanítónői oklevele van, a 
másik a putnoki állami háztartási isko
lát végezte. Mindkettő teljesen bírja a 
német nyelvet is s zongorát is tanítanak. 
Megkereséseket a kiadóhivatal továbbit.

1—2
Nyaralás. A Fébé. Evangélikus Dia

konissza Nőegylet Budapest-Hüvös- 
völgyben I., Hidegkúti-út 123/a. szám 
alatt penziót tart fenn, amely a 83-as 
villamos végállomásától a város felé 
2—3 percnyire gyönyörű, egészséges, 
csendes helyen, bent az erdőben fekszik; 
testi s lelki pihenésre kiválóan alkalmas. 
A penziót a diakonissza intézet orvosa 
vezeti.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  J Ó L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? I

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tfiz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esett n.

A jóléti egyesület 1936. évi pragrammjn-
Gondo8kodás a  gyerm ek, ul I

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV.. Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Tanév végivel négy polgárit végzett 
jónövésü evangélikus fiú tanoncnak 
menne ugyancsak evangélikus vegyes
kereskedőhöz vagy más iparos mester
ségre. Lehetőleg németajkú városba. Cí
me, válaszbélyeg ellenében, kiadóhiva
talban. 2—3

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STXXNÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!
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O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Miképpen történik ez? Ha a mennyei Atya Szentleikét adja nekünk, hogy kegyelme 

által szent Igéjének hlgyjünk és kegyesen éljünk, itt ideig és ott örökké.
A második kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.

A litaiansno 
isarkMiáO-kiadóhivatala.

G Y Ő R
U.. PeMfl-Mt 1.

Uöfiaetéii ára: 
oofyodóvro 1 P 28 flUét, 

félévre 2 P K* fillér, 
«IV é n e  4 P *0 fillér 
Gaoportoi kőidéivel 
iO*/<-oi tedvexminy 

Amerikéba egéas é n e  t  
dollár; aa utódállamokba 
neiredéne 1 P SO fillér

A ra tá sra .
A maga idejében aratunk, 

ha el nem lankadunk. (Qal. 
6., ?.)

Alig vette fel a nagy természet 
tavaszi ruháját, megjelentek a 

földmívelésügyi minisztérium jelen
tései, amelyek időről-időre tájékoz
tatták az ország közvéleményét a 
terméskilátásokról. De ugyanakkor 
a szántóvető is nap-nap után kijárt 
földjére, hogy megfigyelje az elve
tett magok szárbaszökkenését, hogy 
kijavítsa a még kijavítható hibákat, 
hogy pótolja a még 
pótolható mulasztáso
kat. És nap-nap után 
aggódó arccal kém
lelte az eget: vájjon 
milyen arcot m utat?... 
vájjon mosolyogva 
nézi-e, vagy beborult 
arccal, a harag cik
kázó villámaival fe
nyegeti-e a fejlődő 
termést ?

Hát vájjon te —
Testvér — tudatában 
voltál-e s tudatában 
vagy-e annak, hogy 
magad is szántóvető 
ember vagy, akire egy 
nagy termőföld meg- 
mívelése és aratásra 
való megmunkálása várakozik? 
Tudatában vagy-e annak, hogy ha 
nincsenek is aratásra váró földjeid 
kint a nagytermészet ölén — még 
akkor is neked írta meg az apostol 
üzenetét: „A maga idejében ara
tunk, ha el nem lankadunk?“

Vájjon hallgattad-e éber figye
lemmel az égi minisztérium termés
jelentéseit? Hiszen lelkiismereted
nek minden megmozdulása, minden 
dicsérő, vagy korholó szava egy- 
egy égből leküldött termésjelentés, 
amely tájékoztatni akar, hogy mi
lyen lelked termőföldjének a várha

tó termése s milyen aratásra le
hetsz majd elkészülve? És ki-ki 
jártál-e lankadatlanul a földedre, 
hogy megvizsgáld vetésedet? 
Hiszen minden istentisztelet, min
den úrvacsorához megtérített asz
tal, minden bibliaóra, minden za
vartalan csendes esti óra, mikor 
napi munkád végeztével egyedül 
maradsz a lelkeddel, — egy~egy al
kalom volt a kimenetelre: a z  ö n 
v i z s g á l a t r a ,  a m a g á b a -  
s z á l l á s r a ,  mikor megláthattad 
elvetett magvaid szárbaszökkené
sét, termésed hibáit és amikor jó

vátehetted aratást előkészítő mun
kád mulasztásait.

És kémlelted-e lankadás nélkül 
az eget, hogy milyen arccal nézi 
vetésedet? Hiszen minden áldás és 
siker, melynek szívedben öröm és 
boldogság volt a visszhangja és 
minden csapás és kudarc, amely a 
bánat fellegeivel árnyékolta be 
életutadat — egy~egy intés volt 
számodra, hogy felfelé nézz: oda 
és ahoz, akitől „alá—száll a földre 
minden jó és tökéletes ajándék és 
vigasztalás, akinek segedelme nél
kül hiábavaló minden munkád, aki 
esőt, korai és késői záport ad an

nak idejében s az aratásnak ren
delt heteit megőrzi számunkra.“ 
(Jer. 5, 24.)

Az az időszak, ami most a ter
mészet világában a kezdetét veszi 
— az aratás ideje! Pár nap múlva 
eldől a nagy kérdés, mely a mag
vetés ideje óta milliók nagy kérdé
se: Lesz-e elég kenyér? Nem fo- 
gunk-é szembetalálkozni az éhín
ség zordon rémével? De a felelet, 
amit erre a kérdésre majd a kenyér
magra várakozó magtárak adnak, 
csak akkor lesz áldás az aratók éle
tében, ha termésüket azzal a tudat

tal takarítják be, hogy 
az kettős magvetésnek 
a közös gyümölcse. 
Annak a magvetésnek, 
amely a nagy termé
szet világában történt 
és annak, ami a lel
kek világában folyt, 
mert mind a két mag
vetésre érvényes az 
apostol megállapítása: 
„A maga idejében 
aratunk, ha el nem 
lankadunk“.

O h ! ne gondold hát 
— Testvér —, hogy 
azokhoz a learatott és 
kicsépelt magokhoz 
a te lelkedben folyó 
magvetésnek éstavaszi 

munkának nincsen semmi köze! Ne 
gondold, hogy azt a magot csak a 
te verejtéked és az Istennek az idő
járásban nyújtott áldása érlelte meg 
az aratásra! Része volt abban a te 
lelkednek s a lelkedben folyó mag
vetésnek és munkának is! Ezt bi
zonyítja Üdvözítőd, aki azt üzente 
neked: „Keressétek először Isten
nek országát és annak igazságát és 
mindenek megadatnak néktek.“ 
(Máté 6,33.) De ezt hirdeti az élet 
is, amely nap-nap után bizonysá
got tesz arról, hogy a lelki magve
tésben lankadatlanul munkálkodó, 
vallásos szív több megelégedést és
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nagyobb boldogságot tud találni a 
csak félig telt magtáraiban, mint a 
lelki magvetésben hanyag, vallás
talan szív a szinültig megtelt rak
tárakban. Minél több érett kalászt 
munkált meg valaki a maga lelké
nek a termőföldjén, annál nagyobb 
hálával tudja fogadni az anyagi 
világban a keveset is, mert annál

A magyar föld legfontosabb 
munkája a vetés és az aratás. Ta
lán mivel mindkét munkának böl
csője a szentírás és talán mivel 
mindkét munka bölcsője a magyar 
sorsnak, magyar népünk úgy a ve
tést, mint az aratást bizonyos szer
tartásos komolysággal végzi. A ma
gyar lélek megérzi, hogy a vetés és 
aratás tulajdonképpen az imádság
nak munkában való kifejezése: A 
mi mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma!

Folyik az aratás. Elfogódott lé
lekkel állok meg egy búzatábla vé
gén. A rekkenő hőségben szellő 
borzong végig a táblán és erre a 
kalászok csudálatos zizegő hangon 
búcsúzkodnak; búcsúznak egymás-

mélyebben érzi, hogy még az a ke
vés is csak a j á n d é k :  i n g y e n ,  
k e g y e l e m b ő l  k a p o t t  d r á 
g a  a j á n d é k .

Így érvényesül minden aratáskor 
— legyen az akár bő, akár szűk 
aratás — az Írás szava: „A maga 
idejében aratunk, ha el nem lanka
dunk“. Irányi hamill.

tói, búcsúznak az anyaföldtől és 
búcsúznak tőlem, hiszen születé
süktől kezdve ismerem őket. Lát
tam ősszel a piros búzaszemet a 
földbe hullani, láttam a földből ki
bújni a kezdetben majdnem bordó- 
színű és mindinkább zöldülő kis 
vetést, láttam a vetést télen ázva- 
fázva halványulni, sanyarogni; lát
tam tavasszal az első napsugárra 
és pacsirtaszóra megélénkülni, új 
életre kelni, üde zöld színbe öltöz
ni; láttam, hogyan bokrosodik el a 
tavaszi eső nyomán és miként si
kerül a tavaszi szellőnek mindig 
tökéletesebb hullámokat végigfod
rozni rajta. Szívem hangosabban 
dobogott, amikor megpillantottam 
a szentgyörgynapi első búzakalászt s

megilletődve szakítottam le a reám- 
mosolygó első búzavirágot. Majd 
jött a virágzás, a megtermékenyü- 
lés és a lassú, fokozatos érés. Amíg 
a kis vetésből a mostani rengő, 
hullámzó búzatenger lett, addig a 
búzatábla a haragos zöldtől a fris
sen sült kenyér barnapirosságáig a 
színek egész sorozatával gyönyör
ködtette szememet. Valahányszor 
megálltam a búzatábla mellett, 
mindannyiszor reménykedve, kö
nyörögve elimádkoztam: A mi min
dennapi kenyerünket add meg né
künk ma!

Rekkenő melegben, izzó napsü
tésben folyik az aratás. Az aratók 
a tábla közepe táján dolgoznak; 
hárman vannak. A férfi a kaszás. 
Amint feszülő izmokkal élesrefent 
kaszáját suhogtatja, rendre omlik 
előtte a gabona. Mintha vezény
szóra csinálná, oly ütemesen végzi 
munkáját. Bár távol állok tőlük, 
mégis szinte hallom a kaszasuhin
tást. Utána egy piroskendős ma
gyar lány, a marokszedő. Kezében 
sarlóval ide-odahajladozva fürgén 
szedi a rendet marokra. Sietnie kell, 
állandóan nyomában a harmadik 
munkás, a kévekötő. Fiatal legény, 
aki a marokraszedett gabonát ügye
sen és gyorsan térde alá szorítva, 
előre leteregetett szalmakötélbe

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.“
Irta: Györify B é la .

A csoda.
Irta: dr. Schiitt Gyula. 23

XV. FEJEZET.
A hét nehezen telt. Mikor nagy napot vár az ember, ak

kor az előtte fekvő órák unalmasak és bosszantók. így jártak 
Natalia és társai. Végül mégis elérkezett a várva várt nap, 
melyen Natáliának fel kellett lépnie. Ez volt szerda s másnap 
jön a doweri út. Natáliának nem volt Ínyére a fellépés, mert 
tudta, hogy ez alkalommal a rendőrfőnök jobban néz a szeme 
közé, ez pedig nem kívánatos most, mikor esetleg holnap 
csóknyi távolságba kerülhet vele. Fellépéséről sem akart le
mondani, mert szerződésszegésért megint csak hivatalos érint
kezésbe jutott volna a rendőrséggel. Égy órával előbbre tetette 
fellépésének idejét azzal, hogy feltétlenül Reimsba kell még 
este mennie s vonata háromnegyed tízkor indul. Féltizkor kel
lett volna fellépnie s így féltizre már végzett. Azonnal taxiba 
ült s kihajtatott az állomásra. A sofőrrel jegyet vetetett, a je
gyet eldobta s más taxin hazasietett. Nyugodtsága azonban nem 
volt. Mit csinál a főnök úr, ha hült helyét találja s nem tud tur
kálni iratai között?... Rettentően izgatta a kérdés. Virágárus
nőnek öltözött s tízkor már a bárnak asztalai között kinálgatta 
illatos portékáját. Már ott volt, mikor belépett a rendőrfőnök. 
Lohe azonnal megtudta, mi hír van Natalia körül s rohan a bár
tulajdonoshoz. Röpködtek a kérdések:

— Mi ez? Hol van Natalia?...
Natalia visszafojtott nevetéssel figyelte az ideges főnök

nek magyarázó, tiltakozó és fenyegető gesztusait.
— Reimsba ment. Itt ült autóba s ment az állomásra. 

Holnapután visszajön. — Védekezett az ijedt bártulajdonos.
Azonnal előkerült a sofőr is, ki az állomásra vitte Natá

liát. ö  is igazolja, hogy Reimsba utazott. Ö váltotta meg je
gyét, sőt holnap után estére kirendelte az állomásra s kifizette 
neki már ezt az utat is. Erre Lohe megnyugodott. Már azt 
hitte, hogy a hölgyike neszét vette valaminek és megugrott. 
Jókedve visszatért... Csak sajnálta, hogy a tervbe vett igazol

tatás elmaradt. Bizonyos titkolt örömmel készült e munkára... 
Natalia nem mert a közelébe menni, csak távolról figyelte. 
Lohe azonban virágos kedvben volt s intett neki, jöjjön virá
gaival!... Két piros szegfűt vett. Ötfrankost dobott neki... Nem 
igen nézte arcát. Lábán megpillantotta a kitaposott negyven
egyes lakcipöt s nem volt kedve arcába nézni. Csak amint há
tulról nézte, tűnt fel neki a lompos ruha alatt a kecsesen mozgó 
test s kísérte szemével az ajtóig. Natalia megfordul s szemük 
összevillan. A rendőrfőnök, mintha vakító fény érte volna, le
hunyta szemét s mire felnézett, Natália eltűnt. Nem gyanított 
semmit. Csak annyit gondolt magában: a lejtő aljára jutott
egykori fiatal szépség!...

Natáliát ellenállhatatlan vágy fogta el, amint meglátta 
kint a rendőrfőnök autóját, hogy tudomására hozza neki, hogy 
itt járt, akit keresett. A sofőr aludt, s a gondolat játékos bizta
tással incselkedett vele. Cédulát dob a hátulsó ülésre: Üdvözli 
híve Reimsből... Hazasiet s ruhástul dobja magát végig a sez- 
lonon. Villanyt se gyújt s  úgy bámul bele a setétségbe. Mit 
csinált?... Sok értelme nem volt. Gyerekes csíny... Fölösleges 
hősködés, csak jobban magára fordította a rendőrség figyelmét. 
De nem tehet róla... Zakatoló vére vitte rá... Bántotta, hogy 
Lohe csak úgy egyszerűen le akarta emelni a színpadról, hogy 
börtönbe vigye. Eléje akarta tárni jámbor naivitását... Ez pe
dig feltétlenül sikerült. E gondolat kiduzzasztotta mellét s 
neki-dagasztotta önérzetét. Kárörömmel vette tudomásul, hogy 
sikerűit a főnökurat kissé megszégyeníteni. De mi lehet belőle, 
arra nem gondolt... Rendőri készenlét..., kétszeres figyelem... 
stb. stb. Ilyesmik származhatnak belőle... De mit törődik vele, 
csak sikerüljön terve, hogy simán bejusson Lohe lakásába!'... 
Úgy látszik azonban ép ezt nehezítette meg meggondolatlan
ságával!... Szétrohannak mindenfelé a telefonutasítások..., szö
kik a kém... vigyázni!!... A határon fokozott éberség... s hogy 
jutnak át Doverba?... Erre nem gondolt abban a pillanatban... 
A megtörténtet azonban nem lehet meg nem történtté tenni... 
Lesz, ami lesz!... Fokozni kell az elszántságot a vakmerőségig, 
a nyugalmat a szemtelenségig s nem tartja őket fel semmi ha
talom, ha ördögökkel is rakják körül a határt.

Kopognak. Felugrik s ajtót nyit, lássa ki jön? Jól sejtette,
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csomózza. A kész kévék egymás
után gurulnak ki keze és lába alól. 
Hárman vannak; hajnaltól késő 
estig hajladoznak, verejtékeznek, 
dolgoznak és talán hajnaltól estéiig 
sem szólnak három szót. Aratás
közben nincs helye a panaszkodás
nak, még kevésbbé a tréfálkozás
nak, de még a beszélgetésnek sem. 
Az aratás komoly és szent munka, 
az aratás istentisztelet. Megszenteli 
az imádság: A mi mindennapi ke
nyerünket add meg nékünk ma!

Áldott magyar föld, kalászt ter
mő róna! De sokan tekintünk rád 
féltő, aggódó, reménykedő, imád
kozó lélekkel! Tudjuk, hogy tető- 
led, az általad termett mindennapi 
kenyértől függ a magyar sors, a 
magyar jövő. Amikor kévéidet iz
mos magyar kezek keresztbe rak
ják, ahonnan kikandikál a piros 
búzaszem, amelyből magyar hús 
és magyar vér lesz, eszünkbejut, 
hogy ennek a népnek a múltjában 
a kereszt és a vér volt a magvetés. 
Amikor az aratók fehérruhás cso
portját látom, eszembejut, hogy a 
magyar léleknek is meg kell fehé
rülni, meg kell tisztulni, ha méltó 
akar lenni a mindennapi kenyérre. 
Amikor vetésed zöld színére gon
dolok, eltölti szívemet a remény

ség és én keresztviselő, a kereszt
viselésben megtisztulás után vágyó 
és reménykedő magyar szívvel 
imádkozom: A mi mindennapi ke
nyerünket add meg nékünk ma!

Folyik az aratás. Minden gondo
latunk, munkánk és imádságunk 
ezé az áldott, ezé a szent munkáé, 
a magyar aratásé. És mégis! Gon
dolatunkból is, imádságunkból is, 
munkánkból is kell jutni egy másik 
aratás számára is! Isten is aratni 
akar. Isten is akar itt aratni, a ma
gyar földön. Hosszú évszázadokon 
keresztül végezte és végeztette a 
magvetést a magyar lelkek talajá
ba. Mégis hányszor termett ez a ta
laj Isten számára tiszta búza he
lyett konkolyt, dudvát és tövist és 
Isten az ő nagy türelmével és még 
nagyobb kegyelmével még mindig 
csak vár. Várja a tiszta búza érését. 
Meddig kell még várnia? — Ma
gyar testvérem, gondolj arra, hogy 
nemcsak kenyérrel él az ember, ha
nem Isten igéjével, mely az ő szá
jából származik! Ne feledd, hogy 
csak ha Isten igéje a te lelkedben 
jó talajra talált, van jogod aratás
ban így imádkozni: A mi minden
napi kenyerünket add meg né
künk ma!

Emlékezés 
Morehead Jánosról.

Június közepén az Egyesült Államok 
Virginia államában örök álomra hunyta le 
szemét egy áldott, nemesszívíí, hatalmas 
koncepciójú ember: Dr. M o r e h e a d
J á nos .

79 éves korában hagyta itt a földet, 
mely számára nemcsak államot, hazát 
és egyházat, hanem az egyház lelki egy
ségében és szeretetközösségében kifor
málódó egyetemes munkamezőt is je
lentett.

Származása szerint skót. Hivatása 
szerint theológiai tanár. Külseje szerint 
robusztus, nagyarányú, szélesvállú. bol
tozatos homlokú. Göndör ősz fürtök bo
rították fejét. Arcvonásai szögletesek, 
álla éles vonalú. De kék szeme tele volt 
az amerikaiakat jellemző mosolygással 
és jósággal. Belső embere szerint: az 
Isten küldötte, a lélek embere.

Az utolsó évtizedekben a világ luthe- 
ránusságának egyesítését tűzte ki cél
jául. Ezért lelkesedett s ebben a mun
kában áldozta fel energiáit és álmait.

Mi magvarok az Ínség nehéz eszten
deiben ismertük meg Morehead nevét. 
Hazánk felé fordította arcát s kinyújtotta 
segítő testvéri kezét. Ez a kéz soha sem 
volt üres. Hatalmas pénzösszegeket kül
dött szegény gyülekezeteink, egyházi 
tisztviselőink, intézeteink és intézmé
nyeink felsegítésére. Számszerűleg is 
nagy volt ez a segítés. Abban az időben 
valóságos életmentés. De lelki indításai
ban és hatásában, egyházi vonatkozásá
ban és egyház-szociális jelentésében va-

Alex. Szegény úgy esett be az ajtón. Arca feldúlt s izzadság üli 
homlokát...

— Micsoda marhaságot csináltál? — támad Natáliára.
— A főnök urnák kicsit az orrára koppintottam...
— Mozgósítottad a rendőrséget. Reggelre hárman állnak 

minden utcasarkon s kikutatják még a retikülödet is. Hogy 
akarsz átmenni Angliába?...

— Oda jutunk, Alex s ha a poklon is át!...
Ez a határozott önbizalom Alexet is magához térítette. 

Natalia nem fél, akkor pedig nincs baj.
— S hogy gondolsz átjutni? — kérdi.
— Átrepülünk. Arra igazán nem gondolnak, hogy állami 

repülőgépen menekülnek a kémek, hol rogyásig gyakorolhat
ják az ellenőrzést, mert kevés az utas. Még az iratainkat se kérik

— Azok rendben vannak, csak ne ismerjenek rád. Fény
képed reggelre ott lesz minden rendőr kezében.

— Színpadi képem után nem ismernek rám soha. Mint 
angolok utazunk, — mondja s máris angolul beszél. — Kissé 
emeld fel orrod s gyomrod tájáról emeld fel orrodon keresztül 
szádba a hangokat, innét gombóc gyanánt megrágva lökd a 
külvilágba s olyan bennszülött walesinek néznek, jobban 
mondva hallanak, hogy a legelső angol, kivel találkozunk, hon
fitársként üdvözöl.

Nyújtogatta helyes állát, amint a nyelv, az ajak s az orr
nak összedolgozó munkájával angol szavakat gyúrt. Oly töké
letesen adta az angol lordot, hogy Alex nevettében hasát fogta.

— Na, marhaság volt, Alex, amit csináltam?
— Nem... nem!... — tiltakozott Alex. — Csak egy a baj, 

nem tudjuk, melyik hajóval indul Julia?
— Meghalljuk reggel lent a pincében. Légy nyugodt! De 

mondd csak, miért voltál annyira megijedve?
— Majd elfelejtettem. Bajban voltam. Félórára rá, hogy 

elmentél a bárból, indult Lohe úr is, de alig hogy kiment, 
már vissza is jött. Izgatott volt. Összesúgott a bártulajdonos- 
sal s észrevesszük ám, hogy lezárják a helyiséget. Mindenkit 
igazoltattak. Gondolhatod, hogy éreztem magam!?... Mint 
hallottam, lezárták Páris mindenegyes nyilvános helyét s míg 
nem motoztak végig minden arcot, hogy valamelyikben téged 
találjanak fel, nem engedtek útjára senkit.

— Szóval megtudták, hogy a gyomrukban vagyunk s 
próbálják, hogy kitapogassanak. Hát csak tapogassanak...

— A veszélyen még nem vagyunk túl. Most ugrottunk 
kellős közepébe...

— Lesz, ami lesz... — szakítja meg Natalia. — Pihen
jünk le.

Nagyszerűen aludtak. A kimerültség s a siker reménye 
végig simított rajtuk s mély álomba ringatta őket.

XVI. FEJEZET.
A reggel ott találta őket a pincében. Ott volt Rujeff is. 

lói sejtették. A mama hozta a reggelit. Ugyanazok a meleg 
szavak, ugyanaz a hang, ugyanaz a csók. Natáliára, ha nem is 
vallotta be magának, megint megtette hatását az anya és fiú 
közti jelenet.

— Tulia tehát háromra ér Calaisba!... — mondja a néni.
— Olvasd csak. mama, mit írt?
Natalia csupa fül. De mennyire érdekli Alfrédet a levél!?
A néni olvas:

Kedves Nagynéni! Kedves Alfréd!
Talán azt mondjátok magatok között, mit akar ná

lunk ez az idegen nő. Én pedig azt mondom, csak ott va
gyok idegen, hol nem szeretnek, ti pedig szeretni fogtok s 
azért jövök. Szívem küld s én engedelmeskedem. Hozzá
tok tartozom. Mit törődöm vele, hogv apámnak mi baja 
volt veletek. Én jövök. Előre is jelzem, ha jól érzem ma
gam, hosszabb ideig fogok nálatok tartózkodni. Ez persze 
nem jelenti azt, hogv bániatok velem rosszul.

A kérdés az, hogy fogunk Alfréddal találkozni? Sze
retném, ha Dowerig jönnél, de tekintettel nagv elfoglalt
ságodra, nem bánom..., de Calaisban várlak. Sima, sötét
kék kosztüm lesz rajtam s a gomblyukban sötétpiros 
szegfű. Te is azt tűzzél ki. Vidám kedély, mosolygós arc. 
Ezzel fogadj te is. Egymásra találunk-e? Ha igen, csókkal 
köszöntlelj.

Csókolom a nénit, Alfréddel majd elintézzük 
Calaisban. Julia.

(Folytatjuk.)
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lósággal történeti cselekedet volt. Egy 
régóta álmodott történeti korszak meg
nyitója: a világ evangélikus egyházainak 
találkozása és összefogása az élő hit és 
szeretet közösségében.

Először Budapesten találkoztam M o- 
r e h e a d professzorral. Az egyetemes 
egyház, az egyházkerületek és az egyház 
vezetőegyéniségeivel folytatott lelkiisme
retes és beható tanácskozások után a fe
hér asztal körül sereglettünk össze körül
belül húszán. A pohárköszöntőt d r.P rő  li
le  K á r o l y  egyetemi theol. tanár 
mondta. A szép angol beszéd hatása 
visszatükröződött Morehead arcán. Ar
ról beszélt P r ő h l e  Ká r o l y ,  hogy a 
keresztyén egyházban az evangélikus 
egyház látszik a keresztyénség szivének 
és lelkiismeretének. A világ evangélikus 
egyházai között pedig az amerikai evan
gélikus egyházban él legerősebben a 
keresztyénség szíve és lelkiismerete.
Ez az egyház érezte át elsőnek a tá
voli, megalázott és megtépett evan
gélikus egyházak nyomorúságát, fe
léjük tárta szívét és felemelésükre 
nyújtotta segítő jobbját.

Ezen a találkozáson kívül szemé
lyes emlékeim is felelevenednek lel
kemben. Amerikai utam alkalmával 
vihar dobálta az Óceán tarajos hullá
main hatalmas hajónkat, mikor meg
kaptam Morehead rádiógrammját: 
Szivem egész melegével köszöntőm 
az amerikai vizeken! Áthatolhatatlan 
ködben három órát késett a hajónk.
A kikötő előtt szirénák pokoli hang
zűrzavarában vesztegeltünk, míg vég
re parthoz érkeztünk. Morehead szál
faalakja ott állott a várakozók élén s 
Amerika földjén ő szorította meg el
sőnek kezemet.

Mikor azután New-Yorkban be
tegség ágyba döntött, félórán belül 
ott állott előttem az amerikai egyház 
többi vezetőivel együtt. Egyik tele
fonszámot a másik után hívta fel. 
Türelmetlenül beszélt a felhívott or
vosokkal. Megcsóválta a fejét s inge
rülten mondogatta: nem várhatunk
addig! Most azonnal szükségünk van 
önre! Addig telefonálgatott és addig 
keresgetett az orvosok között, míg 
egyszer az egyik azt felelte: azonnal 
jövök! Akkor azután Morehead nyu
godtan letette a telefonkagylót s a 
betegágyam mellé ült beszélgetni. Meg
várta az orvos érkezését és a vizsgálat 
eredményét, csak úgy ment haza.

ö  tette lehetővé, hogy amerikai utam 
alkalmával sorra meglátogathattam az 
evangélikus, magyar gyülekezeteket. 
Mindenütt az egyház vezetői kísértek, 
fogadtak és megosztották velem a lelki- 
találkozás boldogságát és terhét.

Morehead kívánsága szerint az ame
rikai egyházi férfiak összejövetelén is 
szólhattam New-Yorkban és Pfiladelphiá- 
ban. New-Yorkban a Szentháromság 
templomban az egyház határozott hit
vallásszerűségéről beszéltem. Arca felra
gyogott, mikor azt mondtam, hogy az 
egyház nem változó, idöszerint formál
ható viasztömeg és nem olyan vászon
darab, melyből az egyéni önkény ollójá
val kisebb-nagyobb darabokat lenyirbál
hatunk, hanem örök, állandó, változat
lan, Isten kijelentésében összekovácsolt 
isteni organizmus. Szíve egész melegé
vel az amerikai evangélikus egyházak 
egységéért lelkesedett s annak megvaló
sításában látta élete legszebb álmát.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak 
azon az utolsó new-yorki estén is, me
lyet az egyház vezetőinek a vendégekép
pen az ő meghívott társaságukban töl
töttem. Néhány óra múlva indult a ha
jónk. Az ő kezük szorította meg utolsó
nak kezemet s közöttük is az utolsó Mo- 
reheadé volt.

Koppenhágában találkoztam vele 
utoljára. A lutheránus világkonvent el
nöki székében ült. Erély, figyelem, sze
retet, tapintat és tervszerűség egyesültek 
elnöki munkájában. Ott is megbecsült 
minket, magyarokat. Szava, szíve tele 
volt hűséggel és szeretettel.

1932-ben, mint a Lutheránus Világ
konvent végrehajtó bizottságának elnö
ke, hatalmas szeretetmunkát indított 
meg. Ekkor történt, hogy 404 német
orosz evangélikus nem bírta el az orosz

f Morehead János.

vallási üldöztetés borzalmait. Nem vol
tak hajlandók prédául adni hitüket, er
kölcsüket és családi életük tisztaságát. 
Átszöktek az orosz határon s Kínában 
telepedtek le, Charbin városában. A 404 
menekült közül 144 gyermek volt.

A kínai hatóság azonban csak ideig
lenes letelepülési engedélyt adott. A 
terminus lejárta után áttették volna a 
szegény menekült német-orosz evangé
likusokat a határon s mindenki jól tudta, 
hogy minő sors várt volna reájuk.

Morehead kérölevéllel fordult a világ 
evangélikusaihoz. Feltárta a menekültek 
rettenetes helyzetét. Megrázta az evan
gélikusok lelkiismeretét s részvétre indí
totta szívüket. 330.000 P-re volt szük
ség, amerikai pénzértékben 56.000 dol
lárra, hogy a 404 német-orosz evangé
likust letelepíthessék Brazíliában.

Morehead felhívására magyar evan
gélikus egyházunk is megmozdult. Az 
egyetemes egyház 500 P-t ajánlott fel. 
Dunántúli evang. gyülekezeteink először 
imádságra kulcsolták kezüket, azután 
könyörögve nyújtották híveink elé. Du

nántúli egyházkerületünk 2,720.84 P-t 
gyűjtött össze és küldött el a Lutherá
nus Világkonvent végrehajtó bizottságá
nak, hogy adományával lehetővé tegye 
a hitükért, erkölcsükért, családjukért 
szenvedő evangélikus testvérek meg
mentését.

Ebben a hatalmas méretű szeretet- 
munkában Moreheadnak nemcsak a 
szíve, hanem lelkikoncepciója is feltárult. 
Ez a mozgalom nemcsak az emberi szív 
megnyilatkozása volt, hanem egy feltö
rő, erőteljes követelése a világ evangé
likus egyházai szolidaritásának.

Kevéssel utóbb letette kezéből a ve- 
zéri pálcát, mely lendületet és erőt Is
tentől kapott hivatottságától kapott. 
Most azután nemesen érző szíve is meg
állt. Álomlátó szemei lecsukódtak. Foly
ton tervező agya megnyugodott s lelke 

hazaérkezett Istenéhez.
Utolsó szavai ezek voltak: „Se

gítsétek a szétszórt hittestvéreket“ 
Márványba kívánkozó, világító arany
szavak. Történeti bércoromról meg
látott gazdag életmunka rövid sum
mája. Nemes végrendelet. Nemzedé
keknek és nemzetek evangélikusai
nak örökül hagyott nagy munka- 
programm.

Álljunk meg csendes hálával Mo
rehead Jánosnak az enyészet ködé
ben aláhanyatló alakja előtt s adjunk 
néki méltó helyet hálás emlékeze
tünkben 1 Dr. Kapi Béla.

Ne v id d  id e g e n b e  
a g y e r m e k e d e t .

Magasállású bíró hivatali szobá
jában vagyunk. Küldöttségileg kö
szöntjük abból az alkalomból, hogy 
hű munkája eredményeképpen vezető 
polcra emelkedett. Az üdvözlő sza
vakra meghatottan válaszol: „Ki
mondhatatlanul sokat köszönhetek 
egyházamnak. Az i s k o l á t ,  a 
s z e l l e m e t . . . “ — íme az evan
gélikus iskola hálás tanítványa, aki 
évtizedek múltán, előkelő állása ma
gasságában is hálásan ismeri el az 
áldást, amit veteményes kertünkben, 
a mi iskolánkban nyert.

Mindezt azért írjuk le, mert ez a hét 
sok helyen az iskolai beíratások ideje s 
kibeszélhetetlen fontosságot tulajdoní
tunk annak, hogy az evangélikus gyer
mek milyen iskolába iratkozik be. Egy
házunk nem hiába áldozott a múltban 
olyan mérhetetlenül sokat az iskoláira. 
Nem véletlen az sem, hogy százalék
szám szerint a mi egyházunk tart fenn 
ma is legtöbb felekezeti iskolát.

Ez az egyház mindig felelősségtelje
sen érezte, hogy az iskola főmunkája 
nem az abc és egyszeregy elsajátítása, 
hanem a gyermekiéleknek e v a n g é l i 
k u s  s z e l l e m m e l  v a l ó  á t i t a t  á- 
s a. Mi nem elégedhetünk meg azzal, 
hogy a gyermekünk megtanul számolni 
és olvasni. A mi célunk az, hogy a gyer
mekünkből evangélikus lelkületű egyé
niség formálódjék.

Evangélikus szülő tehát csak evangé
likus iskolába vigye a gyermekét. Min
denütt másutt m ás  a szellem. Tudjuk, 
nincs mindenütt evangélikus iskola. De 
ahol van, ott ne tartson vissza tőle sem 
távolság, sem semmi más tekintet. 

S z e r e s s ü k  a m a g u n k é t !
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A megkeményedés.
A megkeményedés olyan lelki állapot, 

amikor valaki már teljességgel képtelen a 
kegyelem elfogadására. Mikor a lélek olyan 
keménnyé durvul, mint a megtömött agyag
föld, amelyről lepereg az eső, anélkül, hogy 
bele tudna szivárogni.

A megkeményedés oka legtöbbször a 
megtérés halogatása. Isten hívogató, mentő 
kegyelmének szándékos és sorozatos vissza
utasítása

A megkeményedés jele, a teljes fásult
ság. Az illető már lelkiismeretfurdalást 
sem érez, mikor bűnt követ el. Jól érzi 
magát a fertőben. Megszokta a szennyet s 
nem is kívánkozik tisztulás után.

A megkeményedés vége csak egy lehet: 
kárhozat.

A megkeményedés gyakori jelenség. Már 
a biblia lapjain is találkozunk vele. Ma 
is tele van a világ megkeményedett lelkű 
emberekkel.

A kegyelmes Isten oltalmazzon meg 
minket a megkeményedés állapotától. A 
könyörülő Isten szabadítson ki minket — 
ha fájó összetörettetés árán is — a meg
keményedés állapotából.

A 100 éves 
lipcsei misszióról.

Az én beszédem, amely Rzámból 
kimegy, nem tér hozzám üresen, 
hanem mepcselekssi amit aknrok éR 
szerencsés lesz ahova küldöttem. 
Es 65, 11.

Ezeknek az igéknek legjobb példá- 
zója a misszió története. Ha a lipcsei 
misszió 100 éves történetére visszagon
dolunk. akkor újra meglátjuk, hogy 
mennyire igaza volt Istennek, amikor 
ezeket az igéket Ezsaiás próféta száján 
keresztül elmondotta. Hálát adunk Is
tennek, hogy ismételten valóra váltak 
ígéretei. Kicsi kezdetből, sok akadályon 
és küzdelmen keresztül Isten 100 éven 
keresztül megsegítette a lipcsei missziót. 
Az elhintett igék nem tértek vissza üre
sen Isten színe elé, hanem megsokasod
va, áldással telten és gazdagon. Ezért 
az emlékezés idején Istené a dicséret és 
a hálaadás.

A következőkben röviden, pillanat
képekben végig sietünk a 100 év törté
netén, mert a mi magyarhoni külmisz- 
sziói egyesületünk is a lipcsei misszió
val tart fent legszorosabb kapcsolatot.

Már 1706-ban megkezdődött a mun
ka. Ziegenbalg Bertalan Trankebárban 
a Tamulok között hirdette az Isten igé
jét, de 100 évi munka után az otthon 
uralkodó minden lelki munkát elpusztí
tó észhitííség megszüntetett mondhat
nánk minden missziói munkát. Ez a 
korszak feleslegesnek mondta Krisztus 
missziói parancsát. Megszűnt a tranke- 
bári munka, az angol missziók is egy
más után visszavonták munkásaikat, és 
ez a sors várt a gazdagon megáldott 
indiai lutheri munkára is, mikor odahaza 
több lelkes hívő ember, akik addig a 
bázeli missziót támogatták, rájöttek ar
ra, hogy a lutheri egyháznak tulajdon
képen önálló lutheri missziói munkát kel
lene folytatni. így alakul meg 1836. au
gusztus 17.-én Ev.-lutheri Missziótársa
ság Drezdában.

Eleinte nem tudták, hogy hova küld
jenek misszionáriusokat. Végül is úgy

döntöttek, hogy 2 misszionárius Ausztrá
liába, 1 az indiánok közé megy Észak- 
Amerikába. De mikor hírét vették, hogy 
a dánok trankebári missziója megszű
nik, kézenfekvőnek látszott, hogy ezt a 
munkát folvtassák először is a tamulok 
között Indiában. lev az első misszioná
rius. akit úgvis Indiába akartak küldeni. 
Cordes Henrik Trankebárba ment. ahol 
áldásos munkába kezdett. 1842-ben 
megalapította a Poreiari missziói állo
mást és missziói iskolát nyitott, hol 19 
bennszülött tamult vettek fel kiképzés 
végett. 1844-ben az egész dán trankebá
ri területet eladták az angol hatóságok
nak. a bennszülött tamulok arra kérték a 
dán királvt. hogv a volt missziói állomás 
minden ingóságát adják át a német 
missziónak. A kérés meghalleattatásra 
talált és ígv a trankebári templom és a 
missziói állomás minden tulajdona a 
drezdai missziói társaságé lett. (1847.)

Időközben a missziói társasán akkori 
igazgatója, dr. Graul Kárólv szükséges
nek találta, hogv a misszionáriusok tudo
mányos kiképzésben is részesüljenek az 
indiai műveltségnek megfelelően és ezért 
szükségesnek látta azt is, hogy a misz- 
sziói állomás áthelyeztessék a lipcsei 
egyetem szomszédságába. így került a 
Misszió-Társaság döntése alapján Drez
dából Lipcsébe és ma is itt van. Innen 
szaladnak ki azok a folyóiratok és röp
cédulák. melyek a missziói felelősséget 
kívánják ébreszteni, de innen indulnak 
ki azok a misszionáriusok is, akik évti
zedekre elhagyják az óhazát ,.az fi ne
véért..." Itt tartotta a Missziói-Társaság 
100 éves jubileumát, ahol minden ország 
képviseltette magát és amely ünnepsé
gekről még szólni fogunk. Ide futnak be 
a mi magyar áldozatos filléreink is. hogy 
azokkal, ha már mi önálló munkást nem 
tarthatunk el, legalább hozzájáruljunk 
egv misszionárius eltartásához, de ide 
szállnak most a mi imádságaink is, hogy 
az Isten továbbra is megáldja ezt a mun
kát, mely nem emberi dicséretre, hanem 
Isten dicséretre törekedett 100 éven ke
resztül. D. L.

(Folytatjuk.)

DIÓHÉJ A TENGEREN.
Kis dióhéj hánykolódik 
Roppant tengeren: 
lm’ ez az én törtreményű, 
Arasz-életem.
Hullámhegyről hullámvölgybe 
Sodorja a szél,
De szivemben Isten iránt 
Bizodalom kél.

Nagy viharban, szörnyű vészben 
Erőt ad nékem,
Tenger felett is Ö az Úr,
Én menedékem 
Űzött hajó, kis dióhéj,
Bizton partra kél,
Isten szivén viharban is
Szivem mit se’ fé l ! v. E.

Szedegesd össze a boldogság 
morzsáit és a megelégedettség kenyere válik 
belőle.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Új élet.

Június 29. így nem mehet tovább I 
Mt. 3, 1—12. Keresztelő János nekünk 
is azt mondaná ma, amit valamikor ré- 
ges-régen a pusztába sereglett sokaság
nak prédikált: „Térjetek meg“, mert így 
nem mehet tovább. Istennek bizonyára 
nem tetszik a mi életünk sem. Uj életet 
kell tehát kezdenünk. Az ő  Lelke adja 
ehhez az elindítást, az erőt és a célt. Az 
új élet mindig azzal kezdődik, hogy val
lást teszek bűneimről. Térjünk hát meg, 
hiszen igy nem mehet tovább, mert hát
ha a fejsze már életfánk gyökerére vet
tetett!?

Június 30. Új szív. Zsolt 51, 1—14. 
Az új élethez mindig új szív kell. Uj élet 
után szomjúhozó emberek mindig így 
imádkoznak: “Tiszta szívet teremts
bennem oh Isten és az erős lelket újítsd 
meg bennem.“ Ez a hófehérre mosott 
szív azután már nem e világot s annak 
örömeit szereti, hanem abban leli egye
düli örömét, hogy szeretheti az Istent. 
Ugyan kicsoda ne vágyódnék ilyen új 
szív és új élet után!?

Július 1. Új elme. Róm. 12. 1—2. Ha 
a bünbánat tüzében megtisztult szív do
bog bennem, nemcsak érzelemvilágom 
újul meg, hanem elmém is. Aki új élet
ben jár. egészen máskép gondolkodik is. 
Az ember értelme mindig kételkedve, 
tehetetlenül áll az Isten nagyságos dol
gai előtt. A megújult elme már csak 
azon töpreng, mi az Istennek jó, kedves 
és tökéletes akarata., Nemcsak az elmé
jét, hanem testét is odaszánja élő, szent 
és Istennek kedves áldozatul.

Július 2. Új ember. Ján. 3, 1 — 16 II. 
Kor. 5, 17—21. Uj szívvel s megújult el
mével azután nem vagyok már a rém. 
Uj ember lett belőlem. A Lélek megújí
tott az ige által. Hiszem, hogy Jézus 
Krisztus valóban az én Uram. Tegnap 
még farizeus Nikodémus voltam, ma pe
dig már keresztyén Nikodémus vagyok. 
Tegnap még hitetlen Saul voltam, ki 
megfertőzött szívvel, hamis beállítottsá
gú elmével az Isten országa ellen hada
kozott, ma pedig már Pál apostol va
gyok, kire a régiek után rá sem ismernek 
az emberek. Mert „ha valaki Krisztus
ban van, új teremtés az; a régiek elmúl
tak. imé újjá lett minden." (II. Kor. 
5, 17.)

Július 3. Megszentelt családi élet. Józsué 
24, 15; I. Pét. 3, 1—7. Már az is milyen 
jó benyomást tesz az emberre, ha egy- 
egy családi hajlékban ott látja a falitáb
lát: „Én azonban és az én házam az Ur
nák szolgálunk.“ Hát még az, ha az em
ber érzi a családi élet légköréből, hogy 
ebben a házban mindenki az Urat szol
gálja! A családvédelem nem a parlamen
ti törvényhozó testületen keresztül ol
dandó meg, hanem az egyes családta
gok lelkén keresztül. A családot nem a 
törvényparagrafus, egyedül a Krisztus 
tudja igazán megvédeni. Azt szokták 
mondani: A házassághoz kettő kell. férfi 
és nő. Pedig valójában 3 kell: Krisztus 
és 2 ember, ki az ö  nyomdokában akar 
járni, kik az Urnák akarnak szolgálni.

Július 4. Megszentelt nemzeti élet. Ezékiel 
36, 19—38. Igen elhalványodott a mai 
időben ez a biblikus történetszemlélet. 
Mikor egy jövendő háború kimenetelé-
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nek kérdése felvetődik, figyelembe ve
szik az emberek számát, a tőke mennyi
ségét, a repülőgépek számát, de senki 
sem tekinti döntő jelentőségű tényező
nek azt, vájjon kinek a pártján lesz az 
Isten. Isten mindig annak a nemzetnek 
pártján van, amely új szívvel és lélekkel 
új életet kezdett. A lélekben megújult 
nemzetek a legerősebbek, mert mellettük 
van az Isten. Szükség tehát nékünk is 
újonnan születnünk!!

Július 5. Előre 1 FII. 4, 12—21. Ha a 
Lélek által új ember lett belőlem s új 
életet kezdtem, előre kell törekednem. 
El kell felejtenem a hátam mögött való
kat. Pedig a múlt bűnei, a régi élet, de 
sokszor csalogatnak visszafelé! De ne
künk Pál apostollal egyetértőleg neki 
kell dőlnünk a célnak. Még nem értük el 
a célt, még nem vagyunk tökéletesek, 
tehát nem szabad megtorpannunk, előre 
kell törnünk a végső cél, az örökkévaló
ság felé.

Weltler Rezső

K A R C O L A T O K .

Isten  nem v e r  bottal.
X  Y. édesapa úgy megverte 

fiá t a rossz bizonyítványért, hogy 
a gyermeket kórházba kellett 
szállítani

Bizonyos, hogy a bukott diák 
nem dicséretet, hanem dorgálást 
érdemel. Csak az a baj, hogy 
X  Y. apa annak idején maga is 
bukdácsoló diák volt s így fiában 
csak régi önmagát látta viszont. 
Jlzonfelül tömte a fiát zsebpénz 
z e l  s ezzel csak alkalmat adott 
néki a rosszra. Van-e az ilyen 
apának erkölcsi jogalapja a fed
désre ?

De sok apa szeretné, ha más 
lenne a gyermeke, mint amilyen 
ő volt! jjzonban itt  is áll az, 
hogy k i mint vet, úgy arat.

Isten sokszor megbünteti az 
apák vétkét a fiákban'.

H E T I  K R Ó N I K A
A kormányzó születésnapját az egész 

ország nagy lelkesedéssel ünnepelte meg. 
Hitler üdvözlő táviratot küldött Horthy 
Miklósnak. — Gömbös Gyula Balaton- 
füredről tétényi birtokára ment. — Bu
dapesten tárgyalt a német jegybank el
nöke. — A képviselőház elfogadta a mó
dosított telepítési javaslatot. — Kecske
méten felavatták az ellenforradalom vér
tanúinak emlékművét. — A román kor
mány beszüntette a magyar iskolák se
gélyezését. — A volt szabadkai rendőr
főnököt hetvenhárom sikkasztásért ítél
ték el. — A rossz tribünök miatt nem 
mennek a csehek és a szerbek a buka
resti katonai ünnepségre. — Börtönre 
ítélték a szerb régenstanács egy póttag
ját. — Az osztrák határon cseh csapat

összevonások folynak. — Róma és Ber
lin közeledése egyre jobban érezhető. 
Olaszország meg akarja valósítani azo
kat az elveket, amelyeket az abesszín 
háború utáni időre maga elé tűzött. — 
Az angol alsóház viharos ülésén Eden 
külügyminiszter bejelentette az eddigi 
genfi politika teljes kudarcát. Az abesz- 
színiai helyzetet csak kívülről megindí
tandó hadművelet változtathatná meg, 
de erre senki sem vállalkozik. A megtor
lások célnélküli fenntartása a népszö
vetség összeomlását okozná. — Elejtik 
a megtorlásokat és helyreállítják a ke
reskedelmi összeköttetést Olaszország
gal Londonban. — Baldwin miniszterel
nök angol-francia-német tárgyalásokat 
sürget. — Franciaországban tovább dü
höng a sztrájk. —• Blum Leo a jobboldali 
szervezetek feloszlatását tervezi. A fran
cia jobboldalt Blum Leóék támadása új
ra csatasorba állítja. — Marokkóban és 
Algírban nagy drágaságot okoz a 
sztrájk. A kereskedők tüntető felvonulá
sokat rendeztek. A belga sztrájkolok tá
madóan lépnek fel.
■s » » » ♦ » ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ » # ♦ * » » » ♦ « ♦ ♦

H A R A N G - S Z Ó
Szentháromság utáni 

.3 vasárnap.
Lukács 15. 1—10.

Krisztus vallása nem tömegvallás. Ö a 
keveseket, a kicsinyeket kereste. Farizeusok 
fényes társasága helyett a vámszedőket, 
99 elveszett juh mellett a századikat, 9 
drachma mellett az elgurult tizediket.

Hát nem boldogság ez ? Hogy Jésus 
lát és szeret engem a sakadalomban. Ak
kor is, ha nagyon kicsi vagyok, akkor is, 
ha senki másnak nem fontos az életem, 
akkor is, ha árvának érzem magamat.

Krisztus, a kicsinyek barátja engem is 
számon tart.

A Harangszó nem tart nyári szünetet. 
Egész évben szolgálja olvasóit. Ezért 
kérjük az előfizetések pontos beküldését 
— nyáron is. Mai számunkhoz befizetési 
lapot mellékelünk. Akinek hátraléka van, 
annak a csekklapja hátulján ez olvas
ható: „ E l ő f i z e t é s e  l e j á r t ,  k é r 
j ü k  m e g u j í t á s á  t.“

Nyíregyháza. Paulik János, volt es
peres, nyíregyházi lelkész, a Mele. tb. 
elnöke, kormányfőtanácsos, most ünne
pelte születésének 70. évfordulóját. Éle
tére a Harangszó is Isten áldását kéri.

Lelkészszentelés. D. Kapi Béla püs
pök június 21.-én a győri templomban 
felszentelte Békés József, Fonyó Ádám, 
Molnár Gyula, Schmidéliusz Ernő, Spie
gel Schmiedt Frigyes, Zámolyi Gyula, 
Kovács Lajos, Kunoss Jenő végzett du
nántúli teológusokat. — D. Raffay Sán
dor püspök ugyancsak június 21.-én Bu
dapesten szentelte fel Dezséry László, 
Kemény Péter, Miklósi Endre és Tessé- 
nyi Kornél végzett bányakerületi teoló
gusokat.

A győri királyi ítélőtábla új elnöke dr. 
Dukovits Vilmos, a győri egyházközség 
tiszteletbeli felügyelője lett.

Szerkesztőbizottságunk tagja, T ú-
róczy Zoltán győri lelkész, az Észtország 
fővárosában, Tallinban tartandó finn
ugor nagygyűlésre utazott, ahol előadást 
is tart a magyar evangélikus egyház 
szórványhelyzetéről.

Kitüntetés. A Magyar Társaság Fa
lukutató Intézete Fuchs János lelkész 
Egyházaskozár községről írott könyvét 
5Ó pengő pénz és 20 pengő könyvjuta
lomban részesítette.

Makkay Sándor volt erdélyi reformá
tus püspököt a debreceni egyetem meg
hívta teológiai tanárnak.

Egyházmegyei gyűlések. A győri egy
házmegye június 29.-én, Győrött, a ke- 
menesaljai egyházmegye június 30.-án 
Celldömölkön, a veszprémi egyházmegye 
július 9.-én Veszprémben tartja rendes 
évi közgyűlését.

Kispest. Az ifjúsági egyesület június 
14.-én a budai hegyekbe tett kirándulás
sal zárta be 1935—36. évi munkálkodá
sát. Az eltelt 8 hónapi idő alatt heten
ként szombaton tartott üléseket, itt ké
szült elő a helyben rendezett okt. 6.— 
okt. 31.—márc. 15.-i estélyeire, az ad
venti, böjti teadé'lutánjaira s a szegé
nyek karácsonyi felsegélyezésére tartott 
templomi hangversenyére, valamint há
romszor a környékbeli kisebb gyüleke
zetek meghívására végzett kiránduló dé
lutánjaira. így okt. 20.-a Vecsés, jan.
12. Csillaghegy s márc. 22.-n Váczboty- 
tyán evang. testvéreit szolgálta az Egye
sület vallásos műsorral. A tagdíjakon 
felüli mintegy 120 P pénzforgalma felét 
a szeretet oltárán költötte el: két Ízben 
segített egy gimnáziumi tanulót étkezé
sében, karácsonykor nélkülöző családo
kat, legutóbb pedig Csákvár-Sümeg- 
lászberény s az ukrajnai missziót segí
tette munkájában 4—4 P küldésével. 
Minden eredményért az Urat áldjuk!

Ózd. Az egri missziói egyházközség 
40 tagja június 14.-én látogatást tett az 
ózdi gyülekezetben viszonzásul az óz
diak múlt évi egri látogatására. Megér
kezés után az istentiszteleten az igehir
detést Garam Lajos egri missziói lelkész 
végezte. Utána az ózdi ifj. Luther Szö
vetség tartott igen szép és tartalmas 
gyűlést, amelyen Liszt Ferenc emléké
nek áldozott. Az ózdi női Luther Szövet
ség látta ebéden vendégül az egrieket, 
majd a vasgyár megtekintése után sze- 
retetvendégséget adott. — Az ózdi gyü
lekezetben folyó gyülekezeti munka meg. 
látása erősítésül szolgál a mi hitünknek 
is. A tapasztalt szíves vendégszeretetért 
a női Luther Szövetségen kívül Marcsek 
János lelkészt és feleségét illeti az elis
merés.

Leányüdülő Tihanyban. Ez évben jú
lius 1.-én nyílik meg a Keresztyén 
Leányegyesületek tihanyi üdülője, 
amelyben már az elmúlt esztendőkben 
olyan sok munkában megfáradt leány 
nyert lelki és testi üdülést. Az üdülő 33 
egy- és kétágyas szobából áll és min
den kényelmet biztosít, ágyak teljesen 
felszerelve, minden szobában folyóvíz, 
nagy ebédlő és társalgó, fedett-terrasz, 
napozó terrasz állanak a vendégek ren
delkezésére. Az üdülő közvetlenül a 
Balaton partján épült úgy, hogy saját 
fürdője van s a gyönyörű parkban ten- 
niszpálya, pihenő helyek. Ezenkívül rádió, 
könyvtár, társasjátékok, játszótér, tár
sas kirándulások és egyéb társas alkal
mak szolgálnak arra, hogy kellemessé
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tegyék a vendégek tartózkodását. — 
Ellátási díj négyszeri bőséges étkezés
sel, kiszolgálással együtt naponként ta
goknak 4 pengő, nem tagoknak 4.70 P. 
jelentkezni előre lehet a MKLNSz. köz
pontjában (Budapest, IV., Váci-utca 78- 
80. II. 7.) július I-töl Tihany Leányüdü- 
lö címen.

Akaiiban, a Balaton partján az evan
gélikus serdülő ifjúság, fiatalemberek és 
ifjúsági vezetők számára a következő 
nyári táborok, konferenciák lesznek: jú
lius 26.—31.-ig vezetőképző tábor, aug. 
1.—5.-ig serdülő vezetőképző tábor, aug.
5.—31.-ig öt ifjúsági tábor s július 1.— 
26.-ig üdülés. Részletes tudósítást, 
programmot küld Erős Sándor evang. 
KIÉ titkár, Bpest, Horánszky-u. 26.

Leányinternátus Budapesten. Az egy
ház felügyelete alatt álló Fébé. Diako
nissza Egyesület hat éve fennálló, egyre 
bővülő s a főváros központjában a tu
dományegyetem s a klinikák közvetlen 
közelében fekvő leányinternátusa (Vili., 
József-utca 4., az egyetemes egyház 
épülete), ahonnan különféle középisko
lák is könnyen megközelíthetők, külön 
középiskolai növendékeknek (a deáktéri 
leánygimnázium és más intézetek nö
vendékeinek) és külön főiskolai hallga
tóknak meleg családi otthont s megbíz
ható keresztyén nevelést nyújt. Az in- 
ternátus diakonissza vezetése s a diako
nissza orvos felügyelete alatt áll. Egy 
tanárnő korrepetál a növendékekkel. 
Német nyelvtanítás ingyen. Modern 
nyelvek és zongora tanulása lehetséges. 
Állandó felügyelet. Kíséret iskolába, 
tempóimba, sétára. Az ellátás kifogásta
lan. Minthogy az intézmény célja se
gélynyújtás a vidéki szülőknek gyerme
kei taníttatásában és neveltetésében, 
az ellátási díj a mai nehéz időkben is 
alacsonyra van szabva: ev. és ref. nö
vendékeknek havi 70 P, másvallásúak- 
nak havi 90 P. Indokolt esetben némi 
kedvezmény. Jelentkezések az interná- 
tus vezetőségéhez (Budapest, I., Hideg- 
kuti-út 123/a., telefon: 645-73.) kül
dendők. — Az egyesület az internátus- 
sal kapcsolatban Otthont (Hospiz) is 
tart fenn átutazók részére.

Pályázati felhívás. A Luther Otthon
ban, az egyetemes egyház egyetemi és 
főiskolai internátusába (Budapest, VIII., 
Üllői-út 24.) a jövő 1936—37. tanévre 
több, tanulmányait budapesti egyetemen, 
illetve főiskolán folytató ifjú lesz felve
hető. Pályázhatnak evangélikus, esetleg 
református ifjak. A felvételi kérvény, a 
Luther Otthon szemináriumi bizotságá- 
hoz intézve, az illetékes egyházkerület 
püspökéhez folyó évi június hó 15.-ig 
nyújtandó be. A kérvény mellékletei a 
következők: 1. Születési anyakönyvi ki
vonat. 2. A középiskola V11í. osztályáról 
szóló bizonyítvány, érettségi bizonyít
vány (pótlólag is beküldhető június hó 
30.-ig közvetlenül a Luther Otthon cí
mére), illetve ha a folyamodó már egye
temet vagy főiskolát látogatott, index. 3. 
Hatósági orvosi bizonyítvány. 4. önélet
rajz, amely a családi körülményekre, va
gyoni viszonyokra, zeneismeretre is ki- 
terjeszkedik. 5. Az illetékes lelkész által 
kiállítandó erkölcsi bizonyítvány, amely 
a folyamodó szüleinek esetleges egyházi 
szolgálatairól is megemlékezik. 6. Az 
atyának, illetve a törvényes gyámnak hi
vatalos kötelezvénye, amelyben a díjak 
fizetésére és az okozott károk megtéríté

sére kötelezettséget vállal. 7. Válaszbo
ríték ajánlott válasz céljaira megfelelően 
felbélyegezve. A Luther Otthon lakásért 
és háromszori étkezésből álló ellátásért 
és minden egyéb szolgáltatásért évi 730- 
880 pengőt számít aszerint, hogy tagjai 
többedmagukkal, vagy egyedül laknak. 
Prospektussal az intézet igazgatósága 
szívesen szolgál.

A dunamenti ifjúság tábora augusztus 
20.—23.-ig lesz a Dunavecsei-sziget leg
modernebb ifjúsági táborában a Duna 
melletti gyülekezetek ifjúsága számára. 
— A dunavecsei táborokra Budapestről 
oda és vissza 50 százalékos hajójegyet 
biztosít a KIÉ.

Serdülő fiúk, fiatalemberek és ifjúsági 
vezetők számára Balatonszárszón au
gusztus 17.—22.-ig, Debrecenben a 
Nagyerdőn aug. 24.—28.-ig, Dunavecsén 
aug. 24.—30.-ig lesznek tábor-konferen
ciák. Részletes meghívót küld a KIÉ 
Szövetség: Vili., Horánszky-u. 26.

Nemzetközi KIÉ tábor. Dunavecsén 
a most épülő új ifjúsági táborban tartja 
e nyáron a Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek Világszövetsége nemzetközi fiatal
ember táborát aug. 10.—16.-ig Guillon 
világszövetségi titkár vezetésével. Cson- 
kamagyarországról mindössze 25-en ve
hetnek részt a táboron. A nemzetközi tá
bor teljes díja 30 pengő. Kívánatos, hogy 
a résztvevők némileg bírják a német, 
francia, vagy angol nyelvet, bár magyar 
tolmácsolásról gondoskodás történik. 
Bővebb programmot kívánságra küld és 
jelentkezéseket július 25.-ig elfogad a 
KIÉ Szövetség, Budapest, VIII., Ho
ránszky-u. 26.

Az Egeralja-Adorjánháza-i missziói 
imaházra folytatott tavaszi gyűjtés ered
ménye — a gyűjtés sorrendjében — a 
következő: Szakony 27.30, Répcevis
(özv. Jugovits Lajosné adománya) 15.—, 
Csepreg 10.—, Nemeskér 31.40, Alszopor 
16.50, Felszopor 11.10, Makkoshetye 
4.70, Felsöság 11.50, Simaháza 7.30, 
Répcelak 46.58, Csánig 33.82, Répcesze- 
mere 4.—, Beled 93.80, Edve 16.84, Vá
sárosfalu 41.—, Vadosfa 29.34, Mihályi 
36.96, Kisfalud 48.15, Magyarkeresztúr 
36.13, Zsebeháza 15.64, Potyon.d 16.40, 
Sopronnémeti 7.—, Szilsárkány 10.—, 
Sobor 32.42, Farád 53.80, Jobaháza 
36.06, Enese 17.40, Bezi 28.10, Rábca- 
kapi 39.69, Tárnokréti 37.60, Lébény 
26.80, Győr 242.11, Bőnyrétalap 5.—, 
Ménfőcsanak 30.20, Nagybarátfalu 16.13, 
Kisbaráthegy 25.60, Györszemere 11.66, 
Felpéc 30.79, Kispéc-Kajár 15.19, Ujma- 
lomsok 27.18, Csikvánd 24.33, Mórichida 
18.34, Árpás 12.80, Kisbabot-Bodonhely 
22.10,Mérges 18.30, Gecse 29.12, Pápa 
127.45, Nagyacsád 6.21, Magyargencs 
18.25, Kemeneshögyész 23.50, Marcal- 
gergelyi 18.84, Mezőlak 21.40, Békás 
20.68, Mihályháza 14.70, Halipuszta 4 50, 
Tét 42.30, „Harangszó“ útján érkezett 
14.50 P. Összesen 1,683.51 P.

H A T Á R O K O N  T O L .
Anglia. Az abesszíniái protestáns 

missziók vezetői Londonban gyűlést tar
tottak. Elhatározták, hogy a megválto
zott új helyzetben egyöntetűen járnak el 
minden teendőben.

K Ü L Ö N F É L É K
A vidám bibliaterjesztő. A szuezi- 

csatorna bejáratánál levő port-saidi ki
kötőben motoros csónakén hajóról-ha- 
jóra jár a Brit- és Külföldi Bibliatársulat 
terjesztő munkása, hogy a tengerészek
nek szentírást ajánljon. Az egyik hajó 
első tisztje már többször gorombán el
utasította a bibliaárust, de az újból kí
sérletet tett. Egyszer azután így szólt a 
tiszt a bibliaárushoz: „Kérdezek valamit. 
Ha megfelel rá, veszek egy bibliát. Ho
gyan van az, hogy ön mindig olyan jó
kedvű?“ A terjesztő felmutatott egy 
bibliát és így szólt: „Ez a könyv cselek- 
szi. Ebben van az én boldogságom. Az 
ön életébe éppen olyan békés derű köl
töznék, ha olvasná ezt a szent könyvet.“ 
A tiszt szó nélkül vett egy bibliát.

Milyen nyelven beszél Európa? Eu
rópában 125 féle nyelv van használatban. 
Legelterjedtebb a német nyelv, amelyet 
81 millió ember beszél. Következik az 
orosz 70 millióval, az angol 47 millióval, 
(csak Európában), az olasz 41 millióval, 
a francia 39 millióval.

Luther utódai. Luther vérszerinti le
származottai először 1925-ben gyűltek 
össze. A Luther-család akkor 485 élő ta
got számlált. Újabb kutatás eredménye
képpen ez a szám ma már 1000 fölé 
emelkedett. Luther leszármazottai közül 
91 az Egyesült Államokban, 90 Hollan
diában, a többi Németországban él.

Apróságok. A „Szózat“ nagy költő
jének, Vörösmarty Mihálynak, szülőfa
luja, Kápolnásnyék, szobrot emel. — Egy 
beszarábiai gyár patkánybőrből készít 
prémet.

OSALÁDI é r t e s í t ő .
Eljegyzés. T a k á t s  L a j o s  nemes- 

szalóki tanító eljegyezte R o s t a  D i li
le á t, néhai Rosta Áron volt uradalmi in
téző és neje szül. Szalóky Lidia leányát.

Házasság. H u t t e r  J ó z s e f ,  Kő
röshegy és C z i m m e r m a n  Ida,  Bor- 
sosgyör, folyó hó 28.-án tartják esküvő
jüket a pápai evang. templomban.

Halálozás. — Okolicsnói Okolicsányi 
Károly ny. á. vezérőrnagy, a debreceni 
egyházközség örökös tiszteletbeli egy
háztanácsosa június 15.-én 85 éves ko
rában, házasságának 52. esztendejében 
Debrecenben elhunyt. — Özv. Knizner 
Sándorné, szül. Démuth Leontin 90. évé
ben hosszú szenvedés után Tállyán el
hunyt. Gyermekei, unokái és dédunokái 
gyászolják. — Feltámadunk!

Szerkesztői üzenetek.
F. D. Mégegyszer az egykéről. Kiss 

Samu cikke a kérdésnek ezt a részét is 
alaposan tárgyalta. — V. G. Legutóbb 
beküldött versét őszintén szólva nem 
értjük.
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Terjesszük a „HARANGSZó"-t!
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„Gyógyíts meg engem. Uram" című 
imádsdgos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 f. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

A MA G Y A R  GAZDA.
Vegyes. Magyar-cseh kereskedelmi 

pótegyezményt kötöttek. — Lanyha a 
borpiac. — Páratlanul jó eredménnyel 
kecsegtet a gyümölcskivitel. —- Meg
szűntek a hagymakiviteli korlátozások. 
— Jó termést várnak a szőlősgazdák. —- 
Két hét alatt hetven vágón zsírt szállí
tunk Angliának. — Lanyha a mézpiac.

Terményárak. Bpesten. Búza 14.25— 
15.05, rozs 12.05—12.45, takarmányárpa 
10.50—11.50, zab 14.90—15.10, tengeri 
11.70—11.90 P métermázsánként.

Állatárak. Sertésárak Bpesten. Ura
dalmi nehézsertés páronként 340 kg-on 
felül 103—104é, 340 kg-on alul 99—101, 
szedett közép páronként 220—260 kg-ig 
96-101, 180-220 kg-ig 92-94, 100-180 kg- 
ig 80—88, öreg nehéz páronként 300 kg- 
on felül 92—94, szedett öreg, 84—88, 
angol hússertés páronként 180—220 kg- 
ig 98—103, angol sonkasüldő páronként 
1210—150 kg-ig 95—100 fillér élősúly- 
kg-ként. — V á g ó m a r h a v á s á r .  
Magyar bika 48, tarka 36—67, magyar 
ökör 42—63, tarka 35—75, magyar te
hén 40—62, tarka 34—75, bivaly 48, nö
vendék 46—65, csontozni való 18—32 
fillér élősúlykg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére a kővetkező 
adományok folytak be:

Dr. Záuner Róbert Veszprém, dr. 
Placskó Lajos Ózd 1.20—1.20 P. — 
Herczeg Ferenc Szombathely 1.30 P. — 
Groó Gyula Győr 1.60 P. Hemri Zsig- 
mond Zalaistvánd 2.20 P. Ev. gyüleke

zet Uraiujfalu offert. 2.30 P. Bocskay 
Istvánná Siklós 3 P. Ev. missziói gyüle
kezet Enying 3.58 P. Ev. egyház Nagy
rév, offert., Ev. Nőegylet Berektompa- 
háza 4—4 P. Ev. iskolai gyűjtés Jákfa 
4.68 P. Ev. Nőegylet Beled 5 P. Csekő 
Edéné Lajoskomárom 5.20 P. Zwicfel Já
nos Körmend 6 P. Ev. egyház Talian- 
dörögd offert. 2 P, Győrság offert. 6.91 
P. Váczi Mihályné, Váczi Istvánná, Tú- 
róczy Jánosné, Gede István 1—1 P. Hor
váth Jánosné Győrság 50 fillér.

Hujber János Győr 10 fül. — Németh 
Teréz Pápa, Krafft János Pécs, Pelech 
Józsefné Rákoskeresztúr, Molnár Ernő- 
né Salamonfa, Balázs Istvánná Gyón, 
Gál Károly Balatonfüred, Nemes Erzsi 
Győr, Bogár Lajos Z.-egerszeg, Hacken- 
bergerGyula Balassagyarmat, Sümegi 
József Hegyfalu, Kovács Boldizsár Csor
na 20—20 fill. — Jakab Ernő Kiska- 
mond, Mészáros Árpádné Zalaegerszeg, 
Bödecs László Budapest, özv. Szalay 
Antalné Csorna 22—22 fill. — Horváth 
Erzsébet Budapest 28 fül. — Molnár 
Erzsébet Győr, Halász József Kámon 
30—30 fill. — Weiss Erzsébet Hegyes
halom 32 fill. — Schreiner Karolin Fel- 
sölászló 40 fill. — Özv. Révay Béláné 
Rákosliget, Jantsovits Nelli Kondoros, 
Lipták Lajosné Békéscsaba, Zarándi At
tila Budapest, Gerencsér Mihály Árpás, 
Kiss Mária Budapest, Makrai Kálmanne 
Győr 60—60 fill. •— Sátoraljaújhelyi hí
vek adománya 67 fill. — Szekeres Samu 
Szombathely, Zrim Ádám Szentgotthárd, 
Bulkay Lajos Pamuk 70—70 fill. — Özv. 
Keresztes Pálné Szálok 8< > fill. — Bo
dorkos istvánné Celldömölk, özv. Var
ga Józsefné Devecser 1—1 P. — Hubert 
Jenő Makó, Holczer János Győr 1.20— 
1.20 P. — Sturman Rezső Bátaszék 2.50 
P. — Ev. gyülekezet Tokaj offert. 3.50 
P. — Meszleni konfirmandusok adomá

nya 3.90 P. — Asbóth nővérek Sopron 
10 P.

KIS HARANGSZÓ PERSELYE.
Vajda János Kemenesmihályfa, özv. 

Lacsny Dezsőné Győr 20—20 fill. — 
Bókkon Lajos Nagygeresd 30 fill. — 
Gécs Vilma és Emma Kemenesmagasi 
60 fill. — Özv. Németh Lajosné Györ- 
újfalu 1 P. — Spissák Henrik Lulla 3.50 
P. Spissák Henrik Lulla 3.50 P. Spissák 
Henrik Lulla 3.50 P.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
Rábcakapi evang. egyházközség pá

lyázatot hirdet államsegélyes kántorta
nítói állásra. Hirdetés határideje 3 hét. 
Válaszbélyeggel felszerelt kérvények ev. 
lelkészi hivatal Rábcakapi (Győr vm.) 
küldendők.

Szép, csendes, tiszta szoba két diák 
részére magános asszonynál kiadó. Sza
bó Károlyné Sopron, Várkerület 32. 1-1

Evangélikus úrinők kellemes és ké
nyelmes nyaralást találnak Kistarcsán 
az Evangélikus Papnék Otthonában. Ér
deklődni lehet özv. Blatniczky Pálnénál, 
Cinkota, Pest megye.

Pécsi női otthon. Felhívjuk evangéli
kus testvéreink figyelmét a pécsi „Bal- 
dauf Gusztáv“ női otthonra. Az otthon 
egyetemi hallgatónők és középiskolás 
leányok internátusa. Átutazó nők is szál
lást kaphatnak. Az otthon célja szolgálat 
és nem nyereségi vágy. Épen azért olcsó 
és jó. Az otthont győri diakonissza ve
zeti. Címe: Pécs, Rét-utca 39. 1—3

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  L a j o s  vésnőki műinlézete.

Bélyegzők, Jelvények és zászlószegek gyártása.

Szom bathely, P ü sp ö k  b azár

Eladó könyv. „Postilla das ist die 
Auslegung der Epistel und Evangélien.“ 
A könyvet Johannes Spangenberg 1542- 
ben Nürnbergben szerkesztette. Leon
hardt Heuszier nyomtatta gót ólombe
tűkkel. Tartalmaz eredeti bőrkötésben 
428 oldalt, 85 színesképet (eredeti kézi
festés) és kb. 100 színes kezdőbetűt. Az 
előszót dr. Luther Márton írta. Cím a 
kiadóban. 1—1

H A R M O N IU M  eladó
m a r  155 p e n g ő t ő l  k i s e b b  s  n a g y o b b .  
B U D A P E S T ,  IV .,  M O L N Á R  U T C A  16.

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  J Ó L É T I  E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden eset!; n.

A jóléti egyesület 1936. évi prngrammja- 
Gondoskodas a g y e rm e k ű !!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Tanév végével négy polgárit végzett 
jónövésű evangélikus fiú tanoncnak 
menne ugyancsak evangélikus vegyes
kereskedőhöz vagy más iparos mester
ségre. Lehetőleg németajkú városba. Cí
me, válaszbélyeg ellenében, kiadóhiva
talban. 3—3

VIRÁGOT«
KOSZORÚT
legolcsóbban

ITIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt  kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÍMETH KÁROLT,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNÓ.

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁJJ. 
Felelői uerkeixtA  Ai kisd6 :

SZABÓ JÓZSEF.
KArlratokat nem adunk r i n n

Baross-nyomda UzsalyésKoncz. T.:7-63.
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Alapította i 

KAPI BÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos 
D unántú l i  L u t t i s r - 8 z ö v e t s ó g .

M e g ie l en ík  m i n d n n  v a s á r n a p

Ingytn mallékltt tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ.

1086-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poitacaekkszámla : 30.526.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Istennek jóságos és kegyes akarata teljesül ugyan a mi kérésünk nélkül is, de mi 

azt kérjük ebben az imádságban, hogy közöttünk is teljesüljön.
A harmadik kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.

A Haiaasnfi 
■nrkeuló-idadóhlTatata i

q y O r
a ., Ptton-Mi s.

ElöOietési Ara: 
negyedévre 1 P S8 Öllé:, 

félévre 2 P 4« Ollér, 
egy érre 4 P SO fillér 
Csoportot küldéssel 
lO'/a-os kedvezmény. 

Amerikába egéss évre 8 
dollár; as utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Mindennap kérdése.
Simon, Jónásnak fia, szeretsz-e 

engem? (Ján. 21,17.)

Hogy Jézus kérdésének: „sze
retsz-e engem ?“ milyen nagy 

jelentőséget tulajdonított Ő maga 
is, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a körülmény, hogy rövid 
idő közben háromszor teszi fel Pé
ter előtt és Péternek egymásután 
háromszor kell felelnie reá. Jézus e 
kérdést Péter életében sorsdöntő 
kérdésnek tartja, mert hiszen e kér
désre adott válasz dönti el Péter
nek Jézushoz való viszonyát, de el
dönti egyben földi boldogságának 
és mennyei üdvösségének a nagy 
kérdését is. S Péter maga is meg
érzi a kérdés nagy jelentőségét. A 
kérdésre nem felel egyszerű „igen“- 
nel, vagy „szeretlek“ szóval. Fele
lete mind a háromszor ez: „T e t u- 
d o d, hogy én szeretlek téged.“ 
Péter tehát nem elégszik meg az 
egyszerű válasszal, hanem felelete 
igaz voltát azonnal be is bizonyítja, 
még pedig a legilletékesebb ténye 
zővel: magával a kérdező Jézussal.

így felelni csak az tud, akinek a 
lelkiismerete teljesen nyugodt, aki 
valóban zavartalan összhangban él 
Jézussal. Aki így felel, az azzal a 
tudattal él itt a földön, hogy az ő 
élete csakugyan nyitott könyv Jé
zus előtt, kinek sziveket, veséket 
vizsgáló tekintete előtt nem tud el
titkolni semmit, de akinek nincs is 
semmi titkolni valója, mert mindig 
úgy él, úgy gondolkodik és úgy 
cselekszik, ahogy azt Jézus akarja.

Nos? Testvér! Ezzel a tudattal 
élsz-e te is e földön? Hiszed-e, 
hogy Jézus most is mindennap újra 
meg újra fellapozza maga előtt a te 
életed könyvét s hogy meggyőződ
jön őszinteségedről és önismereted 
mértékéről —  naponta újra meg új
ra megkérdi tőled: „Szeretsz-é
engem?“

Oh! boldog ember vagy, ha ez a 
tudat a telkedben él! De százszorta 
boldogabb vagy, ha erre a lelked— 
ben naponta többször megcsendülő 
kérdésre önmagad helyes ismere
tében, tiszta lelkiismerettel Péterrel 
tudsz felelni: „T e  t u d o d ,  hogy 
én szeretlek téged.“

Jézust szeretni nem olyan köny- 
nyű, mint azt sokan gondolják, de 
nem is olyan nehéz, hogy még a 
leggyengébb is meg ne tehetné. Ő 
maga mondotta: „Aki én utánam 
akar jönni, az tagadja meg magát, 
vegye fel az ő keresztjét és úgy kö
vessen engem.“ Ez azt jelenti, hogy 
Jézust szeretni bizony nehéz, mert 
ez a szeretet — mint minden más 
szeretet — áldozatot kér és vár; a 
test földhöz tapadó vágyainak a 
megtagadását, vagy még helyeseb
ben: ezeknek a vágyaknak a lel
kiek alá való rendelését. Azzal, ha 
én naponta szorgalmasan olvasom 
az írást, ha már szinte szószerint 
tudom idézni annak minden sorát, 
— ha szinte borzadva kerülöm a 
hangversenyek, táncok, mulatságok 
zajos termeit, a színházat, a mozit 
és minden olyan helyet, ahol vidám 
emberek keresik a szórakozások 
örömeit, azzal még korántsem tet
tem bizonyságot arról, hogy én Jé
zust szeretem már. Az én szívem 
csak akkor tud Péter szavával s 
nyugodt lelkiismeretid felelni a 
mindennap nagy kérdésére: „Sze
retsz-é engem?“, ha a biblia betűi, 
Jézus tanításai életté váltak már 
énbennem, ha az íróasztalnál, az 
ekeszarvánál, a műhelyben, egy
szóval a kötelességteljesítés min
den pillanatában érzem, hogy Jé
zus mellettem áll és olvas az én 
életem nyitott könyvében, — ha 
nem vetem meg Istennek a világi 
örömökben felém kínált áldásait 
sem és azokkal is azzal a tudattal 
élek, hogy Jézus azok közé is elkí
sér engem és ott is azt várja tőlem,

hogy iránta való szeretetemröl ott
is bizonyságot tegyek.

A keresztyén élet nem egyéb, 
mint Jézus követése, mint szaka
datlan felelet Jézus ama kérdésére: 
„Szeretsz-é engem?“ Ha keresztyé
nek akarunk lenni, akkor szakadat
lanul Jézus nyomában kell járnunk 
és minden lépésünkkel Péter sza
vaival kell felelnük: „T e  t u d o d ,  
hogy én szeretlek téged.“

A nyár népünk életében egyrész
ről a fokozott munka, másrészről 
pedig a pihenés, a szórakozás idő
szaka. Jézus, aki részt vett a mun
kában, de részt vett a kánai me
nyegzőn is — a nyár folyamán is 
ott lesz mindenütt: a dolgozók és a 
szórakozók közt egyaránt. És attól, 
akinek homloka verejtéktől gyön
gyözik ép úgy, mint attól, akinek 
arcán a szórakozások öröme játszik 
— naponta újra meg újra meg fog
ja kérdezni: „Szeretsz-é engem?“ 
Legyen a te munkád és szórakozá
sod olyan — Testvér —, hogy kér
désére mindig Péterrel felelhess: 
„ T e  t u d o d ,  hogy én szeretlek 
téged.“ Irányi Kamill.

Biblia — szentírás — ige.
Évenként körülbelül 20 millió új 

bibliát vesznek az emberek. Örven
detes, jelenség. De jó volna utána
nyomozni ennek a 20 millió eladott 
új bibliának! Vájjon milyen sorsra 
jutnak?

Nagy részük csupán b i b l i a  
marad. Biblia =  könyv. Egy a sok 
közül. Csak könyv. Igaz, különösen 
alkalmas arra, hogy bőrbekötve, 
arannyal nyomva diszkönyve le
gyen asztalunknak, könyvtárunk
nak, — de mégis csak könyv és 
nem több. Pedig a biblia nem csu
pán könyv, sőt nem is csupán 
könyvek könyve, hanem mérhetet
lenül több,
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Vannak emberek, akiknek kezé
ben a biblia s z e n t  í r á s s á  ma
gasztosul. Szent könyv, amelyről 
tudják, hogy komoly, nagy dolgok 
olvashatók benne. Pedig a biblia 
nemcsak arra való, hogy tisztelettel 
nézzünk reá, hogy kötelességünk
nek tartjuk a megvételét, vagy akár 
szentnek tartsuk.

A bibliában Isten az ő i g é j é t  
akarja adni. Nem holt betűket, 
nem mondatokat, nem elbeszélése
ket és történeteket, hanem élő és 
éltető igét. Amely kenyér és ital, 
tápláló erő a számomra.

Van bibliád? Holt lapokból, né
ma szentkönyvböl hadd tegye szá
modra élő igévé az, aki a testet 
öltött Ige — a Krisztus. 
í ; ; ; ; ; í í í  * » ? » » » » » « » » » «

A 300 éves Tranoscíus.
Tótajkú gyülekezeteink ősi, „vastag“ 

egyházi énekeskönyve a „Tranoscius“ 
háromszázados jubileumát ünnepli eb
ben az évben. Ez a könyv, mely a biblia 
és kiskáté mellett ma is még legkedvel
tebb és leghasználtabb könyve tótnyel- 
vü hittestvéreinknek, Tranovszky György 
egykori iipótszentmiklósi lelkész örök 
értékű alkotása. A hányatott életű, mélysé
gesen vallásos gondolkozáséi, valóban „Is
ten szíve szerinti“ lelkipásztor Teschen- 
ben, Sziléziában született 1591-ben. Tu
lajdonképpen lengyel származású. Cseh 
iskolában tanult és cseh, morva gyüleke
zetekben működött. De sehol sem ma
radhatott hosszabb ideig, mert ellensé

gei hite és buzgósága miatt innen is, on
nan is elűzték. Végül is elkellett hagy
nia hazáját s mint olyan sok hű evan
gélikus ebben a korban, —■ ő is Felső- 
Magyarotszágra menekült. Előbb Árva 
várának prédikátora lett, majd 1631-ben 
a Iipótszentmiklósi egyház lelkésze. Itt 
állította össze életének legynagyobb 
és legmaradandóbb müvét, az általa 
„Cythara Sanctorum“-nak elnevezett 
énekeskönyvet, a tót egyházak túlnyomó 
többségében ma is használt Tranosciust, 
mely 1636 telén került ki első kiadásban 
a Brewer-féle lőcsei könyvnyomdából. 
Eredetileg 412 éneket tartalmazott. Ezek 
között sok volt olyan, amelyet lefordított 
latinból, németből és lengyelből; sok 
olyan, amelyet átvett a régebbi cseh- 
morva énekeskönyvből és kb. 160 olyan, 
melyet maga szerzett. Hogy azonban 
senki se vádolhassa hiúsággal, énekeit 
nem jelölte meg nevével. Ezt csak 1734- 
ben, tehát csaknem 100 év múlva tette 
meg Krman Dániel superintendens. Hogy 
milyen közkedvelt könyv volt a Tra
noscius, azt bizonyítja az a körülmény, 
hogy egy évszázad alatt 15 kiadást ért 
el, ami különösen akkor figyelemremél
tó, ha tekintetbe vesszük azokat a ke
gyetlen üldözéseket, melyeket ebben a 
korban nemcsak evangélikus őseinknek 
kellett elszenvedniük, de még ének- és 
imakönyveinknek is. És bizonyítja az is, 
hogy a Tranoscius énekeiből sok átment 
más országok evangélikusainak haszná
latába is, sőt néhányat átvettek énekes
könyvükbe a római katolikusok is. Az 
első kiadás 412 éneke 1150-nél is többre 
szaporodott fel a 300 év alatt. A Tra
noscius fejlesztése és gazdagítása körül 
legtöbbet munkálkodott Sinapius (Hor- 
csicska) Dániel radványi és Hruskovics 
Sámuel besztercebányai lelkész. A régi 
magyar egyházi énekekből is belekerült 
a Tranosciusba egy temetési ének (a

Yietórisz-féle magyar Tranosciusban a 
913 számú ének), amelyet Cengler And
rás fordított tótra.

Ennek a hatásaiban csodálatos éne
keskönyvnek a kiadására különösen két 
körülmény indította Tranovszkyt. Az 
egyik, hogy a szerencsétlen fehérhegyi 
csata után idegen országokba szétszórt 
szláv evangélkusoknak legyen egy olyan 
könyvük, amely templom, lelkész és is
kola nélkül is erősítse és megtartsa őket 
a tiszta krisztusi tanhoz való hűségben. 
A másik pedig, hogy legyen a tót nyelvű 
evangélikusoknak egv olyan énekgyüjte- 
ménye, mely híven tükrözi vissza az 
ágostai hitvallás gondolatvilágát, mert 
az addig használt cseh egyházi énekeket 
nem hatotta át határozott, hitvallásos 
szellem. S ezt a kettős célt szinte hihe
tetlen nagy sikerrel szolgálta és szol
gálja máma is ez a drága könyv. A pro
testánsok üldöztetésének legsötétebb év
tizedeiben éppen úgy, mint az úgyneve
zett felvilágosodottság hitet romboló el
fajulásai közepeit a felvidék tótajkú 
evangélikusait ennek a rézveretes, öreg 
könyvnek — hivő lelkekből fakadó és 
hívő lelkek szomját csillapító — énekei 
mentették meg az evangéliumnak. Tit
kos összejöveteleiken a kémek és üldö
zök előtt gondosan elzárt kamrákban, 
ezekből az énekekből merítettek erőt, 
vigaszt és reménységet. Ma pedig a szór
ványokban ezekkel táplálják evangéli
kus tót testvéreink az igehirdetés hiá
nyában sorvadó lelkűket. De ezek az 
énekek formájukban és tartalmukban, 
dallamukban és szövegükben, — még 
egyszerűségük mellett is —- olyan meg- 
ejtően szépek, hogy mindenütt és min
denek részére a felmagasztalosulásnak, 
a Jézussal való boldog összeolvadásnak 
a forrásai lesznek minden időben. Jólét
ben megszentelik éneklőik örömét, a 
szenvedésben pedig enyhítik fájdalmát.

A csoda.
Irta: dr. Sctilitt Gyula. 24

— Csuda teremtés az én unokahugom, — állapítja meg 
nem minden öröm nélkül Alfréd. — Annyit látok már, mama, 
hangos lesz a ház s nem fogsz unatkozni. Derűs lélek s becsü
letes szív. Akaratlanul ezt is beleírta levelébe...

— De hogy lelkesedik ezért a hebehurgya fruskáért a 
főnök úr? —- jegyzi meg Natalia. — Szóval mosolygós arc, vi
dám kedély, piros szegfű...

Sietve otthagyták a pincét s hozzáfogtak a készülődés
hez. Egy-kettőre beszereztek a szükséges holmikat. Sima kosz
tüm s virág... sötétpiros szegfű... és kisiiettek a repülőállo
másra. Hogy-hogy nem, egyszerre csak ott állnak a fekete kö
pönyeges temploma előtt. Natáliának gyökeret vert a lába. 
Esze-ágában sem volt erre felé jönni s mégis itt van. Nem tud 
tovább menni. Ugyanaz a hang hívja befelé, mint akkor s 
ugyanaz az érzés küldi, hogy menjen be. Nem tud ellentállni. 
Bemegy. A fekete köpönyeges beszél:...

— Az ember nem térhet ki a megtérés elől!...
Már megint neki beszél és... és... igazat mond... Érezte 

már nem egyszer azt a hatalmat, mely ide húzza..., mely gya
korta önbirálatra készteti..., ez a hatalom munkában van s 
forgatja ő felette is csákányát.

— A megtérés feléd tart..., elibéd megy, ha kell utánad 
rohan... s ha utolér, belédmarkol, magával visz a Krisztus elé. 
A belső meglátás egyrészt észreveszi azokat a magasságokat, 
melyeket az életben el kell érnünk, másrészt pedig a lelkitörpe- 
séget, mellyel céljainkat soha nem tudjuk megközelíteni. A 
mélyből előtör az önnönmagunkkal való elégületíenség és szá
nalmas állapotunk feletti fájdalom kerít hálójába. Vágyakozunk 
szabadulás után és segedelem után nyújtjuk kezünket. A föld 
erejében bízó remény elbukik..., szakadoznak egymás után a

kötelek, melyek a földhöz kötöttek s jön a magasba emelke
dés..., fel az egek felé...

Natalia remegve hallgatta. Alex fülével a fekete köpönye
gest figyelte, szemével Natalia arcát, mint változik piílanatról- 
pillanatra a szavak..., a gondolatok hatása alatt... Volt nekik 
min tépelődniök a repülőgépen.

A beszállás megtörtént minden baj nélkül... Irataik rend
ben voltak, de nem is igen törődtek velük. Fenséges volt az 
utazás... Micsoda érzés... lebegni a levegőben..., fent..., ma
gasan s nem tartja a gépet semmi, csak a ruganyos..., puha, 
tiszta levegő... S mennél magasabbra jár, annál biztosabban 
repül. így van a lélekkel is. A magasban, az életnek tiszta ma
gaslatain nem háborgat félelem, szenvedély, kétely. Az Isten 
közelléte felszívja a földnek e kigőzölgéseit. Erjől is beszélt a 
fekete köpönyeges.

Ily gondolatok járták úgy Natalia, mint Alex agyát. Pár
huzamosan haladt gondolkodásuk, mintha elméjük a fogaske
rék fogaival kapcsolódna egymásba, hogy közös erővel a ma
gasba törjön. Kellemetlen volt nekik ez a bölcselkedés... Gon
dolataik olyan tájakra tévedtek, amerre még tévedésből sem 
jártak. Bűn, megtérés... Isten... Megváltó... Hallgattak mind
ketten, de tudták, hogy a másik mit gondol s mivel birkózik 
bensejében... A lékcsavar monotton zúgása belefúrta őket a 
iélekvilágnak csodálatos mélységeibe... egyre beljebb..., egyre 
kábítóbban s észre sem vették, mikor a gép földet ért.

A hajóállomásra siettek. Fél óra múlva indul a hajó s a pi
ros szegfüs hölgynek mutatkoznia kellene. Megváltották a je
gyet s különváltak. Alex kereste a piros szegfűt. Csakhamar fel 
is tűnt. Julia is izgatott volt s keresgelödött a tömegben. Alex- 
nek egyszerre megdobbant a szíve. Maga sem tudta, miért? 
Szégyelte, micsoda csúf játékot űznek egy gyanútlan úrihölgy- 
gyel s megfogadta magában, hogy Júliának nem esik cseppnyi 
bántódása sem, bármeddig lesz is fogságukban. Ez megnyug
tatta. Magára veszi a rendőrfőnök komolyságát s megindul fe
léje. Julia megtévesztésig hasonlít Natáliához. Árnyalattal ki-
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Áldást jelentenek az ünnepnapok csend
jében és a hétköznapok munkájában 
egyaránt. Megnyugvással töltik el a lel
ket az élet változatos útjain és a halál 
árnyékának völgyében is. A bűntudat 
marcangoló kínjai között, a keresztvise
lés terhe alatt és a múló világ minden 
édes-bús eseményénél csodás erővel 
vezetnek Jézushoz mindenkit, aki igaz 
áhítattal veszi őket ajkára. Nem csoda, 
hogy ezek az énekek olyan letéphetet- 
leniil nőttek az evangélikus tót nép szí
véhez. A Tranoscius olyan hü barátja, 
tanácsadója és jóltevője volt 300 éven át 
tót anyanyelvű hittestvéreinknek, hogy 
attól megválni nem igen tudtak soha. 
Szarvason egyszer egy papválasztás 
miatt ki akart lépni az egyházból a hí
vek igen nagy része. Hívásukra meg is 
jelent a református egyházmegye kül
döttsége, hogy előkészítse a református 
egyházba való áttérésüket. Mindenben 
megegyeztek már, csak az énekeskönyv 
kérdése volt még hátra. De mikor az 
elégedetlenkedők kérésére, hogy hasz
nálhatják-e majd továbbra is a Tranos- 
ciusokat, a válasz tagadó volt, megsza
kítottak minden további tárgyalást az
zal, hogy „már pedig mi a Tranosciust 
soha sem hagyjuk el!“

Tranovszky, aki egyébként csak egy 
évvel élte túl nagy műve megjelenését 
— mert élete derekán 46 éves korában, 
1637-ben elragadta a halál — ezzel az 
énekeskönyvével örökre belevéste a ne
vét nemcsak nálunk, de Lengyel- és 
Csehországban is az egyháztörténet lap
jaira.

Magyarhoni egyházunknak is egyik 
legdiadalmasabb fegyvere, értékeinek 
megőrző ereje és azok fennmaradását 
biztosító tényezője volt a zivataros múlt 
évszázadaiban a most jubiláló Tranosci
us s a mi jubileumi jókivánatunk csak 
az lehet ebből az alkalomból, hogy
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— ahol még használják — szeressék és 
becsüljék, mint ahogy szerették és be
csülték elődeik. Az Úr áldása pedig nyu
godjék a jövőben is ezen a szent köny
vön, hogy teljesítse továbbra is nemes 
hivatását!

Kelló Gusztáv

ÁLD AZ IS T E N . . .
Zizegve hullnak érett kalászok,
Égve pirulnak most az arcok,
A nap tüzének forró hevében,
Emberek vívják az élet-harcot.

Gyöngyök hullnak az arcokról alá,
Izmok feszülnek, inak duzzadnak,
Az emberek kinn a drága mezön,
Istentől áldott kalászt aratnak.

A szép magyar mezők áldott rögén 
Lágy ritmust ver a kaszák hangja,
Este aztán, ha leszáll az alkony, 
Megkondul a torony vén harangja.

Hangját messze röpíti a szellő,
Mindenki hallja, érzi, látja,
Hogy az Isten áldó két kezét 
A magyar mezők felett kitárja!

Szirti János.

Terjesszük a „H A RAN G SZó“-t!

I r t ó z a t o s  m é l y s é g e i  vannak 
a bűnnek. Néha olyan szédítő szakadékok 
tárulnak elénk, hogy nem tudunk egyebet 
mondani csak ezt: „Oh irgalom Atyja ne 
hagyj el!“ — Ne másokat itélgess, hanem 
vigyázz magadra.

Ifjú ság i k érd é se k .
Ifjúsági kérdés mindig volt és lesz, 

míg ifjúság él a földön. Csak ma súlyo
sabb formában jelentkezik, mint azelőtt 
bármikor. Vessünk hát futó pillantást 
egy-két olyan kérdésre, amelyben az if
júság él s amelyek sürgős megoldásra 
várnak.

A 20. század nagy tudásával és ma
gas műveltségével nincsen arányban az 
erkölcsös élet. Míg a tudás, és a művelt
ség emelkedő, addig a vallás-erkölcsös 
élet sülyedő irányzatot mutat. S ha ku
tatjuk a baj okát, annak gyökere meg
található a kor erkölcs és vallásellenes 
szellemében, valamint az ifjúság helyte
len nevelésében. Azok a bűnügyi esetek, 
melyek megdöbbenést váltanak ki széles 
társadalmi rétegekben, tulajdonképpen 
útjelzői az ifjúság vajúdásának s lelki 
válságának. Ezt a bomlási folyamatot a 
Krisztustól való eltávolodás hozta létre, 
amelyet senki más meg nem állíthat, 
csak egyedül maga a Krisztus!

Az ifjúság élete a családban, a társa
dalomban és a gazdasági életben ki
egyensúlyozatlan. Mert az emberiség 
testi és lelki betegsége átterjedt az ifjú
ságra is. S az ifjúság egészséges lelki 
kialakulását és fejlődését nagyban hát
ráltatják és megnehezítik a gazdasági 
bajok is. Bár e tekintetben a legnagyobb 
akadály: a meglazult erkölcsi felfogás, a 
felnőttek rossz példája és a családi élet 
sokszor bibliaellenes légköre. A benső
séges, meghitt vallásos családi élet vál
sága tehát egyben a biblikus családi ne
velés válságát is jelenti.

A serdülő fiatalság neveléséről ma 
alig lehet beszélni. Teljesen magukra 
vannak hagyva akkor, amikor az utca, a 
környezet s a rossz társasá" elvégzi kö
zöttük a konkolyhintést. Bátran meg-

sebb és teltebb, de ugyanaz a vidám, mozgékony arc, ugyanaz 
a ruganyos járás s az a mélységes tűz szemében. Észrevette 
Alex közeledését s rámosolyog. Integet, mint régi ismerősnek. 
Már messziről szól:

— Drága vagy, Alfréd, mégis csak eljöttél Dowerig.
— Időm engedte s eljöttem eléd.
— Nem szerezhettél volna nagyobb örömöt nekem, de 

miért nem üdvözölsz? — kérdi Julia hirtelen utólérhetetlen báj
jal. Átöleli Alexet s akkorát cuppant arcára, hogy Natalia, ki 
távolabbról figyelte az egész jelenetet, mosolyogva elfordul s 
arra gondolt, hogy fogja ő ezt elintézni a rendőrfőnökkel?... 
Alex tartózkodó tisztelettel viszonozta a kellemes üdvözlést. 
Julia észrevette elfogódottságát s igyekezett bátorságot bele
önteni:

— Mit idegenkedsz tőlem? Rokonok volnánk, vagy mi? 
Nem szeretem, ha valaki nagyképüsködik. Gyere!...

Ezzel beléje kapaszkodott Alexba s vitte a hajóra. Annyit 
beszéjt neki az otthoni viszonyokról, a nagybácsiról, hogy rö
vid liéHány perc alatt ismerte a család kétszázéves történetét. 
Megmerő modorú teremtés ez a Julia. Közvetlen és meleg. 
Egyszerű és nemes. Ez az édesen gyöngyöző hangja belebi- 
zsergett Alex szívébe, hogy szédelgett.

Natalia is hajóra szállt. Örült, hogy egyedül lehet. Át
gondolja helyzetét, melybe most beleadja magát s eltöpreng 
rajt, mit hozhat a jövő? A játék veszélyes és életébe kerülhet. 
Aáindez azonban nem aggasztja. A szovjetnek tesz szolgálatot 
s ez megér minden áldozatot. Mit fog csinálni s mint fog mun
kájához? Ez a kérdés ingatja. Először is tanulmányozni fogja a 
keresztyén családi életet. Ezt meg fogja ismerni gyökerében. 
Nagyon érdekli. Előbb nem nyúl tulajdonképpeni céljának 
megvalósításához. Értékes szolgálatot vél ezzel a szovjetnak 
tenni. Könyvben is megírja tapasztalatait... Gondolt ő min
denre, csak mikor Alfréd jutott eázébe, akkor mindig megre
megett... Mit csinál majd a főnökkel..., hogy teszi lehetet
lenné, hogy fogja elintézni?... Ezeket a gondolatokat igyeke

zett el-e!hesegetni magából azzal, hisz ráér még erről gondol
kodni. Előbb körülnéz a nyugati életben. A sors idehozta, job
ban mondva idehozza a családnak kötelékébe... s kár volna 
nem felhasználni az alkalmat, megtudni mindent... mindent 
arról a különös világról, mely rejtély volt előtte... A főnököt 
majd elintézi..., akkor... Úgy érezte, ezt a munkát mennél ké
sőbbre kell hagyni, hogy annál alaposabb tapasztalatokat 
tehessen.

Gondolatai között Alex zavarta meg. Hozta Julia iratait. 
Röviden elmondta, mit hallott Ittlia családjáról, a nagybácsiról 
s biztosította Natáliát, hogv Julia nagyszerű leány. Életvidám 
teremtés. Csupa jóság és kedély. Könnvű lesz vele megértetni 
szokatlan helyzetét s nem hinné, hogy igen emészti majd ma
gát fogságában. Amennyire tőle telik, kellemessé fogja neki 
tenni rabsága napjait.

Közeledtek Calais felé. Az utasok készülődtek s Natalia 
is kitűzte a nagy piros szegfűt. Alfréd ott állt a hajóhidnál s 
élénken szemlélte a kiszállókat. Gomblyukában szintén nagy 
piros szegfű, de akit vár, nem akar mutatkozni. Már alig van a 
hajón utas és Julia nincs sehol. Végre feltűnik a piros szegfű. A 
hölgy jön sietve kifelé. Előkelő mozgású. Lába mintha a földet 
sem érné. A szegfű illatát Alfréd idáig érzi. Eléje megy.

— Isten hozott, Juliaf...
— Te vagy, Alfréd, úgy féltem, nem jössz?
Alfréd meghökkcn. hogv hallotta e hangot... Halálos re

megés fut rajta végig, hogy közelről látja ezt az arcot... Mi ez? 
Az unokahuga..., az angliai rokon?... Vagy mi ez? Hol látta 
ezt az arcot, hol hallotta ezt a hangot? Hol látta ezt a nőt?... 
Látta és hallottal... Világosság hasad agyába... Ezt a leányt 
ő már látta!!... Szinte eltorzult arca rettentő rádöbbenésében... 
lehetetlen..., csak véletlen ez, mely annyiszor űzi az emberrel 
kellemetlen játékait... Kiveri fejéből a kétkedő koboldokat .., 
kilöki magából a gyanakvó sátánt és kezet csókol Natáliának. 
Micsoda kéz!?... Mintha bársonyt fogott volna...

(Folytatjuk.)
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állapíthatom, hogy a serdülő fiatalság 
elhagyatva s úgyszólván tanácstalanul 
áll lelkét égető nehéz és fájdalmas kér
déseivel. Pedig igen megérné szeretettel, 
türelemmel és megértéssel foglalkozni 
velők. Hiszen a serdülök lépnek majd az 
ifjúság helyébe! Nem lehet hát számunk
ra közömbös, hol és miként töltik el sza
bad idejüknek legnagyobb részét! E te
kintetben minden evangélikus családot 
nagy felelősség terhel Isten előtt. A 20. 
század ifjúsága rabszolgájává sülyedt a 
mai kor bálványainak. Vak engedelmes
séggel követi azokat s nem veszi észre, 
hogy közben mindig mélyebbre sülyed 
alá. A bálványok utáni törtetésben nem 
veszi észre, hogy bűnt bűnre halmoz. A 
bűn óceánja elnyeléssel fenyegeti a kár- 
hozatos világ önző fiatalságát. De ne 
csodálkozzunk ezen. Hiszen bűnökkel 
terhelt, megmételyezett társadalomban 
éli le gondokkal teli életét. Az ifjúság 
élete gondterhes s útja, nehéz és igen 
tövises, göröngyös. Ál
mait, önzetlen lelkese
dését kiöli leikéből a 
kenyértelenség s a re
ménytelen jövő. Ehhez 
párosulva a világ hitet
lensége is, mely a fiatal
ság nagy részét magá
val ragadja. Pedig a hi
tetlenség még szomo
rúbbá, nyomorultabbá 
és reménytelenebbé te
szi az ifjúság életét s 
helyzetét. Elvész az az 
ifjúság, amelynek lelki 
tápláléka: a sátán tudo
mánya.

Csoda-e tehát, ha 
meginog a hit és hűség, 
ha megszűnik a szülők 
tisztelete, a gyermekek 
hálája? Ha tekintély- 
tisztelet és megbecsülés 
a feledés homályába me
rülnek?

És mégis, az ifjú
sági munkát sokhelyen 
feleslegesnek tartják.
Jobbnak vélik, ha az 
iskolából kikerülő ifjúság művelődési 
helye az utca és kocsma marad. Azt 
szokták mondani: „Azelőtt sem volt if
júsági munka, ifjúsági ház, mégis fel
nőttünk és még hozzá milyen értelmes, 
becsületes és derék emberek lettünk.“ 
Ezeknek azt mondom: ha annakidején
ifjúsági otthonban tovább képezhették 
volna magukat és gazdagíthatták volna 
lelkűk tárházát, akkor most talán még 
értelmesebb, becsületesebb, még dere
kabb s talán egyházhűbb evangélikusok 
lennének. íme: azelőtt sem volt jó ifjú
sági munka nélkül, a mai világban meg 
éppen nem! Figyelembe kell venni a mai 
megváltozott viszonyokat. Ki kell nyitni 
a szemeket és úgy nyitott szemmel kell 
megvizsgálni a mai lélekmérgező vilá
got, hogy tényleg nincs-e szüksége 
olyan helyre az ifjúságnak, hol egészsé
ges légkörben bibliás szellemet szívhat 
magába az utca és a kocsma erkölcs
rontó szellemével szemben.

Az ifjúsági munka nem az emberek
nek, de az Istennek az ügye!

Ha az ifjúság tényleg a jövő funda- 
mentoma, akkor nem lehet közömbös 
nekünk evangélikusoknak, anyaszentegy-

házunk érdekében sem, hogy milyen 
lesz a jövő alap, a fundamentom.

Ezért minden evangélikus gyüleke
zetben ifjúsági munkával foglalkozni 
szükségszerű kötelesség! — Ezzel tar
tozunk Istennek, anyaszentegyházunk- 
nak, gyülekezetünknek és ömagunk- 
nak is.

Amikor a világ minden részéből ha
talmas megmozdulásokról lehet hallani, 
akkor mi sem maradhatunk ölhetett ke
zekkel, tétlenül. Nehogy a mulasztás, a 
hűtlen sáfárság vádja terhelje lelkünket.

Az ifjúságot fel kell ébreszteni lelki 
álmából és tespedéséből, hogy feleszmél
jen, hogy megtalálja hivatását és betölt
hesse küldetését!

Seebach András.
lHtiiillhiiililiiiiillliniiiilliuiiniiiiiillliiiiiUliiiiiHimlttniiiilHniiilliiiiiiilHiiill
Terjesszük a „H ARANGSZÓ“-t!

HŐS, — GYÁVA.
Ezerszer voltam veszélyben; 
Gyáván futni akartam.
De Te megfogtad kezemet 
s hős lettem akaratlan.

Szám ezerszer zúgolódott,
Mérgezte életemet,
Te tapasztottad be ajkam 
s megmentetted telkemet.

Ki hát a hős, ki a gyáva ?
Kinek jár ki tisztelet ?
Te vagy Uram örök jóság; 
erősítsd a hitemet.

Bognár Károly.

Németül beszélő evangélikus tanítónő 
a nyár tartamára elmenne vidékre gyer
mekek mellé ellátás és zsebpénz ellené
ben. Cim: Sebes Magda, Rákosszentmi
hály, Miklós-u. 4. sz. 1—1

M egh ívó .
A soproni Teológusok Otthona, a 

magyarhoni evangélikus egyetemes egy
ház teológiai internátusa, 1936. évi július 
hó 5.-én délután 5 órakor tartandó isten- 
tisztelet keretében adja át rendeltetésé
nek ,.Kapernaum“-ot, az egyetemes egy
ház égisze alatt Gyenesdiáson létesített 
„Evangélikus Lelkészüdülő“-t, amikor 
először fog megszólalni a szeretetintéz- 
mény harangja is. Erre az avatóünnepre 
„Kapernaum“ jóakaró támogatóit és ba
rátait és egyházunk minden tényezőjét 
őszinte tisztelettel és szeretettel meg
hívjuk. „ ; Íj ; á

Sopron, 1936. június 24.
Ziermann Lajos Dr. Deák János

a Teológusok Otthona a Teológusok Ottho-
bizottságának elnöke. nának felügyelő tanára.

Az avató ünnep 
sorrendje:

I. Istentisztelet: 1.
Közének: Jövel Szentlé
lek Úristen... 2. D. Ka
pj Béla püspök igét hir
det és felavatja a lel- 
készüdiilőt és annak 
harangját. 3. Közének: 
Maradj meg kegyelmed
del. ..

II. Ziermann Lajos, a 
Teológusok Otthona bi
zottságának elnöke „Ka- 
pernaum“-ot átveszi.

Ünnepély után offer- 
tórium a „Kapernaum“- 
ban megszervezendő
„Szórvány Konfirman
dus Otthon“ javára, me
lyet már az 1936—37. 
tanév folyamán szeret
nénk megindítani.

Kedves vendégeinket 
kérjük, hogy érkezésük 
pontos idejét legyenek 
szívesek dr. Deák János 
egyetemi tanárnál (Gye- 
nesdiás, Zala vm., Eper- 

jes-villa) bejelenti annak megemlítésé
vel, hogy „Kapernaum“-ban igényt tar
tanak-e szállásra és ellátásra.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Örök élet.
Július 6. Feltámadás. Ján. 11, 1—45. Uj 

életet azért kell kezdenünk, mert van 
feltámadás. Az élet szent komolyságát 
csak az látja be, aki tudja, hogy vall Je l
támadás. Ha nem léteznék az örökltéyaló 
Krisztus, ki meghalt Lázárok sírpartján 
egykor így szólal majd meg: „Lázár, 
jöjj ki!“, valóban az lenne a legbölcsebb 
életberendezés: „Együnk és igyunk, hol
nap úgyis meghalunk!“ De az Isten igé
je itt is, meg másutt is világosan beszél 
arról, hogy van feltámadás, örök élet és 
örök kárhozat. Ezért kell újjá szület
nünk.

Július 7. Krisztus legyőzte a halált. I. 
Kor. 15, 1-—11. Mikor kedveseink tusa- 
kodnak a halállal, úgy szeretnénk nekik 
segíteni legyőzni a halált, de nem tu
dunk. Kihűlt tetemük mellett azzal a

A kibővíteti Kapernaum.
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szomorú érzéssel állunk: a halál erősebb 
az embernél. Legyözhetetlennek gondol
juk a halált. Pedig Krisztus legyőzte. Ez 
a világraszóló győzelem feltámadás hi
tünk alapja. Mi nem azért hiszünk az 
örök életben, mert az őszi és téli halott 
fák tavasszal újból feltámadnak. Nem is 
azért, mert az este lenyugvó nap reggel 
újból felkel, hanem egyes-egyedül azért, 
mert volt ezen a világon husvét-vasár- 
nap.

Július 8. Lesz ítélet! Jel 20, 11—15. 
Ha nem volna ítélet, a halál lenne az 
emberiség megváltója. Akkor a halál 
lenne a boldog felejtés és átevezés a 
megsemmisülés gondtalan tengerén. De 
mivel van feltámadás és ítélet, azért az 
a Krisztus a Megváltónk, aki egyszer 
majd felnyitja az élet könyvét, mely 
életünk nagy számláját felfedi, adóssá
gainkat, bűneinket. A diákember mindig 
azt lesi, vájjon milyen osztályzatot ír be 
a tanár a „nagy könyvbe.“ Nekünk azon 
kellene állandóan töprengnünk, vájjon 
mi lehet beírva nevünk mellé az Isten 
nagy könyvébe, az élet könyvébe!?

Július 9. Kellemetlen meglepetés. Lk. 16, 
19-31. A gazdag embert kevés kellemet
len meglepetés érhette földi életében. A 
szegény Lázárt annál több. Haláluk 
után megtapasztalhatták az örök élet va
lóságát. A gazdag embert földi életében 
a hiúsága, a szive, illetőleg szívtelen
sége ideláncolta a múlandó világhoz. 
Nem volt ideje az örökkévalósággal tö
rődni, mert pompafényben úszó gazdag 
palotáját gondolta az igazi mennyor
szágnak. Ezért volt számára a halál után 
nagy meglepetés az, amit a szegény Lá
zár egészen természetesnek talált, hogy 
van örökélet, van mennyország és pokol-

Július 10. Örök életnek beszéde Ján. 6, 
67—69. Az örök életnek valóságáról csak 
a másvilágon győződhetünk meg, de az 
örök életnek beszéde már itt e világon is 
hallható. Az örök életnek beszéde annak 
a Krisztusnak szájából való, ki legyőzte 
a halált és váltságmüvével megnyitotta a 
mi számunkra is az utat az örökkévaló
ság felé. Ha azt akarod, hogy az örök
kévalóságban ne érjen olyan kellemetlen 
meglepetés mint a gazdag embert, úgy 
még idejében hallgass annak szavára, 
kinél van az örök életnek beszéde!

Július 11. Az örök élethez vezető út. 
Mt. 7, 13—21. Ha tudom, hogy Isten az 
örökkévalóság polgárává akar tenni, ak
kor meg kell gondolnom minden lépése
met, meg kell keresnem az örökkévaló
ság felé vezető utat. Mert nem min
degyik vezet az örök élet felé! Még csak 
nem is az, melyen „sokan" járnak. 
Szebb lenne, gondtalanabb lenne a so
kasággal sodródni a tágas kapun keresz
tül a széles útra, de nem szabad, mert 
az az út és a vele járó élet a veszede
lemre visz. Inkább járjunk tehát a kes
keny úton a Krisztus nyomában, hogy 
elérjük egykor az örökkévalóság ka
puját!

Július 12. Istennél! Jel. 7, 13—17. Az 
élet elején és végén ott áll az örökkévaló 
szent Isten, ő  a központ. Belőle indul ki 
az élet, Hozzá is tér vissza. Ez a mi éle
tünk végső célja, ígérete és értelme: Is
tennél! Ezért a célért érdemes hátat for
dítani a régi bűnös életnek és Krisztus 
kegyelméből új életet kezdeni. Ezért a 
célért érdemes a keskeny út lemondásait 
magunkra vállalni s szentül és jámborul

I élni. Megéri ez az ígéret: Egyszer Isten- 
I nél lehetünk. Ott lehetünk hófehér ruhá

ban a Bárány széke körül a megváltot
tak seregével. Ott a mi igazi helyünk 
Istennél!

Weltler Rezső.

K A R C O L A T O K

M ed d ig  m ég P
Mikor jö tt a haza hivő szava, 

mi evangélikusok is ott hagytunk 
szülőt, hitvest, gyermeket s men
tünk életünkkel védeni a magyar 
földet. S  ha netán újra kellene, 
újra elmennénk.

Mikor a Kárpátokban, meg a 
Doberdón a ,,qyilkos ólom fecskék 
szanaszét röpködtek“, a golyó 
nem válogatta ki és nem kimelte 
meg az evangélikust sem. Sőt 
százalék szerint a mi egyházunk 
adta a legtöbb hősi halottat.

Mikor adót kell fizetni s egyéb 
honpolgári kötelességet teljesíteni, 
akkor az első sorban a helyünk. 
Nem is vontuk, nem is vonjuk 
ki magunkat soha az áldozatok 
alól.

De mikor június 2S.-án a csor
nai frontharcos zászló avatására 
került a sor, akkor a mi egy
házunk lelkésze nem állhatott 
alája á 'dó imádsággal.

Ezt az immár nem egyszer 
megismétlődő esetet azért kiált
juk ismét bele a magyar közélet 
fülébe, mert világosan látjuk, 
hogy a hazaárulás legvétkesebb 
fajtáját követi el az, aki ezt a 
maroknyi magyarságot „elsőren
dű“ és ,,másodrendű“ polgárok 
csoportjára szakítja szét.

Kédezziik: a felelős államha
talom mikor fog egyszer erre a 
jól ismert békebontó, nemzetünk 
sírját ásó kézre amúgy magyarán 
lesújtani ? !

3 E T I  K R Ó N I K A .
Horthy Miklós kormányzó Gömbös 

Gyula miniszterelnököt a magyar érdem
rend nagykeresztjével tüntette ki. — 
Kormányzói kézirattal október második 
feléig elnapolták a Házat. — A kormány
zó meglátogatta Gömbös miniszterelnö
köt. — A felsőház elfogadta a költség- 
vetést. -— Meghalt Surányi Miklós, a ma
gyar irodalom egvik legjellegzetesebb 
egyénisége. — Halálra Ítéltek két kémet 
a balassagyarmati hazaárulási perben. 
— Az erődítési határterületeken a cse
hek még a templomokat is a katonaság 
hatáskörébe vonják. — A cseh vezérkar

szovje+tábornokok vezetésével Közép- 
európát behálózó kémszolgálatot épített 
ki. — Az olasz légügyi államtitkár Ber
linben légügyi egyezményt ír alá Olasz
ország és Németország polgári repülésé
nek kifejlesztésére. — Keletafrikából ha
zaérkezett az első csapatszállítmány. —- 
Anglia nem ismeri el Abesszíniának 
Olaszország részéről történt bekebelezé
sét. — Elnapolták a Dardanella-értekez- 
letet. Anglia és Japán részéről egyre fo
kozódó ellenállás jelentkezik az orosz
török tervek ellen. — összeütközött és 
lezuhant két hadirepülőgép. Utasai meg
haltak. — Franciaországban egyre job
ban előretör a bolsevizmtis. — Párisban 
Bilim Leóéktól Berlin és Róma közeledé
sét, Prága válságos helyzetét kérték szá
mon és azzal vádolták őket, hogy politi
kájuk külföldi befolyás alatt áll. A fran
cia kormány ellenzi a népszövetség re
formját. — Páris szervezkedik a kommu
nizmus egyre fenyegetőbben növekedő 
térhódításával szemben. A főváros vala
mennyi kerületében kommunistaellenes 
örbizottságokaf alakítottak. — A szovjet 
és a kisantant Genfben éles kirohanást 
intézett az alapokmány reformterve el
len. — Általános női hadkötelezettséget 
vezet be a szovjet. — Lengyelország be
jelentette, hogy megszünteti az olaszéi 
lenes szankciókat.

H A R A N G S Z Ő .
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

3 .  v a s á r n a p .
Lukács 6, 36-42.

Szeresd felebarátodat, mert erre adott 
példát és parancsot Krisztus Urunk. Sze
resd felebarátodat, mert csak így szerethet 
az Isten. Szeresd felebarátodat, mert csak 
így tanulhatod meg az önvizsgálat áldott 
leckéjét s csak így védekezhetsz az ön
bálványozás ellen.

Csönge. Az egyházközség június 
28.-án ünnepelte temploma fennállásá- 
ak 150 éves örömünnepét. Ekkor került 
felavatásra három újonnan ajándékozott 
harang is. Az ünnepélyen Dr. Kapi Béla 
püspök prédikált, ö  szentelte fel a ha
rangokat is.

A Harangszó diákja Kirchner Gyula 
homokbödögei tanuló majdnem tiszta je
les eredménnyel végezte az első eszten
dőt. Hisszük, hogy jövőre, amikor a kis 
falusi fiú már teljesen bele tud illeszked
ni a gimnázium légkörébe, tiszta jeles 
lesz az eredmény. Kirchner Gyula a Ha- 
rnngszó olvasóinak adományaiból végzi 
iskoláit. Kérjük ezután is a jószívű ada
kozók támogatását.

Hegyeshalom. Az egyházközség jú
nius 28.-án Weltler Rezső segédlelkészt 
egyhangúan lelkészévé választotta.

A pesknegyei felső egyházmegye fel
ügyelőjévé dr. báró Prónay György ed
digi fdügyelőt, az egyházmegyei gyám
intézet egyházi elnökévé pedig Profile 
Sándor rákospalotai lelkészt, alesperest 
választották meg.

Áthelyezések. Oláh Károly csepeli 
hitoktatólelkész állásáról való lemondása 
következtében D. Raffay Sándor püspök 
a csepeli fiókegyház szervező admi
nisztrátorává Váradi Lajos eddigi fasori
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és pesterzsébeti önálló hitoktatóvá Mó- 
rocz Sándor eddigi fasori s. lelkészeket 
rendelte ki. A fasori lelkészi körbe se- 
gédlelkésziil Dezséry László és Kemény 
Péter most felszentelt segédlelkészeket 
küldötte.

Tanítóválasztás. A zsebeházai evan
gélikus leánygyülekezet kántortanítójá
nak egyhangúlag helyettes tanítóját: 
Kiss E. Lászlót választotta meg.

A soproni alsó egyházmegye június 
29.-én tartotta rendes évi közgyűlését 
Vadosfán. Ez alkalommal iktattatott be 
esperesi hivatalába Bojtos László vados- 
fai lelkész. A közgyűlésen megjelent dr. 
Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő is.

Ujcsanálos. Az ifjúsági egyesület Ta- 
vas.sy Zoltán lelkész és Nádorfi Gyula 
tanító vezetésével látogatást tett egy
házközségünkben június hó 28.-án és a 
délutáni istentisztelet keretében vallásos 
ünnepséget tartottak. Szerepeltek: cso
portos szavalattal az egyesület tagjai 
valamennyien, Gaskó Jolán, Zsugyel 
Margit, Eszlári András, Török Róza, 
Kulcsár Jolán, Balázs Albert és Munká
csi Jolán szavalattal és a vegyeskar 
szép egyházi énekekkel gazdagította a 
tartalmas műsort. Az ünnepség után 
szeretetvendégség volt.

Diósgyőrvasgyár. Az evangélikus if
júság május hó 23.-án az épülő templom 
javára műsoros estet rendezett, melynek 
egész jövedelmét az új templom építé
sére fordítják. Szereplők: Christmann Lí
via, Kardos Eta, Szikora Sári, Egyed 
Jenő, Filadelfi Béla.

A budapesti evangélikus gimnázium 
Ifjúsági Gyámintézete az elmúlt tanév
ben a tanulóktól 606.49 P-t gyűjtött. A 
bevétel egynegyedét 160 P-re kikerekít
ve az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám
intézetnek adta. A tanulók segélyezésére 
273.28 P-t fordított. Az Egyetemes 
Gyámintézet jubileumi ünnepélyén egy 
díszes Bibliát ajánlott fel. Megszállott 
területre 10 Luther-Naptárt juttatott. A 
péceli, hatvani, diósgyőrvasgyári temp
lomra, Gáncs Aladár síremlékére, a tahi-i 
ev. középiskolás konferenciára, a szegedi 
Egyetemi Luther-Otthonnak 10—10, a 
hatvan-gyöngyösi missziói körnek, lel
készjelöltek cserkésztiszti kiképzésére 
20—20, a budapesti Protestáns Árvaház
nak 30, a pesti Ifjúsági templomra 40, a 
csurgói templomra 100 P-t adományo
zott.

Kötcse. Június 20.-án az iskolásgyer
mekek vallásos tárgyú előadást rendez
tek. A szinielöadást betanította, rendez
te, a szerepeket leírta Reichert Palika 12 
éves fiú. Szívesen és örömmel vettek 
részt pajtásai is az előadásban, névsze- 
rint: Richter Sándor. György László,
Fenyvesi János, Reichert Margit, Felde 
Margit. Reichert Ilonka, Cseh Vilma, 
Lohr Gizella és Mariska és Lőrincz Etel. 
Az előadáson önként befolyt összeget a 
gyermekek a templom csillár alapra ad
ták.

Nemzetközi vasutas-missziói konfe
rencia Stockholmban. A Nemzetközi 
Vasutas Misszió 1936. aug. 14.-töl 17.ig 
Stockholmban rendezi konferenciáját. 
14.-én a Svéd Vasutas-Misszió a Bethlen 
templomban tartja évi közgyűlését este 
18 órakor, 20 órakor a nemzetközi kon
ferencia üdvözlő összejövetele ugyanott. 
Aim. 15.-én 8 órakor imaóra ugyanott;

10 órakor elutazás a városházától Söder- 
täljebe; 14 órakor konferencia gyűlés a 
városi templomban. Tárgy: „Átválto
zás“. 17 órakor visszautazás; 20 órakor 
énekistentisztelet a Vasa Gusztáv temp
lomban. Aug. 16.-án 8 órakor imaóra, 11 
órakor egyidejű istentisztelet a Bethlen 
templomban, a Valhalla missziói temp
lomiján és a Bethánia templomban; 19 
órakor hálaadó istentisztelet a Filadelfia 
templomban. Aug. 17.-én 8 órakor ima
óra; 10 órakor a Nemzetközi Vasutas- 
Atisszió közgyűlése; 15 órakor ugyanen
nek folytatása; 17 órakor záróösszejö
vetel. A jelentkezéseket legkésőbben júl. 
5.-ig a következő címre kell küldeni: 
Magyar Vasútas-Misszió, Bethánia-Egy- 
let, Budapest, VIII., Gyulai Pál-u. 9. Köz
vetlenül a nemzetközi vezetőségnél je
lentkezni nem lehet. A jelentkezéssel egy
idejűleg kell befizetni 25 svéd koronának 
megfelelő pengőt. Ezért az összegért 
mindenki szállást, étkezést, kirándulást, 
az összes gyűlésekre belépőjegyet kap. A 
Magyar Vasutas-Misszió szeretettel meg
hívja az érdeklődő magyar vasutasokat. 
A szabadjegyekre és vízumokra vonatko
zólag a jelentkezőknek azonnal részletes 
írásos útbaigazítást küldenek.

Dr. Vető Lajos szolnoki lelkész la
punkban is ismertetett doktori értekezé
se német nyelven is megjelent.

E v a n g é liu m i I s íe n í ls z íe le -  
f e h ,  hangversenyek és evangélizáló 
összejövetelek a berlini olimpiai játékok 
színterén. A német keresztyénség hatalma
san felkészült arra, hogy az olimpiai játé
kok megnézésére a világ minden részéről 
összesereglö közönségét az igével is táp
lálta. Berlinben, főleg az olimpiai játékok 
közelébe eső templomokban és egyesületi 
helyiségekben, valamint a nagy Evangéliumi 
Olimpiai-Sátorban különböző összejövetelek, 
zeneesték, istentiszteletek hosszú sora gon
doskodik arról, hogy mindenki megtalálja 
azt az alkalmat, amelyik gondolkozásának 
és kívánságainak a legjobban megfelel. Kü
lön meg kel! említenünk az olimpiai játékok 
második hetében tartandó összejöveteleket, 
melyeket a németek a „Nemzetek Hete“ 
címmel jelöltek meg. A hatalmas sátorban 
minden este különböző nemzetek képviselői 
különböző nyelven fogják az evangéliumot 
hirdetni. Az újabb német egyházi művészet 
alkalmi kiállításon mutatja be gazdagsá
gát. Minderről képes tájékoztatót adott ki 
a német evangéliumi sajtószolgálat A dí
szes füzetet mindazoknak az épületeknek a 
képe ékesíti, amelyek a német reformáció 
történetében a legfontosabb szerepet ját
szották Ebből a tájékoztatóból szerkesztő
ségünk mindazoknak díjmentesen megküld 
egy-egy példányt, akik az olimpiai játéko
kat felkeresik.

N A T Á R O K O N  T Ű L .
Lengyelország. Az „Egyház és haza“ 

című Pósenban megjelenő egyházi lap 
kedves cikket közölt a magyar evangé- 
liomi egyházakról.

Angolország. Az angol lapok is felhá
borodva tárgyalják az alias erkölcsi bű
nök miatt perbefogott 287 német r. k. 
szerzetes ügyét. Á szerzetesek között 
volt olyan, aki saját bevallása szerint 15 
évig fajtalankodott a gondjaira bízott 
gvengeelméjű fiúkkal.

K Ü L Ö N F É L É K .

Első a biblia. A budapesti skót misz- 
szió rövidesen száz éves fennállását fog
ja ünnepelni. Feljegyzésre méltónak tart
juk, hogy a skót misszió budapesti is
kolájában — ahol kb. 300 gyermek ta
nul — osztályonkint és naponta az első 
tantárgy a biblia. A gyermekeket csak 
úgy veszik fel az intézetbe, ha a szülők 
nyilatkozattal tudomásul veszik azt, hogy 
gyermekeiket a bibliából oktatják.

Pályadíjnyertes fiatal amerikai ma
gyarok. Az amerikai magyar második 
nemzedék tagjai közül negyvenketten 
vettek részt azon a pályázaton, amelyet 
a Magyarok Világkongresszusának Ál
landó Irodája írt ki s amelyre az iroda a 
nyerteseknek jutalmul tűzött ki két in
gyenes hajójegyet New-Yorktól-Buda- 
pestig és vissza. A pályázati kérdés a 
következő volt: „Mit tehet a második
nemzedék a magyar igazságnak, Ma
gyarország hivatásának, szépségeinek 
Amerikában való ismertetése céljából?“ 
A bíráló bizottság a két hajójegyet a 
két legjobb dolgozat írójának. Kurjack 
Edének (Pittsburgh, Pa) és Petró Elzá
nak (New-York) ítélte oda.

Apróságok. A budapesti mentők az 
elmúlt évben 54.928 esetben nyújtottak 
segítséget bajbajutott embereknek. — 
Fekvőhelyzetben az embernek percen
ként tízzel kevesebb az érverése, mint 
amikor áll. — Newyorkban több mint 
negyedmillió szerecsen lakik. — A Duna 
2800 kilométer hosszú. — Magyarorszá
gon 3333 község van.

Nevezetes események fordulója július 
hónapban. 1489 július 2.-án született 
Cranmer Tamás, Ánglia első protestáns 
érseke. — 1715 iúlius 4.-én volt Luther
nek vitája dr. Eck Jánossal Lipcsében.
— 1369 július 6.-án született és 1415
iúlius 6.-án halt meg Húsz János. — 
1502 július 6.-án alapították a witten
bergi egyetemet. — 1838 július 8.-án
született Zeppelin gróf. — 1509 július
10.-én született Kálvin lános. — 1536 
iúlius 12.-én halt meg Erasmus reformá
ció-korabeli híres tudós. — 1099 július
15.-én foglalták el a keresztes hadak Je
ruzsálemet Bouillon Gottfried vezetése 
alatt. — 1054 július 16.-án szakadt ketté 
a keleti és római egvház. -— 1672 július 
18.-án vette el Kolonics érsek a oozsonyi 
ev. templomot és iskolát. — 1870 július 
18.-án mondták ki a oápai csalatknzha- 
tatlanságot. — 1590 iúlius 20.-án fejezte 
be Károlyi Gásnár Vizsolyban a biblia 
fordítását. — 1773 július 21.-én oszlatta 
fel XIV. Kelemen pápa a jezsuita rendet.
— 1698 július 24.-én alapította Francke 
a híres haliéi árvaházat. — 1817 július 
26.-án kötötték meg a porosz egyházi 
uniót evangélikusok és reformátusok kö
zött. — 1833 július 26.-án törölte el az 
am*o1 parlament a rabszolgaságot. — 
1750 július 28.-án halt meg Bach Sebes
tyén. -— 1914 július 28.-án üzentük meg 
a hadat Szerbiának.
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Idősebb úrinő a szünidőben német 
és francia tanítást vállalna ellátásért, 
vidéki úri családnál. Cime a salgótarjáni 
evang. lelkészi hivatalban.
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CSALÁDI É R T E S ÍT Ő
Eljegyzés. F e h é r  E r n ő  ostffvasz- 

szonyfai körjegyző eljegyezte Kemenes- 
mihályfáról Q ö s y  J o l á n  okleveles 
tanítónőt, Gösy Ferenc ig.-tanító és ne
je, szül. Mikó Jolán leányát.

Halálozás. — Id. Szollár József gaz
dálkodó életének 86., házasságának 44. 
évében hosszas szenvedés után Győrött 
junius 30.-án elhunyt. — Feltámadunk!

A M A G Y A R  GAZDA.
G a z d a s á g i  l e e n d ő k  J ú l i u s  

Q ó n a p b a n .  A gabona helyét magtar
ban, hombárban, elKészítjiik. A mezon fo
lyik az aratás. Párhuzamosan mihelyt le
het szántunk. Ha szükséges, tarlótakarmányi

vetünk. A gyümölcsösben férget irtunk, 
vadhajtást nyesünk s ha kelt, gyümölcsöt 
ritkítunk. A fák tövét porhanyosan tart
juk. Ribizke és egres bujtasa e hónapban 
történik. A zöldsegeskertben megkezdődik a 
hagyma felszedése. A káposztun irtjuk a 
hernyót. Kapálunk, gyomlálunk. A szőlőben 
is kapálunk, kötözünk.

Terményárak Budapesten. Búza 13.05 
—14.85, rozs 11.50—12.30, takarmány- 
árpa 10.25—11.25, zab 14.70—14.90, ten
geri 11.60—11.80 pengő métermázsán
ként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként 340 kg- 
on felüli 102—108, 340 kg-on alul 98— 
100, szedett, közép páronként 220—260 
kg-ig 97—101, könnyű páronként 180— 
220 kg-ig 92—95, silány páronként 100—- 
180 kg-ig 80—88, öreg, nehéz páronként 
300 kg-on felül 90—93, szedett, öreg 
80—86, angol hússertés páronként 180—

220 kg-ig 100—103, angol sonkasüldő 
páronként 120—150-ig 100—106 fillér
élősúlykg-ként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 46— 
56, tarka 43—73, magyar ökör 36—73, 
tarka 36—75, magyar tehén 44—60, tar
ka 36—74, magyar bivaly 22—36, nö
vendékmarha 34—70, csontoznivaló 26— 
34 fillér élősúlykg-ként.

Nyaralók figyelmébe! Budapest-Kele- 
titöl 38 km.-re evangélikus uriasszony 
tágas, pormentes, kertes házában 2—3 
különbejáratu szobát ad ki. Egy-egy 
szoba napi ötszöri étkezéssel, fürdöszo- 
oa használattal, villanyvilágítással, mo
sás- és takarítással: havi 65.—- P. Két 
személynek együtt: 120.— P. Három
személynek: 170 P. Bővebbet Moser Ot- 
tóné, Tápiósüly. 1—1-

Egészségvédelem a családban.
Irta: Dr. Itlzes Zslgmond, vármegyei tiszti főorvos.

6. A h ev en y  fertőző b e te g sé g e k .

A h e v e n y  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  egyik leg- 
veszedelmesebbike az  á l h á r t y á s - l o b ,  más névén ron
csoló toroklob, idegen szóval diftéria. A roncsoló toroklob az 
általánosan elterjedt, de nem a legszerencsésebb elnevezés, 
mert a diftéria nem mindig „roncsol" és nem csak a „torok
ban" fordul elő, — ellenben úgyszólván mindig álhártya-kép 
zödéssel jár. Az emberi test más részein is, így különösen az 
orrüregben is jelentkezhetik. A diftériás beteget lehetőleg kór
házba kell szállítani, hogy a környezetéből kiemeljük és telje
sen elkülönítsük az egészségesektől. Az otthon maradottakat, 
főleg pedig a gyermekeket az orvosnak azonnal be kell oltania 
gyogysavoval, amivel a baj továbbterjedését meg lehet akadá
lyozni. Nehány eve a diftéria ellen országszerte védőoltásokat 
alkalmaznak. Ezeket most már az országnak majdnem minden 
vármegyéjében minden tavasszal úgy, mint a himlő-ellenes ol
tásokat, kötelezően végzik. Minden családanyának, minden 
csaiadtönek gondoskodnia kell arról, hogy az ohás alá kerülő 
gyermekeik az oltáson megjelenjenek. e z  által megmentik a 
családot igen sok aggodalomtól es bánattól, mert a diftéria kí
nos lefolyású, veszedelmes, sokszor halálos kimenetelű beteg
ség, — s ha a beteg meggyógyul is, igen gyakran utóbajok, 
bénulások maradnak vissza.

A v ö r h e n y  szintén rendkívül veszedelmes, gyorsan 
ölő betegség. Szerencsére az utóbbi évtizedekben általában 
enyhébb lefolyásúak a járványok, — halállal végződő esetek 
ritkábban fordulnak elő. A betegség rendszerint hányással, ál
talános rosszúlléttel, lázzal, torokfájással kezdődik. Apró, pont
szerű, piros kiütések lepik el a test bőrét. A betegség lappan- 
gási ideje csak 3—4 nap. A fertőzés lehetősége, sajnos, igen 
hosszú időre kitolódik s rendszerint addig tart, amíg a beteg 
bőre hámlik, ami sokszor 8 hétig is elhúzódik. Nincs eldöntve, 
hogy lehámló bőrlemezkék is tartalmazzák-e a fertőző csirákat, 
— vagy csak mintegy jelzik, hogy a szervezet még nem tisz
tult meg és még mindig fertőz. A vörhenyes beteget, akármily 
nehéz még leírni is, 8, mondd nyolc hétig elkülönítve kell tar
tani, — de legalább is addig, amíg a beteg bőre tökéletesen le 
nem hámlott. A tenyerek és talpak hámiása történik meg a leg
későbben, ennélfogva a fösúlyt azok hámlásának teljes befeje
zésére kell fektetni, hogy a beteget gyógyultnak és másokra 
ártalmatlannak jelenthessük ki és a családba a fertőző kórház
ból visszaadhassuk, —- vagy ha otthon volt elkülönítve, lakást 
a zár alól feloldhassuk. A hámiást lehet meleg fürdőkkel 
siettetni.

Említettem már, hogy a szobában, konyhában állatokat, 
kutyát, macskát ne tűrjünk meg. Ez az általános elterjedt rossz 
szokás sok bajnak, betegségnek lehet kútforrása. Gyermekein
ket oktassuk ki, hogy az állatokkal való játszás az egészségre 
több okból veszélyes lehet: a kutya, macska szőre bejuthat a 
légutakba s ott bajt okozhat. A kis gyermekek makacs és alig 
magyarázható köhögése sokszor éppen ettől eredhet. E meilett 
az állatoktól különféle betegséget lehet elkapni: gümőkórt, hó
lyagférget, bélférget, bőrbajokat, veszettséget, stb. Ebek, macs

kák a betegágytól elhurcolhatnak különféle ragályos betegsé
get. Így tudok esetet, amikor macska hurcolt be vörhenybete- 
gekkel fertőzött házból vörhenyt a szomszéd házba. A macská
val játszottak a beteg gyermekek. A macska bejáratos volt a 
szomszédék házába is, ahol a család egyetlen leánykája ugyan
csak jó barátságban volt a kis hízelgővel. Egyéb érintkezés a 
két ház iakói között teljesen ki volt zárható. A kis lány meg
kapta a vörhenyt, s a szülők szeme-fénye a néha rendkívül 
gyorsan ölő, rosszindulatú fertőző betegségben 3 nap alatt el
pusztult. Az édesapa orvos volt, jól ismerte a szomszédos ve
szélyt, meg is tiltott minden érintkezést a fertözörtt házzal és 
annak lakóival, — de a macska észrevétlenül látogatott el kis 
pajtásnöjéhez és közvetítője lett az ö halálos megbetege
désének.

Szemben a vörhennyel a k a n y a r ó ,  amely tiisszö- 
géssel, náthával és köhögéssel kezdődik, lassan fejlődik ki, — 
lappangási ideje 1U— 14 nap. A kanyaró leginkább a lappan- 
gasi iuószak alatt fertőz .amikor meg teljes bizonytalansugban 
vagyunk aiíeiöl, hogy nemcsak egyszerű meghűléses náthával 
áilunk-e szemben. Éppen ezért igen nehéz ellene védekezni. A 
kanyaró nagy foltokban jelentkező piros kiütésekkel jár. Éle
iében egyszer mindenki átesik rajta. A betegseg legtöbbször 
pár napi magas láz után nyom nélkül gyógyul. Enyhe lefolyása 
miatt sokszor könnyelműen járnak el a beteg gondozása kórül. 
Idő előtt kieresztik a szabadlevegőre kikivártkozó beteget, ahol 
az meghűlhet, tüdőgyulladást kaphat és súlyosan, néha halálo
san megbetegedhetik. A kanyarós beteg szobáját különösen 
sokat kell szellőztetni, az ablakokat, ha az időjárás engedi, ál
landóan nyitva keil hagyni és a gyermeket mindaddig az ágy
ban kell tartani, amíg a kiütéses toltok teljesen el nem tűnnek.

A h ö k h u r u t  vagy szamárhurut igen kínzó, görcsös 
köhögéssel járó 6—8 hétig, néha tovább is tartó makacs beteg
seg. Ez ellen is igen nehez a védekezés, mert látszólag egész
séges gyermeket pajtásaival való játszás közben hirtelen lep 
meg köhögési roham, s mint előbbre a gümőkór tárgyalásánál 
leírtam, a kiköhögött nyálcseppecskék a levegőbe, s onnan a 
többi közelben játszó gyermekek orrába, szájába, gégéjébe és 
légcsövébe bejutva fertőzi azokat. A hökhurut az iskolások be
tegsége, akik aztán otthon levő testvérkéikre átoltják a bajt. 
Az elkülönítés nagy nehézségekkel jár, mert rohammentes órái
ban a beteg gyermek élénk, játszik, s nehéz visszatartani paj
tásaitól. Ha megvan rá a mód, a hökhurutos gyermeket más 
vidékre kell küldeni, még pedig olyan helyre, ahol a háznál 
nincsenek gyermekek. A bajt ugyan felnőttek is megkaphat
ják, de azokon nem vesz akkora erőt a betegség. Veszélyes 
szövődménye a hökhurutnak a tüdöbaj. Ennek elhárítása sok
szor igen nehéz, néha lehetetlen, mert a betegben már a hök
hurut kifejlődése előtt benne rejtőzött a gümőkór csirája, s csak 
a hökhurut által megviselt szervezetben kaphatott lábra az 
alattomos betegség, a gümőkór. A hökhurutos betegtől tart
sunk távol mindenkit, akiről tudjuk, hogy köhögős, mert nem 
tudhatjuk, kiben rejtőzik a gümőkór és kinek a köpete tartal
mazza a gümőkór bacillusait.

A h a s i  h a g y m á z ,  más szóval a hastífusz, valamint 
a v é r h a s, idegen szóval dizentéria a bélcsatorna útján tör
ténő fertőzés által keletkező veszedelmes betegség. Ezt a két 
bajt is, mint minden más fertőző betegségeket, apró élő szer
vezetek okozzák. Az ellenük való védekezés a tisztán kezelt,
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egészséges tápszerekkel való mértékletes táplálkozásban, a 
tiszta konyhában és a tiszta éléskamrában, gondozott pincé
ben meg a tiszta kezekkel, tiszta evőeszközökkel való étke
zésben rejlik elsö-sorban. A nevezett betegségeket a szemét
dombokon, az ürgödrök tartalmán lakmározó legyek is közve
títhetik azáltal, hogy a tífusz-, vagy a vérhas-beteg ürülékét, 
amely hemzseg sokszor e betegségek kórokozó csiráitól, kiön
tés előtt nem fertőtlenítik mésztejjel, ami pedig a bacillusokat 
megölte — és a kiöntött anyagot ártalmatlanná tette volna. 
„A légy az egészség veszedelme.“ Ily című fali táblát adott ki 
az Országos Közegészségügyi Egyesület. Ezen a táblán, ame
lyet minden nyilvános helyen, községházán, kultúrházban, is
kolában, stb. ki kellene függeszteni, szemléltető módon be van 
mutatva, hogy honnan és miképpen fenyegeti az embert a ve
szély a tolakodó legyek útján. (A fali táblát meg lehet rendelni 
az Országos Közegészségügyi Egyesület-nél, Budapest, VIII., 
Esterházy-utca 14— 16. címen.) Étel- és italnemüeket zárjuk 
el a legyek elől, gondosan takarjuk be és tegyük el Hűvös, sö
tét helyre. Az ürgödröket fedjük le hézagmentesen, hogy a le
gyek a nyílásokon át ki- s be ne járhassanak és az ürgödrök, 
szemétgödrök tartalmát és az ott élősködő fertőző csirákat 
szerte ne hurcolhassák.

A bacillusgazdák a fertőző betegségben lévőknél is ve
szedelmesebbek a fertőzés terjesztése szempontjából, mert míg 
ők maguk védettek a betegség ellen, addig az általuk kiürített 
bacillusok másokba jutva megbetegedést idéznek elő tápsze
rek és tárgyak, legyek közvetítésével és a közvetlen érintkezés 
útján. A bacillusgazdák felkutatása a hatósági orvos feladata. 
A tífusz ellen is alkalmazunk védőoltásokat, —■ amíg azonban 
a diftéria ellen — úgy látszik —, az eddigi tapasztalatok alap
ján egy oltás több évre is védetté tesz, addig a tífusz elleni ol
tás csak egy évre védi meg a szervezetet a betegség ellen. 
Újabb miniszteri rendeletek szerint a tifuszbetegeket lehetőleg 
kórházba kell szállítani, ahol a gyógykezelésük is megfelelőbb, 
mint a családi hajlékban s az elkülönítésük is tökéletesebb.

A m e r e v g ö r c s ö t  (tetanuszt) is apró bacillusok 
okozzák, amelyek a talajban, különösen a kerti földben élnek s 
az ember, vagy állat bőrén lévő sebbe jutva idegméregként 
hatnak, rohamokban fellépő izomgörcsöket okoznak kezdetben 
a rágóizmokban, a végtagokban, majd a törzsizmokban s végül 
a légző izmokban, amivel azután megbénul a légzés és beáll a 
fulladásos halál. Kérdés most már, mi ez eden a kínos betegség 
ellen a védekezés? Először is ne járjunk mezítláb szennyezett 
talajon, kerti földben. Másodszor, ha megsértjük valamivel 
magunkat, azonnal mossuk ki a sebet a rátapadt szennytől,

földtől, portól és iparkodjunk u. n. jódtinkturát, helyesebb el
nevezéssel, spirituszos jódoldatot szerezni, hogy azzal a sebet 
mielőbb beecsetelhessük, — amely célra jó a gyufaszálra csa
vart vatta. Különösen veszélyesek a szúrt, vagy mély sebek, 
amelyeket nehéz ki tisztogatni. Minden sérülés esetén keressük 
fel sürgősen az orvost, aki a tetanusz ellen védőoltást ad, se
bünket megfelelően ellátja és így kisebb a valószínűsége annak, 
hogy kitör rajtunk a merevgörcs ijesztő tüneteivel és majdnem 
bizonyosan halállal végződő összes következményeivel.

A l é p f e n e  (anthrax) lépfenében elhullott állattal fog- 
lalatoskodók sebjén keresztül, vagy légycsipés útján juthat a 
szervezetbe. A betegség alig fájdalmas kiemelkedő hólya- 
gocska alakjában jelentkezik a bőrön. Kis idő múlva a hólyag 
környéke megduzzad és 1—2 nap múlva a hólyag közepe be
szárad és behúzódik s ebben az alakjában hasonlít a himlőoltás 
helyén keletkező hólyaghoz. Ha a hólyagos duzzanatot (pusz- 
tulát) idejében el nem távolítja az orvos, lépfenés vérmérgezés 
állhat be, ami elég gyakran halállal végződik. Ezért ha a leír
takhoz hasonló jelenségeket veszünk észre magunkon, sürgő
sen forduljunk orvoshoz. A lépfene ellen a védekezés abban áll, 
hogy a lépfenében elhullott állatot sürgősen elföldeljük. Az 
ilyen állat bőrét nem szabad lenyúzni, mert az azzal foglalkozó 
keze könnyen megsérülhet és fertőzhetik; de meg a bőr szárí
tásának ideje alatt bőven megvan az alkalom arra, hogy a le
gyek a lépfene bacillusait szerte hurcolják és csípésükkel be
oltsák az emberekbe.

A v e s z e t t s é g  ellen való védekezésről nem tartom 
szükségesnek, hogy bővebben szóljak. Az már annyira átment 
a köztudatba, hogy minden gyanús kutya-, vagy macska
marással sürgősen orvoshoz kell fordulni, aki gondoskodik, ha 
annak szükségét látja, arról, hogy a megmart egyén minél 
előbb feljuthasson a budapesti veszettség elleni oltóintézetbe, 
a híres Pasteurről, a francia orvostanárról elnevezett kórházba. 
A maró állatot nem szabad azonnal kiirtani, — ha megvan rá 
a mód, hogy el lehet zárni arra az időre, amíg az állatorvos 
meg nem érkezik. Élő állaton ugyanis könnyebb a veszettséget 
megállapítani, mint az elölt állat agyvelejéböl, aminek az állat
orvosi főiskolára való felküldése legtöbbször igen körülményes. 
Azt is tudni kell, hogy a veszett állat által megmart állatok is 
megveszhetnek és az emberre ugyancsak veszélyesek. Ezekkel 
úgy kell elbánni, mint a maró állattál, — vagyis zár alatt kell 
tartani őket mindaddig, amíg az állatorvos, illetőleg a hatóság 
a zárat fe nem oldja. Ilyen esetekben a hatóság általános eb
zárlatot is el szokott rendelni.

(Következő cikkünk címe: Az állati élősdiek és a mérgezések.)

K E C S K É S  JÁ N O S
lakberendező asztalosmester

GYŐR-GYÁRVÁROS, 
Munkás-utca 29.

K é s z í t e k  mindennemű bút or okat  
tervszerinti kivitelben, r é s z l e t r e  is 
M e g h í v á s r a  helyszínre megvek

Pécs; női otthon. Felhívjuk evangéli
kus testvéreink figyelmét a pécsi „Bal- 
dauf Gusztáv“ női otthonra. Az otthon 
egyetemi hallgatónök és középiskolás 
leányok internátusa. Átutazó nők is szál
lást kaphatnak. Az otthon célja szolgálat 
és nem nyereségi vágy. Épen azért olcsó 
és jó. Az otthont győri diakonissza ve
zeti. Címe: Pécs, Rét-utca 39. 2—3

Balatonvilágoson Novák-villában, par
ton, állomástól 20 percnyire 2 szoba, 
konyha használattal egész idényre 280 
pengőért kiadó, ugyancsak 200 Q-öl 
fenyves, partitelek 2.400 pengőért eladó. 
Novák Rezsőné Balatonvilágos. 1—1

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esett n.

A jóléti egyesület 1936. évi programmie 
Gondoskodás a gyermek* >..1

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Kellőszámu jelentkező esetén a la
punkban most folyó „A csoda“ című tár
cát szerzője külön könyvalakban is meg
jelenteti s önköltségi áron — 80 fillérért 
vagy legfeljebb 1 pengőért — bocsátja 
a jelentkezők rendelkezésére. Jelentkezni 
lehet a szerzőnél: dr. Schlitt Gyula lel
kész, Majos, Tolna vm. 1—3

V I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

S T I X M É - t ő l
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó *-ra
hivatkozik, 10% engedményt  kap I

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉ3 ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ.

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁH.
Felelős szerkesztő és kiadő:

SZABÓ JÓZSEF.
Kématokat nem adunk risasa

Barosa-nyomda UzsalvésKoncz. T.:7-6a
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1935-ben beolvadt lap a 
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O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, mely az ő nevét 

megszentelni és országát hozzánk jönni nem engedi.
A harmadik kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.

a
a itanagnú 

uarkMxM-ida'lúhíVfttata >
GYÖK

n., Peíílfl-ltr I.

EMfixetéii ár*: 
negyedéire 1 P 28 Oltár, 

tálévre 2 P 40 (illái, 
e(y évre 4 P 80 (Illái 
Qaoportoa kőidénél 
lo’/.-oa kedveimány. 

Amerikái)* egén  évre 2 
dollár; *> utódállunokb* 
negyedéire 1 P  60 fillér

M a g y a r  so rs.
Van-e oly bánat, mint az én bá

natom, amely engem ért, amellyel 
engem sújtott az Ur az ö busult 
haragjának napján V (Sir. 1 : 12)

E z az ige az Ótestamentum leg- 
szomorubb könyvéből, a Siral

mak könyvéből való. Jeremiás ke
sereg hazája romjai felett. Olyan 
közel áll ez a könyv a mi szivünk
höz, mert mi is felvethetjük a kér
dést: van-e még olyan szomorú 
sors a világon, mint a magyar sors?

A magyar sors: csonkaság. Iszo
nyú földrengés volt az, amely a 
határköveket a Kárpátokról és az 

. Alduna mentéről majdnem az or
szág közepébe vetette. 16 éve igy 
van ez már, de még ma sem ért
jük, hogy hová lett Trianonban a 
Ibirák lelkiismerete, és hová lett a 
a népek hálája. Egy ember mondta, 
aki nem magyar szemmel nézi az 
eseményeket, akinek semmi köze 
sincs a mi fajdalmunkhoz, hogy a 
trianoni bírák lelkiismeretlenek és 
tudatlanok voltak. És azt sem lehet 
könnyek nélkül végiggondolni, 
hogy volt idő, amikor ugyanannyi 
francia élt Európában, mint magyar. 
Csakhogy ők földet műveltek, gyá
rakat alapítottak, egyetemeket léte
sítettek, mi pedig küzdöttünk és 
véreztünk. És amikor a magyar 
kard megszabadította Európát a 
török veszedelemtől, már tízszer 
annyi volt a francia, mint a magyar.

A magyar sors: nyomorúság.
Nem árt, ha eszünkbe idézzük, hogy 
a magyar nemzeti vagyon kéthar
mada elveszett, hogy a magyar 
föld óriási részének több az adós
sága, mint amennyit ér, — hogy 
három millió magyar koldus sor
ban tengődik, hogy a lakosság há
romnegyed részénél egy családtagra 
naponként csak 25 fillér jut élelemre, 
ruházatra, — hogy az Alföldön a 
gyermekeknek csak két százaléka

táplálkozik kielégítően, hogy száz
ezerszámra vannak olyan magyar 
gyermekek, akiknek heti menüje: 
kenyér, kenyér, kenyér és legfeljebb 
egyszer- kétszer a kenyér mellé 
hagyma, vagy káposzta és boldog
ság ragyog a szemekben, ha tészta 
kerül az asztalra.

A magyar sors: betegség. Ször
nyű betegségek emésztik a magyar 
népét. Minden tizedik magyar ember 
vérbajos, minden huszonötödik tü
dőbajos. Minden hatodik magyar 
gyermek meghal az első születés
napja előtt, és vájjon hány hal 
meg a születése előtt, hiszen több 
mint ötszáz községben dúl az egyke. 
Pedig ez csak a test betegsége. 
Tudom, könnyeznél ha egy nagy so
rozáson meg kellene nézned annyi 
száz és százezer magyar ember 
beteg, vánnyadt testét. Desikoltanál, 
ha a meztelen magyar leikeket 
mutatná meg neked valaki, az el- 
nyomorodott, fekélyekkel borított, 
beteg magyar lelkeket.

Itt a nyár. Némelyeknek a szorgos 
munka, némelyeknek a pihenés 
ideje. Beszéljünk most a pihenőknek.

Mindazok, akik becsülettel végez
ték a munkát, rá is szorulnak a 
pihenésre, meg is érdemlik. Rászo
rulnak azonban arra is, hogy vilá
gosan meglássák, hogy mint min
den helyzetnek, a pihenésnek is 
megvannak a maga kisértései.

A konkolyról szóló példázat mu
tatja, hogy a pihenés ideje köny- 
nyen lehet az ős ellenség munka
ideje. Mikor a szántó-vető a jól 
végzett munka után pihen, akkor 
jön az ellenség konkolyt vetni a

A magyar sors: árvaság. Nincs 
a magyarnak sorsát igazán szivén 
viselő barátja. Szomszédaink vesz
tünket akarják. Ha lenne helyünk, 
elmondanám, hogy mi mindent fog
nak ránk. Egyedül vagyunk. Amikor 
örömünk van, nincs kivel megosz
tanunk, amikor bánatunk van, sen- 
kisem sir velünk.

Valóban nincs olyan szomorú 
sors a világon, mint a magyar sors. 
Jeremiás azonban azt is megálla
pítja, hogy Isten sújtotta Jeruzsále
met haragjában, tehát a bűnök miatt. 
Ne gondold, hogy a magyar sors 
valamilyen történelmi helyzetnek, 
világválságnak vagy valami másnak 
a szomorú következménye. Nem. 
Isten mérte ránk ezt a szomorú ma
gyar sorsot bűneinkért.

Azért nemcsak azt kérdezem tő
led, hogy van-e bánatod a szomorú 
magyar sors felett, hanem azt is, 
hogy van-e bünbánatod a még szo
morúbb magyar bűnök felett?

Kékén András.

búza közé- (Máté 13. 25.) Dávid 
is akkor bukott életében legnagyob
bat, mikor kivívott nagy győzelmek 
után pihenésnek adta át magát. (II. 
Sám. 11. 2.)

Ne felejtsük el: Krisztus soha
sem engedi szabadságra az övéit-

Máté 13. 25 arról beszél, hogy 
mit csinál az ellenség mig a mun
kás pihen. A 126. zsoltár 2. verse 
arról beszél, hogy mit csinál Isten, 
mig a munkás pihen. Ne engedjük 
dolgozni ezen a nyáron pihenésünk 
idején a Sátánt, ellenben engedjük 
dolgozni Istent, ki szerelmesének 
álmában ad eleget.

A pihenés kísértése.
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Szétszórt nép.
Körülbelül 6000 évvel ezelőtt az oroszországi Ural-hegy- 

ség európai oldalán élt az uráli ösnép. Idők múltán két ágra 
szakadt. Az egyik lett a szamojéd, a másik a finn-ugor. Ama
zok Európa és Szibéria legzordonabb északi peremére szorul
tak, számra ma körülbelül 18.000-en vannak s kihalás előtt ál
lanak. A finnugorok elosztódása és lélekszáma pedig a 
következő:

tehát az egész emberiségnek 1J % -a. Ebből a 20 millióból azon
ban az anyaországban élő magyarokat, finneket és észteket 
összeadva, csak 12,826.764 él a saját birodalmában, a többi 
7,423.534 idegen népek uralma alatt él, mint nemzeti kisebbség. 
A finn-ugor nép 37ülo-u tenat idegenben el. Fajunk jellegzete
sen szétszórt faj. Láttam egyszer egy térképet a finn-ugor faj 
letelepüléseiről. Szívfacsaró látvány a sok szétszórt apró sziget

a népek nagy óceánjában. A legrégibb európai népfaj a legel- 
Szórtabb népfaj.

A magyar nép is osztozik a finn-ugor népek sorsában. Mi 
is szórványnép vagyunk.

A honfoglaló magyarok létszáma 200.000 főre tehető. 
1910-ben a magyarok száma elérte a 10,050.000-et.

A szétszóródás egyik oka a kivándorlási vérveszteség. 
1899-től 1913-ig összesen 1,390.525 ember vándorolt ki Ma
gyarországból. Túlnyomórészben az Egyesült Államokba. Az 
amerikai bevándorlási tilalom folytán 1920 után kivándorlóink 
főleg Franciaországban igyekeztek elhelyezkedni, majd pedig 
Kanadában. Hivatalos kimutatás szerint 1930 óta több mint ti
zenötezer olyan bevándorló kapott Kanadában letelepedési en
gedélyt, aki az Északamerikai Egyesült Államokból jött ugyan 
át Kanadába, de Nagymagyarországon született. A Magyaror
szágról származó új bevándorlók közül 3821 a csonka hazában 
született, 7921 Erdélyben, 2996 a Felvidéken, 874 pedig a Dél
vidéken. Velük együtt a Kanadában megtelepedett magyar ki
vándorlók száma most körülbelül 130.000. 1934-ben 830 magyar 
vándorolt ki az országból.

A szétszóródás másik oka a trianoni kényszerbéke.
A trianoni békeszerződés következtében
Ausztriába — — — — — — 15.000,
Csehszlovákiába — — — — — 1,066.577,
Jugoszláviába — — — — — 566.242,
Romániába —- — — — — — 1,663.576,
Lengyelországba — — — — — 247,
Olaszországba — — — -r- —_____ 6.493,_____

összesen: 3,328.360
magyar került, — míg Csonka-Magyarországon kereken 8 mil
lió lakos maradt, melyből magyar 6,722.215.

Az utódállamok a magyar kisebbséget a legkülönbözőbb 
módokon igyekeznek csökkenteni. Bratianu román miniszter
elnök 1927-ben Dudley Heathcote angol újságíró előtt kijelen
tette: „Biztosíthatom, ha tíz év múlva visszajön látogatóba
Kolozsvárra vagy Nagyváradra, a mai kisebbségeket nem fogja 
ott megtalálni."

Az 1910. évi magyar statisztika szerint 1920-ban 3,300.000 
magyart szakítottak el, szaporodással ma kellene lenni 
3,90Ó.0ü0-nek. Kiüldöztek 200.000 magyart. Maradna 3,700.000.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 25

— S a rokoni csókot mellőzni óhajtod? — kérdezi Nata
lia. Ez a hang még bársonyosabb volt, mint a keze.

Alfrédnak hirtelen eszébe jutott Júlia levele. Az is a 
rokoni csókra hivatkozik... Mégis csak Julia lehet... Gyanúja 
képzelődés!... A piros virág!... Hogy tudna az a másik a piros 
szekfűről, a rokoni csókról!... Nem... nem... ez Julia. Átkapja 
Natáliát és megcsókolja. Belepirultak mindketten a rokoni 
csókba. Nem a rokonvérnek melege égett e csókban. Valami 
egészen más. Vad lángolás csapott elő lelkűk mélyéből, mely 
semmivé puhítja a vasakaratot és jellemeket bont. Natalia üde 
kedvessége úgy árad Alfrédra, mint: a tavaszi meleg a földre, 
hogy virágokat fakasszon!... Hangja csicsergett, mint a kerti 
madárkáé... Ez a hang!?... Dobban meg Alfrédban megint... 
s keresi önkéntelenül Natalia szemét... Azt a villámlást ott a 
szemek mélyén..., ezt ő látta valahol... a bár ajtajában..., a 
virágárus leány szemében... Natalia látta a tépelödést és sietett 
Alfréd gondolatait elterelni a veszedelmes vágányokról.

-— Úgy látom, Alfréd, magaddal hoztad a rendőrfőnököt 
is?... Mit szeded ráncokba homlokodat? Nem szeretem fiatal 
arcon, mely nem is csúnya, ezeket a ráncokat. Ezek nagy- 
képüsködnek.

— Már láttalak valahol!.,.
— Csak nem valami kalandort fedeztél fel bennem?...

. — Annyira ismerősek vonásaid... s nem tudok szabadulni 
a gyanútól!...

— Mondom, szélhámosnak néz... Gyanakszik!...
— Megtévesztésig hasonlítasz valakihez...
— Ezt megengedem. Ezreket találsz a magam fajta tö

megpéldányokból. De nézd, ne gyerekeskedj, vedd irataimat s 
intézd el a rendőrségnél a szükséges ügyeket!...

Alfréd kapott a csomag után, mintha kincset remélt volna

benne. Kincset, mely gyanúját veszi és egyensúlyba hozza lel
kiismeretét. Mohón futotta át az iratokat s nem talált egyetlen 
pontot sem amely gyanús lett volna. Csupán a fénykép, mintha 
nem fedné egészen az eredeti arcot. Nézi Natáliát, nézi a ké
pet. Natalia csodálatos hűséggel utánozza a képen kifejezésre 
jutó vonásokat s megtéveszti a rendőrfőnököt. Alfréd különben 
sem tud már higgadtan gondolkodni, Súlyos érzések nehezed
tek értelmére, hogy bizonytalan a dolgok meglátásában és 
megítélésében. S ki látott már egyetlen arcképes igazolványt 
is, melynek képe csak némileg is hasonlított volna az igazo
landó személyhez. Ép Julia legyen kivétel?... Boldogan helyet 
foglal szép unokahuga oldalán az autóban s fittyet hány minden 
gyanakvó kételynek... Búg az autó s zúg két fiatal szív...

— Te nem valami szívesen vártad unokahugodat!... — 
mondja szelíd szemrehányással Natalia.

— De miért, Júlia? Nem értem!'...
— Egy szóval se hívtál, pedig úgy vártam néhány sor 

írást tőled... És sejtelmemben, úgy látszik, nem csalódtam. Al
kalmatlan vendég leszek...

— Csak nem gondolod, Julia!?...
Natalia azonban nem engedte szóhoz jutni. Elővette a 

néni levelét — ezt is Alex szedte ki Júlia retiküljéből — s 
kezdte olvasni. Majd pedig megjegyzi:...

— Nem volt szíved, hogy csak egy szóval is hívjál, pedig 
hogy vártam...

Alfréd leikéből eltűnt még a gyanúnak árnyéka is. Ráne
hezedett lelkére Natáliának síró panasza, hogy majd agyonszo
rította... Restelte viselkedését s az oktalan gyanakvást, mivel 
fogadta unokahugát... Hogy is gondolhatott olyan badarsá
got?... A virágárus leány és unokahuga! !••• Nevetséges... Itt 
van a mama levele... Minden más hazugság... Az ágaskodó 
gyanú lehiggadt s Alfréd teljesen átadta magát amaz andalító 
érzésnek, mit a bájos unokahugnak közelléte kelt fel az ember
ben. Natalia lehunyt szemmel dől hátra. Fáradtnak látszik, s

Magyarok J Magyarországon
egyebütt

8,688.319
3,733,325 12,421,644

Finnek Finnországban 1930-ban 3,022,000
Egyesült Államokban , 300,OuO
Oroszországban 1926-ban 135,000
Kanadaban 1930-ban 44,000
Svédországban 1920-ban 30,000
Norvégiában 1930-ban 9,500
Ausztráliában . 4,500 3,545,000

Mordvinok 1926-ban 1,343,106
Észtek Észtoiszágban 1,116,445

1,273,445Oroszországban 1926-ban 157,000
Votjákok 1926-ban 504,334
Cseremiszek 428,192
Zűrjének » 375,890
Karjalaiak • 248,130
Vepszek 32,785
Lappok 1920-ban 31,500
Osztjakok 1926 ban 22,170
Inkertek 16,137
Vogulok * 5,755
Livek 1920-ban 1,500
Vótok 1926-ban 705

Összesen: 20,250,298
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Az utódállamok 1920-ban csak 2,700.000 magyart mutat
tak ki, 1930-ban 2,600.0Q0-et.

Csehországban 1931-ben már csak — 701.000
magyar anyanyelvűt mutattak ki,

Jugoszláviában — — — — — 465.000,
Romániában 1930-ban már csak —■ — 1,432.000,

összesen: 2,598.000,
amelyhez járul móg 1D0.000 moldvai, 10.000 bukovinai csángó 
és körülbelül 150.000 ó-királyságban élő magyar.

Ausztriában az elszakított magyarokhoz hozzá kell csa
tolnunk a Bécsben és a többi ausztriai városokban élő mintegy 
20.000 magyart s ezzel az Ausztriában élő magyarok száma 
mintegy 35i000.

Az egész világon élő magyarság statisztikája tehát:
Csonka-Magyarországon 1930 szerint 8,688.319, 
Az utódállamokban — — — — 2,893.000,
Európában — — — — — — 90.000,
Amerikai Egyesült Államok — — 565.000,
Kanadában — — — — — — 130.000,
Dél-Amerikában — — — — — 50.000,

Afrikában — — — — — — 3.000,
Ázsiában — — — — — — 2.000,
Ausztráliában — — — — — — 325,

összesen: 12,421.644.
Ebben nincsenek még benne az utódállamok letagadott 

magyarjai. Ez a statisztika világosan mutatja azt, hogy a ma
gyar nép szétszórt nép. Azt lehet mondani, hogv minden har
madik magvar a jelenlegi csonka anyaország határán túl idegen 
uralom alatt él.

A szétszórt finn-ugor nép nem engedheti meg magának 
azt a fényűzést, hogy ne törődjék azzal, ami kevés. Minél ke
vesebb van valamiből, annál drágább annak minden darabja. A 
finn-ugor népnek is meg kell tanulnia az angyalok alázatossá
gával és szerénységével értékelni az értékeket, akikről azt 
olvassuk, hogy nagy öröm van a mennyben egy megtérő bűnös 
emberen is.

Szétszórt nép! Megbecsülöd-e, számontartod-e minden 
gyermekedet?

Szétszórt nép! Megmaradsz-e egy népnek s leszel-e egy
szer összegyűjtött nép?

Túráczy Zoltán.

B ík á cs  ju b ileu m a.
Június hó 14.-én ünnepelte a tolna

megyei Bikács község fennállásának 200 
éves és templomépítésének 150 éves ju
bileumát.

Bikács község egykor az ősmagyar 
nemesi Bykach-család birtoka volt. Tör
ténelmi feljegyzések szerint 1145-ben 
II Géza királyi tárnokmesterének, az 
idősebb Bykáchnak (Bykach Magnus) 
adományozta. 1343-ban a családtól idő
közben elkobzott birtokot Nagy Lajos 
Bykáchy Farkasnak újra visszaadta. Tö- 
rökdúlás idején a Bykácsiak családja el
tűnt, az élet kihalt s régi településről 
csak romok beszéltek. A romok közé ki- 
rálydaróczi Daroczy Ferenc paksi föl
desúr telepítette le 200 esztendővel ez

előtt Bikács jelenlegi németnyelvű evan
gélikus lakosságának őseit, akik a mon
da szerint schwarzwaldi lovagcsalád le
származottjai, a történeti feljegyzések 
szerint pedig Moson és Győr megyéből 
költöztek Bikácsra 1736-ban. Az új tele
pesek az itt talált evangélikus magya
rokkal együtt a lélekszám szerint na
gyobb szomszédos gvörkönvi gyüleke
zethez csatlakoztak. Még 1736-ban vá
lasztotta Bikács népe első tanítóját, Sa
lamon Istvánt, aki mint levita-tanító lel- 
készi szolgálatot is végzett és a község 
jegyzői tisztét is betöltötte. A vallásül
dözés idején a nép vezető nélkül maradt 
Tanítóját elüldözték s a gyermekek ok
tatását egy névtelen buzgó asszony vé
gezte. Hitük miatt igen sokan a sirnony- 
tornyai börtönben sínylődtek. Oj élet 
megindulását jelentette a gyülekezetben

a türelmi rendelet megjelenése. Már 
1782-ben kér Bikács templomépítéshez 
és rendes lelkész meghívásához enge
délyt. Első lelkészét, Reiner Andrást 
1784-ben egyhangúlag meg is hívta. 
Reiner András, ki ugyan Szepességből 
származott, de mint diák Eperjes,Debre
cen és Pozsony magyar levegőjét szívta 
magába; kiváló szervező tehetség volt. 
Az ő idejében építette az akkori 697 lel
kes kicsi gyülekezet minden külső tá
mogatás nélkül templomát, iskoláját és 
lelkészlakját. A templomban 1876-ban 
Szentháromság vasárnapon tartotta a 
gyülekezet első örömteljes hálaadó is
tentiszteletét.

Bikács népe 150 év elteltével ezt az 
emléknapot ünnepelte meg és hálás szív
vel gondolt az ősökre, kik 200 esztendő
vel ezelőtt a mostani község alapját

bágyadt arca. mintha duzzogna. Alfréd kedvességével jóvá 
akarja tenni oktalan hibáiát s szeretné látni, hogy ez a duzzogó 
arc mosolyogjon... A különös igyekezet azonban nem igen lát
szik hatni Natáliára s csak néha..., itt... ott húzódik gyengén 
mosolyra szája, hogy azután hirteleníil még duzzogóbbá váljék. 
Alfréd kimondhatatlanul boldog. Olyan ez a mosoly, mint a 
felhők mögül elővillanó naDsugár, hogy néhány pillanatra 
fénybe árassza a láthatárt. Natalia mértékkel adogatja moso
lyát s a hatás beváltott minden várakozást... Alfrédből kihul
lott útközben a rendőrfőnök s otthon már csak a tüzet fogott 
fiatalember sürgölődött hajladozva a kedves vendég előtt.

Az első percek azzal teltek el, hogy Júliának, illetve Na
táliának töviről-hegyire el kellett mondania, mi van London
ban, hogy van a nagybácsi? Simán ment. Annyira otthon 
érezte magát ezen a talajon, hogy biztosan pergő szavai alatt 
egyikük sem látta a hazugságot. Vacsora alatt érezte magát 
kényelmetlenül. Már kezébe vette a kést s a villát, mikor Alfréd 
hangosan kezd imádkozni. Szinte összerezzent. Ha mindenre, 
de erre nem volt előkészülve. Mindenre készült, de ezt. az imád
kozást kihagyta számításaiból. Ez a nagy darab ember imád
kozik. Hirtelenül leteszi az evőeszközt, szerette volna, ha senki 
nem látná, összeteszi kezét s morog valamit, mintha ö is imád
kozna. Remegett keze, ajka. Az imában, úgy látszik, nem lehet 
hazudni. Alfréd észrevette, hogy Natalia nem áll az imádkozás 
terén valami erős alapokon, de úgy tett, mintha nem látott 
volna semmit. Natáliát azonban ez a lovagias figyelem még- 
nagyobb zavarba hozta. Egész vacsora alatt pirult és dadogott. 
Hol jobb, hol bal kezébe vette a kést s a falatok mellé bökött 
a villával. Alfrédnak szerfelett tetszett a zavarban levő uno- 
kahugának ügyetlenkedése és tréfával akarta levezetni a ké
nyelmetlen helyzetet...

— Megcsíptük a kis gonoszt...
Natáliának egy pillanatra megállt a szívverése. Hirtele- 

nében nem tudta, miről van szó... Szólni nem tud, csak rémül
ten vár.

— Ne ijesztgesd szegény Júliát!... — Feddi meg fiát a
néni. M r '!

Natalia hálás pillantással köszönte meg a jó lélek mentő 
szavait.

— Az én kis unokahugom, — incselkedik továbbra 
Alfréd. — úgv látszik, otthon nem igen szokott imádkozni...

Natalia fellélekzett s a felszabadultság érzetében magára
talált.

— Restelem bevallani, de igazad van, Alfréd. Szüleim 
elhaltak, árva gyerek voltam s ki tanított vcjlna meg imád
kozni?... Hálás leszek, ha megtanítasz.

Oly bájjal és kedvességgel mondta ezt Natalia, hogy 
Amália néni elragadottságában átkapta és megcsókolta. Ez a 
csók örökre egymásba oltotta a két nő lelkét.

— Ha engedelmes tanítvány leszel, — mondja még egyre 
tréfálkozva Alfréd, — vállalom a feladatot. Mindjárt meg is 
kezdjük. Add ide a kezedet!...

Natalia pirulva nyújtja kezét. Szeméből őszinte engedel
messég néz fel Alfrédrá. S milyen meleg a kis keze. Még job
ban zakatol bennük a vér, amint Alfréd egymásba illeszti azo
kat a fehér, hosszú ujjakat.

— így, most mondjad utánam!
S már mondja is az imát:

— Áldott legyen két jó kezed, 
Drága, édes, jó Atyám!
Hogy nyújtottad ma is kincsed, 
Családunknak asztalán.

Küldd is hozzánk Jézusunkat, 
Legyen velünk hű szíve, 
így lesz gazdag szegény falat 
S jut másnak is belőle. 

(Folytatjuk.)
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megvetették. E kettős jubileumi ünnepre 
a falu apraja-nagyja már hetek óta 
örömmel készült. A virágfüzérekkel dí
szített templom és községháza, a zász
lódíszbe öltözött falu boldogan várta az 
egész környékből bejelentett vendégeket.

Az ünnepi harangok már szombat 
este megkondultak, hogv Isten házába 
gyűjtse a híveket. Vallásos est vezette 
be a jubileumi évfordulót, mely alka
lommal Fábián Imre sárszentlőrinci lel
kész tartott magyarnyelvű prédikációt 
Józs. 24, 15—16. alapján. Hangsúlyozta, 
hogy a ma embere különböző szellemi 
áramlatok hatása alatt él s minduntalan 
ki van téve annak, hogy lekicsinyelje az 
apák örökségét. Ilyen döntő órákban fe
lelősségteljesen kell a ma emberének él
ni. Döntenie kell, isteneknek vagy az 
Istennek szolgál-e? Bikács népe jubi- 
tleumának előestélyén is döntsön, hogy 
áldott lehessen ünnepe. Schmidt János 
györkönyi lelkész németnyelvű felolva
sásában az egyházközség múltját és a 
templomépítés történetét elevenítette 
meg és állította a hívek szeme elé a tör
téneti múltnak elkötelező erejét. Majd 
Jilling Ferenc h. tanító és 2 iskolásnö
vendék szavalata, gyermekkórus ének
száma s a helyi lelkész imádsága tette 
teljessé az előkészítő est programmját.

Másnap, a jubileum örömnapján, ko
rán megindult az élet a falu hajlékaiban. 
Mindenki lelkesedéssel várta a nap él
ményeit. A hálaadó ünnepi istentisztelet 
megkezdése előtt már fél órával zsúfol
va megtöltötte a templomot a híveknek 
serege. A helyi lelkész liturgikus oltári 
szolgálata után Kuthy Dezső egyet, 
egyh. főtitkár, kit a szeretet apáinak 
szülőföldjére elhozott, Zsolt. 143, 5—8. 
alapján tartotta németnyelvű igehirde
tését. Az apák életútját világította meg, 
azt az utat, mely őket az új hazába ve
zette, mely a lemondás, a küzdés, az ál
dozat, — de a kitartás, a hit és istenfé
lelem útja is volt. Buzdította az ünnep
lő utódokat, hogy tántoríthatatlanu! jár
ják az apák útját. Mert ez az út a mult
iból előre a jövőbe és fölfelé Istenhez kö
zelebb vezeti őket.

A magyar igehirdetést dr. Varsányi 
Mátyás budai leikész, Bikács szülötte 
végezte Mt. 17, 4. alapján. Isten házá
nak, a templomnak jelentőségét állította 
a hívek serege elé. Ez az a szent hely 
— mondotta —, ahol jó minékünk len
nünk, ahová az élet zaja nem hatolhat 
be, ahol az emberi lélek lerakhatja a 
gond, a fájdalom, keserűség és csalódás, 
a bűn és kétségbeesés terhét s ahonnan 
a megkönnyebbült lélek új erővel, tisz- 
tultan indulhat vissza élethivatásába. 
Ezért a templomnak nem csak a község 
középpontjában, de minden emberi szív 
középpontjában is kell állnia. Az apák 
150 évvel ezelőtt sok lemondás, áldozat 
és verejtékes munka árán építették fel 
Isten dicsőségére ezt a templomot, az 
utódok pedig őrizzék és becsüljék meg 
ezt a drága örökséget s lelkűk hitével, 
szívük szeretetével ragaszkodjanak hoz
zá. — A helyi lelkész befejező hálaadó 
imádságával és himnusz eléneklésével 
ért véget az ünnepi istentisztelet.

A jubiláló templomból a hívek serege 
az ünnepi díszbe öltözött községházába 
vonult, hogy díszközgyűlés keretében a 
község 200 esztendős fennállását is mél
tóan megünnepelje. Polgár István fő
szolgabíró mélygondolatú beszédében 
méltatta az egykori telepesek otthont-

építő munkáját, hangsúlyozta, hogy a 
magyar haza, magyar föld áldott élet- 
lehetőséget nyújtott nékik s amint az 
ősök hazafiúi szeretettel ragaszkodtak 
ehhez a földhöz, ők is mint istenfélő és 
honszerető polgárok becsüljék meg ezt 
a magyar hazát, mely nyelvi és vallási 
különbség nélkül szabad érvényesülést 
biztosit. Polgár István főszolgabíró lel
kesítő beszéde után Jánosa Ferenc fő
jegyző ismertette a község történetét.

A jubileumi ünnepség befejezéséül a 
gyülekezet a délutáni órákban a temető
ben a kegyelet adóját rótta le. A holtak 
városában — mint Kuthy Dezső egyet, 
főtitkár mondotta — felsorakozott csen
des megilletődöttséggel az élők sokasá
ga, hogy emlékezzék sírok sorai között,

A bikácsi templom.

azokra az ősökre, akik egymást felvál
tották a küzdés terén s begyüjtettek 
atyáikhoz.

Majd dr. Varsányi Mátyás német
nyelvű beszédében az elhunyt lelkésze
ket és tanítókat méltatta. Sorba vette a 
gyülekezet volt lelkipásztorait: Reiner
Andrást, Lagler Istvánt, Rau Jakabot, 
Szutter-Apáthy Károlyt, Reich Sándort, 
Rátz Károly Ágostont és a tanítók közül 
különösen Prehauszer Jánost méltatta, 
ki a gyülekezetnek 52 éven át nagynevű 
kiváló tanítója volt. Beszéde után a he
lyi lelkész a gyülekezet nevében megko
szorúzta a temetőben pihenő lelkészek 
és tanítók sírjait.

A leszálló csendes alkonnyal a jubi
leum ünnepnapja is véget ért. Áldott és 
felejthetetlen marad ez az ünnep Bikács 
németnyelvű evang. lakossága, valamint 
az egész környékről összesereglett ven
dégek számára. Bikács szülöttei pedig, 
akik az ország különböző területéről el
jöttek régi szülőfalujokba, meghatódva 
vettek búcsút a nap alkonyán régi bol
dog gyermekségük otthonától, ahonnan 
az élet különböző felelősségteljes hivatás

betöltésére elhívta. Az ünnepi órákban 
felelevenített 2C0 éves múlt, az apák 
templomépítö hite maradjon is felejthe
tetlen a hívek lelke mélyén, hogy köte
lező erejével vezéreljen bennünket az is
tenfélelem és hazaszeretet útján boldog 
jövő felé.

Rusznyák Ferenc.

A 100 éves lipcsei misszió.
A misszió indiai munkája, — hol kü

lönösen az okozott nehéz harcot, hogy a 
keresztyén ember alkalmazkodjon-e a 
kasztrendszer adottságaihoz, vagy lép
je át azokat, — közben rohamosan fejlő
dött. A dán-hallei missziók által alapí
tott gyülekezetek, melyeket közben az 
angol missziótársulatok már átvettek, 
lassan visszatértek a lipcsei misszióhoz 
és új missziói állomásokat alapíthattak. 
A lipcsei misszió munkája rövid időn 
belül kiterjedt az egész Tamul tarto
mányra úgy annyira, hogy kevés lett a 
misszionárius.

Ezért igen nagy jelentőségű dolog 
volt az, amikor 1860-ban az első két ta
mul lelkészt felszentelték. A lipcsei misz- 
szió második igazgatója D. Hardeland 
figyelmét az iskoláztatásra fordította és 
arra törekedett, hogy theológus szeminá
riumot állítson fel a bennszülöttek szá
mára. D. Hardeland két ízben (1867, 
1875) beutazta az indiai missziói mező
ket és azon szorgoskodott, hogy a ta- 
muli munka minél szélesebb területre 
terjedjen ki. A tamuli lelkészek ettől 
ikezdve önálló vezetői lettek a reájuk bí
zott keresztyén nyájnak. Uj egyházi tör
vényeket hoztak a tamuli gyülekezetek
nek, melyek alapján az első zsinatot 
1887-ben tartották, melyen Kremmer 
Pamperrien, Schaeffer és Kábis misszio
náriusokon kívül 11 tamul lelkész és 16 
gyülekezeti kiküldött vett részt.

A következő igazgató: D. Schwartz 
idejére esik a lipcsei missziói keletafrikai 
munkájának megindulása. 1893-ban Päs- 
ler indiai misszionárius vezetésével Alt- 
haus, Fassmann, Müller és Böhme misz- 
szionáriusok elindulnak Keletafrikába és 
a Kilimanzsáró lejtőjén megalapítják az 
első madzsai missziói állomást. A benn
szülött földművesek szívesen fogadták 
a misszionáriusokat. Minden műveltség
től mentes és minden közlekedési esz
közt nélkülöző dzsaggákhoz naponta 14 
kilométert gyalogoltak a misszionáriu
sok. Ez az út azonban áldásos volt, mert 
ennek eredménye lett az, hogy nemso
kára Mamba-ban és Mosi-ban újabb ál
lomások létesültek.

1896-ban érkezett a megdöbbentő 
hír: Ovir és Segenbrock misszionáriuso
kat megölték. Meru hegység vidékére is 
ki akarták terjeszteni a missziói munka- 
területet, közben azonban Uruschán kel
lett átmenni. Uruscha híres a vad népé
ről. Noha a német fegyver oltalma alatt 
állott a két misszionárius, éjjel mégis 
megölték őket a vad bennszülöttek. A 
lipcsei misszió munkáját is megáztatta a 
vértanuk vére. Mivel a mártírok vére 
mindig új életet hív elő, úgy itt is azt 
eredményezte. 1927-ben Uruschában vi
rágzó keresztyén gyülekezet támadt, 
melyből néhányan már a következő esz
tendőben elindultak a vad szomszédok 
megtérítésére és hirdették az Isten igé
jét a hírhedt mazaiták között.
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A keletafrikai munka azután rohamo
san fejlődött. Noha a munka csak a Ki- 
limanzsáró vidékére szorítkozott, mégis 
egyik állomás a másik után állott elő és 
kiterjedt a Meru és a Para hegyvidékre. 
1909-ben a munka körülbelül olyan volt, 
mint napjainkban. A sokféle afrikai be
tegségek miatt szükségessé vált, hogy az 
evangélium hirdetése mellett szeretet- 
munka, beteggyógyítás megkezdődjön. 
Nagy lépés volt az, amikor 1902-ben dr. 
Plötze az első missziói orvos a misszió 
területére lépett, akit 1905-ben az első 
missziói nőtestvér követett. Az orvos
misszió állomása Madzsaméba került, 
ahol a világháború után is újra folytató
dott. A legtöbb állomáson van már be
tegápoló diakonisszatestvér vagy beteg
séget kezelő segéderő. A betegápolás 
rendkívüli mértéket öltött. 1934-ben
30.000 beteget kezeltek a keresztyén 
missziói orvosok.

Ugyanabban az esztendőben, amikor 
az orvosi misszió megkezdődött, felállí
tották Mosiban az első bennszülött ta
nítóképző szemináriumot. Mai székhe
lye: Marangu. Ebben a szemináriumban, 
vagy másszóval továbbképző tanfolya
mon egy esztendei tanulás után a pász
torkodás tudományát sajátítják el a taní
tók. 1934-ben avatták fel a lipcsei misz- 
szió első bennszülött afrikai lelkészét.

'Mindezt a szép munkát úgylátszott 
a világháború tönkreteszi. Indiából és Af
rikából a misszionáriusokat internálták. 
Igaz, hogv a munkát a svéd és amerikai 
missziók átvették, de így is nagyon sok 
gyülekezet gondozás nélkül maradt. Is
ten azonban minden gondunkat megszé
gyenítette és míg a misszionáriusok távol 
voltak gyülekezeteiktől, Isten áldássá és 
aratássá tette az ő magvetésüket. 1919- 
ben megalakult Tanúdban az első önálló 
tamuli evangélikus egyház. Madzsamé- 
ban azzal is megmutatták megerősödé
süket, hogy 2000 ember befogadására 
kőtemplomot építettek a hívek adakozá
sából és a maguk erejéből.

1923-ban D. Paul igazgató, ki ebben 
a szomorú háborús időben a misszió élén 
állott, újra kiküldhetett két misszioná
riust Afrikába: Pfitzingert és Reuscht, 
majd a régieket Indiába. Az a nagy sze
retet és öröm, mellyel a misszionáriuso
kat a gyülekezetek újra fogadták, a leg
nagyobb elismerése volt annak a mun
kának, melyet egykor végeztek. A gyü
lekezetek nem hogy elpusztultak volna, 
hanem megerősödtek és gyarapodtak.

Azóta a missziói munkát újra kiter
jesztették. A gyülekezeteket nagy lelki
ismeretességgel gondozzák. Fiatal misz- 
szionáriusok mennek ki. Afrikában új 
munkát kezdhettek meg a mazainép kö
zött a Meru-hegységben. Mindezekhez a 
munkákhoz azonban korántsem elegen
dő az az erő, mellyel most rendelkezik a 
lipcsei misszió. Sok hűséges munkásra, 
azonkívül hűséges, szorgalmas és a mi 
lipcsei missziónkhoz ragaszkodó imád
kozó szeretetre van szüksége.

Végül is, hogy annyi nehézség és 
akadály után mégis 100 éves fennállást 
ünnepelhetünk Istené a dicséret és há
laadás. Amikor tekintetünk a sok áldás
ra és munkára hull, ugyanakkor tekinte
tünk Istent észreveszi és újra bizonysá
got teszünk, hogy az ő  igéje valóban 
nem tér vissza üresen, egyedül Istené a 
dicséret! D. L.

E R D Ő B E N .
Fura zörej a lomb alatt —
Tán ott egy kis tündér szalad ?

Harsányan zeng a nagy berek — 
Angyalkórus zeng éneket ?

A fák moháján friss nyomok,
A fenyő csúcsa hogy’ lobogI

Az erdő csupa rejtelem,
Lelkek serege van jelen.

S a fény, a dal, a lomb, a nesz:
Ezernyi titkos lényt fedez.

. . .  Felkél a hold.*Szent nyugalom.
Most Isten léptét hallgatom.

Kutas Kálmán.

A m i n a g y ja in k .
W ág n er Ján o s .

Születésének 125-ik évfordulója al
kalmával emlékezzünk meg a magyar 
orvostudomány egyik kiválóságáról, a 
magyar protestáns árvák nagyemlékű 
jól'tevőjéröl.

Zólyomi Wágner János 1811. július 
hó 18.-án született Komáromban és Bu
dapesten halt meg 1889 január hó 2.-án.

Mint orvos futotta be élete pályáját, 
melyet mindvégig kiváló képességéből s 
lankadatlan szorgalmából termett s na
gyon is megérdemelt babérok öveztek. 
Már 1846-ban, alig 35 éves korában a 
királyi orvosegyesület elnöke lett, s ezt 
a magas tisztséget 16 éven át viselte. 
1848-ban a pesti egyetemen az általános 
kór- és gyógyszertan tanára lett s mint 
ilyen egyik vezére volt annak a küzde
lemnek, mely a latin tanítási nyelv he
lyett a magyar nyelv diadalát segítette 
elő s az egyetemen a magyar oktatási 
nyelv lett kötelező. 39 évig volt egyetemi 
tanár s ezidö alatt egész orvosnemzedé
keket nevelt fel. 1885-ben ünnepelték 
országosan 50 éves írói jubileumát, ami
kor is a budapesti orvosegyesület tisz
teleti tagjává választotta.

Sok méltó kitüntetésben volt része. 
1873-ban királyi tanácsossá neveztetett 
ki s 1885-ben a III. oszt. vaskoronarend 
tulajdonosa lett. Elnyerte a bécsi egye
tem díszdoktori oklevelét is.

Nagyhírű gyakorlati orvos volt, de 
folytonos elfoglaltsága mellett szorgal
mas művelője volt a szakirodalomnak is. 
Könyvei és kisebh dolgozatai, melyek 
közül sok idegep nyelven is megjelent, 
az orvostudományi szakirodalom mara
dandó értékei.

Munkának szentelt, istenfélő, szerény 
életet élt s ígv tekintélyes vagyon birto
kába jutott. De a vagyongyűjtés nála 
nem cél, hanem eszköz volt a mások 
megsegítésére. Amikor meghalt, országos 
feltűnést és csodálatot keltett végrende
letével, mely nemes szívének gyönyörű 
és őszinte megnyilatkozása volt. A buda
pesti egyetem orvoskari és pedig belgyó
gyászati tanszéke részére tudományos 
utazási ösztöndíj címen 15.000 forintot, 
a budapesti evangélikus főgimnázium 
tanári karának, fizetésük javítása céljá
ból 20.000 forintot, a budapesti országos

protestáns árvaház-egyletnek pedig 120 
ezer forintot hagyományozott.

Hamvai a budapesti Kerepesi-uti te
metőben nyugosznak. Síremlékére Szász 
Károly (1829—1905) református püspök, 
a kiváló költő írt szép sírverset, mely 
gazdag és áldásos életének ihletett jel
lemzése:

Míg élt: gyógyított, sokak éltét vissza Is adta;
Halva • kis árváknak hagyta örökje javát.
A földön járó Krisztust ki követheti jobban ?
Krisztusnál mennyben várja örök jutalom.

Mi evangélikusok büszkén tekintünk 
vissza nagynevű hittestvérünkre s most 
amikor születésének 125-ik évfordulója 
alkalmával hódolattal és hálával idézzük 
halhatatlan emlékét, hitet teszünk amel
lett, hogy nagyjainkról íme nem feled
kezünk meg. És ha örök emlékezés jut 
is a mi osztályrészünkül, reménykedés
sel tölt el az a tudat, hogy mi evangéli
kusok a kitűnőségek mily hosszú sorá
val ajándékoztuk meg hazánkat. Mienk 
legyen a hit, a büszkeség, az öntudat, s 
az ezekből sarjadzó jogos bizakodás, 
Istenünké pedig a hála és köszönet.

Károsy Pál.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

„ . .  . add meg nekünk ma!“
Július 13. A mi mindennapi kenyerün

ket . . .  Mt 6:11. Kaszák suhognak, em
berek verejtékeznek a mezőn, hogy ke
nyér legyen. Esztendei munka után iz
mok feszülnek a termés betakarítására, 
hogy kenyér legyen. Kenyér nélkül nincs 
élet. Emberek dolgoznak érte, de Isten 
adja. Hiába lenne a fáradozás, ha ö  nem 
adná meg. A munka mellett imádkoz
tál-e érte mindennap? Nemcsak a ke
nyeret, az érte való munkát, a munká
hoz az erőt, egészséget Tőle kérted-e 
mindennap? Tedd össze a kezed és 
mondd el naponként: A mi mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma!

Július 14. Az Élet kenyerét. ..  Ján. 
6 : 32—58. A mai ember léleksikkasztó. 
Hamar elfelejti, hogy nemcsak teste, 
hanem lelke is van. Nemcsak testi, ha
nem lelki kenyér is van, amivel a lelket 
kell táplálni, összetöri magát a testiért, 
a lélek, az élet kenyeréről, az igéről és 
az ige megtestesítőjéről, Krisztusról el
felejtkezik. Pedig nem lehet az élet ke
nyere. Krisztus nélkül élni. Ahogy a 
testnek kell naponként a kenyér, úgy 
kell a léleknek Krisztus és igéje. Napon
ként élsz Vele? Ne zárd el magad elöl az 
Élet kenyerét! Kérd Istent: Az Élet ke
nyerét add meg nekünk ma!

Július 15. Elcsendesedésünket. . . 46. 
Zsolt. 19. Milyen szép egy csendes este, 
mikor a nappali lárma megszűnik, min
den elpihen, senki és semmi nem zavar. 
Minden elcsendesedett. Ilyenkor drága 
alkalom van arra, hogy mi emberek is 
elcsendesedjünk, magunkba szálljunk és 
Istennel találkozzunk. Isten csendben 
van jelen számunkra. Azért kell a csend, 
hogy jelenlétét megérezzük, meglássuk, 
kicsoda Ö és mennyire senkik vagyunk 
mi, milyen hatalmas, jó, kegyelmes Ö és 
mennyire nyomorultak, hálátlanok, bű
nösök vagyunk mi! Csendben tudod-e 
kérni: Elcsendesedésünket add meg ne
künk mai?
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Július 16. Bűneink meglátását és meg
bánását .. . Lk. 5 :1 —8. Péter számára 
egyik legnagyobb élmény az volt, hogy 
az Úr közelében bűneinek meglátására 
és megbánására ébredt. Én bűnös ember 
vagyok, Uram! Naponként átéled-e ezt? 
Kísértések visszatartanak tőle. Ezért lesz 
ritka alkalommá, talán évenként egy
két úrvacsorázáskor csupán, bűneid 
meglátása és megbánása, holott min
dennaposnak kellene lenni. Nagy ke
gyelem, hogy kérhetjük Istentől azt, 
hogy mindennap láttassa és bánássá 
meg velünk a bűneinket. Mondd csend
ben: Bűneink meglátását és megbáná
sát add meg nekünk ma!

Július 17. Bűneink bocsánatát... Mt. 
9 : 1—8. Ahol az ember csak testi bajt 
lát és annak gyógyítását keresi csak, 
Jézus meglátja a lelki bajt, ami testi ba
jok forrása, a bűnbocsánat hiányát. Mi 
nem is gondolunk talán rá, egészen más 
bajok miatt panaszkodunk, az Ő tekin
tete észreveszi, hogy ez a legnagyobb 
bajunk. Lelki gyógyulás kell nekünk. Ez 
pedig nincs bünbocsánat nélkül. Bünbo- 
csánat jelenti az életegészséget. Beteg, 
kimerült, fáradt, ideges, türelmetlen lel
kek milyen egészségesek lehetnének, ha 
tudnák, mi a bajuk és ezért imádkozná
nak: Bűneink bocsánatát add meg ne
künk ma!

Július 18. Békességünket. ■ . Lk. 7:36 
-—50. Az emberek csak ígérgetik, de 
megadni sohasem tudják a békességet. 
Békéről beszélnek, de azt még külsőleg 
sem tudják biztosítani, lelkileg egyálta
lában nem. Pedig nélküle nem boldog 
az élet. Mit ér a vagvon. pénz, hírnév, 
ha nincs békesség a lélekben, a család
ban, kisebb, vagy nagyobb közösségek 
életében? Jézus az igazi békesség adója. 
Békételen életünket Hozzá kell vinni! Ha 
érzed a hiányát, naponként imádkozz 
érte: Békességünket add meg nékünk 
ma!

Július 19. Szeretetünket. . . I. Ján. 4: 16 
—21. Isten az örök szeretet kiapadha
tatlan forrása. Ha nem megyünk na
ponként Hozzá és nem kérünk az Ö sze- 
retetéböl, elfogy a szeretetünk Őiránta 
is és egymás iránt is. Ma nagyon elfo
gyott. A szívünk hideg. Nem szeretjük 
igazán Őt és egymást sem. Ami szere
tet van bennünk, az csupa önzéssel van 
tele. Csak az énünket szolgáljuk vele, 
Isten iránt közönyösek, egymás iránt 
ellenségek vagyunk. Isten szeretetéből 
kell naponként kérnünk, hogy más le
gyen az életünk: Az igazi szeretetet add 
meg nekünk ma!

Lukács István

K A R C O L A T  OK.

Zsoltár verseny.
A miskolci református gimnázium 

zsoltárversenyt rendezett, melyen 65 
növendék vett részt. Az első lett 
Takács Béla VII oszt. tanuló, aki 
énekeskönyv nélkül felmondott 87 
zsoltárt és 199 dicséretverset s elé
nekelt 47 zsoltárdallamot.

Az evangélikus egyházat éneklő 
egyháznak nevezték valamikor. Hány

jelentkezője volna nálunk egy ilyen 
egyházi énekversenynek ? Hány éne
ket tudna a győztes elmondani és 
elénekelni? Mennyit tudnék én el
mondani és elénekelni ?

Félek, hogy egy ilyen egyházi 
énekverseny után aligha maradna 
rajtunk az éneklő egyház neve.

Becsüljük meg s énekeljük az 
énekeinket!

H E T I  K R Ó N I K A .
Gömbös Gyula miniszterelnök Király

szálláson tölti szabadságának egy ré
szét. — Fabinyi Tihamér pénzügymi
niszter Londonba, Winchkler István ke
reskedelemügyi miniszter Rómába uta
zott. — Magyarország a világbékét ve
szélyeztető helyzetek orvoslását sürgeti 
a genfi reform során. A népszövetség 
közgyűlésén Velics László ismertette a 
magyar kormány álláspontját. — Má
tyás király sírkápolnáját kutatják Szé
kesfehérváron'. *— A budapesti angol 
követség ügyvivőjét autószerencsétlen
ség érte cseh területen. — A délame
rikai magyarok feliratban kérték az ar
gentínai külügyminisztert, hogy hazája 
nevében támogassa a magyar igazságot. 
A három kisantant állam élesen össze
tűzött a közös katonai vezérlet problé
mája fölött. — Holtvágányra futott a 
varsó-poseni gyorsvonat. Egy ember 
meghalt, többen pedig Súlyosan meg
sebesültek. — Genf és Róma között ve
szedelmesen kiéleződtek az ellentétek. 
— Az olasz újságírók a népszövetség 
közgyűlésén kifütyülték a négust. Hét 
o!asz újságírót letartóztattak a genfi ha
tóságok. Hailé Szelasszié Genf segítsé
gét kérte további harcához. — Kiutasí
tották Géniből a tüntető olasz újságíró
kat. — Az egész olasz sajtó nagy éles
séggel támadja a „színes“ Titulescut, 
aki vadaknak nevezte a négus ellen tün
tető újságírókat. Ez a magatartás véget 
vet az olasz-román barátságnak. — Az 
angol alsóházban nagy vita volt a béke- 
szerződések felülvizsgálata felől. — 
Negyvenkéttagú koronázási tanácsot ne
vezett ki az angol király. — Franciaor
szágban mezőgazdasági sztrájk is ké
szül. — A szovjet narancsot adott Fran
ciaország bolsevizálására. A kommunis
tákkal való kacérkodás külpolitikailag is 
nehéz helyzetbe sodort^ a Blum-kor- 
mányt. A szovjetpárti okoskodások is
mét felidézik a német-francia háború 
rémét.

H A R A N C S Z Ö
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

4  v a s á r n a p .
Lukács 5. 1-11

„Egész éjszaka fáradtunk, mégsem fog
tunk semmit“. A kudarc és eredménytelen
ség keserű érzése mondatta ezt Péterrel 
„A te parancsolatodra levetem a hálót“. A 
mindig készséges és alázatos hitnek a szava 
ez. Emberi tehetetlenség, sziklaszilárd hit és 
Jézus akatata. így születnek csodák. Ma is.

Vásárhelyi János egyházkerületi fő
jegyzőt választották meg egyhangúlag 
Makkai Sándor örökébe erdélyi ref. 
püspöknek.

Materny Imre, a nagyváradi gyüle
kezet lelkésze most ünnepelte leíkészi 
szolgálatának 40. évfordulóját.

Nyugalombavonulás. Demetrovits Má
ria győri ev. tanítónő, Hajas Dénes csön- 
gei ev. és Rácz Károly szombathelyi ál
lami tanító nyugalomba vonult.

A vasárnapi iskolai világkonferencián
Oslóban a magyar küldöttségben Szabó 
József, a „Harangszó“ szerkesztője, 
Győrffy Béla felpéci lelkész és Szollár 
Irén győri ev. tanítónő képviseli a ma
gyar evang. egyházat.

Salgótarján. A salgótarjáni evangé
likus egyház Isten segítségével, híveink 
áldozatkészségéből, Salgótarján város, a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt., 
Kilczer Béla építész jelentősebb, a töb
bi vállalatok és más felekezetekhez tar
tozók nemeslelkű támogatásával megépí
tett kultúrházát július hó 8.-án a Nóg
rádi Evangélikus Esperesség részvételé
vel presbiteri díszüléssel avatta fel. Az 
avató beszédet D. Kovács Sándor püs
pök tartotta.

A vasi közép evang. egyházmegye
julius hó 1-én tartotta — Zongor Béla 
esperes és Szentmártoni Radó Lajos 
ehm.-i felügyelő elnöklete alatt — évi 
rendes közgyűlését Sárvárott. A közgyű
lést megelőző nap délutánján a külön
böző bizottságok üléseztek; este pedig 
gyámintézeti ünnepély volt a templom
ban, amelyen az egyházi beszédet Ba- 
chát István őrimagyarósdi lelkész, az 
előadást pedig Sárkány Ferenc körmen
di nyug. máv. felügyelő tartotta. Utána 
a gyámintézeti közgyűlésen megállapí
tást nyert, hogy az egyházmegyebeli 
gyülekezetek 1936. évi gyámintézeti 
gyűjtése az offertóriumokkal 1015 pen
gőt eredményezett (a tavalyi 825 P-vel 
szemben), melyből 183 P küldetett el a 
nagy szeretetadományra. Az egyházme
gyei közgyűlésen az esperesi jelentés az 
áldozatkészségnek követésre méltó szép 
példáit sorakoztatta fel. Glaser Frigyes 
és Frencz Cecilia 16,000 P értékű házat 
adományoztak a kőszegi gyülekezetnek; 
néh. Schäden Gusztáv több holdnyi in
gatlant hagyott Nemeskoltának; néh. 
Szigethy Sándor volt sárvári felügyelő 
emlékére hozzátartozói 1000 P-t adtak a 
sárvári gyülekezetnek. A szentgotthárü 
egyháztagok harangbeszerzésre adakoz
tak lelkesen, az őriszentpéteri ima- és 
ifjúsági ház javára esizközöjlt gyűjtés 
11000 P-n felüli összeget tesz ki. Meg
emlékezett az esperes a Missziói Gyer
mekszövetségeknek a gyülekezetekben 
való megalakulásáról és áldásos műkö
déséről, valamint arról, hogy a „Julián- 
Isk. Egyesület“ Istenes József németzsi- 
dányi és Htitflesz Endre rábafüzesi taní
tót oklevéllel tüntette ki. Végül elha
tározta a közgyűlés az iskolába evang. 
jellegű és egységes irkák bevezetését, 
továbbá azt, hogy az isk. növendékek 
„Erős vár a mi Istenünk!“-kel köszön
jenek.

A Felvidéken. A kétéves konfirmá
ciói oktatás mindenütt általános érvény
re jutott. Az egyéves oktatás ritka már. 
A keleti kerületben már csupán 17 egy
házközségben van kivételesen egyéves 
oktatás. Május 16—24.-ig Hegedűs Ilon-
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ka leánykori vezető és titkár megláto
gatta a z . Alsó. és Felsőszeliben, Somor- 
ján és Pozsonyban működő evangélikus 
leányegyesületeket. — A szepesbélai ev. 
templomban Weber Sámuelnek, Szepes- 
béla volt lelkészének és a Szepesség hír
neves történetírójának mellszobrot állí
tottak abból az alkalomból, hogy a múlt 
évben volt születésnapjának 100-ik év
fordulója. A leleplezési ünnepség egy
ben a bélai ev. templom 150 éves fenn
állásának ünnepe is volt. A szobor So- 
vánka Károly késmárki szobrász alko
tása.

Kölcse-Olcsva. Csonka Szatmár me
gyében a Trianon óta egyedül álló köl
esei anyaegyházhoz tartozó Olcsva köz
ség uj evangélikus hivei közül 30-an, 
szervező lelkészük vezetése mellett jú
nius 28.-án ismerkedő látogatást tettek 
a kölesei gyülekezetben. A szekereken 
megtett négy és fél órás út után benső
séges szeretettel várta és fogadta az ér
kező új híveket a kölesei gyülekezet, 
mely után az istentiszteletet Szelényi 
Endre kölesei lelkész és Nikodémusz Já
nos olcsvai szervező lelkész tartotta. 
Ennek végeztével a kölesei gyülekezet 
ebéden látta vendégül az olcsvaiakat. 
Délután szintén istentisztelet volt, mely
nek keretében az olcsvai új hívek ének
számokat és bibliai jeleneteket adtak 
elő, melyet végül szeretetvendégség ke
retében általános ismerkedés követett. 
Az épülő olcsvai templom felavatási ün
nepélye előreláthatólag aug. 30.-án lesz.

Táborozások Akaiiban. Akaiiban az 
építés alatt álló evangélikus ifjúsági tá
bor ezévben is megnyitja kapuit a testi 
és lelki felüdülést kívánó ifjúság számá
ra. Szeretettel hívunk minden evangéli
kus ifjút ide, aki úgy érzi, hogy szüksé
ge van testvéri közösségre és lelki erő
södésre az ifjúsági munka számára. 
Hívjuk azokat a vezetőket is, akik az if
júsági munkájukat alaposabban és job
ban akarják végezni. A tábor a követ
kező alkalmakat nyújtja: 1. Ifjúsági ve
zetőképző tábor július 27.—augusztus
1. estéig. —• 2. Serdülő vezetőképző tá
bor augusztus 3.—8. estéig. Erre a két 
vezetői táborra hívunk minden ifjúság
gal foglalkozó vezetőt, lelkészt, tanítót 
és fiatalembert. A tábor programmját az 
ifjúsági munka problémaköre alkotja, 
amelyre megoldást az előadások, sze
mináriumok, közös eszmecserék akar
ják megadni. A két tábor résztvevőinek
száma 30—30 lehet. A serdülő vezetői 
táborba felveszünk a vezetőkön kívül
10-—15 serdülőfiút is. Részvételi díj tá- 
boronkint 15—15 P. A serdülő fiúk szá
mára 8 P. Jelentkezési határidő július
20. Jelentkezni a KIÉ Ev. Ága Budapest, 
Vili., Horánszky-u. 26. címen 3 P jelent
kezési díj postautalványon való befize
tésével kell. Augusztus 10.—31.-e kö
zött négyszer négy napos táborozást 
rendezünk fiatalemberek részére. (Aug. 
10—14., 15—19., 21—25., 26—30. esté
től estéig.) A táborozásnak program i
ja : csoportos bibliatanulmányozás, elő
adás megbeszéléssel, délután egy esz
mecsere, este tábortűz, fürdés, sport, 
játékok. Részvételi díj táboronként 6 P. 
Jelentkezni a fenti címre, 2 P-nek posta- 
utalványon való beküldésével kell. Rész
letes iismertetést az Evangélikus Ifjúság
ad. Kívánatra küldünk egy számot.

Az evangélikus ifjúság kérése. La
punk olvasói értesültek már az evangé

likus ifjúság Akaiiban létesített még 
építés alatt álló ifjúsági táboráról. Nya
ranként több száz ifjú talál itt testi és 
lelki felüdülést. Igen nagy bajunk az, 
hogy nem tudjuk kellőképen felhasznál
ni a Balaton adta lehetőségeket, mert 
nincs csónakunk. Azért szeretettel kér
jük azokat a hittestvéreinket, akiknek 
használatból kivont, vagy feleslegessé 
vált, vagy nélkülözhető csónakjuk van, 
szíveskedjenek a tábor számára felaján
lani. Nagy öröm volna, ha ezen az úton 
megértéssel és segítő támogatással ta
lálkozhatnánk. Ebben az ügyben értesí
tést: K1E Evangélikus Ága Budapest.
Vili., Horánszky-u. 26. alá kérünk.

Érett ifjúság. Az egyik budapesti fel
sőkereskedelmi iskola végzett tanulói az 
idén nem tartottak érettségi bankettet. 
A bankettra fordítandó összegen egy te
henet vettek s azt egy nyolcgyermekes 
nyomorgó magyar családnak ajándékoz
ták. De sok könnyet lehetne ilyen egy
szerű módon letörölni!

H A T Á R O K O N  T ŰL .
Világkonferenciák. Az 1937. évben 

három nagy egyházi világkonferencia 
iesz. Oxfordban fog ülésezni az úgyne
vezett stockholmi, Edinburgban az úgy
nevezett lausanni mozgalom. Mindkettő 
a világprotestantizmusnak hatalmas ösz- 
szefogása. Délindiában, Mysorneben pe
dig 1937. januárjában a Kér. Ifj. Egye
sületek rendezik meg a maguk világkon
ferenciáját. A KIE-nek eddig 21 világ
konferenciája volt, ebből 20 Európában, 
egy pedig Amerikában. Ez az első eset, 
hogy Indiában lesz. A résztvevők szá
mát 2000-re korlátozták, melyből euró
pai csak 60 lehet. Ennek az indiai világ- 
konferenciának előkészítésére dr. Mott 
János elnök Kasselben gyűlést tartott, 
melyen a svéd küldöttséget maga Ber- 
nadotte Oszkár herceg vezette.

Ausztria. A bécsi fogtechnikusok hi
vatalos egyesülete a munkahelyek meg
szerzéséért benyújtandó megkeresések
nél nemcsak a szakképzésnek, hanem a 
vallási hovatartozandóság igazolását is 
megkívánja. Aki ismerős a körülmények
kel, az tudja, hogy ez Ausztriában a ró
mai katolikus fogkezelés biztosítását cé
lozza.

Németország. A Gusztáv Adolf Egye
sület folyó évi nagygyűlése aug. 29.— 
szept. 2.-án lesz Kasselben. — Az új 
biintejtötörvény-tervezet börtönnel kí
vánja büntetni az istenkáromlást. — A 
belügyminiszter eltiltotta a horogkeresz
tes zászló mellett mindennemű tartomá
nyi és egyházi zászló használatát, hogy 
a német nép egysége a zászló kérdésé
ben is nyilvánvalóvá legyen. Ezzel a pá
pai zászló használatának lehetősége is 
megszűnt. — A betheli szeretetintézmé- 
nyekben 4661 beteg van jelenleg.

Lengyelország. A wolhyniai német 
evangélikusok lelkészhiányban szenved
nek. Az 50.000 főnyi evangélikusságnak 
csak hat lelkésze és két segédlelkésze 
van. A születési szaporodás örvendete
sen nagy. 1929-től pld. 5000-rel növeke
dett a lélekszám. Most a németországi 
Gusztáv Adolf Egylet fog számukra két 
új egyházat szervezni. — Lie. dr. Kam- 
mel Richárd, a lengyelországi német

evangélkusok egyik vezérembere, egész
ségügyi okok miatt lemondott. Utóda a 
belmissziói munkában Steffani János lel
kész lett.

Svédország. Tor Andrae püspök lett 
az új kormányban a kultuszminiszter.

Norvégiában minden 10—15.600 lel
kes gyülekezetnek van külön otthona a 
gyülekezet elszegényedett öregei részé
re, kisebb gyülekezetek pedig ketten- 
hárman állanak össze és tartanak fenn 
ilyen otthont elszegényedett öregeik ré
szére.

Finnország. A skandináv államok né
met evang. lelkészei konferenciára gyűl
tek össze Helsinkiben, melyen résztvett 
D. Heckel német püspök is. — Oroszor
szágban a határvédelmi törvény alapján 
újabb száműzetések történtek. Észak- 
Inkeriböl május havában újra 5000 finn 
embert száműztek Szibériába. Egész 
falvakat ürítettek ki. Az egészet tíz nap 
alatt csinálták meg. Kifelé az egészet 
úgy tüntetik fel, mint önkéntes áttelepü
lési. — Erviö finn lelkészt, aki a lett 
tengerparton élő lív fajrokonokat szokta 
látogatni s nekik Isten igéjét hirdetni, 
kiutasították Lettországból, illetve meg
vonták tőle a munkaengedélyt.

Oroszország. Malmgren leningrádi 
evangélikus püspök 76 éves korában 
végre elhagyhatta Szovjetoroszországot, 
hogy életének utolsó éveit Németország
ban töltse el. 1922 óta volt püspöke az 
orosz evangélikus egyháznak, amelyhez 
akkor 200 lelkész tartozott.

Abesszínia. Müller Adolf hermans- 
burgi misszionáriust rablóbanda meg
ölte.

K Ü L Ö N F É L É K .
Nem szabad korcsmát létesíteni töb

bé az istentiszteleti helyek közelében.
Még 1921-ben miniszteri rendelettel sza
bályozták az italmérések engedélyezését, 
amidőn kimondatott, hogy a templomok 
bejáratától számított 200 méteres távol
ságban új italmérések létesítése tilos. Az 
illetékes hatóság e rendelkezéshez újab
ban szigorúan ragaszkodik.

Kitiltott magyarországi könyvek. A 
cseh hivatalos lap szerint a pozsonyi ke
rületi bíróság a „Cserkészeten és lesen 
Magyarországon“ és a „Bibliai történe
tek“ című könyv terjesztését a köztár
saság területén megtiltotta. Ugyan miért 
kerültek tilalom alá a bibliai történetek?

Mikor lesz az új világháború? W. Ar
nold Foster angol tanár, ismert közíró, 
a leedsi békeértekezleten kijelentette, 
hogy a világ nemzetei 1935-ben 20.000 
millió fontot költöttek fegyverkezésre, 
azaz kétezer millióval többet, mint 
1934-ben. Súlyosbítja a fegyverkezési 
verseny veszedelmeit a felfegyverkezést 
burkoló titkosság'. Az ilyesmi elhárítha
tatlan világrobbanáshoz vezethet és csak 
az a kérdés, hogy három vagy öt év 
múlva tör-e ki a háború vagy forrada
lom, vagy mindakettő.

Kína panaszkodik. Kínát egy óriási 
fal veszi körül, amelyet valamikor egy
millió ember 50 évig épített az ország 
védelmére. A kínai sajtó most azon pa
naszkodik, hogy a japánok itt is ott is 
kiszedik a „nagy fal“-ból a téglát s ka
szárnyát építenek belőle maguknak.
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PÁPA „ G y ó g y í t s  m e g  e n g e m ,  U r a m ** cimü 
imádságos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 /. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

c s a l á d i  e r t e s i t ó .
Házasság. B l a t n i c z k y  J e n ő  

cinkotai ev. lelkész és K e n d e h-> 
K i r c h k n o p f  S á r i  Budapesten, — 
G a r a m  L a j o s  egri missziós lel
kész és K a l l i o n i e m i  S o l e  zongora- 
művésznő Finnországban házasságot kö
töttek.

Halálozás. Révész Vida, néhai Ré
vész János lelkész leánya, június 24.-én 
elhunyt. — Mráz Gy. Pál kiszellöi lel
kész, május 26.-án 52 éves korában vá
ratlanul elhunyt.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Darányi Kálmán földmivelés- 

ügyi miniszter bejelentette, hogy a kor
mány fenntartja az idén is a búzaárakat.
— Olaszország kétmillió mázsa magyar 
búzát vesz át. Aláírták a megállapodást 
Rómában, amelyen kívül Ausztria, Svájc, 
Hollandia és Belgium is szerződésileg 
biztosított búzapiacainknak tekinthetők.
— A sertésárak emelkedtek, drágul a to
jás, szilárd a baromfipiac.

Terményárak Budapesten. Búza 15.60 
—16.—, rozs 11.90—12.40, takarmány- 
árpa 9.50—10.25, zab 15.45—15.70, ten
geri 11.70—11.90 pengő métermázsán
ként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak: 
Uradalmi nehézsertés, páronként, 340 
kg-on felül 102—103, 340 kg-on alul 99 
—101, szedett közép páronként 220— 
260 kg-ig 97—102, 180—220 kg-ig 93— 
96, 100—180 kg-ig 82—90, öreg, nehéz, 
páronként 300 kg-on felül 91—94, sze
dett öreg 84—88, angol hússertés pá
ronként 180—220 kg-ig 100—103, angol 
sonkasüldő páronként 120—150 kg-ig 
92—106 fillér élősúlykg-ként.

Szerkesztői üzenetük.
P. L. Kapuvár. Előfizetését f. év ok

tóber 1-ig rendezte. — Özv. Sz. Gy.-né 
Békéscsaba. A beküldött összeggel f. év 
július 1-ig rendezte hátrálékát. — D. S. 
Szarvas. Csak ótestámentom nem kap
ható. — T. V. Hegyfalu. Előfizetését
1937. július 1-ig rendezte.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A  Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Csik Piroska Bük, Simon István Szé

kesfehérvár, Kovács Sándor Celldömölk, 
Dankó Sámuel Szarvas, Vitolich Antal 
Győr, Horváth Elek Bpest, Kaposi Mi
hály Miskolc, Bangó József Zalaeger
szeg, Hettinger László Beled 10—10 fil
lér. —• Özv. Szalay Sándorné Beled, Né
meth Ferenc Budafok 12—12 fillér. — 
Dorn Lajos Győr, Lampért Ferenc Szer- 
gény, Kobialka György Dunapentele, 
Greilich Károly Soltvadkert, Posch Zsig-

mond Keszthely, Horváth Lajos Keme- 
nessömjén, Remete Kálmán Sárvár, Pas- 
kó Ernöné Farkaslyuk, Ferenchalmi Vil
mos Pesterzsébet, Németh Károly Ta
polca, Ivánca Pál Sikátor, Prehauser 
Mátyás Lébény, Bellavits Ilonka Deve- 
cser, Jakab József Beled, Orbán Ferenc 
Szentgotthárd 20—20 fillér. — Egyed 
Géza Győr, id. Bogdán Gyuláné Somló- 
szöllős, Szabó Sándor Celldömölk, Stef- 
kó Péter Győr, özv. Haan Sándorné, 
Krman Albert Bgyarmat, Róth Pál Al
másfüzitő, Somogyi József Pápa, Cmarits 
Lujza, özv. Fejes Bálintné Szbthely, Plé- 
zer György Pestszentlőrinc, Tóth Sán
dor Győr, Pónya Sándor Tó város, özv. 
Oehl Györgyné Sopron, özv. Tompa Ká- 
rolyné Pápa, Erdélyi Sándor Sárvár, özv. 
Major Edéné Szigetvár, Remete Karolin 
Szil, Horváth Józsefné, Jakisa Lajos Ká- 
mon, dr. Vukán Jenő Szbthely, Széles 
Imre Répcelak, Serényi Árpád Pécs, 
22—22 fillér. •— Özv. Filipszky Jánosné 
Rkeresztúr 30 fillér. — Trogmayer Ká
roly Győr, Kiss Sándor, Sümeghy Gyula 
Celldömölk, Újvári Margit Rákospalata. 
32—32 fillér. — Kigyósy István Szkfvár, 
Szalay Dénes Jobaháza 40—40 fillér. — 
Ágoston József Simaság, Brózsa János 
Putnok, Mocsári Rezsőné Putnok, özv. 
Almásy Józsefné Budapest 50—50 fillér. 
Horváth Károly Kaposvár, Irsele Jó
zsefné Rákoshegy, özv. Klimek Rezsőné 
Soltvadkert, Varga György Dombóvár, 
60—60 filler.

A z  Új I d ő k ,  fierczeg Ferenc szépirodalmi heti- 
lap janak  kiadóhivatala (.Budapest, Vi., Andrassy ut 
lő.) d íjta lan u l Küld m utatványszám ot. Előfizetési díj 
negyedévre 6 4uP. Az Uj idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legerdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap fiatal lányoknak. Szer
k e sz tő le : Tutsek Anna. E lőfizetési ara negyedévre 
4 P. Az előfizetők T60 P  kedvezményes áron sze 
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regeny- 
sorozatot Együttes előfizetési a ra  negyedévre 5.ou P. 
M utatványszamot kívánatra díjtalanul küld a kiadó 
hivatal Budapest, VI., A ndrassy-ut 16. Az országos 
hírű leányiap szerkesztője m a is az, aki m egindí
to tta : Tutsek Anna, a  kiváló írónő.

A z  É n Ú js á g o m  a legszebb, legrégibb képes 
gyerm eklap, 6-iz eves fiuk es lányok kedves szó- 
lak o /ta to ja , melyet Pósa Lajos alapított és sze r
keszti Gaál Mózes. M inden szom baton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre <á pengő Az Én Újságom 
előfizetői r20  P kedvezmény es áron fizethetnek elő 
» legnépszerűbb, legolcsóbb gyeruiekköuyvt-kre, Az 
Én Újságom könyveire. M utatványszám ot minden 
érdeklődőnek dijt dánul küld  a  kiadóhivatal, B uda
pest, Vll., Andrássy-út 16.

Az eredeti kisméretű

L uiher-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnök! műíntézete.

Bélyegzők, Jelvényeit és zászlószegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

Budai kertes házban orvos családjá
nál, közvetlen a villamos mellett, közép- 
iskolás lányok otthont találnak. Német 
társalgás, francia és német nyelvtanítás, 
valamint zongoratanítás a házban. Tel. 
64C—-71, Cím a szerkesztőségben. 1-2

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden ese'ben.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja: 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgái az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely 
Minden egyházközségben megbízottai 
'annak az egyesületnek.

Hegyes, erdős vidéken teljes ellátás
sal jutányosán nyaralhat. „Csendes pi
henő“ Nógrád.

Pécsi női otthon. Felhívjuk evangéli
kus testvéreink figyelmét a pécsi „Bal- 
dauf Gusztáv“ női otthonra. Az otthon 
egyetemi hallgatónők és középiskolás 
leányok internátusa. Átutazó nők is szál
lást kaphatnak. Az otthon célja szolgálat 
és nem nyereségi vágy. Épen azért olcsó 
és jó. Az otthont győri diakonissza ve
zeti. Címe: Pécs, Rét-utca 39. 3—3

Kellőszámú jelentkező esetén a la
punkban most folyó „A csoda“ című tár
cát szerzője külön könyvalakban is meg
jelenteti s önköltségi áron — 80 fillérért 
vagy legfeljebb 1 pengőért — bocsátja 
a jelentkezők rendelkezésére. Jelentkezni 
lehet a szerzőnél: dr. Schütt Gyula lel
kész, Majos, Tolna vm. 2—3

VlHÁfeOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

ÍTIXHÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó ‘-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉ3 ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA. SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelés szert: észté és ki*flé :

SZABÓ JÓZSEF.
VAsjr.tofcM esjn  sthrak r ise r s

Baross-nyomda Uzsalv és Koncz. T.: 7-63.
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Alapította:

K A P !  Bf i L A
1910-ben.

Laptulaj d e  n o s : 
D u nán tú l i  L u t h e r - S z ő v a t s á g .

Megjelenik mindan vasárnap.

Ingyan mai lék lat tanév alatt 

kéthatanként • KIS HARANGSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozz ám.

Postacsekkszámla: 30.626.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Isten megerősít és szilárdan megtart minket az ö igéjében és a hitben, életünk végéig. 

Ez az ö kegyes és jóságos akarata.
A harmadik kérés lutheri magyarázata a kiskátéból.

A U ftnaoari 
mckioM-ktadóiiivatala i

q v O k
a., Ptton-ttr i.

Kicniottai ár*: 
n»fjeábm  1 P 88 fül t i .  

fálísvrc Ü P M  OUár,
ACT ikre 4 P 80 Ellái 
Caoportoe kőidénél 
lo*/»-o< kedTeimány. 

ám enkába é jé n  é n e  i 
dollár; u  utódállamokká 
náJTádint 1 P 60 fillér

M agyar fe la d a t.
„Monda a gutaütöttnek: Bízzál 

fiam, megbocsáttattak a te bűneid.“ 
(Máté 9 :2 .)

Jól ismert kép Jézus életéből.
Valamilyen hevenyészett hord

ágyon szegény gutaütött embert 
hoznak Jézushoz. Bizonyára voltak 
Kapernaumban olyanok, akik na
ponta elmentek a szegény beteg 
mellett anélkül, hogy egyetlen 
résztvevő pillantásuk vagy szavuk 
lett volna. Akik észrevették és meg
szánták a nyomorúságát, azok azi 
vártak Jézustól, hogy amint már 
annyi beteggel megtette, őt is meg 
fogja gyógyítani. És sokaknak cso
dálkozására és sokaknak meg
botránkozására Jézus először nem 
a testi, hanem a lelki betegségét 
gyógyította meg, nem a betegség
nek, a testi szenvedésnek, hanem 
a bűnnek, a lelki szenvedésnek a 
terhét vette le róla.

Ez a történet feljogosít minké 
annak a megállapítására, hogy min
denféle nyomorúságot, igy a magyar 
nyomorúságot is háromféleképpen 
lehet nézni.

Vannak olyanok, akik néznek, 
de nem látnak. Ott ülnek az élet 
husosfazekai mellett és észre sem 
veszik azokat, akiknek még a száraz 
kenyérből is csak a morzsák jutnak. 
Szalonokban és sportpályákon szép
pé kendőzik és erőssé edzik a tes
tüket és megvető mosollyal mennek 
el a gondoktól megcsunyult, mun
kától meggörnyedt és a tüdővésztől 
elsorvasztott embermilliók mellett.
S ha már igen szembetűnő a nyo
morúság, legfeljebb azt teszik meg 
hogy panaszlevelet imák valamelyik 
újság szerkesztőségéhez az utcai 
koldusok zaklatásai ellen.

Istennek hála azonban egyre töb 
ben vannak olyanok is, akik nem
csak néznek, de látnak is, akiknek 
szemébe könnyeket csal, akiknek a i 
szivét szeretetre indítja, akiknek a |

kezét segítésre ösztönzi ez a szo
morú mai magyar sors. Egyre na
gyobb lesz a szociális felelősségtu
dat, szaporodnak a jótékony egye
sületek, segit az állam, és alig van 
párt, amelynek programmjából hiá
nyoznék a magyar nyomorúság és 
betegség leküzdése 

Testvér, aki e sorokat olvasod, 
én szeretném hinni rólad, hogy 
te is ebbe a csoportba tartozol. 
De még neked is azt mondom, nem 
elég az, hogy a szeretet szemevei 
nézd a magyar sorsot. Jézus sze
mével kell nézned, aki látta a guta
ütött szomorú sorsát, mégis a bű
neit bocsátotta meg előbb és csak 
azután gyógyította meg a testét. A 
legégetőbb magyar feladat ma nem 
az, hogy szervezkedj, pártokba tö
mörülj, még az sem, hogy szeretet-

munkát végezz, hanem az, hogy térj 
meg. Nekünk nem pártokra, nem 
programmokra, nem emberek csele
kedeteire van szükségünk, hanem 
Jézusnak erre az igéjére: Megbo- 
csáttattak a te bűneid.

Egy Finnországot járt lelkésztest
vér prédikációjában olvastam a finn 
evangélikusság viipurii nagygyűlé
séről, amelyen finn testvéreink ér
tünk magyarokért is imádkoztak. 
De nem azért könyörögtek, hogy 
Isten elégelje meg az ostoroztatást, 
nem azért, hogy szabad hazánkat 
adja vissza nékünk, hanem azért, 
hogy térítsen minket magához.

Ha szereted a nemzetedet, és 
felelősséget érzel iránta, akkor térj 
meg és könyörögj, hogy veled 
együtt minél több magyar elnyerje 
a bünbocsánatot. Kékén András.

K A R C O L A T O  K.
Kozmetika.

Idegen szó, de aligha oan már 
olyan falu, ahol nem ismernék. 
Jl mesterséges szépítés tudomá
nya. Kiegyenesíti a görbe orrot, 
lefaragja a fölösleges kövérséget, 
kisimítja a korán je len tkező  rán
cokat, befesti divatosra a hajat 
stb. Nem tudom, volt-e valaha olyan 
kor amelyben annyira általános 
le tt volna a mesterséges szép ítke
zés, mint ma.

Jl múltkor egy m űvészettörté
neti cikk akadt a kezembe. Jlz 
ókor legművészibb népéről a gö
rögökről irta, hogy a görög nép 
e z t a szót, „szép“, sohasem hasz
nálta akkor, amikor művészi al
kotásokat akart értékelni. Legfel
jebb  azt mondotta rá, hoyy szi- 
metrikus. J l szép szó t csak az 
ember erkölcsi tulajdonságainak 
meaitélésénél használta.

Jl szépség nem testi, hanem 
le lk i tulajdonság.

Niki valamikor megfigyelte, hogy 
a lelk i szépség hogyan k i tud ülni 
az arcra, mennyire értelmessé 
tudja tenni a legjelentéktelenebb  
arc vonásait is, mennyi bájos tisz
taságot tűd kölcsönözni a szem  
nézésének, az igazat ad ennek a 
felfogásnak: Jl szépség nem testi, 
hanem le lk i tulajdonság.

Hol keresed te a szépséget?

VAN-E ? *

Vart-e öröm a földön ? I 
Sokszor töprengek azon . . .
Van-e szent igazság itt,
Örök szeretettel rokon?
Hű szeretet van-e?
Merengek órák hosszat.
Van-e igaz bíró ott fenn,
Ki jóra fordít minden rosszat ?
Van öröm, ha felkeressük 
Igazság nem igaz, hogy nincsen I 
Van szeretet, mely megvigasztal
S örök parancsoló az Isten I

Révész Viola.
* A nemrés ethúnyt nagybányai papleány kül

lői hagyatékából

1336. július Id.
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Szétszórt ecjyKÁSK.
A szétszórt magyarságnak egyik legszétszórtabb cso

portja a magyar evangélikusság.
Csonka-Magyarországon.

A magyarországi ev. egyetemes egyház áll
4 egyházkerületből, melyben van 

21 egyházmegye,
264 anyaegyházközség,

5 társegyházközség,
165 leány egyházközség,
207 fiókegyházközség,
282 lelkész,

79 segédlelkész,
117 theológus,
24 nyugdíjas lelkész.

Ha a szétszórtság szempontjából akarjuk megrajzolni a 
magyarországi ev. egyetemes egyház képét, nem szabad figyel
men kívül hagynunk azt a körülményt, hogy a mai magyar vi
szonyok között nemcsak az ev. lelkész nélküli községekben élő 
evangélikusok élnek szórványsorsban, hanem a tanyák népe is. 
Ha ezeket, mint kültelki lakosokat, szintén figyelembe vesszük, 
akkor szétszórtság szempontjából így fest a magyarországi ev. 
egyetemes egyház képe:
Kerület Lélekszám Szórványhivő °/o Ktilt. lakos összesen o/0
Bányai — 282.555 15.577 5.5 64.873 80.450 28.4
Dunántúli 176.937 17.954 10.— 17.954 10.0
Dunáninneni 35.908 7.102 19.8 7.102 19.8
Tiszai — 39.375 8.972 22.7 10.855 19.827 50.3

Összesen: 534.775 49.605 125.333 23.4
E kimutatás szerint minden negyedik evangélikus egy

házától távol él, a hívek egynegyed része tehát ki van téve a 
hűtlenség és elközönbösödés minden veszedelmének.

Még megdöbbentőbb a statisztika, ha egyházmegyénként 
vizsgáljuk meg.
A tiszavidéki ehm-ben a tanyákkal együtt 60% a szórványhívő. 
A pesti alsó egyházmegyében 45 % él lelkész nélküli helyen.
A hegyaljai egyházmegyében 38.3% él lelkész nélküli helyen.
A pesti felső egyházmegyében 33 % él lelkész nélküli helyen.
A csanád-csongrádi ehm-ben 24.7% él lelkész nélküli helyen.

Még Békés vármegyében is, mely pedig az ország leg- 
evangélikusabb vármegyéje, — hiszen a vármegye lakosságá
nak 34%-a evangélikus, 32.1 %-a református és csak 28.7%-a 
róm. kath., ha leszámítjuk Békéscsaba és Mezöberény tömeg
gyülekezetét, — a szórványban élő hívek száma 25%.

Még megdöbbentőbbé válik a statisztika akkor, ha egyes 
gyülekezeteket nézünk:

Csépán — — — 71.9% lakik lelkész nélküli helyen.
Szécsényben — 66J0%
Battonyán — 55.8%
Bánkon — — 54.9 %
Béren — — — 43.3%

A magyar evangélikusság azonban nem csak a csonka 
országban van szétszórva, hanem annak határain túlra is sok 
került belőle.

Erdélyben.
. Magyarországtól elszakított Erdély lakossága felekezetek 

szerint a következőképen oszlik meg:
Görögkeleti 2,086.097, görögkatholikus 1,336.000, róm. 

kath. 981.866, református 730.034, evangélikus 297.565 (ebből 
magyar 45.378), unitárius 70.654, zsidó 203.191.

A magyar evangélikusok lélekszámához hozzá kell számí
tani a régi Románia területén élő magyar evangélikusok lélek- 
számát is és ezzel a mostani Romániában élő magyar evangé
likusok lélekszáma kereken 47.500.

Ez a magyar evangélikusság két egyházszervezetben éli 
egyházi életét. Áz egyik a romániai magyar zsinatpresbiteri ág. 
hitv. ev. egyházkerület, a másik pedig a romániai ág. hitv. 
evangélikus országos egyház. Az előbbi túlnyomórészben ma
gyar, az utóbbi óriási túlsúlyban német. Az előbbiben kb. 
41.000, az utóbbiban 6.500 magyar evangélikus van. A romá
niai magyar zsinatpresbiteri ág. hitv. ev. egyházkerület 1921- 
ben alakult azon egyházakból, amelyek a trianoni kényszerbéke 
után Magyarországtól Romániához csatoltattak, az erdélyi 
szász egyházhoz tartozó magyar gyülekezetek már azelőtt is 
ezen evangélikus egyházkerületbe voltak beszervezve.

A romániai magyar zsinat-presbiteri ág. hitv. ev. egyház- 
kerületbe 24 egyházközség tartozik, amelyből 3 vegyes, ma-

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 26

Templomi csend. Visszafojtott lélegzőt, csak Natalia sut
togja áhítatosan az imát. Szemét Alfrédra függeszti és annak 
ajkáról szívja szívébe az újra és újfa elmondott szavakat. Az 
áhítat perce ez, melyben meglazul a szívnek minden kemény
sége és égi harmat hull a hasadékokon át a lelkekbe. Enged
nek a gonoszhoz bilincselő láncok és égi kezek fonják szent 
fonalakból a szeretetnek soha meg nem oldható kötelékeit. A 
néni összetett kezekkel csüng a kedves jeleneten. Összetett 
kezét mellére szorítja s a ráncokba összehúzott szája sírásra 
görbül. Fojtogatja valami a torkát. Az öröm..., a boldogság. 
Szemébe könnyek csúsznak s aláhullanak az asztalra. Kimegy, 
ne lássák, hogy sír.

Natalia már tudja az imát s még egyre mondja. Alfréd 
még egyre fogja azt a meleg kezet. Ráhajoí és megcsókolja.

— Ugye, mennyivel szebb az 'élet, Julia, ha imádkozunk?
— Szebb..., sokkal szebb... — suttogja Natalia. — Min

dig fogok imádkozni. Köszönöm, Alfréd.
Ezalatt visszajött Amália néni is. Már nem sírt, csak pi

ros volt arca és mosolygott. Elnézte a két fiatalt és leike meg
telt örömmel. Nem szól szája, pedig szívének lett volna sok 
mondani valója.

Olyan szép volt ez az este. Natalia életében az első, mely 
érzéseit kiemelte a föld porából és elhitette vele, hogy az em
ber tud igazán is boldog tenni. Az ö boldogsága eddig kívülről 
feléje ömlő világosság volt, ma este pedig belülről felbugyogó 
életnek látta, mely az erekben meggyorsítja a vérnek rohanását, 
végigjárja az idegeket s mint szent várakozás ül arcunkba. Ez 
éjjel szebbek voltak álmai is.

Az első napok a házzal való megismerkedésnek voltak a 
napjai. Megtelt a ház virágillattal és vidámsággal. Amália néni 
örömében megifjodott. Saját fiatalsága mozgott előtte Natá
liában s ennek üde életkedvén éldelődve átélte még egyszer a 
régmúltnak egyre jobban homályosodó álmait.

Ilyennek képzelte Júliát s ilyennek szeretné tudni menyét

is. Egyszerű, derűs kedély, mely mindenben örömét leli s örö
mét nem rejti magába, hanem szárnyra ereszti, hogy berepülje 
az egész házat s megpihenjen a szíveken.

Néhány nap alatt a házvezetés átcsúszott Natalia kezébe, 
ö  lett a konyha ura s Alfréd meg volt elégedve. A mosolyok
ból is egyre többet kapott s egyre melegebbek lettek. Amália 
néni örömmel látta a fejleményeket. Titokban merész vágya
kat táplált elgondolásaiban s fájó szívvel gondolt rá. hogy Jú
lia itthagyja majd őket s megint az ö nyakába szakad a mun
ka, a gond.

XVII. FEJEZET.
Alex Júliát Natalia lakosztályába vezette. Kellemes hely, 

de amint körülnéz, érzi, hogy hiányzik valami, ami otthonná 
teszi a lakást. Az egésznek amolyan szállodaszaga van. Julia 
első kérdése:

— Hol a mama?
— Nagy vallomással tartozom, Júliái...
Volt valami Alex hangjában, ami megdideregtette Júliát. 

Önkéntelenül elhúzódik mellőle s utonállót gyanít benne.
— Hol vagyok? Hová vitt? Kicsoda? Beszéljen!...
Csak úgy szikráztak azok a szelidnézésű szemek!...
— Legyen nyugodt, biztos helyen van, nincs oka aggo

dalomra!...
— De hol vagyok?... — kiáltja Julia kétségbeesetten.
— Nem a nagynéninél...
— Tudom, de hol?... És kicsoda maga?...
— Idegen..., soha nem látott..., nem is rokon..., de gon

dom lesz önre..., féltve őrzöm...
— De hogy jutottam idegen ember lakására?... Erre fe

leljen!...
— Belekerült a sors játékútjába s így sodródott ide... 

Bele kell nyugodni!...
-— Rettenetes!!...
— Csak rövid időre. Lehet, hogy csak néhány napról lesz 

szó. Addig is legyen türelemmel. Semmi bántódása nem lesz!
— De ez a gyalázatos helyzetf... Magam... itt egyedül..., 

férfival... Istenem, micsoda bandának jutattam kezébe?!,,.
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gyár és német és egy tót egyház, a többi tiszta magyar. Az 
anyaegyházakba be van szervezve 38.000 lélek, szórványban él 
3JÖ00. Az itt élő magyar evangélikusságnak helyzetét nagyon 
megnehezíti az, hogy a gyülekezetek általában kicsinyek, kü
lönösképen azok, amelyeknek tekintélyes szórványuk van. Van 
pl. egy gyülekezet: Nagyszentmiklós, melyben csak 45 adófi
zető van, ellenben van 8 filiája, amelyek mindegyikében 10—40 
lélek lakik.

Egy másik nagy nehézsége ennek az egyházkerületnek az 
anyagi szegénység. Az új állam a lelkészeknek ad ugyan 
kongruát, azonban azt már két Ízben is erősen csökkentették, 
úgyhogy kivált a városi lelkészeknek a megélhetése kérdésessé 
vált. Sem a superintendensnek, sem a superintendenciának 
kongruát nem ad az állam, ennek következtében- nagyobb szór
ványterületek is csak igen kevés gondozásban részesülhetnek. 
Borosjenön 500 lelket a ref. lelkész gondoz, Simonyifalván 400 
lelket egy tanító gondoz. Bukarestben 3 év előtt szerveztek 
magyar evangélikus egyházat, addig azt is a reformátusok 
gondozták, pedig 15 év előtt is már 1.500 magyar evangélikus 
lélek volt ott. Ez okból nincs e kerületnek saját theológiája 
sem. Lelkészeit a kolozsvári ref. theologian képezik ki, úgy
hogy az evangélikus dogmatika, etika és liturgika tanítását a 
koiozsvári magyar evangélikus lelkész látja el, a theológusok 
számára pedig egy kétszobából álló Luther-otthont rendez
tek be.

A romániai ág. hitv. ev. országos egyházba 4 tiszta ma
gyar és 2 néme'ttel vegyes gyülekezet tartozik 6.500' magyar 
evangélikus lélekkel. Ezeknél a lelkészi utánpótlás okoz súlyos 
nehézséget. Pl. Szakadát, 1.200 lelkét is egy szász prédikátor 
gondozza.

Felvidéken.
Szlovenszkóban az evangélikusok száma 1934 végén 

397.598. Ebből magyar kb. 30.OC 0 lélek. 29 gyülekezetben van 
magyar istentisztelet. Ezek közül egy, a komáromi, önálló sza
bad egyházként szervezkedett meg, rajta kívül még 13 gyüle
kezet tiszta magyar, 8 tóttal vegyes, 5 némettel vegyes és 3 
háromnyelvű gyülekezet. A tiszta magyar gyülekezetekben 
élők lélekszáma 15.35D, a tóttal vegyes gyülekezetekben élők 
lélekszáma 6.700, a némettel vegyes gyülekezetekben élők lé
lekszáma 3.000, a 3 nyelvű gyülekezetbeliek lélekszáma pedig 
500. E statisztika szerint a szórványban élő magyar evangéli
kusok százaléka 14.83%.

— Leányságát sehol nem tartották olyan tiszteletben, 
mint mi fogjuk tartani.

— A nagynénimhez vigyenek!... Követelem!...
— Ottani helyét egy időre más foglalta le!
— Szégyen... gyalázat, hogy ilyesmi történhetik a fran

cia fővárosban!?... És még hozzá a francia főváros rendőrfőnö
kének unokahugával. . Szégyelje magát!...

— Értse meg, Julia, napok múltán más véleménnyel lesz 
rólam. Egyelőre mondjon: gazembernek..., szélhámosnak..., 
gyilkosnak..., nem bánom... Tűrök..., de arra kérem, tűrjön 
maga is... Törődjön sorsába, soha nem lehet tudni, mit akar 
velünk az utunkba szakadt kellemetlenség... Lehet, hogy még 
ürül ennek a szokatlan, váratlan fordulatnak..., de addig le
gyen türelemmel. Becsületemet adom zálogul, nem lesz bántó- 
dása..., akár be se teszem a lábamat s megállók az ajtónál, 
hogy várjam rendelkezéseit... Kellemessé akarom tenni azt a 
néhány napját, mit kénytelen itt tölteni... Bármit óhajt, meg 
lesz. Kívánja a legmerészebbet, én előteremtem, mi unalmát 
űzi. Legyen nyugodt...

— S miért éppen az én személyem kellett a játékhoz?
— Mert véletlenül ön a párisi rendőrfőnöknek unokahuga 

és ép most jön hozzá látogatóba, mikor mi akarnánk kicsit 
igénybe venni a főnök urat!...

— Persze valami idegen leány játssza most ott az én 
szerepemet... A maga cinkosa!?...

— A bajtársam. Nagy munka apostola, ki az eszméért 
kockára teszi életét!...

Julián a hideg futott végig.
— Kicsodák maguk tulajdonképpen?...
— Kommunisták... Megváltó eszmék hordozói, hogy új 

életre keltsük ezt az elmúlásra megérett világot...
— S mit keresnek a rendőrfőnöknél? Csak nem?...
— Nem szabad mindjárt a legrosszabbra gondolni. Köze

lébe akartunk férkőzni, hogy ‘tudjunk ellene védekezni, mert 
halálra keres bennünket... Kezére nézünk, lássuk, mit akar?...

— S ha rájön a szemtelen csalásra, vége van annak a 
szerencsétlen leánynak. Erre nem gondoltak?

— Életünk nem számit, de ha odáig jutna is a dolog, ak-

Ha a többnyelvű gyülekezetekben elenyésző kisebbség
ben élő magyar evangélikusokat is hozzászámítjuk a többi gyü
lekezetek területén élő s magyar istentisztelettel egyáltalában 
nem bíró magyar evangélikusokhoz, akkor a szórványban élő 
magyar evangélikusok lélekszáma a cseh megszállott területen 
az összlélekszám 48.83%. Jogunk van ezt a kérdést így sitatisz- 
tikáznunk, mert a vegyes nyelvű gyülekezetekben is sokszor ki 
van téve a magyarság a nemzeti elnyomás veszedelmének, 
ilyen pl. a gurabi és kisszebeni- gyülekezet.

Súlyos nehézséget okoz a cseh megszállott területi evan
gélikusok részére az, hogy nem engedték meg külön magyar 
egyházmegyébe való tömörülésüket, holott a nyugatiban és a 
keletiben is könnyen meglehetett volna szervezni egy-egy ma
gyar esperességét. Annál fájóbb ez a kérdés, mert ugyanakkor, 
amikor a magyaroknak ezt a jogot a hatóság nem engedé
lyezte, a nem sokkal nagyobb lélekszámú felvidéki németség
nek 3 német egyházmegyét engedélyeztek.

A magyar evangélikusok egyháztársadalmi szervezetben 
tömörültek, ez a Szlovenszkói Magvar Evang. Szövetség. Két 
lapjuk van: a Somorján megjelenő Evangélikus Lap, amely két
hetenként 700 példányban jelenik meg és a Luther c. Rozsnyón 
megjelenő néplap, amely havonta egyszer 1.500 példányban je
lenik meg.

Délvidéken.
Jugoszláviában él a jugoszláv hatóságok kimutatása sze

rint is 465.000 magvar. Ebből 128.000 evangélikus. Közülök
100.000 német, 24.C00 tót és 4.000 magyar.

A magyarok elszórva élnek a németek, tótok és vendek 
között.

Tiszta magyar gyülekezet van — — — — — 3 
Magyaron kívül egy nyelvvel vegyes gyülekezet — 8 
Magyaron kívül két nyelvvel vegyes gyülekezet — 3

A 4.000 lélekből 3.000 lélek van anyaegyházban és körül
belül 1.000 lélek kültelki lakos, tehát 25%.

Az összeomlás után a tótajkú evangélikusok külön szer- 
vezkedte, külön egyházmegyéket és egyházkerületet alkot
tak. a magvarok a német egyházkerülethez csatlakoztak. Külön 
egyházmegyéjük nincsen, magyar evangélikus egyházi lapjuk 
sincsen, 1920-tól 1929-ig jelent meg csupán Szabadkán a „Ván
dorút“ c. magyar evangélikus lap, szerkesztőjének: Szántó Ró
bert lelkésznek Magyarországra való költözködése után azon-

kor sem félünk... A rendőrfőnök úr mindig becsüli annyira uno- 
kahugát, hogy megkegyelmez érte baj'társunknak, Natáliának.

— Szóval amolyan túsz féle vagyok?... — sápadozik
Julia.

Már kissé megnyugodott, de ez újabb ráeszmélésre fene
ketlen mélységet látott megnyílni maga alatt.

— Erre ne is gondoljunk. Odáig nem jut a dolog, de 
őszinte akarok lenni s megmondtam a legrosszabb eshetősé
get is...

— Botrány, ennyire visszaélni egy védtelen nővel s bele 
tiporni az embernek legszemélyesebb jogaiba... Hallatlan!!...

— Magunkat védjük s ez is személyes jog. Önnek nincs 
belőle kára, de megmenti három ember életét. Kötelessége, 
hogy türelemmel viselje szobafogságát.

— A rendőrfőnöknek lesz-e baja?...
— Semmi. Natalia elvégzi munkáját s ön szabad. Mehet, 

ahová akar. Alfréd is jót fog mulatni az eseten.
— Akkor rendben volnánk. Bízom férfiúi becsületében. 

De most hagyjon magamra.
Alex szó nélkül meghajol, az ajtóig megy, ott visszafor

dul és szól:
— Rujeff azonnal hozza a vacsorát, addig tessék várni.
— Ki az a Rujeff? — kérdi aggódva Julia.
— Harmadik társunk. Ő fogja önt kiszolgálni. Bármikor 

rendelkezésére áll. Nem kell tőle tartani, csak azt teszi, mit pa
rancsol neki.

Alex újra meghajol, mélyen meghajol s indul. Júlia utána
szól:

— Azt az egyet mondja meg nekem, hogy tudták meg, 
hogy egyáltalán iétezem, mikor érkezem, honnan érkezem? A 
piros szegfű!?... Erre igazán kiváncsi volnék!...

Hangja már nem volt egy cseppet sem izgatott, legalább 
a félelemtől nem volt izgatott. Csupán a kíváncsiság vibrált 
szavaiban s Alex hirtelenében a kiváncsi nőt látta maga előtt, 
ki szenzációk után kutat. Elmosolyodott s biztosította Júliát, 
ha nyugodtan marad, meg fog tudni mindent. Még egyszer 
meghajol s eltávozik.

(Folytatjuk.)
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ban ez is megszűnt. A maroknyi magyar evangélikusság súlyos 
elnyomás alatt él és anyanyelvi jogaiban korlátozva van.

Bajsa községben pl. melyben a gyülekezet lélekszáma 
1.600 s mely 50%-ban magyar, 80%-ban pedig a magyart 
vallja anyanyelvének, a magvar szót hatósági segédlettel kitil
tották a templomból. Hasonló állapot volt hosszú ideig Újvidé
ken is, amelynek gyülekezete háromnyelvű s a magyar evangé
likusok száma benne 350. Itt is csak úgy sikerült a magyar 
evangélikusok számára magyarnyelvű istentiszteletet biztosí
tani, hogy 1928-ban a tótok és németek összetűzésekor ketté
vált a gyülekezet, egyik lett a tót, másik pedig a magyar
német gyülekezet.

A magyar evangélikusok helyzetét a nemzetiségi elnyo
máson kívül súlyossá teszi az egy helyen lakó evangélikusok 
kicsiny lélekszáma is. Legnagyobb magyar evangélikus gyüle
kezet a szabadkai, amelynek körülbelül 1.200 lelke van. De van 
pl. egy gyülekezet: Törökbecse, amelynek lélekszáma 35, ebből 
is 25 magyar és 10 német. Az óbecseivel együtt alkot egy kö
zös anyaegyházat, azonban annak is csak 170 a lélekszáma.

A nyugati végeken.
A Trianonban Ausztriához csatolt 53.000 evangélikus

ból nem sok a magyar. Tudtommal csak az őriszigeti gyüleke
zet teljesen magyar. Felsőőr pedig félig magyar. Vannak Bécs- 
ben is magyar evangélikusok, ezeknek lelki gondozását a ma
gyar ref. egyház látja el. Minden hónapban van számukra re
formátusokkal közösen istentisztelet a bécsi református temp
lomban, ahol időközönként meghívásra magyar evang. lelké
szek is hirdetik Isten igéjét.

*  *  *

Szétszórt egyház! Nem felejtették-e el még gyermekeid 
a közös édesanyát s az ősi fészket? Testvérnek tudják s érzik-e 
még egymást?

Szétszórt egyház! Az egyetlen, örök, közös szőlőtőkének 
a hajtásai-e a gyermekeid? Templom közelében s templomtól 
távol is? Kerítésen innen s kerítésen túl is?

Túróczy Zoltán.

ereje művelni ott, ahol Ő lehet a lelkek 
reménysége.

A konferencia igazi világgyülés volt. 
2.600 hivatalos kiküldött sereglett össze 
a világ 52-féle nemzetéből. Legnagyobb 
volt az amerikai küldöttség, amely 820 
tagot számlált: Azután következtek a

norvégok 625, a svédek 220 kiküldöttel. 
A finn testvér-nemzet 125 tagot küldött. 
Mi magyarok 14-en voltunk. A négy 
ausztráliai kiküldött 40 napig utazva 
23.C00 kilométert tett meg, hogy részt- 
vthessen a konferencián. Voltak szere- 
csenek Afrikából, sárgabőrűek Kínából 
és Japánból, barnabörűek Indiából. Szí
nek, fajok, felekezetek (a görögkeleti 
egyház is küldött képviselőt), nyelvek 
nagy találkozója volt az oslói gyűlés. 
Mikor a norvég főváros legnagyobb ter
mében, zsúfolt padsorok közt, a király 
jelenlétében, miniszterek, érsekek, püs
pökök részvételével felzugott evangéli

kus himnuszunk: az „Erős vár...“,
akkor elevenen megéreztük, hogy a 
világ reménysége ma is az, aki egye
dül tud népeket közös szolgálatra 
összefogni, — a Jézus Krisztus.

A gyűlés egy héten keresztül ta
nácskozások, előadások és beszámo
lók szakadatlan sorozata volt. Tudo
mányos felolvasások, hasznos útba
igazítások hangzottak el arról, hogy 
miként kell és lehet a gyermeklélek- 
ben egyre jobban elmélyíteni az Ür 
Jézus ismeretét. Az egyes országok 
beszámolóiból színesen bontakozott 
ki a biztató tény: minden nehézség 
ellenére is egyre terjed és mélyül a 
vasárnapi iskolai munka. Hallotunk 
ukrán vasárnapi iskolai tanítókról, 
akik gyalog viszik magukkal háti
zsákban két hétre a krumplit a vasár
napi iskolai tanfolyamokra s csűrök
ben hálnak, caskhogy résztvehesse- 
nek a vezetőképző gyűléseken s így 
minél eredményesebben szolgálhas
sák a reájuk bízott gyermeklelkeket. 
Hallottunk arról, hogy hazánkban a 
háború előtt csak 448 vasárnapi is
kola volt, ma pedig a csonkaföldön 
1756 vasárnapi iskolában 70.444 gyer
mek tanulja szeretni az ő nagy barát
ját. íme Krisztus a világ reménysége.

Az oslói Vasárnapi-iskolai Világ- 
konferencián az evangelizáló összejö
vetelek voltak a leglátogatottabbak. 
Ezek a gyűlések nem úgy állították 
Krisztust a hallgatóság elé, mint ta
nítót vagy tantárgyat, igazságot 
vagy példaképet, hanem mint a lel

kek büntörlő Megváltóját. „A világ tor
kig van már szavakkal, tanokkal, taná
csokkal. Krisztusban megváltott és meg- 
szentdödött életek kellenek az iskolák
nak is, nemzeteknek is“, — mondotta 
egyik előadó.

Krisztus a világ reménysége. Ha nem

csendes emoerek élnek itt, akiknek nincs 
szüksége rendőrre, csendőrre, börtönre. 
Arcukon nyugalom, szemükben tisztes
ség, kezükben becsületes munka. Meg
látszik rajtuk, amit a norvég Lunde püs
pök mondott: „Mi nem mérges gázzal
és tankokkal, hanem a Krisztus szerel
mével szereljük fel magunkat.“ — Osló 
városa igen nagy szeretettel vette körül 
a konferenciát. A villamosokat és autó
buszokat ingyen használhattuk. Mi ma
gyarok ezen felül a szállást és ellátást is 
ingyen kaptuk. Ezeknek a népeknek éle
te minden vonatkozásban arról tesz ta
núbizonyságot, hogy mit tud a Krisztus

„K risztu s a  v ilá g  
r e m é n y sé g e “.

Csodálatos dolog a reménység. Olyan, 
mint a csillag: csak akkor ragyog elő, 
ha nagyon elsötétedik a háttér. Hogy 
micsoda a reménység, azt betegágyon, 
süllyedő hajókon érezzük meg igazán.

A Vasárnapi-iskolai Világszövetség, 
mely az evangélikus Norvégia fővárosá
ban július 6.—12.-ig tartotta 12. világ- 
gyűlését, azért írhatta zászlajára a re
ménységet, mert nyíltszemü őszinteség
gel meglátta, számbavette s az em
beri élet minden vonalán megmutat
ta, hogy csődbe jutottunk. Megrá- 
zóan őszinte s megdöbentöen sötét
hangú előadások hangzottak arról, 
hogy a közöny és gyűlölet, a feleke
zeti torzsalkodás és a kommunizmus 
álarcába bújt ezerarcú ördög milyen 
rémséges dolgokat művel szerte a 
világon. „Soha nem látott méretek
ben szervezkedik egy új pogányság“,
— „A szovjet vörös szörnyetege ké
jes örömmel habzsolja Isten gyerme
keinek a vérét“, — „Fékevesztett ro
hanással dübörög egy robbanásig fű
tött mozdony, tehetetlen vezetője 
hiába kapkod a fogantyúk között“,
—■ ilyen s ehez hasonló megállapítá
sok hangzottak az előadók ajakán.

És mégis, sőt épen ezért: „Krisz
tus a világ reménysége“. Krisztus 
éppen ott lehet és csak ott lehet re
ménység, ahol az összetört emberi 
gőg romjain alázatosan meg tudjuk 
látni, hogy nincs semmi m ás  re
ménység. Az oslói világgyülés is ezen 
az úton lett a sötétenlátás konferen
ciája helyett a Krisztusban való re
ménység konferenciájává.

Nem véletlen dolog, hogy a Vi
lágszövetség éppen az evangélikus 
Skandinávia egyik országának fővá
rosát választotta a konferencia szín
helyéül. A nagy japán keresztyén, 
dr. Kagawa, aki kétségkívül a leg
jellegzetesebb alakja volt ennek a 
gyűlésnek, azzal kezdte egyik elő
adását, hogy lehetnek és vannak min
den országban keresztyének, de mint 
nemzet, csak a skandináv evangélikus 
országok mondhatók keresztyénnek. Va
lóban: mihelyt átlépi az ember észak 
evangélikus országainak a határát, azon
nal érzi, hogy más, szebb, jobb, keresz- 
tyénibb világba érkezett. Halkbeszédü,

Krisztus ma is a gyermekek barátja. 
Barátjai-e a gyermekek ma is Krisztusnak ?
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<“> a világ reménysége, akkor egyáltalán 
nincs a világnak reménysége. Megválta
ni, bűnökből megtisztogatni, új életet 
adni, megszentelni csak ő  tud egyedül.

Áldott az Ür, aki a Krisztusban re
ménységet és kimenekedést adott. Sze- 
recsennek is, fehérnek is, Japánnak is, 
magvarnak is. Gyermeknek is, felnőttnek 
is. Neked is — nekem is!

OslÓ. Szabó József.

A  B u d ap esti X . k é r .  E v . le lk é s z i  
K ör é s  M a jb a  V ilm os 

n e g y e d sz á z a d o s  ju b ileu m a.
Bensőséges ünnep keretében avatták 

fel június 28.-án a tisztviselőtelepi Si- 
mor-utcai evangélikus templomnak Lux 
Kálmán dr. műépítész s kormányfőtaná
csos tervei szerint épített új tornyát és 
harangját. Az ünnepélyre nagy közönség 
gyűlt egybe. Megjelent az ünnepen D. 
Kovács Sándor evangélikus püs
pök, D. Soltész Elemér protes
táns tábori püspök, vitéz Jány 
Gusztáv tábornok, katonai egy- 
házfelügvelö, Pőzel István dr., or
szággyűlési képviselő, dr. Usetty 
Béla orszgy. képviselő; a refor
mátus egyház részéről Patay Pál 
dr., Hatoíkay Kázmér lelkész és 
Dabasi Halász Lajos fögondnok, 
ny. koronaügyész, továbbá Balikó 
Lajos evangélikus tábori főespe
res, H. Gaudy László hitoktatási 
szakfelügyelő, dr. Brechtl Frigyes 
ny. ezredes hadbíró, Berán Lajos 
szobrászművész és mások. A szé
kesfővárost Szepesváry Pál ta
nácsnok képviselte.

A bányai kerületnek a hely
színre érkező püspökét, dr. Raffay 
Sándort Kemény Lajos esperes 
és Majba Vilmos lelkész fogadta.

Kemény Lajos esperes végezte 
a torony- és harangszentelési 
szertartást. A templomépítő lel
kész, Majba Vilmos pedig prédi
kált a Jelenések Könyve 21. ré
szének 3—8. verse alapján. Raf- 
fay Sándor dr. püspök imádsága 
zárta be az istentiszteletet.

Istentisztelet után a Pesti 
Evangélikus Magyar egyházköz
ség ünnepélyes díszközgyűlést 
tartott a X. kér. Lelkészi Kör s 
lelkipásztora, Majba Vilmos, ne
gyedszázados jubileuma alkalmá
ból. Hittig Lajos gondnok meg
nyitóját követően Kemény espe
res köszöntötte az előkelő vendé
geket. Francisczy Béla egyházta
nácsos ismertette a Lelkészi Kör 
történetét, kiemelve, hogy a köri lelkész 
Majba Vilmos is 25 év óta szolgál a X. 
kér. Lelkészi Körben.

Dr. Lux Kálmán kormányfőtanácsos, 
lelkészköri elnök méltatta azután Majba 
Vilmos érdemeit. — Majba Vilmost hit
oktatási igazgatói szolgálatból 1910. 
október hó 30.-án hívta meg egyhan
gú határozattal rendes parochus lelkész
nek a pesti magyar ág. hitv. ev. egyház 
a X. kerület gondozására. Azóta fárad
hatatlanul működik e lelkészkörben. A 
hitélet erősítésére két templomot sike
rült építenie, legnagyobb részt a hívek 
és Kőbánya társadalmának áldozatkész

ségéből. A nagyobbméretű templomot, 
kultúrtermet és lelkészlakot Kápolna
utca 14. sz. alatt Kőbányán emelték. A 
másik templom a tisztviselőtelepi Simor- 
utcában áll, melynek tornyát most avatták fel.

A lelkészkor lelkészének nevére ki
tüntetési érmet veretett, mellyel jutal
mazni óhajtja mindazokat, kik a lelkész
kor hitéletének fejlesztésében, egyház
építő munkájában vagy kulturelőadásai- 
nak keretében egyházunk javát előmoz
dították. Az érmet a gyönyörű Luther- 
érem alkotója, a Magyar Képzőművé
szek Egyesülete nagy aranyérmével és 
a Képzőművészeti Társulat jubiláris 
nagydíjával kitüntetett szobrászművész, 
Berán Lajos alkotta meg. E művészi 
„Majba Vilmos-érem“ első ezüst példá
nyát magának Majba Vilmosnak nyúj
totta át. Majba Vilmos lelkész megha- 
totan válaszolt az üdvözlésre.

Raffay Sándor püspök felszólalásá
ban meleg szavakkal fejezte ki köszöne
tét Majba Vilmos iránt, mert apostoli 
munkát végzett a X. ker.-ben szétszór
tan lakó hívek között, akiket sikerült

gyülekezetté szervezni; ezután a torony 
tervezőjének és lelkészköri elnöknek, 
Lux Kálmánnak eddigi alkotásait méltatta.

A díszközgyűlés után az Állami Gép
gyár kaszinójában közebéd volt, több 
Itíkes felszólalással. Br. Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő, aki külföldi 
útja miatt nem vehetett részt az ünnep
ségen, táviratban juttatta el úgy az egye
temes egyház, mint a maga részéről az 
örömben való együttérzésének kifejezé
sét. Üdvözlő levelet küldött dr. Varsányi 
Emil felsőházi tag is és sokan mások. 
Az ünnepélyről mindenki meghatottan 
távozott.

A m egú jh od ott  
K apernaum .

Ha valamelyik politikai napilap ri
portere lennék, azzal az örvendetes be
jelentéssel kezdeném beszámolómat, 
hogy egy teljes kényelmet nyújtó, kelle
mes pihenést biztosító, szolid árakkal 
dolgozó üdülőhellyel megszaporodott a 
Balaton partja: a megnagyobbított
„Evangélikus lelkészüdülö“-vel, „Kaper- 
naum“-mal.

Ha csak riportot akarnék írni egy ev. 
egyházi lapba, úgy reá kellene mutat
nom a lelkészüdíilőnek fontosságára a 
lelkészi továbbképzés lehetőségei szem
pontjából, fel kellene sorolnom azokat 
a terveket, amelyek a lelkészi kar meg
újhodásán keresztül gondolják és kíván
ják az élő lelki egyház kialakulását s 
amelyek a Kapernaumot kívánják köz
ponti belmissziói hellyé kifejleszteni.

De a Harangszó hasábjain most egy 
kapernaumi „őslakó“ szeretné kiönteni 

háláját Isten iránt, aki világosan 
mutatja, hogy szerelmének gaz
dagságával és kegyelmének bő
ségével, ezzel a kis kezdettel ma
got akar teremteni, aminthogy 
minden belmissziói munka ugyan
olyan kicsi, vagy még kisebb al
kotásból indult ki, mint Kaper
naum.

Hálás szívvel kell gondolnom 
Istennek arra a kiválasztott mun
kására, aki midőn saját balatoni 
vilájában tapasztalta a pihenés ál
dott megújító erejét, nem köny
velte el önző módon a maga és 
családja javára, hanem a testvéri 
szeretet melegével, az evangé- 
liomi munka iránt érzett felelős
ségérzetével meghallgatta az Ur
nák lelkiismeretében megszólaló 
szavát: építs a lelkésztestvérek
nek is egy üdülőt!

És dr. Deák János most is en
gedelmes eszköze lett az Űr aka
ratának. Tárgyalt Dunántúl püs
pökével és az egyetemes egyház 
felügyelőjével, tárgyalt a minisz
tériummal és jó bará aival és mert 
mindig az Isten akaratának szó
csöve volt, mindenütt meghall
gatták és támogatták. 1934 nya
rán már Kapernaum erőforrásává 
vált sok lelki munkának. És mivel 
egvre szaporodtak azok a lelké
szek. akik Kapernaumban a testi 
üdülés mellett lelki üdülést is ke
restek. akik evangélikus lelkész
testvéri barátság után áhítoztak, 
Kapernaumot a harmadik nyárra 
már ki kellett bővíteni.

Uj költségvetése 20.000 P-t 
meghaladta, de Deák lános nem csüg
gedt s íme folyó évi jól. 5.-én délután D. 
Kapi Béla püspök felavatta a megna
gyobbított Kapernaumot, a Slezák-cég 
által ajándékozott 65 kg-os haranggal 
együtt.

Az avató ünnepségen nemcsak Gye- 
nesdiás szétszórt és boldog evangéliku
sai vettek részt, de ünnepe volt ez a 
szomszédos keszthelyi ev. gyülekezet
nek is. Az ünnepélyen az egyetemes fel
ügyelő nevében D. Kapi Béla püspök dr. 
Deák János egyetemi tanárnak adta át 
az épületet, aki azt meghatott szavakkal 
vette át a Theológusok Otthona bizott

A legújabb budapesti evangélikus torony.
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ságának nevében, üdvözlő szavakat 
mondott még br. Podmaniczky Pál a 
theol. fakultás nevében.

Isten megáldotta az emberi szeretet 
munkáját s Kapernaumban már 2 három
ágyas, 8 kétágyas és 5 egyágyas szoba 
várja azokat az evangélikus lelkészeket 
és nem lelkészjellegü. de lelki élet után 
vágyó embereket, akik úgy akarják el
tölteni pihenő idejüket, hogy azután 
meglássák rajtuk „hogy a jézussal vol
tak vala.“ Kapernaumban úgy a déli, 
mint az esti étkezés után közös áhítat 
van. minden vasárnap este hat órakor 
pedig istentisztelet. Ezekről elmaradni 
csak a lelki-vezető engedélyével lehet.

Felvételt elsősorban csak lelkészek 
nyerhetnek; azután feleségeik, családtag
jaik, mások csak üres hely esetén. Az Is
ten előtt való elcsendesedés külső felté
teleinek biztosítása végett gyermekek 16 
éven alul és egyedül álló nők csak kivé
teles esetben vehetők fel. Fizetendő min
den napra 3 P 50 f; gyermekekért 10. 
évéig napi 2 P; 10 éven felül teljes díj. 
Ebben az összegben mindennemű díj 
benne van, lakás, étkezés, napi egyszeri 
fürdési díj, a fürdőkabin díja és a kiszol
gáló személyzet ajándéka is. Ez összeg
ből a jelentkezés alkalmával személyen
ként 10 P előlegül beküldendő, mely ősz- 
szeg beszámíttatik abban az esetben, ha 
a jelentkező a jelzett időt teljesen ki
tölti. Ágyneműt (párna, lepedő, takaró), 
törülközőt és asztalkendőt mindenki ma
ga hoz magának.

Kapernaumi őslakó.

OLVASSUK A BIBLIÁT
Csodálatos vezetés.

(Filemonhoz irt levél.)
Július 20. Az apostol üdvözlése. 1—3. v. 

Római fogságából ír Pál Filemonnak Ko- 
losséba. A szeretet hangján szól minden 
sorában. Talán sohasem látta Filemont, 
mégis úgy ír, mintha édestestvére lenne, 
hisz lelki testvérévé és munkatársává 
vált azóta, hogy hívővé lett. Üdvözlő 
szavaiba a többi munkatársakat is bele
foglalja. Mindnyájuknak kegyelmet és 
békességet kíván. A testvériség szálaival, 
hogy összeköti és kegyelmével hogy át
fogja Krisztus az idegen lelkeket, ha 
egyszer meghódoltak Neki! Ismertd-e 
te ezt a lelki testvériséget, melyben 
Krisztus olyanokkal köt össze, akiket 
sohse láttál? Gondolsz-e rájuk? Imád
kozol-e értük? Van-e a te házadnál 
olyan gyülekezet, ha mások nem, csalá
dod tagjai, akiket az apostol munkatár
sainak tarthat? Do'lgozol-e Krisztusért?

Július 21. Hálája és elismerése. 4—7. v. 
Üdvözlés után első szava Pálnak az Is
ten iránti hála azért, hogy Filemon hité
ről és szeretetéről hallhat. Sok örömöt 
jelent Pálnak a fogságban, hogy File
mon az Úr eszközévé tudott válni, hogy 
házában istentisztelet van, hogy a hite 
fénylik. Hálás vagy-e te, hogy hivő em
berekről hallasz? Rájuk terelődik-e a 
figyelmed? Látják-e a te hitedet gyüle
kezeted tagjai és hallanak-e róla távol
levő testvéreid? Fel tud-e használni té
ged az Úr mások örömére és vigaszta
lására?

Július 22, Kérése. 8—12. v. Mert File
mon hitéről hallott Pál, azért fordul

hozzá egy kéréssel. Az a kérése, hogy 
Onesimust,a Filemontól megszökött rab
szolgát fogadja vissza. Onesimus nem a 
régi már. Mikor szökése után Rómába 
vetődött, Pál igehirdetésére megtért s 
lelki testvérévé lett. Úgy ajánlja az apos
tol Filemont figyelmébe, mint a saját 
szívét. Onesimus megtérése után jóvá 
akarja tenni Filemonnal szemben elköve
tett bűnét. Pál ajánló levéllel küldi visz- 
sza hozzá, de nem mint rabszolgát a 
gazdájához, hanem mint testvért a test
vérhez. Csodálatos az Isten vezetése!

Július 23.Figyelme. 13—14 v Figyeljük 
meg, milyen figyelmes Pál. Biztos, nogy 
Onesimus őszintén bánva bűneit, komoly 
keresztyénné lett Pál mellett. Jelenléte 
az apostolnak nemcsak örömöt, hanem 
szolgálatot is jelentett. Szívesen magá
nál tartotta volna ezért, hogy vele szol
gálja ott Krisztus ügyét. Filemon meg
kérdezése nélkül ezt mégsem tette. One- 
simusnak Filemon volt a gazdája. Ö 
rendelkezett veíe. Ezért közli Onesimus 
megtérését és ezért küldi vissza, hogy 
Filemon szíve indítására dönthessen 
Onesimus sorsa felett. Le tudsz-e te 
mondani valamiről mások iránti figye
lemből? Súlyt helyezel-e arra, hogy ma
gad s mások jótette önkéntes 'legyen? 
Bizony, jó lenne sokszor köztünk is na
gyobb figyelem egymás iránt!

Július 24. Ajándéka. 15—17. v. Nem 
tudjuk, milyen volt Onesimus távozása 
előtt közte és ura közti viszony. Lehet, 
hogy Filemon szerette szolgáját s távo
zása szomorúságot szerzett neki. Azóta 
is örült volna, ha visszatér! Pál úgy kül
di most vissza, mint akit Filemon örökre 
testvérként kap vissza. Nem lesz többé 
lelki szakadék köztük, ö  is, szolgája is 
keresztyén. Ha tudjuk, mennyire más 
volt a viszony az úr és szolga között a 
keresztyénségben, mint a pogányságban, 
akkor megértjük, milyen ajándék lett a 
hívő Filemonnak a hívő szolga megtéré
se. Ahol Krisztus megérinti a lelkeket, 
új helyzeteket teremt munkaadó és mun
kás, úr és szolga, vagyon és nincstelen- 
ség között. Hogy ma ez nem látható, 
annak oka, hogy Krisztus nem érintette 
meg még a lelkeket.

Július 25. Felelőssége. 18—19 v. Pál nem 
hallgatja el Filemon előtt Onesimus hi
báit, amiket a múltban esetleg elköve
tett. De nem azt mondja, hogy ezekért 
büntesd meg, hanem, hogy ezeket ne
kem róvd fel. Magára vállalja Onesimus 
hibáit és tartozását. Felelősséget vállal 
lelki testvére múltjáért. Keresztyén élet
szabály: Mi egymásért felelősek va
gyunk. Nehezen értjük ezt meg. Mene
külünk előle. Nem merjük vállalni egy
más hibáit, vagy mert magunk nem va
gyunk keresztyének, vagy mert akikről 
szó van, nem eléggé keresztyének. Mer
nél-e felelősséget vállalni valakiért? 
Merhetne-e vállalni valaki érted?

Július 26. Öröme és reménysége. 20-25. v. 
Pálnak örömöt jelentett Onesimus visz- 
szafogadása azért, mert benne Krisz
tus minden ellentétet megszüntető, sza
kadékot áthidaló erejének diadalát látta. 
Milyen boldog lenne, ha Kisázsiát, Kó- 
lossét felkeresve személyesen láthatná 
ezt Filemon és Onesimus életviszonyá
ban. Van-e örömöd neked Krisztus ere
jének ellentéteket megszüntető diadala 
felett? Krisztus éppen téged felhasznál- 
hat-e eszközül az Ö erejének diadalravi- 
vésében? Bízd rá magad csodálatos ve- 
Z6téséf6 ̂ Lukács István.•

HETI KRÓNIKA.
Gömbös miniszterelnök meggyógyult 

és elutazott Királyszállásra. — Kozma 
belügyminiszter fontos intézkedéseket 
jelentett be a Balaton fejlesztéséről, a 
légvédelemről, a jégsújtott vidékek 
megsegítéséről, a kolduskérdés rendezé
séről. —- Az osztrák alkancellár Buda
pesten volt, tisztelgő látogatást tett 
Gömbös miniszterelnöknél Nagytétény
ben és érintkezésbe lépett a magyar 
közélet vezető tényezőivel. — Csongrád 
határában learatott, leszüretelt a jég. — 
Létrejött a német-osztrák béke. Három
pontos megállapodásban minden kérdést 
tisztázott Berlin és Bécs. A német kor
mány elismerte Ausztria teljes önálló
ságát. — Berlin egész Európával a bé
két keresi, kivétel csupán Prága és 
Moszkva. — A románok elpusztították 
a régi magyar székelyhídi temetőt. — A 
cseh ipari és közlekedési vállalatokat 
katonai ellenőrzés alá helyezik. -— Prá
gába repül az orosz légihaderő vezérka
ra. — Vili. Edward személyesen ellen
őrzi az angol repülőgépipart. — Az an
gol kormány haladéktalanul megkezdi 
hajóhadának csökkentését a Földközi 
tengeren. — Egy francia lap szerint a 
Blum-kormány csak ugródeszka a fran
cia kommunistáknak a fegyveres felke
lésre. — A Blum-kormány nem tagadja, 
hogy katonai titkokat közölt a szovjet
tel. — Franciaország idegenforgalma 
csaknem teljesen megbénult. — A négus 
amerikai elöadókörútra indul. — Rabló 
abesszín csapat lemészárolta egy olasz 
katonai misszió tagjait. — Kaliforniában 
bemutatják a világ legelső halálsugár- 
ágyúját. — Négyszáz embert ölt meg a 
hőség Amerikában.

H A R A N G S Z  ö.
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

6  v a s á r n a p .
Máté ev. 5. 20-26.

Milyen nehéz Jézus tanítványának lenni? 
Aki haragszik az ö atyjafiára nem lehet a 
szén tét tanítványa, aki rágalmazza és gtt- 
nyolja felebarátját, nem járhat a mindenki
nek megbocsátó es mindenkit szerető Mester 
nyomában, akt nem jóakarója még az el
lenségének is, hiaba sorozza magát az Ö 
tanítványai közé, Jézus sohasem tekinti an
nak. Azért békélj meg a te atyádfiával! 
Teljesítsd Jézus parancsát I Milyen nehéz Jé
zus tanítványának lenni! Milyen boldogság 
az Ö tanitvanyanak lenni!!

A „Harattgssó“ kiadóhivatala  
könyvrendeléseket csak a péns 
előzetes beküldése elleuében vagy  
utánvéttel in tés el. As utánvétes 
küldés azonban nagyon m egdrá
g ítja  a küldeményt. K üldjük te
hát be előzetesen a rendelés ér
tékét!

Nyugalombavonulás. Hamar Gyula, 
tanügyi főtanácsos, a soproni evangéli
kus tanítóképzöintézet igazgatója, Su- 
hajda Lajos, a kőszegi evangélikus le
ánylíceum h. igazgatója, Schäffer Mi-
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Iiály kistormási evangélikus tanító, Bá
nyai Henrik dombóvári állami tanító, 
evangélikus kántor és Szilágyi Lajos 
kisbabod ev. tanító nyugalomba vonult.

Alapítvány. Nagyegyházasi Mikiás 
Mihály ny. m. kir. ezredes, a győri gyü
lekezet tb. felügyelője, a győri gyüleke
zetnél 1000 pengős alapítványt tett sze
gény hitsorsosok támogatására.

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Beyer Pál segédlelkészt Kőszeg
ről Ágfalvára, Spiegel-Schmidt Frigyes 
felavatott lelkészt Kőszegre helyezte se- 
gédlelkészi szolgálatra.

Keszthely. Július hó 5.-ike nagy nap
ja volt a keszthelyi evangélikus gyüle
kezetnek. A gyülekezetét tíz évvel ezelőtt 
alapította meg Dunántúl püspöke, D. 
Kapi Béla. A hálaadó ünnepségre eljött 
maga az alapító és pártfogó püspök is 
és ö végezte a hálaadó ünnepi istentisz
teletet. Kíséretében voltak: Menyhár Ist
ván helyi lelkész, aki 10 évvel ezelőtt 
ugyanezen a vasárnapon tartotta első 
istentiszteletét Keszthelyen, akkor még 
templomnélküli gyülekezet lévén, a pol
gári leányiskola tornatermében, dr. báró 
Podmaniczky Pál, az Erzsébet-tudo- 
mányegyetem dékánja, dr. Deák János, 
dr. Kiss Jenő egyetemi tanárok, Magyary 
Miklós ny. esperes, Egyed Aladár sze
gedi főesperes, Takó István pécsi lel
kész, Mészáros Sándor kapolcsi lelkész. 
A világi vezetők közül ott volt dr. Ber
zsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő, 
több vidéki gyülekezet képviselője s a 
helyi gyülekezet teljes számú presbité
riuma. Zsúfolt templom várta a bevonu- 
lókat. Az ének és ima szárnyain Isten
hez emelt gyülekezethez D. Kapi Béla 
püspök az Efezusi levél V. 25. b.—27. 
versei alapján szólott, az egyház szolgá
latáról és az egyház iránti hűségről. Az 
istentisztelet ünnepélyességét emelte az 
ez alkalomra szervezett vegyeskar sze
replése, mely Kiss Lajos kántor vezeté
sével Egyed Aladár: Luther imája című 
müvét adta elő. Az istentisztelet után 
díszközgyűlés volt, ameiy jegyzőkönyv
be foglalta a gyülekezet Isten iránti há
láját és örvendezését. A bensőséges ün
nepség a Himnusz eléneklésével ért vé
get. Az ünnepségre a gyülekezet a 
templomot kifesttette.

Csanád-csongrádi egyházmegyei hí
rek. Egyházmegyei közgyűlés június hó
29. és 30.-án volt Makón. Az első napon 
bizottsági ülések, elöértekezlet, valamint 
gyámintézeti ülés volt. Ez utóbbinak ki
emelkedő pontja kimondta, hogy nem 
osztja szét a segélyeket, hanem mint a 
múlt évben is egy szórvány részére vá
sárolt kerékpárt, úgy az idén is szórvány 
céljaira kívánja fordítani, mégpedig az 
egyházmegye által * kiadandó szórvány- 
hittankönyv kiadási költségeire. Az egy
házmegye saját szórványait kívánja el
látni megfelelő hittankönyvvel. Az egy
házmegyei gyűjtés egyébként túlhalad
ja az elmúlt évi gyűjtést. Este hat órai 
kezdettel gyámintézeti istentisztelet volt, 
amelyen az igehirdetést Benkóczi D. vé
gezte. Istentisztelet keretében az egy
házmegye lelkészei és tanítói az Úr asz
talához járultak. A következő napon a 
reggeli áhítaton az igehirdetést Kékén 
András lelkész végezte. Utána a makói 
nöegylet látta vendégül az egyházme
gyét reggelivel. A közgyűlést jószáshe- 
lyi Purgly Emil, egyházmegyei felügyelő 
nyitotta meg, megemlékezve az egyház
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megye negyvenéves évfordúlójáról, fele- 
kezetközi helyzetről, az ev. egyház állás- 
foglalásáról. Utána Benkóczi D. alespe- 
res hivatali beiktatása következett, mely 
után Egyed Aladár főesperes számolt be 
az egyházmegye egyházainak elmúlt évi 
munkájáról. Jólesően állapította meg 
többek között, hogy az egyházmegye 
összes szórványairól gondoskodás történt 
s a folyó évben a magyarbánhegyesi 
misszió megszervezése be is fejező
dött. A szórványokról egyébként külön 
jelentés is emlékezett meg úgy a gyer
mekek hitoktatásáról, mint a felnőttek 
gondozásáról. A mezöhegyesi misszió 
önálló missziói egyházzá alakult és az 
egyházmegye lelkészéül Jancsó Bertalant 
választotta meg. A jó Isten áldása le
gyen az egyházmegye munkáján. — 
Magyarbánhegyesi misszióról: most ala
kult meg. Nagy József missziói s.-lelkész 
megkezdte áldásos munkáját. Jún. 14.-én 
volt az első konfirmáció, amelyen Egyed 
A. főesperes is közreműködött. A kon
firmáción öt gyermek vett részt és 16 
felnőtt, akik a konfirmációról elmarad
tak. A konfirmandusok között voltak 
40—60 éves férfiak és nők. Ugyanakkor 
iktatta a föesperes hivatalába FabriczyP. 
egyházfelügyelöt, valamint az első pres
bitériumot. Ez alkalommal áldatott meg 
a magyarbánhegyesi urvacsorai készlet: 
kehely és patena, amely urvacsorai kész
letet D. Raffay Sándor püspök adomá
nyozta a missziónak 70. születésnapi 
évfordulója alkalmából. — Nagyrévi 
misszióról: a misszió lelkésze Seben I. 
A misszió területileg és lélekszámban 
bővült: Ókécske és Ujkécske csatolta- 
tott hozzá a lelkész kérelmére. A neve
zett községek eddig Kecskeméthez tar
toztak, de onnan igen messze fekszenek. 
— Csépai misszióról: Csák Ernő ny. lel
kész látta el eddig. 8—10 km-t tett 
meg 2—3 gyermekért hetenként gyalog. 
Szervezete azonban nem bírja a nagy s 
megerőltető utakat s végleg nyugalom
ba vonul. A jó Isten áldása kísérje a jól 
megérdemelt nyugalom napjaiban.

Egyházmegyei közgyűlés Celldömöl- 
kön. A kemenesaljai ev. egyházmegye 
Moiitórisz János esperes és koltai Vidos 
Dániel földbirtokos, egyházmegyei fel
ügyelő elnöklete mellett most tartotta 
ezévi rendes közgyűlését a nemesdömöl- 
ki ősi templomban. Délelőtt 9 órakor is
tentisztelet volt, amelyen Balázs Béla al
sósági lelkész prédikált. Utána az egy
házmegyei gyámintézet ülésezett Nagy 
Miklós zalaegerszegi lelkész és koltai 
Vidos József es. és kir. kamarás elnök
lete mellett. Délelőtt 10 órakor kezdő
dött a közgyűlés, melyen a lelkészek, 
felügyelők, tanítók és a gyülekezetek 
kiküldöttei nagyszámban vettek részt. A 
közgyűlésről lelkeshangú táviratot küld
tek Ostffy Lajos dr. főispánnak, a kor
mányzótól kapott magas kitüntetése al
kalmából. Végül a megjelentek egy ré
sze koltai Vidos Dániel egyházmegyei 
felügyelő merseváti kúriájába ebédre 
volt hivatalos.

A nógrádi evangélikus egyházmegye 
közgyűlése. Július 7 .-8 .—9.-én zajlott 
le Salgótarjánban a nógrádi egyházme
gye közgyűlése, amelyet 7.-én dr. Csen- 
gödy Lajos elnöklete alatt a lelkészér
tekezlet ülése vezetett be. Kiss Kálmán 
felsőpetényi lelkész bibliamagyarázata 
után az elnöki megnyitó az evangéliom 
népének mai szorongásos idejéből szó
laltatott meg néhány jelenséget, majd

Váczi János surányterényi lelkész az 
elemi hitoktatás reformjáról tartott elő
adást, amelynek lényege annak a köve
telménynek a felállítása volt, hogy a hit
oktatást az igehirdetés egyik formájá
nak kell tekinteni. Utána Szilárd Gyula 
vallástanár a középiskolai hitoktatás re
formját ismertette és alapos változtatá
sokat minősített e téren szükségesnek. 
Majd a konfirmációi oktatás és ünnep
ség egyöntetűségére vonatkozólag fo
gadta el az értekezlet dr. Csengődy La
jos javaslatát s ugyancsak az ő előadá
sában a lelkészi becsületszékre vonat
kozó tervezetet. 8.-án egész nap a köz
gyűlést előkészítő bizottságok ülésével 
telt el. Este gyámintézeti istentisztelet 
volt, amelyen Schulz Aladár bánki lel
kész hirdette az igét. A gyámintézeti is
tentisztelet után az evangélikus egyház 
kultúrházának felavatása következett, 
amely presbiteri díszülés keretében tör
tént meg, mint arról múlt számunkban 
is hírt adtunk már. Az ünnepség végez
tével egy küldöttség a késő esti órák
ban a temetőbe vonult. Hatalmas koszo
rút vitt ki a kis Kilczer Marica csendes 
sírhalmára, akinek korai, szenvedésteljes 
halála indíotta édesatyját, Kilczer Béla 
építészt arra, hogy 3000 pengős, kislá
nya emlékére tett alapítványával a kul- 
túrház létesítését a megvalósítás felé el
indítsa. A sírnál a lelkész vezetésével 
csöndes imádsággal áldoztak a megje
lentek a kedves halott emlékének. 9.-én 
az acélgyári tisztikaszinó dísztermében 
tartatott meg a közgyűlés, amelyet 
Laszkáry Gyula kormányfötanácsos, 
egyházmegyei felügyelő megnyitója ve
zetett be. Utána Mihalovics Samu főes- 
peresi jelentése következett. Szélesebb- 
körü vita indult meg a baptizmussal 
kapcsolatos egyházi intézkedésekről. 
Nagy jelentőségű határozata volt a köz
gyűlésnek az, hogy elrendelte minden 
egyházban vasárnaponként egy magyar 
istentisztelet tartását.

A zalai egyházmegye ez évi közgyű
lését folyó hó 20.-án tartja Révfülöpön.

Sopron. Június 30.-án tarto.ta a sop
roni felső esperesség papsága Scholtz 
üdön esperes elnöklete alatt ez évi nyári 
értekezletét. Ez alkalommal Budaker 
Oszkár a család lelkipásztori gondozá
sáról beszélt, rámutatva ennek igen 
nagy jelentőségére és sürgetve népies 
vallásos iratok kiadását. Lomniczy Géza 
a vallástanitás anyagáról értekezve új, 
jobb tankönyvek kiadását kívánta. Az 
értekezlet föltétlenül szükségesnek mon
dotta lelkészi becsületszék felállítását. A 
reformáció ünnepe körüli időben ifjúsági 
napot, tavasszal pedig presbiteri napot 
rendez az egyházmegye.

A répcelak-csánigi egyesült egyház- 
község szentmártoni Radó Kálmánt fel
ügyelőjévé, ifj. dr. szentmártoni Radó 
Lajost másodfelügyelöjévé választotta. 
Elődjüket s egyben édesatyjukat, szent
mártoni Radó Lajos orsz. képviselőt, 
egyházker. pénzügyi bizottsági elnököt 
és vasi közép egyházmegyei felügyelőt 
— aki 24 éven át példás buzgósággal 
töltötte be az egyházközség felügyelői 
tisztét — a gyülekezet örökös tisztelet
beli felügyelője címmel tüntette ki.

Németh Károly esperes, a Missziói 
Egyesület elnöke, júl. 13.-án előadást 
tartott Győrött a lipcsei misszió 100 éves 
jubileumi ünnepségeiről.

Tényő. (Győr vm.) A gyülekezet jú
lius 5.-én vallásos estélyt tartott, mely-



É A R A N G S Z Ó 19d6jülius id.

„ G y ó g y í t s  m e g  e n g e m ,  U ra m * *  cimü 
imádságos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 f. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

nek bevételéből minden iskolás gyer
mek egy „Gyógyíts meg engem Uram“ 
c. imádságos könyvecskét kapott.

Zsoltárverseny. Múlt heti ily című 
karcolatunkkal kapcsolatban örömmel 
írjuk meg, hogy nekünk is van egy 
theológusunk, aki kívülről tudja az 
egész énekeskönyvet.

Celldömölkön a reformátusok temp
lomot építenek. A hívek száma a járás 
összes híveit is beleszámítva kb. 150.

Délvidéken, Ujverbászon van az ev. 
és ref. egyházak közös diakonissza- 
anyaháza. Az anyaházban 20 diakonisz- 
sza van és egy diakónus, kik közül négy 
külső gyülekezeti állomáson működik. 
Van női otthonuk, ahol 11 öreg nőt es 
11 leányt gondoznak és gyermekottho
nuk, amelyben 33 kis gyermek van. Az 
intézet eddigi vezetője, Keidel lelkész 
visszatért Würtenbergbe, az ideiglenes 
vezetője: Weimann esperes.

Besztercebányán háromnyelvű az 
evangélikus egyház. Körülbelül 5300 a 
tótoknak, 300 a magyaroknak a száma 
és 10 a németeké. A magyarok számára 
is van minden vasárnap istentisztelet, a 
németeknek pedig havonta egyszer.

Internátusi felvétel. Az aszódi ág. h. 
ev. Petöfi-reálgimnázium internátusában 
az 1936—37. tanévre még néhány 1. 
oszt. tanuló felvételt nyerhet. A teljes 
ellátás évi díja COü P. Jelentkezési határ
idő július 20. Tájékoztatót készséggel 
küld az internátus vezetősége.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Eljegyzés. H e g y i  A l a d á r  zala- 

istvándi tanító eljegyezte Sopronból 
N é m e t h  I l i k é t ,  vitéz Németh Sán
dor főszámvevő és neje, szül. Tápi Esz
ter leányát.

Névmagyarosítás. Horeczky Béla ős
agárdi evang. lelkész családi nevét bel
ügyminiszteri engedéllyel Harmati-ra 
változtatta.

Halálozás. — Kadlicskó György, a
tabi gyülekezet presbytere, a polg. ér
demkereszt tulajdonosa, f. hó 6.-án hosz- 
szú, kínos szenvedés után jobblétre szen- 
derült. Az elhunytban dr. Wölfel Gyu- 
láné, sz. Kadlicskó Margit édesaty]át 
gyászolja. — Sass István ny. ev. igaz 
gató-tanító, Somogyváfmegye v. tör
vényhatósági bizottságának tagja, a 
nagyatádi missziói egyház áldozatkész 
megalapítója, júl. 7.-én életének 76., há
zasságának 53. évében Nagyatádon hir
telen elhunyt. A dunántúli egyházkerü
leti tanítóegyesületnek megalkotója s 
elnöke, az országos ev. tanítóegyesület
nek is tiszteletbeli tagja volt. — Kovács 
Antal Vönöckön 80 éves korában július
3.-án meghalt. Gyermekei gyászolják.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Négyszáz vágón magyar nád 

megy Németországba. — A külföld erő
sen érdeklődik a magyar búza iránt. 
Ausztria 2.500 vágón óbúzát vesz át. —

A szükséges méhcsaládok fölsegítésére 
5 vágón méhetető fehér kristálycukrot 
osztanak ki. A jogosult méhészek kér
jenek cukorigénylő lapot az országos 
magyar méhészeti egyesülettől (IX., Ül- 
löi-út 25.). A cukor ára kilónként 50 fül.

Terményárak Bpesten. Búza 15.55—
16.20, rozs 11.80—12.30, takarmányárpa 
10—10.60, zab 16.10—16.30, tengeri 
12.45—12.55 pengő métermázsánként.

Állatárak Bpesten. Sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés páronként 340 kg-on 
felül 99—101, 340 kg-on alul 97—98,
szedett közép páronként 220—260 kg-ig 
95—99, 180—220 kg-ig 90—93, 100—
180 kg-ig 80—86, öreg nehéz páronként 
300 kg-on felül 88—90, szedett öreg 82- 
86, angol hússertés páronként 180—220 
kg-ig 98—103, angol sonkasüldö páron
ként 120—150 kg-ig 96—106 fillér élő- 
súlykg-ként. — V á g ó m a r h a v á s á r .  
Magyar bika 44—66, tarka 42—80, ma
gyar ökör 51—72, tarka 41—73, magyar 
tehén 40—64, tarka 40—74, növendék
marha 42—76 fillér élősúlykg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a kővetkező 

adományok folytak be:
Keres László Ujdombóvár, vitéz Dénes 
Lajos Zalaszentgrót, Vermes Lajos Ko
márom, Mészáros Lajos Celldömölk, 
özv. Uray Emilné Székesfehérvár, özv. 
Bátsi Ferencné Ajka, Horváth Erzsébet 
Kemenesmagasi, Szlávik Emilia Sopron, 
Bejczy Sándorné Körmend, özv. László 
Ádámné Veszprémvarsány, Sümeghy Jó
zsef Sopron, Tröstner János Sopron, özv. 
Rothfuchs Jánosné Tokaj, Jakab József 
Beled, Józsa Károly Pápa, dr. vitéz Vi
da Elemérné Pápa, Mészáros Ferenc 
Enying, Fuchs Pál Barcs, özv. Bene Ká- 
rolyné Ajka, dr. Tóth Lajosné Uraiujfa- 
!u, Balázs János Szombathely, Kontsek 
L.ászlóné Mezőtúr 60—60 fillér. — Ador
ján Vilmos Szombathely 70 fillér. — 
Nagy Jenő Székesfehérvár, Németh Já
nos Orosháza, Lukáts Árpádné.Körmend, 
özv. Ebner Gyuláné Pilis, Kalmár Lajos 
Győr, dr. Vidonyi Sándor Győr 72—72 
fill. — Koczor János Celldömölk 74 fill. 
Honétzy Margit Tokaj, Barabás Ádárr 
Kötse 1—1 P. — Németh Károly Celldö 
mölk 1.10 P. — Özv. Kiss Sándorné 
Sopronnémeti, Launer Gusztáv Rákos
palota 1.20—1.20 P. — Fischer Teréz 
Győr 1.40 P. — Pázmány Gyuláné Tó
város 2.20 P. — Szepper Katus Mecsek- 
szabolcs 2.50 P. — Özv. Jung Antalné 
Nagykörös 3.20 P. — Johnson Gisle Bu
dapest 5 P.

Minden háztartási munka végzésére 
ajánlkozik fiatal varrónő vidéki idősebb 
házaspárnál, vagy magános hölgynél, 
ahol szeretettel fogadnák. Lelkészek 
megkeresését kéri a bányakerületi misz- 
sziói lelkész, Budapest, IV., Deák-tér
4,, II, 10._______________________ 1—2

Félárva tanítónő képzettségének meg
felélő állást keres gyermekek mellé. Cím, 
válaszbélyeg ellenében: Lelkészi hivatal 
Nagyveleg, Fejér megye.

Budai kertes házban orvos családjá
nál, közvetlen a villamos mellett, közép- 
iskolás lányok otthont találnak. Német 
társalgás, francia és német nyelvtanítás, 
valamint zongoratanítás a házban. Tel. 
640—71. Cím a szerkesztőségben. 2—2

Öreg úr, kinek háztartását egy lel
készárva vezeti, 14—17 éves evangéli
kus árvaleányt keres, aki jól tud olvasni 
és a házimunkában is segédkezne. Mél
tányos fizetést kap. Érdeklődők az 
abaujszántói lelkészi hivatalhoz fordul
janak. 1—2

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ- 

• LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a 

„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden ese be i.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja: 
Gondoskodás a g y e rm e k rő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás 
sál szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs. 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely 
Minden egyházközségben megbízott« 
vannak az egyesületnek.

Kellőszámú jelentkező esetén a la
punkban most folyó „A csoda“ című tár
cát szerzője külön könyvalakban is meg
jelenteti s önköltségi áron — 80 fillérért 
vagy legfeljebb 1 pengőért — bocsátja 
a jelentkezők rendelkezésére. Jelentkezni 
lehet a szerzőnél: dr. Schlitt Gyula lel
kész, Majos, Tolna vm. 3—3

YIRÁOOT«
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Szerkeszti bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁJI, 
Felelős szerkesztő ős kisütő:

SZABÓ JÓZSEF.
Köziratokat nsm adunk risssa

Baross-nyomda Uzsaly ésKoncz. T.:7-63.
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E v a n g é lik u s  so rs.
„Ha engem üldöztek, titeket is 

üldöznek majd.“ (Ján. 15: 19.)

Ha valaki ma embereket akar 
megnyerni valamilyen politikai 

vagy világnézeti eszmenek, fűt-fát 
igerget nekik. Jézus nem így gyűj
tött híveket. Nem áltatta tanítvá
nyait, hanem egyenesen megmond
ta nékik, hogy az ő nevéért és az 
evangéliumért üldöztetéseket kell 
majd elszenvedniük. Jézusnak ez a 
próféciája beteljesedett a mi evangé
likus egyházuitKon is, amely a tiszta 
evangélium hordozója és hirdetője.

Az evangélikus sors századokon 
keresztül üldöztetés volt. Amikor 
négyszáz évvel ezelőtt megzendült 
Magyarországon a tiszta evangé
lium, tüzhalálra ítélték. Budán, Sop
ronban és másutt lángoltak a mág
lyák és elhamvadtak rajtuk Luther 
iratai. Nemcsak a könyveket, hanem 
a híveket is tüzhalálra ítélték: Lu- 
therani comburantur. Száz évvel ké
sőbb megint teljes erővel fellángolt 
a gyűlölet tüze. Elhangzik a jelszó: 
inkább farkasok lakják az országot, 
mint protestánsok, — és gyűlölködő 
emberek idegen zsoldos csapatok
kal járják az országot és elfoglal
ják templomainkat és gyilkolják hí
veinket. Pozsonyban vésztörvény
szék: gályára mennek a prédikáto
rok. Eperjesen vésztörvényszék: 
bakó üti le a protestáns magyarok 
fejét. Még az Isten igéjére is ha
ragszanak. Debrecen város külföl
dön óriási költséggel bibliákat nyo
mat; elkobozzák és az egri püs
pök udvarán 1754-ben 140 katoli
kus pap jelenlétében Tedeumot éne
kelve elégetik az egész szállítmányt. 
Nagyon szomorú eredménye lett 
egyházunkra nézve ennek az üldö
zésnek. A reformáció első századá
ban Magyarország lakosságának 
közel háromnegyed része evangé
likus, a második században már csak

egyharmada, a harmadikban egy
negyede, a negyedikben egytizede 
s ma egyhuszada. De — úgy lát
szik — még mindig kevésnek tart
ják ellenségeink ezt az eredményt, 
mert még mindig tart az üldözés. 
A gályák és a bakó szerepét, át
vette a reverzális, a lélekhalászat, 
a szószék és a sajtó. A jelszó se 
változott sokat. Egy jezsuita jelen
tette ki: inkább lennék pogány, 
mint protestáns!

Az evangélikus sors ma szóivúny- 
sors. Híveink negyedrésze szórvá
nyokban, templom nélkül, pap nél
kül, gondozás nélkül tengődik. A 
szórványhivek leikéből pedig egy
kettőre kivész az egyházhűség és 
az élet odasodorja őket a nagyobb 
egyházak seregébe. Egy eset a szór
ványokból: Amikor a lelkész a
szívességből átengedett református 
templomban a református isten- 
tisztelet után tartotta az evangélikus 
istentiszteletet, híveink közül sok
kal kevesebben jelentek meg, mint 
amikor magánházban volt az isten- 
tisztelet. Miért? Azért, mert szé-

A falvakban ilyenkor lázas munka 
folyik. Az egyik helyen még suhog 
az arató kaszája, a másikon már 
hatalmas szekerek hordják az életet, 
a harmadikon már búg a cséplő
gép is s mindenütt barnára égett, 
veritékes emberek sürögnek, forog
nak napkeltétől csillagtámadásig.

A munka lázában gondolsz-e 
nemcsak a termésre, hanem Isten
re is, akitől száll alá minden 
adomány?

A munka lázában gondolsz-e arra, 
hogy az imádkozás nemcsak a rá
érő napok kegyes gyakorlata, ha
nem a legszorgosabb idő köte
lezettsége is?

gyelték a református hívek előtt azt, 
hogy ők evangélikusok.

Harmadszor evangélikusnak lenni 
ma azt is jelenti, hogy lenézettnek, 
kigunyoltnak lenni. Regényekben 
(olvasd csak el Mikszáth vagy Ko
máromi néhány regényét), elegáns 
szalonok és füstös kocsmák otromba 
vicceiben, sőt még plakátokon is 
nagyon kellemetlen mellékzöngéje 
van a lutheránus elnevezésnek. A 
legbátrabb, legkeményebb reformá
tor nevét a megalkuvás és két- 
kulacsosság jelzésére használják. S 
hogy mennyire nem ismernek min
ket! Egy „művelt“ ember mondta 
nekem: „A katolikus és református 
vallásokat ismerem, de az önökét 
nem. Ugye az önök vallása körül
belül olyan, mint a baptistáké ?“

Ennek a lapnak egy régebbi szá
mában olvashatod, hogy Német
ország missziói lelkű ősz püspöke 
belebetegedett egyháza nyomorú
ságába. Te tudod-e könnytelen 
szemmel, pirulás nélkül nézni ma
gyar evangélikus egyházad sorsát?

Kékén A ndrás.

A munka lázában gondolsz-e arra, 
hogy megszenteld az ünnepnapot 
tudván, hogy az ünnepnapon vég
zett munkán nincs rajta Isten 
áldása ?

A munka lázáöan nem csinálsz-e 
magadnak Isten nélkül terveket a 
bibliabeli bolond gazdával bíztat
ván magadat: „Sok javaid vannak 
sok esztendőre éltévé, tedd magad 
kényelembe, egyé), igyál, gyö
nyörködjél ! “ ?

Ki tudja! Talán még az. éjjel el
kérik a te lelkedet.

Mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, de a lel
kében kárt vall!

A munka lázában.
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Szétszórtságunk okai.
Történelmi okok.

A magyar evangélikus egyház nem volt mindig szórvány
egyház. A reformáció megindulásakor jóformán az egész ország 
evangélikussá vált. Akkori kimutatások szerint a lakosság 90 
százaléka csatlakozott a lutheri reformációhoz. A XVI. század 
közepén körülbelül 2100 evang. gyülekezet s ennél sokkal több 
ev. templom volt hazánkban. A lélekszám ily óriási csökkenér 
sének magyarázatát az ellenreformáció erőszakoskodásaiban 
találjuk meg. Csak egy történeti tényt említek meg az ellenre
formáció munkájából. Az ellenreformáció 200 esztendő alatt 
1838 templomot vett el mitölünk. Az ellenreformáció munkáját 
nagyban elősegítette a reformáció magyar népének előbb ketté, 
majd háromfele való szakadása a lutheranizmus és kálvinizmus, 
majd pedig az unitarizmus különválása következtében.

Politikai okok.
A magyar evangélikus egyház szórvány jellegének és ki

sebbségi sorsba kerülésének egyik föoka a trianoni kenyszer- 
béke, amely a magyarországi jelentősebb történeti egyházak 
között az evangélikus egyházra merte a legsúlyosabb csapást. 
Trianon által a magyarországi ev. egyházból az 1910-es nép- 
számlálás hivatalos adatai szerint ezresekre kikerekitve

Ausztriához csatoítatott — — — — 53.000,
Jugoszláviához — — —• — - - — — 15Ö.Ü0U,
Csehszlovákiához — — — — — — 396.000,
Romániához — — — — — — — 263.000,

összesen elszakítva: 868.000.
Csonka-Magyarországon maradt 472AÁI0.

Még világosabban látjuk az óriási vérveszteséget akkor, 
ha a különböző egyházakkal összehasonlítva százalékszerüen 
állítjuk elibénk a trianoni kényszerbéke egyházi höhérmunkáját. 

A róm. kath. egyház híveiből elszakíttatott — 56.8%
A gör. kath. egyház híveiből elszakíttatott — 92.2%
A református egyház híveiből elszakíttatott 39.1%
Az evang, egyház híveiből elszakíttatott — 64.1%
A gör. keleti egyház híveiből eiszakítnatott — 97.4%
Az unitárius egyház híveiből elszakíttatott — 93.1 %
Az izr. egyház hiveiböl elszakíttatott — — 49.7%

A csoda.
Irta: dr. Schlitt G yu la . 27

XVIII. FEJEZET.
Julia magára maradit. Körülnéz. Itt fog ö néhány napot 

tölteni. Egyedül..., vagyis csupa férfitól körülvéve... Nem 
volna-e jó kiugrani az ablakon s menekülni?... Már ott is van 
az ablaknál. Rács, vastag rács védi a szobát. Talán kiáltania 
kellene?... Meghallja a rendőr s megmenekül!... De mi lesz, 
míg ideér a rendőr, míg kinyitják a kaput?... Mit tudja ö, kik
nek került a kezébe!?... Habár nem lát Alexban veszedelmes 
embert. Egyáltalán nem... Nem tudja elhinni, hogy kommu
nista..., inkább a proletárt játszó arisztokrata benyomását te
szi... Az a finoman ívelt, magas homiok..., az az előkelőén sá
padt arc..., azok az ábrándosán merengő szemek..., az a mo
dor... Nagymultú nemzedék kiteljesült utódának látszik... Meg
jelenése bizalomkeltő..., szava őszinte..., jóakaró... Bízhat 
benne...

Rujeff hozta a vacsorát. Meghajol, leteszi az asztalra a 
tálcát s megy ki. Az ajtónál megáll egy percre, mintha paran
csot várna, majd szól:

— Fél óra múlva jövök a tányérokért... — S nesztelenül 
eltávozik.

A vacsora kitűnő volt s Júliának eszébe sem jutott, hogy 
talán nem kellene belőle enni. Hátha megmérgezték!?... Nagy
szerűen Ízlett neki... Az a pohár pezsgő pedig új életerőt-ön
tött ereibe. S mikor Rujeff kivitte a tálcát, majdnem meg
köszönte...

Egy- csepp félelmet nem érzett. Bizton érezte magát, akár 
otthon. Helyzetét nem fogta fel tragikusan, inkább vidámabbik 
oldaláról nézte. Érdekes kaland az egész, milyenben nem lehet 
mindenkinek része. Amolyan testhez álló kaland, aminek a 
megélése neki való élmény. A váratlan fordulatok izgatták kü
lönben is, sőt csak ezek szórakoztatták... Ami vele történt pe-

Ha leszámítjuk a gör. keleti egyházat, melyből 2,910.000-et 
szakítottak el s csak 77.000 maradt s az unitárius egyházat, 
melyből 69.000-et szakítottak el és maradt 5.000 s a gör. kath. 
egyházat, melyből 1,867.000-et szakítottak el s csak 158.000 
maradt, akkor azonnal kitűnik az evang. egyház óriási vérvesz
tesége. A gör. keleti és a gör. kath. egyház leginkább nemzeti
ségi egyház lévén, a magyarság életében jelentősebb szerepet 
nem vitt, az unitárizmus is inkább Erdélyre korlátozódott s 
ezért mikor ma Magyarországon történeti keresztyén egyhá
zakról beszélünk, rendszerint csak a róm. kath., ref. és evang. 
egyházat értjük alatta. Ezért mondhatjuk azt, hogy a trianoni 
kényszerbéke a történeti keresztyén egyházak között az evang. 
egyházat sújtotta legjobban, elszakítva töiünk híveinknek két
harmad részét.

így azután Magyarország mai vallásos helyzete a követ
kezőképen áll az 1930. évi népszámlálási statisztika szerinjt:

Róm. kath. — — — — — — — 5,634.003
Gör. kalh. — — — — — — — 201.0J3
Ref. — — — — — — — — — 1,813.162
Evang. — — — — — — — — 534.165
Gör. keleti — — — —■ — — — 39.839
Izr. — — — — — — — — — 444.567
Egyéb — -— — — — — — — 21.490

Összesen: 8,688.319.
Települési okok.

A magyar evang. egyház szórvány jellegének és kisebb
ségi sorsba kerülésének harmadik oka: földrajzi ok.

A megmaradt félmilliónyi evangélikusság, Békés várme
gyét leszámítva, nem lakik nagy tömegben együtt, hanem az 
ország egész területén szétszórva. Ennek a szétszórtságnak 
történelmi és kulturális okai vannak. Földmívelö népünk a tör
ténelem folyamán sokszor volt kénytelen vándorbotot venni 
kezébe s új letelepedési helyet keresni magának, mert hitét régi 
lakóhelyén szabadon nem gyakorolhatta. Egész községek in
dultak így útnak óriási távolságokra is, hogy a vallási elnyo
matás rabigája alól íelszabadúlva szabad vallásgyakor'.atra 
tegyenek szert.

Intelligenciánk pedig a dolog természeténél fogva szét-

dig, igazán fordulat és elég váratlan is s ha ép bőrrel meg
ússza, nem adná semmiért, hogy belesodródott. Félnie pedig 
nem kell. Bizakodással néz a jövő napok elé. Előveszi imaköny
vét, belemerül s megfeledkezik mindenről, mi körülötte, mint 
veszedelem ólálkodhatna s ami az első percben megfenyegette 
az egyedüllétnek ijesztő lehetőségeivel. Az imádság a csodás 
erejű gyógyvizek tengere. Az ember belemerül, gyógyulás járja 
ál lelkét s megújulva, frissen, fehéren bukkan ismét felszínre, 
mint a hattyú a tóból. Imakönyvét a vánkos alá rejti, Istenre 
bízza ügyét s elalszik, nyugodtan, édesen...

XIX. FEJEZET.
Natalia a leíkiválságnak napjait élte az első héten. Minden 

új benyomás kínos változást idézett elő benne. Megismerte 
közvetlen közelből a keresztyén családot s omladozott imádott 
világa, melyet a leggondosabb nevelés építed! lelkében az új 
életnek példaképévé. Döbbenettel vette észre, hogy lassanként 
más lesz, mint ami volt. Nincs ereje, hogy küzdjön az új meg
látások bontó támadásai ellen.

Miiyen más is itt a családi élet, mint Moszkvában!?... 
Ott alkalmi együttlét, mely egyszerűen felbomlik, ha nő a 
gond, itt pedig szent kapcsolat, mely a növekvő gonddal egyre 
szorosabb lesz. Ott mesterségesen gyengítik a viszonyt szülő 
és gyermek között, itt az anya és a fiú közti viszonynak ben- 
sösége, melege könnyekre fakaszt. Ott az átkot ordító ököl 
döngeti az eget, itt az imádkozó kezek nyúlnak felfelé... 
Mennyivel más ez, mint amaz... Micsoda gyönyörűség belepil
lantani a vallásos élet világába és csodálatos ígéreteibe s amott 
az ember elől elsikkasztják e boldogító lehetőségeket. Érezte 
maga is, hogy minden gazdagsága mellett, milyen szegény a 
lelke. Ellenállhatatlan vágy gyötörte, hogy mennél gyorsabban 
s mennél mélyebben belehatoljon a vallás titkaiba... Szorgal
masan olvassa a bibliát. Valami rettentő hatalom van ebben a 
könyvben. Olvasása eleinte félelmet keit az emberben. Minden 
betűje fenyeget s öklét rázza minden gondolata. Natalia 
legalább úgy érezte. Hányszor tette félre, hogy ne hallja ijesztő
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szóródott az ország különböző részére hivatalokba. A magyar 
evang. egyház mindig vezetett abban a tekintetben, hogy kö
zépiskolába és egyetemre lélekszáma százalékán jóval felül 
küldte gyermekeit. Ezek a kitanult gyermekek azután termé
szetesen nem maradtak mindég szülőhelyükön, hanem szétszó
ródtak az ország különböző részeibe, ahol gyülekezetekbe tö
mörültek a hívek, ott is még igen sokszor szórvánnyá teszi a 
nagy gyülekezeteket is a tanyákba való települési rendszer.

Nyelvi okok.
A magyarországi evang. egyház nyelvileg nem volt egy

séges A magyar mellett tekintélyes létszámú német és tót 
nyelvű evang. gyülekezet is volt Magyarországon. Csonka- 
Mapvarországon ez a kérdés erősen eltolódott a magyarság 
javára, azonban még ma is vannak német és tót gyülekezetek.

Trianon előtt az evangélikusok közüli
magyar
német
tót
oláh
egyéb

31.9%,
31.5%,
34.6%,
0.1%,
1.9%.

Trianon után magyar 68.9% már, ellenben
német 15.1%, 
tót 15.8%,
egyéb 0.2%.

A különböző nyelvű gyülekezetek a mai Magyarországon 
egységes egyházközigazgatás alatt állanak ugyan, azonban a 
nvelvi különbség korlátái, a történelmi kifejlődés különböző 
adottságai és a különböző külföldi evangélikussággal való 
érintkezés mégis lazább kapcsolatot teremt a különböző egy
házak között és ígv a nvelvi szétszórtság is kisebbségi jelle
günket növeli és méginkább szórvány egyházzá tesz bennünket.

Liturgiái okok.
A magyarországi evang. egyház szétszórtságának okai 

között meg keW említeni a különböző tájak különböző liturgiái 
fejlődését is. Egyes területeken jobban, másokon kevésbbé ma
radt meg a lutheri liturgia s ennek következtében ma a legjob
ban leegyszerűsített kálvini istentiszteleti rendtől kezdve a gaz
dag énekes liturgiáig az istentiszteleti rendek igen sok változata 
található fel gyülekezeteinkben. Ez áll az énekeskönyv ügyére

is, melynek jellemzésére csak egyetlen példát hozok fel. A kis 
magyar, Jugoszláviához tartozó evang. egyházban is pl. 10 kü
lönböző énekeskönyv használatos. Ez a liturgiái szétszórtság 
is tünete is, oka is a magyar evang. egyház szórvány jellegének.

önkormányzati okok.
A magyar evang. egyház szétszórtságának egyházi alkot

mányunkban rejlő magyarázata is van. Az ellenreformáció al
kalmával folytatott küzdemeinkben az autonómiára épült fel 
egyházi alkotmányunk. Ez az autonómia volt a reformáció 
védvára s ennek köszönhetjük Isten után, hogy egyes központi 
jelentőségű evangélikus heiyek és emberek megsemmisítésével 
nem lehetett tönkretenni az egész magyar evang. egyházat. 
Ennek az egyházi alkotmánynak köszönhetők azok az önálló, 
egyházukért felelősséget érző harcos egyéniségek, akik az auto
nómia melegágyából nőttek ki egyházunk számára. Ez az egy
házi autonómia azonban a dolog természeténél fogva meglazí
totta az egymáshoz tartozandóság érzését és bizonyos indepen- 
dentizmus lehetőségeit biztosította. Ezáltal szintén elősegítőjévé 
vált a szétszórtság érzésének és az egység hiányának.

Isten.
Minden oknyomozó történelem csak félmunkát végez, ha 

megáll a külső okoknál, az eseményeknél és embereknél és nem 
látja meg az események és emberek mögött a történelmet csi
náló világkormánvzó Istent, akinek tudta nélkül egy veréb sem 
eshetik ki a fészekből, egy hajszál sem hullhat le a földre.

Bizonyos, hogv a mi szétszórtságunk mögött is ott van 
az az Isten, aki egykoron ..elszéleszté az egész földnek színére“ 
Bábel tornyának építőit (I. Mózes 11. 8.), aki egykoron ki
mondta s végre is hajtotta Juda fölött is ezt az ítéletet: ..Buj
dosókká teszem őket e földnek minden országában ... elszórom 
őket szórólanáttal“ (Jeremiás 15, 4-7.). aki testbe öltözve e föl
dön is szórólapáitol tartott kezében" (Máté 3. 12.).

Míg ezt meg nem látjuk, keserűség, vádaskodás és gyű
lölet lesz úrrá fölöttünk mindig, ha szétszórtságunkra s annak 
okaira gondolunk. Ha meglátjuk, bünbánattá lesz a keserűség, 
önváddá a vádaskodás s imádsággá a gyűlölet.

A megértő népnek pedig ezt üzeni az Úr: „Csinált út lé
szen népe maradékának...“ (Ezsaiás 11, 16.) ...hazafelé.

„A seregek Ura végezte és ki teszi azt erőtelenné? Az ő 
keze fel van emelve: ki fordítja el azt?“ (Ézsaiás 14, 21.).

Senki! Bizonyára senki.
Túráczy Zoltán

vádjait s hányszor hajolt ismét föléie, hogy magára zuhogtassa 
fenyegetéseit és ítéleteit. A betűkből kiáltó vád lassanként el
ült és szerető karokat látott kiemelkedni sorai közül, melyek 
hivogatólag feléje nyúltak. Napi tápláléka lett a biblia és sza
porodtak örömei. Rettegve vette észre, hogy idejövetelének 
tulajdonképpeni célja ködbe vész előtte és elhatározása napról- 
napra gyengül. Alfréddel kellett volna végeznie vagy legalább 
olv helyzetbe hozni, hogy Rujeff végezzen vele s ha erre gon
dolt, majdnem elnevette magát... Szeretett volna menekülni 
magától, hogy ne ő legyen az, kit valaha is ilyen szándékok 
fütöttek. E szándék helyét egv, a szív mélyéből jövő érzelem 
foglalja el lassan..., biztos gyökérveréssel, mely érzelem erő
sebb, mint minden moszkvai parancs és hatalmasabb a szovjet- 
nak tett hűségfogadalomnál. Úgy ápolhatta ébredező szerel
mét. mint az édesanya első gyermekét. Takargatta, hogy senki 
ne lássa, de ott mosolvgott szemében, ha Alfrédra nézett. Csi
tította, hogy senki se hallja, de ott duruzsolt minden szavában.

A belső átalakulás még kedvesebbé, még szebbé tette Na
táliát. Arcán gyorsan változó pír..., mosolyában hullámzó báj 
s lobogó tüzek a szemében... Különös helyzetéből származó ál
landó idegfeszültsége mutatkozott magatartásában és vonzóvá 
tette. Amália néni büszke volt s hurcolta az egész városban. 
Tömte ajándékaival, hogy magához kapcsolja. Gyakran magá
val vitte a kis templomba, melyben a fekete köpönyeges prédi
kált. Natalia megszerette e helyet s ha csak tehette ide sietett. 
Az ellentétek között háborgó lelke itt nyugodott meg legjob
ban. Az itt elhangzó szavak cáfoltak rá legjobban múltjára s 
boldog volt, ha hazugságnak látta eddigi felfogását az életről. 
Ez a templom formálta át lelkét a válságon keresztül s tette 
keresztyénné. Ha a vállalt kötelességteljesjtés s a kialakuló új 
világnézet összecsapása felkavarta bensejet, akkor ide mene
kült, ebbe a kis templomba. Itt merített erőt, vigaszt és igazo
lást. Tudományt hozott innen, amilyent semmilyen könyv nem 
tudott még neki adni. Ahol csődöt mond a világi ismeret, ott 
az evangcliom vezérli az embert a sötétnek hitt tájakon s ezek 
a sötétnek látott földöntúli tájak nyújtják a maradandó örömöt.

Ez lassanként meggyőződésévé vált s ez irányítja gondolatai
ban, cselekvéseiben...

XX. FEJEZET.
Júlia számlálta az órákat s várta a szabadulást. Egyéb 

nanasza nem volt: hosszúak a napok... Nem is bánta, ha Alex 
irt-ott beszédbe elegyedett vele. Kellemesnek találta társasá
gát s bosszantotta a kimértség, mellyel érintkezett vele. Ele
inte csak az ajtóból érdeklődött hogyléte után s gyorsan el
tűnt. Alexnek ez a tartózkodó szerénysége lassanként meg
nyerte Julia bizalmát s a nyájas közvetlenség, mellyel szólt 
hozzá, szívét érintette Csodálatba ejtette Júliát az előkelőség
nek ama könnyed fölénye, mely Alex hatalmában tartotta Ru- 
ieffet s szinte térdre kényszerítette ezt a félvad kommunistát. 
Arról már meggyőződött, hogy Alexnak vajmi kevés köze van 
a kommunizmushoz. Lehet az önámítás.... lehet az hatalmi 
kényszer nála, de semmiesetre meggyőződés. Nem is olyan 
társadalmi rétegből származik Alex. mely az elégületlen prole
tárt adja. nem. Ezt nem hiszi el Julia soha. Alex rejtély előtte 
s akarja tudni, kicsoda ez a fiatalember? Ezen töpreng, ha 
egyedül van. Ez iránt faggatja Alexet, ha alkalom nyílik rá...

Egy este is, mikor Alex szokása szerint beszólt hozzá, 
hogy érdeklődjék, meg van-e mindennel elégedve, nincs-e pa
nasza, mit kíván? s távozni akar, Julia utána szól:

— Ne meneküljön már annyira,, vagy kellemetlen magá
nak a társaságom? jföjjön csak kicsit vissza!?

Ez nem volt már a fogolynak hangja. A szívnek muzsi
kája volt, mely beleharsonázott Alex leikébe.

— Ha nem vagyok terhére, — mondja előkelő meghajlás 
között Alex, —- maradok, szívesen maradok, de nem akarok 
tolakodónak látszani, ki egy úrihölgy helyzetével visszaél.

— Csak jöjjönf.. jöjjön... magától nincs mit tartanom,, 
annyira már ismerem. Ha rabszolgája vagyok is az úrnak, azért 
törődhet velem kissé!...

(Folytatjuk.)
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E v a n g é lik u s
szere te tm u n k a

Mindkét képünk az önzetlenség em
berét ábrázolja. Ott fekszik egy ember a 
Jeruzsálemből Jerichóba vezető úton, ki
rabolva, kifosztva, félholtan. Elmegy 
mellette egy pap, látja a szerencsétlent 
és — tovább megy. Uitána jön egy levita 
az is észreveszi és — elkerüli. S aztán 
jön az önzetlenség embere, az is meg
látja és „könyörületességre indula“. Nem 
törődik azzal, hogy ö samaritánus, nem 
gondol arra, hogy milyen idővesztesé
get jelent neki, ha segítségére siet ennek 
a szerencsétlennek, nem gondol fukar 
szívvel a kiadásokra, amiket ezzel ma
gára vállal. „Könyörületességre indula.“ 
A szeretetmunkának 
ez egyik jellemzője.
Az önzetlenség em
berei végzik.

Mindkét kép a 
fáradhatatlanság em
berét ábrázolja. Ol
vassátok csak el Lu
kács evangéliomá- 
nak 10. fejezetében 
ennek a két képnek 
a történetét. „És mi
kor azt látta, kö
nyörületességre in
dula — és hozzá
járulván bekötöző, — 
és azt felhelyezvén 
az ő tulajdon bar
mára, — és gondját 
viselé neki, — és 
monda a gazdának."
Milyen fáradhatatlan 
volt ez az ember 1 
Nem elégedett meg 
azzal, hogy bekötöz
te annak a szeren
csétlen embernek a 
sebeit, nem állt meg 
az első segélynyúj
tásnál, nem nyugo
dott addig, amig tel
jesen biztonságba 
nem hozta bajbaju
tott embertársát. Ez 
a sok „és* a szere
tetmunka egyik jel
lemzője. A fárad
hatatlanság emberei 
végzik.

Mindkét kép a névtelenség emberét 
ábrázolja. Kicsoda tudja a samaritánus 
nevét? Senki ezen a világon. Talán maga 
az sem, akin segített. Talán az sem tud
ta meg soha a nevét. Jézus is csak sa- 
maritánusnak hívja. Nincs neve. A név
telenség embere. A szeretetmunka egyik 
jellemzője, hogy a névtelenség emberei 
végzik.

Az elmúlt év folyamán nagyon gyak
ran eszembe jutott Jézusnak ez a példá
zata. Németországban töltött időmnek 
egy részét egy intézetben tölthettem, 
ahol evangélikus szeretetmunka folyik. 
Nürnbergtöl nem messze fekszik Rum- 
melsberg, diakónusképzö intézetével. El- 
zárvavminden emberi zajtól és lármától, 
egy gyönyörű erdő közepén terül el ez a 
telepi az evangélikus szeretetmunka vára. 
Amint közeledünk feléje, ott látjuk az 
intézet templomát, szép karcsú tornyá
val. Hadd mondjak először róla valamit.

Amikor elhatározták a templom meg
építését, bizony több volt a lelkesedés, 
mint a pénz. S akkor nekiálltak a diakó
nusok s a közeli kőfejtőből kibányászták 
a templom építéséhez szükséges köve
ket. Ha ma azt kérdezi valaki: ki építette 
ezt a szép hajlékot, feleletül azt kapja: 
a diakónusok, a névtelenség emberei. S 
amikor azt kérdeztem az intézet lelké
szétől, honnan kapják ők ezeket a névte
len hősöket, odaadta kezembe a most 
próbaképen felvett diakónusjelöltek név
sorát. Mindegyiknek neve mellett ott van 
a foglalkozása. Van köztük reáliskolai 
tanuló, gazdalegény, asztalos, bádogos, 
szabó, soffőr, szakács, egyházi zenész, 
kertész, könyvkereskedő, cipész. Milyen- 
sokféleség, mennyi ellentét még a fog
lalkozásban is! És ott az intézetben mi
lyen nagy az egység és egyenlőség!

Mind az ev. szeretetmunka névtelen ka
tonája.

Nézzük most meg azt a szép és tágas 
épületet, amely kívülről olyan kedvesen 
barátságos s az ember igazán meglepő
dik, amikor megtudja, hogy ez az épület 
iavítóintézet. 130 fiatalkorú lakik benn, 
ikiket ideutalt a törvény, akik azért van
nak itt, hogy új életirányt kaphasson 
életük hajója. Én itt nyertem szolgálati 
beosztást. Sok tapasztalatom közül csak 
kettőt hadd említsek meg.

Aki a bűnt nem veszi halálosan ko
molyan, hanem holmi kis szépséghibá
nak gondolja, amit azonban nem kell fi
gyelemre méltatni, az itt megtanulhatja, 
hogy a bűn életrontó és romboló irtóza
tos hatalom. 12—13 éves fiatal gyerme
kek életében láttam, hogy milyen rette
netes hatalom a bűn. Fiatal bűnözök ak
tái között lapozgatva szinte kétségbe
ejtő valósággal rajzolódott szemem elé a uűn.

A másik tapasztalatom ez: semmiféle 
élrontott és zátonyra futott életre nin
csen más orvosság és gyógyulási le
hetőség, csak a Krisztus evangélioma. 
Egyedül és kizárólagosan. Ebben a ja
vítóintézetben a felügyelők nem tudomá
nyosan képzett pedagógusok, mégcsak 
nem is úgynevezett „intelligens“ embe
rek. Diakónusok a nevelők. Egyszerű fia. 
talemberek. Egyetlen módszerük: sze
retni, egyetlen fegyverük: az evangéli-
om. S hogy munkájuk nem hiábavaló, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
számtalan levél, amelyekben karácsony
kor és újévkor volt javítóintézeti lakók 
kérik Isten áldását az intézetre és annak 
munkásaira.

A lelkibetegek után nézzük meg a 
testi betegek kórházát. Szinte feljajdul 
az ember szíve, amikor ezeket a szeren

csétlen betegeket lát
ja. Van, aki évek 
óta úgy fekszik ágyá
ban, mint egy da
rab fa. ügy kell etet
ni, mint egy kisgyer
meket. Van közöttük 
olyan, aki még a vi
lágháború borzalmas 
emlékeit juttatja 

eszünkbe. Megtébo- 
lyodtan járkál fel és 
alá s hadakozik a 
láthatatlan ellenség 
ellen. Elnézem, ho
gyan ápolják és gon
dozzák ezeket a sze
rencsétlen betege
ket. S nem tudtam 
más magyarázatot ta
lálni : ezek az önzet
lenség emberei, ezért 
tudnak így szolgálni.

Nürnbergnek egyik 
hatalmas kórházá
ban diakónusok vé
geznek ápolói szol
gálatot. Megkértek 
tartsak nekik elő
adást hazánkról. Ter
mészetesen szivesen 
megragadtam az al
kalmat, hogy külföl
dön oly ismeretlen 
hazánkról egyetmást 
elmondjak. — Mikor 
autóvalNürnbergfelé 
közeledtünk, a kisé
rő lelkész figyelmez-

I tetett, hogy ne zavarjon az, ha egyik
másik majd elalszik előadásom alatt, de 
olyan nehéz a szolgálati beosztásuk, 
hogy este mindegyik holt fáradtan vá
gyódik a pihenés után. Egy órás előadá
som alatt csodálkozva láttam, hogy nem 
alszik egyetlen egy hallgatóm sem s ami
kor befejeztem, ők kérdezősködtek még 
egy óra hosszat hazánk, de különösen 
magyar ev. egyházunk felől. Erre csak a 
fáradhatatlanság emberei képesek.

Rummelsbergben evangélikus szere
tetmunka folyik a javítóintézetben, a vi
lágháborúban szerencsétlenül jártak ott
honában, a nürnbergi kórházban. Az 
evangélikus szeretetmunka szolgálat... a 
Krisztus parancsára.

Weltler Ödön.
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Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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Az Önzetlenség embere.
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M a g y a r  szem m el a  ta llin n i f in n -u g o r
kulturkongresszuson.

Az ötödik finn-ugor kulturkongresz- 
szus június 26.—28.-án volt Észtország 
fővárosában, Tallinnban. Tallinn jelleg
zetesen régi város. Épségben áll még a 
körülbelül 600 éves várfal, mely 23 ha
talmas bástyatornyával öleli körül a vá
rosit. A házak között is 400—500—600 
éves házak hirdetik a régi idők dicsősé
gét. Templomai is majdnem mind a re
formáció kora előtt épült templomok. 
Érdekes szűk sikátorok, lépcsők, hatal
mas kapuk varázsolják vissza a város 
utcáin barangoló ember leikébe a közép
kor hangulatát. A város céltu
datosan is iparkodik megőrizni 
régies jellegét.

Azt gondolná az ember, 
hogy az ilyen múltját becsülő 
és múltjára büszke város min
dennapi életében is a régi vi
lág arisztokratikus vonásait 
tünteti fel. Ellenkezőleg. Eb
ben a középkori városban tel
jesen demokratikus gondolko
dású nép lakik. A kongresszus 
magyar hangversenyén a jegy
pénztár előtt végetérni nem aka
ró sorban állott teljes rendben, 
minden rendőri jelenlét nélkül 
a közönség. Megérkezett a finn 
nemzet egyik legkiválóbb elő- 
adómüvésznöje, kit két nappal 
azelőtt a kongresszus finn 
hangversenyén ünnepelt lelke
sen a közönség, ö  is szépen 
beállott a sorba s a hátam 
mögött várta meg türelemmel, 
míg a lassan kígyózó sor a 
jegypénztárhoz ér, ahol velem 
együtt már ő is csak álló he
lyet tudott kapni. Eszébe sem 
jutott, hogy akár mint nő, akár 
mint művész, előnyöket igé
nyeljen magának.

Miért gondoljuk mi magya
rok sokszor, hogy a tekintély
tisztelet és a demokrácia nem 
fér össze?

*  *  *

A kongresszus minden nap
ján este egy-egy nemzeti 
hangverseny volt. Első este a 
finnek hangversenyeztek. Ha
talmas énekkarral vonultak fel, 
mely mint vegyeskar, mint női
kar s mint férfikar is hatalmas 
művészi teljesítményt muta
tott. Az énekkar neve „Pajzs“ énekkar. 
Érdeklődésemre azt az érdekes felvilá
gosítást kaptam, hogy ez az énekkar a 
finn antialkoholista mozgalomnak egyik 
énekkara.

A kongresszus után Finnországba át- 
ránduló magyarokat a finn főváros dí
szes ünnepi vacsorával vendégelte meg. 
Az asztal roskadásig meg volt rakva 
minden jóval, a legtöbb talán rajta 
mégis a szeszes ital volt, kezdve a leg- 
torokégetőbb „papramorgó“-tól a legfi
nomabb italokig. Érdeklődésemre azt az 
érdekes választ kaptam, hogy a finnek 
ugyan nem szeretnek ilyen vacsorákat 
rendezni, de hát úgy tudják, hogy Ma
gyarországon a szeszes italokban való 
bőség a fokmérője a vendéglátó szere
tetnek s ezért rakták úgy tele az asztalt 
erős italokkal.

Ugyan kik a bűnösök azért, hogy a 
finneknek ilyen felfogásuk van a magyar 
vendéglátásról? * * *

A kulturkongresszuson uralkodott a 
nemzeti viselet. Az észt és finn nők leg
nagyobb része nemzeti ruhában jelent 
meg. A magyar küldöttségben én lega
lább egyetlenegy nemzeti ruhába öltö
zött nőt sem láttam. Egy férfi képviselte 
mindössze a régi magyar öltözködést.

Miért nincs nálunk több becsülete a 
magyar ruhának?

* *  *

Megható volt az a szeretet, mellyel a 
finn, észt és magyar nép képviselői a 
kongresszuson egymás kedvét keresték.

Mindegyik megpróbált udvariasságból a 
másik nyelvén beszélni. Az azután ter
mészetes, hogy ebből igen nagy furcsa
ságok sültek ki néha. Aki azonban már 
valamikor megpróbált idegen nyelven 
beszélni, az mindig csak meghatottságot 
érzett akkor, amikor látta, hogy állam
férfiak, egyetemi tanárok, férfiak és nők 
hogy törték a magyar nyelvet s finn és 
észt énekkarok hogyan énekelték ma
gyarul a „Hiszekegy“-et.

A szívben meghúzódó érzéseket 
azonban legmeghatóbban mégis csak 
egy könnycsepp jelezte. Az államfő je
lenlétében és közreműködésével lefolyt 
nagy megnyitó ünnepélyen dr. Bán Ala
dár alkalmi költeményének finn fordítá
sát szavalta a fenntebb már említett finn 
elöadóművésznö. A szavalat után taps
orkán között jött le mellettem az emel

vényről, a szeme szögletében egy hatal
mas nagy könnycseppel.

Van-e még nép, a finnen és észten 
kívül, mely sírni tud a magyar sorson? 

» * *
Két mondat az észt államfő megnyitó 

beszédéből:
„Mindhárom nagy finn-ugor nyelv

ben azonos a vér neve.“
„A kis népek fegyvere: a kultúra." 

* * *
A kongresszus főmunkája 20 szakosz

tályban zajlott le. A vallásügyi szakosz
tálynak Rahamägi H. B. észt püspök 
volt a vezetője. Tárgya: „Mi gyakorlati
lag elérhetőt tehetünk a finn-ugor népek 

egyházi és vailáserkölcsi életé
nek fejlesztésére?“ Külön elő
adások ismertették a finn-észt 
és magvar szórvánvgondozást. 
Csodálattal hallgattuk, hogy a 
finn egyház hogyan gondozza a 
világon mindenfelé szétszórtan 
élő finneket s hogyan építette 
ki a szórványmunka központját 
egész egvházi külügyminiszté
riummá. Eszünkbe jutott, hogy 
a német ev. egyház is a külföl
di németség gondozására kü
lön hivatalt szervezett s ennek 
élére külön külügyi püspököt 
állított.

Mit teszünk mi a határokon 
túl élő magvar evangélikusok 
lelki gondozásáért?

*  *  *

A kongresszus ünnepélyes 
istentisztelettel kezdődött s az 
utolsó napon minden tallinni 
templomban a kongresszusra 
érkező külföldi lelkészek pré
dikáltak. Az istentisztelet gaz
dag liturgiája sok magyart 
megkapott. Áz egvik vasárnaoi 
istentiszteleten, mikor a szó
széken bejelentették az elmúlt 
héten elhunytakat s a gyászo
lókra imádságban kérték Isten 
Szent Lelkének vigasztalását, 
halkan megszólalt az orgona s 
megcsendült a legkisebb ha
rang.

Egyszerű eszközökkel meg
indító cselekmény.

* *  *

A magyar kormányt Tas- 
nády Nagy András államtitkár 
képviselte, ev. egyházunk vilá
gi vezérei közül pedig Ko- 

ritsánszkv Ottó egyházmegyei felügyelő 
vett részt. Az utóbbi a evógvszerészeti 
szakosztályban fejtett ki jelentékeny 
munkát. Mindketten felszólalásaikban 
több alkalommal tettek bizonyságot hit
valló keresztyénségükröl, mellyel a 
kongresszus őszinte elismerését szerez
ték meg a maguk és a magyar protes
tantizmus számára.

Sok megalkuvó és gyáva magyar 
protestáns megtanulhatná tőlük a bi
zonyságtétel bátorságát. T.

Az Üdvhadsereg leányoknak és asz- 
szonyoknak napi 50 fillértől 1 pengőig 
tiszta, családias szállást nyújt az új női 
otthonban, Budapest, Vili., Szerdahelyi
utca 17. sz. alatt.

A láradhatallanság em bere.
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SZ E R E T L E K  TÉGED!
Szeretlek Téged, Uram, Jézusom 
És miként Péter, hogyha megkérded, 
Mindannyiszor csak azt felelem ra:
Te tudod Uram, szeretlek Téged!
Szeretlek Téged egész szivemmel 
És miként Péter, én is úgy érzem, 
Hogy mindent, mindent elhagynék érted, 
Csak Te Jézusom, Te maradj vélem!
Óh, Uram, tartsd meg ezt a hitemet, 
Nehogy, mint Péter, megtagadjalak, 
Bármikor kérded, azt felelhessem: 
Hogy szeretlek én — Te tudod Magad!

Erdélyi Ilona.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
így születnek a tanítványok!

Július 27. Tömegvonzás. Lk. 5:1. v. 
Mi volt a titka annak a tömegvonzásnak, 
ami itt történt? Két gondolat kerül elő
térbe a kérdésnél. Jézus személyéből ha
talmas vonzóerő áradt az emberek felé, 
amit nem lehet a nagy embereket jel
lemző tömeghatással azonosítani. Jézust 
nem lehet á nagy emberek mértékével 
mérni. Jézus több, mint ember. Jézus Is 
ten. Ez a hatalmas vonzóerő is az Ő is 
teni erejének kiáradásá. Az emberek 
vonzódnak Hozzá, mert ezáltal érintet
nek meg. A másik gondolat, hogy Isten 
beszéde hangzik ajkáról az emberek felé 
és ezt éhezik az emberek! Ahol Jézus je
len van, ahol Isten beszéde hangzik, ott 
lelkek érintetnek meg és vonzódnak 
Hozzá. Imádkozz, hogy veled, gyüleke
zeteddel is ez történjen.

Július 28. Tömegben az egyén. Lk. 
5 : 2—3. v. Jézus anélkül, hogy a töme
get elhanyagolná, mindig az egyént ke
resi. Tekintete áthatol a tömegen és az 
egyén szívéig ér el. Ennek a ténynek 
nagy vigasztaló ereje van. Akárki vagy, 
nem mondhatod, hogy téged nem vesz 
észre Jézus. Akármilyen sorsban vagy, az 
Ö gondoskodásának tárgya vagy. Lásc' 
meg, van ennek a ténynek kötelező ere
je is. Mert Jézus veled akar törődni 
légy hajlandó ezt Tőle elfogadni. Keresd 
ő t és engedd, hogy megtaláljon téged. 
Mindennap keres. Ne rejtőzz él Előle!

Július 29. Jézus parancsa. Lk. 5; 4 v. 
Jézus Simon közelében van. Hajójába 
lép, kéri, hogy vigye beljebb. Később, 
parancsot ad neki. Csodálatos parancs! 
Szembetűnő, hogy Jézus mélyre küldi. 
Nem elégszik meg azzal, hogy életünk 
sekélyes vizein maradjunk. A lelki élet 
mélységei felé kell hatolnunk. Jézus cso
dái itt lesznek nyilvánvalók. Szembetű
nő az is, hogy Jézus olyasmit akar, ami 
emberi elgondolásunkkal ellentétesnek 
látszik. Tervei olyanok, amikét nem ér
tünk meg. Áthúzza azt, amit mi akarunk. 
Ne zúgolódj ez ellen. Ő a javadat akarja!

Július 39. Péter panasza. Lk. 5:5a. v 
Péter elmondja a tapasztalatát, ebben a 
panaszát is: hiába!... Ez volt nekünk is 
sokszor a tapasztalatunk. Életünk útja 
sokszor sikertelenségeken át vezet. Re
ményeink elhagynak, egyedül érezzük 
magunkat, az események ellenünk for
dulnak, csapás csapás után ér. Mély
pontra jutunk, ahol minden tapasztala
tunk ebben összegeződik: hiába!... Si

mon nem emberek előtt beszél erről, ha
nem Jézus előtt. A legjobb helyen. Vidd 
hozzá te is panaszodat. Jobb helyre nem 
viheted. Nála áldás fakad belőle!

Július 31. Péter engedelmessége Lk. 
5 : 5/b. v. Péter nem állt meg élete fájó 
tapasztalatainál. Neki volt egy áldott 
órája Jézus közelében. Itt hallott hango
kat, melyek csüggedt leikébe új erőt ön
töttek. Tekintete találkozott Jézuséval. 
Megtanulta ezt a pár szót: mindazáltal! 
Ebben volt sikerének a titka, hogy ha 
mindjárt a lehetetlenséggel volt is ha
táros, ebben az adott helyzetben tudott 
engedelmeskedni! Volt bátorsága Jézus 
szavára mindent feltenni. Neked is ezt 
kell megtanulni. Ha Jézus hív, ne húzó
dozz. Jézus ott áll élted tengerpartján, 
rád néz, hogy panaszodat hallva az en
gedelmességedet meglássa.

Augusztus 1. Péter alázatossága. Lk. 
5 : 6—8. v. Jézus iránti engedelmesség
nek mindig megvan a jutalma. Péter felé 
az áldás bősége árad. Ennek láttára alá
zatosságra buzdul a lelke. Megrendültén 
tesz vallomást: Eredj el tőlem..., Jézus 
sajátszerű bűntudatot ébreszt a lélek
ben. Ahol az ő  jelenlétét érzik az embe
rek, ott mindig felébred ez az érzés. Jé
zus szentségének a fénye kiélezi az em
beri bűnösség árnyékait és az ember, 
aki azelőtt magabízó volt. kénytelen 
bűnösségére eszmélni. Tetteiből nem 
csinál érdemet. Tanulj meg önhittség
től mentesen alázatosan járni. Ezt csak 
Jézus közelében teheted.

Augusztus 2. Péter kitüntetése Lk. 5 : 9— 
.10. v. Péter alázatosságának az a nagy 
iutalma, hogy Jézus tanítványává teszi. 
Életét átadja Jézusnak és Jézus elfo: 
gadja azt. Embereket fogsz! Ez az át
adott élet kitüntetése. Add át életedet 
lézusnak! Ő országának munkásává 
tesz. Van-e valaki, akit általad ébresz
tett fel Jézus? Hívtál-e valakit már Hoz
zá? Buzdítottál-e valakit arra, hogy tö
rődjék a leikével, üdvösségével, hogy 
adja át életét Jézusnak? Addig nem tu
dod ezt tenni, míg magad át nem adod 
«z életed Neki. Tedd meg! Péter élete 
mutatja: így születnek a tanítványok!

Lukács István

K A R C O L A T O  K

Nincs fielyetfesités!
Betegért imádkoztattak a temp 

lomban. J1 szó szoros értelmében 
imádkoztattak. JJ családtagok ma
guk a lelkész felhívása dacára sem 
jöttek el az istentiszteletre. Vagg 
azért, mert talán rom. katb. lé
tükre nem mertek eljönni az 
evang. templomba, vagg azért, 
mert talán fölöslegesnek tartották 
a személyes jelenlétet. Gondolták, 
elég, ha a lelkész és a ggüleke- 
zet imádkozik a betegért.

Hol tréfásan, hol komolgan, 
máskor is találkoztunk már a 
vallási kotr lességek területén a 
helgettesités gondolatával Pedig 
hát itt nincs heluettesités. Mun
kámat elvégezheti helyettem más,

megbízás esetén a nekem szóló pos
tai küldeményeket is átveheti he
lyettem más, bizonyos esetekben 
jogaimat is gyakorolhatja helyet
tem más, de az elsőrangú életszük
ségletekben senki sem helyette
síthet. Helyettem nem ehetik, nem 
ihatik s nem alhatik más. Vagy ha 
megpróbálom is, attól én jó l nem 
lakom, szomjam tovább kínoz s 
fáradságom sem csökken. így a 
templomba sem mehet helyettem 
más, nem olvashat helyettem bib
liát más, nem imádkozhatik, nem 
térhet meg helyettem más. Vaoy 
ha megpróbálom is, más épül, én 
pedig elsorvadok.

JI vallás területén nincs helyet
tesítés !

Magamnak kell! Személyesen 
kell!

H E T I  K K Ö N I K A .

Horthy Miklós kormányzó Toldi Mik
lós érdemrendet alapított a sport és test
nevelés terén szerzett érdemek jutalma
zására. — Kétszáz magvar diák Rómába 
érkezett a fasiszta párt meghívására. 
Nagv ünnepélyességgel fogadták őket.
— Gaál Mózes, a kiváló magyar ifjúsági 
író hetvenhároméves korában meghalt.
— A zavaros viszonyokra való hivatko
zással betiltották az erdélyi magyar párt 
nagygyűlését. — Hatalmas tűzvész pusz
tított a magyar petróleumipar részvény- 
társaság telepén. — Megkezdődött a 
német-osztrák béke végrehajtása. — 
Róma és Berlin közeledése egyre több 
téren nyilvánul meg. A Budapest és Var
só felé kibővült német-osztrák-olasz ba
rátság előre nem látható lehetőségeket 
rejt magában. —• Az olasz-angol háború 
veszedelme elhárítottnak tekinthető. — 
Stelescu volt román vasgárdista vezért 
harmincnyolc revolvergolyóval és több 
fejszecsapással megölték. — A lengyel 
hadsereg főfelügyelője méltóságban az 
államelnök után következik. — VIII. 
Edward angol király ellen merényletet 
kísérelt meg egy ír származású író. — A 
világ minden részéből hárommillió ide
gent várnak Londonba a királykoroná
zásra. Koronázási hajókat indítanak 
Amerikából Angliába. —• A francia 
Blum-kormány tagjai vörös zászlók alatt 
vonultak fel a francia nemzeti ünnepen 
július 14.-én. — A francia kommunisták 
sztrájkba kergetik a mezőgazdasági 
munkásokat is. Sztrájk esetén az ország 
egész búzatermése elvész. — Franciaor
szág legnagyobb hajógyárában négy he
te tart a sztrájk. — A szovjet légihaderő 
főparancsnoka pusztító kórbacillusokat 
vitt a cseh hadsereg részére. — A spa
nyol gyarmati hadsereg fellázadt a bal
oldali népfront ellen és megszállva tart
ja Marokkót. A kormánynak Marokkó
ban nincs hadserege. A kormány le
mondott.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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H A R A N C J S Z Ö .
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

7  v a s á r n a p .
Márk ev. 8, 1—9. vers.

Jézus szánakozik az éhes sokaságon. 
Fáj neki látni az éhes, elcsigázott emb<i- 
arcokat. Jézus gondoskodik azokról, akik 
utána járnak s követik öt. Nem hagyja 
cserben azokat, akik az ö követői. Jézus 
táplálékot ad az ö követőinek. Kenyeret ad 
nekik, megeléglti őket Ennyi mindent tesz 
ő az emberért. Csak az a kérdés, olt talál-e 
téged az éhes sokaságban, elfogadod e a 
táplálékot és kenyeret, amit neked felkínál 
Ha igen, ne csodálkozz, ha életedben cso
dák történnek.

D. Kapi Béla püspök húsz éves juhi 
leírnia. Ez évben lesz húsz esztendeje 
annak, hogy a világháború vérzivatarai 
közölt a dunántúli egyházkerület Kapi 
Bélát, az akkori körmendi fiatal lelkészt 
választotta meg püspökének. Dr. Mes- 
terházy Ernő egyházkerületi felügyelő 
indítványára ezt a püspöki jubileumot a 
dunántúli egyházkerület folyó évi köz
gyűlésén fogja megünnepelni, mely Győ
rött szeptember 30.-án és október 1.-én 
lesz.

Hatvan. A megszervezett missziói 
egyház július 12.-én Jávor Pál missziói 
segédlelkészt hívta meg egyhangúan 
lelkészéül.

Esperességi közgyűlés. A mosoni es- 
peresség július 8.-án Oroszvárat! tar 
tóttá ez évi közgyűlését. A gyűlés igen 
szépen látogatott volt. Ezen a gyűlésen 
adta át Kurz Konrád rajkai tanítónak 
Zimmermann János esperes az igazgatói 
kinevezést, melyet iskolai és egyházi 
téren való negyedszázados működésével 
érdemelt ki.

Az arad-békési egyházmegye július 
hó 7.-én tartotta közgyűlését Békéscsa
bán dr. Szeberényi Z».- Lajos esperes és 
Krayzell Miklós felügyelő elnöklete alatt. 
Az egyházmegyei felügyelő megnyitójá
ban részletesen foglalkozott a kisebbségi 
kérdéssel és a német ev. egyház állapo
tával, az esperes pedig a túrán vallással. 
Az egyházmegye lélekszáma: 53.933. Az 
egyházmegye Békéscsabán missziói köz
pontot fog szervezni és annak munkás
ságát az egész egyházmegyére kiter
jeszti. A régi békési egyházmegye felosz
tásának 40 éves évfordulóját a kivált 
egyházmegyékkel együtt közös presbi
teri konferencián fogják megünnepelni.

A soproni evangélikus tanítóképzöin- 
tézet. Az intézet 1935—36-ban működé
sének 77. esztendejét lépte át. A nö
vendékek létszáma 135, akik közül 118 
ev., 2 ref., 15 róm. kath. A gyakorló is
kolában 45 növendék van, kik közül 31 
ev., 7 ref., 7 róm. kath. A tanárok száma 
14. E tanévben Havasi Dezső lelkész ka
pott beosztást az intézetbe intézeti lel
kész nevelőül s ö volt a Kapi Gyula if
júsági belmissziói egyesület megbízott 
tanárelnöke is. Ez évben kezdte meg 
munkáját Csoknyai József oki. polgáris- 
kolai tanár, képesített gyakorlóiskolai 
tanító is. Pálfy-kör címen ifjúsági ön
képzőkör s Péterffy Sándor nevével Tu
rul bajtársi egyesület működik az inté
zetben. Ez utóbbinak ez volt első műkö
dési éve. A bajtársi egyesület kereté

ben szép falukutatási munka folyik. Az 
intézetben kisebbségi német tanfolyam 
is van, melyen 45 növendék vett részt. 
Ev. kántorképesítést kapott 24 tanító. 
Az értesítőt Hamar Gyula tanügyi főta
nácsos, az intézet igazgatója szerkesz
tette.

A soproni líceum. Az intézetnek 308 
tanulója van, közülök ev. 249, ref. 16, 
róm. kath. 25 és izr. 6. Az értesítő közli 
a Berzsenyi Dániel és Kis János emlék
tábla-leleplezési ünnepségének lefolyá
sát, vitéz Magassy Sándor érdekes je
lentését a líceumi diákotthon életérőil, 
növendékeinek tanulmányi, lélektani és 
egészségügyi állapotáról. A diákotthon
nak az elmúlt évben 49 növendéke volt. 
A líceumi diákszövetség céltudatos épí
tő munkát végez, kebelében segítő egye
sület működik, mely a reászoruló tanu
lókat könyv és pénzsegélyben részesíti.

Békéscsaba. A 78 éves ev. Rudolf- 
reálgimnáziumban a tanulók létszáma 
454, melyből 155 r. k., 146 ev., 65 izr., 
62 ref., 3 gör. kath., 2 unitárius es 1 bap
tista. A növendékek közül 304 helybeli, 
86 a környékből bejáró. Az intézetnek 
19 tanára van, kik közül dr. Tömör Já
nos geológus, volt egyetemi tanársegéd
nek hozza az értesítő két értekezését. Az 
ifjúsági gyámintézet 70 pengőt és egy 
úrvacsora! készletet adományozott 
gyámintézeti célokra. Az ifjúsági Luther 
Szövetség heti 2 filléres adományokból 
Akaiiban iidülöházat létesített.

A szarvasi evang. Vajda Péter gim
názium. A szarvasi gimnáziumnak 480 
növendéke van, ebből 304 nyilvános. A 
növendékek között van leány is, 78. Az 
evangélikusok száma 223, a reformátu
soké 55, róm. kath. növendék van 124, 
izraelita 61. Az intézethez tartozik az 
orosházai gimnáziumi tanfolyam is, 
melynek az elmúlt évben 146 növendéke 
volt. Ez a gimnáziumi tanfolyam jövőre 
a bányai egyházkerület tulajdonába 
megy at, az alsó négy osztály önálló 
lesz, a felső osztályok egyelőre a régi 
formában maradnak s fokozatosan lesz
nek kiépítve. Az intézet ifjúsági gyám
intézete 65 P. segélyt osztott ki az el
múlt évben. Az értesítő közű Raskó Kál
mán igazgató megemlékezését dr. Raf- 
íay Sándor püspök 70 éves születésnap
járól, Korim Kálmán előadását a tanuló 
ifjúság magatartásáról és a gimnáziumi 
könyvtár címjegyzékének egy részét.

Dr. Jánossy Lajos: Az evangélikus
gyülekezet sajátos életformái a XVI. 
századbeli egyházi rendtartások nyo
mán. A in. kir. Erzsébet-tudományegye- 
tem gyakorlati teológiai tanszékét ünne
pélyesen elfoglaló előadás, amelyet a 
szerző az egyetem Erzsébet ünnepének 
keretében tartott Pécsett 1935. nov. 19.- 
én, a rectori beszédek között megjelent s 
most a szerző külön is kiadta. Érdekes 
történelmi tanulmány a lutheri reformá
ció múltjából s értékes útmutatás a 
lutheri reformáció jövőjére.

H AT A R O K O N  T ÜL .
Ausztriában 90.5% a római kath., 

4.4% a prot., 2.8% a zsidó, 1.6% a fele- 
kezetnélküli, 0.7% az egyéb keresztyén. 
Százezer lakosra 1934-ben 93 házassági 
válás, bontás és érvénytelenítés jutott. 
Ugyanakkor Magyarországon százezer

lakosra 62 házasságbontás jutott. Ezzel 
szemben míg nálunk 10.060 lakosra 89 
házasság esik, Ausztriában csak 65, 
melynél Európában már csak a róm. 
kath. Írország arányszáma rosszabb, 
ahol 10.000 lakosra 48 házasságkötés 
esik. A gyermekszületési statisztikában 
Ausztria az utolsó helyen van. Ezer la
kosra 1934-ben csak 13.5 születés esett, 
míg nálunk például 21.5. Nagyon rossz 
a helyzet Ausztriában a törvénytelen 
születések tekintetében is. Háromszor 
annyi törvénytelen gyermek születik 
Ausztriában, mint nálunk. Magyarorszá
gon 1928—34. között 8.4—9.7% a tör
vénytelen születés, Ausztriában pl. 1932- 
oen 27.2%. Ausztriában minden negye
dik újszülött törvénytelen. Ezekről ír 
részletesen a „Református Élet“ július
11.-i száma ezen a címen: „Ahol a her
cegprímás reformjai már megvalósul
tak...“ — Az osztrák evangélikus szö
vetség június 27.—29.-én tartotta nagy
gyűlését Klagenfurtban. Az évi jelentés 
.óbb érdekes pontot tartalmazott. Sürge
tő kérést intéztek a kancellárhoz, hogy 
az egyetemes zsinat által felterjesztett 
új egyházi aikományt tárgyaltassa le s 
hagyja jóvá. Követelte a nagygyűlés a 
katonák lelki gondozására ev. tábori lel
készek kinevezését és hogy az újoncok 
felesküdésénél ev. lelkész is közreműköd
hessek. Az egyenjogúság külső kifejezé- 
sekepen követelik az ev. rádiós istentisz
teleteket. A nagygyűlés végén Heinzel- 
mann püspök előadást tartott, melyben 
többek között ezeket mondotta: Nincs
okunk a panaszra, hálát kell adnunk az 
istennek, hogy feladatok elé állít ben
nünket. A nagygyűlés elhatározta, hogy 
Grázban protestáns napot rendez.

Németország. Wittenbergben ismét 
bevezetik a Luther korabeli szokásos 
hétköznapi istentiszteleteket. — Az au
gusztus hó 2.—15.-ig tartandó sonders- 
hauseni Luther-konferencián Svédország, 
Norvégia, Dánia, Észtország, Lettország, 
Magyarország, Románia, Svájc, Hollan
dia és az Egyesült ^Államok képviselői 
veszek részt. A közelgő olimpiászra 
felkészült a német evangélikus egyház is 
és kibocsátotta az istentiszteletek és 
egyéb vallásos tárgyú előadások prog- 
rammját. A vasárnapi istentiszteleteken 
kívül az olimpiai faluban esti előadásso
rozat lesz, melynek során különböző or
szágok püspökei tartanak előadást. Kü
lönösen felkészült a K1E, mely minden 
reggel áhítatot tart az olimpiászon 
résztvevők részére. Az egyik összejöve
telen felszólal majd többek között a kí
nai csapat titkára és a japán csapat tré
nere. Érdemes megemlíteni, hogy a vi
lághírű japán úszócsapat minden úszója 
a KIÉ tagja és a kínai csapat egyharma- 
da szintén az. A Philippi szigetek csapa
tának tagjai Berlinbe erkezttikkor hang
súlyozták, hogy mind keresztyének és 
KIÉ tagok.

Lengyelország. A galíciai német 
evangélikusoknak 81 elemi iskolájuk 
van 3429 tanítvánnyal s két gimnázium
ban 218 középiskolás tanulóval.

Dánia. Ebben az esztendőben ünnepli 
Dánia reformációjának 400 éves jubi
leumát.

Spanyolországban az újabb vallásel
lenes tüntetések alkalmával két nap alatt 
70 templomot gyújtottak fel. Ezek közül 
36 teljesen elhamvadt. Négy hónap alatt
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imddsdgos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 f. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

160 templomot romboltak le és 251 temp
lomot megrongáltak.

Amerika. Dr. Olondys Viktor erdélyi 
szász püspök amerikai körúton van. — 
A clevlandi egyház ez alkalomból nagy 
ünnepséget rendezett, amelyen a német 
és a román államok hivatalos képvise
lőin kívül ott voltak a clevlandi magyar, 
német, tót és angol ev. egyházak képvi
selői is.

Kína. A legközelebbi missziói világ- 
konferenciát Kínában, Hangchovban, 
Shanghaitól délre tartják meg.

K Ü L Ö N F É L É K .
A patkány, mint adófizetési eszköz.

Az indiai Bombayben az angol hatósá
gok intézkedése következtében az adó
hátralék háromnegyed részét a lakosság 
megölt patkányokkal is kifizetheti. Aki 
tíz megölt patkányt bemutat a hatóság
nak és erről szabályszerű nyugtát kap, 
annak egy bizonyos összeget javára ír
nak. Az intézkedés magyarázata az, 
hogy Bombayben annyira elszaporodtak 
a patkányok, hogy igen nagy károkat 
okoznak az államnak. Ezenkívül terjesz
tői a pestisnek is és így a fenti módon a 
kormány jelentékeny mértékben idézi elő 
a patkányok irtását. Az intézkedés kö
vetkeztében Bombay városában már 
majdnem teljesen kiirtották a kártékony 
állatokat.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. H o r v á t h  R ó z s a  oki. 

tanítónő és J á v o r  P á l  hatvani lelkész 
jegyesek.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Külföldre eladtunk hét és 

félmillió métermázsa búzát. Ha nagyobb 
lesz a feleslegünk, annak elhelyezésére 
is nyílik lehetőség. A kormány felemelte 
az állomási árakat, biztosítja az árak 
állandóságát. Fokozottabb ellenőrzés alá 
kerül a kiviteli kereskedelem. Nem enge
délyezik a búzahatáridő-üzletet. — A 
zsírsertés ára emelkedett. — Drága lesz 
a paradicsom az idén.

Terményárak Budapesten. Búza ó 15- 
15.80, új 14.60—15.25, rozs 10.40-10.50, 
takarmányárpa 10.35—11.20, zab 16.40- 
16.70, tengeri 12.20—12.50 pengő mé
termázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés páronként, 340 kg-on 
felül 102—103, 340 kg-on alul 99—101, 
szedett, közép, páronként, 220—260 kg- 
ig 98—102, 180—220 kg-ig 94—97,
100—180 kg-ig 84—90, öreg, nehéz pá
ronként, 300 kg-on felül 90—95, szedett, 
öreg 80—86, angol hússertés páronként, 
180—220 kg-ig 100—103, angol sonka- 
süldő páronként, 120—150 kg-ig 90— 
106 fillér élősúlykg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a kővetkező 

adományok folytak be:
Kaposvári József Budapest, özv. Jó- 

zsa Lászlóné Kispest, özv. Kubisch Emil- 
né, Altziebler Kató, özv. Kúszy Dánielné 
Rákoskeresztúr, Sándor József Kemenes- 
magasi, Zászkaliczky Pál Fót, Göndör 
Lajosné Szentgotthárd, Ambrus József, 
Rúzsa Ferenc, Somogyi Gábor, Somogyi 
Elek Celldömölk, Bókkon Pál Csönge, 
Gyalog István Kéty, Dobos Erzsébet 
Rákoskeresztúr, Várhegyi Teofilné Bu
dapest, Smikli Gizella Győr, Tóth József 
Pápa 10—10 fill. — Illés Pál Marcalger- 
gelyi, Banyó Anna Sárvár, Hankó Má
tyás Békéscsaba 12—12 fill. — Palatínus 
Rezső Pécs 16 fill. — Nagy Lajos Szent- 
antalfa, Czirák Erzsébet Budapest, Csit- 
key József Székesfehérvár, özv. Somo
gyi lstvánné Sárvár, Kovács Ilona Bán
szállás, Kovács István Körmend, Scher- 
mann Ede Kőszeg, Mészáros Lajos Rép
celak, Tamás Károly Répcelak, özv. 
Nagy Antainé Zalaegerszeg, N.N. Acsád, 
özv. Kiss Károlyné Kemenesmagasi, 
özv. Mandelik Sándorné Székesfehérvár, 
Futó Gábor Veszprém, Jeszenszky Gyula 
Kistarcsa, Franner Imre Kőszeg, üra- 
vecz Pál Simatelep, Achim Lászlóné Bé
késcsaba 20—20 fül. — Mórotz Sándor
né Budapest, Buga József Rábaszentmi- 
hály, özv. Benes Emilné Sopron, Stöger 
Nándorné Sopronbánfalva, Fodor Mihály 
Kemenessömjen, özv. Illés Jánosné Mar- 
calgergelyi, iíj. Rusz István Bocsárlapuj- 
tö, özv. Vági lstvánné Devecser, Loós 
János Rajka, Szinger Henrik Paks, Szé
kely Kálmán Miskolc, Pieler Kornélia, 
Sass László, Sümegi István Sopron, 
Jurtsó Gyuláné Tét, Moritz Zsigmond 
Boba, Jamrich Edéné Kaposvár, özv. 
Varga Lajosné Répcelak, Nagy Sándor 
Celldömölk, Gere Lidya Farad, Szalai 
Ferenc Martonfa, Farádi Mihály Bököd, 
Haraszti Jakab Dombóvár 22—22 fillér. 
— Fekete Sándor Répcelak, Kovács 
Endre Ács, Mihácsi József Acsád, Ko
vács Gyula Felsőacsád 30—30 fillér. — 
Tóth Lajos Győr, Gulyás Nándorné 
Nagykanizsa, özv. Orosz Lajosné Tét, 
Kotsis János Vámoscsalád, Kovács Mi
hály Győr, Takács Mihály Tapolca, Ta
kács Sándor Kőszeg 32—32 fillér. -— 
Bartesch János Paloznak, Kalma Pál 
Sopron, Szabó Jenő Szentgotthárd, Ke
resztes István Farmos, özv. Mátray Gé- 
záné Rákosliget 40—40 fill.

Budapesti kis családhoz keresek 
szeptemberre feltétlenül megbízható jóer- 
kölcsü leányt, aki jól főz és a háztartás 
minden munkáját elvégzi. Csak jó bizo
nyítvánnyal, vagy lelkészi ajánlással ír
janak alábbi címre: Mihály Zalaeger
szeg. Postafiók 62. 1—1

Négy középiskolát végzett evangéli
kus úrileány, ki mindennemű háztartási 
teendőkben segédkezik, elmenne gyer
mekek mellé, esetleg szeptemberben is 
szerény díjazásért, ahol családtagként 
kezelnék. Megkereséseket „Otthon“ jeli
gére a kiadóhivatal továbbit. 1—1

H A R M O N IU M  eladó
már 155 pengőtől kisebb s nagyobb. 
BUDAPEST, IV., MOLNÁR-UTCA 16.

Minden háztartási munka végzésére 
ajánlkozik fiatal varrónő vidéki idősebb 
házaspárnál, vagy magános hölgynél, 
ahol szeretettel fogadnák. Lelkészek 
megkeresését kéri a bányakerületi misz- 
sziói lelkész, Budapest, IV., Deák-tér
4., II. 10. 2—2

Öreg úr, kinek háztartását egy lel
készárva vezeti, 14— 17 éves evangéli
kus árvaleányt keres, aki jól tud olvasni 
és a házimunkában is segédkezne. Mél
tányos fizetést kap. Érdeklődök az 
abaujszántói lelkészi hivatalhoz fordul
janak. 2—2

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak erdekeit képviseli minden esetben 

A jóléti egyesület 1931. évi programmja: 
Gondoskodás a gyermekről!

Felvilágosítássál és tájékoztatás 
sál szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen. 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely 
Minden egyházközségben megbízott« 
/annak az egyesttietnek.

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXIÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Szerkesztő bizottság: ,
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZT ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és ki&dő :

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nam adunk riassz

Baross-nyomda Uzsaiy és Koncz. T.;7-63,
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KAPI BÉLA
1910-ben.

L a p tu la jd o n o l: 
D unántúli L u ttier-8 zöv etsá g.

M eg je len ik  m inden v asárn a p .

Ingy«n mallékltt tanév alatt 

kéthetinként a KIS HARANQ8ZÓ.

1035-ben beolvadt la p  a 
Jö jje tek  énhozzám .

P oB tacaekksz im la  : 30.52«.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
M it je le n t a  m indennapi kenyér ? M indazt, a m i a  te s t táp lá lására  

és szü kség lete ire  tartozik .
A  n e g y e d ik  k é r é s  lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k isk á té b ó l.

A ttuiiO.' 
•aw uaa iW -kU dO biT a iaűs .

q y O r
a., PaMfl-Mt 2.

U ó fu e tó x i á ra -  
neg7odévre 1 P  28 fUiéx, 

í é l í n e  2 P  te  lU li i ,  
egy évre 4 P  80 a l lé i  

C aoporto i k a idéaae l 
10*/v-oa kedvezm ény . 

A m erikába  o fé sz  ov .e  2 
d o llá r ;  az  u tó d á lla m o k b a  
negyedévre 1 P  60 Lili é r

Evangélikus feladat.
„És foglalatosak valának az 

aposto lok  tudom ányában és a 
közösségben, a kenyérnek m egtö
réséb en , és a könyörgésekben." 
(Ap. Csel. 2:42.)

Ez az ige rávilágít a mai evangé
likus feladatokra. A tiszta, eleven 
apostoli keresztyénség egyszer már 
megújította a keresztyén egyházat. 
Ha igazán akarjuk magyar evangé
likus egyházunk megújulását, újból 
vissza kell térnünk a keresztyénség- 
nek ehez a tiszta forrásához.

Mik tehát a mai evangélikus 
feladatok ?

Foglalatosaknak kell lennünk az 
apostolok tudományában. Nem azt 
jelenti ez, hogy minden evangélikus 
ember tudományos teológiai kép
zettséget szerezzen magának, mert 
erre nincs mindenkinek módja. De 
a bibliának, egyházunk történetének, 
tanításának és életének ismerete nél
kül senkinek nincs joga magát evan
gélikusnak nevezni. Nagyon szomo
rú dolog az, hogy azok az émberek, 
kik „általános műveltséggel“ dicsek
szenek, vallási tértn a legelemibb 
ismereteket is nélkülözik. Pedig nagy 
igazság az, hogy az az ember, aki 
a bibliáján, imádságos könyvén 
és énekes könyvén kivül életében 
soha más könyvet nem olvasott, 
sokkal többet tud az élet értelmé
ről, mint az, aki ezeken kivül a 
világ minden könyvét végigtanul
mányozta. Meg kell jegyezned mind
ebből legalább azt, hogy vallási 
ismereteken kivül nem lehetsz soha 
öntudatos evangélikus.

Foglalatosaknak kell lennünk a 
közösségben. Ez a kifejezés annyit 
jelent, hogy szerették egymást az 
eíső hívek, mert „mindenük közös 
vala.“ Pedig közöttük is voltak faji 
és társadalmi ellentétek. Gondol
junk csak a zsidó és görögök, urak 
és rabszolgák ellentétére Ennek 
ellenére mégis testvéri közösségben

éltek. Közöttünk is vannak ellenté
tek. Faji, társadalmi, műveltségi és 
vagyoni korlátok elválasztanak min
ket egymástól, de én mégis köny- 
nyebben megértem a gyermekgyil
kos szülőket és szülőgyílkos gyer
mekeket, mint azokat az evangéli
kusokat, akik gyűlölik evangélikus 
testvéreiket. Meg kell tanulnod az 
első hívektől azt, hogy szeresd 
azokat, akikkel a hitnek egysége 
összeköt.

Foglalatosaknak kell lennünk a 
gyakorlati vallásos életben. A fel
vett ige ezzel kapcsolatban a kö
nyörgésről beszél, de a következő 
versekben szó van a templomba- 
járásról is. Az első hívek minden
nap imádkoztak és mindennap ott 
voltak a templomban. A félmillió 
magyar evangélikus közül vájjon 
hány szokott naponként könyörög
ni egyházáért és hány megy el he
tenként legalább egyszer a temp
lomba ! Pedig hidd el, a mi egy
házunknak nem gyűléseken szó
nokló, nem hangoskodó, nem más 
egyházakat lebecsülő, nem is hiú
ságból vagy kényszerűségből mun
kát vállaló, hanem imádkozó és 
templombajáró hívekre van szük
sége. Hidd el, minden szónoklat
nál hangosabban hirdeted az evan
géliumot azzal, ha vasárnapról va
sárnapra elfoglalod megszokott 
templomi ülőhelyedet.

Végül foglalatosaknak kell len
nünk a kenyérnek a megtörésében 
Ez az űrvacsorát jelenti. Miért tud
tak megállani az első hívek annyi 
üldöztetés között? Mi miért va
gyunk olyan esendők, hogy az első 
kísértés eltántorít minket Istentől 
és egyházunktól? Miért felejtjük el 
apró-cseprő előnyökért konfirmá
ciói eskünket?. Itt a felelet ezekre 
a kérdésekre. Ők foglalatosak vol
tak a kenyér megtörésében, mi nem 
vagyunk azok. Ők az űrvacsorán 
keresztül utat engedtek életükben

a kegyelemnek, mi megfosztjuk ma
gunkat ettől az erőtől, mely az 
erőtlenekből és gyengékből hősö
ket és mártírokat csinált. Most fo
gyunk, pusztulunk, mert nagyon 
sokat bizunk magunkban és na
gyon keveset bizunk a kegyelemre.

Lukács azzal fejezi be az őske
resztyének életének leírását, hogy 
az Úr „minden napon szaporítja 
vala a gyülekezetei az idvezülők- 
kel„. Ha majd még keményebb lesz 
az öntudatod, forróbb a szereteted, 
ha majd mindennél többre fogod 
becsülni Istennek igéjét és a kegye
lem szentségét, akkor nem kell 
tovább panaszkodnunk egyházunk 
szomorú sorsán, mert akkor az Ur 
egyházunkat is szaporítani frgja 
nem adófizetőkkel, nem közgyűlési 
tagokkal, hanem üdvözülőkkel.

Kékén A ndrás.

Olimpiai tűz.
Ma mindenki arról a nagy staféta

futásról beszél, mellyel Görög
országból az olimpiai oltárról Ber
linbe viszik az olimpiászra az 
oltár tüzét. Július 20.-tól kezdve 
fut a tűz a staféták fáklyáján. Hét 
országon keresztül 3 és félezer kilo
méteren át lelkes tömegek között 
szalad a tűz. Nekünk azonban két 
csendes, fájdalmas gondolatunk van 
az ünneplő sokaságban.

Az egyik: Kedden, 28.-án ért a 
fáklya a magyar határra. Szerdán, 
29.-én d. u. három órára pedig már 
Ausztria tájain szalad. Istenem, 
milyen kicsiny lett ez az ország! 
Másfél nap alatt keresztül lehet 
rajta szaladni.

A másik: Isten is adott az em
bernek égi tüzet, hogy átmenjen 
vele a földi életen s hazavigye 
hozzá: a lelkét. Istenem, milyen 
kicsiny lesz ez az égi tűz, mire 
odafel hazaérünk!
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Árvaság-érzés. Áttért hozzánk: Kitért tölünk:
A szórványsors nemcsak földrajzi helyzet s egyházjogi 

állapot, hanem lelki állapot is. A szórványsorsba kerülő ember 
hamar elveszíti a kapcsolatát azzal a nagy közösséggel, amely
nek életsodrától távol került, kiesik leikéből az összetartozan
dósági érzés s ráborul az árvaság érzésének éjszakája. Olyan 
lesz, mint az őrszem, aki elfelejtette, hogy a háta mögött ha
talmas sereg pihen s csak az előtte elterülő ellenséges tábort 
kémleli a félelmekkel teli éjszakában. Úrrá lesz fölötte az ala- 
csonyabbrendűségi érzés, mert csak az ellenség többsége az, 
amit lát, az övéinek többsége láthatatlanná vált számára.

Mily sok idegenbe került magyar sóhajt fel keservesen: 
Milyen kevesen vagyunk! Milyen árvák vagyunk! Eszébe sem 
jut, hogy Európa 31 ^nemzete között még számra nézve is a 
8-ik nemzet vagyunk!... 1. orosz, 2. német, 3. angol, 4. fran
cia, 5. olasz, 6. lengyel, 7. spanyol, 8. magyar, 9. oláh, 10, hol
land, 11. portugál, 12. cseh, 13. svéd, 14. szerb, 15. bolgár, 16. 
litván, 17. görög, 18. flamand, 19. vallon, 20. dán, 21. finn, 22. 
norvég stb. stb.

Eszébe sem jut, hogy az Európában élő 120 nyelv közül 
nagyságra az előkelő 11. helyen állunk. Az egész világon be
szélt 2296 nyelv sorában pedig a 29-ik helyen.

Mily sok másvallású tengerbe került evangélikus sóhajt 
fel keservesen: Magam maradtam! Nem érez semmit abból a 
fölemelő érzésből, amit nyújthatna neki az a tudat, hogy egy 
80 miiliós evangélikus tábor előretolt őrszeme csupán s háta 
mögött ott van ez a hatalmas láthatatlan tömeg.

Ez az árvaság-érzés gyávává teszi a szórványban élő em
bert s ez a lelki állapot egész sereg más veszedelemnek a csi- 
ráját-rejtirmagáb^.Ajindenekylöitt a zászlóhagyás veszedelmé-
nek csiráját. '

Áttérés.
Az 1934. év áttérési statisztikája egyházunkra vonatko

zólag a következő:

róm. kath.-tól — — 552 róm. kath.-hoz — — 660
reformátusoktól — —• 211 reformátusokhoz — — 107
izraelitáktól — — — 105 izraelitákhoz — — — 14
baptistáktól — — — 31 baptistákhoz — — — 101
görög kath.-tól — — 13 görög kath.-hoz — — 8
görög keletiektől — — 10 görög keletiekhez — — 6
unitáriusoktól — —• 4 unitáriusokhoz — — 1
egyébből — — — 8

öászesen: 934 összesen: 897
Eszerint ugyan a statisztika 37 lélek nyereséget mutat, 

azonban ha hozzászámítjuk azt, hogy az 1934. évben felekeze- 
ten kívülivé vált az evang. egyházból 49 lélek, akkor a statisz
tika azonnal 12 lélek veszteséget mutat. 1931-től 1933-ig 405 
lélek veszteség volt, 1934-ben 12, tehált 417 lélek veszteség 4 
év alatt.

Vegyesházasság.
A szórványsors szomorú velejárója a vegyesházasság is.
Az 1934. esztendőben összesen köttetett 6862 olyan há

zasság, amelyikben az evang. fél érdekelve volt.
Ebből tiszta evang. házasság volt — — 2724 

• római kath-sal vegyes — — 2841 
reformátussal vegyes — —- 1060
izraelitával vegyes — — — 98
görög kath-sal vegyes — — 76
görög keletivel vegyes — — 35
unitáriussal vegyes — — — 10
egyébbel vegyes — — — 18

összesen: 6862.
A vegyesházasságok száma tehát 4138. Ebből 2043 eset

ben a vőlegény, 21095 esetben pedig a menyasszony volt más- 
>1̂ állá^úy''A',VBgyesházasságoki'azt[evangB.rygyjjá^al<)̂ pcsolatos 

összes házasságoknak 60.30%-át teszik ki, ami azt jelenti, hogy 
nálunk — enyhén számítva — minden második házasságkötés 
vegyes.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt G yu la . 28

Ez a negédes hang ott dobolt Alex idegein s meleg mo
solyra bírta. Tiltakozik, ö nem rabszolgatartó.

— Annyi levegőt szívok, amennyit maga engedélyez, 
annyit eszem és iszom, amennyit maga ad, hát mi volnék más? 
Rabszolga, de akinek, bevallom, nincsen rossz sora...

— Nem... nem... — rázza Alex a fejét.
Júliának szerfelett tetszik ez a naiv tiltakozás.
— Mindez mellékes. Legyek még néhány napig rab, 

csak úgy bánjon velem, mint eddig. Beletörődtem. Sebaj. 
Egyre azonban kiváncsi volnék. Már tudja s ez egyszer nem 
szeretném, ha kitérő válasszal akarna lerázni...

— Mire kiváncsi, Julia? Őszinte voltam önhöz s felfedtem 
előtte minden titkunkat... Ne kételkedjék bennem!...

— A maga személyét fedi előttem homály, •— mondja ko
molyan Júlia. — Maga nem az, akinek mondja magát. Ho
mályba burkolja életét, múltját, jövőjét. Tudni akarom, 
kicsoda?

— Legyen elég önnek, Julia, hogy nem lehet rám pa
naszai...

— Nem elég. Jogom van tudni, ki tart őrizetben?... Kik 
ily rejtett magányban töltik napjaikat, azoknak többet kell 
tudniok egymás életviszonyairól, mint amennyit ön enged sej
tetni!...

•— Erre nem mondhatok mást, mint amit már számtalan
szor mondtam. Nem ismerem sem atyámat,, sem anyámat. 
Moszkvában neveltek s belém oltották, hogy gyűlölnöm kell 
mindent, ami nem kommunista... Ezzel a gyűlölettel jöttem 
Párisba!...

— Maga nem egyszerű emberek sarja... s ha százszor 
Moszkvában nevelték!...

Keményen hangzott a tiltakozás, mint amely nem tűr el
lenvetést.

— Csak ennyit tudok s még azt, hogy szerencsétlen em
ber vagyok.

— Szerencsétlen ember!?... — kérdi csodálkozva Julia.
— Itt jöttem ennek tudatára, itt Páris környezetén...
— Hogy érti ezt? *
— Nem neveltek boldogságra, jobban mondva itt tudtam 

meg, mi az igazi boldogság. Rájöttem, hogy-az én eszmémmel 
nem lehetek sohasem boldog. Más emberek vannak itt nyuga
ton, más a szellemük, mások a céljaik és őszintébbek. Köze
lebb állnak egymáshoz. Pedig a közvetlen közelség már bol
doggá tesz...

— A szeretet, a szolgálatra kész szeretet a boldogság...
— Igen. S ez hiányzik az én világomból. Gyanakvás, ret

tegés választja el ott egymástól az embereket s azért nincs ott 
közelség, mely egymáshoz kapcsolná a népet... önzetlen mun
kára, önzetlen támogatásra. Nincs érintkezés Istennel, mert el
vették annak a népnek az Istenét... Nem tudnak imádkozni...

— Ön sem tud imádkozni?... — kérdi ijedt döbbenettel
Julia.

— Nem..., nem tudok imádkozni... Ki tanított volna meg 
imádkozni? Nem tudom, ki az az édesanya, de érzem, hogy a 
legszebb, mit e világ adhat s nekem nem volt benne részem...

— Sajnálom, Alex, sajnálom!...
Mintha Alex zokogást hallott volna Julia szavaiból.
— Maga sír? Az én szerencsétlenségem könnyekre fa

kasztja? Lássa, ez az, ami engem a maguk környezetében any- 
nyira megkapott... Önt undok módon rabbá tettük, ártatlanul 
idehurcoltuk istentelen vadak karmai közé s mégis részvéttel 
van boldogtalanságom iránt s találkozik szívében könny, mely 
engem sirat... Lássa, ez a csodálatos... Ez hiányzik belőlem... 
Sokszor úgy érzem, hogy múltam lábra kelt s korbáccsal rohan 
utánam... érzem, hogy fekete sziklává válik jövőm s készül 
rámzuhanni..,

Szétszórtságunk veszedelmei.
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Országos viszonylatban Így fest a kép:
Az összes házasságkötések száma 1934-ben 78.843 
Ebből tiszta házasságkötés — — — 61.994 
Vegyes házasságkötés — — — — — 16.849
A vegyesházasságok országos arányszáma tehát 21.4%.
Az egyes felekezeteknél következő a helyzet:

összes Tiszta Más Más Összes Tiszta Vegyes
Vallás házasság pár ▼állású vallású vegyes pár pár

a vő- a meny- pár 0/0 °/o
legény asszony

róm. kath. 58520 44065 7601 6854 14455 75.30 24.70
gör. kath 3016 778 1144 1094 2238 25.80 74.20
ref. 21946 10805 5284 5857 11141 49.24 50.76
evang. 6862 2724 2043 21095 4138 39.70 60.30
gör. kel. 560 172 174 214 388 30.71 69.29
unitárius 111 4 46 61 107 3.60 96.40
izraelita 4513 3393 507 613 1120 75.19 24.81
egyéb 164 53 50 61 111 32.32 67.68
összesen: 61994 16849 16849

E kimutatásban a vegyesházasságok kétszer szerepelnek, 
mert minden vegyesházasság két felekezetet érint.

Ha leszámítom az unitáriusok, görög kath.-ok és görög 
keletiek százalékát a már másutt említett okoknál fogva, akkor 
kitűnik, hogy a magyarországi történeti egyházak között a 
legtöbb vegyesházasságot éppen az evang. egyházban kötik 
meg. A vegyesházasságkötések aránya pedig országos viszony
latban folytonosan növekedik. 1877-ben pl. az összes házasság- 
kötéseknek mégcsak 7.1 %-a volt vegyes. 1933-ban pedig már 
21.4%-a. Ha ebben a tekintetben nem történik óvintézkedés, 
akkor tehát további romlásra van kilátás.

Nem olyan közönbös kérdés ez, mint sokan gondolják. 
A vegyesházasság a lelki elközönbösödés 'lehetőségeit és ve
szedelmét rejti magában. Ez pedig az egyház egyik legna
gyobb ellensége.

Reverzális.
Sályoéf' VéSzéidélmet'-fejhimagában:. aí< vögyesház^ss^gpk? 

kérdésében a római kath. egyház túlzó álláspontja is a reverzá
lis területén. A róni. kath. egyház ugyanis csak abban az eset
ben áldja meg templomában a vegyesházasságot, ha a nem 
róm. kath. fél minden születendő gyermekét előre átengedi a 
róm. kath. egyháznak. Ez a vallási megegyezés a reverzális. 
A vegyesházasságokkal kapcsolatos házassági megegyezés

Alex könnyét törli. Julia szivszorongva lesi ezt a kínos 
vergődést.

— Lássa, — suttogja, — közös a sorsunk. Én sem igen 
emlékszem anyámra, azért érzem annyira a maga fájdalmát, 
ezért siratom a maga szerencsétlenségét, mert vele siratom az 
enyémet is...

— Nem sírt még velem senki...
— S az a leány, ki engem helyettesit a rendőrfőnöknél? 

Ki az a leány?
A kérdés váratlan volt és mohó.
— Családvesztette, mint mi. Különben is hasonlít magára,

Julia.
Ezzel előveszi Natalia fényképét. Julia kíváncsian kap 

utána.
— Csodálatosan szép! — Szakad elő Júliából az őszinte 

ámulat.
— Ép olyan, mint ön, Julia!
— Szereti ezt a leányt?
— Egymás mellé állított az élet, közös a sorsunk. Egy

formán szomorú és csalódott...
— Ez... ez... szerelem!!... — susogja Julia.
— Nem. Valami egészen más. Magam sem tudom, hogy 

mi. Talán az egymásrautaltság érzése köt össze bennünket!...
— Most pedig mondja meg, honnan tudtak az idejövete

lemről? Meg kell mondania. ígéret köti. Türelmes voltam ed
dig, de most tudni akarom!!...

— Velem mer jönni egy sötét pincébe s egy még sötétebb 
földalatti folyosóra? Látnia kell, szavamnak úgy sem adna 
hitelt.

Julia megütközve hallgat. Szeme tágul s a gyanú árnya 
suhan el arcán.

— Jöjjön. Elárulom legnémább titkunkat!... Rám meri 
magát bízni, hisz nekem?

— Megyek. Bízom magában...

1896-ban, a polgári házasság első teljes évében, a vegyesházas
ságoknak csak 25%-ában történt meg. 1933-ban pedig már 
48.6%-ában, tehát majdnem minden második házasságkötésnél.

A megegyezésnél a megegyezést megengedő törvény 
meghozatala óta eltelt 38 év alatt, 1934-ig, a r. kath. és a ref. 
egyház közti viszonylatban veszített a ref. egyház. 6995-tel több 
esetben történt megegyezés a róm. kath. egyház javára, mint a 
ref. egyház javára. Ugyanez idő .alatt a róm. kath. egyház és 
az evang. egyház közti viszonylatban 6799-cel több esetben tör
tént megegyezés a római kath., mint az evang. egyház javára. 
Az evangélikusok tényleges vesztesége tehát a reverzálisok 
folytán aránylag sokkal nagyobb, mint a jóval nagyobb refor
mátus egyházé.

Nekünk azonban a reverzális-törvény nemcsak a római 
kath. fronton hozott veszedelmet és veszteséget, hanem a ref. 
egyházzal szemben is. A szóbanforgó 38 év alatt 40.934 ref. és 
ev. vegyesházasságkötés történt. Ezeknél a házasságkötések
nél 846-tal több volt azoknak az eseteknek a száma, mikor min
den gyermeknek a ref. vallásban való neveltetésére kötöttek 
egyességet, mint azoknak az eseteknek a száma, mikor a mi ja
vunkra történt megegyezés. Ezen a területen tehát 846 a vesz
teségünk.

Akinek kedve van a számolgatáshoz, az kiszámíthatja, 
hogy hozzávetőlegesen mit jelent ez a két veszteség, ez a 7.645 
kárunkra szóló reverzális-többlet, csak ne felejtse el, hogv itt 
ma már nem az első nemzedékről van szó, mert hiszen a tőlünk 
elvett gyermekeknek is születtek már azóta gyermekeik. Azt 
hiszem, nem sokat tévedek, ha azt mondom, hogy egy kis egy
házkerület kerülne ki ebből a veszteségből, ha nem lenne 
veszteség.

Az evangélikus egyháznál van némi javulás a reverzális 
fronton. Míg a reverzális-törvény ólta eltelt idő eflső öt évében 
a megegyezések háromnegyed része a római kath. egyház ja
vára szólt, ma a római kath. vőlegény és evang. menyasszony 
között kötött házasságoknál ez a százalék 73.8%-ról az utolsó 
3 évben 51.5%-ra szállott le, a ref. és ev. vegyesházasságköté
seknél pedig ref. vőlegény és ev. menyasszony esetében azelőtt 
86%-ban kötöttek a kárunkra egyességet, most pedig már csak 
62%-ban. Az ev. vőlegény és róm. kath. menyasszony esetében 
azonban még mindig átlag 74%-ban a kárunkra kötik meg az 
egyességet, a ref. és ev. vegyesházasságoknál pedig ref. vőle
gény és ev. menyasszony esetében beállott 24%-os javulást 
teljesen lerontja, sőt még inkább a kárunkra billenti az ev. vő
legény és ref. menyasszony esetében a ref. egyház javára je
lentkező ferrtemlített 36%-ról 63%-ra való emelkedés, amely

Ezzel indulnak is. Fentről ajtócsapkodást hallanak, majd 
lépteket. Jön Rujeff. Julia ijedten Alex mellé húzódik.

— Nem szeretem ezt az embert. Nem bántott még, de 
hallgatag meghajlásában is van valami fenyegető. Félek tőle.

— Cseppet se féljen! — bátorította Alex Júliát.
Rujeff is velük ment a pincébe. Nem lehetett előle kitérni. 

Végül is jobb szerették így. Nem voltak egyedül. Julia beleka
paszkodott Alexba. Remegett kissé s vére hevesen lüktetett. 
Amint Alex kezébe adta a hallgatót, már sejtette, miről van 
szó.

— Alfréd lakása alatt vagyunk? — kérdezte idegesen.
— Natalia Amália nénivel beszélget. Alfréd, úgy látszik, 

nincs itthon. — Magyaráz Alex.
— S hogy suttognak, alig érteni valamit, — mondja 

bosszankodva Rujeff. — De mit suttoghatnak?!
— Julia, te nem érzed nálunk jól magadat!... — hallat

szik fentről.
— Nem volt még sehol jobb dolgom, mint nálatok, Amá

lia néni.
— Gyakran nyugtalan vagy, édes leányom s úgy fáj, ha 

szomorúnak látlak. Észrevettem már azt is, hogy éjjeleken át 
sírsz. Reggelre vizes a vánkosod. Titkolsz előttem valamit, 
miért zárkózol annyira magadba? Légy bizalommal hozzám, 
hisz úgy szeretlek...

— Szegény Natalia!... — kesereg sóhajtozva Julia.
— Boldog vagyok, Amália néni s az örömtől sírok, hogy 

reám is kisütött a nap. Hisz oly szomorú volt eddig az életem 
s most egyszerrel...

— Júliám! — kiált fel Amália néni. — Igazán boldog 
vagy!? Megsúgom neked, Alfréd is úgy szeret...

Rujeff nyögött, mintha a gyomrát feküdte volna meg va
lami és morgott.

— Olyan jó hozzám Alfréd. — Sóhajtozita Natalia.
(Folytatjuk.)
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kárunkra 27%-os rosszabbodást jelent. Amíg tehát a róm. 
kath. egyház felé csökken a veszteségünk, a ref. egyház felé 
újabban növekszik.

Eíegyháziatlanödás.
A róm. kath. egyház réverzális-politikájának szomorú kö

vetkezménye ezután az is, hogy sok vegyesvallású jegyes azt a 
szerencsétlen megoldást választja a vitatkozás megszünteté
sére, hogy egyik templomba se mennek el megáldatni házas
ságukat, hanem csak polgári házasságot kötnek. Igv azután ve
szedelmesen nő azoknak a száma, akik egyházi áldás nélkül 
lépnek házasságra.

1933-ban például 14502 vegyes kér. vallásé pár kötött 
házasságot. Ebben a számban tehát nincsenek benn az izr. és 
egyéb vegves vallásúak. Ezekből azonban csak 10893 esküdött 
meg egvházilag, 3609 pedig egyházi áldás nélkül lépett házas
ságra. 1934-ben 15618 hasonló vegyes pár közül csak 11998 
esküdött meg egvházilag s 3620 maradt egyházi á'dás nélkül. 
Ez azután átragad a tiszta párokra is. 1933-han 5234, 1934-ben 
4118 tiszta kér. pár nem esküdött meg egvházilag. A két szám 
együtt 1933-ban 8843. 1934-ben 7738-at tesz ki. Minden javuló 
irányzata dacára is világosan mutatja a vegyesházasságok el- 
egvbáziatlanító hatását. A javulást ugyanis a . statisztikában 
inkább a tiszta párok egyházi esküvője számának emelkedése 
okozza.

S ebben a szomorú kárban minden kér. egyház részes.
Idegen iskolák.

Magyarországon az oktatás ügye inkább a felekezetek 
kezében van. minit az állam kezében. Az e’emi iskolák létszáma 
pl. 6872, Ebből csak 1258 állami iskola van. a többi községi 
vagy felekezeti. A róm. kath. egyháznak 2839 reformátusok
nak 1084. izraelitáknak 144, görög kath.-nak 131. görög kele
tieknek 25 felekezeti iskolájuk van. Az evang. elemi iskolák 
száma: 394. Ebbe a 394 elemi iskolába iár 39.990 gyermek, 
ezek között azonban vannak másvallásúak is, ellenben 23.058

evang. iskolás gyermek nem ey. iskolába jár s napról-napra ki 
van téve, hogy idegen vallás és világnézet érvényesítse rajta 
befolyását, nem pedig a mi egyházunk nevelje a maga képére és 
hasonlatosságára.

A középfokú oktatás területén is csak egy evang./pScvlgári 
iskola van 399 másjellegü mellett, 3 tanító és tanítónöképzö 55 
másjellegö mellett, 10 evang. gimnázium 166 másjellegü mel
lett. Ezekbe az intézetekbe jár 4280 növendék, ezek között 
azonban vannak másvallásúak is, az evang. középiskolás tanu
lók száma pedig az országban 10.705. Ezeknek is nagyrésze 
tehát idegen iskolába jár.

A felső oktatás területén csak egyetlen jogakadémiánk 
vart. ha nem számítjuk a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ke
belébe beiktatott ev. theológiai fakultást. Az egyetemi hallga
tók között 7.4% az evangélikus.

Hittudathiány.
A szórványsors veszedelmei közé tartozik az is, hogy az 

egyházi öntudat nevelése válik-természetszerűleg az egyház 
célkitűzései között sokszor legelső feladattá, nempedig a hittu
dat. a hívek számára tehát az evangéiikusság sokszor inkább 
csak egy egyházhoz, mint a Krisztushoz való tartozandóságOt 
jelenti. Ez a történelmi felekezeti öntudat, melynek sokszor ke
vés a hittartalma, szintén szórvány és kisebbségi sorsunk által 
reánk kényszerűért önvédelmi harcunknak egyik szomorú vele
járója.

* *
Magadra maradt árva evangélikus! Tudatában vagy-e 

annak, hogy sokan vannak mögötted a táborban?
És ti többiek!... A tábor népe! Tudatában vagy-e annak, 

hogy sokan vannak előtted az őrszolgálat egyedülvalóságában?

Legyen az erdő akármily setét,
Csak el ne engedjük egymás kezét,
Kitett, anyátlan árvák: magyarok.

T ú r ó c zy  Z o ltá n .

Feleség*.
Ir ta :  I ttzés M ihályné.

Mi a nő? Erre a kérdésre nagyon 
sokféle választ lehet adni. Vannak, akik 
a nőt megfejthetetlen, örök rejtélynek 
nevezik; egyesek a szépség, a jóság 
megtestesítőiének látják, ismét mások 
„Éva lánvát“, házisárkányt sejtenek 
minden nőben. Olvastam azt is, hogy: 
„állhatatlanság, asszony a neved“; a 
„legnagyobb magyar“ azt írta, hogv a 
nő „emeli egekbe a nort és halhatatlan
ságba á halandót“. Nem véletlen, hogy 
a mesék jó tündére és vasorrú bábája — 
nő. Azt gondolom, mindannyiunk előtt 
ismeretes az a mondás is. hogy a ..nő a 
család lelke“. Határozott meggyőződé
sem. hogy az Úr Isten a teremtésben ezt 
a feladatot adta legelsősorban a nőnek.

Nehezen tudok „otthont“ nő nélkül 
elképzelni. A legszebben, legízléseseb
ben. a legfényűzöbben berendezett lehet 
a ház. de nő nélkül legjobb esetben „la
kásról“ beszélhetünk, de otthonról nem 
lehet szó ilyenkor. legalább is nem úgy, 
ahogyan és amilyennek én az otthont 
elképzelem. Nem tudom, más hogyan 
van ezzel, de rám kimondhatatlanul le
hangolóan hat az illatnélküli virág és kü
lönösen a nagy, mutatós, szép virágok: 
a tulipán, dália, krizantémum: mindig 
úgy érzem, hogy ezek csak félig élnek: 
a színükkel, de a lélek, az illat, hiányzik 
belőlük. Leginkább a tulipánná! érzem 
ezt és nem emlékszem, hogy valamikor 
vettem volna csak egyetlen szál tulipánt 
is! Illat-nélküli virág. nő. asszony nélküli- 
li ház: mindkettőből hiányzik a lélek!

Nem könnyű út az , asszonyok útja! 
Nagyon téved az a leány, aki a férjhez- 
menést azért várja, mert az számára

függetlenséget, önállóságot, szabadságot 
fog hozni. Aki ilyen vágyakat táplál ma
gában, már rá is lépett a boldogtalan
ság útjára; mert az igazi asszonyiság, 
egyáltalában: az asszonnyálevés nem
kötelességnélküliség, felelőtlen, önző bol
dogság! Nem, az asszony, az igazi asz- 
szony útja nehéz és meredek út, mert: a 
szolgálat útja; de ugyanakkor a boldog
ság útja ismét csak azért, mert: a szol
gálat útja. Minden nő annyiban tud ál
dás, boldogság lenni a másik, de önma
ga számára is, amennyiben elfogadja ezt 
élete számára. De ne értsük félre: nem 
szolgaságról van itt szó, hanem szolgá
latról! Az egyiket a rabbilincs jellemzi, 
a másikat a kereszt és ez, ugye, nem 
azonos!?

Asszony=feleség, régi magyar kifeje
zés és azt jelenti: fele' segítség! Milyen 
mélyen megérezte, meglátta — öntudat
lanul is — az, aki ezt a szót kitalálta, az 
Isten felölünk-való elgondolását! Hiszen 
úgy hivattunk életre, hogy a Teremtő 
„szerze segítőtársat“ a férfinak. Azt 
hiszem, nincsen egy nyelv sem, amely 
szebben, jobban jelöli meg asszonyvol- 
tem egyik munkakörét, mint az, hogy 
„feleség“.

„A nő egész világa belefér a szivé
be“ olvastam egyszer valahol és egy 
bölcselő szavait is idézem: „a férfi bol
dogsága az, hogy: enyém vagy; a nőé, 
hogy: a tied vagyok“. A nő, különösen, 
ha asszony, jobban él a szívével, leiké
vel. mint az eszével. Ez persze nem je
lenti azt, hogy mihelyt nő valaki, „tyúk- 
eszűnek“ kell lennie és azt sem bizonyít
ja, hogy „hosszú haj, rövid ész“. Ez 
csak azt mondja, hogy a nő életében 
sokkal nagyobb szerepe van áz érzé
seknek. érzelemnek, mint a férfi életé
ben. Ezt bizonyítja az, hogy mindenhol

, nők vannak többen templomban.és a 
lelki élet kérdései jobban foglalkoztat
ják a nőt, mint a férfit; de emellett szól 
az is, ahogyan a nő szeret. Nagyon ke
vés férfi van, ha ugyan van egyáltalá
ban!, akinek életében olyan döntő-jelen
tőségű és mindent-betöltő érzés lenne a 
szerelem, mint a nő számára. Az a nő, 
aki sok mindennel foglalkozik és „mellé
kesen szerelmes“ is, egészen természet- 
ellenes jelenség. Ha a nő igazán szeret, 
tehát szívével, ielkével szeret és nem
csak, mondjuk a hiúságának van szerepé 
ebben az érzésben, akkor nem tudja ki
kapcsolni ezt egy percre sem a leghét
köznapibb foglalkozásából sem.

A legnagyobb erő a szeretet. Az igazi 
szeretet eleven valóság. Az igazi szere
tet él: cselekszik. Hiába állítja egy asz- 
szony, hogy szereti a férjét, hogyha ez a 
szeretet nem serkenti tettekre, halott 
szeretet az; asszonynélküli ház, szeretet 
nélküli asszony olyan, mint az illat-nél
küli virág: lelketlen. Dehát mit kíván a 
feleségtől az a szeretet, ami él benne az 
élettársa iránt? A férfinak meg kell érez
ni, mert az aszonynak meg kell éreztetni 
vele, hogy a felesége egész szívével, egy 
életre-szólóan szereti. De lehet-e ezt a 
szeretetek érezni és éreztetni akkor, ami
kor az asszony hamarosan az esküvő 
után azt látja, úgy érzi, ő nem ezt az 
embert szerette meg, hiszen ebben nyo
ma sincs az „ideálnak!“ Igen, ez meg
történhetik, de csalódást, boldogtaíansá* 
got csak akkor jelent, ha én a házassá
got ünnepnapok, vasárnapok végnélküli
ségének, gondtalan álomországnak kép
zeltem és akkor, ha én magamról azt 
gondolom, hogy bennem megvan min
den, ami egy férfit boldogíthat. Pedig... 
pedig, ha már csalódásról van szó, bizo
nyosra veszem, legalább annyit csalódik
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a férfi, mint az asszony! Vagy nem? Hi
szen egy kedves, figyelmes, gyengéd, 
megértő, takaros, mosolygó lányt vitt az 
oltár elé és lám, alig pár hónap, esetleg 
egy év és az az asszony, akiről úgy hit
te a férj, otthonának lelke, életének tár
sa lesz, többször kedvetlen, mint mo
solygó, többet elégedetlenkedik, mérge
lődik, mint dalol, inkább rendetlen, — 
merthát neki sok a dolga, — mint taka
ros, csinos! Nem, ez nem az az aszony, 
akit élete jobbik felének álmodott a férfi!

Az igazi szeretet csodálatos erő!
Nagyon elrontja az életét az, aki csak 

külsőségekkel törődik, de nagyon öröm- 
telenné, sok szépségtől megfosztottá te
heti a családi életet az az asszony, aki 
csak az esküvőig törődik a külső dolgok
kal. Az otthon drága meghittségéhez, a 
házastársak boldogságához nagyon is 
hozzátartozik: nem a szép, pazar, díszes 
lakás, hanem a csinosság, rend a lakás
ban, bennelevökön egyaránt. Apró fi
gyelmességek, pl a főzésnél születésnap, 
névnap számontartása, nagyon széppé 
tehetik az életet. Idetartozik az is, 
hogy az 'asszony látható örömmel, hálás 
szeretettel fogadja férje minden, legap
róbb kedvességét, figyelmét is. No meg 
persze a gombfelvarrással sem kefl meg
várni, hogy a férj legalább féltucatszor 
kérje azt! Mert arról sem szabad megfe
ledkezni. hogy mint mindent, a szerel
met is könnyebb megszerezni, mint meg
tartani! Nem tudom megérteni, miért 
kell a ház asszonyának csak a vendégek 
kedvéért ízlésesen teríteni, csinosan fel
öltözni és kedvesen mosolyogni? Nincs 
sokkal több jógos igénye minderre a 
férjnek? Nem neki kell adnom a legtöbb, 
legbensőbb. legmélyebb szeretetemet, 
legkedvesebb mosolyomat, legcsillogóbb 
tekintetemet!? Hiába akarok férjem 
munkatársa, gondjainak osztályosa len
ni, ha a meghitt egyiittlét csendes órái
ban, az otthon négy fala között nem tu
dok vele annyi szeretetet éreztetni, hogy 
az örömmel, boldogsággal, bizakodó bá
torsággal töltse el akkor is, amikor már 
künn a munkaterületen robog körülötte 
zúgva-zakatolva. kíméletlenül az élet! 
És ö megérzi, ha én megéreztetem vele, 
hogy szeretem akkor is, amikor munká
jában segítőre, csalódásaiban vigaszta
lóra, örömében társra, jókedvében paj
tásra, betegségében gondozóra, csügge- 
désében meg nem lankadó hitre van 
szüksége és két összekulcsolódó, imád
kozó kézre, amikor ő már könyörögni 
sem tud!

...Eddig mondtam én. Most hallgas
sunk meg egy költeményt, amiben egy 
férfi (Szabolcska Mihály) mondja el, 
hogy milyennek szeretne látni minden 
jövendőbeli asszonyt, feleséget.

Egy eljegyzési hírre:
Mielőtt elvennéd, akit kiszemeltél, 
Tapogass jól végig a szívén, a lelkén. 
Nézd ki a szeméből, tud-e álmodozni? 
Szokott-e patyolat ágyán imádkozni?
Ha a mezőn jártok: kap-é a virágon? 
Megáll-e a szeme a vadrózsaszálon, 
Fitymálva, kicsinylőn nem mondja-e rájok. 
Hogy csak az aloék az igaz virágok!
Ha jártok az utcák nagy forgatagába.
És nyújtja felétek kis kezét az árva: 
Vet-é legalább rá szíve melegéből,
Egy szánó pillantást szépséges szeméből? 
Adj dalt a kezébe, gyöngytiszta sorokbul, 
Amelytől a szívünk érzése kicsordul.

Amelytől az ember mintha jobbá lenne: 
Meg tudja-e lelkét fíiröszteni benne?
S míg beszélsz előtte az édesanyádról. 
Egyszerű, parasztos, nádas hajlékáról, 
Odahuzó szíved minden melegével: — 
Gyönyörű kis fejét nem fordítja-é el.
Oh, mert ha szívét helyén nem találnád: 
Hasztalan számitnád minden gazdagságát, 
Hasztalan álmodnád a leggyönyörűbbnek, 
Küld’neki vissza az arany-jegygyűrűdet!

Odahaza most aratás áll. . .  
Verejték hull, épül a holnap.
Uram I áldd meg a verejtékét 
Dolgos, nyomorgó, bús fajomnak!

Leipnltz, 1936. nyarán. Jakus Imre.

A vitézi címet ezentúl csak teljes ki
írással lehet használni a Vitézi Rend 
most kibocsátott rendelkezése értelmé
ben.

Abendblatt címen Sopronban 70 ezer 
példányban megjelenő német újság nyo
mását kezdik meg a napokban. A lap 
Bécs. és Ausztria számára készül. Szer
kesztését Bécsböl intézik, ahova regge
lenként teherautóval szállítják el a lapot. 
Sopronban és környékén nem árusítják.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

L e i k !  t á p l á l k o z á s  s z a b á l y a i ,
Augusztus 3. Éhség. Mt. 5:6. v. Min

denki tudja, hogy a testet táplálni kell, 
de kevesen tudják, hogy a lelket is kell 
táplálni. Amint a testi táplálkozásnak 
megvannak a szabályai, amiket be kell 
tartani, hogy testi életünk egészséges 
fejlődését biztosítsuk, épúgy a lelki táp
lálkozásnak is vannak ilyen szabályai. 
Irányítsuk rá e héten tekintetünket né
hány ilyen szabályra. Egvik szabály az, 
hogv éhezzük és szomjuhozzuk a lélek 
táplálékát. Enni csak az tud jó étvágy- 
gval. aki éhes és inni. aki szomjas. Ez áll 
a lelki területen is. Éheznünk és szomju- 
hoznunk kell Krisztust. Aki nem érzi ezt, 
annak lelki élete elhal. Érzed-e te?

Augusztus 4. Rendszeresség. Csel. 2: 
46—47., 24 : 24—25. v. Figyeld meg. 
müven egészséges a rendszeres testi 
táplálkozás és milyen egészségtelen a 
rendszertelen táp'ákozás. Aki megszokta 
az előbbit, minden nap. ugyanabban az 
órában megköveteli a táplálékát. Ilyen 
redszerességre kell törekeni a lelki táp
lálkozásnál. Erre kell időnek lenni! Fur
csa volna, ha valaki azt mondaná: egy
hete nem ettem, mert nem volt időm rá! 
Vagy úgv tenne, mint Félix: majd más
kor! Egészséges fejlődés rendszeressé
get kíván! Törekedj erre a rendszeres
ségre!

Augusztus 5 Kritikátlanság. Csel. 26: 
24—20. v. Isten az ö  igéiében azt adja 
nekünk, amire a legnagyobb szükségünk 
van. Nem állhatunk eléje azzal, hogy ez 
nekünk nem kell. hogv nem megfelelő. 
Nem lehetünk válogatósak, de különö
sen nem kritizálok, akik lekicsinylik, 
lépten-nyomon bírálat tárgyává teszik az 
igét. mint Festus tette. Isten az Ő igéjé
ben tökéleteset ad. Az ige felettünk áll 
és nem mi állunk az ige felett! Ennek a 
tudata megóv attól, hogy bírálgassuk 
azt. Tedd félre a kritikát akkor, mikor 
az igéről van szó. Állj alája az igének és 
ne erezd magad felette!

Augusztus 6. Készség. Lk. 18: 18—30. v. 
Ez. az ifjú a legjobb úton volt, hogy lel
kileg megelégíttessék és mégis eljátszot
ta az üdvösségét, mert nem volt meg 
benne a telies készség annak elfogadá
sára, amit jézus ad. Minden jó igyeke
zetét lerontotta az. hogy nem tudott 
egészen ■ meghajolni Jézus előtt. Nem 
volt meg benne az őszinte készség. Vi
gyázzunk! Lelki növekedésünk csak úgy 
lehetséges, ha készek vagyunk teljesen 
átadni életünket Jézusnak. Nem lehet 
Előtte kikötéseket tenni. Vagy egészen 
az övé vagyunk, vagy egyáltalában 
nem. Megvan-e benned a teljes készség?

Augusztus 7. Elkülönülés. Lk. 19:1—10. 
Idő kell naponként a lélek táplálására, 
de elkülönülés is kell. Nem állhatunk be
le az utca lármájába, hogy lelkileg meg 
tudjunk telítődni. Ki kell a világból né
hány percre szakadni. El kell különülni. 
Zakeus házának négv fala mögé vonul, 
hogy Jézussal egyedül lehessen. Fontos, 
hogy meg legyen életünkben naponként 
ez az elkülönülés, ■ mikor egyedül va
gyunk, csak Jézussal vagyunk, csak ö t 
halljuk és az ö  vezetésére magunkat rá
bízzuk. Megvan-e naponként életed
ben ez?

N É M E T  F Ö L D R Ő L  
O T T H O N I  TÁJRA.

A házak itt emeletesek.
A módbélik autón járnak,
Az utak itt aszfaltozottak,
Nyoma sincs az otthoni sárnak.

S én mégis, mégis hazavágyom I 
Szemeimben a falum képe,
Pöttönke házak és a tornyunk 
— Mutató új a magos égre. —

Künn a határban...? az aratás áll! 
Kemény munka, de száll az ének,
A kérges kezek szorgoskodnak 
Míg vége nincs a kurta hétnek.

Aztán vasárnap ... hiv a templom! 
Harangszó cseng, a padok telnek, 
A tiszteletes meg a nyája 
Megbékült szívvel énekelnek.

Akárcsak régen, nagyon régen, 
Mikor még én is otthon voltam, 
Amikor még a hiányzókat 
Mint ő teszi most, én számoltam.

Elfutott a múlt, de messze estél! 
Idegen földön dong a léptem. 
Templomokat itt is találok,
De ez a fajta nem a népem.

Itt még a nap is másként süt tán I 
Az emberek másképen élnek,
Más színe van a szónak, dalnak, 
Más ize a napi kenyérnek.

Idegen föld ez: Németország.
Erős, hatalmas, jövős nemzet, 
Titokban mégis hazahívnak 
A magyar falvak, a magyar földek!
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Augusztus 8. Engedelmesség. Jakab 1 ;
21—22. v. Jézus nemcsak azt várja, 
hogy naponként átvegyük Tőle azt, amit 
ad, hanem azt is, hogy megtartsuk. Meg 
kell gyökerezhetni életünkben az igét. 
Nem elég hallgatni, hanem meg is kell 
tartani. Gyümölcstermés nincsen enélkül. 
A vallásos élet képmutatásától óv meg, 
ha megtartjuk az't, amit az igében ka
punk. Ehhez pedig feltétlen engedelmes
ség kell, ami lehetővé teszi, hogy Isten 
véghez vigye bennünk azt, amit az igé
vel el akar végezni. Tudsz-e feltétlenül 
engedelmeskedni?

Augusztus 9. Mások táplálása. Csel. 
13 : 46—49. v. Akiket Isten táplál, azok 
megbízatást kapnak arra, hogy másokat 
is hozzásegítsenek a lelkűk táplálékához, 
az igéhez. Akik lelkileg növekednek, 
azok felelősséget éreznek azért, hogy 
mások is növekedhessenek. Pál és Bar
nabás ezért végeznek missziót. Ha meg- 
érezted, milyen drága eledel az Isten 
igéje, nem zárod magadba, hanem eljut
tatod másokhoz. Bizonyságtevővé, misz- 
szionárussá leszel. Bizonyságtevő életté 
lesz az életed. Annak kell lenni. A lelki 
táplálkozásnak ez is egyik fontos szabá
lya. Tartsd meg!

Lukács István.

K A R C O L A  T O K .

Kat&olikus szivar 
é s  evangélikus bélyeg.

Nagy emberek tiszteletét ápolni 
kell. Ezt minden jóérzésii ember 
tudja. Életük, jellemük, nagyságuk 
nemzeti kulturérték és erkölcsnevelő 
tényező. Hősi elődök tisztelete szüli 
a hősök utódjait. Nagy emberek 
emléke ihleti nagy tettekre a jelen 
embereit.

Mindenben van azonban határ, 
amelyen túl Ízléstelenségbe fullad a 
jó szándék.

A napokban egy osztrák gyűrűs 
szivar akadt a kezünkbe. Testes

alakján szép, aranyos papirgyürü 
volt s rajta . . .  a pápa arcképe. 
Nem gondolják az osztrák fináncok, 
hogy az ízléstelenség határán mozog 
ez a „katholikus szivar“, mikor egy 
egyház fejét teszik a füstölgő szivar 
reklámjává! Ha már ápolni akarták 
a tiszteletét, miért nem csináltak 
inkább bélyeget a pápáról, mint

ahogy a finnek is igy örökítették 
meg egy nagy államférfiúi szolgá
latokat végzett evang. lelkész emlékét,

Finn „evangélikus bélyeg".

vagy mint ahogy a magyar kormány 
is kiadatott szép Rákóczi és Pázmány 
bélyegeket.

Nekünk magyaroknak is sok 
tanulni valónk van azonban ezen 
a téren. Az első magyar királyról 
sem volna szabad pótkávét elnevezni 
s a nagy törökverő vezérről keserű- 
vizet.

Becsüljük meg, védjük meg s ne 
járassuk le nagyjaink nevét!

H É T  I K R Ó N I K A *

A kormányzó kinevezte a titkos ta
nácsosokát. — Gömbös Gyula miniszter- 
elnök teljesen felépült, rövidesen vissza
tér Nagytéténybe. — A kormányzónak 
átadták Rothermere lord ajándékát: egy 
nagyértékű történelmi vonatkozású fest
ményt II. Lajos magyar király özvegyé
ről, Mária királynéról. A képet a kirá
lyi palotában helyezik el. — Összeomlott 
Budapesten a Rákóczi-úton egy négy- 
emeletes bérpalota. — Nagy árpádkori 
temetőre bukkantak Mindszent határá
ban. — Wolff Károly képviselő meg
halt. — A román vasgárdisták szétver
ték a vezérüket előállítani akaró rend
őröket. — Nyelvvizsgára akarják küldeni 
a papokat Mármarosszigeten. — A 
német-osztrák béke következtében tíz
ezer osztrák politikai bűnös kap kegyel
met. — Prágát megdöbbentette egy 
francia lap cikke Csehország felosztásá
ról. — Az összes locarnói hatalmak 
megegyezése után új békekonferencia ül 
össze. A londoni csonka értekezlet meg
hívta Rómát és Berlint az öthatalmi ta
nácskozásra. — A berlini olimpiász ellen 
izgatnak a csehek. — Tizenötévi fegy- 
házat kapott Sztojadinovics szerb mi
niszterelnök merénylője. — Megtartották 
az első tárgyalást VIII. Edward király 
merénylőjének ügyében. — Az angol 
tengernagyi hivatal első lordja szerint 
csak tengeri hadereje mentheti meg 
Angliát. — A lordok házában elhangzott 
egy felszólalás, mely szerint azt követe
lik, hogy Anglia ne engedje magát Páris 
saroglyájához kötni. — Aláírták az an
gol-egyiptomi katonai szerződést. — A 
francia parasztság szervezkedik a kom
munisták ellen. — A Dardanella-egyez- 
ményt gyémánttal kirakott arany-tinta-

tartóból arany-tollakkal írták alá. — Ja
pán megépíti a világ legnagyobb csata
hajóját. — Egy japán rendőrhajón titok
zatos gyilkosságok történtek. Halt japán 
rendőrtisztet és titkosrendőrt gyilkoltak 
meg. — Sziám készül gyermekkirályá- 
nak megkoronázására. — Elkeseredett 
véres harcok árán az egész vonalon tért 
hódit a spanyol ellenforradalom. — Hí
rek szerint Amerika ismét felállítja euró
pai hadihajóraját.

H A R A N G S Z Ő .
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

8 . v a s á r n a p .
Máté ev. 7, 15-23. v.

Krisztus Urunk rámutat a hamis pró
féták módszerére. Juhoknak ruhájában jö- 
nek és belül ragadozó farkasok. Külsőleg 
embereket menteni akaró apostolok, belül 
meg lelkeket rontó hamis próféták. Látszó
lag az örök élet igéinek prédikátorai, való
ban pedig egészségtelen emberi tudomány 
bérencei. Krisztus Urunk rámutat a hamis 
próféták ismertető jelére. „Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket". Hiába minden szép 
szó és külsőleg tetszetős máz. A gyümölcs 
megmutatja, hogy milyen a fa. Meg
cáfolhatatlan bizonyíték minden élet! 
Krisztus megmondja végül a hamis pró
féták sorsát. „Kivágattatik és tűzre vette
tik". Pusztulás, megsemmisülés a hamis 
próféták sorsa. Őrizkedjetek hát,.,P hamis 
prófétáktól, ne legyetek hát hamis próféták I

Kitüntetések. A kormányzó úr öfő- 
méltósága az evangélikus egyházból báró 
Radvánszky Albert egyetemes felügye
lőt, dr. Geduly Henrik püspököt, dr. 
Pesíthy Pál, dr. Sztranyavszky Sándor 
egyházkerületi felügyelőket, református 
részről dr. Baltazár Dezső és dr. Ravasz 
László püspököket a magyar királyi tit
kos tanácsosi méltósággal tüntette ki, 
Németh Samu soproni evangélikus reál
gimnáziumi igazgatónak pedig a tanügyi 
főtanácsosi, gimnáziumi igazgatói címet 
adományozta.

Barth Károly, a baseli egyetem híres 
tanára, szept. 28.—30.-án fog előadásso
rozatot tartani az eleve elrendelésről a 
debreceni ref. theol. továbbképző tanfo
lyamon.

Rajter Lajost, a magyar rádió karna
gyát, a pozsonyi ev. tanító fiát, a new- 
yorki egyetem díszdoktori címmel tün
tette ki.

Finn egyetemi hallgató Sopronban. A
jövő tanévre Voipio egyetemi tanárnak, 
a helsinki egyetemen a gyakorlati theo- 
lógia tanárának theológus fia jön Sop
ronba theológiai tanulmányok folytatá
sára.

Tanító választás. A lébényi egyház- 
község Juhász Ferenc eddigi helyettes
tanítót választotta meg osztálytanítójá
nak.

Üj diakonisszák. A győri diakonisz- 
szaanyaházban júl. 26.-án négy diako
nisszajelölt kapta meg a diakonisszaru
hát: Fiedler Erzsébet soproni, Gincsay 
Erzsébet nyíregyházi, Haás Zsuzsanna 
börcsi és Kürtösy Olga szegedi szárma
zású jelölt. Előzőleg júl. 17.-től kezdő-
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dőleg diakonisszakonferencia volt az 
anyaház összes diakonisszái számára. A 
felvétel istentisztelet keretében történt.

Jászberény. A 160 lelket számláló 
fiókegyházközség imaházának az építé
sét 18.-án ünnepélyesen megkezdték. Az 
egybesereglett hívek előtt a lelkész Lu
kács ev. 14, 28—30. alapján hirdette az 
igét, reámutatva arra, hogy aki az Úr 
megsegítő kegyelmében bízik, az nem 
„számít“ rosszul. Az imaház remélhető
leg még a tél beállta előtt felépül. Szi
ves adományok a 2.555. sz. csekklapon 
küldendők. (Jászsági hitelintézet és gaz- 
dákbankja, Jászberény.)

A tolna-somogy-baranyai egyház
megye közgyűlése. Ez a 52.000 lelket 
számláló és három vármegyére kiterjedő 
egyházmegye július hó 17.-én tartotta 
évi rendes közgyűlését Bonyhádon. A 
közgyűlés előtti napon az egyházmegye 
különböző bizottságai üléseztek, este 8 
órakor pedig a zsúfolásig megtelt temp
lomban vallásos estély volt, amelyen 
Rusznyák Ferenc bikácsi lelkész igét 
hirdetett, Rózsa Sándor reálgimnáziumi 
tanár pedig „Az idő kettős arca“ címen 
tartott előadást. A vallásos-estélyt mű
soros estéllyel összekötött szeretetven- 
dégség követte, amelynek megrendezése 
az egyházmegyei papnék s a bonyhádi 
nő- és leányegyleti tagok érdeme. A más
napi közgyűlést rövid áhítat nyitotta 
meg, amelyet Dörmer Frigyes egyházm. 
főjegyző végzett el. Az áhítat után a 
közgyűlés a betegeskedő egyhm. fel
ügyelők helyettesítésére elnökül dr. 
Grosch József egyhm. ügyész, paksi fel
ügyelőt választotta meg. A fcesperesi 
jelentés kapcsán a közgyűlés sajnálattal 
vette, ‘tudomásul*uktoszerctutbon .4y- 1  

M^CTéSének, Müller Róbert fvlsönánai 
lelkésznek nyugalombavonulását.

Az Orosházi Evangélikus Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület augusztus 16.-án 
egész napra terjedő ifjúsági találkozót 
rendez Orosháza és környéke ifjúsága 
számára. Az előadások és megbeszélések 
tárgya: A keresztyén élet szükségszerű 
gyakorlati vonatkozásai különös tekin
tettel fiatalemberekre és ifjúsági közös
ségekre. Előadók: Benkóczy Dániel bat- 
tonyai ev. lelkész, dr. Adamkovics Ágost 
ügyvéd, a békési ev. egyházmegye m. 
felügyelője. Kékén András hódmezővá
sárhelyi ev. lelkész.

Arad. Az evangélikus egyházközség 
exhumáltatja a tizennegyedik aradi vér
tanú, Ormay Norbert 48-as honvédezre
des holttestét, akit néhány nappal a ti
zenhárom vértanú előtt akasztatott fel 
Haynau és díszsírhelyen temetteti el.

Aszód. A bányai evangélikus egy
házkerület aszódi gimnáziumában az 
1935—36. tanévben 405 tanuló volt, 
melyből 56 leány. A növendékek közül 
evangélikus 113, református 33, róm. 
kath. 225, izraelita 18. Vonaton jár be 
177. Az ifjúsági gyámintézet 120.50 P-t 
gyűjtött. Tagjainak száma 99 volt. Az 
értesítő közli Szever Pál igazgató tan
évnyitó beszédét Horatius és Petőfiről, 
megemlékezését dr. Raffay Sándor püs
pök 70. születésnapjáról és az aszódi 
öregdiákok egyesületének eddigi törté
netét. A gimnáziummal kapcsolatosan öt 
éve működik már az internátus 45 nö
vendékkel.

Szentgolthárd. 1937. májusában lesz 
negyedszázados jubileuma annak, hogy

a szentgotthárdi templomba felhúzták az 
első harangot. Ezen ünnepségre egy új 
harangot szerez be a gyülekezet, melyre 
önkéntes adományból már 4200 P be
folyt.

Kérelem a Missziói Gyerniekszövet- 
ségek vezetőihez. Mivel a Kis Harang
szó f. évi március 29.-Í számában közzé 
tett felhívásra, sajnos, csak nagyon ke
vés helyről* érkezett válasz (szomorú bi
zonyságául a pontatlanságnak és az ön
fegyelem hiányának), hogy a Missziói 
Gyermekszövetségnek a múlt tanévben 
végzett munkájáról áttekintést nyerhes
sünk, nagyon kérjük újból a Missziói 
Gyermekszövetségek vezetőit, szíves
kedjenek Bélák Sándor evang. lelkész 
címére (Tokaj, Zemplén vm.) legkésőbb 
augusztus hó 10.-ig egy lev. lapon meg
írni a következőket: 1. A gyülekezet ne
ve, melynek körében Missziói Gyermek
szövetség alakult. 2. Mikor alakult meg 
a Gyermekszövetség? 3. Hány csoport
ban működött? 4. A gyermekszövetség
nek és az egyes csoportoknak ki volt a 
vezetője? 5. Hányszor tartottak havon
ként összejövetelt s milyen keretek kö
zött? 6. Hány tagja volt a tanév végén a 
Gyermekszövetségnek?

H A T Á R O K O N  TÚL.
Németország. Németországban nagy 

a lelkészhiány. Ennek következtében 250 
gyülekezet lelkész nélkül maradt Göttin
gen vidékén.

Finnország. Kagawa, Japán apostola, 
az oslói vasárnapi iskolai világkonferen- 

•ciáról Finnországba utazott* .Kulte-, 
rantában nemzetközi K1E cserkésznagy- 
tábor volt júl. 18.—27.-ig, amelyen ÍOÜO 
cserkész vett részt Finn-, Svéd-, Dán-, 
Angol-, Magyar-, Lengyel- és Németor
szágból. — Popp Fülöp, a jugoszláviai 
ev. püspök is Finnországban jár tanul
mányúton. — Jokipii lelkész, a finn gyü
lekezeti munkaközpont titkára, hosszú 
cikket írt a „Kotimaa“-ba a magyar 
évang. szórványkérdésről s arra buzdítja 
a gyülekezeteket, hogy tartsanak offer- 
tóriumot a magyar ev. szórványmunka 
javára. — Hasonlóképen írt hosszú cik
ket a magyar -ev. szórványkérdésről Er- 
viö lelkész is a „Herättäjä“ című egy
házi lapba.

Norvégia. A Vasárnapi-iskolai Világ- 
konferencia egyik estéjén az offertórium
11.000 norvég korona, kb. 10.000 pengő 
volt.

Angolország. Az oxfordi csoport- 
mozgalom júliusi nagygyűlésén London
ban 7000 ember vett részt s 35 nemzet 
volt képviselve.

K Ü L Ö N F É L É K .
Európában 33.000 mozi van.
Ferenc József soha aluminium tollal 

nem írta alá a nevét, a töltőtollat nem is 
ismerte, élete végéig csak ludtollat hasz
nált. Egyetlen passziója volt, hogy min
den szivart vadonatúj szipkából szívott 
el. A szipkákat aztán a személyzet kapta 
meg.

Múzeumba kerül egy tehén Eszterhá- 
zán. Világhírt szerzett magának azzal,

hogy az 1935—36. ellenőrzési évben a 
kapuvári gazdaságban húszezer liter te
jet adott. Csontvázát most kipreparálják 
és az uradalom eszterházi mezőgazda- 
sági múzeumában helyezik el.

A biblia egész szövege egy papírla
pon. Velykovics Vojyszlav kragujeváci 
lakos egy ív közönséges írópapír felhasz
nálásával, amelyet öt hasábra osztott be, 
egyetlen lapra leírta a biblia teljés szerb 
fordítását. Középen még arra is jutott 
hely, hogy berajzolta Jézus képét és egy 
másik kockába beillesztette saját kis 
fényképét. Az egész szöveg szabad 
szemmel olvasható. A kragujeváci írás- 
művész felajánlotta egylapos bibliáját a 
Brit- és Külföldi Bibliaterjesztő Társu
latnak.

Nevezetes események fordulója au
gusztus hónapban. 1914 aug. 1.-én kezd
te meg a mozgósítást Németország. — 
1833 aug. 1.-én szabadította fel a Brit
birodalom a rabszolgákat. — 1891 aug.
2.-án nyílt meg a pozsonyi diakonissza 
anyaház. — 1814 aug. 7.-én áhította
vissza VII. Pius pápa a jezsuita-rendet. 
— 1842 aug. 8.-án alakult az első nor
vég evangélikus missziói egyesület. — 
1851 aug. 9.-én halt meg Giitzlaff, az el
ső kínai német misszionárius. — 70 
aug. 10.-én pusztult el Jeruzsálem. — 
1884 aug. 11.-én engedett a japán kor
mány szabad teret a keresztyén misszió
nak. — 1248 aug. 14.-én tették le a köl
ni dóm alapkövét és 1880 aug. 14.-én 
fejezték be az építkezést. — 1769 aug. 
15.-én született Napoleon. — 1836 aug.
17.-én alakult a lipcsei evangélikus 
missziói társulat. — 1895 aug. 17.-én
alakult meg a Keresztyén Ifjak Világ- 

.8*öv<itsése-> »*ü|etett
f. Ferenc József király. — 1925 aug. 19.- 
én volt a keresztyén egyházak híres 
stockholmi világkonferenciája. — 1153
aug. 20.-án halt meg Clairvauxi Bernát 
híres hittudós. — 1912 aug. 20.-án halt 
meg Booth Vilmos az Üdvhadsereg meg
alapítója. — 1863 aug. 22.-én jelent meg 
az első arab bibliafordítás. — 1572 aug. 
24.-én volt a szörnyű párisi vérnász, ami
kor sokezer protestánst gyilkoltak rneg 
a hitéért. — 1620 aug. 25.-én választot
ták királlyá Bethlen Gábort a beszterce
bányai országgyűlésen. — 430 aug. 28.- 
án születet Augustinus híres egyházi 
atya. — 1749 aug. 28.-án született
Goethe nagy német költő. — 1526 aug.
29. -én volt a mohácsi ütközet. — 1914 
aug. 30.-án vívta meg Hindenburg a hí
res tannenbergi ütközetet — 1574 aug.
30. -án született Szenei Molnár Albert 
neves zsoltárfordító. — 1688 aug. 31.-én 
halt meg Bunyan János, a „Zarándok 
útja“ c. híres könyv írója.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Halálozás. — Szakonyi Szakonyi Kál

mán felsőcsatári körjegyző életének 55., 
boldog házasságának 29., jegyzői műkö
désének 35. évében július 24.-én elhunyt. 
Szombathelyen temették el.
Iiiiiiilliiiiilllliiiillliiiiiillliiiillliiiiiillliiiilllliiiiilliiiiiilliiiiilllliiiiiiliiiiiillliiiiil

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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A MAGYAR GAZDA.
Gazdasági teendők augusztus hó

napban. Az újonnan csépelt gabonát mi
nél gyakrabban forgatjuk. A magot ros
táljuk és osztályozzuk. A mezön kezdődik 
a második szántás. A tengerit ritkítjuk. 
A réten kezdődik a második kaszálás. 
A gyümölcsösben a nagyon megrakott 
fákat alátámasztjuk. Az alvó szemzést 
megkezdjük. Az érett gyümölcsöt szüretel
jük s eltesszük. A kertben bőven öntözünk 
s a téli salátát elvetjük. Állatainknak 
szemes táplálékot is adunk.

Terményárak Budapesten. Búza ó 
15—15.60, új 14.60—15.20, rozs 11.10— 
11.40, takarmányárpa 11.40—11.80, zab 
12.70—14, tengeri 12.75—12.95 pengő 
métermázsánként.

Állatárak. Sertésárak Budapesten. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 103—104, 340 kg-on alul 98- 
100, szedett, közép páronként, 22C—260 
kg-ig 95—98, 180—220 kg-ig 90—94,
100—180 kg-ig 80—88, öreg, nehéz pá
ronként, 300 kg-on felül 90—93, szedett, 
öreg 80—86, angol hússertés páronként, 
180—220 kg-ig 100—102, angol sonka
süldő páronként, 120—150 kg-ig 94— 
103 fillér élősúlykg-ként.

JÓ KÖNYVEK.
Orvos az őserdőben. Többször írtunk 

már Schweitzer A.-röl, a kiváló bölcsész
ről, híres orgonamüvészröl és orvosról, 
aki elvégezte a theológiát s elment Afri
kába misszionáriusnak s Lambarenében 
kórházat alapított, mely ma már 300 
ágyas s 3 orvos és 8 ápolónő dolgozik 
benne. Schweitzer könyveinek, hangver
senyeinek és előadásainak jövedelméből 
tartja fenn munkáját. Egy ilyen könyvét 
fordította most le Klopstock Gizella s 
adta ki a Fraklin-társulat. Ára 3 P 40 
fillér. Minden olvasónk figyelmét felhív
juk reá.

Szerkesztői üzenetek.
P. G. Vép. A beküldött összeggel f. 

év október 1-ig rendezte előfizetését. — 
F. J. K. 1937. július 1-ig rendben van az 
előfizetése. — P. R. Orosháza. Folyó 
évre még 80 fillér fizetendő. — M. G.-né 
Bábonymegyer. Előfizetését folyó év vé
géig rendezte.

HARANGSZÓ PE R SELY E.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Török Lajos Acsád, Szalay György 

Vásárosmiske 50-50 fill. — Fodor Juliska 
Budapest, Csepregi Sándor Celldömölk, 
Bodnár Pál Kispest, dr. Höfer Vilmos 
Győr, id. Filipszky János Rákoske
resztúr, özv. Horeczky Gyuláné Csánig, 
Simon Jenő Sopron, Trogmayer Henrik 
Sopron, Sebestyén Samu Sopronbánfal- 
va, özv. Horváth Sándorné, özv. Mihátsi

n

HARANG_S_2ö lÖáé ánguszius (1.

D unántúli S z a k á c sk ö n y v é t
három pengő beküldése ellenében bérmentve szállítja a szerző:
alsószopori NAGY FERENCNÉ Sopron, Jókai-utca 16.

Pálné Celldömölk, özv. Hajas Endréné, 
özv. Kiss Imréné, Koczor Kálmán, Nagy 
Pálné, R. Nemes Istvánná Pápa, Rácz 
Róza Sárvár, Benkö István, Benkő La- 
josné, Marecsek Pál Veszprém, Palko- 
vics Júlia Szarvas, Palkovits Gyuláné 
Mátranovák, Bocskay Istvánná Siklós, 
Szabó János Rákospalota, Bárdos Lajcs- 
né Devecser, Kiss Lajos Szentgotthárd, 
Greisinger Ottó, Kotsis Sándor, özv. Si
mon Jenöné Szombathely, Mesterházv 
János Csikóstöttös, özv. Mészáros Pálné 
Győr, Nemes János Pannonhalma, özv. 
Freyler Béláné Budapest;, özv. Magyar 
Lajosné Zalaegerszeg, Györgyi Sándor 
Meszlen, Szanyi István Szombathely, 
60—60 fillér.

32 éves, négy polgárit végzett evan
gélikus nő házvezetőnői állást keres. 
Megkeresések: Evangélikus lelkészi hi
vatal Zalaegerszeg. 1—2

Két éve jeles oklevéllel végzett ta
nítónő elmenne házitanítónőnek. Eddigi 
magántanulói kiváló eredménnyel tettek 
vizsgálatot. Cím a kiadóhivatalban. 1-1

Árvaalapítványi hely a kőszegi leány, 
nevelőintézetben. A kőszegi ev. leányne- 
velöintézetben a jövő évre betöltésre ke
rül a „Gretchen-Löw“ árvaalapitványi 
hely. Az alapítványi hely elnyerése egy 
internátusi félfizetö helyet jelent, mivel a 
tartásdíj másik felét az alapítvány jöve
delme- fedezi. A pályázatokat, melyek
nek részletes feltételei a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium kiadásában 
megjelenő Hivatalos Közlöny augusztus 
1.-én megjelenő számában olvashatók, 
Fötisztelendő és Mcltóságos D. Kapi Bé
la püspök úrnak Győr címezve, a kősze
gi ev. leánynevelöintézet igazgatóságá
hoz legkésőbb f. évi augusztus hó 15.-ig 
kell benyújtani. 1—2

Házvezetőnőnek ajánlkozik jobb nő. 
Jól főz, baromfinevelésben és konyha
kertben is jártas. Horváthné Monor, Li
liom-utca 21.

KertészH keresek, aki gyümölcs- kony
ha- és virágkertészethez ért s így öt ma
gyar holdas kertet, melyben gyümölcs
fákon kívül szőlő is van, szakszerűen 
tudna gondozni. Javadalma lakáson, 200 
négyszögöles konyhakertrészen kívül évi 
500 pengő és eredményes gazdálkodás 
mellett némi részesedés a kertből eladott 
termények (főzelék, zöldség) után is. 
Ajánlatokat a Harangszó kiadóhivatalába 
kérünk.

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnöki műintézete.
Bélyegzők, jelvénysk é> zászlószegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

Okleveles tanítónő, evangélikus, 24 
éves, teljesen árva, ajánlkozik házitaní
tónőnek, nevelőnönek. Gyermekeket na
gyon szereti, türelemmel foglalkozik ve
lük. Háztartásban is segédkezik. Vidékre 
is elmegy. Cím: „Szerény leány“ jelige 
alatt a kiadóban.

Jó családból való megbízható, főzni, 
varrni tudó, gyermekszeretö 23 éves 
evang. leány, protestáns családnál elhe
lyezkedést keres, hol családtagnak te
kintenék. Cím, válaszbélyeg ellenében, a 
kiadóhivatalban.

HOGYAN TÁMOGASSUK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja: 
G o n d o s k o d á s  a  g y e r m e k r ő l !

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
.annak az egyesületnek.

Keresek két budapesti családhoz 
szept. 15.-re két feltétlenül megbízható, 
jóerkölcsű leányt, aki minden házi mun
kát vállal. Az egyik nagyobb család, a 
másik kisebb háztartás. Csak jó bizo
nyítvánnyal és lelkészi ajánlással írjanak 
az alábbi címre: Szenteh Istvánné So
mos. Posta Balatonszántód. 1—2

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXWÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NEMETH KÁROLY,
Dr. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÖRÓCZY ZOLTÁJS. 
Kelelőa aaerkeaatö 6a kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat own adnak viirxa

Bnross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.: 7-63,
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Amerikába egéu éne 8 
dollár; ax utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 Ollér

M e g e lé g e d é s .
Ha van élelmünk és ruhá

zatunk, elégedjünk meg vele.
(1. Tim. 6, 8.)

Nem ok nélkül mondják a magyar 
emberre, hogy az áldástosztó 

Isten bármilyen DŐségesen is adott 
neki javaiból, mégis mindig elége
detlen. Ha rossz a termés, az a baj.
Ha bőven termett, mit ér, ha rossz 
az ára? S ha a bő termésnek kellő 
ára is van, mindent felemészt a 
nagy adó.

De a magyar gazda elégedetlen
sége töbDé-kevésobé minden ember
ben megvan. Aki állandóan a 
mindennapi kenyér gondjával törő
dik, aki a Miatyánkból csak a ne
gyedik kérést imádkozza, az nem is elé
gedhetik meg soha. Aki a földi javakban 
keres kielégülést, olyan az mint aki szom
júságát sós vízzel akarja enyhíteni, ahelyett, 
hogy megelégülne, még égetőbb szomjú
ság fogja gyötörni.

A szérűkön még zugnak a cséplőgépek 
és olyan gazdagon ontják a tiszta magyar 
búzát, mint már nagyon régen. Megtelik 
az idén a magtár és kamra szegénynél és 
gazdagnál. Földet túró gazdaember és toll- 
lal szántó hivatalnok egyaránt kiveszi a 
részét a gazdag aratás áldásaiból. Mégis!?
Vájjon elmondjuk-e most végre, hogy meg 
vagyunk elégedve?

Pedig a megelégedéshez a fenti szabály 
szerint nem is kell ennyi gazdag áldás.
Ha eledelünk és ruházatunk van, meg kell 
vele elégednünk. Ennyi elég, hogy életünket 
fenntarthassuk. Elég, hogy segítségével 
betöltsük földi rendeltetésünket.

Hasztalan kifogás az, hogy akinek ele
dele és ruházata van, egyszóval csak 
azokkal a szükségleti cikkekkel rendelkezik, amelye
ket elsörendüeknek szoktak nevezni, az az ember 
nem élhet emelkedett emberi életet, hanem kénytelen 
visszasüllyedni a legkezdetlegesebb életszintre, jézus
nak, az Ember Fiának nem volt fejet hová lehajtania, 
mégis tisztább, nemesebb, magasztosabb életet senki 
sem élt még nála. De bűnnel terhelt embertársaink 
között is éppen elég példát találunk a fenti együgyü

védekezés megcáfolására. Tovább- 
menve, határozottan állíthatjuk, 
hogy igazi emberi életet, olyat, ami
lyet Isten elénk ir és amilyenre 
Jézus példát ad, csak az az ember 
élhet, akit nem nyűgöz a földhöz 
a földiekben való elégedetlenség. 
Aki megelégszik, ha eledele és ru
házata van, de sohasem tud kényel
mes megelégedettségbe merülni, 
ha a lélek szükségleteiről van szó. 
Mert amennyire fontos, éltető a 
megelégedés a testiekben, épp any- 
nyira veszedelmes, megállást és 
pusztulást jelentő, ha lelki kincse
ink birtokában tölt el bennünket 
a jólét, a megelégedés érzése.

R u ttk a y-M ik llá n  G éza.

Pál apostol az olímpíászon.
Nem tudjátok-é, hogy akik verseny

pályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, 
de egy veszi e l a ju ta lm a t?  Úgy fussa
tok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki 
pályafutásban tusakodik, mindenben ma-  

gatürtető; azok ugyan, hogy romlandó 
koszorút nyerjenek, m i pedig romlatlant. 
Un azért úgy futok, mint nem bizony
talanra; úgy viaskodom, mint ak i nem 
levegőt vagdos: hanem megsanyargatom  
testem et és szolgává teszem ; hogy míg 
másoknak prédikálok, magam valami 
módon méltatlanná ne leauek. I. Kor. 
9, 2 4 —27.

Ha pedig küzd is valaki, nem koro- 
náztatik meg, ha nem szabályszerűen  
küzd. II. Tim. 2, 5.

Urna nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a h ite t m egtartottam : végezetre e lté te
te tt  nékem az igazság koronája, m elyet megád né
kem az Ur ama napon, az igaz Biró; nemcsak né
kem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva 
várják az ő megjelenését. II. Tim. 4, 7—8.

Föl a kü zdelem re!
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Egybegylijíő szeretet.
Csodálatos a mi Urunk. A kezében szóró lapát van (Máté 

3, 12), a terveiben azonban gyűjtő akarat, a szívében pedig 
gyűjtő szeretet. Ezért szólt így egykoron Jeruzsálem felett is: 
„Hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, mikepen a tyúk 
egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá I (Máté 23, 37.)

Áldassék az ő  szent neve, hogy a magyar mezőkön is 
nemcsak szórólapáttal a kezében jár, hanem a tyúkanyó egybe- 
gyűjtő szeretetével is. Különösen is legyen áldott azért, hogy 
ezt ma már mindenkinek észre lehet és észre kell venni.

Hadd soroljuk fel most az egybegyűjtő szeretet e mun
kájának egypár jelenségét.

Egyházi közalap.
A szórványok intézményes támogatására alakult az első 

egyetemes zsinat százados emlékére az egyházi közalap, amely
be minden gyülekezet a lélekszáma szerint lelkenként egy-egy 
fillért fizet. Az 1936. évre az egyetemes gyűlés határozata sze
rint a bányai kerület 2814, a dunáninneni 36CJU a dunántúli 1769, 
a tiszai 395 pengőt, összesen tehát 534P pengőt fizet. Ezt az 
összeget az egyetemes egyház minden évben államsegélyből ki
egészíti. Az 1936. évre is például 8.930 pengő került e címén az 
egyház missziói vérkeringésébe.

Gusztáv Adolf Gyámintézet.
A szórványkérdés intézményes támogatására alakult a 

már 75 éves Gusztáv Adolf Gyámintézet is, mely működésének 
első 50 esztendejében kereken 2 millió aranykoronát gyűjtött 
össze templomok, iskolák és paplakok építésére s az utolsó 25 
esztendőben is több mint 50 templom létrehozásában működött 
közre. A Gyámintézet céljaira minden esztendőben minden gyü
lekezetben van gyűjtés, melynek eredménye az 1935. esztendő
ben 16,406.27 P volt.

Missziói szervezkedés.
A megcsökkentett létszámú magyarság szent maradéká

nak megbecsülése, a lelkész! pályára készülő ifjak örvendete
sen növekedő létszáma új működési területek keresésére indí
totta egyházunkat. Így születtek meg azok a missziói közpon
tok, melyek körül szórványban élő evangé.ikusaink megszerve
zését óhajtja megoldani egyházunk. Ezekre a helyekre fiatal, 
buzgó segédleikészek kerültek ki, akik felkutatják és megszer
vezik az evangélikusokat. Hogy milyen eredmények kisérik ezt 
a lelkeket kutató munkát, mutatja az, hogy pl. a tiszanagyrévi 
szórványban valamikor több mint 1000 hivő volt, ma pedig már 
csak 300 lelket talált a kereső pásztori hűség, ellenben Abony-

ban 1924-ben a püspöklátogatási jegyzőkönyv 8 lelket tüntet 
fel, a szórványgondozás pedig ma már 120 lelket szedett ösz- 
sze. Ezek a missziói központok megható lelkesedéssel iparkod
nak templomépítésre. Gyűjtő körútra indulnak a missziói lel
készek és feltárva a gyülekezetekben missziói központjuk jelen
tőségét és nyomorúságát, adakozásra hívják fel a híveket. En
nek következtében a háború utáni 18 évben több szórványgyü- 
lekezet épített templomot, mint azelőtt az egész egyetemes 
egyház 50, sőt 100 év aliatt. Csak tavaly is 10 helyen épült pél
dául templom. Csupa kis templom, de mégis az egyházi élet 
egy-egy kijegecesedési pontja.

A dunántúli egyházkerületben például a háború után a 
következő új egyházi szervezkedések történtek:
1923-ban a somogycsicsói fiókegyházban épült templom.
1928- ban a nagyhajmási leányegyház és szekszárdi új anya

egyházközség épített templomot.
1929- ben a kaposvári és a keszthelyi új anyaegyház és az ötte-

vényi fiókegyház épített templomot.
1930- ban a csornai missziói kör, a dombóvári új anyaegyház és

a nagyatádi fiókegyház,
1932-ben a lenti szórványközpont,
1934- ben a bábolnai fiókegyház és a szentgotthárdi iskola-

szanatórium,
1935- ben a barlahidai missziói kör és az uzdi fiókegyház épí

tett templomot.
A folyó évben pedig már megvolt a fonyódi fiókegyház 

templomának felszentelése és készen áll a tapolcai fiókegyház 
temploma.

Ezeken kívül önálló leányegyházzá alakult 1925-ben Lulla 
és 1936-ban Alsóság és Kemenesmiháiyfa. A dunántúli egyház- 
kerületben tehát a háború után (tizenhárom év alatt huszonhat 
új ponton indult meg az evangélikus egyház szervezkedő és 
híveket összegyűjtő munkája.

A tiszai egyházkerületben is egész sereg új gyülekezet és 
missziói kör kezdte meg a háború után munkáját, vagy szer
vezkedett anyaegyházközséggé. Ilyen a kisvárdai, a szolnoki, 
a diósgyörvasgyári és komádi anyaegyházközség, a szabolcsi, 
egri és putnoki misszió. Kisvárdának és Szolnoknak már temp
loma is van, a diósgyörvasgyári most épül. Ezenkívüll a ruda- 
bányai és a borsodnádasdi fiókegyház is épített templomot 
1934-ben. Ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy a debreceni 
egyház most kezdi meg egy segédlelkész beállításával a hajdú- 
megyei szórvány gondozását, akkor azt látjuk, hogy a csonka 
tiszai egyházkerületben is a háború után tíz helyen indult meg

A csoda.
Irta: dr. Schlitt Gyula. 29

— De nagyot sóhajtott!... — mondja gyanakvással Julia.
— Úgy látszik, Alfréd körül lehet a baj, hogy oly nyugtalan az 
én bájos helyettesem és telesírja éjszakánként a vánkosát.

— Agyon is vágom azt a rendőrt, ha kezemügyébe ke
rül!'... — Csikorgatja Rujeff a fogát.

Julia összerázkódott. Félt Rujeff vadságától s önkéntele
nül Alex keze után kapott. Odahuzta magához.

— Szégyeld magad, — formed Rujeffra Alex. — Semmi 
közöd Natáliához. Azit csinál, amit akar.

— De nem azért jöttünk mi Párisba, hogy sóhajtozzék,
— morogja foga között Rujeff, — de végére járok én ennek a 
duruzsolásnak odafent!...

— Hallgass, mert ismered Biritow utasításait!... — Fe
nyegeti meg Alex.

Ez úgy látszik hatott. Mint a dühös eb gazdája szavára 
nyöszörögve a földre lapul, úgy hallgatott el Rujeff s nyelte 
magába dühét. Julia Alexet még jobban magához húzta. El se 
engedte kezét. Fen't nyílott äz ajtó. Megjött Alfréd... Micsoda 
öröm kiáltott alá a szobából... Csók is hallatszott, de csak 
egy; ezt úgy látszik Amália néni kapta...

— És most jön Naltalia... — súgja a várakozás remegé
sével Julia. Keményen szorítja a kagylót füléhez... Rujeff még 
a száját is eltátja, úgy figyel... Mi lesz most? Ez a csók azon
ban elmaradt. Rujeff megkönnyebbülten sóhajtott.

— Hol maradtál ennyi ideig, édes fiam?
— Úgy vártunk már, Alfréd, de te úgy látszik nem igen 

törődsz velünk, jobban érdekel a társaság... — Panaszkodik 
bágyadt szomorúsággal Natalia.

— De hamar megtanulta a turbékclástl...
— Csend, Rujefff... — rival rá Alex
— Ne gyanúsítsatok, édeseim, — mondja fáradtan Alfréd, 

— de annyi a dolgom.
— Szóval ez az én unokabátyám, — mondja Julia, — 

hej, ha tudná, amit én tudok!?...
— Este tízkor is még hivatalban vagy, ne mondd, fiam! 

Úgy sem hisszük el. — Mondja tréfálkozva Amália néni.
— Pedig onnét jövök. Azt sem tudom már, hol áll a fe

jem. Annyi kdlemetlenséget csinál az a nő!...
— S nem jöttek a nyomára? — kérdi a néni.
— Eltűnt. Se híre, se hamva... Mennyi becsületesség né

zett rám annak a nőnek a szeméből és mennyi őszinteség!... S 
lám..., ki hitte volna, hogy ekkora romlottság lakozzék benne. 
Soha nem hittem volna!... Veszélyes némber s nagyot akarhat.

Julia izgalmában minden érzékével a kagylón függ.
—- Vigyázz magadra, fiam! — mondja Amália néni. — 

Az a nő terád tör... Mirakow is mondta!...
— Igazad lehet, anyám, úgy érzem én is. Lesben áll s 

mint a tigris vérengző. Vigyáznom kell!...
.— Ne félj, Alfréd, — nyugtatja meg Natalia s szavában

mintha mosoly játszadozna, — nem bánt téged az a nő.... nem
is lehet az tigris... nem is vérengző..., félreismered te azt a 
nőt, ha annyi őszinteséget láttál rád nézni a szeméből. Ki tudja, 
kicsoda s merre vitte a sors!... Ne félj, Alfréd!...

Alex már azt hitte, most... most fedi fel magát Natalia, 
annyira közel járt a teljes őszinteséghez.

— Micsoda gyötrelmek dúlhatják szegény Natáliát!... — 
sopánkodik Julia. — Úgy érzem ki szavából, hogy meg szeretne 
mondani mindent..., de nem mer!...

— Akkor megölöm!... — csattan fel Rujeffban az állati
düh.

Alex előrántja revolverét.
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a szétszórtan élő evangélikusok összegyűjtésének és megszer
vezésének munkája.

A dunáninneni csonka egyházkerület területén is ez időre 
esik Magyaróvár, Kisterenye, Tatabánya, Komárom anyásítása, 
Esztergom, Tóváros, Dorog, Bicske, Lapujtö, Oroszvár, Zagy- 
vapálfalva fiókegyházzá szervezése. Magyaróvárnak, Kistere- 
nyének temploma is van, Komáromnak s Tóvárosnak imaháza, 
a fiókegyházak közül pedig Esztergomnak külön missziói se
gédlelkésze.

A bányai egyházkerületből csak a csanád-csongrádi egy
házmegyére vonatkozólag vannak pontos adataim, de ezek is 
jellemzők a szervezkedésre. Ebben az egy egyházmegyében az 
utóbbi években Mezőhegyesen, Nagylakon, Nagyréven, Ma- 
gyarbánhegyesen létesült új missziói központ. Ezenkívül Hat
van, Nagyfarcsa, Budafok, Gödöllő, Csillaghegy, Csepel mutat
ják a Budapest környéki szervezkedés erőteljes lendületét.

Uj templomépítési jelszó.
A szórvány-kérdés előtérbenyomulásával kapcsolatban 

érdekes változáson ment keresztül a magyar evang. templom
építési stílus. Leegyszerűsített apró épületek az új templomok. 
Nem az a törekvés, hogy hatalmas művészi alkotásokat hoz
zon létre templomaiban az egyház, hanem az, hogy minél több 
apró templom létesüljön. Azt. lehetne mondani, hogy a mai 
evangélikusság templomépítési jelszava: Házhoz szállítani a 
templomot és az evangéliumot a szétszórt híveknek.

A szórványban élő hívek csekély száma és anyagi sze
génysége itöbb helyen olyan megoldásra kényszerítette hívein
ket, hogy a református és szinten szórványban élő hívekkel kö
zösen építsenek maguknak templomot. Ezek a templomok 
mindkét felekezet jellegzetes vonásainak pontos betartásával 
épülnek, hogy mindegyik otthon érezhesse magát benne a sa
ját istentiszteletén.

Missziói felelősség.
örvendetesen fejlődik a missziói központok alakításával 

és a szórványtemplomok építésével kapcsolatos missziói kör
utak révén a gyülekezetek felelőssége általában a szórványügy 
iránt. A budapesti ev. gyülekezetek pl. költségvetésük 2%-át 
felajánlották szórványmunkára és ebből két missziói központot 
létesítettek Budapest környékén. A pesti felső egyházmegye is 
10 fillér évi szórványadót vetett ki minden hívére, hogy ebből 
megoldja a szétszórva élő hívek lelki gondozását. A legutóbbi 
püspökválasztáskor dr. Kovács Sándor egyetemi tanárban is 
pl. olyan püspököt választott a dunáninneni egyházkerület, aki 
egyetemi tanársága mellett szórvány-központok szervezésében 
és ápolásában találta lelki gyönyörűségét.

A tanya-világgal rendelkező gyülekezetek is erőteljesebb

— Még egyet szólj és meghalsz!...
Júliát a hideg leli, Alex azonban egy-két szóval megnyug

tatja s megint felfigyel a szobába.
— Nem félek én, Julia, a jó Istenen kívül senkitől... Ez 

azonban nem mondja azt, hogy vigyázzak magamra, mikor 
életemre tör egy elvetemült nő... Na... na...., azért ne félj, kis 
csacsi, nem lesz nekem semmi bajom... Mikor két ilyen jó lélek 
imádkozik értem, nem félekf...

Julia alig tudja visszafojtani nevetését. Úgy érezte, hogy 
Alfréd e szavak alatt megsimogatta Natalia arcát.

— Ha tudná Alfréd, hogy ki ez a kis csacsi!... — súgja 
Alexnak, miközben oly közel hajol hozzá, hogy érezte meleg 
lehelletét.

— Különben hagyjuk az egészet, mit rontjuk vele estén
ket! — mondja vidáman Alfréd. — Van-e jó vacsora!? Éhes 
vagyok.

Úgy látszik Natalia rohanna is már, mert Alfréd utána
szól:

— Ne siess azért annyira, ijedős madaram. Gyere csak 
vissza, hoztam neked valamit. Annyira kedvessé tetted ottho
nunkat s még egy szóval sem köszöntem meg neked...

— Ne gúnyolódj velem,, Alfréd...
— De belepirulhatdtt a kis ijedős madár! — Szorongatja 

erősen Alexnak kezét Julia.
— Nem gúnyolódom, Julia, nézd, ezt neked hoztam.
— De gyönyörű melltű!... — tör elő Natáliából a csodál

kozás. — Micsoda brilliánsok!!? S ezt nekem hoztad?
— Neked, Julia és nem mint unokahugomnak adom... — 

Mondja jelentőségteljes nyomatékkai Alfréd.
— Köszönöm, Alfréd, boldoggá tettélf...
Kis ideig csend volt s a pincében is visszafojtott lélekzet- 

tel lesték, mi történik most..., mert valami hiányzott még. Amá
lia néni megszólal:

tanyai gondozást léptettek életbe. A nyíregyházi gyülekezet pl. 
erre a célra diakonisszákat állított be a szolgálatba, a ceglédi 
egyház pedig, melynél a hivek egyharmada 50.000 kát. holdnyi 
területen él, hétköznapi istentiszteletekkel és a szórványhivek 
evang. lapokkal való ellátásával kísérletezik szép eredménnyel 
a szórvány-kérdés megoldása területén.

A szórványban élő hivek felé különösen ünnepek idején 
fordul oda az egyház kereső tekintete s ahová az élő szó ige
hirdetése nem ér el, oda a nyomtatott betű formájában juttatja 
el az evangéliumot. A „Harangszó“ ünnepi számaiból önkölt
ségi áron több száz példányt küldenek szét a lelkészek a szór
ványban élő híveiknek ünnepi üzenetül. Ezenkívül ez a lap min
den héten 500 ingyen-példányt küld szét templomtól távoleső 
szegény evangélikusok részére.

A rpissziói felelősség felébresztése szempontjából nagy- 
jelentőségű volt az is. hogy a készülő úi egyetemes névtárral 
kapcsolatban külön feldolgozást nyert szórvány szempontból a 
magvar ev. egyház statisztikája s ennek nyilvánosságra hozott 
adatai erőteljesen befolyásolták a szórványkérdés előtérbe 
nyomulását az egyházi érdeklődésben.

Törpeiskolák.
A felekezeti iskolák összetartó jelentősége miatt nagy 

harcot folytat egyházunk azok fennmaradásáért. Olvan helye
ken. ahol az iskola tanulólétszáma nem éri el a miniszteri ren
deletben előírt létszámot, az állam beszüntette az iskola fenn
tartásához adott személyi államsegélyt, egyházunk azonban 
ezeket az iskolákat továbbra is fenntartja a maga erejéből 
„törpe iskolák“ címen. Sok helven 10—15—20 tanuló van csu
pán, mégis gyermekeink saját iskoláinkban való neveltetése 
súlyos érdekére való tekintettel nagy áldozatoktól sem riadnak 
vissza gyülekezeteink.

Szórvány-konfirmandusok.
Tervbe van véve, hogy a Balaton mellett, a Kapernaum 

nevű lelkészi üdülőben szórvány-konfirmandusokat fognak ösz- 
szegyűjteni, hogy konfirmációjuk ezáltall lehetségessé váljék.

Liturgikus egység.
Megindult a válaszfalak lebontása. Erőteljes mozgalom in

dult meg. mely egységre törekszik a magyar evang. egyház
ban. Ennek legjellegzetesebb megnyilatkozása a hamarosan 
bevezetésre kerülő egységes istentiszteleti rend, az „Erős vár“ 
egységes és hivatalos szövegének megállapítása s az egységes 
énekeskönyvre való törekvés.

Nehézségek.
A magyar evang. szórvány-kérdés megoldásának egyik 

legnagyobb nehézsége az anyagi szegénység. Az egyes gyüle-

— S nincs hozzá szavad, Julia?
— Nincs hozzá szavam, néni... — zokogja az örömtől 

Natalia.
Léptek hallatszottak s azután csókok. Ruieff levágta a 

kagylót s szó nélkül elsietett. Csak a foga között ropogtatott 
valamit.

— Ott fent eljegyzést tartanak... — mondja vidáman
Julia.

— S ezt a szép órát öntől raboltuk el, Julia. — Mondja 
szégyenkezve Alex.

— Ne keseregjen. így van ez a jó... Csak már gratulálni 
tudnék a kedves rokonnak!

— Mi lesz ennek a vége? — sóhajtozik mélyet Alex.
— Azt is megtudjuk.... legyünk türelemmel, mindent meg 

fogunk tudni. — Lelkendezik szinte az örömtől Julia. — De 
most menüink, mert Rujeff még rosszat gondol. Ez a vad alak 
féltékeny Natáliára.

— Veszedelmes alak s csak revolverrel lehet féken tar
tani. Vigyázni kell rá, mert mindenre képes. Bosszúálló!

Ezalatt felértek. Szótlanul nézik egymást, csak szíveik 
beszéleetnek. Julia nyugodt, Alex ideges. Fél valamitől. Sze
gény Natalia.

— Most már tud mindent?... — mondja csendesen Alex 
Júliának.

— Mindent!...
— Fél még tőlünk?
— Nem, de úgy látszik, most ön kezd félni. Látom egész 

magatartásából. Most én mondom, ne féljen, itt vagyok mellette.
Pirulva nyújtja kezét Alexnak. Alex kezet csókol s zavar

tan távozik. Júliának nem volt még életében ilyen szép éjsza
kája, pedig nem aludt egy szemhunyást sem. Örült annak, hogy 
Alex és Natalia nem azok, kiknek gondolta.

(Folytatjuk.)
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kezetek és maga az egyház is nem rendelkezik olyan vagyon
nal, melyből a 'mindennapi élet biztosításán kívül messzemenő 
tervek megvalósítására is tudna jelentékeny áldozatot hozni. 
50 holdon felüli kötött egyházi birtoka van például a rk. egy
háznak Magyarországon 848.000, a ref.-nak 47.000, az ev.-nak 
ellenben csak 10.000. Kap ugyan a magvar evang. egyház az 
államtól anvagi segítséget lelkész- és tanítói fizetéskiegészítés 
címén, azonban még így is óriási terheket kéül az egyháztagok 
adófizetéséből előteremteni. Általában véve Magyarországon 
az evang. egvház eevházi adója az összes egvházi adók között 
a legmagasabb. Tréfásan szokták is emlegetni, hogv az evang. 
egyház a ..legdrágább“ egvház. A dunántúli egyházkerületben 
pl. az anya- és leánygyülekezertek közül nvotlcnajk az egyházi 
adnia az állami adónak 2T77—200%-a között mozog, tizenöté 
150—100% között, hatvankettőé 100—80% között, a többié 
80—60% s alig csak egynéhánynál van 60%-on alul. Ennek a 
nagy adónak az okát egyrészt a gyülekezetek lélekszámúnak 
az alacsonysánában kell keresnünk, másrészt pedig az iskola- 
fenntartási terhekben. A dunántúli egyházkerület gyülekezetei 
pl. évente 46:864.— P egyházkerületi járulékot fizetnek a ke
rület fenntartásához, ez azonban háromnegyed részben a kö
zépfokú evang. iskolák fenntartására szolgál.

Az anvagi szegénység nemcsak nagy tervek kidolgozását 
és megvalósítását kötözi meg. hanem a megindított munkáknál 
is áldozatos lelkeket kíván. Magyarországon például az evang. 
segédlelkészek fizetése havonta átlag 30.— P, a teljes ellátá
son kívül, ami kb. egy háztartási alkalmazott havi bérének fe
lel meg. Sokszor csupán ennyit kapnak azok a fiatal lelkészek 
is. akik egy-egy szórvány-központ megszervezésére kapnak 
kiküldetést.

A magyar evang. szórvány-kérdés megoldásának egy 
másik nagy nehézsége: a rossz közlekedési viszonyok. Magyar- 
országon az utak jókarbantartása nagyon nehéz, mivel nincsen 
megfelelő menyiségü burkolati kőanyag az ország minden terü
letén. Ezért azután csak a főutak vannak rendesen kiépítve s a 
kisebb helyek és tanyák megközelítése rossz időjárás esetén 
óriási nehézségekbe ütközik. A magyar sárba már sokszor ful
ladt bele a pásztor nyájatkereső próbálkozása és a nyájnak 
a pásztor után való sóvárgása.

A csonkaorszár határain túl élő magyar evangélikussággal 
való lelki közösség ápolása pedig a politikai feszült viszonyok
ban tá'ál súlyos akadályra. A csonkaországon élő lelkészek a 
megszállott területen nem végezhetnek szolgálatot. Útleveleink
be külön lapot ragasztat be pl. a cseh hatóság akkor, mikor ví
zumot ad, melyen fel van tüntetve, hogy az útlevél tulajdonosá
nak a csehszlovák köztársaság területén egyházi szolgálatot 
végeznie nem szabad. Ha pedig megszállott területről próbál
kozik valaki a csonkahaza egyházi köréivé)! szorosabb össze
köttetést ápolni, hamar összetalálkozik a „hazaárulás“ súlyos 
vádjával. ***

A legnagyobb nehézség azonban mégis mindig maga az 
ember, aki elhúzza magát az egybegyűjtő szeretet hatása alól.

Szétszórt egyház! Nem kéll-e Jézusnak rád is panasz
kodni: ,.Hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, miképen 
a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá és te nem akartad“.

Akard, hogy egybegyűjtsön a kereső szeretet! Akard, 
mint egyház is!

Akard, mint hivő is!
Túróczy Zoltán.
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Anya.
Irta: Ittzés Mihály né.

Nehéz és meredek, de drága és 
szent út az anyák útja. Az Ür a nőt 
anyának 'teremtette. Lehet, hogy nem 
minden nő hordozhat a szíve alatt drá
ga új életeket, de kitörölhetetlenül bele 
van vésve a nő leikébe, szívébe az 
anyaság, úgy is mondhatnám: az áldo
zatosság érzése. Az a nő, akiből ez 
hiányzik, természetellenes valaki. Enél- 
kül nem tudok elképzelni sem hivatal- 
noknöt, sem elárusítóleányt, mert nem 
hiszem, hogy egy nő igazi dolgozó em
ber lehessen, ha nincs meg benne az ál
dozatosságnak, szolgálatnak lelke. Sőt. 
igazi feleség is csak az a nő lehet, aki 
igazi anya is tud lenni. Ez az érzés, a 
női léleknek ez az igazi „énje“ termé
szetesen az anyaságban tud legtelje
sebben kibontakozni.

Az anyai szeretetnek legjellemzőbb 
tulajdonsága az áldozatosság, az ön
magáról való teljes megfeledkezés. Sok
szor hallottam anyák ajkáról: az élete
met is szívesen odaadnám, ha azzal 
valamitől megóvhatnám a gyermeke
met. És nem kevés azoknak az anyák
nak a száma, akik, ha nem is adják hó
hér bárdja alá a fejüket gyermekeikért, 
de életüket a maga egészében, egészsé
güket, karjuk erejét, szemük ragyogá
sát. arcuk rózsáit, nappalaik lázas mun
káját, éjjeleik könnyes aggódását, tusa- 
kodó imádságait gyermekeikért áldoz
zák. Abban van az anyai szeretet leg
drágább vonása, hogy sohasem sajnál
ja, sohasem sokalja az áldozatot. Sőt 
csodálkozva nézne minden anya arra, aki 
sajnálná őt, amiért éjszakáról-éjszakára 
beteg gyermeke ágya mellett ü'l, ahelyett, 
hogy szórakoznék és magakedvére töl
tené idejét!

Milyen gyönyörű szó: édesanyám!
Ez is, mint a „feleség“, azt hiszem, pá
ratlan a világ népeinek nyelvhaszná'.a-
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tában. Drága szó ez: szeretlek! Meg
romlott, lejtörejutott életeket tud átala
kítani, világot tud megváltani, de még 
magasztosabb ez: édesanyám! Ez maga 
az új, beteljesült élet! Ezt a nevet csak 
boldog büszkeségnél, hálás alázattal 
szabad viselni, közönyösen, teherkénen 
hordani bűn! Miiven szent jog. drága 
érdemrend ez a név és milyen kimond
hatatlan nagy felelősség is egyben! Ezt 
csak akkor érzi meg az ember teljesen, 
ha a maga egész komoly valóságában 
átgondolja, hogy a gvermek Isten áldá
sa. drága ajándéka. Időtöltő játékszer
nek, öltöztetnivaló bábunak, kényeztet
ni való cicának, vagy mindig útban levő 
fölösleges kölöncnek igen sokan érzik 
a gyermeket, de áldásnak Isten szere
tnie jelének venni már nehezebb dolog. 
Kevesen gondo'nak arra, amikor gyer
meküket nevelik, hogy az a kis lélek 
nagyon sokat fog egykor nyomni az 
ítélet idején terhemre vagy javamra. 
Többre-Hizatás'om lehetősége a vele 
szemben való hűségemen vagy hűtlen
ségemen is csorbát szenvedhet. A gyer
mekem egyfelől bűneim hordozója, 
büntetett szenvedője lehet, de lehet 
megkegyelmezettségem drága záloga is. 
Két ember (helvesebben sok-sok ember) 
életének folytatása a gyermek, aki ma
cában hordhatja s egykor kiteljesít
heti azokat az álmokat, vágyakat, ami
ket valamikor magának álmodott két 
ember és lehet a mennyei Atya „ámen“- 
je sok esztendő hivő, könyörgő, egeket 
ostromló imádságára. Hogy mivé lesz, 
íz  nemcsak az öröklött hajlamokon. Is
tentől kapott talentumokon fordul meg, 
hanem a nevelésen is. És még valamin: 
az érte való imádságokon. Sokszor ér
zem, hogy gyermekeimet nem a jó ne
velés •— bár ez is nagyon fontos és 
egyáltalában nem mellőzhető tényező 
— fogja egész emberekké tenni, hanem 
az értük szálló fohászaink.

Mint anyák, legyünk mindig példa
képek gyermekeink számára. Legyen az
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a hajlék, ahol te meg én vagyunk a 
család lelke, igazi otthon, puha, meleg, 
derűs fészek, ahol a megfáradt férj erő
re kap, a kicsiny fiókák meg szárnyu
kat bontogatva készülnek a jövő szol
gálatra. Emberileg nem tudok számom
ra szebb jutalmat elgondolni sem, mint
hogy egyszer majd a lányom olyan 
anya és feleség kívánjon lenni, minit én 
vagvok, a fiam meg olyan feleséget 
óhajtson, mint az édesanyja. Én termé
szetesen azért imádkozom, hogy sokkal 
különbek lehessenek.

Gyermekeinknek szerezzünk sok 
örömöt, de ne drága ajándékokkal csal
junk mosolyt az ajkukra, jutalmuk ne 
valami drága pénzen vásárolt csoda- 
játék legyen, hanem az, hogy most 
édesanyjuk is játszik velük, mesél ne
kik és édesanyjuk ölében ülve nézhetik 
végre azt a féltve őrzött, szép könyvet, 
amit máskor csak messzirőil szabad 
megcsodálniok. Sok örömet, sok boldog 
karácsonyt, sok szerefetet adjunk gyer
mekeinknek, mert a gyermekkor édes 
emlékei megkönnyítik a férfikor küzdel
meit és az öröm és hála könnyeit csal
ják az öregedő ember szemébe is.

A nevelést a születés pillanatában 
kell elkezdenünk; amikor gyermekünket 
neveljük, ugyanakkor magunkat is ne
velnünk keli! Soha ne lássa, vagy hall
ja a gyermek szülőjétől azít, amit neki 
megtiltottak! Büntetés, fenyítés nélkül 
nincs nevelés; de a helyes nevelés nem 
arra irányul, hogy a büntetéstől való 
félelem tartsa távol a rossztól, hanem 
vezesse rá a kicsit arra, hogy a verés
nél sokkal nagyobb és fájóbb büntetés, 
ha édesapja vagy édesanyja szomorú, 
nem néz rá. nem csókolja meg, nem be
szél vele. Ezzel lehet a gyermeket rá
nevelni arra is. hogy később se a kö
vetkezményektől való félelem tartsa 
vissza valami bűntől, hanem az a tudat, 
hogy a mennyei Atyát szomorítja meg, 
ha rosszat tesz. Kegyetlenkedés, durva
ság, ijesztgetés nem nevelési eszközök!
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Szigorú, igazságos szeretetnek kell ér
vényesülni ebben. Sok mindent elnéz
hetünk a gyermeknek, de a hazugságot 
legyen az bár még oly csekély, soha el 
ne nézzük, szó nélkül ne hagyjuk! És 
ezt megint nem lehet fenyegetésekkel 
keresztülvinni; mondjuk pl. azt a szá
monkérésnél: ha megmondod az igazat, 
kicsit kapsz ki, ha nem, nagyon meg
büntetlek. Büntetés után a bocsánatké
rés el ne maradjon és mi bocsássunk 
is meg azonnal, győzzük le teljesen a 
boszúságot, haragot a megtérő kis bű
nössel szemben. A megbánt és megbo
csátott bűnöket a mennyei Atya is egé
szen a háta mögé veti!

Nevelésünkkel necsak derék embe
reket akarjunk nevelni, hanem gondol
junk mindig arra is: gyermekem Isten 
ajándéka, ö  bízta reám, hogy belőle a 
mennyek országa számára neveljem az 
Ür katonáját!

A gyermek nagy kincs, Isten áldá
sa; legyen ez minden szülő, minden 
anya számára szent felelősség és szent 
életcél. Nekünk, magyar nőknek, mos
tani és leendő magyar anyáknak külö
nösen drága ajándéknak kell látnunk 
gyermekeinket és Isten áldásának min
den magyar gyermeket. Kócoshajú, sá
padt, piszkos-rongyos magyar gyerme
kek várják a magyar anyákat, áldozatos
lelkű, szolgálni tudó asszonyokat, leá
nyokat! Anyának, magyar anyának lenni 
nem azt jelenti, hogy okvetlenül férjhez 
kell menni, mert hiszen van sok anyátlan 
gyermek. Anyának lenni azt jelenti, hogy 
önftvíldozón, hálát nem várva, kedvet 
nem veszítve, dalos ajakkal, örvendező 
lélekkel, felfelé és élőre néző szemmel 
életet adva, életet megtartva járni a 
magyar ugart a szeretet és hit lámpá
sával, amit az Úr adott mindannyiunk 
kezébe . . .

ANYÁM . . . /
Hányszor bántottam goromba szóval, 
Hányszor okoztam fájdalmat neki, 
Hányszor láttam, hogy gondterhes arcán 
Végigszántanak: bánat-könnyei t

Vézna testét megtörte a munka.
Dolgozott szegény éjjel-nappal.
Nem találta őt az ágyban soha,
Sem késő este, sem kora hajnal I

Mióta megnőttem s gondolkodom,
Mióta jártam egy-két iskolát,
Azóta tudom csak értékelni 
Az anyát, azt az „édes, jó anyát“!

Most már értem, tudom mi az anya, 
Mindent tudok, csak azt az egyet nem: 
Miért nem tudtam ezt már korábban is ? 
Mért voltam hozzá sokszor kegyetlen ?

Miért bántottam goromba szóval?
Miért okoztam fájdalmat neki ?
Mért kellett látnom, hogy fáradt arcán 
Egyre peregnek bánat-könnyei?

Szirti János.
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A keresztyénség és a sport.
Augusztus elsején ünnepélyesen meg

nyitották a berlini o'limpiászt. Azóta az 
egész világ érdeklődése Berlin felé for
dult. Rádiók hangszórói, újságok külön
kiadásai viszik szét a nagy világban a 
,,nemzetek küzdelmeinek“ eredményeit. 
Mindenütt és mindenki sportról, test
edzésről, versenyről beszél. Ezekben a 
napokban nem maradhat néma a ke- 
resztyénség sem, kell, hogy legyen néki 
is mondanivalója. Állítsuk hát oda a 
sportot a keresztvénség mindent meg
világító fényszórójának fényébe.

Ennek a fénynek a megvilágításában 
meg kell látnunk a sport áldásait. Ezek 
között első helyen áll annak fegyelmező 
ereje. Pál apostol is azt mondja: ,.aki 
pályafutásban tusakodik, mindenben 
magatürtetö“. Önfegyelmezést kíván a 
versenyre való előkészülés, fegyelme
zést követel a döntő pillanat idegfeszítö 
volta, magatürtetést az esetleges vere
ségnek derekas elviselése. Az amerikai 
csapat vezetője kizárta a küzdők sorából 
legkiválóbb nő úszójukat, mert az meg
feledkezett arról, hogy a sport és az ön- 
fegyelmezés összetartoznak.

Van azután a sportnak összekapcsoló 
ereje. Az olimpiai bizottságnak elnöke 
megnyitó beszédében az előtte álló zász
lóerdőre mutatva, ezt mondotta: Milyen 
csodálatos, ezek a zászlók békességben 
csak a versenypályán férnek meg egy
más mellett. S valóban. Berlinben a né
met és francia, a magyar és cseh, a ja
pán és az amerikai, az olasz és angol 
nem ellenségek, csak ellenfelek. A sport 
összekapcsoló erejének az eredménye!

S van a sportnak testet edző ereje. 
Megacélozza az izmokat, erősíti a mun
kaképességet, fokozza a kiizdöképességet. 
A test a lélek temploma. Illő tehát, hogy 
gondot fordítsunk reá, erősítsük és fej
lesszük.

A keresztyénség fényének megvilá
gításában megláthatjuk a veszedelmeket 
is, amelyeket a sport magában rejt. Az 
egyik veszedelem az emberbálványozás 
veszedelme. Egyes kiváló sportemberek
ből földöntúli lényeket csinál a sportra
jongók őrülete. Bálványozva emlegetik 
nevüket, fényképük ott lóg szobájukban, 
órák hosszat hajlandók várakozni, csak
hogy egy aláírást kaphassanak tőlük. Em
berimádat ez — modern pogányság.

A sport nem cél, hanem eszköz. Mi
helyt erről megfeledkezünk, új veszede
lembe sodródunk. Eszköz a sport testem 
edzésére, egészségem ápolására és a 
„külső ember“ fenntartására. Manapság 
sokszor céllá válik. Egyéni dicsőség és 
hiúság keresése, rekorderedmények haj- 
hászása lesz belőle.

S végül a sport nem üzlet. A pénz 
ördöge a sportnak sem kegyelmezett 
meg. Megfertőzte és megrontotta. Kő- 
ónkban egyik legjobb üzlet és kereseti 
forrás a sport lett. Milyen messze va
gyunk az ókori szellemtől, ahol egyszerű 
babérkoszorúért küzdöttek a versenyzők. 
Ma pénzért csinálják. S ha nem nagy a 
tét, nem is erőlködnek. Üzlet lett a ne
mes versengésből.

A keresztyénség sohasem volt ellen
sége a sportnak, a test edzésének. Ápol
juk és gondozzuk a testet, de — ne a 
lélek rovására. W. Ö.

Romolhatatlan koszorúért.
Versenyfutás az élet. Mindenki har

col, minden élet előtt cél lebeg. Közöt
tünk annyi a különbség ebben a tekin
tetben, amennyi különbség van a célok 
között, amelyért küzdünk.

Az emberi élet térképe olyan, mint 
az olimpiai stádion hatalmas küzdőteré
nek képe. Versenyek folynak itt is. ver
senyek robognak az életben is. Olyan 
az élet képe, miht égy hatalmas homok- 
sivatagé, mélyen csak elvétve vannak 
oázisok, ahol meghúzhatja magát, ahol 
felüdülést találhat ember és állat egy
aránt. A homok a küzdelem, a zöld pá- 
zsitos, pálmaligetes oázis, amely olyan 
ritka, a boldogság, mint eredmény a 
küzdelem után. A versenyeken nem 
veszi el minden versenyző a babérkoszo
rút. csak egy! Mindenkinek nem jelent 
a küzdelem győzelmet!

Olimpiai játék az élet! Olimpiai já
ték, ahol próbára teszik az erődet, a 
szivedet, a lelkedet! Ha valaki győzni 
akar. az élet egyáltalán nem komolyta
lan játékának színpadán, annak erőre 
van szüksége. Erő nélkül nincs küzde
lem! Küzdelem nélkül nincs győzelem! 
Más viszi e! a babérkoszorút és tartja 
ég felé. hogy kiemelkedjék a hétközna- 
piságból, a földnek porából, annak sa
lakjából.

Olimpiai játékon veszel részt tele 
küzdelemmel, melyet a verseny izgalma 
idézett elő lelkednek mélyén, ha szülő 
vagy! Ne felejtsd el, hogy csak úgy ju
tottál él a célhoz, ha gyermekednek erőt 
tudtál adni. Nem olyat, ami elmúlik, 
aminek letörésére elég, ha a sápadt arcú 
betegség, mint hívatlan vendég betop
pan hozzád és 'lecsókolja gyermeked ar
cáról a halvány rózsaszínt és vagy fakó 
vagy lázrózsákkal kirakott arcot ad né
ked, az édesanyának helyette cserébe. 
Olyan erőt kell adnod, amely romolha
tatlan, amely egyedül elég erős ahhoz,- 
hogy ne múlandó földi koszorút, hanem 
romolhatatlan babérkoszorút biztosít
son gyermeked számára. Amelyért ér
demes a versenyt megfutni, a küzdel
met végigharcolni. Tudod mi ez az erő? 
A hit. melyet neked kell elindítani ben
ne. Vájjon te hogyan, milyen erővel, 
milyen hittel harcolsz? Két koszorú á l 
előtted! Melyiket tartod érdemesebbnek!

A küzdelemhez kevés az erő. Hiába 
van valakinek acélerős karja, hiába duz
zadnak az izmok a testén, hiába van 
herkulesi délceg alakja, ha nincsen 
megfelelő egészségű szíve. A versenyt 
nem fogja megnyerni. Talán feleúton 
fel kell adnia a további küzdelmet s en
gednie kell, hogy mások vigyék el előle 
a babérkoszorút.

Vigyázz a szívedre! Legyen benne, 
ami szívvé teszi. Ne felejtsd el, ez a kis 
öklömnyi húsdarab az, ami ezen a vilá
gon a legjobban tud szeretni, de a leg
jobban tud gyűlölni is. A romolhatat- 
ian koszorú elnyerésére csak az a szív 
képes, amelyik szerétni tud. Amelyik 
fájni tud, ha szenvedőt lát, amelyik vé- 
rezni tud, ha nyomorgót lát!

Az élet küzdelem! A harc megvívá
sában nagy szerepe van a szívnek! Ha 
az megáll, megszűnik az élet. Ha szí
vedben nincs szeredet, nincsen benne 
éleit! Földi koszorút még mindig nyer
hetsz, de romolhatatlan koszorút nem
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készítenek számodra, mert te magad 
sem akartad! Milyen szívért imádkozol, 
milyen szívvel futod az élét olimpiai 
versenyét?

A küzdelemhez nem elég a szív sem! 
Lélekre van szükség. Amint az ember 
szív nélkül minden lehet, csak ember 
nem, éppen úgy a küzdő sem lehet igazi 
versenyző lélek nélkül. A harchoz lélek 
kell, amely erősít, ami biztat, ami re
ményt ád. Lelkierö kell, amely kitartás
ra ösztönöz, ami még akkor is hajt: 
csak előre, ha már mindent elveszettnek 
látsz is!

Hogy valaki érmet, bajnoki címet, 
nevet szerezhessen, ahhoz is lélek kell. 
Pedig ezek elmúlnak. Múlandó, herva
dandó koszorút szereztek csupán. Egy 
ideig erős a kéz, fényes az érem, szép 
a babérkoszorú, jóleső a hírnév! De 
egyszercsak lehanyatlik a koszorút tartó 
kéz, az idő kikezdi az érem ragyogó 
orcáját, jönnek új bajnokok s lassan, 
de biztosan a múlté lesz az, ami a múlt
ban történt. Nem marad belőle semmi, 
csak az emlék, ami sokszor úgy tud 
fájni.

Romlandó koszorúért való harcnak, 
küzdelemnek, még győzelem esetén is 
milyen szomorú a vége! Nem marad be
lőle semmi! Hiába öntik ércbe, hiába 
vésik márványba, az idő vasfoga min
dent megemészt!

Mi harcoljunk, küzdjünk, szenved
jünk ha kel!, romolhatatlan koszorúért!

Hány ifjú áll meg ma is a berlini 
olimpiai versenyek nagy pódiumán duz
zadó erővel, gyorsabban lüktető szívvel 
és a győzelemért remegő lélekkel! Csak 
el ne felejtsék, hogy nekik egy másik, 
egy örökkévaló, hervadhatatlan koszo
rúért is küzdeni kell, ámelyet nem a föl
di versenybírák, hanem az élet igaz bí
rája, az örökkévaló Isten ítél oda kinek- 
kinek aszerint, amint győzött az élet 
versenyén!

Németh Géza.

TŰNŐDÉS.
Kiket Isten búsan büntet:
Célok előtt porba dobja,
Magasból zöld tengerbe ejti,
Sivó habokba.

Kiket Isten búsan büntet:
Rútul torzóra csúfítja;
Az ebeket és farkasokat 
Rájuk uszítja.

Kiket Isten búsan büntet:
Villámként agyon nem csapja,
Nekik a halálbort, kortyonkint,
Csak kinálgatja ! . . .

Vagy akiket szívvel szeret:
Őket veti, rontja, marja ?
Hogy annál édesebb legyen majd 
Ölelő karja ? I

Solt László,

Hollandia. Vilma - királynő beszün
tette egy lap járatását, mert abban is- 
tengyalázó cikk jelent meg a keresz- 
tyénség ellen. A lap eddig 10 példány
ban járt a királyi udvarnak.

4 te m p lo m b ó l  
e lk é s ö lc  s z á m á r a .

„Advent egyik vasárnapján a luganoi 
tó mellett fekvő kis kápolnában kellett 
prédikálnom", írja Bolt Miklós „Utak és 
találkozások“ cimü emlékiratában. „Túl ko
rán jött, — szólt hozzám az egyházfi, aki 
nem ismert. OJvan korán, mint az az 
öreg úr ottan. Ö mindig elsőnek van itt 
a templomban. Egyszer azt mondta nekem: 
Szolgálathoz szoktam és ez itten Isten
szolgálat. Tudja, hogy ki ez az ember? 
Az öreg Moltke tábornok “

Miiért m e g y e k  r o s s z  Idő  
e s e té n  Is  te m p lo m b a  ?

1. Mert mi csak a naptárt csináljuk, az 
időjárást Isten irányítja s ami tőle jön, jó.

2. Mivel Isten minden ünnepnapot meg 
szentelt és megáldott igéje által s nem 
tett kivételt az esős vasárnapokkal.

3. Mivel én is odavárom a lelkészemet s 
nagyon csodálkoznék, hogyha az rossz 
idő miatt otthon maradna.

4 Mivel jelenlétem sokkal szükségesebb 
azokon a vasárnapokon, amikor csak 
kevesen vannak, mint amikor a temp
lom tömve van.

5. Mivel példám mindig hatással van má
sokra, akár megyek templomba, akár 
nem.

6 . Mivel látom, hogy a világnak legelké- 
nveztetettebb fiai a legrosszabb időjá
ráskor sem akadályoztatják magukaf 
szórakozásuk keresésében.

7. Mivel egyéb áldások mellett éppen az 
időjárás mutatja meg, milyen alapon 
nyugszik a hitem. Meg kell mutatnom, 
mennyire szeretem az Úr jézust s hogy 
a keresztvén önmegtagadó élet függet
len az időjárástól.

8 . Mivel Jézusnak ezt az igéjét (Máté 13,
2 1 .) „nincs gyökere benne, csak ideig 
való“ nem szeretném magamra vonat
koztatni.

9. Mert Isten talán éppen ezen a vasár
napon szánt nekem különös áldást.

10. Mivel nem tudom hány vasárnapom 
van még egyáltalában ezen a földön.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Hazatalálás.
Aug. 10. Luk. 15, 14—16. Éhség. Ha egy 

lélekben felébred a vágy Isten után az a 
Szentlélek munkája, mint ahogy a Szent
lélek vezet végig Isten megtalálásáig az 
összes állomásokon. Az első állomás az 
éhség. „Minekutána mindent elköltött, 
támadá nagv éhség... és ő kezde szüksé
get látni“. Mikor már mindenünket elté- 
kozoltuk mikor már mindent odaenged
tünk a Sátánnak, mikor már nincs sem
mink, amit az atyai házból hoztunk, mi
kor már minden erőforrásunk kiapadt, 
akkor „támada nagv éhség“, akkor kez
dünk szükséget látni, az éhség és szom
júság elepedtségével kapkodunk fűhöz- 
fához, belekapaszkodunk minden szalma
szálba, hozzászegödiink ,,a vidék egyik 
polgárához“, akárkihez vagy akármihez 
és megyünk meggondolás nélkül az első 
disznóvályú mellé, hogy jóllakhassunk, és
— óh örökre imádandó isteni kegyelem!
— „senki sem ád vala neki“.

Aug. 11. Luk 15. 17/a. „Kérjetek. . .  T 
A tékozló fiú ott ül nyomorultan, testi és 
lelki kifosztottságban a disznóválvú mel* 
lett. Érzi, hogy itt nincs számára életlehe
tőség. Nem is kell neki ez az élet. Meg- 
csömörlött tőle. Kimondhatatlan sóvárgás 
fogja el egy más élet után, mely boldog
gá, gondtalanná tudja tenni. Hazavágyik. 
Amikor bűneink tudatára ébredünk, mi
kor azoknak súlya egész a porba nyom, 
mikor mint a mély verembe esett, azt lát
juk, hogy nincs semerre kiút, mikor a tor
kunkon érezzük a kést, a kérés, a kö
nyörgés lelkiállapotában vagyunk.

Aug. 12. Luk. 15,17/b—19'a. „és adatik 
néktek I“ Kinyújtja kezét az atyai hajlék 
után, de érzi, hogy valami elválasztja őt 
attól. És akkor meglátja bűneiben azt a 
rettentő szakadékot, mely közte és az Is
ten között van és felfakad szívéből a ke
serves, fájdalmas vallomás: „Atyám, vét
keztem az ég ellen és te ellened!“ Ez a 
bűnbánat a Szentlélek legcsodálatosabb 
ajándéka, ez már az „adatik“ a kérésre, 
mert enélkül nincs közeledés az Istenhez-

Aug. 13. Luk. 15. 19/b.,,Keresselek. . .  I“ 
Keresi, hogy mi az, amibe belekapasz- 
kodhatik, hogyan lenne megoldható, hogy 
ismét az Atya házában lakhasson. És 
megérzi, hogyan kell közelednie. Tudja, 
hogy a fiúsághoz eljátszotta minden jo
gát. csak azért könyörög, hogy béres, 
szolga, utolsó lehessen az Atyja házában. 
Az alázatosság útját kel! keresni. Ez a 
hazavezetö út. Bűnös önmagunk teljes 
megutálása és megismerése annak, hogy 
elveszett és elkárhozott ember vagyok, 
senki és semmi, utolsó, akinek csak a kü
szöbön van a helye.

Aug. 14. Luk. 15. 20. „ .. .é s  találtok“. 
Amit a tékozló fiú kért. megkapta. Már 
akkor, mielőtt kérte. Kérésén és remény
ségén felüli. Mert az Atya már rég várja 
haza. Hogyan láthatta meg fiát. aki még 
távol volt? Csak úgy, hogy mindig leste, 
várta. Istennél tudva van az én magam- 
baszállásom, bűntudatom és bűnbánatom. 
Az isteni mindentudás és bölcseség lát
ja azt, ami lelkemben végbemegy. Látja 
közeledésemet és a szorgalmatosán kere
sőnek készíti az útját hazafelé. Vár nap- 
ról-napra, mindent elfedező szeretetével, 
mindent megbocsátó kegyelmével. De a 
kiskapuig nekem kell elmennem.

Aug. 15. Luk. 15. 21. „Zörgessetek . . . ! “ 
Nem tudja semmi visszatartani, felkel és 
elindul a maga rongyaiban és bűneiben 
az Atyához. Senki máshoz, egyenest 
Őhozzá, Őneki kell megváltania. hogy 
vétkezett. Ez a zörgetés a lákób könyör' 
gése: „Nem bocsátíak el téged, míg meg 
nem áldasz engemet.“

Aug. 16. Luk. 15. 22—23. „ . . .  és meg- 
nyittatik néktek!“ Csak eddig tudta el
mondani, amit mondani készült. A többit 
az Atya lecsókolta ajakáról. Nem a bé
rest. nem a szolgát, — a fiát várta haza. 
Boldog az az ember, aki idáig eljutott. 
Mert itt már eléje jön az Isten. Mindent 
elfedezö szeretetével magához öleli, le
csókolja szeméről a könnyeket, arcáról a 
szomorúságot és azt mondja neki: Ülj le 
az én asztalom mellé és egyed, amit rég
óta tartogatok a számodra! F. B.

Csehország. A Vatikán Csehország 
segítségével akarja a Kárpátok alján élő 
görögkeleti és görögkatolikus lakosságot 
a római egyházba téríteni.
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K A R C O L A T O  K.

A z o lim piása  és a szülök.
Az olimpiászon küzdő fiakra sokat 

gondolnak a szülők. Úgy látszik 
azonban, hogy a küzdő fiák között 
is voltak és vannak, akik sokat 
gondolnak a szülőkre.

A monda szerint a spártai Dia- 
goras két fia egyszerre hagyta el 
győztesként a küzdő teret. Micsoda 
dicsőség! És a fiuk ugyan ni it 
csináltak ? Dicsőségük minden babé
rát odavitték öreg atyjuk elé, azután 
felvették örömmámorban úszó atyju
kat a vállukra s úgy vitték az 
örömrivalgó nép között mindenkinek 
feje fölött.

A mostani olimpiászon van egy 
hatalmas, kedves, mosolygó arcú, 
csokoládészinü néger: Cornelius
Johnson. Két méter és három centi
méter magas és magasugrásban 
208 centimétert is átvisz. Amikor 
megkérdezték, hogy biztos-e a győ
zelmében, azt válaszolta: „Csak
azért szeretnék győzni, hogy odahaza 
Los Angelesben a szüleim örüljenek, 
mert nagyon drukkolnak értem".

Mai ifjak! Jelentéktelenek és világ
híresek, bajnokok, bajnokjelöltek, 
vagy önbajnokjelöltek! lndit-e titeket 
nagy dolgokra az a vágy, hogy 
szülőiteknek örömöt szerezzetek ? 
Vagy engeditek, hogy megszégye
nítsen titeket egy ókori pogány, 
avagy egy mai néger ?

Cornelius Johnson azóta meg is 
nyerte az olimpiai bajnokságot. Meg 
is érdemelte.

H E T I  K R Ó N I K A
Gömbös Gyula miniszterelnök aug. 

elején átveszi hivatalát. — A budapesti 
új olasz követ Vinci gróf lesz. — A po
zsonyi színház homlokzatáról eltávolí
tották Vörösmarty JVjihály és Katona 
József szobrát. — Kassa éléről menesztik 
a magyarfajó polgármestert. — A Tátrá
ban is lesz szovjet-repülőtér. — Nagy 
légvédelmi és légelhárító gyakorlatok 
folynak a Felvidéken. — Hazaárulás cí
mén elítéltek a csehek egy magyar föld- 
birtokost, mert égve hagyott egy mé
csest. ■— Az olimpiai fáklya-ünnepség 
megzavarása miatt Ausztriában felfüg
gesztették az amnesztia-rendeletet. — 
Németország és Olaszország résztvesz 
az öthatalmi értekezleten. A Rajnavidék 
megszállása nem kerülhet szóba az ötha
talmi értekezleten. — Hitler megnyit 
tóttá vasárnap felejthetelen szép ünnep
ség keretében a tizenegyedik olim- 
piász küzdelmeit. — Óriási arányú had
gyakorlatot rendeznek Délolaszország-

ban. — Félbeszakadtak az angol-olasz 
' kereskedelmi tárgyalások, mert a régi 
ölasz kereskedelmi adósságok rendezé
se előtt Anglia még ideiglenes kereske
delmi szerződést sem hajlandó kötni, 
viszont az olasz kormány nem tett ide- 
vonatkozó'lag elfogadható ajánlatot. — 
Japán kapta meg az 1940. évben tartan
dó olimpiász megrendezését. — Japán 
150 kilométer hosszú alagutat épít a 
tenger alatt. — Abesszin szabadcsapa
tok megtámadtak egy olasz rendőrállo
mást, de az olaszok visszaverték a tá
madást. — A spanyol kormány tenger
alattjárói el akarják zárni a gibraitári 
tengerszorost. — A spanyol felkeilök 
erősítéseket kaptak Marokkóból és min
den fronton előrenyomulnak. A burgosi 
nemzeti kormány elismertetését kéri az 
európai hatalmaktól. Az ellenforradalmi 
csapatok általános támadást indítottak 
Madrid ellen. Nincs elég temető, elége
tik a holttesteket a spanyolok. — Spa- 
nyOl-Marökkóban lelőttek egy francia 
repülőgépet.

H A R A N G S Z O .
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

9 .  v a s á r n a p .
Lukács 16, 1-9.

Ennek az igének első mondanivalója ez: 
sáfárok vagytok, nem vagytok tehát a 
magatokéi, hanem Istennek megbízottjai, 
munkatársai. Milyen kitüntetés ez minden 
ember számara! Másik üzenete Így fejez
hető ki: hamis sáfárok vagytok, akin 
eltékozoljátok a reátok bízott javakat, 
hűtlenül kezelitek a tálentomokat. Milyen 
kellemetlen leleplezés ez minden ember 
számára. Igénk harmadik tanítása az akar 
lenni, hogy megtanuljuk ettől a hamis 
sáfártól a fáradhatatlanságot, amellyel 
kellemetlen helyzetén segített és az eszes
séget, ahogyan rendezni igyekezett életének 
rendezetlen számláját. Miért nem lehet
nének a világosság fiai eszesebbek a világ 
fiainál ? Miért volnának Krisztus katonai 
hitványabbak a sátán csatlósainál ? Tanul
junk tőlük, mert nem szégyen még az 
ellenségtől sem tanulni!

Egyetemi tanári kinevezés. A kor
mányzó tizenöt egyetemi tanárt neve
zett ki. Közöttük Wiczián Dezső dr. 
egyetemi magántanárt az evangélikus 
hittudományi karon üresedésben levő 
egyetemes egyháztörténeti tanszékre 
egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá 
nevezte ki.

Segédleilkészkihelyezés. D. Kapi Bé
la püspök Békés József felavatott lel
készt Gyékényesre helyezte igeiglenes 
segédlelkészi minőségben.

Rádiós istentisztelet lesz aug. 9-én 
11.15 órakor a Deák-téri templomból. 
Prédikál Magócs Károly kerületi köz
ponti lelkész. Énekszámok a Dunántúli 
énekeskönyvből: 11, 458, a himnusz és 
290. Orgonái Kapi-Krájik Jenő orgona- 
művész, a Deák-téri templom karnagya.

Pápa. Lélekemelő ünnepe volt julius 
26.-a a nagymultú pápai evang. gyüle
kezetne^. A veszprémi ev. egyházme
gye főjegyzője, dr. Mohácsy Laojs ezen 
a napon iktatta hivatalába — a délelőtti

istentisztelet alkalmával — Kalniczky 
Gusztáv földbirtokos, újonnan megvá
lasztott felügyelőit; Horváth Bájint és 
Helinger Lajos gondnokokat s a nagy
számú presbitériumot. — Istentjszltalet 
után küldöttség üdvözölte az új felügye
lőt, köztük: a Vitézi Szék, Honsz, Front
harcosok Szövetsége, evang. egyház
megye felügyelői kara, református egy
házközség stb.

Felvidék. Négy új lelkészi állást szer
veztek államsegéllyel: Pozsonyban, Lip- 
tószentmiklóson, Kassán és Túrócszent- 
mártonban. — Pozsonyban az északi ál
lamokkal való kapcsolatok ápolására 
skandináv társaság alakult. — A Magyar 
Ev. Szövetség júl. 1—10-ig Csetneken jól 
sikerült leánytáborozást rendezett. — 
Várgede-Fülek, ez a két missziói pont, 
közös lelki gondozás és igazgatás alá ke
rült. Élén Balogh Gyula s. lelkész áll. — 
Németgurabon új templom épül.

Bonyhád. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye bonyhádi gimnáziumának 
1935—36. tanéve emlékezetes volt. Ekkor 
nyílt meg a gimnázium mellé épült új 
diákotthon 51 növendékkel és alakult 
meg a bonyhádi öregdiákok szövetsége. 
Az intézetnek 321 tanulója volt, közülök 
148 evang., 127 rk., 24 ref. és 18 izraelita. 
Az ifjúság között belmisziói, Petőfi, sza
való és sportkör működik. A gimnázium
nak leánymagántanulói is vannak.

A Magyar Diákok Pro Christo Evan
gélikus Osztálya szeptember 2., 3. és 
4.-én tanévnyitó diákkonferenciát tart 
Tahiban a középiskolák felső osztályú ta
nulói és az egyetemi hallgatók részére. A 
konferencia előadói: Kiss György, Má- 
lyusz Tibor, Zászkaliczky Pál, Barcsay 
Miklós, Kada Judit, Balikó Zoltán. Jelent
kezési dij: 1 pengő, napi ellátási dij: 1.93 
pengő.

H A T Á R O K O N  TÜL.
Ausztria. Dr. Innitzer bécsi bibor- 

nok a német-oszitrák kibéküléssel kap
csolatban írt egyik cikkében a követke
zőket írja: „Ezrek tértek át ezekben az 
években a protestantizmushoz. Nap
jainkig még senki sem állította össze 
ezt a tízezreket is meghaladó statiszti
kát. Eredménye megrendítő volna. Az 
utolsó három év tulajdonképeni győz
tese a protestantizmus.“

Németország. Érdekes számok a Lip
csei Misszió 100 éves jubileumáról. A 
rendezőség eladott 10.000 jelvényt. Az 
új nővérotthon költségeire kéritek 75 
ezer márkát — az avatás napjáig 84 
ezer folyt be adományképen. — A Lip
csei Misszió évi összbevétele: 467.493 
márka, kiadása: 499.640 márka. Magyar- 
ország adománya 1181.50 márka volt. Ezt 
az összeget csak Elszász-Lotharingia 
adománya múlta felül. — Az egyik jubi
leumi istentisztelet offertóriuma: 1168
márka volt.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Eljegyzés. T o m p a  Mi k  ló s kán

tortanító eljegyezte S z a b ó  B ö s k é t  
Tétről. (Minden külön értesítés helyett.) 
— Dr. theol. J á n o s s y  L a j o s  egye
temi tanár (Sopron) és P e t r o g a l l i  
Kl á r i  (Komárom) jegyesek.
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Kiadóhivatala
p Apa D unántú li S z a k á c sk ö n y v é t

három pengő beküldése ellenében bérmentve szállítja a szerző:
alsószopori NAGY FERENCNÉ Sopron, Jókai-utea 16.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. A sertésértékesítési helyzet 

javulóban van. — Erélyes beavatkozás 
készül a kőbányák kartellje ellen. — A 
szegedi mezőgazdasági kiállítás meg
nyílt. — Ezeregyszáz vagon kedvezmé
nyes búzavetőmagot oszt ki a földmive- 
lésügyi miniszter. Cserébe is lehet kap
ni 10—15 százalékkal több szokvány- 
minőségű búza ellenszolgáltatása elle
nében.

Terményárak Bpesten. Búza 14.55—
15.20, rozs 11,.80—12.30, takarmány- 
árpa 11.60—12.25, zab 14̂ —14.30, ten
geri 13.25—13.40 pengő métermázsán
ként.

Áltatárak. Sertésárak Budapesten. 
Uradalmi nehéz sertés páronként 340 
kg-on felül 105—107, 340 kg-on alul
102—104, szedett, közép p.-ként 220— 
260 kg-ig 98—102, 180—220 kg-ig 93— 
96, 100—150 kg-ig 84—90, öreg, nehéz
p.-ként, 300 kg-on felül 92—96, szedett, 
öreg 82—90, angol hússertés p.-ként, 
180—220 kg-ig 102—103, angol sonka
süldő p.-ként, 120—150 kg-ig 96—108 
fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 52— 
58, tarka 44—78, magyar ökör 50—80, 
magyar tehén 46—64, tarka 45—80, bi
valy '32—36, növendék 61—74, cson
tozni való 34—38 fillér élősúly kg-ként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a kővetkező 

adományok folytak be:

Benczik Samu Simaság, Varga József 
Felsőság, Mova Ilona Szirák, Máthé 
Gézáné Nagycenk, özv. Fentös Pálné 
Békéscsaba, özv. Kis Mártonná Nagyve- 
leg, Szakáts Pál Sárvár, Berger Miksá- 
né Székesfehérvár, Németh György 
Keszthely, özv. Kondor Mihályné Buda
pest, Bagyinka Györgyné Békéscsaba, 
Rusznyák István Sopron, Heid Kálmán
ná Győr, dr. Molnár Gyula Budapest, 
Kovács Ernő Celldömölk, Kovács Sán
dor Celldömölk 60—60 fillér. — Özv. 
Halden Józsefné Keszthely, id. Font 
Ádám Soitvadkert, Babolcsay Kálmán
ná Kemenesmagasi, Bencsik Lídia Sop
ron, Macsotai István Celldömölk, Langer 
Erzsi Balatonlelle, Udvardy Aranka Ba- 
konycsernye, Kardos János Pápa, Pálfy 
Józsefné Kisfalud, Asbóth László Pest- 
szentlőrinc, Kluge Pál Körmend 72—72 
fillér. — Ifj- Grabner János Székesfehér
vár 80 fill. — Bodrogi Jenő Putnok, Mé
száros László Nagyvázsony 1—1 P. —- 
Wolfsbauer Jenöné Győr, Huber Aladár 
Sopron 1.20—1.20 P. — Herczeg Ferenc 
Szombathely 1.30 P. — Tóth Irén Pécs 
1.40 P. — Körmendi Árpád Tokaj, özv. 
Ulreich Aladárné Szombathely, Horváth 
Dezső Zalakoppány, Weiszmandl Henrik 
Győr, Sándor Endréné Keszthely 1.60—
1.60 P. -— Nagyszebeny Rudolfné Buda
pest 1.72 P. — Werner Gyula Kisvárda
2.50 P. — Mesterházy Ernő Nagyge-
resd 8 P,

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A kemenesaljai egyházmegye elnök

sége pályázatot hirdet az újonnan szer
vezett alsósági lelkészi állásra. A szol
gálat nyelve magyar. Az állás javadal
ma: három lakószobából, irodahelyiség
ből álló lakás és kert. Készpénz 651 P, 
búza 30, rozs 30, árpa 10 métermázsa, 
bor 500 liter, tűzifa 20 köbméter. Stóla: 
keresztelés 2, egyházkelés 1, esketés 5, 
temetés 2 pengő. A lelkészi állás kon- 
gruásíitásáért a gyülekezet folyamodik. 
Kellően felszerelt kérvények folyó évi 
augusztus hó 24.-ig bezárólag alulírott 
espereshez küldendők.

Ostffyasszonyfa, 1936. julius 29. 
kottái Vidos Dániel, Molitórisz János,

ehmei. felügyelő esperes

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
Az egyházashetyei leánygyülekezet a 

törpeiskodájában megüresedett tanítói ál
lásra pályázatot hirdet. Az állásra csak 
olyan — legalább jó képesítéssel biró — 
nő-tanítók pályázzanak, akiknek az ének
vezetésben is kellő jártasságuk van, aki
ket a gyülekezet esetleg bemutatkozásra 
és próbaéneklésre is meg fog hívni. Fi
zetés: tanidőre havi 60 P és 2 szobás la
kás kerthasználattal. Válaszbélyeggel el
látott kérvények ezen hirdetés megjele
nésétől számított 8 napon belül adandók 
be a kissomlyói lelkészi hivatalnál. 1—1.

Árvaalapitványi hely a kőszegi leány, 
nevelőintézetben. A kőszegi ev. leányne- 
velöintézetben a jövő évre betöltésre ke
rül a „Gretchen-Löw“ árvaalapítványi 
hely. Az alapítványi hely elnyerése egy 
internátusi félfizető helyet jelent, mivel a 
tartásdíj másik felét az alapítvány jöve
delme fedezi. A pályázatokat, melyek
nek részletes feltételei a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium kiadásában 
megjelenő Hivatalos Közlöny augusztus 
1 .-én megjelenő számában olvashatók, 
Főtisztelendő és Méltóságos D. Kapi Bé
la püspök úrnak Győr címezve, a kősze
gi ev. leánynevelöintézet igazgatóságá
hoz legkésőbb f. év? augusztus hó 15.-ig 
kell benyújtani. 2—2.

Mindenes-házvezetőnőt keresnek. Vá
roshoz közeli nagyközségben lakó fiatal 
tanító házaspár ev. vaillású mindenes- 
házvezetőnőt keres. Kötelessége: ön
álló főzés, lakás és kert rendbentartása 
és a baromfiak gondozása. Mjosónő 
van. Jelentkezéseket az eddigi szolgálat 
és a fizetési igények megjelölésével a 
Kiadóhivatal , továbbít. Jelentkezéshez 
csatolni kell 1 drb az utóbbi időkből 
való fényképet és az illetékes lelkészi 
vagy tanítói hivatal által láttamozatt 
rövid élettörténetet. A szolgálatot szep
tember 1-én kell megkezdeni. Jelige: 
„Baba van“. 1—2.

Keresek két budapesti családhoz 
szept. 15.-re két feltétlenül megbízható, 
jóerkölcsű leányt, aki minden házi mun
kát vállal. Az egyik nagyobb család, a 
másik kisebb háztartás. Csak jó bizo
nyítvánnyal és lelkészi ajánlással írjanak 
az alábbi címre: Szenteh Istvánná So
mos. Posta Balatonszántód, 2—2.

HOGYAN TÁMOGASSUK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben 

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
G o n d o s k o d á s  a  g y e r m e k r ő l !

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgái az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev 
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely 
Minden egyházközségben megbízott* 
vannak az egy eshetnek.

32 éves, négy polgárit végzett evan
gélikus nő házvezetőnői állást keres. 
Megkeresések: Evangélikus lelkészi hi
vatal Zalaegerszeg. 2—2.

Lelkész házaspár mindenes szakács
nőt keres városi háztartásba, szeptem
ber—október 1. közötti belépésre. 30—- 
45 év közötti, erős, egészséges, jó be
osztású, teljesen megbízható nő legyen, 
aki az összes házi munkát (főzés, taka
rítás stb., két személyre) teljesen egye
dül és önállóan tudja végezni. A gyen
gélkedő háziasszony mellett is segitkez- 
nie kell. Csakis állandóan megmaradni 
hajlandó jelentkezők fizetési igényeket 
is megjelölő' ajánlkozásokat a Harang
szó kiadóhivatala továbbítja. 1—3.

54 éves teljes munkabírású nő ház
vezetőnői állást keres. Úri házakban volt 
alkalmazva. Megkereséseket a kiadóhi
vatal továbbit.

¥ I B Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXIÉ-tól
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a , Harangszó’-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉ3 2SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLT,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZEY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁB. 
Felelő* uerkeu td  A* kiadd :

SZABÓ JÓZSEF.
Ktoratokat nun adunk Timsa

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63,
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ja <• 1  •< r  r  . «A z üdvössége ú tja .
Mert mindenki üdvözül, aki 

Isten nevét segítségül hívja. 
Róm. 10, 13.

Az ember olthatatlan vágyako
zással tekint az üdvösség felé. 

Az is, aki tudja és elismeri ezt, de 
az is akiben a vágyakozás csak ön
tudatlan szomjúságként ég. Az is, 
aki hittel várja reménységeinek be
teljesedését, de az is, aki hányiveti 
hitetlenségben tagad Istent és eget.

Természetes, hogy az üdvösség 
formája sokféleképpen rajzolódik ki 
az emberekben hitük sokfélesége 
szerint. A keresztyén hit tisztult 
üdvösségfogalma mellett meglepően 
nagy szerepet játszik a mohamedán 
és hindu üdvösség-képzelet, amely 
egyrészt végnélküli élvezeteket, 
másrészt az istenségbe való öntu
datlan beolvadást igér. De még 
egy hit vallói is nagyon külön
bözőképpen tudatosítják az üdvös
ség Ígéretét. Azt lehet mondani, 
hogy ahány ember, talán annyiféle
képpen képzeli el az üdvösséget, 
a mennyországot.

Természetes ezzel együtt az is, 
hogy az üdvösségre vezető utat is 
zavaros sokféleségben jelölik meg. 
Csak az egyes keresztyén egyhá
zak között is milyen nagy az elté
rés az üdvösségre-jutás feltételei
nek kérdésében! ?

Ezt a kérdést is csak a hit egye
düli mértéke, az írás döntheti el. 
Mindenki üdvözül, aki az Ur nevét 
segítségül hívja. Ez elég határozott 
útbaigazítás. Kevés vitatkozni valót 
hagy maga után. Aki önerejében 
bizakodva fut az üdvösség felé, az 
már a félúton le is mondhat a siker
ről. Aki nem hajlandó belátni, hogy 
az emberi erő csak nagyon szűk 
korlátok között bir értékkel, de az 
üdvösség területén elveszti hatalmát, 
az sohasem érkezhetik meg oda, 
ahová elindult. Akiben nem ég

emésztő lánggal páli önelégületlen- 
ség és lutheri kétségbeesés, az so
hasem fog eljutni Pál megdönthe
tetlen üdvösséghitére és Luther 
szilárd nyugalmára. Az előtt az üd
vösség kapuja mindig zárva marad.

Ennek a kapunak kulcsa: Isten 
nevének segítségül hívása. Belátása 
annak, hogy magunk, akármilyen 
erősek, bölcsek és hatalmasak va
gyunk is emberi viszonylataink 
között, az üdvösség kérdésében 
tehetetlenebbek vagyunk a tehetetlen

Azt mondja a magyar közmon
dás: „Beszélni ezüst, hallgatni
arany“. Mi azt mondjuk, hogy 
mind a kettő egyformán nagy 
ajándéka az Istennek. Beszélni ott 
és akkor, ahol és amikor beszélni 
kell, éppen olyan áldás lehet, mint 
hallgatni ott és akkor, ahol és 
amikor hallgatni kell.

Mi sokszor fordítva csináljuk. 
Hallgatunk ott és akkor, ahol és 
amikor szólani kellene és beszé
lünk ott és akkor, ahol és amikor 
hallgatni kellene.

Valakinek becsületét tépázzák a 
fülünk hallatára. Szólanunk kellene 
egy-két szót a védelmére. De mi, 
talán félelemből, talán kényelmes
ségből — hallgatunk. Bűnök pereg
nek le a szemünk előtt. Megtévedt 
egy embertársunk. Szólanunk kel
lene a jóindulatú feddés dorgáló 
szavait. De mi hallgatunk. Enged
jük, hogy vesztébe rohanjon a 
felebarátunk. Tanácstalanul vergő
dik valaki a szemünk előtt. Olyan 
nagyon szüksége volna néhány

gyermeknél. Isten segítsége nélkül 
nincs üdvösség, ezt pedig csak az 
nyeri meg, aki lemond emberi 
büszkeségéről és örömmel és hálás 
szívvel veszi igénybe az Isten által 
felkínált utakat és módokat. Imád
kozik. Kér. Könyörög. Megalázkodik 
és lemond arról, hogy segítség nél
kül üdvösségre jusson.

És ezen a fokon jut el legköze
lebb az üdvösséghez, melyet az Ur 
annak igér, aki az ő nevét segít
ségül hívja. R uttkay-M iklián  G éza.

eligazító tanácsra. S mi hallgatunk. 
A könnyei hullanak valakinek. 
Balzsamként hullana sebzett szi
vére a vigasztaló beszéd. Mi azon
ban összeszorítjuk az ajkunkat. 
Éhes lelkek között járunk. Életet 
jelentene számukra a Krisztusról 
való bizonyságtevés. Mi azonban 
némák maradunk. Hallgatunk, mi
kor beszélnünk kellene.

S beszélünk, mikor hallgatnunk 
kellene. Titkot bízott ránk valaki. 
A hallgatás pecsétje alatt kellene 
őriznünk. Mi pedig nem tudunk 
hallgatni. Rágalmaznak valakit 
előttünk. Hallgatásunkkal kellene 
elitélnünk az ilyesmit. Mi azonban 
nem hallgatunk, sőt csatlakozunk 
a hangosnyelvü rágalmazókhoz. 
És igy tovább.

Az Isten igéje nagyon komoly 
szavakkal óv úgy a néma ördög, 
mint a zabolátlan nyelv bűneitől. 
A keresztyén ember tanulja meg, 
hogy mikor kell hallgatnia és 
mikor kell szólania 1

Beszélni — hallgatni.
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Oldott Réve Isten szérűjén.
Aratás után sokszor meg-megállok a szérű mellett s el

einézegetem, mint oldják fel a kévéket, mint szórják szét a 
szérűn s mint csattog a szétszórt rozsszálakon a cséplők izmos 
kezében a hadaró.

Aki a magyar evangélikusság sorsába és mai helyzetébe 
jobban betekint, aligha tud szabadulni attól a képtől, hogy ma 
a magyar evangélikusság oldott kéve Isten szérűjén. Szétszórt 
minket az aratás Ura s a kisebbségi sors kemény hadarója ke
ményen üt, vág és csépel minket.

A szérű azonban nem temető s a cséplés célja nem a ha
lál, hanem az élet. Nem látja tehát teljesen a magyar evangéli
kusság sorsát, aki csak az elesettségünket, szétszórtságunkat 
látja s a kisebbségi sors ütéseitől megijedve, rémilátó szemmel 
a halál borzalmaitól ijedezik s nem látja meg sorsunk mögött 
a csépelő Istent^ aki jót akar akkor, amikor leterít minket, mint 
oldott kévét az ő szérűjén, hogy a csapások alatt kibontakoz
zék az élet drága magja. Erre is álil, hogy akkor áld Isten, mi
kor verni látszik.

Hála legyen az 0rnak, hogy mindez nemcsak elmélet ma 
már, nem csupán a hit vigasztalása, hanem szemmel [átható s 
kézzel fogható valóság is. Ha valaki csak azokat az új gyüle
kezeti szervezkedéseket figyeli meg, amelyek a háború utáni 
években indultak meg egyházi életünk mezején s az egymás 
után szinte tavaszi gyorsasággal a földből kinövő templomok 
képeit állítja a szeme elé, kénytelen elismerni, hogy a tények 
rácáfolnak a rémlátókra s hogy Isten szérűjén a magyar evan
gélikusság oldott kévéi alatt van már mag is.

Van tehát a kisebbségi sorsnak áldása is.

Nem erővel..., hanem az én lelkemmel!“
A kisebbségi sorsnak első áldása az, hogy megóv minket 

a többségi sors veszedelmeitől.
A többség hamar elkényelmesedik s az egészséges ver

seny hiányában elsekélyesedik. Engedi, hogy önteltségbe rin
gassa a tömeg s önámításában nem látja attól, ami van, azt, ami 
nincs. Gondoljunk csak például a régi spanyol s a mai magyar 
római katholicizmusra. Amaz volt a megtestesült kényelem, ez 
meg csupa lendület. Ugyanaz a helyzet, ha az európai protes
tantizmust összehasonlítjuk a kü'.missziói területek új egyhá
zaival. Az elkényelmesedett s lelki gőggél eltelt többség azután 
rendszerint letorkol minden bírálatot s hatalmi kérdést csinál 
még az igazságból is.

A csoda.
Irta: dr. Schlitt G yu la . 30

XXI. FEJEZET.
Natalia is így volt, azt sem tudta, hogy került szobájába. 

Ott feküdt ágyában s érezte, hogy valaki föléje hajol, végig si
mít homlokán és megcsókolja. Meggyujtja a villanyt s Amália 
néni arca mosolygott reája. Már ment is kifelé, integet kezével, 
hogy aludjon., csak éppen hogy meg akarta csókolni, mielőtt 
lefekszik ő is. Natalia szemére azonban nem jött álom. Gond 
és aggodalom gyötri. Mibe jutott? Hogy fog megoldódni ez a 
nehéz helyzet? Mi is a helyzet? A rendőrfőnök házába lopta 
magát, hogy megölje. Ma este pedig megígérte neki, hogy a 
felesége lesz. Alfréd azt hiszi, hogy unokahugávál jegyezte el 
magát s mi lesz, ha megtudja, hogy ö az elvetemült némber, ki 
életére tör. Elöbb-utóbb ez napvilágra jut. Ettől a lehetőségtől 
megijedt s elkezdett remegni egész testében. Nem mintha félne 
a büntetés következményeitől... Nem. Még akkor sem, ha éle
tébe kerülne a felfedezés, de... szereti Alfrédet..., szereti min
den érzelmével s nem akar róla lemondani. Csúf szerepét azon
ban nem játszhatja a végletékig. Mi lesz Júliával..., elöbb-utóbb 
jelentkezni fog s akkor kisül minden..., micsoda botrány... 
Rettenetes. Rázza a hideg. Nem élné túl azit a szégyent. És... 
és ... Alfréddal csinálta, kit életénél jobban szeret... Éppen 
ővele..., rajta fog nevetni egész Páris..., igen az egész világ... 
Mint az ólom ömlöttek el agyán e gondolatok. Rujeff sem fogja 
türelemmel nézni ezt a tétlenségeit... Hamar gyanút fog s ha 
valahogy neszét veszi a történteknek, akkor... Mintha szíven 
döfték volna. Hirtelen felül ágyában, összeteszi kezét, felemeli 
fejét s lehunyt szemmel imádkozik:

— Jó Istenem ! Én nem ismertelek téged és a te oltáraid 
ellen lázadtam, de te láttad az én hiábavaló futásomat és meg-

Köszönjük Neked Urunk, hogy a kisebbségi sors cséplő 
ütései mindettől megóvnak minket.

„Hol van a te atyádfia?“
A kisebbségi sors tanít meg minket felelősséget érezni 

egymásért. Ez a felelősségérzés rendkívül fontos minden egy
ház életében. Ebből a felelősségérzésből mindig meg fog szü
letni az a cselekedet, amelyre az egyháznak éppen szüksége 
van. Enélkü'l azonban minden cselekedet gyökértelen próbál
kozás csupán, amely hamar elszárad, mint a köves talajba hul
lott mag. A kisebbségi sors tanít meg minket arra, hogy érez
zük, egykor számon fog kérni minket az Úr: „Hol van a te 
atyádfia?“ s mi hiába vonogatjuk akkor a vállunkat Kain men- 
tegetődzésével: „Avagy őrizője vagyok-e én az én atyám
fiának?“

„Imádkozzatok egymásért!“
A felelősségérzés és a szétszórtság ténye, a személyes 

munkának sokszor fizikai lehetetlensége már maga is imád
ságra kényszerít. De erre biztat az Ige is, amikor azt mondja: 
„Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen 
hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.“ Jakab 5, 16.

Imádkozol-e Te a magyar evangélikusság Isten szérűjén 
megoldott kévéjéért?

„Egymást szeressétek!“
A felelősségből imádság lesz, az imádság pedig, ha igazi, 

mindig a szeretet cselekedeteit szüli. Az emberek mindig fel
felé, az Istenen keresztül találnak leghamarabb egymásra. Nem 
véletlen dolog tehát az, hogy a kisebbségi sors összetartóbbá 
kovácsolja, szeretetközösséggé teszi az egyházat. A belmisszió 
sok munkaága, a magyar evangélikus egyház szociáilis tevé
kenységének aránylagos gazdagsága is sok tekintetben ebben 
találja magyarázatát.

Támogatod-e Te is mindenben, mindenhol hittestvéreidet?
„Adjátok meg az Istennek, ami az Istené!“

A szeretet mindig tékozoil s mindig boldog, ha adhat. A 
magyar evangélikus egyház tényleg drága egyház, mert sokat 
kell benne fizetni, de drága — talán épen azért is — nemcsak 
a zseb, hanem a szív számára is. Kisebbségi sorsunk önfenn
tartásra kényszerít minket s így sokkal jobban kifejlődik ben
nünk az áldozatkészség lelke, mint más egyház tagjaiban.

A szegények és elnyomottak adnak rendszerint a legtöb
bet, mert ők érzik át legjobban a mások szükségét. Bizonnyal

szántál engem. Megmutattad magad nékem és én szivembe fo
gadtalak. Mily boldog vagyok, hogy megtaláltalak és átvál
toztam érzelmeimben. Tied vagyok és a Te kezedbe helyeztem 
az én sorsomat. Nincsen a világon senki, ki vigyázna reám. 
Anyámról csak álmaim beszélnek és atyámra sem emlékszik az 
én szemem. E ház befogadott engem s felém nyújtotta kezét, 
adta ígéretét, hogy legyenek az én életemnek is olyan napjai, 
melyekre a napod szórja fénylő világosságát. Atyám, Te tudsz 
mindeneket, Te ismered helyzetemet s látod ennek kimenetelét, 
óh könyörülj szerencsétlen leányodon. Te hatalmas vagy és jó. 
Nincsen előtted lehetetlenség és a rosszat javunkra fordíthatod. 
Tégy csodát, óh Atyám és ments meg engem az én Krisztusom 
érdeméért. Ámen.

S elaludt. Aludt, mint a gyermek, kinek nincsen semmi 
gondja, mert virraszt feleltte az Isten.

XXII. FEJEZET.
Felébredve első gondolata az volt, hogy átmegy Alexék- 

hez s elmondja, mi történt közite és Alfréd között. Úgyis kiván
csi, mit csinálnak? Alfrédnek estére összejövetele van, a néni 
majd lefekszik s lesz neki félórai ideje. Lassan múlik ez a mai 
nap. Natalia nem találja helyeit. Milyen is lesz a találkozás? Mi 
van Júliával? Hogy fogadta az ügyet s mit szól a játékhoz, 
mely oly nagyon komolyra fordult!?... Mind oly kérdések, me
lyek izgatták.

Amália néni nem a legjobban érezte magát s korán lefe
küdt. Natalia egy ideig az ágya mellett ült, de amiint elaludt, 
kiment Alfréd dolgozó szobájába. Szeretett itt lenni. Beleült a 
karosszékbe s elgondolkodott... Volt min gondolkodnia!... Két 
nagy könnycsepp gurul végig sápadt álcán..., le sem törli 
őket..., ölébe hullanak s jönnek a többiek..., a forró..., nagy 
könnyek'..., egyik tolja a másikat..., mindig szaporábban s 
folynak, mint a patak..., folynak minden hang..., minden zok-
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ez játszik közre abban is, hogy az áldozatosság területén olyan 
szép eredményeket mutat fel a mi magyar evangélikusságunk.

Meghozod-e Te is örömmel a Te áldozatodat?
„Aki engem követ, vegye fel az ő keresztjét!“

Nemcsak az egyház számára, hanem egyéni keresztyén- 
ségünk számára is sok áldást rejt magában az a helyzet, hogy 
oldott kéve vagyunk Isten szérűjén.

Megtanulunk szenvedni a hitünkért. Megtanuljuk kitün
tetésnek venni, Krisztushoz tartozásunk pecsétjét látni ab
ban, hogy szenvednünk kell és szenvednünk szabad a hitün
kért. Hiszen a nagyrahivatottak mindig kisebbségben voltak. 
A kovász is kisebbségben van a tésztával szemben, melyet Íz
letes kenyérré keleszt. A cukor és a só is kisebbségben van az 
étellel szemben, melyet ő tesz élvezhetővé. Krisztus is kisebb
ségben volt a Oolgothán s a tanítványok is pünkösdkor.

Boldog vagy-e, hogy szenvedhetsz hitedért?
„Legyetek nekem tanúim!“

Krisztus szétszórta tanítványait, hogy menjenek el az 
egész világra és tegyenek tanítványokká minden népeket. Min
ket is azért szórt szét, hogy misszionáriusokat neveljen belő
lünk. Munkateret akart adni az egvetemes papság elve alapján 
álló híveknek. Papjává akarja tenni a szórványban élőt a csa
ládjának, a községének, a városának. Nem azért vetette őket a 
táboron kívülre, hogy ott halálra Ítélve elpusztuljanak a ma
gányban, hanem azért, hogy előretolt őrszemei legyenek egy 
hóditó hadseregnek, hitvallói egy meg nem ismert, vagy el nem 
ismert igazságnak.

Kidobott, oszlásnak induló holttest vagy-e Te a Krisztus 
harcterén, vagy előretolt élharcos?

Magyar felelősség.
Magyarország a nyugati keresztyénség végvára.
Átlátta a magyar keresztyénség e nagy jelentőségét már 

igen korán a római kath. egyház is. Amidőn II. Orbán pápa 
1094-ben a keresztyén fejedelmeket felhívta az izlám elleni ke
reszteshadjáratra. a nyugati fejedelmek egyértelemmel László 
magyar királyt választották meg vezérnek. A tervet véghezvite
lében csak László király 1095-ben bekövetkezett halála akadá
lyozta meg.

Magyarország az európai lutheranizmus végvára.
A magyar evang. szórványkérdés tehát nemcsak faji kér

dés. Még egyházi sem csupán. Ez a kérdés az egész európai 
lutheranizmusnak is a kérdése. Az európa.i lutheranizmus hosz- 
szú ékalakban hasít bele Európa testébe. Az ék felső két szára

szó nélkül... De lépések kopognak..., jön valaki, Alfréd nem 
szokott még ilyenkor hazajönni! Ki lehet!?... Kopogtatnak. 
Natáliának feldobban a szíve. Ijedten felugrik, megtörő vörösre 
ázott arcát s az ajtó felé siet. Mirakow lép be, a herceg. Meg
áll, meghajol s kezet nyújt. Natalia, amennyire lehetett, moso
lyogva fogadta az üdvözlést s hellyel kínálta Mirakowot. Volt 
valami megható ebben a jelenetben. Látszott mindkettőn, hogy 
örülnek ennek a találkozásnak, de egyik sem tudta, miért. A 
herceg talán azért, mert régi szép emlékeit idézte fel. Neki is 
lenne ily korbeli leánya, ha szerencsésebb lett volna élete! Na
talia pedig azért örült, mert tudta., hogy a herceg orosz s szinte 
vágyódott honfival beszélgetni, még pedig olyan honfival, ki a 
régi hazának gyermeke.

— Fogadja jókivánataimat, Julia, — mondja ünnepélye
sen a herceg. — Alfrédtől hallottam, mi történt... Csak annyit 
mondhatok, nagyon boldog lesz, ha a jó Isten is úgy akarja. 
Vegye védelmébe a Mindenható s őrizze!...

Olyan fájdalmas hangulat sírt elő e szavakból, hogy Na
talia önkéntelenül kérdi Mirakowtó!:

— Ugye, ön boldogtalan?
— Honnót gondolja, Julia?
— Látom az arcán. Kiérzem szavából.
— Boldogtalan vagyok. Végig korbácsolt rajtam a ke

gyetlenség, hogy nincs már mást várnom az élettől, mint bol
dogtalanságot. Különben úgyis tudja. Alfréd bizonyára el
mondta már.

— Nem... Csak annyit hallottam, hogy orosz menekült.
— A gazemberek elvették tőlem a feleségemet, három 

gyermekemet s én is csak nehezen tudtam menekülni, de hagy
juk, ne szaggassuk fel a régi sebeket...

Mint a villám érte Natalia agyát a gondolat, nincs-e ösz- 
szefüggés Mirakow és annak a szegény asszonynak sorsa kö
zött, kit Óvári Nyehoroff hercegnőnek mondott?

Islandban, illetve Finnországban támaszkodik meg, csúcsa pe
dig Magyarországon van. Amikor az ék hasít a fába, a legna
gyobb nyomást mindig a csúcsnak kell elhordozni. A magyar- 
országi evang. egyház az európai lutheranizmus utolsó végvára. 
Tőle délre kezdődik a szláv pravoszlavizmus és a mohamedán 
pogányság. Luther végrendeletének eredeti példányát a ma
gyar evang. egyház őrzi. Ez szimbólum. A magyar evang. egy
ház az európai lutheranizmus utolsó végváraként igyekszik 
őrizni Luther drága örökségét, hősiesen és hűségesen.

Magyarország a hit végvára. Egyre inkább úgy látjuk 
alakulni a finn-ugor népek történetét, hogy reánk bizza külö
nösképen Isten a hit védelmét a hitetlenséggel szemben. Az 
Európát elnyeléssel fenyegető bolsevizmussal szemben az anti- 
holsevista front két végső szárnya s erős bástyája finn-észt- 
magyar kézben van.

X. Leó pápa 1521 okt. 11.-i bullájában Vili. Henrik angol 
királyt a ..defensor fidei“. a hit védője címmel tüntette ki Luther 
Márton ellen írt munkájáért. Az angol királyok a Rómától való 
elszakadás után is hordozták e címet s benne látták életük hi
vatását. A finn ugor népek történeti hivatását is ebben a két 
szóban lehet összefoglalni: „defensor fidei“. a hit védője. Ezért 
van bent a magyar címerben is az apostoli kettős kereszt, ezért 
lobog a finn zászlón is a kék kereszt és ezért lett az észtbiroda
lom uralkodó egyháza is a kereszt egyház, az evang. egyház.

Légv defensor fidei! Védd meg a hitet! Harcolj a magad 
hitéért, védd mint a szemedvilágát! Harcolj a más hitéért is, 
mert csak az tarthatja meg a maga hitét, aki továbbadja azt! 
..Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagvtok, hogy hirdessétek annak hatal
mas dolgaitj aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hi
vott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten 
népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig 
kegyelmezettek vagytok.“ (I. Péter 2:9—10.)

*  *  *

Szétszórt egyház szétszórt népe! Addig is, míg Isten szé
rűjén oldott kéveként csépel az Úr, akkor is. mikor majd ösz- 
szegvüjt. ne felejtsd el: A szérűt nem temetőnek szánta Isten, 
nem iit nagyobbat az Úr. mint amilyet a mi keménységünk kö
vetel, mert ..nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt 
és nem szekér kerekével tapodiák az illatos köményt; a fekete 
köményt bottal verik ki és az illatost pálcával A búzát csépe
lik; de nem örökre csépli azt. és bár hajtja rajta szekere kere
két és lovait, de szét nem töreti. Ez is a seregek Urától szárma
zott: ö  ád csodás tanácsot és nagyságos bölcseséget.“ (Ézsaiás 
28, 27—29.)

Túróczy Zoltán.

— Fia is volt? — kérdi önfeledt hirtelenséggel.
— Két leányom s egy fiam...
Natalia alig tudta magát türtőztetni, hogy ne említse a 

szegény asszony esetét, de nem lehetett szólni. Nyugalmat 
erőltet magára s vigasztalólag mondja:

— Tehet még csodát a jó Isten!...
— Igaz, de már nagyon régóta várat magára ez a csoda. 

Belenyugodtam már...
— Nem szabad feladni a reményt!...
— Nem is, de sokat nem várok már az élettől. A mai 

nappal mindig meg vagvok elégedve s a holnapitól nem várok 
semmit. Ez az én életbölcseletem. Nem is csalatkozom már.

— De sajnálom, sokat szenved, — mondja fájó részvéttel 
Natalia.

— Szenvedés a sorsunk. Mindenki szenved, ön is szen
ved leányom!...

Natáliának megállt a szívverése.
— Én szenvedek?... Honnan gondolja kegyelmes úr!?...
— Látom. Boldog menyasszonynak mutatja magát és 

szenved. Engem nem téveszt meg a küilső... Belül... a hús..., a 
bőr mögött ön egészen más... Ne is tagadja..., engem nem le
het megtéveszteni...

Natalia önkéntelenül összébbhúzódik s lehúnyja szemét, 
mint a rajtakapott bűnös. Fél, hogy böléje látnak. Nem mer szól
ni. Elárulná magát. Ideges lett. Elvesztette önmagát. A herceg 
sejt valamit titkából. Ebben már nem is kételkedik. Érezte már 
régen... Azok a gyanakvó szemek, melyekkel mindig nézi... 
És... és mindig vonzódott hozzá..., kereste az alkalmat, hogy 
tudjon vele beszélni..., pedig a megfdedkezés egy pillanata le
leplezheti... S mégis mindig örömmel engedett a veszélyes 
kísértésnek, hogy a közelében lehessen. Miért!? Mirakow előtt 
soha nem tudott nyugodtan az lenni, kinek szerepét játszotta... 
Miért? Rettentő kérdés!!... (Folytatjuk.)
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jöhessenek; és örök öröm fejükön, vi
gasságot és örömöt találjanak; és eltűn
jék fájdalom és sóhaj. (Ézsaiás 35, 10.)

Sopron, 1936. augusztus 16-án.
Ziermann Lajos s. k.

a magyarhoni G. A. Gyámintézet 
egyházi elmöke.

Gyámintézetünk egyházi elnökének 
kérését a magunkévá tesszük s azt hit
testvéreink szíves figyelmébe s áldozat
kész szeretetébe ajánljuk. „Központi 
gyűjtés“ cimén eddig 1. 817.50 P; 2. 
360 P; 3. 834 P; 4. 300 P; 5. 540 P; 6. 
436.78 P — gyűlt össze. Ezen összege
ket az Egyetemes Gyámintézeti közgyű
lés a kővetkező gyülekezeteknek adta: 
Komádi, Tatabánya, Nagyvázsony, Vác, 
újból Komádi, Tatabánya, Felsőgalla, 
Zalaegerszeg és több bányai gyülekezet. 
Az idén egy dunáninneni s egy tiszake-

W illiam s György 
életrajzáb ól/)

Williams Ámos és felesége, Erzsébet, 
nyolc fia közül a legifjabb volt György, 
aki 1821 október 11.-én született Somer
set megyében, a Dulverton közelében 
levő Ashway Farmon. Családja nemze
dékeken át a földből és a földnek ólt, 
amely mellett Williams Ámos unokái 
mind mai napig kitartottak, minden küz
delem és nélkülözés ellenére is.

Akkortájt még könnyű volt az élet, 
bár a fényűzésnek nyoma sem volt s a 
jövendő nem sok jóval kecsegtette a 
földmíves népet. A buzakenyér ritkaság 
számba ment, de ennivaló volt bőven, ha

*) Lásd az.az „Uj könyvek* rovat híradását.

riileti gyülekezetnek jut majd a központi 
gyűjtés, melyre az adományokat a Ma
gyarhoni Evangélikus Gusztáv Adolf 
Gyámintézeti Pénztárba ( Budapest, IV., 
Deák-tér 4.) kérjük beküldeni.

Hittestvéri meleg szeretettel
báró Feilitzsch Berthold s. k.

a magyarhoni G. A. Gyámintézel 
▼il. elnöke.

Scholtz Ödön s. k.
dunántúli,

Sárkány Bála s. k. Dr. Dómján Elek s. k.
Dr. Tomcsányi Vilmos s. k. Pazár István s. k.

bányai, tiszai,

Podhradszky János s. k.
Laszkáry Gyula s. k.

dunáninneni
egyházkerületi gyámintézeti egyházi és világi elnökök.

Gondolj reá!

Az ének lő  kövek.
(A Magyarhoni Gusztáv Adoll Gyámíntézet kérelme.)

Közel négy évtizeddel ezelőtt, amikor 
ép ilyentájt búcsút mondtam a tübingeni 
egyetemnek, hazafelé tartva kiszálltam 
Németország és Svájc határán s felmen
tem a 7C0 méter magasságú Hohentwiel 
hegyre.

Gyönyörű kilátás nyílik onnan a Bo- 
deni tóra és az Alpokra.

A hegy tetején várromok köszöntik 
az embert.

A 30 éves háborúban még fontos sze
repet játszott a vár. Később államfogház 
lett, amelyben a többek közt a mély val
lásosságáról, de egyúttal hajthatatlan- 
ságáról híres államférfiú: Moser János
Jakab 5 évig súlyos várfogsá
got szenvedett. A szebbnél- 
szebb szent énekversek voltak 
az ártatlanúl szenvedő, szóki
mondó, eröslelkű férfiúnak vi
gasztalói éjjel és nappal. Kop- 
pantójával, hamvvevő ollójá
val ezernél több szép éneket 
vésett a börtön falára, köztük 
kedvenc ének versét:

„Krisztus vitéze nem re
meg. Sötét éj, Száz veszély 
nem ijeszti meg; Mennyben ra
gyog koronája, Bátran áll, Bár 
halál Sújtson is le rája.“ (377. 
ének 6. verse.)

Van azonban ennek az egé
szen különálló Hohentwiel 
hegynek egy másik nevezetes
sége is.

A hegy teli, de teli van zöl- 
des-sziirke Phonolit-kövekkel, 
u. n. éneklő kövekkel. Ha az 
ember kezébe vesz ilyen kő 
darabot s gyengéden megko
pogtatja, énekhangot ád, azért 
is nevezik „éneklő kőnek.“ Ez
zel a kővel építenek ott, a ro
mok helyén új épületeket.

Magyarhoni evang. egyhá
zunknak is sok régi gyülekeze
te, mely egykor erős vára volt 
az evangéliumnak s melyek
ben a hitvalló ősök éltek, szenved
tek és meghaltak, romokban hever. Má
sok ellzegényedtek s a legnagyobb nyo
morúsággal küzdenek. Segíteni kellene 
rajtuk. Újból kellene építeni Sión kőfa
lait. Talpra kellene állítani s hegyen épí
tett várossá kellene megint tenni sok ek
lézsiát.

Ámde ez csak úgy lehetséges, ha 
egyházunknak tagjai mind élő tagok, 
„élő kövek“ lesznek. Ez viszont csak úgy 
lehetséges, ha azok az „élő kövek“ egy
úttal éneklő kövek lesznek, ha hangot 
adnak, amikor az ember szívük-léikük aj
taján kopogtat, ha lelki házzá épülnek s 
olyan áldozatokkal áldoznak, amelyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 
(I. Péter 2, 5.)

A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám
intézet, mint esztendőkön át, ezidén is 
gyengéden szeretne kopogtatni az „élő

kövek" szivén-lelkén s szeretetadományt 
kérni az u. n. „központi gyűjtésre“. A 
begyült összeggel aztán egy különösen 
szegény gyülekezeten akarna nagyobb 
adománnyal segíteni. Jó néhány száz le
velet bocsátunk ki, hogy a posta elvigye 
különösen azokhoz, akikhez a tavaszi ké
relem, a házi gyűjtés kérelme nem ju
tott el.

Evangélikus Testvérünk! Tekintsd 
ezt a levelet, mely előtted fekszik, egy 
szerény, gyengéd kopogtatásnak szived- 
lelked ajtaján. Légy „élő kő, légy „ének
lő kő“, mely megérzi a hittestvéri szere
tet kopogtatását. Hozz olyan áldozatot, 
amely kedves Istennek a Jézus Krisztus 
által. Engedd, hogy beleépítsünk a „lelki 
házba“, hogy az Úr megváltottál meg
térhessenek és ujjongás között Sionba

Gondol) a  h a lá lra  !

Valamelyik ókori királyról 
olvassuk, hogy nem volt sza
bad jelenlétében a „halál“ szót 
kiejteni. Annyira félt tőle, hogy 
még a nevét sem akarta halla
ni. Mintha bizony ezzel távol 
lehetne tartani a halált. — 
Vannak emberek, akik soha
sem mennek temetésre, hogy 
ne kelljen a halállal taláíkoz- 
niok. Egy temetésre azonban 
az ilyenek is elmennek: a saját 
magukéra. A halált ugyanis 
senki sem hessegetheti el ma
gától.

Valamelyik régi kolostorban 
úgy temetkeztek, ahogy a ké
pünk mutatja. Földalatti kama
rában két oldalt álló helyzetben 
helyezték el a holtakat. A ba
rátok mindennap végig mentek 
a halott sorfal között, hogy so
ha el ne feledkezzenek a halálról.

Gondolj a halálodra. Jön fe
léd, az bizonyos. Csak az idő
pont bizonytalan. Utána pedig 
az ítélet. Mi lesz veled?

Hallelujah! Van Krisztusunk, 
aki legyőzte a halált!
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nem is a javából. Tányért általában nem 
használtak. Ehelyett az asztal kivájt mé
lyedéseibe töltötték az ételt, az asztalt 
naponként forró vízzel lesúroiták és leta
karták, hogy tisztán maradjon. Szokás
ban volt az is, hogy előbb szirupos pud- 
dingot szolgáltak fel, hogy az éhséget 
nagyjából elverjék s csak azután került 
sor a következő fogásra, mely sós disz
nóhúsnál ritkán volt egyéb.

Williams György már gyermekkorá
ban alaposan megismerhette az élet árny
oldalait. Birkalopásért akkoriban még’ 
akasztófa járt, a csempészés pedig tisz
tes foglalkozásnak számított a környé
ken. Az alsóbb osztályok erkölcsi álla
pota szánalmas volt s különösen Devon 
és Somerset megyék voltak hírhedtek a 
földmíves nép szokásai és erkölcsei te
kintetében. Nagy tévedés volna tehát azt 
hinni, hogy Williams György gyermek
kora mentes volt minden bűntől cs kísér
téstől.

Ami György édesanyját illeti, a dul- 
vertoniak még ma is emlékeznek erre a 
kedves kis öreg asszonyra, aki férjének 
korai halála után gyermekei és unokái 
között osztotta meg életét s mindig ked
vesen, vidáman, örömmel segített bárkin, 
aki rászorult. Tőle örökölhette György 
vidám és megnyerő természetét, ezzel 
szemben atyai öröksége volt az erős 
akarat, szívós kitartás, megfontoltság és 
nem szűnő lelkesedés ügye iránt.

György gyermekkoráról nincsen sem
mi különösebb mondanivalónk. Semmi
féle tekintetben nem ütött el a vele egy- 
korúaktól, csak talán valamivel idege
sebb és érzékenyebb volt náluk, egyéb
ként azonban megelégedetten élte az is
kolás és tanyai gyerekek egyhangú éle
tét. Mint a család legifjabb tagja, ő volt 
egyszersmind a Iegpajkosabb is, amint 
az már népes családokban szokásos, ahol 
a legkisebbnek több van megengedve, 
mint a többieknek volt. Bátyjai különö
sen azt szerették benne, hogy mindig ké
szen állt a tréfára s egy-egy elmés visz- 
szavágásával ugyancsak megnevettette 
őket. Gyakran elszórakoztatta őket a 
hosszú téli estéken, mert a tarisznyájá
ban mindig bőven volt mese vagy nóta. 
Nagy áldás az ilyen ember, különösen 
azon a vidéken, ahol a komorság már 
szinte az emberek alaptermészetévé vált.

A mezei munkát a család tagjai ma
guk végezték s midőn Williams György 
élete késbbi éveiben meglátogatta ko
rábbi otthonát, nagy örömmel mutogatta 
azt az útat, amelyen gyerkkorában a ju
hokat és a marhákat terelgette.

Iskolába először Dulvertonba járt, 
Mrs. Timlett régimódi iskolájába. Négy 
mérföldes útat kellett napjában oda- 
vissza megtennie s legrégibb gyermek
kori emlékei közé tartozott az a kép, 
ahogy reggelenként atyja egyik béresé
nek övébe kapaszkodva ült a legény mö
gött a lovon. Később a Gloyns-féle ti- 
vertoni latin iskolába küldték. Az iskolai 
élet akkoriban általában rideg és szigo
rú volt s a tivertoni iskola különösen hír
hedt volt, úgy hogy György szenvedé
seit még az sem enyhítette, hogy atyja 
időről-időre átlovagolt hozzá Tivertonba.

Vallásos nevelése olyan volt, mint a 
többi földmíves fiúké; abban az időben 
nem láttak mást a vallásban, mint az 
egyházi és állami hagyományok őrét. 
Williams Györgyöt is megkeresztelték, 
megkonfirmálták s mint az anglikán egy

ház tagja családjával együtt kissé sza
bálytalan időközökben el-ellátogatott a 
dulvertoni templomba. Ennél többet nem 
igen jelentett az egyházi élet. Léleknek 
nyoma sem volt benne s a lelkész min
denek előtt és mindenek felett sportem
ber volt. Williams György is tanúja le
hetett annak az épületes jelenetnek, ami
kor a népünnepélyek díjait a templom
ban állították ki s istentisztelet után a 
gyülekezet a tiszteletes úr vezetésével a 
íibalegelőre vonult, hogv a lóverseny és 
kakasviadalban gyönyörködjék.

Az erjedés és a harc évei voltak ezek 
az egyházi és állami életben egyaránt. 
Anglia vallási, szociális és politikai élete 
egyformán vajúdott. A nyugtalanság és 
a várakozás a hegyek közt fekvő kis 
Ashway Farmig is eljutott. Túlsokan 
szorongtak a simára gyalult családi asz
tal körül s a kiszipolyozott föld már csak 
vonakodva engedte át ajándékait. A gaz
dának nagy árat kellett fizetnie, ha vásá
rolt. de ha eladni akart, alig kapott pénzt 
az árújáért.

György egyik bátyja Dulvertonban 
üzletet készült nyitni s ezzel kapcsolat
ban sok szó esett György jövőjéről is. 
Miután 13 éves korában elhagyta az is
kolát, becsülettel nekilátott a gazdálko
dásnak, de a testvérei sehogv sem voltak 
vele megelégedve. Nem sok jót vártak 
tőle. Látszott, hogy nem földmívesnek 
való. Az is lehet, hogy már akkor meg
mozdult benne valami, vágyódott a sza
badabb élet, az ismeretlen után. Végtére, 
mint később nem egyszer maga mesélte 
el, egy szénásszekér döntötte el a sor
sát. Esőre állt az idő s mivel épen szé- 
nagyfijtés volt, Györgyünknek egy sze
kér szénát kellett volna mielőbb haza
fuvaroznia. De úgv látszik, máson járt az 
esze, a lovakkal igen keveset gondolt s 
még kevesebbet az úton tátongó gödrök
kel s egyszerre lovastul, szénástul az út
menti árokban találta magát.

,.Ez már több a soknál“, —- mondta 
az öreg Williams. — „Sose lesz belőle 
valamirevaló gazda“ — tették hozzá 
fiai s egyszeribe kimondták a szenten
ciát: „Menjen csak György a városba, 
úgyse jó egyébre.“ Szerintük ez volt a 
legnagyobb büntetés, ami csak ügyetlen
sége miatt érhette. Tanácsot kértek a 
dulvertoni testvértől is, aki azt ajánlot
ta, hogy adják be inasnak egy ismerős 
bridgewateri posztókereskedőhöz.

Ennek a kereskedőnek a boltja előtt 
szálltak le a nyeregből az 1836. év egyik 
békés nyári estéién Williams Ámos és 
legkisebb fia s így indult el Williams 
György a nagyvilágba.

Apróságok. San Salvadorban meg 
akarják tiltani a kézfogás szokását, mint 
amely „szükségtelen és egészségtelen.“ 
— Szovjetoroszországban nagy jutalmat 
tűztek ki olyan anyák részére, akik sok 
gyermeknek adnak életet.

Oroszország. Leningradban leleplez
tek egy titkos theológiai szemináriumot, 
mely két pap vezetése alatt már két 
éve működött. A két papot és az is
kola 64 növendékét külön törvényszék 
elé állítják ellenforradalmi tevékenység 
címén. A belügyek népbiztossága újra 
kijelentette, hogy a biblia Oroszország
ban a tiltott könyvek közé tartozik s 
használatához külön engedély szükséges.

ELMENT.
(R a k s s á n y i  Z o l tá n  e g y h á z ta n á c so s  h a lá lá ra .)

Fekete sereg, szomorú. . .
Néhány hervadó koszorú. . .

Egy könny. Egy jaj. Egy pillanat...
S már ott nyugszik a rög alatt...

Az életvonatvezető 
Csak egyet lóbál: mehet ő.

Panasz szó nélkül elmehet,
Akit szerettek s szeretett.

Óh én is hogy szerettem öt 
A soha el nem csüggedöt. . .

A nevetve panaszkodót. . .
A betegen is kacagót.

Ki úgy követte pásztorát 
Sikerben és csapáson át.

Békén és harcok közepett,
Ahogy testet árnyék követ.

Ő végső percig vig legény.
Én ? Most ? Erősen is szegény.

Koldusszegény az életem 
Mióta nem jár énvelem.

Kinek egetvivó hite 
Fennen világlott idele’. . .

Búcsúzom tőle. Elmehet.
Mert győzött a halál felett.

Egy könny. Egy jaj. Egy pillanat...
S már álmodik a rög alatt.

S z á n tó  R óbert.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

A túlsó part télé.
Augusztus 17. Menjünk át a túlsó partra! 

Márk 4, 35. Egyszer minden ember éle
tében elhangzik ez a felhívás. Most meg 
az innenső parton vagyunk. Sok ember 
számára örömöt, boldogságot jelent, hogy 
itt lehet. De többére keserűséget, égető 
könnyek hullatására szomorú alkalmat. 
Hogy kinek mi fáj, azt mindenki maga 
tudja a legjobban. Ha boldoggá, talán 
gondtalanná teszi életedet az innenső 
part. ha szenvedések nehéz keresztiér te
szi vállaidra ez a sáros föld, ne felejtsd 
el, hogy utánad is ott lohol a halál, hogy 
amikor eljön az este, rátegye vádadra 
hideg csontkezét és füledbe súgja: „Kö
vess a túlsó partra!“

Augusztus 18. Elvitték őt, úgy ahogy volt! 
Márk 4, 36. Nem kérdez meg senki, hogy 
akarsz-e menni, vagy maradni szeretnél. 
Elvisznek innét úgy, ahogy vagy. Ezért 
rettenetes a halál szava. Nem hagy gon
dolkodni, nem engedi, hogy előbb rend
be tedd magad, mert néki úgy is jó vagy, 
ahogyan talál. Csak az a kérdés, hogy 
ahová visz, ott is megállod-e a helyedet!

Augusztus 19. A nagy vihar. Márk 4, 
37. A tengeren sokszor dúlnak hatalmas
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viharok s ide-oda dobálják kiesi labda 
módjára a több ezer embert szállító óriási 
hajót. Az életet is nyugodtan lehet ha
sonlítani a tengerhez. Nem azért, mert 
abban is van igazgyöngy, csak le kell 
érte szállni az élet mélységeibe, nem is 
azért, mert ennek is határt szabnak a 
partok, melyeknek kemény szikla-kopo
nyáján süvítve törik meg a tajtékzó hul
lám, hanem azért, mert minden ember 
élete rajta olyan, mint egv tozzant, ócs
ka halászbárka a viharzó tengeren. Mit 
gondolsz, ki szabadíthat ki téged ebből 
a viharból!

Augusztus 20. Hát nem törődsz velünk ? 
Márk 4. 38. Az szabadít ki, akihez a ta
nítványok ilyen kétségbeesett kérdést in
téznek: Hát nem?! Pedig mi azt hittük, 
hogv igen. Azért mertünk elindulni nyu
godtan, éjszakának idején is, mert eddig 
azt gondoltuk, hogy a -Te közeledben 
nem érhet semmi veszedelem minket. 
Hányszor kulcsoltad össze kezedet te is. 
amikor életedre eljött egy-egv szomorú 
este, hogv szinte ropogtak az ujjaid bele, 
mert tördelted azokat: Hát nem törődsz 
velünk! Hát hiába imádkoztam hozzád, 
hát hiába könyörögtem, mégis meghalt!
S akkor jött valaki, aki parancsolt!

Augusztus 21. Hallgass, némulj el! 
Márk 4, 39. Jött valaki, aki parancsolt. 
Parancsolt a hullámoknak, hogy csitul
janak el, parancsolt a viharnak, hogy né- 
muljon el. Egy ideig még nagyon fájt, 
ki-ki jártál mindennap talán többször is a 
temetőbe, sírtál, keseregtél, később el
maradtak a könnvek, helyettük fájó só
haj szakadt fel lelked mélyéről s aztán... 
várod, hogy mikor jön el rád is az alko
nyat. Mert Jézus parancsolt! Vájjon nem 
hordozol-e magadban is halottat, nem 
volna-e jó, ha a Krisztus a csitító pa
rancs helyett, életed tengerének sima 
tükrét felkavaró parancsot adna?!

Augusztus 22. Nincsen hitetek I Márk 
4, 40. Hányszor kérdezhetné tőlünk
Jézus, hogy van az, hogy nincsen hite
tek? Mennyire csodálkozom rajta. Hi
szen az élet tengerén egyetlen egy ki
kötő van csupán, melyhez nyugodtan oda 
lehet kötni életünk rozzant hajóját. Ez 
pedig a mi hitünk. Hivése annak, hogy 
a Krisztus velünk van és megtart ben
nünket! Nem azért halt meg, hogy itt
hagyjon minket, hanem azért, hogy át- 
vigyen bennünket innen a múlandóság 
partjáról az örökkévalóságba!

Augusztus 23. Kicsoda hát ez? Márk 4, 
41. Ezt a kérdést a tanítványok tették 
fel. Mi nem kérdezzük. Mi tudjuk, hogy 
kicsoda. Kormányos! Erős két kezében 
kormánykerék van. Biztosan fogja, mint | 
rajta kívül senki más. Elindul az élet
tenger egyik partjáról, hogy bevigye az 
élet-hajót a túlsó part kikötőjébe. Az az 
egyetlen biztos kikötő. Lehet-e a Krisz
tus kormányosa a te életednek is? En
gedd. akard, hogy az legyen, hogy zá
tonyra ne fusson a hajód!

Németh Géza.

Spanyolország. A madridi könyvna
pon a brit és külföldi bibliatársulat 15,317 
kötetet adott el. A könyvnapot a spanyol 
köztársaság elnöke, Don Manuel Azana 
nyitotta meg, aki „A biblia Spanyolor
szágban“ című művet spanyol nyelvre 
fordította le. Az elnök meglátogatta a 
bibliatársulat sátrát és egy latin nyelvű 
újszövetséget kapott ajándékba.

K A R C O L A T O  K.
Isméi egy jellemző eset.

M budapesti egyetem egyik or
vosi tanszékére kinevezést nyert 
Benedek László dr., református 
vallásu egyetemi tanár. JJ kine
vezés után Glattfelder Gyula 
szegedi római katolikus püspök 
nyilvánosan megtámadta a vallás 
és közoktatásügyi minisztert, hogy 
miért nem római katolikus ta
nárt neveztek ki az állásra.

Glattfelder támadása mögött 
három vaskos tévedés van.

Benedek Lászlót nem azért 
nevezték ki, mert református, 
hanem tudománya folytán, bár 
református.

JJ budapesti egyetemet tudtunk- 
kal nem a római katolikus egy
ház, hanem az állam tartja fenn 
évi 6,021.320 P költséggel. JJ 
budapesti egyetem tehát nem ró
mai katolikus, hanem magyar 
egyetem.

Jlz orvosi tudományt nem lehet 
felekezeti szempontból osztályozni 
mén Magyarországon sem.

Megnyugvásul szolgálhat, hogy 
Höman Bálint miniszter bátor 
pártatlansággal utasította vissza 
az indokolatlan támadást.

3  E T I K R Ó N I K A .
Gömbös Gyula miniszterelnök átvette 

hivatalának vezetését. — Bornemisza mi
niszter megnyitotta Miskolc Ünnepi He
tét. — Fabinyi pénzügyminiszter Berlin
ben tartózkodik. Látogatást tett Hitler
nél. — Svoy tábornok Helsinkiben tar
tózkodik, megtekintette a finn katonai 
intézményeket. — A berlini olimpiászon 
a magyar csapat diadalmasan szerepel. 
Eddig hat világbajnokságot szerzett. — 
Cegléden kigyulladt és leégett a refor
mátus templom kupolája. Á kár megha
ladja a fél millió pengőit. — Szobrot ka
pott Bandholz tábornok, aki megmen
tette a románoktól a nemzeti muzeum 
kincseit. — Matuska félve várja, hogy 
Magyarországra hozzák. — Umbertó 
olasz trónörökös látogatást tett Berlin
ben Hitlernél és Ausztriában Schuschnigg 
kancellárnál. — Mussolini az esős idő
szak után repülőgépen Abessziniába uta
zik. — Vili. Edward angol király London
ból a dalmát tengerpartra utazott. — Pa
lesztinában tovább lázonganak az ara
bok. — A spanyol felkelők győzelmesen 
haladnak Madrid felé. — Madridban az 
üldözött fasiszták kriptában laknak. — 
Kudarcba fulladt a görög kommunisták 
puccskísérlete. Az összes kommunista 
képviselőket letartóztatták. — Uj sírem
lékeit emelnek Petőfinek az erdélyi ma
gyarok. — Meghalt Blériot, a repülőgép 
feltalálója. — Vilma holland királynő nem 
mond le trónjáról.

H A R A N G S Z Ö .

S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  
1 0 . v a s á r n a p .

Lukács ev. 19:41—42.
Jézus sir, mert tátja a várost. Úgy látja 

ahogy senki más nem tud látni, csak Ő. 
Látja Istentől elszakodottságában, a kár
hozat szélén. Krisztusban az Istennel való 
megbékélés, a bűnök bocsánata, az üdvös
ség köszöntött be ebbe a városba, de a 
város ezt nem látta meg. Vak volt az egész 
város, látták Krisztust, de nem látták meg, 
hogy kicsoda Krisztus, hogy őbenne Isten 
Fia, az Ur küldötte Messiás, maga a ke
gyelmes Isten lépett be hozzájuk.

Tehozzád is igy jön Krisztus, de látod-e? 
felismered-e? Ha nem, ha te is vak maradsz, 
akkor a te számodra is Ítéletté lesz a 
kegyelem.

A másik tanítása ennek az igének az, 
hogy az Isten még az ítéletben is kegyelmet 
gyakorol. Krisztus ostora keményen csattan 
a templomban, de megzendül ott az 0  
igéje is „tanít vala mindennap“. Isten veled 
van akkor is ha megdorgál, okkor is ha 
megostoroz, az Ítéletben is az Ő igéje szól 
hozzád és Istennek minden igéje: kegyelem

Beiktatás. A hegyeshalmi gyülekezet 
folyó hó 16.-án iktatja be hivatalába egy
hangúlag megválasztott lelkészét, Welt- 
ler Rezső lelkészt. Az iktatáson részt 
vesz D. Kovács Sándor püspök is.

Lébény. A lébényi gyülekezet július 
közepén tartotta fennállásának 150 éves 
jubileumát. Az emlékbeszédet Dr. Bertha 
Benő felügyelő tartatta.

A hegyaljai egyházmegye közgyűlé
se Miskolcon folyt le aug. hó 5—6. nap
jain. Az első napon a közgyűlés anyagát 
készítették elő a különböző bizottságok. 
Ekkor ülésezett az egyházmegyei Gyám
intézet is, amelyen felbontásra kerültek 
az egyházi elnökre leadott szavazatok. 
Ennek eredményeképen ismét Tavassy 
Zoltán ujcsanálosi lelkész lett ennek a 
tisztségnek a viselője. A gyámintézeti is
tentiszteleten Moravcsik Sándor diós
győri lelkész hirdette az igét. Második 
napon folyt le a közgyűlés, amely isten- 
tisztelettel kezdődött, s ezt Marcsek Já
nos ózdi lelkész tartotta. Ünnepélyessé 
emelkedett a közgyűlés Szirmay László 
eddigi másodfelügyelőnek egyházmegyei 
felügyelővé való választásával. A beikta
tást Duszik Lajos esperes végezte. A fel
ügyelő beköszöntő beszédében a hitélet 
fejlesztésének a fontosságát hangoztatta, 
mert ez teremtheti meg a felebaráti sze- 
retetet és békességet. Az egyházkerület 
részéről Lichtenstein László egyházkerü
leti felügyelő, a tiszavidéki egyházmegye 
részéről küldöttség élén Dr. Dómján 
Elek esperes, az egyházmegyei intézmé
nyek nevében pedig Tavassy Zoltán kö
szöntötte a felügyelőt. Ezután az esperes 
terjesztette elő évi jelentését, melyben a 
közgyűlés elé tárta mindegyik egyház- 
község belső életét. A jelentés alapján 
örvendetes kép tárult a közgyűlés tagjai 
elé. Majd a tanügyi jelentés adott szá
mot az egyházmegye területén folyó ne
velői munkáról. A számvevőszéki jelen
tés az egyes egyházközségek anyagi 
helyzetét ismertette, amely a hernádvé- 
csei egyházközségre vonatkozólag nyug-
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talanító. A szórványok megfelelő csopor
tosításának előkészítésére bizottságot 
küldött ki az egyházmegye. Határozatot 
hoztak az iUetékegyenérték felülvizsgá
lása tekintetében is. Ajánlja a közgyű
lés az Egyházkerületek Jóléti Egyesületét 
a hivek figyelmébe. Miután az esperes 
megbízatása lejár, elrendelte a közgyűlés 
a szavazatoknak a jövő év márciusáig 
való megejíését. Még több kisebb ügy 
tárgyaltatott le.

Evang. Leányinternátus Budapesten.
Az e v. egyház felügyelete alatt álló 
FÉBÉ Ev. Diakonissza Egyesület hat 
éve fennálló s a főváros központjában 
fekvő leányinternátusa (VIII., József-ut- 
ca 4.) külön középiskolai növendékeknek 
(a Deák-téri ev. leánygimnázium és 
egyéb intézetek növendékeinek) és kü
lön főiskolai hallgatóknak meleg családi 
otthont és megbízható ev. keresztyén ne
velést nyújt. Az internátus diakonissza 
vezetése s diakonissza orvos felügyelete 
alatt áll. Egy tanárnő korrepetál a nö
vendékekkel. Német nyelvtanítás ingyen. 
Modern nyelvek és zongora tanulása le
hetséges. Állandó felügyelet. Kíséret is
kolába, templomba, sétára. Az ellátás 
kifogástalan. Minthogy az intézmény ka
ritativ jellegű s célja a vidéki szülök se
gélynyújtása gyermekeik taníttatásában 
és neveltetésében, az ellátási díj a mai 
nehéz időkben is a minimálisra van szab
va: ev. és ref. növendékeknek havi 70 P, 
másvallásuaknak 90 P. Indokolt esetben 
némi kedvezmény. Jelentkezéseket elfo
gad az internátus vezetősége (Budapest
I., Hidegkuti-ut 123/a. Telefon: I—645— 
73.). Az egyesület az internátussal kap
csolatban Otthont (Hospiz) is tart fenn 
átutazók részére.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Németország. Augusztus 1.-én volt a 

berlini dómtemplomban az olimpiai ün
nepi megnyitó istentisztelet. Részt vett 
azon az Olimpiai bizottság, élén Lewald 
elnökkel, Neurath külügyminiszter, Ma
ckensen tábornagy és számos előkelő
ség. Az ünnepi istentiszteletet, melyet a 
rádió is közvetített, D. Zöllner püspök 
végezte.

Finnország. Mikkeliben augusztus hó 
15.— 16.-án hatalmas országos egyházi 
énekünnepély lesz. Aug. 16.-án délután 
— finn időszámítás szerint — a rádió is 
közvetít egy hangversenyt az ünnepély
ből.

Ukrajna. A keletgaliciai ukránok, 
akiknek nehéz küzdelmet kell foiytatniok 
nemzeti nyelvük fennmaradásáért, most 
egy mozgalmat indítottak, melynek célja, 
hogy lakodalmaknál és egyéb családi 
összejöveteleknél az alkohol élvezetét 
mellőzzék. Az így megtakarított pénzt 
azután nemzeti ukrán nyelvű iskolák 
fenntartására fordítják.

Szovjetoroszország. Szovjetoroszor- 
szágba csak olyan bibliákat szabad be
vinni, amelyek angol, francia, holland 
nyelven vannak írva, szóval Olyan nyel
ven, amelyet ott úgy sem értenek meg. 
De még ezekre a bibliákra is olyan óriási 
beviteli vámot vetettek, hogy a beviteli 
engedélynek nincsen gyakorlati értéke.

Abesszínia. Az utolsó svéd misszioná
riust is kiutasította az országból az olasz

hatóság. — Mussolini erélyesen ál
lást foglalt az abessziniai kopt egyház 
fennmaradása mellett. A Vatikánnal tör
tént megegyezésben kikötörtte: 1. hogy 
csak olasz misszionáriusokat lehet 
Abesszíniába küldeni; 2. ezek kötelesek 
az ottani olasz kormány utasításainak 
engedelmeskedni.

Amerika. Az amerikai evangélikus 
egyház az elmúlt évben 86,088 hívővel 
gyarapodott.

ÚJ KÖNYVEK.
Kovarik Sándor: Vallás és nemzet.

(Szerző saját kiadása. Pozsony, 1936.) 
A tanulságos kis füzetet szeretettel ajánl
juk olvasóink figyelmébe. Igen eszmél- 
tetö gondolatokat tartalmaz keresztyén 
hitünk és magyarságunk viszonyáról, 
sokoldalú olvasottság és az ide vonat
kozó irodalom szorgalmas feldolgozása 
jellemzi a tanulmányt. Kapható lapunk 
kiadóhivatalában is. Ára 10 fillér.

A magyar KIÉ mozgalom vezetősége 
egy régi hiányt óhajt pótolni, amikor a 
KIÉ világmozgalom alapítójának, Wil
liams Györgynek az életrajzát magyar 
nyelven megjelenteti. A könyv a napok
ban megjelenik és 2.50 P-ös árban, plusz 
12 fillér portóköltséggel a KIÉ Szövet
ségnél (Bpest, Vili. Horánszky-u. 26.) 
megrendelhető.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Eljegyzés. B o j t o s  S á n d o r  sátor

aljaújhelyi segédlelkész eljegyezte F e i g 1 
Erzsébetet Győrből.

Esküvő. Augusztus 8.-án tartotta es
küvőjét a nagykanizsai templomban 
C s a b a  J ó z s e f  soproni líceumi tanár 
és H o r v á t h  P i r o s k a  oki. tanító
nő, Horváth Olivér lelkész és Papp Má
ria leánya. Az esketést Dr. Kapi Béla 
püspök végezte. — M é s z á r o s  I mr e,  
a békéscsabai ev. Rudolf gimnázium ta
nára és M é s z á r o s  J a n k a  J o l á n  
augusztus 4.-én Csóton tartották eskü
vőjüket. — K l a u s z  M á r t a  és 
R u s z n y á k  F e r e n c  augusztus hó
9.-én a soproni evang. templomban há
zasságot kötöttek.

Halálozás. Takó György magánzó, 
Csempeszkopácson, júl. 29.-én 46 éves 
korában hirtelen elhunyt. Temetése júl.
31.-én volt. Édesanyja, testvére és kiter
jedt rokonsága gyászolja.

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Egy pengő helyett egy filléres 

hozzájárulást szed a Buzakiviteli Iroda. — 
A dohánybeváltási rendszer megváltozta
tását sürgetik a termelők. — Szeptember 
19—21.-ig a szőlősgazdák orsz. egyesülete 
Balatonfüreden szőlésznapot rendez — A 
sertésvásár általában élénk.

Terményárak Budapesten. Búza 14.50 
—15.30, rozs 12 10—12.20, sörárpa 14—16, 
takarmányárpa 11.80—12 25, zab 13.20— 
13.50, tengeri 12 25—12.35 pengő méter
mázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés páronként 340 kg-on 
felül 110—111, uradalmi közép p-ként 340 
kg-on alul 105 — 108, szedett, közép p-ként, 
220—260 kg-ig 99—U3, szedett, könnyű 
p-ként 180--220 kg-ig 95—98, szedett si
lány p-ként 100—180 kg-lg 86—92, öreg, 
nehéz p-ként, 300 kg-on felül 96—100, 
szedett öreg, 88—64, angol hússertés p-ként, 
180 — 220 kg-ig 102—104, angol sonkasüldő 
p-ként, 120—150 kg-ig, 96-110 fillér élő
súly kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
S.-né Bp. A kifogásolt mondat mind

össze annyit akar jelenteni, hogy a cikk
író a vér kapcsolatainál is erősebbeknek 
tartja azokat a kapcsolatokat, mélyekkel 
közös hit fűzi lelki egységbe és közös
ségbe azokat, akik hisznek a Jézus Krisz
tusban.
í í « : í m : í : í : í ; í :  ; : í : í : í : 5 í <

H ARANG SZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Özv. Major Samuné Sopron, Sarek 

János Győr, Szabó Károly Celldömölk, 
Végh József Császárrét, özv. Molnár 
Antalné, Lada József Szombathely, Pa- 
taky Antal Bpest, Horváth István Pá
pa, Döbrössy Horváth Ferenc Lócs, 
Gyömörey Sámuel Nemeskoc.'i, özv. 
ZeltltJ Józsefné Szárazd,, irfj. Horváth 
Sándor Lébény, Puskás Károly Gyúró, 
Bertha Lajos Szilsárkány, özv. Pfeiffer 
Ferencné Szepetnek, Torma István, Fá- 
bi István Főt 10—10 fillér. — Benkő 
József Várpalota, Káldas Sándor Keme- 
nespálfa, Antal József Pápa, Kovács 
Celldömölk 12—42 fillér. — Tóth Gyula 
M. Ujmalomsok 14 fillér. — Puxbaum 
Jenő Győr, Szkok István Bőnyrétalap, 
özv. Meixner Jánosné Kisbácsa, Garam 
Zoltán, Nemes Károly Boba, özv. Pajor 
Ferencné Budafok, I’só Pál Bpest, Trog- 
mayer Edit Sopron, alsó Löce Sándor 
Mórichida, Halp Mihály Kaposvár, Fin- 
ta Kálmán Répcelak, Vida József Ke- 
menessömjén, Záborszky Sándor Cell
dömölk, ifj. Lovász Pál Irsa, Varga Elek 
Sopron, Mayer Józsefné Rábabogyosz- 
ló, Varga Lajos Befed, Kozma Imre 
Tét, Mező István Szergény, id. Vörös 
Kálmán Répcelak, id. Holzhammer Ist
ván Győr, Széli Kálmán Meszlen, Győri 
Sándor Farád, Sifter István Zalaisívánd, 
Atátis Sámuel Balatonfenyves, Borsos 
Jenőke Tótszentmárton 20—20 fillér. — 
Szebenyi Gyula Budapest, Kalmár Ilo
na Orosháza, Kemendi Sándor Székes- 
fehérvár, Papp Lajos Uraiujfalu, Jo- 
lónyi József Kozárbányatelep, Sala
mon Mária Magyaróvár, Csepcsányi 
Blanka Bpest, Kozma Kálmán Győr, 
Mórocz Géza Kövágóörs, Pur Ede Za
laegerszeg, Szalontai János Celldömölk, 
Tóth Mihály Befed, Sztrókay .László 
Edve, Holzhammer Anna Bösárkány, 
M^kláry Antalné Sárvár 22—22 fillér. 
— Varga Józsefné Csánig 16 fillér. — 
Dr. Eördögh László Oroszvár, Mérai 
György Ujdiósgyőr, özv. Hegedűs Sán- 
cfomé Szilsárkány, Rosta Gy. Ferenc 
Kemenespáffa, Mi,hác:|l János Nagyka
nizsa 30—30 fillér. — Mesterházy Elek 
Ostffyasszonyfa, Haás Lidia Levoca,
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A Harangszó gyönyör® kiadásból 
kiadta L U T H E R

sekrestye - imádságát,

hogy o d a k e r tílb e n e n  az minden 
sek r esty e  És le lk i  sz í Iroda falára 
A 3 0 X 4 5  n a g y sá g ú  sz ín e s  n y o 
mású tábla ára 1 P és 12 f portó. 
Megrendelheti! a lapkiadóhivatalában

Hajdú Józsefné Debrecen 32—32 fillér. 
Zámori Lászlóné Cegléd, Tánczos .Zsig- 
mondné Rákosszentmihály, özv. Tóth 
Józsefné Lébény, Schreiner Karolán 
Felsőlászló, Mészáros Gézáné Bábony- 
megyer, Loós József, Szever József 
Nagykanizsa, özv. Szajay Sándorné 
Győr 40—40 fillér. — Özv. Hajas Já- 
nosné Celldömölk, Gergál Sándor Tót- 
szentmárton 50—50 fillér. — Neubauer 
Jánosné ' Szombathely, Róth Sándor Kő
szeg, Németh János Bpest, Laukó Gyu
la Kiskörös, Balassa István Répcelak, 
Szarka János Füzfőfürdötelep, Csikor 
Lajos Celldömölk, özv. Rúzsa Pálné 
Pótládony, Puskás Jenő Beled, ifj. Pre
hauser Mátyás Lébény, Bödecs Ilona 
Bpest, Wallner Jenő Kaposvár, Fodor 
Ida Bpest, özv. Revaló Jánosné Kiskö
rös, Király Elek Nagyköcsk, özv. Wein
berger Gusztávné Kőszeg, Dömötör 
Sándor Kámon, Stramp Mjiklós Siklós, 
özv. Rehák Jánosné Sárszentmiklós, 
Dollmayer Henrikné Sopron, Meiszner 
Gyula Ceildömölk, Saigi Gabriella Szar
vas, özv. Saly Józsefné Martonvásár, 
Gecsényi Báliint Felpéc, Ódor Sándor 
ötvöskónyi 60—60 fillér,. — Ijtvay 
Endre Nagykanizsa 70 fillér. — Werfl 
Mártonné Rákoshegy, Hoillósy József 
Szombathely, Kiss Imre Nagyhát, Sztró- 
kay Sándor Győr 72—72 fillér. -— Stix 
Gyuláné Győr 74 fillér. — Fényes Ádám 
Nagytarcsa 80 fillér. — Bordács And
rás Bpest. Asbóth Sándor Börcs, Ko- 
váts Kálmán Lébény, Puskás Erzsébet 
(Mífyasszonyfa, Tarnóczay Sándor 
Nagykanizsa 1—1 P. — Fábry Amália 
Szirák, Nagy Káro'lyné Kisterenye, Tor- 
nyay László Szentgotthárd 1.20—1.20 
P. — Rémy Józsefné Győr 1.50 P. — 
Dr. Thébusz Aladár Bpest 2.20 P. — 
Bakó Béla Felsörajk 5 P. Becker Ferenc 
Sárszentmiklós 5.20 P.

Az Új Id ő k , Herezug Ferenc szépirodalmi heti- 
lapjának kiadóhivatala (Budapest, Vi., Andrássy-út 
lő.) díjtalanul küld mutatványszámot. Előfizetési dí 
negyedévre 6 40 P. Az Uj Idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M a g y ar L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap Hutai lányoknak. Szer
kesztőié : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
4 P. Az előfizetők 1*60 P kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 5.60 P. 
Mutatványszamot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Az országos 
hírű leánylap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna* a kiváló írónő.

Az Én Ú jság o m  a legszebb, legrégibb képes 
gyermeklap, Ö-i2 éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaál Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Én Újságom 
előfizetői 1-20 P kedvezményes áron fizethetnek elő 
a legnépszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvekre, Az 
Én Újságom könyveire. Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, Vll., Andrássy-út 16.

H A R M O N IU M  eladó
már 155 pengőtől kisebb s nagyobb. 

BUDAPEST, IV., MOLNÁR-UTCA 16.

Csönge államsegélyes kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Helyi javada
lom 29 értékegység, lakás, kert. Kérvé
nyek augusztus 30.-ig Lelkészi Hivatal
hoz, Csönge.

Özvegy uriasszonynál szépen bútoro
zott szobában csendes és kellemes ott
hont találhatnak közép- és főiskolás leá
nyok. Esetleges ellátással is. Érdeklődők 
forduljanak a Bpest-kelenfödi evangéli
kus lelkészi hivatalhoz. (Bpets, XL, Len- 
ke-u. 56.) 1—1.

Falunlakó lelkészcsalád keres olyan 
megbízható, jólelkű, egészséges leányt 
vagy egyedülálló asszonyt, aki az összes 
gazdálkodásnélküli háziteendöket önál
lóan tudja elvégezni zsept l.-re, legké
sőbb 15.-re való belépésre. Fizetési fel
tételeket is megjelölő ajánlkozásokat a 
Harangszó kiadóhivatala válaszbélyeg el
lenében továbbítja. 1—2.

Keres evang. lelkész család 40 év kö
rüli mindenes házvezetőnőt, aki főzést, 
takarítást önállóan végez. Ev. vallású, jó 
bizonyítványokkal rendelkezők ajánlatát 
a Harangszó kiadóhivatala továbbítja.

1— 1.

Egy evangélikus hittestvérünk bármi
lyen munkát elvállalna (gyermek mellé, 
idősebb házaspár mellé) vidékre is szíve
sen megy. Nem annyira fizetésre, mint in
kább családi otthonra vágyik. Cime: özv. 
Szűcs Pálné, Szeged, Retek-u. 45. 1—1.

Evangélikus perfekt német tanítónőt 
II. polg. leányhoz és IV. elemista fiúhoz 
keresek, szerény igénnyel. Guericke Ernő 
Cserhátsurány, Nógrád m. 1—1.

Mindenes-házvezetőnőt keresnek. Vá
roshoz közeli nagyközségben lakó fiatal 
tanító házaspár ev. vailású mindenes- 
házvezetőnőt keres. Kötelessége: ön
álló főzés, lakás és kert rendbentartása 
és a baromfiak gondozása. Mjosónö 
van. Jelentkezéseket az eddigi szolgálat 
és a fizetési igények megjelölésével a 
Kiadóhivatal . továbbít. Jelentkezéshez 
csatolni keli 1 drb az utóbbi időkből 
való fényképet és az illetékes lelkészi 
vagy tanítói hivatal által láttamozatt 
rövid élettörténetet. A szolgálatot szep
tember 1-én kell megkezdeni. Jelige: 
„Baba van“. 2—2.

Lelkész házaspár mindenes szakács
nőt keres városi háztartásba, szeptem
ber—október 1. közötti belépésre. 30— 
45 év közötti, erős, egészséges, jó be
osztású, teljesen megbízható nő legyen, 
aki az összes házi munkát (főzés, taka
rítás stb., két személyre) teljesen egye
dül és önállóan tudja végezni. A gyen
gélkedő háziasszony mellett is segítkez- 
nie kell. Csakis állandóan megmaradni 
hajlandó jelentkezők fizetési igényeket 
is megjelölő ajánlkozásokat a Harang
szó kiadóhivatala továbbítja. 2—3.

Az eredeti kisméretű

L uiher-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  L a jo s  vésnöki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvényék é t zészlószegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

Szerény igényű ev. tanítónő, képzett
ségének megfelelő állást keres gyerme
kek mellé. A háztartásban is készséggel 
segít. Fővágya békés otthon. Cim a ki- 
adóhivatalban. 1—1.

HOGYAN TÁMOGASSUK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Taglalnak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
G o n d o s k o d á s  a  g y e r m e k r ő l  I

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely 
Minden egyházközségben megbízottá', 
annak «z egyesületnek.

Evangélikus úri család elvállal teljes 
ellátásra diákleányt. Dr. Farkas Béláné 
Győr, Kossuth-u. 1. 1—2.

VIRÁOOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

§IIX]VÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a »Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS 2SIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLT,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TŰRÓCZY ZOLTÁH. 
Felelő* ezerkeeitA é* kiadó:

SZABÓ JÖZ8EF.
Kéri" tokul nem adunk Time

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63.
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lfio-ben.

Laptulajdonos: 
D unántúli L utti«r-8z6 v« tség .

M eg jelen ik  m inden vasárnap ,

Ingyan mallóklat tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANG8ZÓ.

1035-bon beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poitacaekkszimla : 30.526.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
M i naponként vétkezünk és b izon y  csak bü n tetést érdem iünk.

A z  ö tö d ik  k é r é s  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

A .íbhobbhí 
snskesaM-tUdóhtTalala i

GYŐR
a., Pttöfi-Mc s.

Klöfiseiési ára: 
negyedévre 1 P 28 tiUte, 

félévre 2 P 4% miét, 
egy évre 4 P 80 fillér 
Csoportos kttldénael 
lO*/a-oa kodvesmény. 

Amerikába égési évre 2 
dollár; as utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

jr
En v a g y o k  a z  e ls ő .

. ..  Krisztus Jézus azért jött 
a világra, hogy megtartsa a bű
nösöket. akik közül első vagyok 
én. I Tim. 1. 15.

Kiáltsd bele a világba:
— Ki akar első lenni gazdagság

ban?
Százmillió torok kiáltja majd: Én!
— Ki akar első lenni hatalomban?
— Én! 11 Én !!! Én !! 1

* — Ki akar első lenni testi erőben?
— Csak é n !!!
— Hát szépségben?Hát tudásban?
— Én!!! É n!!! Csak én !!!
Aztán kiáltsd azt:
— Ki akar első lenni bűnben ?
Mélységes csend fog felelni kiál

tásodra, mintha kihalt volna körü
lötted a világ. Nem lesz jelentkező, 
aki a bűnben való elsőséget, külö
nösen önként magára vállalná.

Talán jól is van ez igy. Az em
bernek a hivatása az, hogy szép
ben, jóban, nemesben, tudásban és 
tökéletességben versenyezzen em
bertársaival, de jobb ha bűnben 
minél hátrább marad, minél jobban 
a végeken kullog.

Hiszen akkor tökéletes a világ! 
Senki sincs, aki a bűnnel való vo
natkozásban az élre akar állni. 
Mindenki fél és visszatartja magát 
az elsőségtől és ha a rendszámot 
még szigorúbban tudakolnád az 
emberektől, bizonyára azt tapasz
talnád, hogy a legtöbben utolsók 
szeretnének lenni a bűnben.

Hát akkor Pál apostolnak nagy 
bűnösnek kellett lenni, hogy magát 
a bűnben, első helyre tette.

Nem. Ő csak őszinte volt. Csak 
egyedül volt, aki vágya és akarata 
ellenére is kénytelen volt felismerni 
a valóságot, de a valóság elöl nem 
bujt el, mint más, hanem hősi lé
lekkel vette tudomásul, és hozta 
mindenkinek a tudomására. Én va
gyok az első a bűnben. Bizonyos, 
hogy nem dicsekedésre méltó álla-

pot. De azzá teszi ennek az álla
potnak őszinte beismerése. És kü
lönösen azzá teszi az a meggyő
ződés, hogy Jézus Krisztus a bű
nösökért jött a világra. Ha igy van, 
akkor elsősorban azért jött, aki 
első a bűnben.

Kiáltsd oda az embereknek:
— Ki szeretné, ha Jézus Krisztus 

elsősorban, vagy éppen egyedül 
érte jött volna a világra?

A berlini olimpiai játékok alatt 
tízszer röppent magasba a magyar 
zászló s tiz világbajnoki aranyérem 
került győztes fiaink szive fölé. S 
ez kétségtelenül hatalmas jelentő
ségű dolog. Hogyne dobogtatná 
meg a szivünket boldog örömmel 
az a tudat, hogy a világ népe két 
héten keresztül tízszer volt kényte
len a magyar erő dicső eredmé
nyeiről hallani s a magyar himnusz 
felséges hangjaira kellett felfigyel
nie. Hogyne volnánk büszkék arra, 
hogy ennek az árva maroknyi nép
nek a fiai az ötvenhárom résztvevő 
nemzet hosszú sorában az előkelő 
harmadik helyet tudták hazánk szá
mára biztosítani. Csak Németország 
és az Egyesült Államok előztek 
meg bennünket. A többi ország 
mind mögöttünk maradt.

Amikor azonban jóleső érzéssel 
könyveljük el a nemzetünknek két
ségtelenül sok dicsőséget jelentő 
tíz világbajnoki győzelmet, ne fe
lejtsünk el valamit. Akármilyen 
szép is a testi erők küzdelme és győ
zelme, mégis csak fontosabb vagy 
legalább éppen olyan szükséges,

Százmillió torok kiáltja majd: Én!
Ez a kivételes állapot nagyon 

tetszetős volna mindenki előtt. Ezt 
az elsőséget mindenki szívesen fo
gadná. De ennek nagy ára van. 
Beismerése annak, hogy első va
gyok a bűnben. Nehéz, nagy vált
ságdíj.

Ez a bűntudat.
Ez a bünbánat.

R u ttkay-M iklian  G éza.

hogy a lelki élet tusáiban is meg
tanuljanak küzdeni és győzni en
nek a nemzetnek fiai. Gyönyörű 
győzelerrf volt, mikor egyik ver
senyzőnk első lett a száz méteres 
gyorsuszásban, de milyen felséges 
dolog lesz az, ha majd ifjúságunk 
megtanulja diadalmasan átúszni az 
élet kísértés-tengerét. Pompás győ
zelem volt, amit a magyar kard 
Berlinben kivívott, de mi lesz ak
kor, ha ifjúságunk a saját lelke el
lenségeivel szemben is ilyen vité
zül és győzelmesen tud hadakozni. 
És így tovább. Magyar ifjúság! 
Nemzetünk reménye! Kezdj el ko
molyan küzdeni, birkózni a bűneid 
ellen. Krisztus segít!

A berlini olimpiai játékok be
fejező ünnepségeinek egyik leg- 
megragadóbb jelenete az volt, mi
kor a hangosan beszélőn keresztül 
egy hang megszólalt a magasból! 
„Hivom a világ ifjúságát Tokyo 
felé.“ Tokyoban lesz ugyanis a leg
közelebbi olimpia 1940-ben. Egy 
még magasabbról jövő hang azon
ban ezt mondja: „Hivom a világ 
ifjúságát Krisztushoz.“

Tíz győzelem!
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Evangélikus egyházunk 
világhelyzete dióhéjban.

5. É s z to r s z á g .
Európa északkeleti felén, Finnország 

alatt húzódik meg a másik rokonország- 
Észtország. Jóval kisebb, mint Finnor
szág, csak 47,538 négyzetkilométer a te
rülete; lakosainak száma is csak 1 millió 
110 ezer, de a finn-ugor népek nagy csa
ládjához ők is hozzátartoznak, tehát ro
konok. Nyelvük közelebb áll a finneké
hez, mint a mienkhez.

Észtország is, mint Finnország, na
gyon sokáig idegen — előbb svéd, majd 
orosz — uralom alá tartozott s csak a 
háború után lett önállóvá. Észt rokonaink 
a keresztyénséget Németországból és 
Dániából kapták a 12. században. A re
formáció visszatisztított keresztyénsége 
pedig 1524-ben, tehát nagyon korán kez
dett gyökeret verni. Bibliafordításuk 
1739-böl, legújabb énekeskönyvük 1900- 
ból való.

Ma Észtország lakosságának 78.5%-a 
tartozik az evangélikus népegyházhoz. A 
lakosság zömét magához ölelő evangéli
kus egyházon kívül a görög-keleti egy
ház említhető még meg, amelyhez a la
kosság 18%-a tartozik. Ez a 18% az 
orosz határ mellett élő orosz fajú észt 
alattvalókból tevődik össze. A római ka
tolikus egyházhoz a lakosságnak csak 
0.2%-a tartozik. Az észt evangélikus 
egyház államilag jóváhagyott törvények 
alapján szervezkedett. E törvényeknek a 
hitvallásra vonatkozó pontja a követke
zőképpen hangzik: „Az észtországi evan
gélikus egyház alaptan gyanánt elfogad

ja az ó- és újtestamentomi prófétai, illet
ve apostoli iratokat, valamint az ezeket 
magyarázó apostoli, niceai, athanáziusi 
és a meg nem másított ágostai hitvallást, 
valamint a többi hitvallást, amelyeket a 
Konkordia-könyv címen ismeretes hitval
lás-gyűjtemény foglal magába.“ Az észt

R A H A M A E G I,
a z  é sz t evangélikus egyh áz vezető p ü sp ö k e .

evangélikus egyházhoz 153 anya- és l 
leányegyházközség tartozik. A 136 k 
kész, akik a tartui egyetemen nyerik k 
képzésüket, 176 templomban és 46 im 
házban hirdeti Isten igéjét. Az egyhá 
község ügyvezetését a három évre x, 
lasztott egyháztanács végzi. A leiké 
hivatalból tagja és elnöke az egyházi 
nácsnak. Az egyház szolgálatában k 
könykiadóvállalat áll. Van két egyhá 
lapjuk, bibliatársulatuk, diakonisszaint 
zetük. Tallinban, a fővárosban és Tart 
ban erőteljes városi misszió folyik. V; 
külmissziói egyesületük is, de önálló ki; 
missziói munkaterületük még nincs.

Örvendetes, hogy Finnország melle 
az észtországi evangélikus testvérekk 
is egyre jobban kiépül az érintkező kai 
csolat.

K ö z l i :  S z a b ó  J ó z s e f

E lső  a  b i z t o n s á g !  Vonatc 
ülök s várom  a z  indulást. V alak i a z  utol: 
pillanatban érkezett, s  későn, de v ig yá zó  
tanul ugrik f e l  a  szo m széd  kocsira . Me, 
botlik, leesik, a  m ár e lin du lt v o n a t kerek 
elkapják s a jó k ed vű  em ber e g y  p illa n < 
múlva m ár ir tó za to s vérző  roncs a  va 
kerék alatt. Á ldoza ta  a  s a já t  v ig yá za tla i 
ságanak. A m int, hogy leg több  szerencse  
lenségnek a z  oka v ig yá za tla n sá g .

Angliában m ajdnem  m inden uccasarkt 
olvasható a fe ltű n ő  fe lírá s :  „ E l s ő  a  b i  
t o n s á g ! “ Igen, nem a z  a  leg fon tosab  
hogy egy fé l  perccel előbb, v a g y  u tóbb é 
á t az utca tú lsó felére, v a g y  h o g y  eluta  
hass, hanem a z  a  leg fon tosabb , h o g y  éj 
ségben m aradj:

E lső a b iz to n sá g i

A csoda.
Irta; dr. Schlitt G yu la . 31

— Ön nem az, kinek vallja magát, Júlia, — mondja hal
kan Mirakow, de nyomatékkal.

Natalia Szédült, zúgott körülötte a szoba, szeme elborult. 
Látta, mint roppan össze vállalkozása s temeti maga alá életét 
vágyakozásával, álmával és legszebb ígéretével. Szemtelen 
vakmerőségét utolérte a büntetés. Vastag homály fojtogatja s 
a kétségbeejtő feketeségből két szem jósága néz csupán reá. 
Mirakow szeme. Nem volt ezekben sem harag, sem gyanakvás, 
csak valami mély fájdalom. Ez a fájdalom szánalmat érez min
den bűn iránt. Őszinteségével körülöleli Natáliát, jóleső zsib
badás vesz rajta erőt és bénává sorvad benne az aggodalom... 
Kikívánkozik belőle titka, mert úgy érezte, könnyít a lelkén. 
Szeretné kivetni magából a kétszínűség terhét, mely sírkő gya
nánt fekszik bensején, hogy megszabaduljon tébolyító nyomá
sától. S úgy érzi, Mirakownak elmondhat mindent. Neki el 
merné mondani s nem szégyelné megvallani neki utálatos bű
nét. Bizalmat érez iránta. Nem hebehurgya könnyelműségnek 
bizalma ez, hanem természetes vonzalom, melynek gyökere az 
ösztönös ragaszkodás mélységeibe nyúlik. Már érezte, mint 
szakadoznak belül a pántok, hogy felszabadultan nyelvére szök
jön a titok... s megjött Alfréd. Vidáman...i, üdén. Kezet csókolt 
Natáliának... Mirakowot öleléssel üdvözli. Csak úgy ragyog 
a boldogságtól. Lelke összegyülemlett szemében s onnan szórja 
szertelobogó érzéseinek villámszikráit. Kedélye libeg, mint a 
pillangó a tavaszi napsütésben. A szerelem formálja a kedélyt 
s új jellemeket teremt... Natala előtt azonban bezárul a Vallo
más kapuja... Becsapódott, mint a kripta betonlapja, hogy 
visszaszorítsa a sötétségbe az idegbomlás gyötrelmeit. Mo
solyra húzta bágyadt vonásait, de csak Mirakow látta, hogy a 
mosoly mögött a keserűség méregfolyama zakatol. Alfréd vak 
volt és boldog.

Natalia elköszönt. Benézett Amália nénihez. Aludt. Kilo- 
pódzik a házból. Ellenállhatatlan vágy űzi, hogy beszéljen Jú
liával. Végig megy az utcán, de Alexék lakásával ellenkező

irányban. Egy mellékutca felöl akarja megközelíteni a háza 
hogy ne legyen feltűnő, ha valaki észrevenné. Szüksége is ve 
erre a rövid idei egyedüllétre a nagy találkozás előtt. Tiszt, 
ba akar jutni vele, mily irányban is tegye meg vallomás; 
Őszinte akar lenni. Teljesen őszinte. E pillanatban meg se 
tudná mondani, mi is a tény? Gyilkos szándék vitte-e Lohé h 
zába, avagy már a lappangó szerelem fütötte vakmerőségét 
Nem tudni, hol válik e kettő el egymástól, szerelem és gyűl 
let? S hol folynak ismét egybe? Forrásaik nem messze esni 
egymástól. Gyűlölet lökte Moszkvában vonatra, hogy Párisi 
jöjjön s itt a vad érzemény puhult..., lágyult, mígnem szer 
lemmé hangolódott. Eddig azt hitte, hogy Alfréd lakásába mi 
a gyűlölet hozta, de most látja..., tudja, hogy e vakmerőség 
hez már a szerelem adta a tanácsot. Ehhez a gyűlöletnek m 
nem volt semmi köze. Ez az igazság. A gyűlölet, a terv, a c 
csak önámitás volt, kényszerzubbony, hogy lekösse a megsé 
tett szovjetlélek kapálódzó lelkiismeretét. Ordító hazugs; 
volt, hogy a benne édesen felzsivalgó érzés neszét ne veg\ 
senki se észre. Szerelme volt a fehér márványszobor, gyűlölt 
a fekete lepel, mely az új, váratlanul felzajgó gyönyört a ki 
világ elöl ideig-óráig még eltakarta... Most lerántja a leplet 
félredobja a hazugságot1... Júlia tudjon meg mindent. Hirtelen 
ben nem tudott magának feleletet adni, miért épen Juliáv 
akarja közölni titkát?... Csak azt érezte, hogy e vallomás kön 
nyit a lelkén. Alapjában véve nincs is oly nagy bűne!... Jo; 
van szeretni, mint annyi másnak!... De nem Julia helyét bit 
rolja-e? Nem Júliát lopja s annak boldogságát rabolja? Hasít 
nak bele a kérdések, harap bele az önvád, mint a vasfogó. Jo; 
van a szerelemhez, de hogy mást megfosszon a boldogságtól, 
hogy valakinek örömein keresztül gázoljon vágyai megvág 
tása felé!!?... Mint a vasfogas fogasd rajta végig a fájdalom 
Kénytelen a falba kapaszkodni, hogy el ne essen.

Így haladt tovább a sötét mellékutcán, Ha valaki látj 
azt hiszi, hogy tölvajúton jár. Szíve félelmetesen ver, mintha 
végzet jöttét jelezné. Haladtában fekete szakadékot lát ma; 
előtt. Minden lépésnél végigreszket rajta a rettegés... Most z 
han a szakadékba..., most..., most'... s a szakadék tova sikk 
előtte..., mindig előtte... Játszott vele, de a játék a rémület v
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A telep ítés.
Irta : Zászkaliczky Pál.

Bár benne van a mai élet levegőjében 
t e l e p í t é s  szó — mégis szüksé

gesnek látszik néhány fontos fogalmat és 
fzempontot megvilágítani. A népvándor- 
is kora előtti nomád életmódot felvál- 
Dtta a l e t e l e p e d é s  s ezzel kezdő

iét vette a csak letelepült életviszonyok 
főzött keletkezhető élet kiala
kulása. A letelepedést termé- 
Izetadta körülmények: művel- 
letö föld, víz, éghajlat stb. be
folyásolják. Nagy és hosszan- 
lartó háborúk (30 éves hábo- 
lú. török világ) nagy eltolódá- 
lokat idéztek elő a természe
tes letelepedésben: régi tele
llek elpusztultak, erdők mé- 
yén, elhagyatottabb vidékeken 

|ijabb telepek létesültek. Ná- 
iink Magyarországon épen az 

Jgész alföldi tanyatelepülés ki- 
[lakulása a törökök uralma 
Itán az egyes nagy alföldi vá- 
losok körül történt — nagy 
tárára a nemzet fejlődésének.

tanyatelepülés sem tudta be- 
|ölteni az egész alföldet, azért 

múlt évszázad elején néhány 
[agybirtokos különösen délen 
elepített több községet,

[melyek igen fejlödésképesek- 
nek bizony uiltak. (Békéscsaba, 
fzarvas, Orosháza, stb.)

A letelepedést, falvak, vá- 
losok kialakulását a múltban 
történelmi erők irányították (pl.

tatárjárás utáni telepítések), 
na a telepítést az egészséges

népi erők elosztódása, az egészséges fej
lődés új útjainak keresése szinte kény
szerítőig követeli. Ma azonban sokkal 
több korlátozó akadállyal kell megküz
deni, — miért is a telepítésnek okosan, 
központilag (államilag) irányított, az 
összes népi, nemzeti érdekek figyelembe 
vétele mellett kell történnie.

A telepítés kérdését többféle szem
pontból vizsgálhatjuk.

A telepítés mindenekelőtt bi r t okpo-

Az észt főváros egyik legújabb evangélikus temploma

Üti kai  kérdés. Évszázadokon keresztül, 
amíg az általános katonai szolgálati kö
telezettség nem volt bevezetve, az egyes 
főurak. főpapok birtokaik arányában ka
tonaság tartására voltak kötelezve. Tör
ténelmi feladatokat töltöttek be a nem
zet katonai megvédelmezésével. A job
bágyság felszabadulása, az általános 
védkötelezettség bevezetése óta a nagy
birtok nem teljesíti többé történelmi fel
adatát. Közismert dolog, hogy a nagybir

tok kevesebb lelket tart el, 
mint amennyi hasonló terüle
ten kisgazdaságokban él. A 
nagybirtokok közé szorított 
városoktól távol levő falvak 
fejlődésképtelenek. Kétszáz év 
óta alig haladtak előre. Na
gyobb városok, fogyasztó pia
cok közelében kisebb földbir
toklás mellett is belterjesebb 
gazdálkodással adva volt a fej
lődés lehetősége. De értékesí
tési lehetőségektől távolabb 
pusztán szemestermények elő
állítására berendezkedve, ke
vés földbirtok mellett, lehetet
len fejlődést várni. Köziismert 
dolog az is, hogy parasztgaz
daságok hasonló területen töb
bet termelnek, mint a nagybir
tok. de különösen az állatállo
mányban múlják felül többszö
rösen a nagybirtokot.

N e m z e t g a z d a s á g i  
szempontból nagyon fontos a 
kivitel kérdése. Az újabb évek
ben a tengerentúli nagy mező
gazdasági országok a szállítás 
gyorsulása, a gabona könnyű 
tárolása miatt erős verseny
társai lettek Európában is a

lejtőkét szorította homlokára. Félt önmagától. Régi énje, mely- 
pen bízott, elveszett s az új Natalia ezer és ezer érzés tiizében 
negolvadt bábbá lett. Az élet nem elmélet, mely a feltételek 

Jasrácsa mögül szemléli a kavargó történéseket s nem is hoz- 
[áférhetetlen úr, mely kiagyalt paragrafusaival rángatja a dol
gok menetét, az idők sodrában álló valóság, melyen végigdü- 
pörögnek az embernél hatalmasabb erők és végzetszerűségek. 
\z érzelmet megvetni való hazugságnak, ámításnak tartotta 

Jddig s ma szerelme többéit jelent neki, mint maga az élet. A 
Jzerelem magába olvasztotta minden erejét s akarata megful- 
adt, mint a cukros ecetbe hullott légy. Láthatatlan hatalomra 
ente tőrét s e hatalom előtt térdre bukott, hogy áldozatul 

Jjánlja egész önmagát. Megtévesztette ellenségnek hitt jóaka- 
lóit s ettől a megcsalt környezettől várja, hogy vágyait meg
értsék és teljesítsék... Szemérmetlenség!... S mindezt most tu
domására akarja hozni annak, kit becsapott... Hogy néz majd 
Julia szeme közé!?... És meg kell tennie!... A belőle ordító pa- 
|ancs nem ismer önérzetet, nem ismer gőgöt, csak megalázkodást...

Odaért a kapuhoz. Körülnéz, nem lát egy léiket sem. A 
Izomszédbó'l a földszinti ablak pislog homályosan s hallani véli 
Alfréd és Mirakow beszélgetését. Benyit. A járást ismeri s 
[gyenesen Julia szobája felé tart. Kopogtat. Tessék, hallatszik 
lentről. Julia megdöbbent, mikor meglátta az idegen nőt, ő 
mást várt. De csak egy pillanatra. Kitárt karokkal fut Natalia 
[lé. Megöleli s mintha régvárt testvért üdvözölne, megcsókolja, 
latalia dermedten áll. Nem tudta magát hirtelen kitépni lelki- 
[ergödésében kiformált helyzetéből s nem érti a szívélyes fo
gadtatást. Először gúnynak vette. Átcsapott rajta a szégyen 
pírja, mint a dagály a gyanútlan csolnakon.

— Meg sem csókolsz!?... — támad rá sértődötten Julia, 
liközben cirógatja Natáliának lángoló arcát.

Ez a puha cirógatás magához térítette. Nagyot sóhajt. De 
In ennyit akart kifejezni ez a sóhaj!! Oda hullott Júlia mellére s 
[sokjai özönébe fojtotta arcát, száját és szavát. A megalázko
dásnak és a bocsánatnak összeölelkezése volt ez. Nem is a kar
luk, hanem a lelkűk kapcsolódott egymásba. Igv érezte Natalia, 
'lem szemrehányás, vád és megvetés fogadja, hanem bocsánat 
ts odaadás.

— Oly régóta szerettelek volna már látni, — suttogja Na
talia, — s alig vártam, hogy magamhoz öleljelek.

— Nagyon türelmes volt az utánam való vágyakozásod... 
Ha nem vagyok rab s tudok szabadon mozogni, hidd el, már 
megtörtént volna ez a találkozás.

Valami szemrehányás féle csendült elő Julia szavaiból.
— Bocsáss meg. Júlia. Igazad van, de a bűnös fél mutat

kozni, különösen az előtt, kitől csak vádat és utálatot érdemel.
— Jó... jó..., nem várok magyarázatot. Ami megtörtént, 

megtörtént. A dolog elindulása gonosz volt, de a fejlemények 
nem mutatnak már ily csúf arcot. Nem így yan-e, Natalia? 
Akárhogy történt is minden, azért előbb jöhettél volna.

Julia jelentőségteljes pillantással kísérte szavait. Natalia 
belepirult. Nem tudta megérteni s lesütött szemmel mondja; 
szégyenkezve:

— Én sem voltam egészen szabad!...
— Igen. Alfréd rabja vagy. — Vág bele Julia. — Tudjuk. 

Eljegyzést tartasz s nekem a pincében kell róla tudomást ven
nem. Nem ártott volna nekem sem egv kis fény a boldogság
tokból. Talán lett volna közöm hozzá? Nem gondolod?

A tréfásan színezett szavakban az őszinteség heve ciká
zott. Natáliának túlfeszített idegzete legalább így fogta fel. Az 
eget látta inogni feje felett... Zuhant..., zuhant a magasból s 
lehunyt szemmel várta, hogy összezúzza. így szakadhat ránk 
az utolsó Ítélet. Ami cseppnyi szégyen csak meghúzódik a ke
délyben, mind az arcába tódult s a megvertség érzetét rajzolta 
fáradt vonásai közé. Utolérte, mitől annyira rettegett. A villám- 
csapás, mely izekre tépi a testet, nem fájhat ennyire. Mint az 
éles penge settyen át rajta: Tolvaj vagy... tolvaj, ki mások 
boldogsága után nyúlsz s lelkeket gyilkolsz. Igen, gyilkos vagy. 
Alfréd Londonból jött unokaluigát szereti s nem Natáliát. Be- 
lejátszottad magad Alfréd szívébe s bitorlód álnokul becsületes 
lelkek oltárát. Elsikkasztottad Júlia titkait, hogy álarcot gyúrj 
belőlük s megtéveszted vele az ártatlanságot. Aranyhálót fon
tál magad köré, hogy megszédüljön körülötted a világ. Moso
lyod alatt elkábult a zsákmány és csókjaid tüzében orvul meg
ejtetted. Tolvaj vagy, gyilkos, lelkek gyi’lkolója!...

A lélek kínja ott vergődöift Natalia arcán s megértésért
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mi gabonánknak. A közeljövő képe sem 
barátságosabb. A legjobb kiviteli lehető
sége az állatállománynak, baromfinak, 
gyümölcsnek van. Az egyre növekvő 
nagy nyugati iparvárosok valóságos 
emésztő szervei a fentebb felsorolt kivi
teli cikkeknek. Ezekből viszont a kis pa
rasztgazdaságok hasonló területen csak
nem 100 százalékkal többet termelnek. 
Tehát birtokpolitikai, nemzetgazdasági 
szempontok követelik a telepítést.

Nemzetgazdasági szempontból még 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy te
lepítés céljaira milyen födbirtokokat le
het elsősorban is igénybe venni? Szá
mításba jöhetnek a háborús szerzeményű 
nem hivatásos gazdák tulajdonában lévő 
földek. Lehetetlen, hogy amíg a nemzet 
színe-java vérét és vagyonát áldozta a 
nemzetért (hadikölcsönök!), ugyanakkor 
egyesek — esetleg hadiszállításból — 
meggazdagodjanak a köz terhére. De 
ugyanakkor lehetetlen az is, hogy ban
károk, részvénytársasági igazgatók, ügy
védek tőkének tekintsék a földet és pusz
tán nyerészkedésből földet vásároljanak 
és a nemzetgazdasági szempontból oly 
fontos erőforrást kiszipolyozzák.

Tekintetbe jöhetnek azonban az el
adósodott, főképen köztartozások alatt 
roskadó és a rosszul kezelt földbirtokok 
is. A föld közvagyon, a nemzet tulajdo
na. Elavult múlté már az a gondolkodás, 
amely a magántulajdon elvét túlhajtva 
úgy gazdálkodott, ahogyan akart. A te
her alatt roskadozó földet szabaddá kell 
tenni a tehertől — a rosszul kezelt földet 
hozzáértés alá kell helyezni, mindkettő 
nemzetgazdasági érdek.

Tekintetbe jöhetnek hasznavehetet
len, pl. szikes, mocsaras területek kellő

átalakítás után. Hazánkban sok százezer 
hold szikes területet lehetne digózással 
termővé tenni. Ugyanakkor csatornázás
sal az öntözés kérdését is megoldani. 
Szikes területek átalakítása, mocsarak 
csapolása, csatornák építése nagy hord
erejű feladatok. A német nemzeti szo
cialista kormányzat bevezette a kötelező 

' munkaszolgálatot. Hatalmas munkás 
hadseregek javítják a sziket, építenek 
utakat, csapolnak mocsarakat — korsza
kos közhasznú munkát végezve óriási 
területeket tesznek alkalmassá a telepí
tésre. Végül tekintetbe jöhet csemege- 
szőlő és gyümölcstermelés szempontjá
ból a homok is. Kellő művelés mellett a 
homok igen alkalmas termő talaj a fen
tiek termelésére. Néhány alföldi homokos 
vidék valóságos csodát mívelt a homok
kal — a magyar gyümölcs pedig kezdi 
elfoglalni méltó helyét a világ piacán. E 
legutóbb tárgyalt hasznavehetetlen földek 
pedig sebek a nemzet testén. E sebek el
len legjobb orvosság a telepítés.

A telepítés n é p e s e d é s p o l i t i -  
k a i kérdés is. A jövőjéről mondott le 
az a nemzet, amelyik nem szaporodik. 
Ha pedig a nemzet természetes szaporo
dásának útjában gazdasági ok áll — azt 
feltétlenül meg kell szüntetni, mert ön- 
gyilkosság volna, ha nem akarnánk segí
teni rajta. ,.Németország szempontjából 
a parasztgazdaság legnélkülözhetetlenebb 
terméke nem a kenyér és a hús, hanem 
az ember“ — írja a német telepítési tör
vény értelmi szerzője. Közismert dolog, 
hogy nálunk az egyke, ez a legpusztí
tóbb népbetegség is ott pusztít a legjob
ban, ahol hatalmas födbirtokok ércgyű- 
rüjében a parasztság terjeszkedni képte
len. Tehát a népesedési szempont is a

telepítés mellett szól. A parasztgazdasá
gok területein sokkal több ember él 
meg, mint a hasonló területű nagybirto
kon. Az örökösödés kérdését is a nemzet 
egyeteme szempontjából, népesedési 
szempontból kell felépíteni. Ne lehessen 
összeörökölni az „egykének“ felfelé 
mindkét családág minden vagyonát. Az 
összes vagyont csak több gyermek örö
kölhesse! Telepítés által földbirtokhoz 
elsősorban is a sokgyermekes családokat 
kell juttatni. Telepítés által a nagybirto
kok területein javul a népesedési arány, 
ugyanakkor a telepítő községek megsza
badulnak emberfeleslegüktől — ott is 
egészségesebb birtokviszonyokat hozva 
létre. Az ötvenéves múltra visszatekintő 
német, államilag irányított telepítés 
nagy mértékben járult hozzá a német nép 
szaporodásához. A magyarság szaporo
dása a magyar nemzet létkérdése, külö
nösen, ha figyelembe vesszük a körülöt
tünk élő népek sokkal nagyobb szapora- 
ságát.

Ezzel eljutottunk egy következő gon
dolatsorhoz. A telepítés n e m z e t p o l i 
t i k a i  kérdés is. Ha a nemzetiségi terü
leteken a nagybirtokokon a szaporodó 
csongrádi és hajdúsági magyarokat tele
pítettük volna le, ma másképen állnánk. 
Teletelepítettük magunkat különböző 
nemzetiségekkel, de az alföldi kubikosok 
gyermekeinek ma se hajléka, se kenyere. 
Van ma is nemzetiségi kérdés Magyar- 
országon! Ezen is a telepítéssel lehet, sőt 
kell segíteni és ezzel ellensúlyozni a 
nemzetiségeknek sokszor káros munká
ját. Amit mi nemzetiségi területeken el
mulasztottunk, azt rövid idő alatt vé
gezték el az utódállamok. Eiszedték a 
magyar urak földbirtokait és rájuk saját

rimánkodik. Fel-fd csuklik mellében a zokogás, míg nem lelket 
rázó sírásba tör... Julia megijed... Natalia jajjának hangjai a 
téboly határairól jönnek. Könyörgésre fogja a dolgot. Hisz ő 
nem ezt akarta. Átfogja Natáliát gyöngén..., minit a beteg gye
reket s a fotöjba ülteti. Simogatja, beszél neki édesen..., me
legen, csak hogy csillapuljon,

— Nem akartalak bántani, édes Natáliám, — könyörög 
neki, — de képzeld magad az én helyzetembe... Idehoztak a 
négy fal közé... idegen arcokf...

— Tudom... tudom..., — tör fel Natáliából, mint a gátját 
szakította áradat, — bűnös vagyok..., bűnös..., csak én va
gyok a bűnös... Megvetést érdemiek..., semmi mást. ., ne is 
próbálj vigasztalni. Meg akarok érte szenvedni...

— Édes Natáliám, a bűnnek látszó cselekedet sokszor a 
jónak az útja. Ki ismeri Istennek akaratát, méllyel életünket 
vezérli?... Hajt a vágy..., törünk a rossz felé s egyszerre meg
torpanunk!...

— Ne akarj könyörületes lenni... Mindig azt hiszem, 
hogy hazudsz és ámítasz. Bűnös vagyok s az irgalom öl. Mondj 
átkot rám, az talán könnyít rajtam. Csak a szenvedés vált meg 
engem..., a szenvedés kérlelhetetlen kínja.

Natalia fáradtan magába roskad. Összekulcsolt kezével 
leszorítja mellét. Földöntúli sóvárgás válik le arcáról s száll a 
magasba. A bűnhődés összes gyötrelmeit szeretné magára 
vonni, hogy megbékülést találna. Júliának majd a szíve szakad 
meg látva ezt a vergődést.

— Úgy van jól minden, Natalia, ahogy történt, — mondja 
Julia, — nem haragszom, nem látod, mennyire szeretlek?

Mintha erős, csiklandozó napfény érné, üti fel szemét 
Natalia.

— Nem haragszol s megtudnál nekem bocsátani?
Julia átöleli megint szegényt s össze-vissza csókolja.
— Miért haragudnék rád, te jó lőlek!? ■— mondja.
— Szégyelem magam, hogy ennyire sülyedtem. Szégye- 

lem magam, Julia, értsd meg!...
— Isten felemel. A szégyen megérzésében nyersz bocsá

natot. Légy nyugodt. Nem hogy haragszom, de örülök mind
annak, ami történt. Mindennek örülök, Natalia, ami történt.

Natalia szeme egyre tágul s kiragyog az arca. Julia nem

haragszik, hanem örül. Mennyi megnyugvás e tudatban!? Kö
zelebb húzódik hozzá, hogy egészen közelről érezze magára 
áradni a megbocsátásnak csodálatos erejét.

— S ez a magány..., itt... nem volt neked kellemetlen..., 
ezért sem haragszol? — kérdi félve Natalia.

— Nem. Az első megdöbbenés után, hamar meg
nyugodtam1. ..

— Boldog vagyok... Tudtam..., hisz Alex jó fiú!... — 
mondja Natalia, miközben kíváncsian figyeli Júliát.

Julia lesütötte szemét s arca vérbeborul. Natáliának tor
kára akadt a szó. Ez a szemérmes szemlesütés megmagyará
zott mindent. Megértette már miért nem volt kellemetlen a 
rabság s miért tudott megbocsátani. Még közelebb húzódott 
hozzá s megfogta kezét. Julia vére hevesen lüktet s elkotyogja, 
minő érzelem álmodozik szívében. Most már ő van soron, hogy 
vigasztaljon.

—Alexre, szóval nincs panasz!... — mondja Natalia s ta
padó mosolyával titkok után kutat Júlia lelkében.

— Alex jó volt hozzám'... — vallja halkan Julia.
A két leány szeme lassan egymásra fordul. Nézésükben 

vágyak és megbocsátás. Sokáig néznek így egymásba mélyed- 
ten. Két márványszobor. Fehérek, mint a havasok csúcsa és 
forrók, mint a vulkánnak mélységei. Egyre mosolygóbb lesz az 
arcuk. Közelednek egymáshoz és csókban összeforr az ajkuk. 
Könnyeik egybevegyülnek. Ugyanaz a vágy ég bennük, 
ugyanaz a keserűség és remény. A boldogság napfényben 
szikrázó köd gyanánt ereszkedik rájuk puhán, szerelmesen és 
csodálatos hangon beszél belülről szívük. Nem hallja a fül, de 
a hang a fény aranysugarába olvad s a szemek megértik a 
leghalványabb gondolatat is. Az egyikbe szertefoszlik a nyo
masztó aggodalom, hátha mégis útonállók kezébe jutottam, a 
másikban megvirradt s elmúlt benne az éjszaka, melyet egy 
rendszer hazudott oly feketén gyermekleikébe. A boldog esz- 
mélés pillanata volt ez. Az álmok mámora zümmög remegő lel
kűkbe s ez az álom nemcsak édes, hanem igaz is. A jövővel 
nem törődött egyik sem. Boldogok voltak s a boldogság nem 
keresgél oly helyeken, hol esetleg megbotlik. Egymásra talált 
két leányszív s a hatalom, mely egyvonälba vezette őket, a 
szerelem. (Folytatjuk.)
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nemzetbelieket telepítettek megnehezítve 
ezzel is az ottani magyarság életét. 
Ilyen kis nemzetnek, mint a magyar, 
minden eszközzel meg kell erősítenie ön
magát; telepítéssel meg kell erősíteni a 
nemzetfenntartó magyar parasztságot, 
mert még ilyen történelmi csapás, mint 
a török uralom, vagy a mostani szétda- 
raboltság — a nemzet sírját fogja meg
ásni.

Természetszerűleg tisztában vagyunk 
azzal is, hogy a telepítés p é n z ü g y i  
k é r d é s  is. A telepítés céljaira felhasz
nált földért a tulajdonost kártalanítani 
kell. A kártalanítás összegei az ipari és 
kereskedelmi életben hatnának élénkítő- 
leg, nagyban előmozdítva ott is a terme
lést. A telepítőknek igen nagy pénzösz- 
szegekre van szükségük. Eltévesztett do
log volna csak olyanokat telepíteni, akik 
bizonyos pénzösszeggel rendelkeznek. 
Nemzeti szempontból megbízható, szor
galmas, munkabíró nincsteleneket is te
lepítés által önállósághoz kell juttatni. 
Kétségkívül az ehez szükséges pénzt 
másképen, mint államkölcsönnel elgon
dolni sem lehet. Az állampénztár számá
ra azonban ez a pénz igen jól megtérül 
nemcsak a részlet járadékok visszafize
tésével, hanem az adóegyedek megsza
porodása által előállott adótöbbletből is. 
A német állam ötven esztendő óta sú
lyos milliókat áldozott telepítés céljaira. 
Több mint nyolcszáz falut telepített, fe
lerészben egészen új falut, felerészben 
hozzátelepítés által megerősített. Mon
dani sem kell, hogy ezeknek az új faluk
nak a létesítése óriási jelentőségű. Hogy 
a német mezőgazdaság olyan nagy mér
tékben megerősödött, hiszen már bevi
telre alig szorul, ez épen a telepítésnek 
köszönhető. A német állam nem áldozott 
volna olyan súlyos összegeket erre a cél
ra, ha számításait pénzügyi szempontból 
is meg nem találta volna.

A telepítés bizonyos tekintetben a 
s z o c i á l i s  k é r d é s  megoldása is. 
Talán a mostani nyártól eltekintve, a 
mezőgazdasági alkalmazottak és munká
sok helyzete igen siralmas. 60—80 fillé
res napszám mellett többtagú családdal 
az élétből csak nyomorúság és szegény
ség juthat. A nagybirtokon élő cselédség 
helyzete — kevés kivétellel — szintén 
eléggé nehéz. A konvenció épen hogy 
elég a megélhetésre. Félretenni, különö
sen többgyermekes családok, egyálta
lában nem tudnak, öregség, munkakép
telenség esetén tehetetlenek. Még jó, ha 
30—40 évig egy helyen szolgálnak és 
hűségükért egy-egy jószívű földesúr 
kegydijat ad nekik. Erre azonban támasz
kodni nem lehet! Némely helyen a me
zőgazdasági cselédek lakásai borzasz
tóan egészségtelenek: nedves, levegőtlen 
és szűkös. A lakószoba egyúttal konyha 
is. Csoda-e, ha a tüdővész, ez a borzal
mas magyar betegség — háborítlan ta
nyát talál közöttük. A mezőgazdasági 
munkások (napszámosok) helyzete sem 
irigylésre méltó. Az egyik alföldi faluból 
nyaranta a község egyharmadrésze megy 
el több hónapra Dunántúlra napszámos 
munkára napi 60 filléres napszám mellett, 
mert otthon nincsen munkalehetőség. A 
napszámosok átlagos helyzete sem jobb. 
Öregségükre se igen tudnak szerezni ma
guknak egy kis házikón kívül egyebet, 
még jó, ha legalább azt. Finnországban 
nincs olyan nagyméretű nagybirtok, mint 
nálunk, — mert a megműveltetése nem 
fizetődnék ki. Olyan magasak az alkal

mazottak és napszámosok díjai, hogy 
sok alkalmazottal gazdálkodni nem érde
mes. Igen szomorú, hogy a nagy fellen
dülés idején — 1867—1914 között — a 
mezőgazdasági kisemberek helyzetén te
lepítéssel nem javítottunk, miért is a ki
vándorlással több magyart veszítettünk, 
mint a világháborúban. Jól jegyezzük 
meg, a mezőgazdasági szociális egyen
lőtlenség által előállott kivándorlás és a 
nagybirtokok vasgyűrűjében keletkezett 
„egyke“ annyit ártott a magyarnak, 
mint három világháború.

Szabad-e tehát ölhetett kézzel nézni 
szinte két millió magyar vergődését és 
lassú pusztulását. Ma azért olyan olcsó 
az emberi munka, mert nagy a kínálat. 
Mihelyt telepítés által önállósul a nincs
teleneknek legalább a féle, a másik fele 
rögtön emberibb megélhetési viszonyok 
közé kerül. Aki egy kicsit is ismeri ezek
nek a helyzetét, nem csodálkozik azon, 
ha a legképtelenebb politikai szélsőségek 
nálunk otthonra találnak. A nemrégen le
zajlott békési kaszáskeresztes per vád
lottal szinte egytől-egyig megtestesült 
példányai voltak annak a borzalmas nyo
morúságnak és szociális igazságtalan
ságnak, amely a Nagyalföldön uralkodik. 
Bizony a búzatermő kánaánnak nevezett 
Alföld a nyomorúság tanyája. Ezen pe
dig telepítéssel sürgősen segíteni kell. A 
Harangszó olvasói büszkék lehetnek ar
ra, hogy az evangélikus egyház fia. 
Gömbös miniszterelnök volt az első, aki 
felelős vezetői munka körében elsőnek 
merte megtenni a kezdeményező nehéz 
lépést.

A telepítés az á l l á s t a l a n  d i p 
l o m á s o k  kérdése is. Ez is fontos? 
Nagyon fontos. Itt nemcsak arról van 
szó, hogy az elhelyezkedni nem tudó, ta
lán kelleténél nagyobb számban kitermelt 
diplomások jutnak kenyérhez, hanem ar
ról is, hogy a nép széles rétegei hozzá
jutnak végre a műveltség áldásaihoz. Az 
idén temettem egy volt cselédembert, 
akinek tizenötéves értelmes fia nem tud 
írni-olvasni, mert állandóan pusztákon 
laktak, ahonnan nem tudott iskolába jár
ni. A tanyák világában, az u. n. pusztá
kon nagyon sok tennivaló van. Békés
csabai káplán koromban volt egyházi ta
nító, aki 120 gyermeket „oktatott“ egy 
tanyai iskola teremben. A telepítéssel a 
nép széles rétegei juthatnának több is
kolához. A legszomorúbb azonban az 
egészségügyi helyzet. Az egyetemi hall
gatók Turul Szövetsége az egészségügyi 
vonat-kiállítással akarja épen most fel
hívni a társadalom figyelmét népünk el
hagyatott egészségügyi állapotára. Sze
gény falvak népe nem tud egy-egy or
vost eltartani. De ha hozzátelepítenek, 
vagy erős telepes községek létesülnek, 
mindjárt más lesz az egészségügyi hely
zet is. A csecsemőhalandóság még igen 
magas, a tüdővész szinte már magyar 
betegség, a vérbaj is terjed, — a nép 
széles rétegei pedig szervezetlenek. Egy- 
egy operáció félvagyonokba kerül — 
nem csoda, ha népünk még mindig ide
genkedik tőle. Képzeljük el egy példával 
csupán, hogy mit tehet a telepítés ebben 
a kérdésben. Ha csak 100 új község léte
sül és egy másik 100 község hozzátele- 
pítéssel megerősödik — már 200 orvos 
számára jelent megélhetést és. népünk
nek szervezettebb egészségügyi szolgá
latot. De az állástalan diplomások és a 
mezőgazdaság szempontjából is fontos, 
tanult gazdászok vezetése mellett minta-

gazdaságok és tehenészetek felállítása is. 
Lehetőleg minden telepes és hozzátele
pült községben igen fontos a mintagaz- 
daság létesítése, amelyeknek a vezetői 
egyúttal a telepesek tanácsadói is. Köz- 
igazgatásban, a telepesek szövetkezeti 
megszervezésében is nagy szerepet és 
kenyeret nyernének a most kenyértelen 
diplomások százai. Lehetne még szá
mokkal és példákkal bizonyítani a fen
tiek igazságát, de legyen ebből a szem
pontból ez elég. Annyi bizonyos ebből 
is, hogy óriási, az egész nemzetet lét
gyökerében érintő kérdésről van itt szó.

(Folytatjuk.)

KI TANÍTOTT.
Ki tanított kis madárka 
Építeni fészkedet?
S ki arra, hogy szárnyat tárva 
Repülni hogy' lehet ?

Te fürge méh ki tanított,
Hogy virágot keress,
Édességén mézet szedj ott,
Télre étket szerezz ?

Hangya, azt, hogy épits utat: 
Kitől tanultad el?
S a bölcseséghez ki juttat,
Hogy ételt halmozz fel ?

Az Isten volt bölcs mesterünk, 
Minden Tőle ered.
Tanít imára s hogy tegyük 
Mindazt, mit Ő szeret.

K u ta s  K á lm á n

A k eresztyén  ház.
.É n és az én házam tiszteljük 

az Urat“. (Jozsué 24, 15 )

Az emberi test számtalan kicsi cellá
ból áll. Egyik cella a másikhoz sorako
zik, a vér átáramlik rajtuk és vele együtt 
az élet. Az emberi szervezetben nem 
minden cellának a föladata ugyanaz, de 
valamit kivétel nélkül megtesznek: har
monikus egésszé rendeződnek és megal
kotják a testet. Istennek ezt a csodálatos 
müvét. Az egyes cella akármilyen jelen
téktelennek is látszhatik, de veszéllyé is 
lehet a test számára, ha maga szétbom- 
lik és ez a bomlási folyamat átragad a 
többi cellákra. Egy nép életében sincs 
máskép. A népet sok ilyen kicsi cella, a 
család alkotja. Egészségtelen családi vi
szonyok elrágják a népi erő gyökerét és 
romláshoz vezetnek.

Egészséges családi élet csak ott ta
lálható, ahol napfény és öröm lakoznak 
a házban. Árnyékban lévő ház nem rit
kaság, ezért hadd szóljunk valamit a 
napfényes otthon felé vezető útról.

Az igazi föltételek.
Házasság és család az Isten műve. 

Isten áldását adja rá, ha mi emberek az 
Ö rendeléseit szentnek tartjuk. Ezért 
szükséges, hogy egész életünk vezetését 
Neki rendeljük alá. Ha házunkban Isten
nek szolgálnak, ha Jézus Krisztus a ház 
legkedvesebb barátja, az ilyen otthon 
bizonyára boldog lesz. Még valami hoz-
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zátartozik az igazi föltételekhez. Isten 
igéjének kell a mindennapi élet közép, 
pontjában állania. Ahol a családi életet a 
biblia irányvonalai szerint élik, ott szív- 
be-házba napfény és örvendezés tér be.

Mi ne hiányozzék a keresztyén 
házban.

Először is a házi oltár. Mi az? Ami
kor a nagy zeneművészt, Haydn-t meg
kérdezték, hogy mi üdíti föl és erősíti 
meg újra megerőltető munkája után, így 
válaszolt: „Házamban van kis házikápol
na. Oda megyek és imádkozom, ha erőt
lennek és elbágyadtnak érzem magamat. 
Ez a szer még soh’sem tévesztette el ná
lam erősítő hatását.“ Életünk legna
gyobb mulasztásai a csöndes kamará
ban vannak. Ha a házi oltár nem hiány
zik egy házban, ott meghajszolt embe
rek új erőt és örömöt találhatnak.

Azután ott van a házi áhítat. Ez is 
fontos. Luther világosan kifejezésre jut
tatta irataiban, hogy a keresztyén csa
ládapának a ház papjának kell lennie, aki 
Isten igéjét közelviszi háza népéhez. 
Hol vannak ezek a házi papok? Nem ti
tok, hogy ezek a házak egyre ritkábbá 
lesznek, ahol a családfő a bibliát olvas
sa övéivel, reggeli és esti áhítatot tart. 
Nem csoda, ha ebben a tovarohanó idő
ben nem jutunk el a lelki és testi nyuga
lomra! Azért vannak olyan kevesen, 
akik ítélőképességüket Isten igéjén éle
sítették! Amely házban bibliát olvasnak 
és a házi áhítatot gyakorolják, ott fölra- 
gyog az örökkévalóság tiszta fénye. Ne 
mondja senki, hogy a bibliaolvasás és 
házi áhítat keresztüívihetetlenek a mun
kával teli napokban. Luther éppen ilyen 
időkben többet foglalkozott Isten igéjé
vel. mint egyébkor és annak ellenére 
óriási munkát végzett. Észrevesziink-e 
valamit ereje titkából? Ha egy házban 
Isten igéjét rendszeresen olvassák, az a 
békesség és csöndes boldogság tanyája.

Vágyakozás öröm után.
Ez a vágyakozás velünk született. 

Éhezünk utána. Az igazi öröm nem min
dig ott van, ahová hangos nevetés 
vonzza az embereket. Az örömnek sem
mi dolga nincs az érzékek mámorával, 
az a szív legmélyebb megbékélése. Ke
resztyén ház lehet a legtisztább örömök 
forrása. Isten sok mindent ajándékozott 
nekünk, hogy az szívünket boldogítsa. 
Milyen szülők nem tudnának valamit 
mondani a ragyogó gyermekszemekben 
rejlő örömről? Milyen napsugaras és ba
rátságos a ház, ha jó könyvek és szép 
virágok otthont találnak benne! Tiszta 
gyermekszemek és pompázó virágok a 
veszendőbe ment édenkertre emlékeztet
nek bennünket. Gonosz, megátalkodott 
embernek kell lennie annak, aki ezt nem 
érti. Az ének és nemes zene is örömöt 
visznek a házba. Nem nyomorúság-e, 
hogy gyakran a serdülő gyermekek az 
utcán keresnek szórakozást, mert odaha
za nagyon is unalmas az életük? Ének 
és zene nemesítik a jellemet. A szülők
nek mindent meg kéne tenniük, hogy 
Istennek ezeket az ajándékait házukban 
ápolják. Folytassam-e és beszéljek egy
szerű, de vidám családi ünnepélyekről? 
Sokat lehetne beszélni a vasárnap igazi 
megüléséröl és a téli esték társas együtt- 
léteiröl. Mennyi öröm tér be a házba, ha 
szülök és gyermekek — legyenek bár ez

utóbbiak iskolába járók vagy az iskolát 
már elhagyottak — együttesen minden
féle társasjátékot játszanak és a meg
erőltető munka után pihenést találnak. 
Sokat panaszodnak az ifjúság köreiben 
lévő kinövéseken. A panaszkodás egy
magában semmit sem segít. Legyenek 
házak, amelyekben a serdülő fiatal em
berek és leányok jól érezzék magukat, 
amelyekben egészséges humor és tiszta 
öröm honol, akkor a jó önmagától el
fojtja a rosszat.

Napsugaras keresztyén ház! Hol le
het találni? Csak ott. ahol a szülök Is
tenre föltekintve építik azt és az ég ál
dását kérik rá. Napfény és öröm töltik 
meg a házat, ha mesterkéletlen kegyes
ség és az imádság lelke uralkodnak 
benne. Krisztusnak kell uralkodnia! Ha 
bevonul egy házba, az üdvösségben ré
szesült.

Németből: Záránál Attila.

„Harangszó“
Nagy tiszteletű Szerkesztőségének

Győr
Kivonat,

a somogyi evang. egyházmegye Lelkész
egyletének Por rogszentk irály on tartott ér
tekezlete jegyzőkönyvéből.

„9 Az értekezlet hálával és köszönettel 
adózik a „Harangszó“ Szerkesztőségének 
a : „ Gyógyíts meg engem Uram “ c. betegek 
számára irt olcsó imakönyv kiadásáért. 
Felbecsülhetetlen értéket jelent ez pásztori 
munkánkban, tapasztalatunk szerint sok 
betegágyban vergődő léleknek adta meg 
már gyógyulását.

Hálájának kifejezése mellett, egyúttal 
kéri az értekezlet a „Harangszó“ Szerkesz
tőségét, hogy hasonló szellemű és olcsó kis 
imakönyvek további kiadását is vegye prog- 
rammjába. Nagy szükség volna rá és 
hiányt pótolna, ha gyermekeink s külön 
ifjaink kezébe tudnánk adni fillérekért ilyen 
elmélkedést is tartalmazó imakönyvet. Az 
eddig kiadottak drágák s igy nem tudnak 
általánosan elterjedni. Filléres árban 
azonban a gyermekeknek írottakat a min
dennapi, az if jakét pedig az ismétlős és 
középfokú iskolák számára kötelező be
szerzésre is el tudnánk rendelni. Nagy ál
dás lenne, ha ilyen olcsó eszközzel rá tud
nánk nevelni gyermekeinket és if jóinkat az 
imádkozó életre. Esetleg 50 filléres árban 
nagy tömegben még teljesebb munkát ad
hatna ki a „Harangszó.“

A kivonat hiteléül:
Gyékényes és Porrogszentkirály 1936. július hó.

Lágler Béla s. k , Horváth Lajos s. k.,
lelkész, jegyző. esperes, elnök.

Percenként 22 biblia. A Brit és Kül
földi Bibliatársulat a múlt évben —• mint 
már írtuk — 11,686.131 bibliát adott el. 
Ez azt jelenti, hogy a Bibliatársulat per
cenként 22. óránként 1334 és naponként
32.000 bibliát terjeszt el.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

Pál.
Augusztus 23 Pál a farizeus. Csel. 

22:1—5. A fogoly Pál határozott öntu
dattal hivatkozik arra, hogy a zsidó nép 
előkelői közé tartozik. A zsidó szár
mazás és vallási képzettség népe veze
tői között jelölné ki a helyét, sőt ott is 
jelölte ki, de lemondott a Krisztus szere
peiében a nemzeti és vallási kiváltságok 
minden előnyéről. Amikor látszólag le
szállt, akkor emelkedett fel. Sokat ha
gyott el, de még többet nyert. Mit ha
gyok el és mit nyerek én Krisztus szere- 
tetében?

Augusztus 24. Az igazhivő zsidó. Fii. 
3:4—7. Minden megvolt Pálban, ami jel
lemezhet egy igazhívö zsidót, míg nem 
találkozott Krisztussal. Fanatikusan ra 
jongott a zsidó vallásért, törvényeit szi
gorúan megtartotta, igazságait ádáz gyű
lölettel védelmezte. Nagy fordulat követ
kezett be azonban az életében a damasz
kuszi úton. A korábbi erényeket lekicsi
nyelte, sőt kárnak ítélte. Nagyon sokat 
adott neki a Krisztusban való hit. Mit ad 
ez nekem?

Augusztus 25. A buzgó üldöző Csel. 
7:58-—8:4. Saul a keresztyének üldözését 
figyeli, sőt hasznossá is teszi magát a 
kegyetlenkedésben. Gyönyörűsége telik 
egy buzgó keresztyén kivégzésének a lá
tásában. Messze ment Saul. a keresztyé
nek üldözője. Még messzebb ment azon
ban a keresztyénség terjesztésében. Még 
tovább ment az üldözőnél a misszioná
rius. Határozott volt, mint ellenség, de 
még határozottabb volt, mint apostol. 
Mit teszek én a Krisztusért? Üldözöm, 
közönyösségemmel gyengítem, vagy buz- 
góságommal előmozdítom?

Augusztus 26. A római polgár. Csel. 
22:24—29. Minden megvan Pálban, ami 
különleges elbánást biztosít számára. A 
római polgárjogot is örökölte a születé
sével, s az erre való hivatkozás elegendő, 
hogy tisztelettel tekintsenek rá és ne 
merjék a kezüket rávetni. Ezt a kiváltsá
got is odadobta és megtanult szenvedni 
a Krisztusért. Milyen sok volt neki a ke
resztyénség, hogy ennyi áldozatra, le
mondásra, sőt szenvedésre is képessé 
tette. Mennyire becsülöm én a keresz- 
tyénségemet?

Augusztus 27. A törvénynek nincs haszna. 
Róm. 7:7—25. A Pál leikébe pillantunk 
bele itt. A legteljesebb őszinteséggel tár
ja ki a lelkét és megmutatja azt a nagy 
harcot, amely ott folyik le. Az ótesta- 
mentumi törvények állanak szemben, az 
emberi lélek és Krisztus találkozik szem
ben. A törvény felett diadalt arat az 
evangélium, az ember felett győz Krisz
tus. A törvény és a parancsolatok azért 
mégis jók, sőt szükségesek, mert megis
mertetik a bűnöket, nyugtalanságot kel
tenek és az erőtlenségnek a tudatára éb
resztenek. Az összetört ember azonban 
megismeri a kegyelmet az evangélium
ban és Krisztus felé fordul. Bizom-e a 
kegyelmet felém nyújtó Krisztusban?

Aueusztus 28 Hit által igazulok meg. 
Fii. 3:7—14. Valóságos himnuszban zen
gi az apostol a nagy átalakulás feletti 
örömét. Most már mindenért kárpótolta 
őt Jézus Krisztus. Minden az ő számára 
a Krisztus. A Benne való hittől eltelten
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célegyenest igyekszik előre, hogy elnyer
je az örökkévaló jutalmat Istennél. Mi
lyen nagy, felfelé ívelő az apostol által 
megtett út. Mennyire jutottam előre én 
ezen az úton?

Augusztus 29. Isten kegyelméből 1. Kor. 
15:8—10. A keresztyéni alázatnak gyö
nyörű megnyilatkozása az apostol vallo
mása. Itt már semmivé lett az egykor el
bizakodott ember, hogy Isten legyen 
minden. Kegyelmének köszön mindent: 
az életét, a munkáját, az üdvösségről 
való meggyőződését. Ez a kegyelem ve
zérli, ez alakítja az életét. Érzem és tu
dom-e én, mi az Istennek kegyelme az 
én életemben?

M a rc se k  J á n o s ,

K A R C O L A T O  K.

Ijesztgetés.
Meglátogattam egy családot. 

Míg beszélgetünk, a család 6 
éoes kis gyermeke valamilyen kis 
csínt követett el. Jfz édesanya 
a következő fenyegetéssel förmedt 
rá a kis bűnösre: „Megállj, gyalá
zatos, azért is beadlak szeptem
berben az iskolába !“ Jl megriadt 
emberke szepegve gondolt arra, 
hogy miféle szörnyűséges büntető 
intézmény lehet az az iskola, 
ahova szeptemberben bünte
tésből öt beíratják. Képzelem, 
hogy ez a megijesztett gyermek 
milyen érzéssel indul el majd első 
iskolai útjára s mennyit kell majd 
tanítójának küzdeni, hogy elosz
lassa azt az ellenszenvet, ame
lyet a szülők ébresztettek okta
lanul gyermekük lelkében.

Jjz iskoláról ne úgy beszéljünk 
gyermekeinknek, mint büntetés
ről, hanem mint kitüntetésről!

H E T I  K R Ó N I K A .

Gömbös Gyula miniszterelnök felgyó
gyulása után több miniszter szabadságra 
ment. — A Miskolci Hét záróünnepélyén 
16 ezer idegen vett részt. — Leromboltak 
egy iskolát Székelyföldön, hogy a miniszter, 
ha akarja, se engedhesse meg annak mű
ködését. — Az összes bolgár alattvalókat 
kiutasítják Romániából. — Az olaszok né
hány hónap alatt több száz hidat építettek 
Abesszíniában. — Eden angol külügymi
niszter eladta családi birtokát. — Megszö
kött egy angol pilóta repülőgépével együtt 
Csehországból, ahol lefoglalták a gépét. A 
pilóta Alfonz spanyol exkirályhoz viti vende
geket s ezért tartották fogva. -  A svéd lapok 
nagy beszámolókat tartanak a szovjet vilag- 
forgató terveiről. — A szovjett nagy arány
ban fegyverkezik. Ez a fegyverkezés óriási 
arányban megváltoztatja az európai erővi
szonyokat. — Trockij-párti összeesküvőket 
fogdostak össze a szovjethatóságok, akik 
ellen az a gyanú merült fel, hogy össze

esküvést szőttek a szovjetkormány ellen 
és a kommunista párt vezetői ellen. — 
Franciaország újabb félmilliárd frankot for
dít légi fegyverkezésre. — A franciák 
indiai gyarmatain lázadás tört ki, melyet 
angol közbelépésre tudtak csak leverni. — 
A madridi spanyol kormány békét kér a 
felkelőktől. — A spanyol tengerészek átpár
toltak a nemzeti hadsereghez. — Észak és 
dél hadseregei egyesültek.

H A R A N G S Z Ü .
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

1 1 .  v a s á r n a p .
L u k á c s  18. 9 - 1 4 .

Istennek különösen drága ajándéka az 
imádság. Az, hogy beszélhetünk vele, hogy 
meghallgat minket. De mi ezt is, mint szá
mos más isteni ajándékot bűnösen eltor
zítottuk, visszaélünk vele. Isten azt akarta, 
hogy az imádság legyen komoly magunk ba- 
szállás és lett belőle gépies megszokottság. 
Azt akarta Isten, hogy imádságunk legyen 
bűnös lelkünk felsikoltása s lett bt tőle em
beri nyelvnek sokat beszélő, de keveset 
mondó beszéde. A lélek lélegzetvételének 
szánta az Isten, tehát mindennapos, állandó 
valaminek s az ember csinált belőle vasár
napi kegyes szokást, ünnepi különlegessé
get. Testvéreim, vigyázzunk, hogy az imád
ság áldása helyett Ítéletet ne arassunk el
mondott vagy elmulasztott imádságainkért.

A lapban megjelent hirdetésekre való 
jelentkezéseket c s a k  válaszbélyeg el
lenében továbbítunk.

J-.I dunántúli e g y f id s k e r l iJ e /
szeptember 30—október 1-én Győrött tar
tandó közgyűlésére kedvezményes vasúti 
jegy váltására jogosító igazolványt igény
lők legkésőbb szeptember 10.-ig jelentkezze
nek illetékes esperesi hivataluknál, lakhe
lyük és kiinduló állomásuk megjelölésével. 
Akik magánháznál vagy szállodában szál
lást igényelnek, ennek és az időpontnak 
megjelölésével forduljanak legkésőbb szep
tember 20.-ig a győri lelkészi hivatalhoz.

Rinne Károly helsinki lelkész néhány 
heti tanulmányútra hazánkba érkezett. A 
finn lelkész, aki máris jól tud magyarul, 
több konferencián részt vesz, számos 
gyülekezetét meglátogat s mindenütt 
magyarul szolgál.

Hegyeshalom. Az egyházközségnek 
Wenk Károly esperes nyugalombavonu- 
lásával megüresedett lelkészi állására 
egyhangúan megválasztott új lelkészét 
Weitler Rezsőt augusztus 16.-án ünne
pélyes keretek között iktatták be szolgá
latába. Az iktatáson részt vett D. Ko
vács Sándor püspök is, kit az érkezés
nél Zimmermann János esperes és Blas- 
kovics egyházközségi felügyelő köszön
tött. A templomba való bevonuláskor a 
tűzoltó zenekar a himnuszt játszotta. Az 
iktatáson — amelyet Schrödl Mátyás le
véli lelkész végzett — részt vett a gyü
lekezet apraja-nagyja. Az elhívott új lel
kész szolgálatára áldást kértek Scholtz 
Ödön ágfalvi esperes, Németh Károly lé-

bényi esperes, Szűcs Sándor, Szabó Jó
zsef és Weitler Ödön lelkészek és D. Ko
vács Sándor püspök. Istentisztelet után 
díszközgyűlés volt.

Dabrony. (Veszprém vm.) Június kö
zepe óta áldásos szolgálatot végez Né
meth Margit diakonisszatestvér, mint a 
napközi otthon vezetője és a gyülekeze
tében levő betegek gondos ápolója. A 
diakonissza testvér részére Badics János 
biztosította a lakást, az élelmezését pe
dig a hívek vállalták magukra. — Ne- 
messzalókon felavatásra vár a gyüleke
zet új iskolája és tanító-lakása. — Eger- 
alján augusztus 9.-én határozta el a gyü
lekezet imaház és diakonissza lakás épí
tését és vásárolta meg a fenti célokra 
szolgáló telket. Eddig magánházaknál 
volt az istentisztelet. Különösen nagy 
hálával gondolnak a hívek özv. Bódis 
Jánosné egeraljai és Egerszegi Gyula 
adorjánházai testvérünkre, akiknek há
zánál legtöbbször tartották az istentisz
teletet. — Sok hálára kötelezi Györfy 
Zoltán földbirtokos és mérnök is gyüle
kezetünket, ő végzi igen sokszor az or- 
gonálást is.

A Magyar Diákok Pro Christo Szö
vetsége (M. E. K. Dsz.) Evangélikus 
Osztálya Tahiban szeptember 2., 3., 4.-én 
tanévnyitó főiskolai diákkonferenciát ren
dez, amelynek programmja: „Jézus a 
Krisztus.“

Vasutas konferencia Debrecenben és 
Nyíregyházán. Az egyházi vezetés alatt 
álló Magyar Vasutas Misszió szeptem
ber 12.-én (szombaton) d. u. Debrecen
ben, 13.-án Nyíregyházán konferenciát 
rendez. Nagyon kéri e lap vasutas olva
sóit, hogy lehetőleg családtagjaikkal jöj
jenek el lehetőleg mindkét konferenciára. 
Ingyenes szállásról és étkezésről gondos
kodik a rendezőség. Mindenki kérjen 
azonnal részletesebb felvilágosítást a 
Magyar Vasutas Misszió titkárától (Nagy 
Irén, Budapest, VIII., Gyulai Pál-u. 9. 
I.), mert csak a részletek ismerete alap
ján lehet mindazoknak helyesen és idejé
ben jelentkezni, akiknek szállásra van 
szükségük vagy a közös étkezésekben 
részt óhajtanak venni. A lelkész urakat 
és a belmissziói munkásokat arra kéri a 
misszió, hogy az itt közölteket hozzák 
minél több vasutas tudomására és azon
nali jelentkezésre kérjék fel őket. Mind
ezért a Magyar Vasutas Misszió előre is 
nagyon hálás köszönetét mond.

H A T Á R O K O N  t ü l .
Németország. Halle városa Beyschlag 

híres evangélikus teológiai tudós emlé
kére uccát nevezett el. Beyschlag ugya
nis a hallei egyetemen tanított.

Anglia. A legnagyobb és legrégibb 
angol újság,- a Times, minden nap egy 
rövid bibliai elmélkedést hoz az első lap
ján. Az angol rádió naponként többször 
közvetít áhítatokat és minden vasárnap 
kétszer istentiszteletet.

Spanyolország. Tovább folyik az ál
datlan polgárháború. Madrid felett állan
dóan füstfelhő gomolyog. Mindenfelé 
gyújtogatások. Rengeteg templom és 
műkincs pusztult már el. Az evangéliomi 
egyházak is nehéz helyzetbe jutottak.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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Kiadóhivatala

f l A R A N G S Z ő 1936 augusztus 23.
A Harangszó gyönyörű kladásbao bogy odakerülhesien az minden 

L U T H E R

sekrestye - imádságát,

K Ü L Ö N F É L É K .
Több templomtiszteletet! „Az egyik 

faluban furcsa esküvő volt. A lakodalmas 
nép jó kedvvel, zeneszó mellett ment a 
tempomajtóig s olyan is akadt, akinek 
borosüveg volt a kezében és úgy ment be 
a tempóimba. Ez már igazán tisztelet; 
lenség! Templomból kijövet, amíg az ifjú 
pár bent volt a lelkészi irodában, közvet
len a templom előtt vidám zeneszóra tán
coltak a vendégek, tavaszi kabátban. 
Vájjon helyes volt ez? Nem! Bizony 
nem! „Örüljünk az örülőkkel, de ne igy 1“

Fülöp Irma.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Születés. Lőrincz György tabi tanítót 

és nejét, Bucsky Irént, a jó Isten fiúgyer
mekkel ajándékozta meg, aki a szent ke- 
resztségben György Sándor nevet kapta.

ÚJ KÖNYVEK.
A keresztyén ifjúsági munka minden 

barátja és munkása örömmel veszi bizo
nyára a hírt, hogy augusztus végén meg
jelenik a régóta várt módszeres segéd
könyv az ifjúsági munkához. E könyv 
A. Dannenmann német ifjúsági lelkipász
tor nagyszerű, gyakorlati vezetőkönyve: 
a Tatkundestunden. Magyar nyelven ezen 
a címen jelenik meg: Mit csináljunk az 
ifjúsági összejöveteleken? Megrendel
hető a kiadónál: Józan László református 
lelkész, Alcsút, Fejér m. Ára 1.60 P. Aki 
a könyvet megrendeli, aug. végéig por
tómentesen fogja megkapni.

na m ^  ^  ^  Q ^  0 a  * ä

A MAGYAR GAZDA.

Vegyes. A kínálat jelentős visszaesése 
gyengíti a sertéskivitelünket. — A bor
piacon a helyzet változatlan. A száraz 
idő mellett ott, ahol a védekező anyaggal 
nem takarékoskodtak, amennyire jelenleg 
megitélőető, különösen az Alföldön továbbra 
is jó közepes termés várható.

Terményárak Budapesten. Búza 14.50 
—15 15, rozs 12.30—12.80, sörárpa 15.— 
—16.50, takarmányárpa 11.60—12.10, zab 
12.85—13.20, tengeri 12.20—12.60 pengő 
métermázsánként.

Állatárak. Sertésárak Budapesten. Ura
dalmi nehézsertés pr-ként 340 kg-on felül 
109—111, uradalmi közép pr-ként 340 kg-on 
alul 105—108, szedett közép pr-ként 220— 
260 kg-ig 100—104, szedett könnyű pr-ként 
180—220 kg-ig 95—98, szedett silány pr- 
ként 100—180 kg-ig 86—92, öreg nehéz 
pr-ként 300 kg-on felül 96—101, szedett 
öreg 88—94, angol hússertés pr-ként 180 
—220 kg-lg 102—104, angol sonkasüldő 
pr-ként 120—150 kg-ig la 96—110 fillér 
élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 44—64, 
tarka 48—80, magyar ökör 51—70, tarka

40—75, magyar tehén 42—64, tarka 44—78, 
növendék 54—75, kicsontoznivaló 30—40 
fillér élősúly kg-ként.

p AlyAzati hirdetm ény .
A kemenesaljai egyházmegye elnök

sége pályázatot hirdet az újonnan szer
vezett alsósági lelkészi állásra. A szol
gálat nyelve magyar. Az állás javadal
ma: három lakószobából, irodahelyiség
ből álló lakás és kert. Készpénz 651 P, 
búza 30, rozs 30, árpa 10 métermázsa, 
bor 500 liter, tűzifa 20 köbméter. Stóla: 
keresztelés 2, egyházkelés 1, esketés 5, 
temetés 2 pengő. A lelkészi állás kon- 
gi uásításáért a gyülekezet folyamodik. 
Kellően felszerelt kérvények folyó évi 
augusztus hó 24.-ig bezárólag alulírott 
espereshez küldendők.

Ostffyasszonyfa, 1936. julius 29. 
koltai Vidos Dániel, Molitórisz János,

ehmei felügyelő. esperes.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A győri egyházmegye elnöksége pályá

zatot hirdet az ujmalomsoki lelkészi állásra. 
A szolgálat nyelve magyar. Az állás java
dalma: Termeszetbeni lakás belsőséggel; 
97.44 P készpénz; 10 p búza; 23 p rozs; 
26 kát. hold 253 öl lelkész-föld és ennek 
természetbeni megmunkálása; favágás és 
malomfuvar megváltása címén 41.76 P ; 5 
öl keményfa természetben, 4 öl keményfa 
napi áron megváltva; erszénypénz megvál
tása címén 15 P ; stólák; esperességi gyű
lési és lelkészértekezleti fuvarok. A Sza
bályrend. 22. §-ának megfelelően felszerelt 
kérvények 1936. szeptember 7 -ig bezárólag 
küldendők be az esperesi hivatalhoz, Lé- 
bény, Moson m.

Juliamajor és Lébény, 1936. aug. 11.
S za la i István N ém eth  K áro ly

e g y h á z m e g y e i fe lü g y e lő  esperes

Falunlakó lelkészcsalád keres olyan 
megbízható, jólelkű, egészséges leányt 
vagy egyedülálló asszonyt, aki az összes 
gazdálkodásnélküli háziteendöket önál
lóan tudja elvégezni szept. l.-re, legké
sőbb 15.-re való belépésre. Fizetési fel
tételeket is megjelölő ajánlkozásokat a 
Harangszó kiadóhivatala válaszbélyeg el
lenében továbbítja. 2—2.

Hirdetmény. Egy kőszegi úri család 
egy, esetleg két tanulót (fiút v. leányt) 
a szeptemberben kezdődő tanévre teljes 
ellátásra magához fogadna. Cim a kiadó- 
hivatalban. 1—2.

STELCZER KÁROLY
müa8ztalos, lakberendező

GYŐR, KOSSUTH L A J0 S -U .2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

Cégem különlegessége i 
szavatolt jó kivitelű modern  
h á l ó s z o b á k  o lc só  árban.

HOGYAN TÁMOGASSUK 
A Z  E V A N G É L I K U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓLÉTI  E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületté. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítóst felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz. betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 193G. évi programmja:
G o n d o s k o d á s  a  g y e r m e k r ő l !

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: J86-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
'annak az egyesületnek.

Evangélikus úri család elvállal teljes 
ellátásra diákleányt. Dr. Farkas Béláné 
Győr, Kossuth-u. 1. 1—2.

V I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

§TIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó "-ra
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Erzsébet Leányinternátus Sopron, Elő- 
kapu 7., középiskolai növendékek részére 
teljes ellátással. Korrepetálás, idegen 
nyelvoktatás. Kérjen tájékoztatót. 1—3

Lelkész házaspár mindenes szakács
nőt keres városi háztartásba, szeptem
ber-—október 1. közötti belépésre. 30— 
45 év közötti, erős, egészséges, jó be
osztású, teljesen megbízható nő legyen, 
aki az összes házi munkát (főzés, taka
rítás stb., két személyre) teljesen egye
dül és önállóan tudja végezni. A gyen
gélkedő háziasszony mellett is segítkez- 
nie kell. Csakis állandóan megmaradni 
hajlandó jelentkezők fizetési igényeket 
is megjelölő ajánlkozásokat a Harang
szó kiadóhivatala továbbítja. 3—3.

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS 2SIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZEY GYULA, TŰRÖCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesrtó As kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.
KArúitokat nem adunk rtsssr

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63.
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Alakította i 
KAPI Bf i LA

1910-ben.

L&ptul&jdonoa : 
Ounántúli L u ttier-S zö vetség .

M egjelen ik  m inden vasárn a p .

Ingyan mallóklat tanév alatt 

kéthetinként • KIS HARANQ8ZÖ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek ónhozz ám.

Poatacsekkazámla: 30.626.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
M i is készek  va g yu n k  szivünk sze r in t m egbocsátan i és öröm est j ó t  tenni azokkal,

ak ik  m i ellenünk vétettek.
A z  ö tö d ik  k é r é s  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l.

a Haraagut 
« •rts a s tt-H a íó h lY tta J  a  >

GYÓN
0., Poióa-ífa i.

Előfizetési k in :  
negyedévre 1 P 28 füléi, 

félévre 2 P «  Allét, 
egy évre é P 80 Alléi 
Csoportot küldéssel 
lov.-ot kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 Alléi

Az engedelmesség határa.
» . . .  m egalázta magát, engedel

m es le tt a  halálig, m égpedig a  ke
reszt haláláig*. Fii. 2 8.

P éter is megkérdezte Jézust, hogy 
hányszor kell néki ellensége 

vétkét megbocsátani. Ő is keresett 
egy határt, remélt egy pontot, ame
lyen túl már nem terjed a keresz
tyén élet kötelezése, amely után 
bizonyos fokú felmentés, bizonyos 
könnyebbség következik.

Péter is ember volt. Mert emberi 
vonás a feltétlenben is feltételeket, 
a végnélküliben is határpontot, az 
egyetemlegesben is kivételt keresni. 
Mikor az ember nincs tisztában 
önmaga erejével, amikor nem tudja 
elhinni, hogy életét, melyről jól 
tudja, hogy gyarló emberi élet, 
képes lesz beállítani a végtelennek, 
a feltétlennek, az egyetemlegesnek 
akaratsíkjába, akkor támadnak 
olyan kérdések, mint Péteré volt.' 
Ezzel azt is megmondtuk, hogy 
gyakoriak ezek a kérdések. És még 
jó, hogyha az önmagunk erejében 
kételkedés közben borítanak el ezek 
a kérdéshullámok. Ez az állapot, 
hatalmas felerősödést, a végtelen
hez, a feltétlenhez való hozzásimu- 
lást eredményezhet.

De a határkeresők sokszor a tu
nyákból, kedvetlenekből, nemaka
rókból toborzódnak Akik azt mond
ják: jól van ennyit megteszek, de 
többet nem. Lelkem üdvösségéért 
ennyi és ennyi erőt és áldozatot 
nem sajnálok, de több nem telik 
tőlem. Elszakítok magamtól ennyi 
időt, odaadom lelkemnek ezt a 
részét, de többet az Isten sem kí
vánhat tőlem.

Hasonlóak azok is, akik az éle
tüket, éveiket akarják úgy beosz
tani, hogy mindenre jusson belőle. 
Sokszor halljuk, hogy „eddig eleget 
imádkoztam, kibírom már vele.“ 
Vagy még gyakoribb a késlekedő

ember, aki a kezdetet tologatja 
mindig kijjebb, azzal, hogy „ráérek 
még.“

Mintha az Isten végtelensége 
mellett lehetne határt felállítani. 
Isten nem elégedhetik meg fél élet
tel, fél szivvel, fél hittel, fél enge
delmességgel. Még egyszülött Fiá
tól is megkívánta, hogy engedel
mességének csak a halál vessen 
véget. És ugyanez lehet csak az 
ember Isten iránti engedelmességé
nek a határa is.

Ez a határ két kiterjedésben kor
látozza az engedelmesség fogalmát. 
Engedelmeskedni taitozunk az Is
tennek mindaddig, mig élünk és 
mozgunk. Ennek az életben sem 
eleje, sem vége nem lehet. De en
gedelmeskedni tartozunk Isten

új kenyér került az asztalunkra. Sok 
családnál nem jelent semmi különösebb 
eseményt, de a keresztyén házban áldott 
alkalom arra, hogy hálatelt szívvel em
lékezzenek meg a jóságos Istennek arról 
a kegyelméről, amellyel újra megörven
dezteti sokszor hálátlannak mutatkozó 
gyermekeit.

Az új kenyér új örömre, de új hálára 
is kötelez minden keresztyén embert. 
Nagyon jól tudjuk, hogy nemcsak ke
nyérrel él az ember; de az is igaz, hogy 
kenyér nélkül nincs élet és létezés a te
remtett lények számára.

Maga az Üdvözítő is úgy tanít ben
nünket, hogy az imádságunkban a min
dennapi kenyérért is könyörögjünk: „A 
mi mindennapi kenyerünket add meg né- 
kíink ma.“ Ezt veszi ajkára naponként 
minden keresztyén.

Először is meglep bennünket a kérés 
szembeszökő természetessége. A kenyér 
itt valóban kenyeret jelent. „Mindennapi 
kenyerünket.“ Minden élőlény fennma
radásához szükséges élelmet.

Nem jelent ez fényűzést, hanem egy
szerű életlehetőséget, amelytől távol van 
minden pazarlás és tékozlás.

Az Üdvözítő a Miatyánkban nem
csak arra tanít, hogy a kenyérért imád
kozzunk, hanem arra is figyelmeztet, 
hogy a mindennapi kenyérért könyörög
jünk. Azt a kenyeret kell tehát kérnünk,

nek a végtelenségnek abban az ér
telmében is, hogy bármit kér tőlünk, 
bármit parancsol bölcsesége, vo
nakodás nélkül teljesítsük, mint 
Ábrahám, aki Isten szavára kész 
lett volna egyetlen fiát is megölni, 
vagy mint maga Jézus, aki a leg
nagyobb emberi szenvedést vette 
magára engedelmességből.

A Feltétlentől, a Végtelentől, a 
Mindenhatótól, nem kívánhatjuk, 
hogy alkudozásunkat elfogadja. Ő 
részegységekkel nem elégedhetik 
meg. Mindent teljesen, tökéletesen 
és korlát nélkül kiván tőlünk, mert 
Ő maga is végtelen és feltétlen a 
hozzánk való szeretetben, irgalom
ban és megoocsátásban.

R uttkay-M iklián  G éza. 

« « > » » ♦ > ♦ < » » » » *> «♦«<

amely számunkra szükséges és elegendő 
a mai napon. Megszívlelendő intelem: 
száműzi szívünkből a telhetetlenséget, 
amely féktelenül törekszik halmozni az 
élet múlandó és romlandó javait; az ag
godalmaskodást, amely sokszor megza
varja álmait szegénynek és gazdagnak 
egyaránt.

Nem a józan takarékosság elvetésé
ről van itt szó. Az előrelátás nem lehet 
bűn. Megvan ez az állatok legtöbbjénél 
is. A méhek, a hangyák nem szégyenít- 
hetik meg az embert. A gondolkodó ész
szel megáldott embernek nemcsak joga, 
de kötelessége is, hogy előrelátóan ta
karékos legyen a bizonytalan jövendő
vel szemben; de ennek a takarékosság
nak határa legyen, mert a Miatyánk ta
nítása szerint nem szabad a jelent a jö
vőért, a biztost a bizonytalanért felál
dozni, a felebarátom jelenlegi szenvedé
sét elnézni az én esetleges eljövendő 
szenvedésemért. A takarékosság uzso
rává fajul, ha felebarátaink rovására 
igyekszünk javainkat felhalmozni, ha 
éles szemmel kémleljük a bizonytalan 
jövendő sötétségét és ugyanakkor vakok 
vagyunk a lábaink előtt elterülő kiáltó 
nyomorral és szenvedéssel szemben. Az 
evangéliomi takarékosság számol azzal, 
hogy a cselekedeteinknek visszahatása 
lesz és mindenesetre tartózkodik attól, 
hogy a kamrájában két kenyeret tartson

A  k e n y é r .
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de arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy Ő adja a gabona növekedéséhez 
szükséges meleget, esőt, termékeny ta
lajt; hát még mennyivel inkább Neki 
köszönhetjük a titokzatossággal teljes 
gabonaszemet, amelyben élet rejtőzik, 
amely életben csendben, nyugodtan a 
sokszor el nem ismert teremtő erő mun
kálkodik.

Amikor tehát Istenhez így imádko
zunk „Add meg a mi kenyerünket“, ak
kor nemcsak alázatos hitünk szavával

ugyanakkor, amikor felebarátját az 
egyetlen kenyértől fosztja meg.

A holnap felől való keserű aggodal
maskodást egyetlen szóval űzi el a 
Krisztus. Ez a szó: a mi.

A mi kenyerünket! Rövid kijelenté
sével az emberiség társadalmi egybetar- 
tozandóságát fejezi ki. A kenyér nem 
terem a természetben, azt az emberek
nek el kell készíteni, mégpedig össze- 
hangzó munkálkodással. Már az egysze
rű ekét is feltalálta valaki, majd a bá
nyásznak és a kovácsmesternek kel
lett elvégeznie rajta a maga munká- 
ját.

Egyetlen kenyérmorzsa nemcsak 
egy évnek fáradságos munkálkodá
sáról beszél: a szántás, vetés, aratás 
megerőltető munkájáról, hanem azt 
is igazolja, hogy ezer és ezer erős 
kar és gép emberfeletti munkája kel
lett ahhoz, hogy vele éhségünket ki
elégíthessük.

Tehát méltán beszélhetünk a mi 
kenyerünkről, mert az valóban az 
emberi nem egyesített munkájának 
az eredménye! Ezt kérik a szülök 
gyermekeik, a gyermekek szüleik 
számára és így tovább bővítve a 
család fogalmát: a tanár tanítvá
nyai, a munkaadó munkásai, a ke
reskedő vevői, az orvos betegei, a 
lelkész hívei és mindezek fordítva is 
egymás számára imádkoznak a min
dennapi kenyérért, amely kölcsönös 
egységbe hozza össze valamennyit.
A keresztyén lélek azonban még itt 
sem áll meg, hanem tovább szárnyal 
és amikor az Üdvözítő imádságát is
mételve azt ajkára veszi, gondolat
ban kiterjeszti e kérés áldásait az 
egyházra, a hazára és az egész em
beri társadalomra és nemre. A min
dennapi kenyeret minden ember szá
mára kivétel nélkül kéri!

Amikor pedig ezt imádkozza, ez 
által kifejezi azt a gondolatot is, 
hogy a földkerekségén sehol se le
gyen éhező ember. Ily állapotot kér
ni pedig nem hiábavaló szójáték és ; 
meddő elgondolás. Az Üdvözítő nem 
oly imádságra tanította követőit, 
amelynek kérései teljesíthetetlenek 
Nem kívánunk tehát mi sem teljesít* 
hetetlent, amikor minden ember szá
mára a mindennapi kenyérért imád
kozunk.

Ha Istent mindnyájupk atyjának 
szólítanánk, akkor minden embertár
sunk testvérünkké emelkednék és az 
egymásközötti viszonyunk is együtt
működéssé magasztosulna az egymás 
ellen folytatott irtó hadjárat helyett. 
Akkor mindenki kellőleg csillapíthatná 
kínzó éhségét bőséges kenyérrel.

A fentebbi sorokban arra is igyekez
tünk reámutatni, hogy a kenyér előte
remtése mennyire az emberi munka ered
ménye. Ez a gondolat ne tévesszen meg 
bennünket. Mert bármennyire nélkmozhe- 
tetlennek tűnik is fel az emberi együtt- 
munkálkodás a mindennapi kenyér előál
lításához, ez mégsem bizonyítja azt, 
hogy a kenyér az emberi észnek és erő
nek köszönhető. Sőt ellenkezőleg! Bár
mennyire hangos jelszóvá vált is a magunk- 
kereste kenyér, mégis a mindennapi ke
nyérnek az előállításához a véges emberi 
erőnél magasabb hatalomra van szükség 
az emberiség életében. Már a bennünk 
munkálkodó erő is Istentől származik,

után —mindjárt ez következik: „És bo
csásd meg a mi vétkeinket!... örök
szépségű igazsággá lett ezáltal az a 
gondolat, hogy amikor a keresztyén em
ber a mindennapi kenyérért imádkozik, 
nem feledkezik meg arról, hogy nyomo
rult, bűnös teremtmény, aki nem nélkü
lözheti Isten bűnbocsátó kegyelmét. Ily 
mélyre kell tehát leszállanunk, amikor a 
mindennapi kenyérért nemcsak a ma
gunk, hanem az embertársaink számára 
is imádkozunk!

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben . . .  
A mi mindennapi kenyerünket add 

meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket 1 

L á b o ssá  L a jo s .

R észlet L u th er végrendeletéből.

könyörgünk, hanem egyúttal bizonysá
got teszünk arról is, hogy mi a mezőnek 
áldását nem holmi bűvös erőktől várjuk, 
hanem a mindenható mennyei Atyánktól. 
E vallomás odaállít bennünket a munka 
mezejére is, mert teljes meggyőződéssel 
valljuk, hogy Isten csak azokat segíti, 
akik maguk is becsületes szorgalommal 
dolgoznak és nem kényelmeskednek a 
henyélés puha párnáin.

Végül a Miatyánknak az eddigiek
ben megvilágosított szavai: A mi min
dennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma — végtelenül komoly cselekedetre 
kötelez; ez pedig nem lehet más, mint 
az, hogy alázatos bűnbánattal a mel
lünkre verjünk... így akarja ezt az Üd
vözítő is! Figyeljük meg, hogy ebben az 
imádságban a mindennapi kenyér kérése

Luther végrendelete.
Végrendelet. Ez a szó nagyon sok 

szomorúságot, könnyet rejt magá
ban. Lehet azonban sok öröm és erő
forrás is a végrendelet.

Feledhetetlen az számomra, ami
kor édesapám visszajött a nagy hábo
rú után a harctérről és otthonhagyott 
néhány írása közül elővette a vég
rendeletét. A harctérre kiküldő pa
rancs megérkezése alkalmából írta. 
Mennyi bánat, szomorúság, könny 
volt benne! Együtt ült a nagyszámú 
család, amikor felolvastuk a köny- 
nyektöl áztatott írást, de édesapánk 
is ott volt, aki külön-külön mindegyi
künkhöz szólt az írásban, nem anya
giakról gondoskodott, hanem lelki 
tanácsokat adott. És annál erősebb 
nyomatéka volt minden szavának, 
mert közel tudtuk őt hozzánk. Édes
anyánk és a mi szemünk új könny
cseppjei már örömkönnyek voltak, 
mert ott volt az, akinek elvesztése 
nagy gyászt jelentett volna, de visz- 
szanyerése boldog örömmel töltötte 
el szívünket. Nemcsak viszanyertük, 
hanem velünk is maradt, köztünk él 
tovább tanításával és erős támaszá
val.

Luther az ő végrendeletében gon
doskodott az ő családjáról anyagiak 
és lelki tanácsok révén, de végrende
letének a legcsodálatosabb része az, 
ami a végén van. Négyszer ak
kora a végrendelete, mint az, ami
nek másolatát itt közöljük, de a 
legmegszívlelendőbb az, amit ebben 
a szakaszban mond: ,,Hadd legyek

én az az ember, aki valóságban isme
retes vagyok névszerint mind az égben, 
mind a földön, mind a pokolban, kinek 
tekintélye, vagy auktoritása elég van, 
hogy neki hinni és benne bízni jobban 
lehessen, mint bármely jegyzőben, mi
vel reám ilyen kiátkozott szegény, mél
tatlan bűnösre bízta Isten az irgalmassá
gok atyja az ő  kedves Fiának evangélio- 
mát, miáltal engem hívévé és valójában 
megbízottjává tett s tetszett neki eddig 
is megtartani. Úgy, hogy azt általam a 
világon szintén sokan elfogadták. És en
gem az igazság tanítójának tartanak, 
nem vévén számba a pápa átkát, a csá
szár, királyok, hercegek, papok és min
den ördögök haragját. Inkább higyjének 
nekem tehát e jelen csekély dolog
ban is. (T. i. hogy e végrendelet való
ban az ő akarata).“
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Azoknak, akik ismerik Luther és a 
reformáció történetét, nagy szomorúság 
az az ellentét, ami Luther és a halála 
után kialakult élet és keresztyén felfo
gás között létrejött. Esztendőről eszten
dőre eltávolodtunk Luther igaz tanítá
sától. Volt idő és ez a mai is az, amikor 
inkább olyan csekély dolgokban hallga
tunk nagyjainkra, Lutherre, mint a min
dennapi megélhetés, de olyanban, amire 
épen ő rendeltetett, az evangéliom kér
désében eltérünk tőle. De Luther Márton 
köztünk lehet. Hite még ma is hitet éb
reszthet. A Szentlélek még ma is mtin- 
kálkodhatik rajta keresztül mibennünk 
is. És ez nagyobb öröm, mintha itt élne 
közöttünk. írásaiban sokkal inkább talál 
hozzánk csatornát a Szentlélek. Hála Is
tennek ma már sokan vannak nemcsak 
lelkészek, hanem felügyelők, tanítók 
presbiterek, akik komolyan foglalkoznak 
Luther irataival. Olvassuk a Kis Kátét, 
Nagy Kátét és tanuljunk belőlük! Ezt azon
ban mindenkinek meg kell tennie, ha evan
gélikus egyházunk drága öröksége felett 
nem akarunk könnyet hullatni. Ennek a 
gyermeki kötelességnek az adja meg a 
iegfőbb alapot, hogy nem ember gondo
latait, hanem Isten szent igéjét hirdetik 
Luther iratai. Az, aki mindent, még em
berek előtt való tekintélyét sem akarja 
semmi mással alátámasztani, — mint 
egyedül Istennek a Jézus Krisztusban 
megjelent evangéliomával és Isten őt el
hívó kegyelmével, az igazán Isten hírnö
ke hozzánk. Ezért van az, hogy Luther 
írásai olvasásakor mindig eltörpül előt
tünk Luther Márton és úgy érezzük, 
hogy maga a visszatért, bennünket ke
gyelmébe fogadó Isten nyitja meg vég
rendeletének örvendetes üzenetét.

Nekünk, Lutherünk örökségétől, de 
főként Istenünk kegyelmétől elszakadt 
evangélikusoknak nincs ma nagyobb 
szükségünk, mint hálával fogadnunk Is

ten új reformációját: naponta vissza a 
Szentíráshoz és a reformáció ősi örök
ségéhez!

Ittzés Mihály

A domonyí konferencia.
A Magyarhoni Ág. Hitv. Ev. Misszió

egyesület és a Harangszó munkatársi 
gárdája aug. 19.—21.-én a helyi gyüle
kezettel karöltve baráti konferenciát 
tartott Domonyban.

Pest megye északi részében ősi 
templom körül árnyas kúriák tövében 
meghúzódó falusi házak, a portákon 
mindenütt régi népviseletben szorgal- 
maskodó nép, ez Domony. Valamikor 
tót község lehetett. Itt-ott még ki is üt
közik a kiejtésükön, a szívok azonban 
már teljesen magyar. Boldog örömmel 
kapcsolódtak bele a konferencia külső 
körülmények által megszabott faji jelle
gébe. A konferencia időpontjába esett 
ugyanis bele István király napja, amikor 
is istentiszteletet s a hősök emléktáblá
jánál ünnepélyt tartott a konferencia. 
Jelen volt a konferencián Rinne Károly 
finn lelkész is, aki a jövő tavaszi finn
ugor lelkészkonferencia előkészítése vé
gett jött Magyarországba s tárgyalás 
anyagát képezte a jövő évi finn-ugor lel
készkonferencia is.

A konferencia a misszió konferen
ciája volt. A finn lelkésztestvér elmon
dotta, hogy a misszió egységes munká
ját ha felosztjuk, tiem szabad elfelejte
nünk, hogy nemcsak kiil- és belmisszió 
van, hanem van egy legbensőbb misszió 
is, melynek nem munkásai, hanem tár
gyai vagyunk. Ez az a misszió, melyet 
Isten végez mibennünk. Mindhárom te
rületen végigjáratta tekintetét a konfe
rencia. A külmisszióról s Isten harcvo

nalának ottani állásáról részletes helyzet- 
jelentést kaptunk, a belmisszió ügye a 
Harangszó kérdésével kapcsolatban ke
rült előtérbe, a legtöbbet azonban a leg
bensőbb misszió kérdése foglalkoztatta 
a konferenciát: a megtérés, újjászületés, 
a bűnnel és erénnyel való harc, a ke
gyelemben való élet stb. Ezért lett a 
konferencia a bünbánat konferenciája. 
Domony imdáság közben letérdeplő né
pe között megtanultunk újra térdepelni 
az Úr előtt s a bűnöket megítélő Lélek 
összetörő munkája alatt újra sírni a bű
neink miatt.

így lett a konferencia az egység kon
ferenciája. Fiatalok és öregek, régi, kö
zösségi mozgalmakhoz tartozó emberek 
s az újreformátori theológia hívei, fér
fiak és nők, lelkészek és világiak, ma
gyarok és finnek csodálatos egységbe 
forrtak össze a bűnbánatban.

A megtapasztalt áldás s az egység
ben jelentkező erőérzet mindig szolgá
latra hajt. A gyülekezet számára az Ist
ván király napi istentiszteleten kívül há
rom evangelizáló esten szolgált a kon
ferencia, azonkívül Ikladon és Zsidón is, 
ezzel is megakarván hálálni Torda Gyu
la lelkésznek, hitvestársának, munkatár
sainak s az egész vendégszerető gyüle
kezetnek azt a szeretetet, mellyel temp
loma, iskolája s családi otthona ajtaját 
feltárta a tekintélyes vendégsereg előtt.

Még egy vonást kell kiemelnünk a 
konferencia életéből. Ez a konferencia 
éneklő konferencia is volt. Sokat énekel
tünk. Mikor az esti összejöveteleken a 
teli templomban megzendült az ének
kedvelő domonyi gyülekezet s a konfe
rencia tagjainak ajkán az ének, olvan 
volt az, mint sok vizeknek zúgása. Mikor 
pedig a sziikkörü öszejöveteleken szó
lalt meg, olyan volt, mint az oltár jó il
lata.

A konferencia előadói voltak: Bélák

A csodái.
Irta: dr. Schlltt Gyula. 32

Közös álmodozásukból ajtónyitás verte fel őket. A|ex 
jött. Meghökken, mikor meglátja Natáliát. Érte aggódik s ím, 
itt van előtte.

— Csakhogy még életben vagy, Natalia! — Szakad fel 
belőle az öröm.

Julia szorosabban magához öleli Natáliát, mintha valami 
látatlan veszély ellen akarná megvédeni s Natalia simogató ke
zek alá búvik s Oly megbékülten néz Alexra, mint akinek a vil
lámcsapás sem árthat. Nem izgatta e pillanatban egy cseppet 
sem, micsoda életveszély fenyegetheti.

— Miről beszél? — kérdi ingerülten Julia. — Ki akarja 
bántani?...

— Rujeff. Háláira keresi... Gyanút fogott s árulónak 
tartja Natáliát. — Alfréd annyira izgatott, hogy szinte dadog. 
— Mióta megtudta, hogy Lohe ékszerekkel kedveskedik Natá
liának és hallotta a... csókot..., szinte őrjöng. Már a főnök há
zát akarta felrobbantani... ismered!?... Ha eléje kerülsz, nem 
tudom, mi lesz?...

— Mit akar velem?... — Fogja meg Natalia görcsösen 
Alex kezét.

Ugyané pillanatban Julia is Alex keze után kap, mintha 
csak ugyanezt akarná kérdezni.

— Ne ijedezzetek. Itt vagyok és vigyázok. Rajta lesz a 
szemem. Ne féljetek. Most is a nyomában vagyok. Neszét vet
tem, hogy pokolgép után fut.

— Pokolgép után?... — kiált egyszerre a két leány.
— Nem tudom, mit akar, de kihúzom belőle. Annyit lá

tok, rosszban töri a fejét s csak alkalomra vár. Csak úgy há- 
borog az egész ember. Még a keze mozgása is lázit. Biztos 
jele, hogy tettre készül.

— Légy sarkán, Alex! — könyörög kétségbeesetten Na
talia. — Ne hagyd magára, végünk van. Nem egyszer fenyege
tett... és mint ismerem, beváltja.

— Leplezzük le — ajánlja Julia —• s adjuk át Alfrédnak.
Alex s Natalia összenéznek, de csakhamar tiltakoznak:
— Ne... ne... Nem lehet még!
— Elintézem Alfréddal, — erősíti ajánlatát Julia, — nem 

lesz semmi bántódástok. Elintézem vele.
-— Rujeff cinkosai vagyunk, — rázza fejét Alex, — nincs 

mentség. Ép úgy bűnhődünk, mint ő.
— Ti adjátok a rendőrség kezébe a gyilkost s ez men

tesít.
— Ne, Julia, nem mernék Alfréd szeme elé lépni. — Kö

nyörög Natalia.
— Egyszer meg kell lennie — kardoskodik ajánlata mel

lett Julia. — S jobb előbb, mint utóbb. A szeretet sokat meg
bocsát.

— Alex szerelme nem bírná még ezt a csalódást. — 
Mondja álmodozón Natalia.

— S ha összeomlik itt bennem a tündérpalota, ott ve
szem alatta.

— S mégis eléje kell állnodl... — heveskedik Julia.
— Igen, majd eléje állok, de akkor már megért engem s 

nem dob el magától. Valami csodálatos lehetőség kering..., 
zúg..., énekel a fülem körül s egyre hallom, meg lesz a csoda, 
meg lesz a bizonyíték, mire csak megbocsátás jöhet... Ezt a 
csodát megvárjuk s majd akkor..., majd akkot... Addig ne 
bántsátok világomat, addig hagyjatok álmodozni, mert az éb
redés halál!...

— Natalia úgy beszélt mereven maga elé nézve, mintha 
a túlvilágra küldene üzenetet.

— Akkor nincs más hátra, mint Rujeffra vigyázni!... — 
Mondja idegesen Julia, mintha már ő is cinkosuk volna.

— Rajta lesz a szemem!... — Fogadkozik Alex.
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János, Bélák Sándor, Benzing István, 
Danhauser László, Dedinszky Gyula, 
Drenyovszky János, Harmati Béla, Fá
bián Imre, Ittzés Mihály, Mályusz Tibor, 
dr. Molnár Gyula, Németh Gyula, id. és 
jfj. Rimár Jenő, Rinne Károly, Torda 
Gyula, Túróczy Zoltán, Urbán Ernő és 
Zászkaliczky Pál. A főelőadó s a konfe
rencia elnöke azonban a Szentlélek volt. 
Ö ítélt meg, ö  alázott meg minket.

Jó nékem, hogy megaláztál, Uram!
T , Z .

Megvallani!
Bunvallás nélkül nincs bünbocsánat!
A biinvallás nemcsak az Isten előtt, 

hanem emberek előtt is kötelező.
Az első tételt könnyebben el szokták is

merni, a másodikat az emberi természet 
nagyon makacsul igyekszik tagadásba ven
ni. Talán máskép látjuk a dolgot, ha meg
gondoljuk, hogy mit jelent az emberek 
előtti bünv állástól való vonakodás.

Az emberek előtti biinvallástól való vo
nakodás képmutatás. Vallom ugyan magam 
bűnösnek, de mégis úgy igyekszem, fel
tüntetni magam, mintha a telkemet terhelő 
bűnök nem férnének hozzám. Bűnösségem 
hangoztatása ellenére is jobbnak mutatko
zom, mint amilyen vagyok.

A bűnvallástól való vonakodás idegőrlő, 
fárasztó munka. Sokszor nagyon nehéz le
leplezni a bűnt. Nem lehet addig békessé
günk, amíg aggaszt, hogy hátha észre ve
szik az emberek egyes bűneinket, melyek
től nem tudunk szabadulni, s a melyeket 
nagyon szégyenlünk.

Az emberek előtt való bűnvallás nagyon 
megalázó. Aki az emberek előtti bünvallás- 
tól fél, a megalázkodástól fél. Amíg nem 
akarjuk magunkat megalázni, addig Isten 
nem magasztalhat fel a bünbocsánat és a 
bűntől való szabadulás kegyelmével.

Az emberek előtti bünvallást a Szent
lélek indítására kell végezni. Jó, ha négy- 
szemközt történik az előtt, akihez bizodal
mád van. Ez azonban lelki életet élő, ta
pasztalt, megszentelt életű keresztyén, le
gyen, lehetőleg lelkipásztorod.

Nem kell minden bűnt felsorolni, de 
mindent meg kell vallani, amire csak a 
Szentlélek indít. Amit legnehezebb meg
mondani, azt szabad legkevésbbé rejtve 
hagvni.

Ha jó a bűnvallás, békességhez jutsz, 
ha roszul végzed csak veszedelembe döntőd 
vele a lelkedet.

Soha ne feledd: Ha szükséges is a bűn- 
vallás, a bünbocsánat nem jutalom, ha
nem kegyelem. b. j .

A telep ítés.
Irta: Zászkaliczky Pál. (Folyt.)

A telepítés kérdése szorosan össze
függ a g y á r i p a r r a l  is. Már a vi
lágháború előtt megindult s azóta egyre 
fejlődő gyáripar mindenfelé nagy em
bertömegeket szívott fel. Ezzel együtt
járt a városok túlfejlödése és egyes tár
sadalmi osztályok elproletárosodása. A 
túlfejlesztett gyáripar ma mindenütt le
épít — amivel együtt jár a munkanélkü
liség növekedése is. Ennek mindenek
előtt óriási erkölcsi kára az, hogy az 
emberek elszoknak a rendszeres munká
tól, majd pedig, hogy munka nélkül 
munkanélküli segélyt kapnak. A munka- 
nélküli segély óriási terhet ró az álla
mokra. Ennek állandósulnia nem szabad 
— az ipar továbbfejlesztéséről nem lehet 
szó, tehát csak telepítéssel lehet az em
berfeleslegről gondoskodni. A falusi em
berfeleslegnek nem szabad továbbra is 
a gyáripar felé húzódnia, nehogy a már 
régebben a városban letedepült munkás

ságnak nehezítse meg a kenyérkerese
tét. Viszont a gyári munkásság között 
is sok van, aki önálló gazdálkodás ked
véért visszamenne a földhöz. így a mun
kanélküliség is csökkenne, kevesebb ter
het jelentene a társadalomnak, a telepí
téssel önállósághoz jutott gazdák vásár
lásai nagyobb fogyasztó piacot jelente
nének a gyáriparnak is. Ma ruhátlanok 
és cipőtlenek, mint telepes gazdák más
ként ruházkodnának, mezőgazdasági gé
peket és felszerelést vásárolnának, álla
tokat szereznének be —• ezzel fellendül
ne a már hanyatló állattenyésztés is. 
(Minőségileg javul, de mennyiségileg 
hanyatlik!) A vámsorompókkal dolgozó, 
értékesítési nehézségekkel küzdő gyár
ipar is sokat nyerne. Nem lenne szüksége 
a társadalomra terhes kedvezményekre, 
mert javulnának az értékesítési lehető
ségek.

A k e r e s k e d e l m i  é l e t  arcu
lata is átalakulna. A kereskedelmi élet 
nálunk 90%-ban olyanok kezén van, 
akik nem tudnak együtt érezni a nép 
széles rétegeivel s akik a maguk keres
kedelmi nyerészkedő szellemével teszik 
zsebre a mezőgazdaság hasznának 50— 
80%-át. Ezen segíteni másképen, mint a 
mezőgazdák megszervezésével, nem le
het. Németországban pl. tapasztalat az, 
hogy a telepesek sokkal hajlamosabbak 
mindenféle szervezkedésre, mint a nehe
zen mozduló őslakók. A német telepesek 
nagyot lendítettek a mezőgazdák meg
szervezésénél. Mindenütt tej, értékesítő 
és beszerzési szövetkezetek alakultak, 
ez által a mezögazlaságok haszna jó
részt a termelőké maradt. Telepítés 
szervezés nélkül hiábavaló. A nemzet 
fenntartó eleme: a parasztság. Nemzet 
építő munkát végez az, aki a parasztsá
got erősíti. Ez nem kereskedőellenesség, 
de lehetetlen dolog az, hogy valaki 
meggazdagodjék olyan termény árusítá
sából, amelynek a termelése mellett a

Becsapódott a kapu s kemény lépések koppanása hallat
szott végig a bejáraton.

— Ez ől... — mondja Alex s már is rohan kifelé.
A két leány dermedten áll. Ez az ájtóbecsapás borzasztó 

volt. A velőkig hatott. Egymáshoz húzódnak, mint a csibék, ha 
fáznak. Natalia úgy gondolta, most nyugodtan távozhat. Alex 
fogja a fenevadat s nincs mitől tartania.

— Júliám, megyek..., — mondja halkan, — most nem ta
lálkozom vele. Hogyan leszünk, meglátjuk. Várom a csodát. 
Addig legyünk türelemmel.

— Menj. Isten veled!... — sóhajtja Julia.
De nem tudják egymást elengedni. Egymást fogják, egy

mást tartják. Az egyik a másikban keres támaszt. A kényszer 
azonban parancsol s a szükség ketté tépi a legmakacsabb 
együttlétet.

XXIII. FEJEZET.

Natalia kioson a szobából. Nesztelenül kisurran a sötét 
folyosóra, onnan a még sötétebb kapualjba. Tapogatva halad. 
A gondolattömegek lázas kavargása majd az eszét veszi s be
leütközik két feléje meredő karba. Halk sikoly, de a tébolyító 
ijedelem mellébe szorítja. Vad röhej vihánco! feléje tompán. A 
két kar vasmarokkal fogja s emberi lehelet undorító melegét 
érzi arca felé közeledni. Dróttá merevedik minden idegszála. 
Rujeff volt. Érezte szagáról. A felfedezés magához térítette 
Natáliát s természetes erei indultak védelemre. Az undor s a 
vér vágya keltek a vak setéiben bírókra. Kétségbeesett küzde
lem, melyet a hangtalanság tesz döbbenetessé. Félnek zajt 
csapni s a visszafojtott indulat lihegése zizeg-leheg, mint ezer 
kígyó a vakságban. Az utálat rongyait hajigálja elkeseredésé
ben az egyik s a másik a féltés, a vágy, a vér őrjöngő lángjait 
zihálja. Ilyen lehet a bűnös lelkek vergődésének zaja a 
pokolban.

— Bestia! —- zuhogja magából a feneketlen düh. —• Az 
enyém vagy!...

— Soha, te undor!!
— Az enyém vagy, buja fajzati...
— Utállak!...
Natalia érzi, mint "húzza a két kar magához. Rettentő 

erővel húzza. Felzakatol benne az ösztön, a szemérem, a két
ségbeesés és védekezik. Nem bír a vasemelökkel. S érzi már 
arcán Rujeff csókjának mohó tapadását. A nyál undora a vég
letekig fokozza erejét, ránt magán, hogy karja roppan. Nem 
tud szabadulni.

— Kiáltok!!... — lihegi a kétségbeesés.
— Megöllek!... — vicsorítja Rujeff.
Az egyik kéz elengedi Natáliát. A fél felszabadultság új 

erőt ád néki s megvillan agyában, miért hagyta szabadon az 
egyik kéz? Ebben a pillanatban feje felett a magasba rándul 
vaíami fény..., egy tör rémes fénye... Már zuhanni készül... 
Natalia minden erejét összeszedve lök magán, Rujeff a falnak 
lódul s zuhogva elterül. A tőr csörömpölve hull a betonra... 
Natalia már is kint van a kapun s rohan lefelé az utcára, amerre 
jött. Letér a mellékutcába s itt már lassít... Nem is félt. Tudta, 
Rujeff nem követi az utcára. Falánk vére még nem adta fel a 
reményt s másrészt Alfréddel is le akar számolni, így pedig 
nem tanácsos mutatkozni, hogy rendőrkézre kerüljön. Arról 
azonban meg volt győződve, hogy Rujeff gyorsan fog csele
kedni. A kudarc dacba keményíti szándékát s nem késik, hogy 
végrehajtsa maga a moszkvai parancsot. Alfréd halálveszede
lembe került. Hol és hogyan fog támadni, de az ütés már úton 
van. Már nem annyira az eszme szolgálata füti, mint inkább a 
személyes bosszú. Ez pedig vérengzővé teszi s kegyetlenné. 
Natálián végig borzong a hideg. Megrázkódik. Erőt vesz rajta 
a kimerültség. Az imént átélt emberfeletti izgalom fáradtsága 
tagjaiba sajog s alig bír a lábán állni. Majd összerogy.

(Folytatjuk.)
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termelő szegény marad. Pl. Budapest
től 30—40 km-re 12 fillér a tej literje 
— de ugyanaz a tej a fővárosban 32 f. 
Ez nem egészséges jövedelemeloszlás.

Az egyetemes nemzeti kérdések mel
lett a telepítéssel kapcsolatban nagyon 
érdekel minket az egyházi-felekezeti 
szempont is. A t e l e p í t é s  e g y h á z 
k é r d é s  is. Épen e sorok írása köz
ben olvasom a napilapokban, hogy ná
lunk már meg is kezdődött a telepítés az 
új telepítési törvény végrehajtása. A 
híradás szerint nálunk inkább hozzátele- 
pítések lesznek, vagyis régi községeket 
egészítenek ki új részekkel. Ez bizonyá
ba olcsóbb és gyorsabb megoldás.

A telepítésnek ez a formája azonban 
felekezeti szempontból nagy eltolódáso
kat hozhat magával. A telepítésnél töl
tetlen figyelembe kell venni a felekezeti 
hovatartozandóság szempontját. A né
met telepítés erősen figyelembe vette a 
vallási jelleget és ennek figyelembevé
telével telepített. Pl. a porosz telepítési 
bizottság katolikusokat alig telepített, 
mert attól tartott, hogy a túlnyomóan 
evangélikus környezetben nem részesül
hetnek megfelelő lelki gondozásban s 
így a római katolikus lengyeleknél az 
ellengyelesedés veszélye fogja fenyeget
ni őket. Vizsgáljuk meg, hogy ebből a 
szempontból milyen felekezeti érdekek 
jöhetnek szóba.

Evangélikus egyházunk szórványegy- 
ház. Ha a telepítésnél nem veszik figye
lembe a felekezeti szempontot, még in
kább növekedni fog evangélikus népünk 
szétszórtsága. Természetes, hogy a nagy 
gyülekezetek fognak adni több telepest. 
A nagyobb gyülekezetek ezzel komo
lyabb veszteséget nem igen fognak szen
vedni. Ha azonban ezeket a telepeseket 
római katolikus körzetbe telepíti, szór
ványhíveink száma növekedni fog. Jó, 
ha a hozzátelepített evangélikussággal 
az esetleg régi evangélikus szórvány ki
egészül és így esetleg önálló egyházi 
szervezkedésre alkalmassá válik. Ezért 
is tekintettel kell lenni a felekezeti meg
oszlásra.

Evangélikus egyházunknak még ma 
is van német és tót nemzetisége. Ezekre 
a szempontokra is lehetőleg tekintettel 
kell lenni. Valljuk azt az evangéliomi el
vet, hogy az evangéliomot anyanyelven 
kell hirdetni, de viszont nemzeti szem
pontból megengedhetetlen az, hogy egy
házi „jelleg“ alatt a magyarság eínéme- 
tesedjék Vagy elszlávosodjék. Jókai óta 
sokat beszélünk a magyar faj beolvasztó 
erejéről, — de a történelem sokszor a 
fordítottját állítja elénk. A XVIII. század 
derekán sok nógrádi falu volt színma
gyar, de az azonos „vallás“ révén eltó- 
tosodott. Az egyik alföldi egyházunkat 
a XIX. század fordulóján tótok, magya
rok és németek telepítették. Valameny- 
nyien evangélikusok lévén, a németek 
és magyarok teljesen eltótosodtak. Ha 
evangéliomi érdek a nemzetiségi hová- 
tartozandóság megvédelmezése, — vi
szont nemzeti érdek is a magyarság 
megtartása. Az evangélikus egyház kül
detésére vigyáz akkor, ha a telepítéssel 
kapcsolatban erre a szempontra vigyáz 
és az illetékesek figyelmét ilyenre idejé
ben felhívja.

Az egyvallású csoportok telepítése 
feltétlen kell, hogy a döntő szempontok 
közé tartozzék. Az iskola szempontja is 
követeli ezt. Az elemi oktatás nálunk 
túlnyomórészben az egyházak kezén

van, miért is fontos, hogy a felekezeti 
iskola szempontja is figyelembe vétes
sék. Pl. Alsódunántú! a nagybirtokoktól 
fojtogatott kisközségek felekezeti isko
lái elnéptelenedtek, ezeket hasonló fele
kezetű sokgyermekes családok gyerme
keivel újra meg lehet tölteni. Nem köny- 
nyít terhein az állam, ha a törpeiskolák
tól megvonja az államsegélyt, hiszen 20 
gyermek oktatása is kultúrfeladata az 
államnak és az egyháznak egyaránt. A 
telepítés által megszaporodott iskola- 
fenntartó családok lényegesen csökken
tik az iskolafenntartó egyházak terheit, 
ezáltal pedig újra csak az általános ok
tatásügy nyer igen sokat.

Nagyon fontosak tehát ezek a lelki 
szempontok a telepítésnél. A világhábo
rú és az utána következő mindenirányú 
válság, de különösen a jelenlegi véres 
forradalmak alapos tanítást adnak né- 
kiink arról, hogy a meggyengült keresz- 
tvénség hogyan lehet tanyája a forrada
lomnak •— és minden más közromlás
nak. Az újabban mindjobban elharapód
zó felekezeti torzsalkodás is igen ajánl
ja a felekezeti szempont figyelembevé
telét. Nekünk evangélikusoknak, de az 
egész magyarságnak is érdeke, hogy a 
keresztyénség a magyarságban minél 
jobban elmélyüljön — nem szabad tehát 
a telepítéssel egyes egyházakat elforgá
csolni. A nemzet létgyökérzetét erősítjük 
akkor, ha fentiekre tekintettel vagyunk.

A felekezeti szempont figyelembe vé
telét az egyházi terhek helyes megosz
lása is ajánlja. A német telepítő társasá
gok erre nagy figyelemmel voltak. Isko
lai és egyházi kötelezettségek, nemkü
lönben kegyúri terhek megváltására 
megfelelő ingatlanokat bocsátottak az 
egyházak rendelkezésére. Ezzel megóv
ták a telepeseket is a túlterheléstől, vi
szont az iskolai és egyházi földek bérbe
adása által a kisebb földbirtokú telepe
sek bérletekhez is jutottak. A * telepesek 
is, de az egyházak és iskolák is jól jár
tak. Az ilyen egyházi és kulturális ter
het részben a telepesek, nagyobbrészt 
az állam vállalta magára egyszer és min
denkorra az ilyen ingatlan váltsággal.

Ezek a vázlatosan közölt szempontok 
világosan mutatják tehát, hogy evangé
likus keresztyénségiinknek és egyhá
zunknak is igen fontos érdekei fűződnek 
a telepítéshez. Reméljük, hogy evangé
likus egyházi életünk hivatott vezére' 
idejében figyelembe részesítik ezt a kér
dést és vigyáznak egyházunk fontos ér
dekeire. Tehetik ezt abban a bizonyos 
tudatban, hogy nemzetünk egyik legfon
tosabb létkérdését védelmezik vele.

Evangélikus egyházunknak csak egy 
feladata van: Isten kijelentett akaratát
közölni a világgal. Ez azt jelenti, hogy 
az élet minden vonatkozása számára 
van az igének mondanivalója. Mivel a 
telepítés i g a z a b b vagyonelosztódást, 
e m b e r i b b  életlehetőséget, t e s t v é 
r i b b  közösséget hoz létre — épen 
azért beleesik teljesen az Isten igéjének 
földi sírjába. Tehát már ez az elvi ér
dek is megkívánja, hogy a telepítésnél, 
mint mindenféle közösségi jellegű tör
vénytervezet vagy berendezkedésnél az 
evangéliom hallassa szavát. Gyakorlati 
szempontból pedig evangélikus egyházi 
érdekeket is igen mélyen érint ez a kér
dés, tehát ezt a kérdést mindenképen 
napirenden tartani, az evangéliom vilá
gosságába helyezni — evangéliomi és 
evangélikus kötelességünk.

Adja Isten, hogy a most megkezdő
dött telepítési munka szolgálja a nem
zet közjavát és hadd teljesedjék ki ben
ne Isten igazságos akarata. (Vége.)

Emlékezés
Buda visszavételére.

1686. egyik nyárvégi estéjén a Nyék- 
ima Sváb-) hegy mögött alábukó nap 
sugarai a budai Várhegyen lőporfüstben, 
vérgőzben törtek meg és korai homály
ba borították a Rákos-patak síkját. Sok 
véresebb naplementét látott már a Du- 
na-medence népe és mégis egy negyed- 
évezred múltán ünnepre készül a fővá
ros, az egész magyarság, hogy annak a 
régmúlt koraöszi délutánnak emlékét fel
idézze: szeptember 2.-án lesz 250 esz
tendeje Buda vára felszabadulásának a 
török uralom alól.

•
Magyarország a középkorban élte 

fénykorát. Az Anjou-család és a Hunya
diak idejében az ország nagy területek
kel gyarapodott, sőt olyan népekre is 
kiterjesztette befolyását, amelyeknek or
szága nem tartozott a magyar birodalom 
testéhez. A mi királyi udvarunk (akko
riban az állami életnek szinte kizáróla
gos középpontja) nem egy alkalommal 
fejedelmi találkozóknak volt a színhelye 
(egyik legnevezetesebb volt az 1335-i, 
visegrádi kongresszus). Európa vitás 
kérdéseit nem egyszer itt döntötték el és 
itt kötöttek nagy területek nyugalmát 
biztosító szövetségeket. Ma a Duna- 
völgy kis államainak sorsa elsősorban a 
nyugati nagyhatalmak elhatározásaih'l 
függ; el sem tudjuk képzelni, hogy volt 
idő. amikor a magyar állam érdekei dön
tően irányították a nagy német biroda
lom egymással szembenálló fejedelmei
nek elhatározását. Ennek a politikai fel
sőbbrendűségnek igazi tartalmat szelle
mi felsőbbrendűségünk adott. Nem sza
bad elfelednünk, hogy a mai életünket 
kialakító szellemi áramlat, a renaissan
ce*) Itáliából csaknem legelőször mi- 
hozzánk jutott el. Politikai hatalom, mű
veltségi felemelkedés erőtartalékaként 
ott volt a magyar faj Európa népei kö
zött olyan arányban, mint soha azelőtt 
és soha azután. Mátyás király halála 
idején (1490) Európa lakosságát hozzá
vetőlegesen 80 millióra tehetjük, ebből 
kb. 4 millió volt a magyar. Ennek, az 
akkori viszonyok közt igen tekintélyes 
számú néptömegnek jelentősége azonban 
idők haladtával folyton csökkent. Csök
kent azért, mert a szellemi és politikai 
erögyarapodás és a nyomukban járó, 
nagyobb igények a lakosság csak igen 
kis hányadának életszínvonalát emelték. 
A magyar főnemesség és főpapság (köz
tük igen sok idegen család) még a kirá
lyi udvart is felülmúlta a 15.—16. század 
fordulója táján az anyagi és szellemi le
hetőségek kiélvezése terén. A jobbágy
ság és vele együtt a kisnemesség nagy 
része nemcsak a politikai hatalomból 
volt teljesen kizárva, hanem megélheté
se is állandóan nehezült. A magasabb 
társadalmi osztályokkal szemben mind
inkább ellenséges álláspontot foglalt el.

*) Szószerint: „újjászületés“. A görög-római
kultúra felújítását értjük ez alatt. Kora a 14—15. 
század.
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De az országvezető körökben sem volt 
meg az egység. Családi érdekeik sze
rint állottak a király mellé, vagy támo
gatták külföldi uralkodó törekvéseit az 
ország kizsarolására. A társadalmi osz
tályok közt évtizedek óta táplált gyűlö
let és elkeseredés az 1514-i véres pa
rasztlázadásban robbant ki. Bakócz Ta
más érsek rövidlátása keresztes zászlók 
alá szólította a végkép elkeseredett pa
raszttömegeket, amelyek a dél felől fe
nyegető sötét hatalom helyett uraik el
len fordultak.

A hunok által a Kr. u. 4. évszázad
ban megindított népvándorlás körülbelül 
egy évezreden át tartotta mozgásban 
Európát. Az emberóceán első hullámai a 
hunok elől menekülő germán és szláv 
népek voltak, az utolsó pedig az avarok 
(5. század), magvarok (9. század), ku
nok (12—13. század) és tatárok (13. 
század) után Kis-Ázsia és a Balkán fe
lől előnyomuló török. Ez a félnomád, 
harcias nép, mellve! az Anjouk magyar 
birodalma még a Balkánon ütközött meg 
és amelyet a Hunyadiak hosszú évtize
deken át feltartóztattak, alig hét évvel a 
parasztháború után elfoglalta a Jagellók 
Magyarországának kulcsát, Nándorfe
hérvárt. Öt évre rá pedig, 1526-ban a 
magyar király seregének megsemmisí
tése után nyitva állott előtte az út a tár
sadalmi széthúzásban legyengült Ma
gyarország felé. Az ország területének 
igen nagy. legtermékenyebb része csak
hamar török kézre került. A török meg
szállás alig különbözött a korábbi no
mád népek portyázó megszállásaitól. 
Magyarország hadszíntérré vált. A föld 
megmunkálása sok helyen abbamaradt 
és másfél évszázad európai fejlődéséből 
anyagi és szellemi téren elmaradtunk. 
Két számadat világíthatja meg legéle
sebben a nagy pusztulást: láttuk, a kö
zépkor végén 80 millió európaiból 4 mil
lió volt a magyar; a török elvonulása 
után ez az arányszám akként változott 
meg, hogy a 130 millióra növekedett 
európai lakosságból immár csupán 2) 
milliót tett ki Magyarország lakossága. 
Szándékosan mondtuk így, hogv Ma
gyarország lakossága, hisz a török alatt 
éppen az alföldi és dunántúli magyar
ság pusztult leginkább, míg a hegyvi
dék nemzetiségei viszonylag nyugalma
sabb életet éltek, sőt a kipusztult terü
letek benépesítése is jórészt az ő körük
ből történt. Elmondhatjuk hogy, amíg 
Európa lakossága több, mint másfélsze
resére növekedett, addig a magyarság 
a középkor óta ugyanezen idő alatt a fe
lére olvadt. A hosszú török rablógazdál
kodás a táj képét is megváltoztatta. A 
nehéz adók és üldözések elől az alföldi 
parasztság bemenekült a nagyobb köz
pontokba, a vidék elnéptelenedett és 
kialakultak a jellegzetesen nagy határral 
bíró alföldi parasztvárosok. A kipusz
tult magyarság helyére német, szerb és 
más nemzetiségek özönlöttek; a he
gyekből lehuzódó nemzetiségek nyomá
ba pedig ugyancsak nagyobb tömegben 
vándoroltak be fajrokonaik (oláhok).

Sokszor mondták és sokszor fogják 
elismételni, hogy e rettenetes romlást 
még súlyosabbá tette az ország lakossá
gának vallási megoszlása a török ára
dattal egy időben meginduló hitjavítás 
nyomán. Annyira gyerekesen kegyetlen 
és annyiszor megcáfolt vád, hogy meg
említeni is szinte felesleges. Mert, aki 
ilyet rosszhiszeműen állít, az nem ér

demli meg, hogy szavát figyelemre mél
tassák; aki pedig jóhiszeműen, az mit 
sem tud azokról a láthatatlan és meg
mérhetetlen erőkről, amelyek titkon, de 
megmásíthatatlanul irányítják az embe
riség sorsát és az káromolni fogja a 
vándormadarakat, ha ősszel elhagyván 
régi fészkeiket, ösztönösen indulnak 
tisztább és derűsebb tájékok felé.

Mi nem vádaskodunk és nem emle
gettük, hogy a pápával szoros szövet
ségben álló, legkeresztyénibb francia ki
rály, I. Ferenc volt az. aki a Habsbur
gok birodalma ellen ingerelte a törököt 
és így közvetve okozójává lett Magyar- 
ország pusztulásának.

A negyedévezredes forduló nem ke
serű vádaknak, hanem csendes magába- 
szállásnak és hálaadásnak lehet csak ün
nepe! Egy nemzedék sem érezhette át 
annyira, mint Trianon ifemzedéke szep
tember 2.-a jelentőségét. Csak most lát
juk igazán, mi volt a török uralom, csak 
most vált számunkra bizonyossá, hogy 
azon a koraőszi délutánon lefolyt ütkö
zet a végső pusztulás és megsemmisü
lés széléről rántotta vissza nemzetünket. 
A magyar evangélikusság kegyeletes há
lával gondol e napon mindazokra, kik 
hazája felszabadításának nagy munká
jában bármi része volt: pápára, protes
táns és római katolikus fejedelmekre, 
hadvezérekre és arra a sok-sok hős ka
tonára, akik Buda alatt lépték át az 
örökkévalóság küszöbét.

ÜDVÖZLET
Rinne Károly finn lelkésznek I

Regés Balatonnak kies partja mellett, 
Magyaros nyíltsággal nyújtunk testvérkezet, 
Finn égen tündöklik a szabadság napja, 
Magyarság megtépett országát siratja, 
Minden finnek ajkán zengaz „Erős várunk“, 
Mi vallásüldözés véres utján jártunk, 
Hisszük: magyar gyásznak immár vége

[szakad,
S leszen finn és magyar egyként boldog s

[szabad I 
Nagy Lajos.

OLVASSUK A BIBLIÁT
Pál az igehirdető.

Augusztus 30. Isten kijelentése a fontos. 
Pál apostol nagysága legjobban az ige
hirdetésben mutatkozik. Ennek az ige
hirdetésnek hatalmas eredményei vol
tak. Itt is ezt láthatjuk. Hallgatták a 
zsidók és a pogányok, sőt nemcsak 
hallgatták, hanem kívánták a további 
hallgatását is. Az Isten kijelentésére ta
nította őket, s Krisztust állította eléjük, 
aki az üdvösség forrása. Minden evan
gélikus keresztyén az igének a hirdetője 
s nem is evangélikus igazán, ha nem 
szól az ajka és az élete által Isten örök
kévaló beszéde.

Augusztus 31. Nem emberi bölcseséget 
hirdet. I. Kor. 2:1—5. Az apostol nagyon 
őszinte ember. Itt is az nyilatkozik meg: 
saját erőtlenségének a beismerése. Meg- 
üresíti teljesen a lelkét, hogy egészen

megteljék a Krisztus szeretetével. övé 
csupán a gyengeség és a félelem, a Szent
lélek műve pedig az erő és a bátorság. 
Nem is magához akarja kapcsolni az 
embereket, hanem Isten erejére helyezi 
őket. Ez ma is az anyaszentegyházunk 
fundamentuma.

Szentember 1. Alkalmazkodik a hallga
tósághoz. Csel. 14:1—18. Pál és Barnabás 
igen magasra emelkedett. Az igehirde
tésük és a csudatétel folytán a régi po
gány istenek megjelent alakjait látják 
bennük s hódolattal közelednek hozzá
juk. ők azonban elhárítják maguktól a 
nagv megtiszteltetést és alázatosan is
merik be. hogv ,,mi is hozzátok hasonló 
természetű emberek vagyunk“. Az em
berek legfőbb törekvése, hogy kiemel
kedjenek és nem az, hogy alázatosan 
leereszkedjenek.

Szeptember 2. Buzdítja a híveket. Csel. 
20 : 17—36. Mélyen megindító Pálnak 
ez a búcsúbeszéde. A tiszta lélek meg
kapó bizonyságtétele ez a saját munká- 
iáról. Csak az beszélhet így, akinek va
lóban nyitott könyv az élete, aki csu
pán a szolgálatot kereste állandóan és 
senki se vádolhatja jogosan egyéni ér
dekek hajszolásával. Az ilyen szívből 
fakadó beszéd valóban megnverő. sőt 
buzdító, melv elől nem lehet elzárkózni, 
hanem csupán engedelmeskedni annak. 
Ez a buzdítás minket is arra kötelez, 
hogy vigyázzunk magunkra elsősorban, 
de azután az egész nváira is. Felelősek 
vagyunk a testvéreinkért.

Szeptember 3 Védelmezi magát. Csel. 
2 4 :1 —21. Milyen szerény, egyenes és 
méggyőző Pál védekezése. Nem zavaro
dik meg a bírája előtt, nem is akként 
védekezik, hogy másokat vádol, hanem 
keresi a vallomástételre az alkalmat. 
Nyugodt a lelkiismerete s biztos abban, 
hogy az igazság örök fundamentumán 
áll. Itt is láthatjuk, müven nagy erő a 
tiszta lelkiismeret, az Isten útjain való 
járás. Naponként kell nekünk is gyako
rolnunk magunkat a jó lelkiismeret el
nyerésében.

Szeptember 4. Lelkiismeretet ébreszt. 
Csel. 24 :22—26. Pál nyílt, őszinte be
széde, melyben az igazságról és az er
kölcsi tisztaságról tett bizonyságot, 
megmozgatta a Félix római helytartó 
lelkiismeretét, melvet az önzés bűnei és 
az erkölcstelen élet alaposan megterhel
tek. Látjuk a nyugtalankodó embert, 
aki nem tud védekezni, hanem csak a 
megfutamodásban van a menedéke: 
mostan eredj el, de majd máskor... A 
tiszta lelkiismeret diadalmaskodik a be
szennyezett felett s rettegésbe űzi. ha 
elébe idézi az eljövendő ítéletet. Meny
nyivel kevesebb volna e világon a bűn, 
ha sok tiszta lelkiismeret pergőtűz alá 
venné a sok rossz lelkiismeret rozoga 
bástyáit.

Szeptember 5. Isteni bölcseséget szólja. 
I. Kor. 1 : 17—21. Pál ismeri az emberek 
bölcselkedésének egymásba kapcsolódó 
okoskodásait, következtetéseit és jól 
tudja, mennyire gyarló az emberi érte
lem minden dicsekedése. A hangya szá
mára lehet nagyszerűen kiépített vár a 
hangyaboly, mégis milyen omladékony 
egy nagyszerű várkastély mellett. Ilyes
féle, de még sokkalta nagyobb a távol
ság az isteni bölcseség és az emberi 
okoskodás között. Az ember nem bírja 
megérteni az isteni bölcseséget s azt 
bolondságnak véli, pedig épen fordítva
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áll a dolog: az isteni bolondság az igazi 
emberi bölcseség. Erre a nagy magas
latra igen kevesen bírnak felemelkedni. 
Pál itt járt és innen kapott erőt. Ma is 
itt van a lélek erejének a forrása.

Marcsek János.

K A R C O L A T O  K.

A templomkerülés 
gyümölcse.

Tem etést jelen tenek. Jl halott 
egy szerencsétlen fia ta l legény, 
akit megölt a z  alkohol s végül is 
önkezéoel dobta e l magától a nyo
morult élétét.

Mikor még iskolásgyerm ek volt, 
ha csak tehette  megszökött az 
istentiszteletről. Jfzota pedig soha 
á t nem lépte Isten házának a kü
szöbét. ím e a z  eredm ény!

Nem mondjuk, hogy a temp
lom-járó em berek mind fehérlelkü, 
hibátlan életű szentek. De az e l
lenkezője sokkal inkább áll: aki 
következetesen kerüli a templo
mot, annak a z  életében valahol 
feltétlenül b a j van s ez a baj 
előbb-utóbb fe lté tlen ü l megmu
tatkozik.

H E T I  K R Ó N I K A .
Horthy Miklós kormányzó rövid lá

togatásra Ausztriába utazott. Útjában 
meglátogatta Hitler Adolf vezér és kan
cellárt. — Heves megye negyven egész
séges vizű új kutat kap. — A belügymi
niszter elrendelte az ötven éven felüli 
több emeletes házak mgvizsgálását. — 
A kormányzó harminc vitézi házat ava
tott fel István király napján Budapesten. 
— Mola tábornok csapatai megkezdték 
San Sebastian és írun ellen az általános 
támadást. — Barcelonában tovább gyil
kolják a papokat és apácákat. — Páris 
és London lázas erőfeszítéssel igyekszik 
elsimítani a német-spanyol és német- 
orosz ellentéteket. — Öt spanyol érse
ket gyilkoltak meg eddig a kommunis
ták. — Csehország lázasan építi a kato
nai utakat és vasutakat. — Benes a had
gyakorlatok alapján kielégítőnek találja 
a cseh állam védelmét. — Betiltottak 
egy nagyváradi magyar lapot a romá
nok. — Németország megszüntette az 
idegenforgalmi korlátozásokat Ausztriá
val szemben. — Az angolok átadták a 
Hindenburg-csatacirkáló harangját a né
meteknek. — A lengyel hadsereg főfel
ügyelője Párisba utazik. — Palesztiná
ban egymást érik az utcai harcok és 
merényletek.

Hirdetmény. Egy kőszegi úri család 
egy, esetleg két tanulót (fiút v. leányt) 
a szeptemberben kezdődő tanévre teljes 
ellátásra magához fogadna. Cim a kiadó- 
hivatalban. 2—2

H A R A N G S Z Ö .

Szentháromság utáni 
12. vasárnap.

Márk 7 , 31- 37.
Jézus meggyógyít egy süketet. Meg

gyógyítja, hallóvá teszi. Nem kell ezen 
csodálkoznunk, hiszen ö minden betegséget 
meg tud gyógyítani, minden bajtól meg 
tud menteni. Természetes ez, mert ő Jézus, 
a Krisztus, Isten. Csodatétele előtt feltekint 
az égre s imádkozik. Ezen sem lehet cso
dálkoznunk, hiszen ő nemcsak imádkozni 
tanított, hanem maga Is állandóan oda
fordult az Atyához, aki mindenek forrása 
és áldása. A csoda után megtiltja az em
bereknek, hogy elmondják amit láttak. 
Ezen se csodálkozzunk. Jézus sohasem 
népszerűség szerzésre használta fel csoda
tevő hatalmát, nem is arra, hogy ámulatba 
ejtse az embereket. Hitet ébreszteni és hitet 
jutalmazni akart a csodák által is. Légy 
áldott Urunk, hogy a süketeket hallókká, 
némákat beszélővé tetted I

Baltazár Dezső dr., a tiszántúli refor
mátus egyházkerület püspöke 25.-én 
hosszú szenvedés után 65 éves korában 
meghalt.

Új föesperes. A tolna-baranya-somo- 
gyi egyházmegye a nyugalomba vonuló 
Müller Róbert főesperes helyébe Gya
log István kétyi lelkész, tanügyi esperest 
választotta főesperessé.

Tanitóválasztás. A kisbaboti gyüleke
zet Tóth Lajost választotta meg kántol - 
tanítójának.

Kerületi közgyűlés. A dunántúli egy
házkerület közgyűlése, amelynek ezidén 
különös jelentőséget ad D. Kapi Béla 20 
éves püspöki jubileuma — mint már je
leztük — szeptember 30.-tól október 
1.-ig lesz Győrött. — A dunáninneni 
egyházkerület közgyűlése Salgótarján
ban lesz szeptember 4.-én.

Vadosfa. Dr. Ajkay István nemeskéri 
felügyelőt újabb szép munkamezőre 
küldte el az aratás Ura. A nemeskéri ar- 
tikuláris gyülekezet mellett most a má
sik ősrégi, sok vihart, küzdelmet, szen
vedést átélt artikuláris gyülekezetnek 
2500 lelke hívta haza Vadosfára, amely
nek ükapja: Berzsenyi Lajos lelkésze,
dédapja: Szemerey' Sándor, nagyapja:
Ajkay Dániel és édesapja: dr. Ajkay 
Béla hűséges, áldozatkész felügyelői 
voltak. — A hitbuzgó ősök örökébe lépő 
gyermeket István király-napján iktatta 
hivatalába Bojtos László vadosfai lel
kész ünnepélyes istentisztelet és dísz
közgyűlés keretében. Az ünnepi isten
tiszteleten az alkalmi egyházi beszédet 
Gyarmathy Dénes rábaszentandrási lel
kész mondotta. Istentisztelet után Novák 
Elek nemeskéri lelkész úrvacsorát szol
gáltatott az új felügyelőnek s az össz- 
gyülekezet gondnokainak és presbiterei
nek. Utána az egyházmegye esperese 
intézett beiktató beszédet az oltár elé 
lépő felügyelőhöz. Az ünnepélyt követő 
díszközgyűlésen a helyi lelkész köszön
tötte a felügyelőt gyülekezete és egy
házmegyéje nevében. Majd az új fel
ügyelő mondott székfoglaló beszédet, 
akit azután dr. Karner Károly egyet, ta
nár a hittudományi kar, Horváth János 
isk. felügyelő a gyülekezet tanítókara,

Bojtos Lászlóné a nőegyletek, Novák 
Elek a nemeskéri gyülekezet nevében 
üdvözöltek. Az új felügyelő beiktatása 
alkalmával, amelyen a hívek teljesen 
megtöltötték a templomot, 150 pengőt 
adományozott a gyülekezetnek. A gyüle
kezet a felügyelő tiszteletére közebédet 
adott.

A zalai egyházmegye augusztus hó 
14.-én tartotta szokásos ifjúsági KIÉ 
konferenciáját Akaiiban. Az ifjúság ez- 
évben is aránylag elég szép számban je
lent meg a konferencián a lelkészeik, il
letve tanítóik vezetése alatt és felnőttebb 
egyháztagok kíséretében. Mészáros Sán
dor kapolcsi h.-lelkész hirdette az igét a 
KIÉ táborhelyen egybegyűlteknek, a 
szabadban tartott istentiszteleten. Ennek 
végeztével Rinne Károly finn evangéli
kus lelkész beszélt a finnországi nemzeti 
és egyházi ifjúsági munkáról. Menyhár 
István keszthelyi lelkész Hadley Sámu
elről, a részegség elleni küzdelem nagy 
apostoláról tartott előadást, majd pedig 
a délelőtti befejező előadás következett a 
magyar evangélikus ifjú teendőiről, me
lyet Túróczy Zoltán győri lelkész tar
tott. Az ifjúsági konferencia délutánját 
Erős Sándor KIÉ titkár játékbemutatója 
és az ifjúsági munka eredményeiről, hiá
nyairól és teendőiről való közös megbe
szélése foglalta le.

Szend. Az egyházközség augusztus 
23.-án ünnepelte anyaegyházzá alakulá
sának 150. évfordulóját és ugyanekkor 
avatta fel új orgonáját. Az ünnepélyen 
megjelent D. Kovács Sándor, a dunán
inneni ev. egyházkerület püspöke, kit az 
egyházközség nevében Piri Károly lel
kész köszöntött. Az orgonaavató beszé
det Podhradszky János esperes, tordasi 
lelkész, az ünnepi beszédet Magyar Gé
za alesperes, száki lelkész tartotta. 
Imádkozott és áldást osztott D. Kovács 
Sándor püspök. Az ünnepély után dísz
közgyűlés volt, melyen megnyitót mon
dott s ünnepi nyilatkozatot olvasott fel 
dr. Händel Béla felügyelő. Az egyház- 
történetét pedig Piri Károly lelkész ol
vasta fel. A délutáni istentiszteleten He
ring János veszprémi lelkész a gyüleke
zet szülöttje hirdette Isten igéjét.

Zagyvapálfalva. A Nőegylet augusz
tus 16.-án családias jellegű kirándulást 
rendezett. A kirándulás anyagi eredmé
nye a templomalapot növeli.

H A T Á R O K O N  T Ü L .
Ausztria. Egy osztrák újság felhívást 

intézett az evangélikus lelkészekhez, 
hogy függesszenek ki íveket, amelyeken 
a híveik hűségnyilatkozatot tehessenek 
a volt császári ház iránt. A lelkészi kar 
azonban a kérést nem teljesítette azon 
az alapon, hogy az evangélikus egyház 
távol áll minden politikától.

Spanyolország. A kormány az ösz- 
szes római katolikus szerzetes rendet 
feloszlatta. Tömegesen öldösik a római 
katolikus papokat és apácákat. Távol áll 
tőlünk a keresztyéntelen káröröm, de 
megjegyezzük, hogy a római katolikus 
egyház mindennek elejét vehette volna.

Evangélikus úri család elvállal teljes 
ellátásra diákleányt. Dr. Farkas Béláné 
Győr, Kossuth-u. 1. 2—2
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P Á P A D u n á n tú li S z a k á c s k ö n y v é t
három pengő beküldése ellenében bérmentve szállítja a szerző:
alsószopori NAGY FERENCNÉ Sopron, Jókai-utca 16.

K Ü L Ö N F É L É K .
Vegyes. Mexikóban minden férfit, aki 

idejében meg nem nősül, agglegény adó
val terhelnek meg. — Egy japán tanár 
olyan összetételű eledelek előállításán 
fáradozik, amelyekből a reggeli, ebéd és 
vacsora összesen nem kerül többe 15 fil
lérnél.

Krisztus Magyarországa! Serédi esz
tergomi prímás az augusztus 15.-Í 
nagyboldogasszony ünnepén a követke
zőt mondotta: „Akkor lesztek jó magya
rok, ha Mária népe lesztek s ebből az 
országból Mária országa lesz.“ Adassák 
teljes tisztelet Máriának, kit Isten arra 
méltatott, hogy reá bízza Krisztus Urunk 
testi életét, —• mi azonban azért imád
kozunk és dolgozunk, hogy ez az ország 
Krisztus országa legyen!

CSALÁDI ÉR TESÍTŐ .
Ezüstmenyegző. Kellner Béla áll. vas

gyári műszaki tanácsos és felesége szül. 
Hetey Etelka augusztus 29.-én tartják 
25 éves házassági évfordulójukat Ormos
pusztán.

Halálozás. Augusztus 13.-án délután 
az ecsényi iskola előtti térségen százak
ra menő tömeg állt könnyezve Váraljai 
(Werstroh) Konrád, a gyülekezet hőn 
szeretett ig.-kántortanitójának virágos 
koporsója mellett. Váraljai Konrád a kö
telességüket híven teljesítő, magukat el
égető emberek sorába tartozott. Mikor a 
kommunizmus ideje alatt egy 16 km-re 
fekvő községbe rendelték tanfolyamra, 
vasárnaponként gyalog is hazament, 
hogy orgonája mellé ülve gyülekezete 
énekét vezethesse s amikor már magá
ban hordozta a betegség csiráit, még 
akkor sem akart megválni iskolájától, 
templomától, még akkor is teljesíteni 
akarta kötelességét. Koporsójánál vitéz 
Berkényi Ede ecsényi lelkész Máté 25, 
21., künn a temetőben pedig dr. Wölfel 
Gyula somogydöröcskei lelkész Ján. jel. 
14, 13. alapján hirdette az örökélet igéit. 
Sírjára a gyülekezet nevében vitéz Ber
kényi Ede lelkész, a tanítói kar nevében 
Becht Béla bonnyai tanító, az iskolás
gyermekek és ifjúság nevében Lehoczki 
András II.-od tanító, a férfiegylet nevé
ben ifj. Schneicker Henrik, a nöegylet 
nevében Ungar Henrikné, a Hangya szö
vetkezet igazgatósága nevében Enner 
János, Bánó Iván országgyűlési képvise
lő nevében pedig Wuitsch János lapai 
tanító helyezett koszorút. — Özv. Vörös 
Józsefné, szül. Molnár Mária augusztus 
18.-án rövid szenvedés után életének 41. 
évében Győrött elhunyt. Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Terményárak Budapesten. — Búza 

14.50—15.35, rozs 12.25—12.70, sörárpa 
15—16.50, takarmányárpa 11.60—13.25, 
zab 12.90—13.25, tengeri 12.45—12.55 
pengő métermázsánként,

Állatárak. Sertésárak Budapesten. 
Uradalmi nehéz sertés páronként 340 
kg-on felül 109—110, uradalmi közép 
páronként 340 kg-on alul 106—108, sze
dett közép páronként, 220—260 kg-ig 
102—105, szedett könnyű páronként
180—220 kg-ig 96—100, szedett silány 
páronként 100—180 kg-ig 88—94, öreg 
nehéz páronként 300 kg-on felül 96-100, 
angol hússertés páronként 180—220 kg- 
ig 103—105, angol sonkasüldő páron
ként 120—150 kg-ig 108—111 fillér élő- 
súlykg-ként.

Pártoljuk, 
hittestvér iink:

C i e s c f ) e  K á r o l y
papirkereskedését,

GYŐR,
Kisfalud^-j^lő^

Egyházi, iskolai, üzleti
és gazdasági nyomtatványok raktára.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A győri egyházmegye elnöksége pá

lyázatot hirdet az újmalomsoki lelkészi 
állásra. A szolgálat nyelve magyar. Az 
állás javadalma: Természetbeni lakás
belsőséggel; 97.44 P készpénz; 10 q 
búza; 23 q rozs; 26 kát. hold, 253 öl 
lelkész-föld és ennek természetbeni meg
munkálása; favágás és malomfuvar 
megváltása címén 41.76 P; 5 öl kemény
fa természetben, 4 öl keményfa napi 
áron megváltva; erszénypénz megvál
tása címén 15 P; stólák; esperességi 
gyűlési és lelkészértekezleti fuvarok. A 
Szabályrend. 22. §-ának megfelelően fel
szerelt kérvények 1936. szeptember 7.-ig 
bezárólag küldendők be az esperesi hi
vatalhoz, Lébény, Moson vm.

Juliamajor és Lébény, 1936. aug. 11.
Szalay István Németh Károly

egyházmegyei felügyelő. esperes.

PÁLYÁZAT.
A győri evangélikus egyházközség 

pályázatot hirdet két tanítói állásra. A 
VKM. döntésétől függ, hogy mindkét 
állás államsegélyes rendes tanítóval 
lesz-e betölthető, avagy az egyik helyet
tessel. Ez utóbbi esetben az egyházköz
ség dönti el, hogy melyik állást tölti be 
férfi és melyiket női tanerővel. Határidő 
szeptember 21. A kellően felszerelt kér
vényhez válaszbélyeg mellékelendő. — 
Evangélikus lelkészi hivatal, Győr.

Megbízható, jóerkölcsű magános pro
testáns nő otthont talál vidéki tisztvise
lő kis családnál, mint mindenes, szerény 
fizetéssel. Cím, válaszbélyeg ellenében, 
a kiadóhivataban. 1—1

Erzsébet Leányinternátus Sopron, Elö- 
kapu 7., középiskolai növendékek részére 
teljes ellátással. Korrepetálás, idegen 
nyelvoktatás. Kérjen tájékoztatót. 2—3

Keresek budapesti kertes házban lakó 
evangélikus családhoz megbízható, jó
erkölcsű, németül tudó leányt, aki min
den házi munkát vállal. Dr. Martin 
György Budapest, XIV., Szered-utca 4.

1—1

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
Jánosa Lajos vésnőki műintézete.

B élyegzők , je lv é n y e k  é s  z á sz ló s z e g e k  g y á r t á s a .

Szombathely, Püspök bazár

Terjesszük a „HARANGSZÓ"-t!

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év 
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
.Minden egyházközségben megbízottá: 

annak az egyesületnek.

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXMÉ-lől
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó ’-ra 
hivatkozik, 10°/o engedményt kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉ3 ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TŰRÓCZY ZOLTÁS. 
Felelő« iierkeiitA  A* kiadó :

SZABÓ JÓZBEP.
KAairatckat enm adónk d a »

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63,
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Alapította!
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Laptnlajdonoi: 
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M agjalanlk m inden v asárn a p ,

Ingyan mai léklat tanév alatt 

kéthatsnként a KIS HARANGSZÓ.

1635-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek ónhozzám.

PoBtactekkazámla: 30.626.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P
Isten nem k ís é r t u gyan  sen kit sem , de m i a z t  kérjük  ebben a z im ádságban, 

h o g y  Isten őrizzen  és tartson  m eg m in ket.
A  h a to d ik  k é r é s  lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

a ttuaagHO 
izm i a u t t  - kiadóhivatala i

QYOR
a . ,  P a v m - t a f  I .

BlöfUetéai Ara: 
negyedévre 1 P 28 Ulti, 

félévre 2 P 4« fillér, 
egy évre 4 P 80 fillé! 
Caoportoe kflldéaael 
10*/>-oa kedveamény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; as utódállamokba 
aegredévra 1 P 60 fillér

A fékezhetetlen gonosz.
.U gyanabból a szájból ered az 

á ldás es  az átok. Nem kellene en 
nek igy lenni, testvéreim .“ Jak. 3 .1 0

Az emberi nyelvet nevezi Jakab 
fékezhetetlen, nyugtalan go

nosznak, mely halálos méreggel 
teljes és amelyet az emberek közül 
senkisem tud megfékezni. Bizonyára 
magán vagy az általaképviselt szent 
ügyön tapasztalta az apostol a 
nyelv fékezhetetlen, nyugtalan vol
tának ártó és pusztító hatását.

Mert bizonyos az, hogy a vilá
gon sok jónak, de még több rossz
nak a szülőoka a sok beszéd, a 
nyelv munkája. Kicsi testrész az 
egész, az ember hatalma alá ren
delve, s mégis uralkodni tud az 
emberen. Az a rendeltetése, hogy 
az ember belső lélektartalmát fel
tárja és közölje. Szolgai szerepéből 
azonban erőszakkal kiszabadította 
magát és parancsolója fölé kere
kedett. A sátán, ha magot vet, az 
emberi nyelvvel szántja fel előre 
a talajt.

Különben nem rosszabb a nyelv, 
mint az egész emberi élet. Osztoz
kodni próbál és kancsal kétfelé pis
logásban beleesik a bűn vermébe. 
Isten rendelése szerint a nyelvnek 
mindig szeretetről kellene beszélni. 
És amikor szeretetet mond, már 
igazítja magát a gyűlölet kimon
dásához. Csak áldást szabadna 
mondania és még el sem ült az 
áldó szavak rezgése, már ugyan
azon a nyelven kél az átok. A be
szédnek mindig simogatni kellene 
s ehelyett de sokszor, nagyon sok
szor vág és sebez. Életet kellene 
építenie és életet rombol. Lelket 
kellene mentenie és lelket árul az 
ördög vásárán.

Nem kellene ennek igy lenni test
vérem. A nyelv a lélek legközvet
lenebb tulajdona, mert a lélek he- 
roldja. Ha kettősségben próbál élni, 
a lélek kettőzöttségéről tesz tanú

ságot. Ha áldás után átkot mond, 
a lélek érzéshullámzását méri le. 
Ha szeretet helyett gyűlöletet hir
det, ha simogatás helyett vág és se
bez, a lélek elváltozásának a tükör
képét mutatja.

Nem kellene ennek igy lenni. 
Máskép lehetne. Máskép kellene 
lenni. Lehetne a nyelv mindig a 
szeretet hírnöke, mindig az áldás 
hirdetője. Miért kell az embernek 
mindig rosszabbnak lenni, mint a 
pataknak, a forrásnak, amely min
dig vagy édeset vagy keserűt bu- 
gyogtat, vagy a mező bokrainak,

Mindig iskolás egyház voltunk. 
Ma is az vagyunk. Az evangélikus 
templomok tövében régen is min
denütt ott találjuk az evangélikus 
iskolát s evangélikus egyházunknak 
ma is féltve őrzött kincse az iskola. 
Az evangélikus iskola köveit régen 
is az önmegtagadó áldozatkészség 
rakta egymásra s egyházunk ma is 
óriási áldozatokkal tartja fenn is
koláit.

Költségvetéseink jelentős részét 
országos viszonylatban is, de egyes 
gyülekezetek viszonylatában is az 
iskolai terhek képezik. S az egyház 
készséggel vállalja s önfeláldozás
sal hordozza a roskasztó iskolai ter
het. Miért? Miért ragaszkodik egy
házunk annyira a maga felekezeti 
iskoláihoz? Miért van az, hogy sze
génységben élő kis gyülekezetek 
200 százalékos adóterhet is hajlan
dók vállalni, csakhogy fenntarthas
sák a maguk iskoláját, még akkor 
is, ha az iskola tanulóinak csök
kenésével, állami támogatás híján 
egészen a maguk erejéből kell azt 
fenntartaniok.

A tanfelügyelők megítélésében
rendszerint előkelő helyen állanak

I melyek csak azt a gyümölcsöt ter
melik, amelyre rendeltettek?

Lehetne a nyelv háború hírszer
zője helyett zsoltáros áldásforrás, 
imádkozó szeretetbánya, Isten-di- 
csérő békesség-fegyver. Lehetne a 
nyelv, mint azé volt, aki csak ál
dani tudott vele, csak tanítani tu
dott általa, csak segíteni tudott a 
nyelv hatalmával. Pedig az is csak 
emberi nyelv volt. Igaz, hogy Isten 
lelke kormányozta ezt a nyelvet, 
amelyet buzgón kérni a mi gyarló 
emberi nyelvünk kötelessége.

R uttkay-M iklián  G éza.

az evangélikus iskolák. De nekünk 
az iskola nem hiúsági kérdés. Nem 
azért tartjuk fenn iskoláinkat, hogy 
kívülről jött dicséretet kapjunk a 
bennük elért eredményekért. Jól 
tudjuk azt is, hogy iini, olvasni és 
számolni más iskolában is megtaní
tanak. Hanem evangélikus szelle
met csak az evangélikus iskolában 
szívhat leikébe a gyermekünk. S 
nekünk ez a fontos. Aminthogy 
Luther is, mikor iskolák felállítását 
szorgalmazta, nem akármilyen is
kolára, hanem keresztyén iskolára 
gondolt. Az iskolától mi is nem
csak tudás-anyag nyújtását várjuk, 
hanem evangélikus szellemben való 
nevelést is.

A tapasztalat azt mutatja, hogy 
holta napjáig meglátszik az embe
ren, vájjon milyen iskolában járt. 
Evangélikus iskolába-e, ahol már 
a levegő is az ő egyháza szellemét 
sugározta, avagy idegen iskolába, 
ahol csak gyér hittanórák vékony 
adagolásában kapja evangéliomi 
egyházunk szellemét. Ezért nem 
mindegy, hogy gyermekeink hová 
járnak.

Ezért kérünk minden evangélikus

Iskoláink.
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szülőt, hogy gyermekét járassa — 
még áldozatok árán is — evan
gélikus iskolába.

L égy  férfi.
N éhány szó  a  fiukhoz.

Irta: Nystedt Olle svéd lelkész.
Serdülő fiú koromban sokszor meg

történt. hogy így szóltak hozzám: „Mi
lyen érdekes, hogy te mennyire hason
lítasz édesapádhoz!“ Ilyenkor mindig 
nagyon büszke voltam, mert úgy véltem, 
hogy az én apám nagyon, de nagyon 
derék ember. Most pedig az történik 
meg gyakran, hogy ezt mondják: „Na
hát, hogy a te legidősebb fiad mennyire 
hasonlít hozzád!“ Bizony én örülök en
nek, de ugyanakkor nyugtalanul kérde
zem magamtól: vájjon a fiam a hibái
mat is örökölte? Az pedig nem volna jó. 
Hiszen minden reménységem, hogy a 
fiam sokkal jobb és derekabb ember 
lesz, mint én.

Bizonyára te is serdülő fiú vagy, ki 
most e sorokat olvasod. Én ugyanis 
fiúkkal szeretnék elbeszélgetni ezeken a 
sorokon keresztül. Talán rólad is azt 
mondogatják, hogy hasonlítasz az édes
apádhoz. Remélem, hogy büszke is vagy 
erre. Jusson azonban eszedbe, hogy ez 
még nem biztosít téged arról, hogy te 
is olyan derék ember leszel, mint édes
apád. Nagy örökséget is el lehet herdál
ni az utolsó fillérig. Másfelől nem feltét
lenül szegény ember az, akinek csekély 
örökség jutott osztályrészül, mert a ki
csiny örökséget bátor és kitartó munká
val meg lehet sokszorozni. Tizenöt-húsz- 
esztendő múlva, már meglett ember le
szel. Akkor talán már neked is lesz fiad. 
Meglásd, milyen nagy örömöd telik 
majd abban a kis legényben. Blhiszed-e, 
tiogy végtelenül fogsz örülni, amikor 
majd neked is ezt fogják mondani: 
„Hogy hasonlít ez á fiú az apjához!“

Tudod, az az érzésem, hogy kicsit még 
gőgös is leszel e miatt. Bárcsak olyan 
jó és derék ember lennél, hogy mernél 
örömöt érezni afölött, hogy a fiad ha
sonlít hozzád. Nehogy kénytelen légy 
így sóhajtani: „Jó Istenem, bárcsak ne 
hasonlítana hozzám, csak ne lenne olyan 
szánni való gyarló ember, mint én!“

Értsd meg, fiam, hogy jó emberré, 
derék férfivá kell lenned! Csak így örül
hetsz egykor zavartalanul annak, hogy 
kisgyermekek növekednek föl körülötted 
és lesznek hasonlókká hozzád. Ezért 
üzenem neked azt, ami e cikk élén áll: 
Légy férfi! Igazi férfi!

Férfi! Világos, hogy az leszek, gon
dolod magadban. Fiúból nem is lehet 
afféle fehérnép! Nem, az nem lehet, de 
én láttam már fiúkat, akik valóságos 
anyámasszony katonái lettek s egyálta
lában nem férfiak. Nehogy azt hidd, 
hogy a férfivá-levés önmagától menni 
fog. Az ember nem lehet azzá anélkül, 
hogy önmagával ne tusakodnék, anélkül, 
hogy le ne küzdené önmagában a gyá
vát. a csúnyát és a rosszat.

Először emlékeztetni akarlak arra a 
közmondásra, mely valahogy így hang
zik: „A gyermek a férfi atyja.“ Ez azt 
akarja mondani, hogy olyan férfi leszel, 
amilyen fiú voltál, illetőleg vagy. Pl. ha- 
zudozó fiúból aligha lesz megbizható, 
igazbeszédű férfi, de minden okunk meg 
van annak remélésére, hogy becsületes 
fiúból tiszteletreméltó férfi válik. Jusson 
hát eszedbe, hogy amilyen férfi akarsz 
lenni, olyan fiúnak kell lenned. Azért 
kell tudnod már most, hogy milyen az 
igazi férfi.

Az igazi férfi — erős. Hiszen én már 
erős vagyok — mondod magadban. 
Földhöz tudom vágni ezt is, meg azt is 
és már nagyon sok sportdíjat nyertem. 
Jól van. Ügyelj is arra, hogy mindig 
„formában“ legyen a tested. De tu- 
dod-e, hogy láttam már nagy, erős férfi
embereket, akikkel bizony nem szeret
tem volna megmérkőzni és mégis olyan

gyöngék voltak, hogy ide-oda lehetett 
rángatni őket egyetlen ujjal. Arra gon
dolok, hogy ezeknél elég volt egyetlen 
ujjmutatás valamely rossz irányba s 
azonnal megadták magukat, (ismertem 
egyet, ki jól tudta magáról, hogy legna
gyobb ellensége a szeszesital s tartóz
kodni is akart tőle.- De jött a pajtása és 
így szólt: „No, talán bizony nem mersz 
hozzányúlni a pohárhoz, haha, eredj ha
za a mamádhoz és kérjél fejecskét.“ Er
re aztán nem volt más választása, mint
hogy legnagyobb ellensége hatalmába 
adta magát. Lám, lehetnek az embernek 
eiős izmai és mégis szánnivaló gyönge 
ember, mert a jelleme gyenge. Mit ér 
akkor, ha az ember testileg erős. A 
testi erőt csak erős jellem tudja helye
sen felhasználni.

Igyekezz erős lenni! Tűrd bátran, ha 
valaki csúfol azért, mert te azt akarod 
tenni, ami helyes és nem akarsz részt- 
venni semmi olyan dologban, ami alá
való. Csak hadd csufolódjék! Lélekben 
és szívből megcsodál téged, ha nem is 
akarja bámulatát kimutatni.

Talán az összes többi fiú olyat tesz, 
miről a te lelkiismereted azt mondja, 
hogy nem helyes. Ilyenkor mutathatod 
meg, hogy igazán erős vagy, mert ki
mered mondani a tiltakozó „nem“-et. 
Ilyen fiúk előtt mindig szeretnék kalapot 
emelni, mert az ilyen fiúk igazi hősök.

Nagyon sok fiú azt tartja magáról, 
hogy ö szabad és független, mert min
dent meg mer tenni. De ha közelebbről 
megvizsgáljuk szabadságukat, látjuk, 
hogy szabadságuk merő gyávaság, ők 
maguk pedig pajtásaiknak és saját leg
rosszabb hajlamaiknak valóságos rab
szolgái. Nem mernek lelkiismeretükre 
hallgatni, mert nem elég erősek ahhoz, 
hogy valóban szabadok legyenek. Ha 
az ember szabad akar lenni, erősnek kell 
lennie. Azt, amit mindenki más megcse
lekszik, bármely nyomorult meg tudja 
tenni. Lelkiismeretének engedelmeskedni 
azonban csak az erős tud!

A  c s o d a .
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Leül egy padra. Lámpa nincs a közelben s a félhomály 
puhán végigsimít reszkető idegein. Lehunyja szemét s elgon
dolkodik. Helyzete súlyosbodott, sőt végzetessé váit... Talán 
mégis Júliának van igaza? Fel kell fedni az ügyet Alfrédnak!... 
Ez a legbiztosabb védelem. Rujeffet ártalmatlanná kell tenni. 
Mint fáradt madár szárnyal át agyán: Árulója leszel az ügy
nek... Beléje harap a múlt, de foga tompa... Szabadság s az 
egyén jogai után kapaszkodó követelések zaja zsibong már 
csak gondolatai között. A szerelem pedig bársonyleplével be
vonja bensejét, mint a melegszínü tapéta a szoba falát. Lelke 
kiált: Véget kell vetni a hazugságnak’... Világosságot... fényt 
a sötétségbe. Felsikolt belül, mint a segélykiáltás az éjszaká
ból. Ernyedten magába roskad s felnyög.

— Mi baj lányom? — Szólal meg egy hang közvetlen 
közelből.

Natalia felriad álmodozásából: „Mi volt ez?“
A pad másik végén mozog valami. Natalia összerezzen. 

Oly ismerős a hang, mintha már hallotta volna. Oda csúszik a 
padnak a másik végére. Odahajol. Asszonyféle kucorog beba- 
gyuláltan.

— Ki vagy? — kérdi Natalia, remegön suttogva. — Az 
vagy, kire gondolok?

— Úgy hiszem, megismertelek, — hangzik a homályból. 
— Orosz vagyok, kinek a fülbevalóját őrződ.

Natalia közelebb hajol. Az asszony kiszabadítja arcát a 
kendőből, Natalia keze után nyúl s ránéz. Arca fehérsége vilá
gít s egymásra ismernek. Natalia a csodára gondolt, melyre 
vágyakozással várt, hogy megmentse s határtalan öröm szállta

meg lelkét... Oda vonzotta valami ehhez a sápadt archoz s 
csókjával belemélyedt fonnyadt húsába. Ott csüngött s úgy 
érezte, erőt szív az asszony lényéből. S az asszonyból minden 
életmegnyilvánulás az ajk felé türemlett, hogy beleömlessze 
lényét a leányba, hogy önmagát adja annak vérébe, akaratába, 
leikébe. Ki mondhatná, mily életek találkoztak itt? ösztön?... 
A sorsszándékok egyesítésének szükségképpenisége?... Isten 
akarata vagy véletlen?... Mondd bárminek, de mindig nem is
mert hatalom munkájának kell tartani. Az érthetetlenségek 
mögött értelmes valóságok rejtőznek, melyek azonban csak a 
hit előtt tudnak megnyilatkozni. Mi rejlik e találkozás és en
nek érthetetlen tünetei mögött? Itt nincs érdek, nincs tettetés, 
nincs közös cél, honnét a lelkeknek ez az egymásba olvadása!?

• — Hogyan jött ide a messzeségből, mi hozta ide, néni? 
— kérdi Natalia bizalmasan, mint régi barátjától.

— Csodát várok..., azért jöttem!...
— Csodát?... — Kap Natalia felviillámló örömmel a szón.
— Csak az jöhet már/ A csoda..., a mentő csoda!...
— Én is azt várom. Vannak csodák?... — kérdi vissza

fojtott lélekzettel Natalia. Nagy szeme csak úgy ég a kiváncsi- 
ságtól. Odabújik az asszonyhoz, mint a csibe az anyjához.

— Van csoda... Minden csoda... Csoda az élet..., csoda 
a halál s hogy én még vagyok, az is csoda... Teljesülni fog az 
a csoda is, melyre tizenöt éve várok, s amelyért már annyit 
imádkoztam...

— Férjét keresi, úgye?
— S gyermekeimet... Keresem őket mind..., mind, kiket 

szeretek...
Úgy pattan ki belőle a vágyakozás, mint a nehéz vasle

mez a robbanó kazán oldalából. Közben egy-egy mély sóhaj. 
A repedésen át tóduló gőz suhogása volt ez. A vágyakozásban 
keménység és megingathatatianság. A sóhajban hit és elszánt-
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Az igazi férfi erős, olyan erős, hogy 
mer engedelmeskedni a lelkiismereténeK.

Az igazi férfi — tisztaszívü. Sajnos, 
nem is szükséges megkérdeznem, hogy 
hallottál-e már illetlen dalokat és mocs
kos történeteket. Mindig akadnak cim
borák, akik lányokról beszélnek legszí
vesebben s azt mocskos szájjal teszik. 
Olyon beszéd az, melyről nem szeret
nénk, ha édesanyánk is meghallaná. 
Miért nem? Hát természetesen azért, 
mert édesanyánk kedves, jó és tiszta. S 
az ember nem akar csúf dolgokról be
szélni úgy, hogy ö is hallja. Már pedig 
azok a történetek, melyek a nemi életet 
érintik, mindig mocskosak. — Az is a 
nemi élet területére tartozik, hogy te 
egykor édesanyád méhében fogantattál 
s általa e világra születtél. így hát ez is 
valami tisztátalan dolog? Nem! Isten 
bölcs rendelése az, hogy mi emberek kü
lönböző nemiiek vagyunk, férfiak és nők, 
hogy egy férfi és nö szereti egymást a 
házasélet keretei között, hogy ezáltal 
ember szülessék, ez is Isten rendelése. 
Ez olyan távol áll minden mocsoktól, 
hogy ez a legszebb és legtisztább dolog, 
ami csak létezik.

De minél finomabb valami, annál 
rosszabb lesz, ha elhibázzák és elront
ják. Nincsen még egy területe az élet
nek, melyet olyan gyakran elrontanak és 
bemocskolnak, mint a nemi élet területe.

Csak azt szeretném, ha elhinnéd ne
kem, hogy semmi sem olyan veszedel
mes és pusztulást hozó az egész életre 
nézve, mint az, ha a nemi élettel kapcso
latos dolgokkal tisztátalanul és mocsko
sán foglalkoznak akár gondolatban, akár 
cselekedettel. Ennél férfiatlanabb dolog 
nincs a világon, mert az igazi férfi ne
mes és lovagias. A tisztátalant és alá
valót megveti..

Te új erőket érzed ébredezni tested
ben és lelkedben egyaránt. így van ez a 
te korodban. Csodálatos idő ez! Néha az 
ember olyan határtalanul vidám, néha 
meg olyan bús és szomorú. Olykor azt 
sem tudja mi az az érzékenység, máskor

ság. Ez az asszony nem akar s nem tud csalódni. A csodavárás 
e vakmerősége felrázta Natáliának lapuló lelkét s eltöítötte bi
zakodással. Szinte duzzadt a melle a biztonságnak forrón fel- 
gomolygó érzéseitől. Átsuhan agyán, mint az árnyék: Még
sem lesz teljes a csoda. Egy lánya meghalt. Nastasja. Unokája 
is... Az asszony megérezte, min töpreng Natalia.

— A csoda áldozatot követel. A fény csak az ég harma
tozásán keresztül bomlik a szivárvány csodájába. Csak a köny- 
nyekben megfiirösztött élet várhat csodát s ezért nem hiába
való az én reménykedésem... Sokat szenvedtem. Egyik lányom 
meghalt. Most halottam.

— Hol? Mikor? Kitől hallotta?... — kérdi Natalia csodál
kozó kíváncsisággal.

— óvári beszélte. Megégett.
— Óvári!?...
— Ki Párisba jött veletek. A magyar, ö  az, ki megmen

tette az életemet. A férjemét is. Azért jöttem Párisba. Úgy hal
lottam, erre bujdosott.

Natalia Mirakowra gondolt, de nem szólhat, mert az asz- 
szony örömében elárulná, hogy orosz s akkor vége minden cso
dának. így a beszédet Óvárira fordította:

— Hát nem csodálatos Óvárival való találkozása?... Hol 
beszélt vele?

— Budapesten. Ő ment Moszkvába s én jöttem... Végleg 
ott hagyja Moszkvát. Egyet-mást még össze akar szedni s jön 
haza a családjához...

— Családjához? Feleségéhez, gyermekeihez? Élnek még?
— Igen. Menet betért szülőfalujába. Persze, csak éjjel. 

Úgy lopódzott saját házához, mint a tolvaj. Nem mert mutat
kozni nappal, félt, hogy lefogják. Benézett az ablakon. Vacso
ráztak. Felesége és két fia. Majd a szíve szakadt meg. Itt van... 
itt mellettük, alig néhány lépésnyire tőlük és... és nem ölelheti

rád, mikor majd Isten akaratából megta
lálod őt, kivel meg akarod osztani az 
életet s akinek meg kellene kapnia sze
retettedet megtakarítva és mocsoktalanul. 
Az élet boldogságának az a titka, hogy 
tudj várni! Ne fecséreld el idő előtt azt, 
amit meg kell takarítani arra az időre, 
mikor már érett férfiúvá leszel, különben 
kirabolt szegény leszel.

Ne hidd azonban, hogy a saját ma
gad erejéből is meg tudod őrizni szived 
és érzékeid tisztaságát. Sok és nehéz ki
sértéssel találkozol. Ekkor válik el, hogy 
erős vagy-e? Mersz-e nemet mondani 
soha nem tapasztalt csábításokra, vagy 
mikor a barátaid gúnyolnak állhatatos
ságodért? Soha sem tudod ezt megtenni, 
ha nem vagy résen és nem imádkozol 
Istenhez segítségért. „Teremts bennem 
tiszta szivet, óh Isten“, ezt az imádságot 
mindennap el kell mondanod. Csak Is
ten segítségével tudsz igazi férfi lenni, 
aki szemébe tud nézni hitvesének min
den szégyenkezés nélkül és aki zavar
talanul tud örülni, mikor gyermekeiben 
önmagára ismer.

Az igazi férfi — komolyan veszi az 
életet s azért vidám. Vannak, akik azt 
tartják, hogy mindenféle munka unalmas 
és az életben csak egvetlen kellemes do
log van — a szórakozás. Az ilyenek saj- 
nálatraméltók. Egyrészt ritkán lesz be
lőlük valami, semmit sem tanulnak meg 
rendesen és nyomorúlt szánnivaló embe
rek lesznek. Másrészt meg örökös una
lom az életük. Csodálatos, hogv akik 
szórakozásra állították be az életüket, 
igazi örömöt alig élveznek és akik min
dig az élet könnyű oldalát keresik, azok
nak jut a legnehezebb sors.

Ha igazi férfi akarsz lenni, jusson 
eszedbe, hogy a férfi feladata a munka 
és azért van, hogy hasznát lássák. Kísé
reld meg, hogy már a kezdeten egészen 
odaadd magad a munkának s hogy örö
möt lelj benne. S ha olyan munka jut 
osztályrészedül, melyben semmi örömöt 
nem találsz, akkor is kíséreld meg, hogy 
kitartással mindig a legjobbat nyújtsd.

keblére őket. Meggyőződött róla. hogy felesége még ma is 
várja s nem volt hűtlen. Hazugság volt, mivel megtévesztették 
akkor... Bizony mit a háború még épségben megtartott, azt az 
irigység összetörte, mit a gránát még meghagyott, azt az em
beri gonoszság rombolta szét.

— Szegény Óvári!...
— ő  azért megtalálta övéit és még boldog lehet...
— Boldog leszel még te is, meglásd. A jó Isten megkö

nyörül rajtad is...
— Régen volt, mikor még én is boldog voltam. Emlék

szem, karácsony estéjén volt. Az utolsó boldog korácsonyom. 
A kisebbik leányom karomon ült s néztük a karácsonyfát. 
Nyújtogatta kövér kis kezét a fa felé. Kapott a gyertyaláng 
után. Szerette volna megfogni s hangosan nevetett, mikor 
visszakaptam hirtelenül, hogy ne nyúljon a lángba.

Natalia az asszony szájára függeszti nagy szemét s Visz- 
szafojtott lélekzettel figyel.

— Kis fiam a hintalóval volt elfogatva. Nagyobbik leá
nyom felmászott a kettőslétrára, hogy valami csillogó csoma
got akasszon le a fáról. Behajol, megbillen és létrástul a fába 
esik. Hullott a csokoládé. Csilingelt a dísz. Fiamnak tetszett a 
dolog s kezét csapkodva ugrált örömében. Kis leányomra azon
ban más hatással volt az eset. Megijedt s remegett, mint a 
nyárfalevél. Sírt. Alig tudtam megvigasztalni. Nagyobb baj 
nem történt. Marianna feltápászkodott, körülnéz és nevet. Erre 
megbékiilt a kis Klára is. Akkor lépett be férjem. Látja a meg
tépett fát, elkomorodott. Magához ölelt mindnyájunkat s ki
ment. Csak annyit mondott:

— Nem jót sejtek.
— S nem tartott egy hétig, letartóztatták.

(Folytatjuk.) !’

meg lépten-nyomon megsértődik. Néha 
meg úgy érzi, hogy ezek az egymást 
szeszélyesen váltogató érzések egyszer 
csak sajátos keverékké lesznek a lelké
ben. Igen, ez csodálatos idő! Elkezd az 
ember álmodozni, sőt talán még verset 
írni is megpróbálKozik. Csodálatosan 
szép tud lenni ez az időszak, akárcsak a 
tavaszi zsendülés időszaka! De amint 
egyetlen éjszakai fagy feketére égetheti 
a bontakozó rügyeket, éppen úgy pusz
tává teheti az ifjúkor nagyszerűségét az, 
ami durva és mocskos.

Álmodj, fiam, álmodj a jövőről!, sa
ját otthonról, de álmodj finoman és szé
pen! őrizkedj az erkölcstelen képektől, 
a mocskos történetektől s a tisztátalan 
álmoktól. Bepiszkítják a lelkedet! Légy 
szívesen együtt leányismerőseiddel, de 
lovaghoz illően. Mit tennél, ha valaki al
jas lenne leánytestvéreddel szemben és 
szemtelen viselkedéssel bántaná meg 
édesanyádat? De talán a te leányismerö- 
seidnek is vannak fiútestvéreik, akik ép
pen olyan joggal követelhetnek figyel
met leánytestvéreik számára, mint te a 
tied részére. S egyszer talán azokat a 
leányokat is édesanyámnak fogja szólí
tani egy olyan fiú, mint te vagy. Ügyelj 
arra, hogy olyan lovagias légy ezekkel a 
leányokkal szemben, mint amilyen lova- 
giasaknak szereted elképzelni azokat, 
akik édesanyád ismerősei voltak, mikor 
fiatal leány volt.

Vannak leányok, kik egyáltalában 
nem olyanok, mint amilyeneknek lenniök 
kellene. Ezeknek semmi kifogásuk nin
csen az ellen, hogy a fiúk szemtelenül 
viselkednek velük szemben. Elvennél-e 
ilyen leányt feleségül, majd ha arra ke
rül a sor? Szeretnéd, ha ilyen leány len
ne gyermekeid anyja? Egészen bizo
nyos, hogy nem! Kerüld hát őket! Nem 
vagy való a társaságukba!

Ne higyj az olyan csalóknak, kik be 
akarják beszélni neked, hogy mindent 
meg kell tapasztalnod. Vigyázz, ne 
váltsd aprópénzre érintetlenséged tőké
jét. Akkorra talán már semmid sem ma
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Hiszen az a munka az, amelyik neked és 
tieidnek kenyeret ad. Kíséreld meg azt 
is, hogy mellékesen olyan munkát keríts 
magadnak, mely több örömöt és meg
nyugvást tud nyújtani neked. Szorgal
mas embernek sok alkalma van a mun
kálkodásra. Az élvezet sohasem fődolog 
az életben. Az élet felelősség, fáradság, 
küzdelem. Az öröm virágai pedig csak a 
komolyság földjében virítanak.

Az igaz férfi — alázatos Isten előtt. 
Az igazi férfi nem akárki előtt hajt fejet. 
De Isten előtt meghajol. Mert Isten a mi 
Urunk és a mi Atyánk. Meghajol Jézus 
Krisztus előtt is. Mert Jézus Krisztus a 
mi segítőnk és Megváltónk.

Mikor az evangéliumokban Jézusról 
olvasol, megláthatod, hogy milyen az 
igazi férfi: erős, tiszta, komoly, vidám 
és alázatos Isten előtt. Jézus mondotta 
egy sereg ifjú embernek: „Kövess en
gem“ és az ő  társaságában igazi fér
fiakká lettek. Jusson eszedbe, fiam, hogy 
igazi férfivá csak az ő  társaságában le
hetsz. Mert csak ö  tud erőt adni neked, 
amit önmagadból nem meríthetsz s mi
nek birtokába semmiféle edzéssel nem 
juthatsz. Szívedet tisztán megtartani is 
csak ö  tudja. Csak Ö mutathatja meg 
az élet igazi értelmét, tehát szívből és 
igazán örvendezővé is csak ő  tehet. 
Egyedül ö  adhatja meg neked azt a fér
fihez illő alázatosságot, mely Istent féli 
és szereti mindenekfelett s mely minden 
hitét és bizodalmát beléje veti.

Tudd meg, hogy Isten valami nagyon 
nagyra szánt téged. Valami nagyon fon
tosat akar elvégeztetni veled. Azt akar
ja, hogy te is segíts e világot jobbá, tisz
tábbá és boldogabbá tenni. Az ö  segít
ségével meg is tudod tenni ezt. Csak 
nem akarsz kitérni ilyen fölséges meg
bízatás elől? Ilyen magasztos életfeladat 
alól nem szabad kibújni. Fel tehát! Azon
nal kezdd el, hogy véghez vihesd, amit 
Isten akar és amire lelkiismereted is ser
kent. Nem biztos, hogy munkádról írni 
fognak az újságok. De Istennek könyvé
ben meg lesz írva!

Fordította: K is s  G yörgy

A. Keresztyén ember nem ön
m agában  él, hanem K risz tu sb a n  és fe le
barátaiban . K risztusban  a  h it á lta l, fe le 
bará ta iban  a  szeretet á lta l. L u th er .

T árn ok réti.
A féktelen Rábca tövében, az árvizek 

pusztító zsarnokságával százados harcot 
folytatva — közel ezer éven keresztül 
áll ez a kis magyar község, hajdan Réthe 
néven. Határán keresztül vezet el az 
úgynevezett római út. Határában van az 
úgynevezett városdomb, melyen a római 
uralom idejében valamelyik légió őrsé
gének számára kis váracska épült. Hogy 
az Árpádok idejében itt e helyen kis fa
lucska volt, bizonyítja a pannonhalmi 
főapát 1874-ben kiadott „Győrváros és 
megye leírása“ c. könyve, melyben (27. 
lapon) ez olvasható: miszerint Réthi
1212-ben Győrvároshoz tartozó várjob- 
bágysági falu volt. Ezekben az évek
ben II. Endre király adományából már 
birtokosok vannak itt. 1372-ben már a 
Pókiakról hallunk, 1544-ben pedig Ostfy 
Lászlóról is hallunk a Pókiak mellett. 
1609. évi összeírás szerint ez a két csa

lád szerepelt. De 1610-ben már Gyapai 
György és 1613-ban Zánthó István van
nak említve birtokosokként.

Réthinek ezen pár sorban felemlített 
ősrégi felkutatása azért szükséges, mert 
ez szolgáltat alapot annak feltevésére, 
hogy a reformáció korszakában Rétid
ben bizonnyal olyan szervezett magyar 
község létezett, mely az akkori faluk, 
községek fogalmának megfelelt. így fel
tételezhetjük azt is, hogy a rétieket is 
korán meghódította a reformáció, mely 
a gyászos mohácsi vész után, mint a 
pünkösdi sebesen zúgó szélnek zendülé
se, oly gyorsan áthatotta a magyar 
nemzetet.

Eklézsia azonban Réthiben 1681-ig 
nem alakult. De ha alakult volna is itt 
gyülekezet templommal, lelkésszel, mind
ezt elsöpörte volna az a majdnem más- 
félszázéven keresztül dúló rettenetes 
vérzivatar, melyet az ellenreformációval

szövetkezett zsarnoki német uralom zú
dított szegény hazánkra és a magyar 
protestantizmusra. Miksa után Rudolf 
uralkodott, kinek kormányzata alatt 
evangéliomi hitünk magasan és fénye
sen ragyogó napját elhomályosították 
az üldözések sötét, vészterhes felhői. II., 
III., IV. Ferdinánd császárok, valamint 
I. Lipót alatt a templomok egész soka
ságát vették el az evangélikusoktól. A 
rétiek ekkor a vadosfai artikularis temp
lomba jártak.

Evangélikus lelkésznek tilos volt az 
artikuláris helyeken kívül máshova ki
menni és egyházi cselekményt végezni, 
így a rétiek is római katolikus papra vol
tak utalva. Gyermekeiket a fehértói plé
bános keresztelte s halottaikat ugyanaz 
temette. Ha mégis evangélikus pap szol
gálatával akartak élni, azt felkereshet
ték, de a stólát a fehértói plébánosnak 
előre tartoztak letenni.

E szomorú, szenvedésteljes korszak
ban sem lankadt öntudatuk, sőt erősö
dött. 1861-ben, mikor egy kis lélekzetvé- 
telhez jutottak, azzal a kéréssel fordu- 
tak a soproni országgyűléshez, hogy

vallásukat szabadon gyakorolhassák. Az 
eredmény az lett, mint egy régi okmány 
mondja: „hogy a rétiek eklézsiája több 
győrmegyei eklézsiával fundamentomtól 
felépítessék.“ Valószínűleg ekkor helyre
hozták templomukat, mely a Kelemen 
család, a mai Takács Elek-féle ház ud
varán állott. Eszerint ha eklézsia léte
zett, lelkésznek is kellett lenni, annyival 
is inkább, mert közönséges istentisztelet 
gyakorlásáról is van szó, melyet lelkész 
nélkül nem gyakorolhattak volna. Az el
ső lelkész nevét azonban kikutatni nem 
sikerült. Két tanítóról azonban tesznek 
említést. Az egyik Szarka András, a má
sik Nyirő Pál. Az előbbiről, nevén kívül 
nem tudunk semmit. Az utóbbi, Nyirő 
Pál gúnyos verseket készített a pápis
tákról, amiért a rétieknek el kellett őt 
bocsátani. Ekkor a gyülekezet is elvesz
tette szabad vallásgyakorlatát. 1777-ben 
tehát egy kérvényt nyújtottak be, hogy 
egy „mester“ tartásra engedélyt nyer
hessenek. E kérvényük soproni Janko- 
vics Mihály támogatása folytán kedvező 
elintézést nyert, de csak két évvel ké
sőbb kaptak engedélyt arra, hogy a 
Nagyalásonyból idehivott Kis Pált beik
tathassák. Föltételül azonban ki volt 
kötve, hogv hivatalát csak abban az 
esetben foglalhatja el, ha előbb az u. n. 
„Normát“, azaz a nevelés és tanítás sza
bályait elsajátítja. Evégett Győrbe kell 
mennie. Itt azonban a professzor tiltako
zott a fölvétel ellen, mivel állítólag már 
nem volt Számára hely az iskolában. Ek
kor a gyülekezet két tagot küldött Győr
be, akik megállapították, hogy az ajtó 
mögött még egy kis asztal székkel elfér. 
Ezt megcsináltatták a rétiek. Kis Pál el
foglalta és rövid idő alatt sikerrel végez
te a „Normát“.

Kis Pál oly sikerrel tanított, hogy 
nemcsak a gyermekek, hanem házasuló 
legények és férjhezmenendő hajadonok 
amikor csak tehették, elmentek az isko
lába. Sőt az egész Tóközből jöttek Réti
be, hogy hallhassák a tudományáról hí
res tanítót. Az akkori szuperintendens, 
Perlaky Gábor, pedig ide utasította az 
összes tanítókat, hogy Kis Páltól tanul
ják meg a nevelés és a tanítás mester
ségét.

A templom, amely hosszabb időn át 
be volt zárva és sem bemenni, sem tata
rozni nem volt szabad, összeomlott ma
gában és többé fel sem épült azon a 
helyen.

A sok szenvedés, elnyomás és üldöz
tetés gyászos korszaka tehát tulajdon
képen lí. József császárral ért véget. Ez 
a felvilágosodott lelkű fejedelem kiadta 
1781-ben az u. n. „Türelmi Rendeletet“, 
mely többek között megengedi, hogy az 
evangélikusok templomot építhetnek, de 
torony és harangok nélkül, ahol száz 
család van együtt, szervezhetnek lelkész 
és tanító állomásokat. Csak kegyelem
falat volt ez — de nem teljes jog, melyet 
az agyonsanyargatott hívek megérde
meltek volna. Mindazonáltal e kegyel
met arra használták a többiekkel egye
temben a buzgó réti ősök, hogy temp
lomépítéshez és lelkészállomás szervezé
séhez fogtak.

1783-ban folyamodtak a trónhoz, 
hogy gyülekezetei alapíthassanak, temp
lomot építhessenek és lelkészt hívhassa
nak. Persze nyomban nem kaptak jó vá
laszt, mert a vármegye nem ajánlotta fo
lyamodásukat, nevezetesen azzal vetet

A m egú jíto tt tá rn o k ré ti tem plom .
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ték el kérelmüket, hogy a törvény által 
előírt 100 család nincs meg. Nem csüg
gedtek, nem hátráltak, újra folyamodtak. 
Minek az lett a következménye, hogy
1784. okt. 28.-án megkapták a császári 
rendeletet, mely szerint gyülekezetét ala
píthatnak, templomot építhetnek és lel
készt hívhatnak. Persze a templomot to
rony és harang nélkül. Nem is volt ak
kor szükség harangra, anélkül is siettek 
ők az Úr házába, örömkönnyeket hul
lattak, mikor a templom mostani helyén 
felolvasták az engedély-okiratot. S mi
dőn a könnyek felszáradtak, a fellángolt 
vallásos buzgóság tüze nem aludt ki, 
munkához fogtak azonnal. Az anyag 
nagyrésze már megvolt. 1784. év advent
2. vasárnapján istentisztelet mellett le
tették az alapkövet, úgy hogy 1785. év 
tavaszán az építést teljes erővel folytat
ják és Isten segítségével befejezték. Az
1785. év junius 15.-én örömünnep fé
nyében ragyogott Réti, mert e napon 
egyszerre templomfelszentelést és lel
kész beiktatást is ünnepeltek a hívek. A 
templomot, valamint az új lelkészt, Ku- 
csán Pált avatta fel. illetőleg iktatta hi
vatalába Perlaky Gábor szuperintendens.

Kucsán Pál csak három évig hivata- 
loskodott Rétiben. 1788-ban Ecsénybe 
hívták. Utána Edvi Illés Ádámot hívták 
meg a rétiek lelkészüknek, ő  31 évig 
hirdette az igét. E korszakban uralko
dott a szelíd lelkű II. Lipót magyar ki
rály, aki életet adott az 1790—91. XXVI. 
törvénycikknek, mely egy boldogabb 
korszak hajnalát hozta fel az evangélio- 
mi egyház egére, amennyiben örökre 
biztosította vallásunk szabadságát. Ek
kor állították a rétiek a haranglábot, 
vettek rá harangokat, hogy ezeknek az 
érchangja is dicsérje az urat. 1801-ben 
orgonát vettek, a templomot, karzatot, 
oltárt kifestették. De ezen ékessége a 
szentegyháznak nem tartott sokáig. 
1818. évben megkondultak a vészt jelző 
harangok, jelezve a rettenetes tűzvesze- 
delmet, mely a község nagy részét, 
templomot, patakot, iskolát és tanító
lakot egészen elhamvasztotta. Csak a 
puszta falak maradtak! De ha a tűz el
hamvasztotta, a tűz, a buzgóság szent 
tüze fel is támasztotta hamvaiból a réti 
eklézsiát. Sok gyülekezet segített ekkor 
a rétieknek.

A szerencsétlen tüzeset a rétiekre 
magukra is nagy adót rótt, amennyiben 
az adakozáson kívül magának a gyüle
kezetnek csupán csak a templom építése 
3123 forintba került. Ekkor nyert,e a 
templom mostani szép boltíves alakját. 
Edvi Illés Ádám azonban, mint az Úr 
hűséges szolgája, nem érhette meg el
kezdett munkájának befejezését, mert 
1819-ben elhunyt.

Utána a rétiek Felpécről hívták meg 
Horváth János lelkészt. Alig néhány év
re már Vadosfára ment s ekkor Karsay 
Sándort hívták meg Kisbabotról. ö  alat
ta 1827-ben festették ki a hívek a temp
lomot, a karzatot, oltárt, szószéket, mely 
az aranyozással 335 forintba került. 
Ugyanekkor vették a mostani oltárképet 
95 forintért.

Karsay elhunytéval a rétiek Pápáról 
Molnár Gábort hívták meg. ö  alatta a 
templom új tetőzetet kapott. Uj papla
kot, iskolát és tanítólakot építettek.

Az 1871. évi tűzvész megkímélte 
ugyan a gyülekezet épületeit, de ugyan
ezen év mégis nagy változásokat ho
zott a gyülekezetben. Ugyanis Kis János

lelkész halálával, aki Molnár után szol
gált, — alkalma nyílt a kapiaknak, hogy 
önálló gyülekezetei alapítsanak. Amidőn 
elváltak, Rétiből magukkal vitték azt a 
tekintélyes összeget, amit a papiak épí
tésére adtak. Ekkor látszott, hogy mily 
bölcs előrelátással bírtak a jámbor elő
dök, midőn oly földbirtokalappal látták 
el a gyülekezetét, melyen az egymagá
ban is megállani képes.

Kis Jánost követte Szentandrásról 
Takács Ferenc 1871-ben. E korszak 
története a hosszantartó, folytonos ár
vizektől volt teljes, mely az eklézsiára 
is igen zsibbasztólag hatott. De ugyané 
korszak történetébe lehet feljegyezni 
egy új tanítólak szerzését, mely 1881- 
ben éppen azért vette igénybe a kész 
tőkének nagy részét, mert az árvíz által 
agyonsanyargatott hívekre újabb terhet 
nem lehetett kiróni. Ugyané korszaknak 
jutott az a szép szerencse, hogy megün
nepelhette e templom fennállásának 100 
éves jubileumát, melyet úgy tette* ne
vezetessé és emlékezetessé az utódok
nál, hogy új harangot állítottak, a temp
lomot újra festették, új oltárterítőt vet
tek és a régi egyszerű oltári szent edé
nyek helyett újabbakat, a szentség is
teni fogalmához méltóbbakat vettek.

És erre az időre esik a Rábca folyó 
szabályozása is, melynek elkészítésében 
Takács Ferenc lelkész elévülhetetlen 
szolgálatokat tett. Korai halála azonban 
meggátolta, hogy fáradozásának gyü
mölcsét lássa.

Utána Pálmai Lajos győri segédlel
készt hívták meg a rétiek. A község ha
tára ebben az időben nagyon megvál
tozott. A szabályozási munkálatok már 
1893-ban befejeződtek. Anyagi téren 
szebb jövőnek nézett elébe a mocsaras 
vizektől oly sokat szenvedett község. 
Hol azelőtt szárcsák és más vizimadarak 
tanyáztak, telt gabonakalászokat ringa
tott a nyári szellő. Az ős erejében lévő 
vízmentesített föld bőven ontotta munka 
után az áldást. A lakosok anyagi gya
rapodása meghozta gyülekezeti téren is 
a maga gyümölcsét. Már ugyanebben az 
évben toronyépítésre gondoltak. 1895- 
ben már el is határozták. Erre a célra 
3000 forintot szavaztak meg. Még új 
harangot vettek, oltárképet festtettek és 
megtartották a torony felavatását.

Pálmai Lajost 1903-ban a győri gyü
lekezet hívta meg lelkészül. Amint itt, 
ott is áldásos munkásságot fejtett ki. 
Szelíd tekintete, jóságos szíve és igaz 
hűsége legyen mindig példakép előttünk.

Utána Kovács Zsigmond, mint itteni 
helyettes lelkész lett a tárnokréti gyüle
kezet egyhangúlag megválasztott lelké
sze. Életét ismerjük mindnyájan, hiszen 
itt élt közöttünk, velünk. Ismerjük külö
nösen mi fiatalok, akik lelkészi tevé
kenysége mellett nagytudású felkészült
ségének áldásaiban részesülhettünk. Alig 
pár évvel, 1934-ben temettük nagy rész
vét mellett Pálmai Lajos t. esperes-lel
késszel egyetemben, mint az Úr hűséges 
szolgáit, kik a nemes harcot megharcol
ták, futásukat elvégezték és mindvégig 
hűséggel megálltak!

íme a község és gyülekezet 150 éves 
rövid története, mely szép fejlődést és 
számokban való gyarapodást mutat. Ha 
a valláserkölcsi élet erős és munkás, ha 
az egyháziasság alkot és gyarapít, ha a 
hívek érzik szükségét a legfőbb jónak: 
a vallásnak, ha éhezik és szomjuhozzák 
az örökélet eledelét és italát, ha a gyer

mek már az édes anyai kebelből magába 
szívja az ősök vallásos buzgós át és 
egyházias szellemét, akkor a jövendő 
majd azt fogja írni: a tárnokréti gyüle
kezet nem homokra, hanem sziklára épí
tett vár, melyet a szélvész, a vihar, az 
árvíz ostromolhat, de meg nem semmi
síthet.

Úgy legyen!
Pölöskey Miklós.

Jóvátenni.
Sokan vannak, akik csak bünbocsána- 

tot kérnek Istentől a biintöl való szabadulás 
nélkül. Ezek szeretik a bűnt és arra vágy
nak, hogy félelem nélkül lehessen bűnben 
élni; — csak a büntetés maradjon el, a 
bűn gyakorlása megmaradhasson.

Talán még többen vannak azok, akik 
ha készek is tartózkodni újabb bűnök el- 
elkövetésétőj, teljesen megfeledkeznek a régi 
bűnök jóvátételéről.

Világos és bizonyos azonban, hogy 
amint nincs bűnbocsánat azok számára, 
akik ragaszkoanak a bűnhöz, úgy nincs 
bünbocsánat azok számára sem, akik nem 
hajlandók jóvátenni minden bűnt, amit 
csak jóvátenni egyáltalán lehetséges.

Aki a jóvátételtől idegenkedik, az ra
gaszkodik a bűn gyümölcséhez. Megtart- 
ható-e a vájjon a bűnös utón szerzett va
gyon, a csalással szerzett bizonyítvány vagy 
a megvesztegetéssel elnyert állás ? Ezek a 
bűn gyümölcsei. Ha a gyümölcsöt szeretem, 
magát a bűnt sem vetem meg annyira, 
amennyire azt megvetni és gyűlölni kell. 
Ameddig ragaszkodom a régi bűnök gyü
mölcseihez, addig nem lesz erőm ellenállni 
a kisértéseknek, ha a bűn újabb előnyöket 
Ígér.

A jóvátétel elmulasztása egyenlő a bűn
ben való megmaradással. Aki a lopott dol
got megtartja, az, ha bánja is tettét, to
vábbra is tolvaj marad. Amíg az elkövetett 
hazugságot jóvá nem teszem, hazugságom 
megmarad és tévedésben tartom azt, akinek 
hazudtam.

Még tovább mehetünk. A jóvátétel el
mulasztása egyenlő a bűn ismétlésével. Ha 
nem teszek meg mindent azért, hogy em
bertársaimmal való elromlott viszonyom 
helyreállhasson, akkor a magam részéről 
is hozzájárulok ahhoz, hogy a szakadék 
közöttem és közöttük tovább mélyüljön. A 
szakadék mélyítésével pedig isn: étiem és 
növelem a bűnt.

Lehet-e bünbocsánat annak a számára, 
aki megtartja és ismétli a bűnt?!

A jóvátétel lehetősége a kegyelem bő
sége. Isten olyan kegyelmes, hogy nemcsak 
új jövőt ad a megtérő bűnösnek, hanem 
részben még az elrontott múltat is helyre
hozza. Ha a múlt helyrehozásával felkínált 
isteni kegyelmet megvetem és nem haszná
lom fel, magát az Istent vetem meg.

A jóvátétel nem teszi feleslegessé a ke
gyelmetI Nem azért teszem jóvá a bűnt, 
hogy ezzel szerezzem meg Isten kegyelmét, 
hanem mert kegyelmet kaptam és a kegye
lem Lelke működik bennem, van erőm a 
jóvátételre, bármilyen nehéz is az.

Kegyelmet, segítséget, lehetőséget kapok 
a jóvátételre! Ó, hogyne használnám fel 
mindezt hálával és örömmel I b . j .

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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H arcra !
Az egész világ lázasan fegyverkezik. 

Népek milliói roskadoznak a szörnyű 
terhek alatt, mert milliárdokért öldöklő 
fegyverek készülnek.

Mindez a félelmes arányú készülődés 
az egyes országok védelme érdekében 
folyik. Az emberi nemzetnek a földi el
lenségnél hatalmasabb, örök ellensége is 
van: az ördög. Évezredek óta mester
kedik, hogy a lelket megronthassa és 
igájába hajthassa. Tudjuk ezt a támadó 
szándékát a gonosznak, mégsem igyek
szünk a támadás ellen védekezni. Nem 
látjuk be, hogyha a testi ellenség elleni 
védekezésre készülni kell. a lelki ellensé
get sem várhatjuk be készületlenül.

Életünket, vagyonúnkat minden 
erőnkkel igyekszünk védelmezni. Hiszen 
aligha találkoznék közöttünk olyan vak
merő, aki felülne arra a kocsira, amely
nek toporzékoló lovait egy kis gyermek 
akarja hajtani. Avagy felülnénk-e arra 
az autóra, repülőgépre, amelynek veze
tőjéről tudjuk, hogy még nem kormá
nyozott ilyen gépet? Ugye nem? Mert 
védelmezzük életünket.

Hátha beteg vagy, nem a legtapasz
taltabb, legtanultabb orvoshoz mégy-e? 
Igazságodat, becsületedet nem a leggya
korlottabb ügyvéddel védelmezteted-e 
támadás ellen?

Ha földi életünk, egészségünk, va
gyonunk, becsületünk védelmére ilyen 
gondosan elkészülünk, miért nem ké
szülünk így örök életünk és mennyei ja
vaink vélelmezésére? ,

Akinek kincse van, annak ellensége 
is van. Akinek ellensége van, annak vé
dekezni kell. A lélek a legnagyobb kincs. 
Az ördög a legnagyobb ellenség. Véde
kezz! Harcra fel!!

Totik Lajos

IMA.
Atyám! lm uj tanév kezdeténél állok!
Ne ázz el magadtól, ha Tehozzád szállók! 
Adj erőt azoknak, kik Téged imádnak, 
Hallgasd meg imáját könyörgő szolgádnak, 
Adj kitartást, erőt a munkához nekem, 
Áldd meg iskolámat én Uram, Istenem! 
Őrizd a rámbizott apró gyermekeket,
Áldd meg szorgalommal ismét mindegyiket. 
Áldj meg bennünk, kérlek, hittel, szeretettel, 
A Te ösvényedről ne tévelyedjünk el!
Áldd meg a mi munkánk, áldd meg jó

[sikerrel,
Erre kérünk: „Atyánk, ki vagy a

[mennyekben"! 
Dala Zoltán tanító.

A K ö z é p i s k o l á t  V é g z e t t e k  E g y é v e s  K e 
r e s k e d e l m i  S z a k t a n f o l y a m á n  Budapest. V ili., 
Vas-u 9/11., am elyet B udapest Székesfőváros közön
sége ta r t fenn, a beira tások naponként délelőtt 
9—2-ig. Célja, hogy férfiaknak és nőknek, akik 
középiskolai érettségi vizsgálatot tettek, katonai 
tisztképzőt vagy tanítóképzőt végeztek, egy év a la tt 
alapos kereskedelmi szakképzést nyújtson, am ellyel 
kereskedelm i gyakorlati kenyérkereseti pályára  lép 
hetnek. Reiratási díj 25.— P. Évi tandíj a  ta n u l
m ányi előm enetel és a vagyoni viszony sze rin t: 
62.— , 124.—. 186.—, 248.— P  Felvilágosítást a 
tá jékoztató nyújt, am ely B udapest, Vili., Vas-u 11. 
a la tti kapusnál k a p h a tó ; postán való elküldése is 
kérhető.

OLVASSUK A BIBLIÁT

Pál az életúton.
Szeptember 6. Az áldozatban. I. Kor. 

9 :27. Pál ismerte az akkori világ sport
embereinek az életét, de jól ismerték azt 
a korinthusiak is, hiszen ott híres ver
senyek folytak. Aki sportol, annak ön
megtartóztató életet kell élnie, rendsze
resen gyakorolnia kell magát. A múló 
babérágért nagy áldozatot kell hozni a 
versenyzőknek. A keresztyén életet is 
módszer szerint kell élni. Naponkénti 
áldozatban, hitből fakadó szigorú er
kölcsi életben kell járnia a keresztyén
nek. Ha a versenyzők a hervadandó kis 
babérágért képesek nagy áldozatra, 
mennyivel inkább kell nekünk erre ké
peseknek lennünk, akik az örökkévaló 
koszorúért küzdünk. Példaképek va
gyunk s vonzó és taszító lehet a hatá
sunk. Hitünk lámpása világoljék!

Szeptember 7. A munkában. I. Kor 15:
10. Az alázatos ember gyönyörű vallo
mása van itt. Pál valóban állandóan 
munkában volt, nagy sikereket látott a 
fáradozása nyomán, s amikor visszapil
lant rájuk, elhárítja magától az eredmé
nyeket, sőt a munkát se a maga erejé
ből, hanem az Isten kegyelméből eredő
nek vallja. Ma sokan vágynak a munka 
után, vagy jobban mondva a megélhetés 
után, de nem nagy a vágyakozás az Is
ten országáért való tevékenykedés után. 
Sikereket hajszolunk és az elért eredmé
nyekkel dicsekszünk. Gondoljunk Pálra, 
aki sokat dolgozott , s még a munkálko
dás lehetőségében is Isten kegyelmét 
látta, mennyivel inkább az eredmények
ben!

Szeptember 8. Az adakozásban. II. Kor. 
9 :7. Pál nem beszél az adakozásáról, 
de bizonyos, hogy kivette belőle a ré
szét. A keresztyén embert jellemzi, 
hogy tud adakozni. Nem mindenki tudja 
ezt megtenni. Sokan azt gondolják, 
hogy telt zseb és telt kamra kell ehhez. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy nem 
azok az elsők az adakozásban, akiknek 
sokat adott az Isten, hanem azok, akik 
ismerik a nélkülözést, a legelsők azon
ban azok, akiknek van hívő szívük. A 
szív legyen a Krisztusé, akkor minden 
az övé lett.

Szeptember 9. Az örömben Rom 14:
17. Pál ismerte az örömöt. Tudta, hogy 
sokfélék azok. A testi örömöknél többre 
értékelte a lelkieket, az igazságot, a bé
kességet, de legtöbbre becsülte a Szent
lélek által való örömöt, Nagyon jellemző 
az emberre, miben találja a gyönyörű
ségét. Gondolkozzunk az örömeink fe
lett, miben leljük meg azokat? Az öröm 
éltet, de ismerjük-e azt az örömöt, 
amely örökkévaló értékű: a Szentlélek
által való öröm.

Szeptember 10 A szenvedésben. II. Kor.
11 : 24—29. Lehetetlenség meghatódás
és bámulat nélkül olvasni a Pál szenve
déséről szóló igéket. Milyen nagy volt 
ez az ember a szenvedésben! Meddig 
tudnánk mi elmenni vele a szenvedések 
útján? Az emberek félnek a szenvedés
től, ha kénytelenek hordozni, szabadulni 
szeretnének tőle, pedig a teherhordo- 
zásnak áldásai vannak. Azt se felejtsük 
el, hogy Pál Krisztusáért szenvedett. 
Hajlandók vagyunk-e mi a Krisztusért, 
az Ő ügyéért a kereszthordozásra?

Szeptember 11. A szeretetben. I Kor. 13
2. Milyen finoman és mégis milyen erő
teljesen szól Pál a szerétéiről. Ä hitnek 
az apostola a szeretet költőjévé lesz s 
olyan szépen énekel a szeretetröl, ami
lyen szépen senki se szólt róla. Ez a 
szeretet a hitből fakad, mint a magból 
a zöldülő szár és a színpompás virág. 
Nem több a hitnél, mert a hit az első, 
de ebből fagad, a hitet a szeretet tesz, 
színessé, a szeretetet pedig a hit teszi 
igazán mélyről kiindulóvá. Külön-külön 
mindkettő gyenge, de együttesen le- 
győzhetetleniil erőssé lesznek.

Szeptember 15. Boldog dicsekvés. Gál. 
6 : 14. Nem sokra nézzük a dicsekvő 
embert, hiszen az magával törődik na
gyon sokat. Másról alig tud beszélni. 
Üres emberek az ilyenek. Pál többször 
is beszél a dícsekedésröl, ami neki szo
kása. De milyen más az apostol dícseke- 
dése. Ebben nem az egyén a fontos, ha
nem Krisztus. Sőt, itt épen a Krisztus 
keresztjében óhajt dicsekedni. A kereszt 
szenvedést, önfeláldozást, végtelen nagy 
szeretetet jelent s kifejezője az Isten ke
gyelmének. Ebben látja az apostol azt, 
amivel dicsekedhetik. Boldog dicsekvés 
ez, bárcsak én is tudnék ezzel dicse
kedni!

Marcsek János.

K A R C O L A T O  K.

Két levél.
„Igen T isztelt S zerkesztőség!
Én magam nem nagyok evan

gélikus, de a zért hétről-hétre 
örömömet találom a Harangszó
ban. Férjemmel együtt nagyon 
sokat merítettem már belőle. E z  
a lap tanított megbecsülni evan
gélikus férjem eg yh a zá t . . .  . "

*•9

„Igen T iszte lt Szerkesztőség !
Sajnálattal értesíti m, hogy a 

Harangszót nincs módomban többé 
elfogadni. Másvallásu feleségem  
megtiltotta a j á r a t á s á t . . . “

*9*

Két levél egymás mellett. É r
demes rajtuk elgondolkodni!

H E T I  K R Ó N I K A .
Horthy Miklós kormányzó tíznapos 

ausztriai útjáról hazaérkezett. — Buda
vár visszavételének 250 éves jubileumát 
ünnepli az egész keresztyén világ. — 
Csütörtökön vagy pénteken utazik utó
gyógykezelésre Gömbös Gyula minisz
terelnök. — Kétszáz magyar munkást 
utasítottak ki Felvidékről a csehek. —- 
Megindul a búzakivitel Belgiumba. Ti
zenhat pengős búzaárakat várnak a ki
vitel nyomán. — írun spanyol várost 
külföldi tüzértisztek védik a spanyol 
felkelőkkel szemben. — Madridban a
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kommunisták ismét kétszázötven pol
gárt lőttek agyon. — Francia területről 
rálöttek a spanyol nemzeti csapatokra. 
— Goebbels német miniszter látogatást 
tett Velencében. — Romániában 24 órás 
kormányválság volt. Az új kormányból 
hiányzik Titulescu, volt külügyminisz
ter, ami világszerte óriási feltűnést kel
tett. — Moszkvában Sztálin kommunista 
diktátor kivégeztette a Zinojev-féle ösz- 
szeesküvés 16 vezetőjét.

H A R A N G S Z Ö .

S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  
1 3 .  v a s á r n a p .

Lukács ev. 10. 23—37.

Mester mit cselekedjem, hogy az örök 
életet vehessem ? Ez a kérdés nemcsak a 
törvénytudó lelkében született meg, hanem 
megszólalhat a mi lelkűnkben is. Meg kell 
tanulnunk, hogy ezt a kérdést csak Jézus 
oldhatja meg, csak ő adhat rá választ. A 
válasz igen egyszerűen hangzik: Szeress. 
Szeresd az Istent. Ő előbb szeretett téged, 
mint te őt, ő jobban szeret téged, mint te 
őt, szeresd hát. Szeresd felebarátodat, mint 
magadat. Testvéred az, akiért tppen úgy 
meghalt a Krisztus mint érettea. Szeresd 
felebarátodat, ez azt jeleti: szeress minden 
embert. Ellenségedet is, üldöződet is, rossz
akaródat is. Ne nézd, hogy ő szeret-e téged, 
hanem azt, hogy Jézus ezt várja tőled. 
Ne várj szeretetedért jutalmdt és kamatot 
A szeretet önzetlen. Azt tanítja a mai 
evangélium: a keresztyén élet szeretet, a 
szeretet élet.

A. H a r a n g s z ó  t l iá h . fa  a most 
megnyíló tanévben immár a második osz
tályba lép. Azokat, akik nemes szivük in
dítására a múlt évben szívesek voltak kis 
diákunk taníttatását lehetővé tenni, arra 
kérjük, hogy a megajánlott hozzájárulást 
ez évben is havonként pontosan beküldeni 
szíveskedjenek. Mivel az egyik megajánló 
ez évben nem tud támogatást küldeni, ke
resünk helyette égy másikat. A Harangszó 
nagy táborában bizonnyal akad valaki, 
aki havi 4 pengős hozzájárulással lehetővé 
teszi, hogy diákunk tovább tanulhasson, 
bizalommal várjuk a jelentkezést.

Rinne Károly, a jövő tavaszi finn
ugor lelkészkonferencia előkészítésére 
Aáagyarországra küldött finn lelkész, hi
vatalos tárgyalásai mellett bőven oszto
gatja lelki kincseit a gyülekezeteknek és 
különböző konferenciáknak. Kapernaum- 
ban több előadást tartott a teológusok
nak, Domonyban a Missziói Egyesület 
és a Harangszó konferenciáján, Ábony- 
ban a CE ifjúsági konferencián, azután 
a fóti, csomádi és nagytarcsai gyüleke
zetben.

Tanítóválasztás. A rápcakapi egy
házközség Major Samut választotta meg 
tanítójává.

A tiszai egyházkerület közgyűlését
D. Geduly Henrik püspök betegsége 
miatt szeptember 18,-ra halasztották.

Békéscsaba. A gyülekezet nagy ün
nepségek keretében ünnepelte a Tra- 
noscius énekeskönyv háromszázados ju
bileumát, amellyel kapcsolatban a dél
keleteurópai diakonisszaházak konferen

ciája is ülésezett Békéscsabán. Az ün
nepségeken megjelent D. dr. Raffay Sán
dor és Érint Lajos püspök, Kovács An
dor esperes, a szomszédos gyülekezetek 
lelkészei majdnem teljes számban. A 
délkeleteurópai diakonisszaházak közül 
négy országból 11 volt képviselve, ezen 
kívül jelen volt a breslaui diakoniszaház 
igazgató-lelkésze is. A világi hatóságot 
a főispán, alispán és polgármester kép
viselte. Az ünnepi istentiszteletek közül 
a tó tot dr. Szeberényi Lajos Zsigmond 
esperes, a magyart D. dr. Raffay Sándor 
tartotta, a vallásos estén pedig Frint 
Lajos püspök, Kornacher gallneukircheni 
rektor, Rinne Károly finn lelkész és dr. 
Victor János ref. lelkész szólott a gyüle
kezethez. Az énekeskönyv jubileumával 
kapcsolatban a gyülekezet kiállítást is 
rendezett a Tranoscius régi kiadásaiból. 
A 180 kiadásból 130 kiadás példányát 
sikerült összegyűjteni, közte egy kéz
írásosat is. A diakonissza konferencián 
Kornacher, Biichsel rektor, dr. Szeberé
nyi Gusztáv, Rinne Károly és Túróczy 
Zoltán tartott előadást. A jövő évi dia
konissza konferencia Zöptauban, Cseh
országban lesz.

A dunántúli egyházkerületi gyámin
tézet világi elnökének egyhangúlag 
Traeger Ernő miniszteri tanácsost vá
lasztották meg. Az új elnök ünnepélyes 
beiktatása Győrött lesz a kerületi gyű
lés alkalmából.

Tárnokréti. Az egyházközség augusz
tus 30.-án ünnepelte meg temploma 150 
éves jubileumát. Az ünnepélyen részt- 
vett Németh Károly esperes és Szalay 
István egyházmegyei felügyelő is.

Vasútasmisszió konferencia Debre
cenben és Nyíregyházán. A Magyar 
Vasutas-Misszió őszi konferenciáját 
szeptember 12.-én és 13.-án tartja meg. 
Az első gyűlést 12.-én este 7 órakor a 
debreceni ref. kollégium oratóriumában 
tartják. Uray Sándor kormányfőtaná
csos, lelkész üdvözli a konferenciát, utá
na dr. Soós Béla lelkész, egyetemi m. 
tanár „Mit jelent keresztyén magyarnak 
lenni?“ címen, vitéz Csia Lajos ref. val
lástanár „Mit jelent keresztyén vasutas
nak lenni?“ címen tart előadást. Nyír
egyházán 13.-án délelőtt a prot. isten
tiszteleteken vesznek részt a konferencia 
tagjai, fél 12 órakor pedig az evangéli
kus elemi iskola dísztermében tartják a 
bevezető gyűlést. Ezen a bevezető üd
vözlés után elhangzik az első előadás, 
dr Pass László debreceni ev. alesperes 
beszél e címen: „A menetirány“. Dél
után ugyanott 3 és 5 óra között két elő
adás következik: dr. Ferenczy Károly
ref. igazgató-lelkész „A jelző-készülék“ 
és Nagy István debreceni ref. belmisz- 
sziói lelkész „A vasutas“ című előadást 
tartanak. Este fél 6 órakor a Leánykálvi- 
neumban szeretetvendégség lesz, me
lyen a tanítóképzöintézeti énekkar éne
kel, szavalat és szóló-ének hangzik el, 
vitéz Csia Lajos „Mi az igazság?“ cí
men ad elő, Joób Olivér ev. lelkész bib
liamagyarázatot tart. A szeretetvendég
ség belépődíja 40 fillér. Egyéb részvételi 
díj nincs. A jutányos áru közös étkezé
seken csak azok vesznek részt, kik eb
beli óhajukat előre bejelentik. Részvételi 
jelentkezéseket minél sürgősebben, de 
legkésőbben szept. 9.-ig a Magyar Vas
utas-Misszió titkárához kell küldeni 
(Nagy Irén, Budapest, Vili., Gyulai Pál 
u. 9. Bethánia-Egylet),

299.

A Harangszó útján befolyt adomá
nyok:

Sümegi templomra: Szenteh István
ná Budapest 1, Nagy Dénes és neje 
Győr 1.50, Pethes András Szombathely
2, Egy nádorvárosi olvasó 2, Loós Jó
zsef Nagykanizsa 2.14, Sass János Győr
3, Ev. Ifj. Egyesület Kispest 4, Tiszauj- 
helyi nővérek 4, özv. Horváth Sándorné 
Tokaj 5, N. N. Pécs 5, Simon Jánosné 
Kispest 5, dr. Payr Sándor Sopron 10, 
Bodnár Pál Kispest 10, dr. Tormássy 
Dezsöné Debrecen 10 P, összesen: 64 P 
64 fillér.

Battonyai templomra: Özv. Horváth 
Sándorné Tokaj 5 P.

Jászsági házra: Györszigeti hívő 2 P.
Őriszentpéteri templomra: Irsele Jó-

zsefné Rákoshegy 5, Sturman Rezső Bá- 
taszék 2.50, Tiszaujhelyi nővérek 4 P, 
összesen: 11 P 50 fillér.

Egeraljai templomra: Nagy Dénes és 
neje Győr 1.50, Sass János Győr 2, Sass 
Lóránt Győr 2, Nádorvárosi hívő 2, 
Tóth Sándor és neje Győr 2, Barabás 
Jánosné Győr 2, Ritter Frigyesné Győr 
3 P, öszesen: 14 P 50 fillér.

Enyingi templombra: Újvári Margit
Rákospalota 1.48, Bagyinka Györgyné 
Békéscsaba 2 P, összesen 3P 48 fillér.

Protestáns Árvaházra: Nemes János
né Pannonhalma 1, Honti Jánosné Pan
nonhalma 1, Varga József Pusztaszent- 
mihályfa 1.50 P, összesen 3 P 50 fillér.

Ukrán hittestvéreknek: Mikiás Mi
hály Győr 5, Győri Ev. Ifj. Egyesület 2, 
N. N. Pécs 10 P, összesen: 17 P.

H A T Á R O K O N  TÚL.
Ausztria. Az osztrák római katolikus 

püspöki kar böjt negyedik vasárnapját 
„egyetemi vasárnap“-pá tette. E vasár
napon a római katolikus templomok szó
székéről az alapítandó salzburgi római 
katolikus templomról prédikálnak s fel
szólítják a híveket az egyetemért való 
imára és áldozatra.

Lengyelország. A lengyelországi ev. 
egyház augusztus 28.—szeptember l.-ig 
nagygyűlést tartott.

Franciaország. Párisban gyűlést tar
tottak a kivándorolt olaszok. Hangoz
tatták Olaszország vallásos élete refor
mációjának szükségességét. Kárhoztat
ták a latin nyelv használatát, mert sze
rintük „semmit sem ér az istentisztelet, 
ha a résztvevők nem értik.“

Angolország. Az angol törvények elő
írják, hogy az új királynak vagy koro
názásakor, vagy a trónralépése utáni 
legközelebbi országgyűlési megnyitás
kor — aszerint, hogy melyik van előbb 
— kell megtennie a hitvallási eskünyi
latkozatot. Ez az ünnepélyes pillanat, 
amelyre az egész protestáns Anglia ké
szül, november 3.-án érkezik el. Ekkor 
az országgyűlés megnyitásakor hangzik 
el Vili. Eduárd új király ajkán a híres 
angol koronázási hitvallás: „Isten jelen
létében vallom és ünnepélyesen kinyi
latkoztatom, hogy hű protestáns va
gyok...“

Finnország. Kuhmalahtiban augusz
tus 19.-én esperességi lelkészértekezlet 
volt, melyen Aaltoila esperes tartott elő
adást a magyar evangélikus egyház 
helyzetéről.



• „EuníinUili Frot.Lap" 
Kiadóhivatala

PÁPA „Gyógyíts meg engem,  Uram" cimü 
imádságos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 f. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.
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K Ü L Ö N  F E L Ü K .
Apróságok. Az angliai Bristolban le

vő Miiller-féle hatalmas árvaház most 
ünnepli fennállásának száz éves forduló
ját. •— Spanyolországban lángban állnak 
a templomok. Vájjon okul-e belőle a 
világ?

Ä Luther-utódok gyűlése. A nagy 
reformátor leszármazottai a németorszá
gi Zeitz városban összejövetelt tartot
tak. A találkozó színhelyéül azért vá
lasztották Zeitzet, mert ezen a vidéken 
lakik legtöbb Luther-utód s mert ebben 
a városban volt 1724—42-ig polgármes
ter a nagy reformátor utolsó egyenesági 
férfileszármazottja dr. Luther Frigyes 
Márton. Az összejövetelen mintegy 1000 
Luther-utód jött össze, akiket a város 
polgármesteré is fogadott.

ÚJ KÖNYVEK.
Oldott Kéve Isten sxértíjén.

Irta: Túróczy Zoltán. A Harangszó ezen 
a címen adta ki azt a cikksorozatot, amely 
magyar evangélikus egyházunk szórvány
helyzetével foglalkozott nemrégiben lapunk 
hasábjain. A mindnyájunkat közelről érintő 
és rendkívül fontos kérdést tárgyaló 56 
oldalas, képekkel gazdagított füzet a pénz 
előzetes beküldése mellett 40 fillérért kap
ható kiadóhivatalunkban,

Márk evangéliomának magyarázata, 
G. A., Chadvíck D. D. után angolból 
átdolgozva, elkészült s folyó év őszén 
megjelenik. Lukács ev. magyarázatához 
hasonló alakban és terjedelemben (18 
nyom. ív). — Előfizetési ára is ugyanaz: 
fűzve 4 P, kötve 5 P bérmentes küldés
sel, ha az előfizetési díj előre beérkezik. 
Bolti ára drágább lesz. A mű gyakorlati 
irányú: lelkészek, teológusok, bibliaol
vasók segédkönyve. Márk ev. 15 fejeze
tét, 86 kerekdéd kisebb részben tárgyal
ja, melyek igen alkalmasak templomi 
bibliamagyarázatokra, vallásos estélyek, 
bibliakörök, ifjúsági egyesületek áhítat 
tartására. — A megrendelés Lukácsy 
Imre ny. ref. lelkész Dunavecse (Pest 
vm.) címre 1936. év szeptember végéig 
küldendő.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Házasság. M a r i e s  L e n k e  és No 

v a k  E l e k  nemeskéri evangélikus lel
kész szeptember 2.-án tartották esküvő
jüket a vadosfai templomban — G ő s y 
J o l á n  oki. tanítónő és F eh é r E r n ő  
ostffyasszonyfai körjegyző augusztus hó 
25.-én tartották esküvőjüket a kemenes- 
mihályfai templomban. — G e y e r  Er 
z s é b e t  tanárnő és Z i n n e m a n n  
R e z s ő  gépészmérnök, tanár, házassá
got kötöttek Pécsett.

Halálozás. — Béldi Sándor, a néhai 
kassa-oderbergi vasút nyugalmazott fel
ügyelője augusztus 29.-én hosszú szen
vedés után életének 73. évében Baján 
elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Terményárak Budapesten. — Búza 

14.55—15.40, rozs 12.50—12.70, sörárpa 
14.50—17.50, takarmányárpa 11.70—
12.50, zab 13—13.30, tengeri 12.75— 
12.85 pengő métermázsánként.

Állatárak. Sertésárak Budapesten.
Uradalmi nehézsertés páronként 340 kg- 
on felül 119—120, uradalmi közép pá
ronként, 340 kg-on alul 116—118, sze
dett közép páronként, 220—260 kg-ig 
111—114, kiv. 115, szedett, könnyű pá
ronként, 180—220 kg-ig 105—108, sze
dett, silány páronként, ICO—180 kg-ig 
96—102, öreg, nehéz páronként, 300 kg- 
on felül 105—114, szedett öreg, angol 
hússertés páronként, 180—220 kg-ig 
107—112, angol sonkasüldő páronként, 
120—150 kg-ig 106—111 fillér élösúly- 
kg-ként. — M a r h a á r a k :  A jobb mi
nőségű tehenek árai egy-két fillérrel 
emelkedtek, a többi árak változatlanok.

Szerkesztői üzenetek.
L. Gy. Tab. Folyó évre még 1.60 P 

jár. — D. I. Pécs. Előfizetését folyó év 
végéig rendezte. —- K. A. Kutasó. Előfi
zetését október 1-ig rendezte. — Ó. I. 
Nagysitke. Előfizetését folyó év végéig 
rendezte. — K. I. Répcelak. Folyó év 
október 1-ig rendezte előfizetését. — H. 
Gy. Pestszenterzsébet. Iratterjesztési hát" 
ráléka még 5 P 22 f. — K. J. Csönge. 
Folyó év december 1-ig. — B. E. 
Szarvas. Hátráléka folyó év végéig 3.84 
P. — B. I. Gyón. Előfizetése folyó év 
október 1-ig rendben van. — M. G. Jo- 
baháza. Előfizetését f. év október 1-ig 
rendezte.

A Virágszövetség Otthonában, mely 
középosztálybeli idős nők számára léte
sült, még nehány helyre várják a jelent
kezőket. Külön kis szobát, ellátást, fű
tést, világítást, lelki és testi gondozást 
nyújtanak. Havi díj ICO—120 pengő. Az 
Otthon villatelepen fekszik, villamos 
megállótól 2 percnyire. Felvesznek és 
ellátnak Budapesten átmenetileg tartóz
kodó vendégeket is megállapodás sze
rint. Cím: Budapest, XI. Albert-u. 17/b.

1—2

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Virágszövetség. Adományok Budapest, 
XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők. 1—24

TIBÁCIOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

S T I X N É - t ő l
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó'-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Erzsébet Leányinternátus Sopron, Elő- 
kapu 7., középiskolai növendékek részére 
teljes ellátással. Korrepetálás, idegen 
nyelvoktatás. Kérjen tájékoztatót. 3—3

Pártoljuk
hittestvérünk:

L i e s c J & e  K á r o l y
papirkereskedését,

GYŐR,
Kisfaludy-u. 15.

Egyházi, iskolai, üzleti
és gazdasági nyomtatványok raktára.

Jóravaló győri 3 gyermekes család 
házmesteri állást keres Győrött. 1—3

HOGYAN TÁROGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A Jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a  g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központija: 
Budapest, IV.. Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehéryár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
annak az egyesületnek.

STELCZER KÁROLY
müasztalos, lakberendező

GYŐR, KOSSUTH L A J 0 S -U .2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C égem  k ü l ö n l e g e s s é g e  i 
s z a v a t o l t  jó  k iv i te lű  m o d e r n  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉ3 ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLT,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős sierkesxtő és Hadfi i 

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem adunk rima

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63,
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Alapította i
K A P l B fi L A

1910-ban.

Laptulíjdonúi 
Dunántúli L utá ier-Szúvatség .

M egjelenik m inden vasárn a p .

Ingyen melléklet tané* alatt 

kéthetenként • KIS HARANQ8ZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

PoBtacaekkazámla: 30.638.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P
H ogy a z  ördög , a  v ilá g  és a  m i testü n k  m eg ne csaljon  és téves hitbe, kétségbe

esésbe, és m ás n a g y  g y a lá za tb a  és bűnbe ne csáb ítson .
A  h a to d ik  k é r é s  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

A NuangnO 
uett«utc-nlnd6hiT>tata i

CJYÖt
a.. Petofl-tta 9.
Elöli leltei t e n :  

negyedéire 1 P 98 Ollfc, 
filérre 9 P 4» fillér, 

egy éne  é P 80 fillér 
Cnoportoi kaidénál 
tO*/i-oi kedTennény. 

Amerikába egén én e  9 
dollár; ax utódállamokba 
negyedén! 1 P 60 fillér

Nem bizonytalanra . . .
É n  a z é r t  úgy futok, m in t n em  

b iz o n y ta la n ra . I K or. 9 26.

B izonytalan a mi földi létünk.
Nem tudja a ma, hogy mit hoz 

a holnap. Sőt az a nap, amelyre 
szerencsésen felvirradtunk, sincs a 
hatalmunkban. Joggal mondja a 
régi közmondás: „Nyugtával di
csérd a napot.“ Vidám reggelre 
bánatos este következhetik. Bizony
talanság kiséri minden léptünket 
és elválaszthatatlanul sarkunkhoz 
tapad.

Ritkán volt azonban a világ any- 
nyira telve bizonytalansággal, mint 
a jelenben.

Bizonytalan a politikai helyzet. 
Szinte napról-napra uj meglepeté
seket tálalnak fel a rohanva vál
takozó események. Szövetségek 
bomlanak, újak keletkeznek. Egyes 
államok szemlátomást izmosodnak, 
előre törnek, másoknak vérvörösen 
hanyatlik napjuk.

Bizonytalan a pénzügyi helyzet. 
Deviza, valuta, kliring stb., azt sem 
tudjuk már, mi van a sok megjelölés, 
név mögött, amelyek azt mutatják, 
hogy milyen görcsös erőfeszítése
ket kell tenniök az egyes országok
nak a pénzérték állandóságának 
legalább részbeni biztosítására.

Bizonytalan a gazdasági helyzet. 
A gazdasági válságnak még koránt- 
sincs vége, még mindig vergődünk 
alatta s keresve keressük a kiutat.

S e bizonytalanságok közepette, 
valóságos rohanássá változott a 
jelenkor emberének életmódja, hogy 
elérje azt, ami talán holnap már 
értéktelenné válik. Pedig a nagy 
bizonytalanságok idejét sem ok és 
cél nélkül bocsátja Isten az emberre. 
Hogy a bizonytalanság kinzó érzése 
ösztönözze annak keresésére, ami 
nincs alávetve e világi változások
nak ! Hogy amikor kénytelen belátni 
sok törekvésének eredménytelen

ségét, céltalanságát, újból meglássa 
létének értelmét és célját Krisztus
ban, abban hogy élete, léte nem e 
föld számára rendeltetett csupán!

Vájjon panaszra, kétségeskedésre, 
kesergésre, vagy a lélek javainak 
keresésére indit-e téged az idők 
bizonytalansága ?

Tudnod kell, hogy ennek a nyug
talan, lázas, bizonytalanságban há
nyódó világnak, mire van szüksé
ge! Olyan emberekre, akik nyu
godtságot tudnak adni neki, mert 
biztos talajon állnak; úgy futnak, 
mint nem bizonytalanra...

Futnak! Nem kényelmes lassú
sággal, nem könnyű megalkuvással, 
hanem teljes erőből, minden tehet
ségükkel végzik munkájukat s nem 
csupán szerződés, hivány, hanem

Megtörténik olykor, hogy egy-egy 
kitérő ezzel jelentkezik a lelkész i 
hivatalnál: „Kérem most jöttem rá, 
hogy én evangélikus vagyok. De 
csak papiroson. Mert nem ebben 
a hitben nevelkedtem s nem is 
ismerem az evangélikus vallást. 
Kitérek.“ Jellegzetes elnevelési 
eset.

Az ilyen elnevelésnek rendszerint 
két oka lehet. Az egyik szándék- 
talan tévedés, a másik szándékos 
rosszindulat. Megtörténhetik, hogy 
egy evangélikus gyermeket anya
könyvi, vagy egyéb tévedés alapján 
nem evangélikusnak Írnak be az 
iskolában. Az illető azután nem ré
szesül evangélikus hitoktatásban. 
De előfordul az is, hogy az evan
gélikus gyermek vallását szándé
kosan elhallgatják és elnevelik, bár 
jól tudják, hogy evangélikus. Városi 
gyülekezeteink lelkészei lépten- 
nyomon „ásnak ki* ilyen „eldugott“ 
evangélikus gyermekeket.

lelkiismeret szerint ismerik köte
lességüket, mert ismerik a biztos 
célt. „Hogy az Ő országában, Ö 
alatta éljek...“ Ez a futás nem a 
bizonytalanság futása.

Az olimpiai játékok előtt fáklyás 
staféta vitte az olimpiai tüzet a 
versenyek színhelyére. Nagy telje
sítmény, szép dolog lehet ez a 
fáklyafutás. S úgy mondják, nem 
földi tűzzel gyújtották meg az 
olimpiai lángot. Bizonyára a nap 
sugaraival. S milyen lelkesedéssel 
szolgálták az olimpiai láng ügyét!

Reánk pedig az Isten bizonnyal 
éji lángot bízott, az evangélium 
világosságát! Vigyük egy életen 
által s fussuk vele pályánkat úgy, 
mint nem bizonytalanra.

K ó ts  L ajos.

A legnagyobb mulasztást ilyen 
esetben természetesen a szülő kö
veti el. Rendszerint vegyesházas
ságban fordulnak elő ilyenek. Ma 
már törvény kötelez minden állami 
és felekezeti iskolát, kogy a tanulók 
beírását nem bemondás, hanem 
csak hivatalos anyakönyvi kivonat 
alapján szabad eszközölni. így te
hát majdnem teljesen ki van zárva 
a jóhiszemű tévedés. De a törvény 
kötelezi arra is az iskolákat, hogy 
a náluk beirt másvallásu gyermekek 
névsorát át kell terjeszteni az ille
tékes egyházhoz, hogy az gondos- 
kodhassék a gyermekek hitoktatá
sáról. Ha az igazgatók ezt elmu
lasztják, törvényszegést követ
nek el.

Leginkább azonban a szülőnek 
kell őrködnie s Isten előtt hordozott 
felelőssége tudatában arról gondos
kodnia, hogy evangélikus gyerme
kének vallása se tévedésből se 
rosszindu’at révén el ne sikkadjon.

Az elnevellek.
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A mustármag csodája.
Németországot járó ember sokat 

gyönyörködhetik szép és régi várro
mokban, amelyek rég múlt dicsőségét 
hirdetik. Németországban járó evangéli
kus ember sokat gyönyörködhetik szép 
és hatalmas várakban, melyek nem rég 
múlt dicsőségnek a hirdetői, hanem 
amelyek az Isten hatalmának és jóságá
nak a tanúbizonyságai. Ezek az evangé- 
likusság várai, amelyek úgy állanak ma 
is, a harcok közepette is, szilárdan és 
megmozdíthatatlanul, mint sziklaóriásra 
épített erődök. Ha délen jár az ember, 
itt látja Neuendettelsau és Rummelsberg 
szeretetintézményeit, ha északon, ott ta
lálja Bethelt, Hannovert és Hambur
got, az evangélikus szeretetmunka vá
rait. Most hadd szóljunk egynéhány 
szót a' hamburgi Wichern-intézményék
ről, hadd mondjanak azok va
lamit magukról.

Ez az intézmény mindenek
előtt rámutat a mustármag 
csodájára. Arra, hogy mi lehet 
a kicsinyből, az emberileg 
jelentéktelennek látszó dolog
ból. Egyetlen egy intézmény 
sem keletkezett úgy, hogy 
óriási pénzösszeggel nekiálltak 
szeretetotthonokat építeni, ha
nem mindegyik úgy, hogy 
elvetettek egy mustármagot 
s az növekedett, az fejlődött 
és nőtt hatalmas fává.

A mustármag csodáját hir
deti ennek az intézménynek 
az alapítója, Wiehern János 
Henrik. Az édesatyja bérkocsis 
volt, aki hihetetlen szorgalom
mal 10 idegen nyelvet tanult 
meg. Maga Wiehern, jótevő 
emberek segítségével tudta

csak a theológiát elvégezni s mint 
egy vasárnapi iskola tanítója kezdte, 
meg munkálkodását. És mi lett belőle? 
A hallei egyetem díszdoktorátussal tün
tette ki, a porosz király kinevezte a bel
ügyminisztériumba a fogház és szegény
ügy legfőbb előadójává. Vasárnapi is
kolai tanítóból — theológiai díszdoktor, 
a bérkocsis fiából — miniszteri főtiszt
viselő. A mustármag csodáját hirdeti a 
hamburgi intézmények alapítója.

A mustármag csodáját hirdeti azután 
ennek az intézménynek a keletkezése is. 
Az volt az elindulás, hogy Wiehern ka
pott ismerősétől egy régi, ósdi szalma
fedeles parasztházat. „Rauhes Haus“-nak 
hívták. Nem lehet lefordítani ezt a szót, 
mert még a német kifejezés sem mond 
semmit. Egyszerű szalmafedeles paraszt
ház volt az alap. Nem lehetett benne 
lakni, ki kellett javíttatni, hogy össze ne 
dűljön. S mi lett belőle? Ma hatalmas

épületek, két-három emeletes modern 
iskolák állanak, megmozdíthatatlan vár
ként az evangélikusság történetében. Az 
a kép, amit lapunkban közlünk, a „Rau
hes Haus“ egyszerű, szalmafedeles épü
letét mutatja. Még ma is ilyen, mint 
amilyen volt 1833-ban, amikor Wiehern 
beköltözött oda. Képzeljük el az új és 
emeletes épületóriásokat az egyszerű 
szalmafedeles parasztház mellett? A 
mustármag csodáját hirdetik!

Wiehern lélekmentő munkáját három 
rossz útra tért fiatal gyermeken kezdte 
meg. Már fiatal korától mindig foglal
koztatta az a gondolat: mi lesz a pro
letársorban élő, züllésnek indult gyer
mekekkel? Mi lesz azokkal, akiknek 
édesapjuk talán a börtönben éli le éle
tének legnagyobb részét, akik édesany
juktól jót nem tanulhatnak? Mi lesz 
ezekkel, ha nem törődik velük az egy
ház, Krisztus* hivatalos szolgái? Elha

tározta, hogy segítségére siet 
ezeknek a tiatal szerencsétle
neknek, életcélul tűzze ki 
ezeknek a megmentését. Há
rom fiatal bűnöző és bűnös 
lélekkel kezdte meg munká
ját. Számuk mindig nőtt. Ma 
már százak és ezrek köszönik 
ennek az intézménynek éle
tüket, becsületüket, mindenü
ket. A mustármag csodája ez!

S a mustármag csodáját 
hirdeti végül ennek az intéz
ménynek a módszere. Wiehern 
nem dolgozott kicsiszolt és 
kicirkalmazott nevelési fogá
sokkal Nem használt külön
böző elméletek alapján megírt 
és többszörösen javított tan
könyveket. Nevelésének alapja 
a keresztyén szeretet, főtan
könyve a kiskáté és Luthernek 
egyes iratai Ezeken kívül ha n-

A csodái.
Irta: dr. Schlitt G yu la . 34

Elhallgatott. Kimerült. Natalia mozdulatlanná fagyott iz
galmában. Végtelen távolból ketté válni látszott a sötétség s 
bizonytalanul tántorgó sejtés villant fel benne, hogy makacsul 
emlékezéssé izmosodjon. A szívverése is elállt. A korai gyer
mekévekre nehezedő köd, mintha szakadóban lenne. Mintha 
oszlana. Mintha látná a karácsonyfa csillogásátf... Látja, 
mint billen a létra... Marianna zuhan..., meginog a fa... A ré
mület iszonya borzong rajta végig. Igaz lehetne?... Nagy 
szeme egyre tágul s előredülten bámul a megvillanó sejtelem 
derengése felé, hogy magába nyelje s tudattá világosodjon a 
halvány emlékezés. Mintha látná a kis fiút is, meg a hintalo
vat... A látniakarás roppant erejével szemébe ül, igyekszik át
fúrni magát a homályon, hogy megfoghassa eszével, mi már 
sejtelmében is megrázza egész valóját. Lehetséges volna!? 
Vannak csodák, zúgja mind hangosabban valami belülről... 
Csoda minden, mígnem megvilágosodik a homály s a sejtés 
tudattá szilárdul... De akkor ez a nő itt mellette az anyja!... 
Mint a villám vágott rajta keresztül a gondolat... s az a sze
rencsétlen, ki magára gyújtotta viskóját, az ő nővére..., a Ma
rianna. Édes testvére... testvérei... Rettentő!!... Hogy is 
mondta egyszer Rujeff? Ha tudnád, ki vagy te nekem!?... Ak
kori... Csak erre a rokoni kapcsolatra célozhatott! Natáliának 
még a hajaszála is megmerevedett... Szegény Nastasal... Mit 
szenvedhetett. Megölte gyermekét... s megnyugodtan nézte... 
mint?... Natalia felugrik a pádról, mintha kiakarna szakadni 
önmagából, hogy meneküljön az elöl, ki segédkezet nyújtott a 
testvér meggyilkolásához. Hideg verejték ült arcára. Két keze 
szorítja fejét, szemében az őrület döbbeneté. Odahajol az asz- 
szonyhoz s nézi meredten arcát..., keres..., kutat, nem rejtő
zik-e valami önmagából ennek bágyadt ráncai között? Mohó 
.vágyakozásában ezt a csodát leste s most retteg a hasonlatos

ság felfedezésétől. A vágy a csoda után s ez asszony szeren
csétlenségével kapcsolatos teljesülés ijedelme majd eszét ve
szi... Keres és fél, hogy rátalál, amit keres. Rettegni attól, mi 
után epekedünk, idegeket bomlaszt. Éhes nézésével majd ma
gába habzsolta az asszony arcát. Hirtelen enged benne a féle
lem kötötte feszültség. Nincs köze ez asszonyhoz..., ez asszony 
szerencsétlenségéhez. Idegen neki minden vonása s más lélek 
tekintete néz elő szeméből. Természetes vonzalma hozzá bizo
nyára más érzésnek folyamánya... Valószínű az asszonynak 
nyomorúsága ébresztette fel iránta a szánalmat, a rokonszen- 
vet. Erre megnyugodott.

Búcsút vett. Az asszony elkísérte, mert útba esett a la
kása. Alig tudott megválni Natáliától.

Alfréd dolgozó szobájában még világosság volt. A her
ceggel tárgyalt. Natalia szobájába siet... Gondolatai közé be
leszövődik a hercegnek a neve. A herceg és a szegény asz- 
szony. Hátha a herceg arcában találja meg azokat a bizonyos 
vonásokat. Még nem gondolt rá... Maga elé idézi képzeleté
ben Mirakowot... Dehát az asszony Nyehoroff hercegné!... A 
herceg talán álnevet használ!?... Elhatározta, ha csak lehet, 
ma este még találkozik Mirakowval.

XXIV. FEJEZET.
Rujeff alig tudott feltápászkodni. Fájt minden csontja. A 

földön tapogatódzott, kereste tőrét. Közben nagyokat nyögött 
s nyomkodta hátát, hogy engedelmesebben hajladozzon. Dol
gozott benne a düh, mint a vulkán mélyén a láva. Magába 
nyelt azonban minden hangot, csupán fogainak csikorgása hal
latszott.

A zuhanásra Alex lerohant az emeletről, ki hiába kereste 
eddig Rujeffet. Sejtelme sem volt, mi történhetett.

— Ki az? — kiáltja.
Semmi válasz, csak morgás féle hallatszik, mint a fene

vad morog, mikor sebzetten ott kell hagynia a csatateret azzal

A „R auhes H au s“.
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goztatta, hogy mindezek mellett a mun
ka egyike a legjobb nevelőeszközök
nek. S ha ma az ember Németország
ban jár s látogatja a nevelő és javító- 
intézményeket. mindegyikben ugyanez
zel a módszerrel dolgoznak és mente
nek. Az egyszerű vasárnapi iskolai ta
nító módszere hódított és mindenki 
örömmel használta.

A mustármag csodáját hirdeti a ham
burgi Wiehern intézmény is. S ez a sok 
hihetetlenség és csodálatosan hangzó 
dolog1, amit most elmondottam, nem 
lesz többé hihetetlenség és csoda ab
ban a pillanatban, ha elmondom, mi ál! 
ennek az embernek a sírkövén? „Az a 
győzelem, mely legyőzte a világot, a mi 
hitünk!“ (I. János 5, 4.) Ez a mustár
mag csodájának a magyarázata.

Weltler Ödön■

A dunánínnení 
egyházkerület közgyűlése.

Szeptember 2.—4. napjain zajlott le 
a dunáninneni csonka evangélikus egy
házkerület évi rendes közgyűlése Sal- 
gótarjában D. Kovács Sándor püspök és 
dr. Sztranyavszky Sándor kér. felügyelő 
elnöklete mellett. A közgyűlésen a ke
rület egyházi és világi elemei nagy 
számmal vettek részt.

Úgy a közgyűlés, mint az azt meg
előző biz. ülések az egyház nemrég fel
avatott pompás új kultúrházában foly
tak le. 25.000 P-s költséggel létesült s 
alig hiszem, hogy van még egy egyhá
zunk. amely ilyen gyönyörű és a gyüle
kezeti élet fejlesztésére alkalmas intéz
ménnyel dicsekedhetnék. A gyáminté
zeti istentisztelet keretében a kerület 
főpásztora két végzett theológust szen

telt lelkésszé: Aranyi Józsefet és Sze- 
pessy Károlyt, akije közül előbbi Ber
linben folytatja tanulmányait, utóbbit 
pedig ä püspök Sámsonházára rendelte 
segédlelkésznek. A nagyszámú hívő se
regre mély benyomással volt a lelkész
avatás felemelő szertartása.

A kerületi lelkészértekezleten Szűcs 
Sándor magyaróvári lelkész tartott írás
magyarázatot a böjt evang. szellemű 
felfogásáról Máté VI. 16.—18. v. alap
ián. Irányi Kamill székesfehérvári lel
kész igen tanulságos értekezést olva
sott fel a szórvánvgondozás nehézségei
ről. saját nagykiteriedésű szórványok
kal rendelkező egyházában szerzett ta
pasztalatok alaDián. Végül Mihaiovics 
Samu nógrádi főesperes adta elő érté
kes tanulmányát az egyházi adózás kér
déséről. kapcsolatban a zsinat idevágó 
javaslataival.

A közgyűlést szept. 4.-én nyitotta 
meg dr. Sztranyavszky kér. felügyelő. 
Megnyitó beszédének részletei országos 
visszhangot keltettek s velük a napila
pok is bőven foglalkoztak. „Az egyhá 
zak — úgymond — mindenkor fontos 
szerepet vannak hivatva betölteni a 
nemzeti és állami életben. Az állam je
lenti befelé a rendet, kifelé a biztonsá
got. az egyházak szerepe pedig az is- 
tenige eszközével munkálni a lelkek 
békéjét és egyensúlyát.“ Megrendítő 
szavakkal mutatott reá arra a veszede
lemre. melv a különböző felekezetek 
testvérharcából, egyenetlenségéből szár
mazhat. ,.A romlás és a gyűlölet járvá
nya mindig a lelkekben kezdődik, az 
anyagi javakon folytatódik s a polgár- 
háborúk kegyetlen vérontásával végző
dik. Elrettentő példa erre a mai Spa
nyolország, ahonnan égő templomok 
yörös fénye látszik és legyilkolt papok 
halálhörgése hallatszik...“

Majd D. Kovács Sándor püspök ter

jesztette a közgyűlés elé első püspöki 
jelentését, melyben egyházunk létkérdé
seiként jelölte meg a szórványgondo
zást s az ifjúsággal való foglalkozás 
behatóbbá tételét. „A felekezetközi vi
szony kulcsproblémája — mondotta — 
a reverzális-kérdés, amely annyi áldat
lan viszálykodás magva s az államha
talom részéről sürgős orvoslást köve
tel.“

A közgyűlés keretében nyújtotta át 
Sztranyavszky felügyelő Kardos Gyula 
balassagyarmati lelkész-alesperesnek és 
dr. Zelenka Frigyes kér. világi főjegy
zőnek a kormánvfötanácsosi kinevezés
ről szóló legfelsőbb okiratot, mely sze
mélyükön keresztül az egyházi munka
kör megbecsülését és értékelését jelen
ti. A kitüntetettek meghatva mondottak 
köszönetét a jövőben is felajánlva min
den erejüket egyházunk szolgálatának. 
A tárgysorozat pontjainak Ietárgyalása 
után a közgyűlés az „Erős várunk“ el- 
éneklésével ért véget.

Adná a kegyelem Istene, hogy mind
azon indítás, amit a közgyűlés tagjai 
Salgótarjánból lelkűkben magukkal vit
tek, anyaszentegyházunk boldogabb jö
vendőjébe épülne bele.

Sziics Sándor.

A szeretet
mindig adósnak érzi magát.

M agyarország i utam  b en yom ása i.

Irta: Rinne Károly finn lelkész.
Már iskolás gyermek koromban job

ban dobogott a szívem, mikor Magyar- 
ország nevét hallottam említeni. Mikor 
azután Helsinkibe kerültem lelkésznek s 
ott megismerkedhettem fiatal magyar

a tudattal, hogy legyőzték. Alex felcsapja a villanyt. Rujeff 
sompolyog el mellette. Hiába faggatja, Rujeff nem ad választ. 
Eltűnik a folyosón. Magatartása nem ébreszt Alexban semmi 
különösebb gyanút. Megszokta nála a hallgatag dühöngést. 
Egyet alszik rá s minden másként lesz reggelre. Ki tudja, mi 
volt vele? A fontos, hogy itt van a házban.

Alexet különben is jobban érdekelte, mi van Júliával? 
Benyit hozzá. Halálsápadtan áll a szoba közepén s még egyre 
figyel, nem ísmétlődik-e a zaj?

— Mi volt ez? — kérdi Alex.
— Valami veszély környez. Úgy félek... — mondja sze- 

pegve Julia.
— Nem történt valami Natáliával? Ép az imént ment el!
Alex már rohan is az utcára. Minden csendes. Visszajön.
— Semmit nem látok — mondja, — zárja magára az aj

tót s pihenjen le!
— Ne hagyjon magamra, félek!... — könyörög félve

Julia.
— Nem hagyom magára. Itt leszek az ajtó előtt és vir

rasztók!...
— Akkor menjen!
Kezét nyújtotta s ennek a kéznek szorítása tartóztatta. 

Remegő melegség áradt belőle Alexra, mint tavasszal a lan
gyos szellő a földre. Fejébe hajtotta a vért. Csak úgy szédült. 
F.z a bánatosan könyörgő fehér arc..., ezek az epedő szép sze
mek..., ez a lüktető melegség!... hív..., csábít... Táncolt előtte 
a villanykörte fénye, mint a megbomlott láng, mely a pokolból 
szabadult elő. S hirtelen megtorpan. Hisz a szeretetet kereső 
védtelenség áll előtte s ennek csak hódolat és szolgálat jár... 
Ajkához emeli azt a remegő kis kezet. Megcsókolja s megy las
san kifelé. Julia néz utána s arca mosolyba kerekedik, mint a 
virágkehely, mikor a lehunyó nap után fordítja fényéhes szir
mait. Julia nyugodtan aludhatott. Egész éjjel egy pillanatra 
sem hagyta ott az ajtót Alex.

XXV. FEJEZET.
Rujeff tehetetlen dühében a pincébe rohant. A szégyen 

keltette bosszú hajtja. Hátha hall valamit, ami megkönnyíti a 
megtorlást. A rendőrfőnök áll útjában s minden gyűlöletével 
ellene fordul. Nincs nyugta, míg nem tette el láb alól... Meg 
fogja ölni... Ez most már elhatározott szándéka volt. A hiúság 
sérelmében fogant elszántság erős. Nem ismer akadályt, míg 
nem tetté váltotta magát. Agya zúgott s majd összeroppan- 
totta a kagylót, amint füléhez szorította.

— Szóval holnapután utazunk s szerdán éjjel tizenkettő 
felé érünk Budapestre.

A rendőrfőnök hangja volt. Rujeffet izgalmában a hideg 
rázza. Szinte vacogott a foga.

— Gyönyörű város. Már maga ez is biztosítja, hogy né
pes lesz a konferencia. Gyönyörű város. Ott lesz Európa min
den rendőrfőnöke. Tudom! — Mondja Mirakow.

Rujeff a száját tátotta felfelé, hogy felfogjon minden
szót.

— Megtaláljuk a módját, hogy véget vessünk ennek a 
vakmerő propagandának.

Rujeffnak ropognak ökölbe szorult ujjai. De hallgat. Nyí
lik az ajtó odafent.

— Jó estét, uraim! — muzsikál Natalia hangja.
Rujeffnak megcsikordul a foga. Micsoda fesztelenséggel

köszön Natalia, mintha mi sem történt volna.
— Éppen búcsúzom, Julia, — mondja Mirakow, — saj

nálom, hogy már nem előbb szerencséltetett kedves társasá
gával.

— Az urak jobban szeretnek maguk lenni, még így is 
csak suttogva mernek tárgyalni.

— Nem is neked való, amiről mi tárgyalunk. — Jegyzi 
meg komolyan Alfréd.

— Alig merek már bejönni ebbe a szobába. Minden sa
rokból suttognak, mintha kísértetek rejtőznének.

(Folytatjuk.)
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ev. lelkészekkel, akik közül mostanában 
minden évben jött valaki fővárosunkba 
tanulmányainak folytatására, akkor egé
szen Közel jött hozzám Magyarország. 
Először akkor ébredt fel bennem hatá
rozottan a vágy, hogy szemtől szembe 
is lássam ezt az országot, amikor egy 
ilyen fiatal lelkész elénekelte nekünk a 
magyar gályarabok énekét. Még ma is 
élénken emlékezem, hogy mennyire 
megindított akkor ennek az éneknek a 
hallása, pedig akkor még nem is értet
tem a szövegét. Mielőtt azonban én ma
gam eljöhettem volna Magyarországra, 
eljött Magyarország hozzám. Mikor 
Túróczy Zoltán győri lelkész Finnor
szágban járt, négy hónapig nálam la
kott. Ez alatt az idő alatt úgy éreztem, 
mintha Magyarország és annak lutherá
nus egyháza volna nálam kicsinyben. 
Ekkor kezdtem el egy kicsit magyarul 
is tanunli, ami nagy örömömre szolgált. 
Mikor azután a jövő májusi budapesti 
finn-ugor lelkészgyülés előkészítésével a 
finn egyház érseke finn részről engem 
bízott meg, Isten megadta az alkalmat 
és a parancsot is arra. hogy nyári sza
badságom alatt szemtől-szembe is meg
lássam Magyarországot. Most, amkor 
közel hathetes itt tartózkodás után el
hagyom ezt, a nekem oly kedves orszá
got, leírok egypárait magyarországi ten
gersok benyomásomról.

Ami a külsőségeket illeti, utam 
egész rendkívüli módon nagyszerűen 
folyt le. Csak pár hetet tölthettem itt, 
de ez alatt az idő alatt rendkívül sokat 
láthattam a magyar egyházi és lelki 
életből, a magyar vendégszeretet pedig 
egyenesen leírhatatlanul megindító.

Számomra személy szerint az volt a 
legfontosabb, hogy a magyar lelki életét 
láthassam és láthattam is sokat abból 
az elrejtett világból, mely Isten és az 
ember viszonya egymáshoz. Nem fogom 
soha elfelejteni azt az órát, amikor a 
győri fogház rabjai sírva fakadtak 
észak fiának töredezett magyar beszé
dére, aki bizonyságot tett előttük a 
saját rabságáról és Krisztus bilincstörő 
hatalmáról.

Mindenütt éreztem, hogy rajtunk 
van Isten áldása, de talán mégis azt 
kell mondanom, hogy a leggyönyörűsé
gesebb az a tíz nap volt, amit a ma
gyar ev. lelkészek balatonparti üdülőjé
ben, Kapernaumban töltöttem. Azok az 
ifjú theológusok, kiknek őszinte szere- 
tetét ott tapasztalhattam, finn szíve
men begyógyíthatatlan sebet ejtettek s 
azok a lelkésztestvérek, akikkel csen
des esti áhítatok alkalmával együtt ül
tünk a Krisztus lábai előtt, felejthetet
lenek számomra. Az az idő, mit ott 
tölthettünk, nekem is s bizonnyal mind
nyájunknak, valóságos nyári egyetem 
volt, melyben maga az élet ura volt a 
tanítómester. Oh Kapernaum, hogyan 
vágyódom utánad és barátaid után!

Erősen megfogott az Úr a domonyi 
baráti lelkészkonferencián is, ahol több 
küzködő mennyei vándorral ismerked
hettem meg. Mikor ez az őszinte, kép
mutatás nélküli gyűlés véget ért s mi 
mind meghajtottuk térdeinket az Úr 
előtt, hogy magunk és egyházunk szá
mára az ébredés kegyelmét kérjük tőle, 
sokat gondoltam arra. hogy Isten na
gyon meg fogja áldani a magyar luthe
ránus egyházat, ha megmarad és jár a 
meealázkodásnak ezen az útján, ame

lyen önmaga mindég kisebb lesz, az Úr 
ellenben mindég nagyobb.

Nagy biztatás volt számomra az 
abonyi ifjúsági gyűlés is, ahol közel 
négyszáz ifjú állt meg az Úr színe előtt. 
Úgy éreztem magam közöttük, mintha 
magam is megfiatalodnék. Drága emlék 
számomra erről a gyűlésről egy fiatal 
fiú, aki nagy távolságról jött kerékpá
ron a gyűlésre s mikor megkérdeztem, 
hogy miért vállalkozott erre a nagy erő
feszítésre, azt felelte: „Azért jöttem,
hogy itt találkozzam Krisztussal.“ Oh 
bárcsak sok ilyen if ja lenne Magyaror
szágnak! Fényes jövendő napfelkelte 
lenne az.

Nem lehet mindenről írni, de azért 
még meg akarom említeni Fótot, ahol 
késő este a papiak gyönyörű kertjé
ben finn énekeket énekeltek a leányok, 
Csomádot, ahol hétköznap délelőtt sür
gős dologidőben gyűlt össze a nép Isten 
igéjének hallgatására; Nagytarcsát, ahol 
égő szívű magyar papokkal lehetett ta
lálkozásom. Nem felejthetem el Kistar- 
csát sem, az özvegy papnék otthonát, 
ahol az örökkévalóság bélyegét hordoz
ta magán az a rövid óra is, melyben a 
halál szétszóró és a Krisztus összegyűj
tő szeretetéröl beszélhettünk.

Nagy hatást gyakorolt reám Békés
csaba éneklő gyülekezete is, amelyik 
minden reggel elindul 1200 éneket tar
talmazó, mély lelki tartalmú énekes
könyvével a templomba énekelni. Ez a 
gyülekezet úgy énekel, mint sok vizek 
zúgása. Nincs is szebb templomi dísz, 
mint az éneklő gyülekezet maga.

Mindezeken a drága emlékeken kí
vül, azoknak keretei között, sok lelki 
tanítást is kaptam Magyarországon.

Természetes, hogy az az ember, aki 
Finnország számára Isten legnagyobb 
ajándékának a nemzeti lelki ébredési 
mozgalmakat tartja, mindenütt sóvá
rogva keresi annak a léleknek a nyo
mait, azonban mégis be kell vallanom, 
hogy Isten az ő országából sok min
dent mutatott meg nekem itt Magyar- 
országon, amit eddig nem láttam, nem 
is ismertem, vagy pedig egészen más 
megvilágításban láttam. Mindenekelőtt 
új bátorságot kaptam a harcra, mikor 
láttam, hogy a reformáció magyar egy
házai mennyire harcoló egyházak. Kül
sőleg is állandó harci készenlétben kell 
lenniök s belsőleg is állandóan őrköd
niük kell, hogy lámpái ki ne aludjanak. 
Bizony, csak az a hit marad meg, ame
lyik harcol.

Nagyon örülök annak, hogy a ma
gyar lutheránus egyház oly közel került 
a szívemhez azok által a kedves bará
taim által, akiket az Úr magyar utamon 
ajándékozott nekem. Oh milyen drágák 
az Úrtól nyert barátok! Remélem, hogy 
Finnország és annak egyháza is köze
lebb jött ez által az út által a magyar 
szívekhez. Külösen fontos ez azért, 
mert meg vagyok győződve, hogy azok
ban a nehéz időkben, amelyek fele 
megy az életünk, a finn-ugor népeknek 
és egyházaiknak nagy szükségük lesz 
egymás támogatására. Ezért örülök oly 
nagyon annak is, hogy a finn-magyar 
lelkészcsere és kölcsönhatás az utóbbi 
időkben oly erőteljesen megélénkült.

Annak, hogy körutamon nem beszél
hettem szabadon a magyar nyelvet, 
megvolt a maga rossz, de jó oldala is. 
Sajnálom, hogy tolmács által kellett be
szélnem s akkor is, amikor magyarul

beszéltem, nem mondhattam el min
dent, amit szerettem volna. Jóoldala 
azonban az, hogy Isten újra megtanított 
némán, csendben lenni s emberek szava 
helyett az ö  szavára hallgatni.

Egy nagy fájdalmam azonban mégis 
van, amikor most elhagyom ezt a verő
fényes Magyarországot és itt küzködő 
barátaimat. Megcsonkították itt a szí
vemet. A sebzett szívből folyik a vér s 
fájdalom árad szét a testbe. A magyar 
szeretet verte ezt a sebet, szerezte ne
kem ezt a fájdalmat. Olyan csodálatos 
ez a fájdalom, hogy az a hő kívánsá
gom, hogy sohse szűnjék meg. Imád
kozom, hogy tegye az Úr a magyar ev. 
egyház minden fájdalmát az én fájdal
mammá és minden örömét az én örö
mömmé is.

Isten velünk! Viszontlátásra!

A. k e r e s z t y é n  e m b e r  soha 
sincs készen, mindig csak készül.

Luther.

EMBER V A G Y O K  É N  IS!
Én is ember vagyok;
De száz bukáson át 
Uj életnek zengem 
Tiszta, uj dalát.

telkemet tisztítom 
Bűnbánót tüzével,
Szivem együtt vérzik 
Bűnösök sebével.

Én is ember vagyok;
De ha sok a vétkem,
Égi máglyát rakok 
Lelkemnek mélyében.

S mikor a bünmámor 
Úrrá lett szivemen:
Bünbánat tüzével 
Tisztára égetem.

Keve Lajos.

A n y e lv  b ű n ei.
Olyan sokat vétkezünk a nyelvünk

kel, hogy szinte nem is merünk nyel
vünk megtisztításához komolyan hozzá
fogni. ösztönszerűen érezzük a feladat 
nagyságát és ezért inkább behunyjuk 
szemünket, hogy ne lássuk és meg ne 
rémüljünk tőle. így válik lehetségessé, 
hogy a nyelv fékezhetetlenül garázdál
kodik, lángbaborítja életünket (Jak. 3, 
6.), mi pedig élünk nyugodtan az égő 
házban és a veszedelemből jóformán 
semmit sem veszünk észre.

Különösen sokat vétkezünk nyel
vünkkel akkor, amikor embertársainkról 
azok távollétében beszélünk. Nagyon 
kevesen vannak, akik ezt a kérdést be
csületesen és halálos komolyan veszik. 
Pedig egészen bizonyos, hogy nem sza
bad soha senkiről olyasmit mondanunk, 
amit nem mernénk annak az embertár
sunknak a szemébe is megmondani. 
Hányszor forrna csak egy nap is aj
kunkra a szó, ha azok az emberek, 
akikről beszélünk, hirtelen előttünk te-
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remiiének! Az előbbi törvény velünk 
érintkező és tőlünk egészen távol álló 
embertársainkról mondott szavainkra 
egyaránt vonatkozik. Mennyivel keve
sebb szidalmat kapnának a mindenkitől 
agyonbirált közéleti nagyságok is, ha 
mernénk őszintén programmba venni 
ennek a kérdésnek a rendezését éle
tünkben.

Van azonban a kérdésnek egy má
sik oldala is. Az emberek szemébe sem 
szabad mindent megmondani, hanem 
csak azt, amiről egészen bizonyosan ál
líthatjuk, hogy szeretetből fakad. Ami 
nem a tiszta szeretetből ered, azt nem
csak akár szembe, akár hátmegett meg
mondani, hanem még gondolni sem sza
bad az emberekről.

Vannak, akik utálják a képmutatást 
és azt a szemforgató hízelgést, amely- 
lyel szépeket mondanak az emberek 
olyanoknak, akikről hátuk mögött a leg
rosszabb véleményt nyilvánítják — és 
azért egyenesek és őszinték akarnak 
lenni. Ha azonban ezek megfeledkeznek 
a kérdésnek erről az oldaláról, akkor a 
képmutalás helyett másik hibába esnek: 
nem tudnak különbséget tenni az őszin
teség és a gorombaság, a becsületesség 
és a tiszteletlenség között. Ezek az 
igazság bajnokaiként vérig sértegetik 
sokszor embertársaikat anélkül, hogy a 
legkevésbbé is használnának vele. Szo
morú sorsú embereknek érzik magukat, 
akiknek, mert igazat mondanak, rend
szerint beverik a fejét. Pedig inkább 
arra kellene gondolni, hogy hiába van 
őszinteség bennünk, ha hiányzik belőlük 
a szeretet. Ha akkor is igazán becsüle
tesek lennénk, amikor a szeretet mérle
gére tesszük rá mindazt, ami az embe
rekről hátuk mögött szólunk vagy gon
dolunk és mindent el is vetnénk ma
gunktól, ami nem üti meg a mértéket, 
akkor bizonyosan sokkal kevesebbszer 
éreznénk magunkat olyanféle hamis vá
laszút előtt, hogy most vagy képmuta
tónak kell lennünk, vagy olyant kell 
mondanunk, ami sérteni fog.

Bűn az, ha hízelgésből vagy gyáva
ságból mást mondunk az embereknek, 
mint a róluk való igazi véleményünket 
és így képmutatók leszünk, de bűn az 
is, ha véleményünket őszintén meg
mondjuk, ha maga a vélemény rossz, 
szeretetlen és így bűnös.

Mondom nektek: Minden hivalkodó
beszédért, amit beszélnek az emberek, 
számot adnak majd az ítélet napján. 
(Máté 12, 36.) B. J.

É gő tem p lom ok .
A lángbaborult Spanyolországban 

lángban állnak a templomok is. ősi szé
kesegyházak, építészileg is világhírű 
templomok üszkös romokban hevernek.

Sajátságos jelenség, hogy a kom
munizmus romboló tömegszenvedélye 
elsősorban mindig a templomok ellen 
szokott fordulni. Miért? Miért bántja a 
kommunisták szemét a templom? A kö
veire haragusznak? Bizonnyal nem. Ha
nem gyűlölik azt a Krisztust, akit a 
templom képvisel.

A templomok elpusztítása nem ne
héz. A templom a békesség háza. Nin
csenek rajta lörések, ablakaiból nem 
nyúlnak ki gyilkos ágyúcsövek.

És mégis: a templomok elpusztítása

teljesen céltalan. Ha hitetlen gyülekezet 
élt ott a templom körül, akkor az a 
templom — ha még oly szép is — nem 
ér többet romhalmaznál. Ha pedig hivő 
gyülekezet élt ott a templom körül, ak
kor hiába lövik szét, vagy gyújtják fel 
az épületet. Isten nem a kövekhez kö
tötte az ő ügyét. Az evangéliom a ka
takombák barlangjaiban is Istennek ere
je. A falakat szétrombolhatják, a nyájat 
szétkergethetik — Krisztus örökké meg
marad. Oroszországban is, Spanyolor
szágban is — nálunk is!

T E M P L O M S Z E N T E L É S R E * )
Dallam : Jövel Szentlélek. . .

lm ez a nap öröm napja,
Imánk az Úr meghallgatta!
Készen áll az Isten háza,
Szivünk örülj, örülj márnái 
Itt imádjuk az Úr Istent,
Aki fényben lakik ott fent,
De megjelenik közöttünk,
Midőn, itt együtt örvendezünk.
— Áldott, óh áldott az Isten III

Ez a nap áldozat napja,
Verejték van a falakba’.
Fillérekből raktuk össze,
Áldott légy Isten örökreI 
Segített asszony és gyermek,
Az is, kinek kevés termett,
Vajha e láng tovább égne 
S áthatna a következőkre!
— Áldott, óh áldott az Isten!!!

Ez a nap győzelem napja,
Velünk az Úr erős karja. 
Gúnyolódók titkon várták,
Mint lesz csúffá az imádság 
A gúny, habár éget és fáj,
Nem csügged e maroknyi nyáj;
A nagy próbát lm kiállta,
Hitét az ellenfél csudálta,
— Áldott, óh áldott az Isten III

Ez a nap szeretet napja,
Ünnepünk fényét ez adja,
Hitnél nagyobb a szeretet,
Ez az, ami mennybe vezet.
Szelíd Jézus taníts minket,
Szeretni ellenségünket,
Áldani azt, aki áthoz,
így közelednünk keresztfádhoz..!
— Áldott, óh áldott az Isten III

lm ez a nap öröm napja,
Imánk az Úr meghallgatta I 
Készen áll az Isten háza,
Szivünk örülj, örülj máma I 
Itt imádjuk az Úr Istent,
Aki fényben lakik ott fent,
De megjelenik közöttünk,
Midőn itt együtt örvendezünk,
— Áldott, óh áldott az Isten II!

Harmati Béla.
*) A másvallásuak közé ékelt olcsvai evan

gélikus gyülekezet nagy áldozattal épült templo
mának felszentelésére irta szerző ez éneket.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
E lveszett...

Szeptember 13. A tékozló fiú  történeté
ben benne van az egész emberiség és 
minden egyes ember története. Lukács 
15 : 32. hegycsúcsára állva próbáljuk 
meg e történet látókörének kiszólesi- 
tését.

Szeptember 13. Elveszett ártatlanság.
I. Mózes 3 : 1—13. Az az igazi ártat
lanság, amely nem veszi észre a bűn és 
rossz lehetőségét. Kisgyermekekben ta
láljuk meg enne* töredékes nyomait. 
Számunkra teljesen elveszett. Mi ha
marabb látjuk meg a rosszat, mint a 
jót. Minket vonz a rossz, mint ahogy 
a mágnes elővonzza a porból a vas
reszeléket, mint ahogy a tékozló fiút 
vonzotta a nagyvilág.

Szeptember 14. Elveszett otthon. 1. 
Móz, 3 :23—24. Mi teszi az otthont 
otthonná? A testi-lelki közösség. A té
kozló fiú nem lehetett otthon az öröm
mámortól hangos palotájában, mert 
nem volt igaz barátja, aki fegyelmez
ze, intse. Nem volt otthon a disznóvá
lyú mellett, mert nem volt, aki meg
szánja, vigasztalja. Most tudta meg. mi 
az otthon: az atya erős keze, simoga'ó 
szeretete. Otthontalanná vált az egész 
emberiség, amikor kiüzetett a paradi
csomból, az Istennel való belső közös
ségből. Eltévedt gyermekek vagyunk, 
áhítozunk az atyai hajlék melegére, de 
sehol sem találjuk. Itt üldöznek, mar- 
dosnak bennünket bűnök, nyomorúsá
gok, gondok, aztán kitátott torokkal vár 
a halál örvénye. Atyai hajlék, merre, 
merre vagy?...

Szeptember 15 Elveszett kenyér. Lu
kács 15:11—17. Az atyai hajlék és a 
kenyér egymásba fonódó gondolatok. 
Az atyai hajlék biztos kenyeret jelent a 
hajléktalanság kenyértelenséget, éhezést, 
így volt ez a tékozló fiúnál, így az em
beriségnél. Nemcsak a testi kenyérre 
nem volt gondjuk, pedig ez a gond 
most az emberek életének 90%-át fog
lalja le magának, de a lélek kenyere, 
az Isten beszéde, igéje is állandóan te
rítve állt előttük. Életük 90% -át az 
Atyával való társalgás töltötte ki. S 
most őrlő gond, gyötrő robot az élet, 
mert nincs kenyér. De az őrlő gond, 
gyötrő robot is csak azért van, meri 
elveszett a lelki kenyér: az ige. Ha 
e l s ő  lenne a lelki kenyér, a többi 
mind megadatna nekünk gond és gyöt
relem nélkül.

Szeptember 16. Elveszett szeretet. Ho- 
seas 6 : 4—7. A szeretetet a Biblia k ö- 
te  l é k n e k  nevezi (Hős. 11:4.) s va
lóban csak ez tudja az embert Istenhez 
és az embert emberhez kötni. Ha ez el
veszik, széthull minden közösség. A té
kozló fiú bukása ott kezdődött, amikor 
az atyához való szeretete nem volt már 
oly erős, mint a világhoz való vonzó
dása. Az első emberpáré ott, amikor 
fel tudták tételezni, hogy Isten valamit 
eltitkolt előlük. Elszakadtak a szeretet 
kötelei. Ugyanakkor elszakadtak az 
egymáshoz fűző kötelékek is. Az em
beriség egymástól is elvadult, ember 
embernek farkasa lett.

Szeptember 17. Elveszett erő. Birák 16: 
16—21. Az erő tiszteletet szerez, az 
erőtlent legyűrik. De az erők között is
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legfontosabb a lélek ereje. Ha a tékoz
ló fiúnak lett volna lelki ereje fegyel
mezni magát, tovább tisztelték volna.; 
A disznóvályú mellett már senki sem 
tisztelte. Ha Sámsonnak lett volna ereje 
ellentállni az érzéki csábnak, nem vesz
ti el testi erejét. De épen az az oka 
minden nyomorúságnak, hogy a lélek 
elvesztette erejét a bűnnel szemben. Ó, 
ha valami mennvei vérátömlesztés újra 
pótolhatná a lélekben az elveszett 
erőt!...

Szeptember 18. Elveszett reménység.
Jób. 14 : 1—19. A reménység lába alá 
mindig kell valami támpont, amin meg
állhat. Ha a tékozló fiú hagyott volna 
otthon a vagyonából valamit, vagy nem 
mindent tékozolt volna el, akkor lett 
volna reménysége, hogy a fiúság jogá
val térhet vissza az atyai házba. Ha az 
ember szíve nem egészen romlott volna 
meg, ha a bűn nem mindenestül kerí
tette volna hatalmába, akkor lehetne re
ménysége. hogv valaha visszatérhet Is
tenhez. Vagy úgy. hogy legyőzi a go
noszt, vagy úgy. hogv Isten megbocsát 
neki. De az ember szíve egészen rom
lott, Istentől egészen elszakadt s ez 
,,semmivé teszi“ az ember reménysé
gét.

Szeptember 19. Elveszett örök szeretet. 
Zsoltárok 6 : 1—6. Abban bizonyos volt 
a tékozló fiú, hogy a disznópásztorko- 
dás neki „nem é l e  t". Az a régi szép, 
boldog élet pedig az atyai házban 
örökre elveszett. Nem bánta, ha bé
resnek kell is otthon lennie, csakhogy 
éljen. A paradicsom halhatatlan, dicső
séges élete elveszett. A földi élet tele 
nyomorúsággal, örök életre nincs re
ménység, csak örök kárhozatra. Mit te
gyünk? Kettős az irányzat: vagy el
dobni az életet, vagy kiélvezni, meg- 
nyujtani, amennyire lehet. Mindkettő 
sivár és nyomorúságos! Jaj volna ne
künk, ha az evangéliom ezzel zárulni: 
e l v e s z e t t !  De ez csak az evangé
liom egyik oldala. A másikra ez vagyon 
felírva: „és m e g t a 1 á 11 a t o 11!...“

Farkas Zoltán.

K A R C O L A T O  K.

I g a z  s z a v a l t .
Stranyavszkg Sándor dunánin- 

neni egyházkerületi felügyelő 
minden igaz keresztyén magyar 
szióéból beszélt, midőn a legu
tóbbi kerületi ‘gyűlésen a követ
kezőket mondotta:

Mi itt ezen a csonkán maradt vérző ma
gyarföldön, annyi vész és mindig vészt- 
okozó annyi viszály után, okulás helyett 
tárhatjuk-e ki újból és újból az emberi 
hitványság fegyvertárának tágas kapuját, 
hogy azon át marokrafogott fegyverével a 
gyűlöletnek, hazugságnak, önzésnek, rága
lomnak és irigységnek, — irtsuk egymást és 
egymásnak szegényesebben vagy gazdagab
ban mért, Istentől adott, vagy verejtekes, 
tisztességes munkával megszerzett javait?! 
Messze van, de talán ma az eszeveszett ro
hanás korában nem is olyan messze: a 
spanyolok hajdan büszke, ma lángbaborult 
hazája. Égő templomainak tüze idevilágit,

papjainak halálhörgése idehallatszik, fiai
nak egymást öldöklő tusája azt a tanulsá
got harsogja felénk: a pusztítás mindig a 
lélekben kezdődik, földi javakon folytatódik, 
s az emberi életeken, a templomokból ki
harcolt és összetört feszületeken, szerte té
pett oltárképeken végződik. Az ilyen min
dent felperzselő tűzben pedig bent szokott 
égni az a gyújtogató is, aki könyedén ját
szik a szikrával, amelyről balgán azt hi
szi, hogy akkor gyújt, ha ö akarja és ak
kor olthatja el a tüzet, amikor akarja, 
pedig a tüzet az sohasem olthatja el, aki 
gyújtotta. . .

H E T I  K R Ö N I K A .

A kormányzó Gömbös Gyula miniszter- 
elnököt gyalogsági tábornokká nevezte ki.
— A miniszterelnök megbizta Sztranyavszky 
Sándort, hívjon össze pártközi értekezletet 
a választójogi reform előkészítésére A 
megbeszélések kiterjednek a kormányzói 
jogkör kiterjesztésére a felsőház reformjára 
is. — Gömbös Gyula hat heti szabadságra 
ment. Egészségének helyreállítására egy né
metországi szanatóriumba utazott A kor
mányzó erre az időre Darányi Kálmánt 
bizta meg a miniszterelnök helyettesítésé
vel — Gömbös Gyula lemondott a hon
védelmi miniszteri tárcáról Somkuthy József 
lett az uj honvédelmi miniszter. Vitéz Sónvi 
Hugót pedig a honvédség főparancsnokává 
nevezték ki. — Világraszóló fénnyel ünne
pelte meg az ország Budavár visszafogla
lásának kétszázötvenedik évfordulóját. — A 
cseh köztársaság védelméről szóló törvény 
értelmében halálos Ítéletet is hozhatnak 
a kémbiróságok. — Papokat és apácákat 
kényszerítenek a csehek a bolseviki lo
bogó alá. — Róma ellenzi Moszkva 
részvételét a locarnói értekezleten. — A 
párisi kommunisták ágyuk és repülőgé
pek küldését követelik a spanyolországi 
kommunisták részére. — Franciaország
ban meghosszabbítják a katonai szolgá
lati időt. — Irunban a vörösök lemészá
rolták a túszokat. — Mola tábornok 
csapatai végsőkig elkeseredett szurony
harcban elfoglalták a spanyol kommu
nisták által megszállva tartott, felgyúj
tott és elpusztított írun város romjait.
— Egész falvakat küld a szovjet bünte
tésül Szibériába. — A szovjet elrabolta 
a japán olimpikonok berlini ajándékait.
— Katonai szövetségre lépnek a nyu
gatázsiai mohamedán államok.

3 A R A N G S Z Ö .

S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  
1 4 . v a s á r n a p .

Lukács 17, 11-19
Tizen jöttek könyörögve, betegen s tizen 

távoztak gyógyultan, boldogan. Vissza 
pedig csak egyetlen egy jött.

Szomorú arány. De mindig igy volt. 
Kérő kezek rengetege nyúlik az ég felé. A 
hálaadó kezek már jóval gyérebbek. Na
gyon hálátlan tud lenni az ember.

Krisztus ma is kegyelmes gyógyító ha
talom. Tud-e teremni hála a szivünkben ?

Külföldi teológiai tudós hazánkban,
Barth Károly, a bázeli egyetem világ
hírű teológiai tanára e hó végén elő
adói körútra indul hazánkban. Utjának 
időrendje a következő: szeptember 28—- 
30.-ig Debrecen: október 2.-án Sáros
patak; október 9.-én Budapest; október
10.-én Pápa.

Dr. Baltazár Dezső tiszántúli refor
mátus püspök temetése országos rész
vét közepette ment vénbe. Egyházunkat 
D. báró Radvánszkv Albert egyetemes 
felügyelő, D. Kapi Béla püspök Lich
tenstein László tiszakeríileti felügyelő, 
dr. Dómján Elek, Duszik Laios, Kemény 
Uaios esperesek. Pass László alesneres, 
Labosa Lajos vallástanár és Joób Olivér 
segédlelkész képviselte.

Rinne Károly helsinki finn lelkész 
magyarországi tanulmányútiát befejez
ve. visszatért hazáiéba. — Köszönetünk 
néki, áldásunk vele!

Személyi változások. Az óbudai egy
házközség aug. hó 30.-án tartott köz- 
nvűlésén most szervezett vallástanári 
állásra Danhauser Lászlót, a pesti ev. 
magyar egyház vallástanárát hívta meg. 
Helvére' Mórocz Sándor eddigi fasori 
segédlelkész lépett.

Felügyelőválasztás. A domonyi gvü- 
lekezet dr. Molnár Gyula budanesti kir. 
táblai bírót, a Magyarhoni Ág.Hitv. Fv. 
Misszióegvesület elnökét felügyelőjé
nek megválasztotta.

Ui kerületi főjegyző. A dunáninneni 
egyházkerület a püspökké választott D. 
Kovács Sándor helvett Kardos Gvula 
tanünvi esperest választotta meg kerü
leti főjegyzővé.

Bakonyszombathelv. Augusztus hó 
30.-án volt a nvári Napközi Otthon zá
ró ünnepélye. Ez évben 64 gyermeket 
gondozott a győri Szeretetház diako
nisszája. Nagy áldásnak bizonvult köz
ségünkben a második éve fennálló Nap
közi Otthon.

Sárszentlőrinc. A sárszentlőrinci nő
egylet most ünnepelte fennállásának 25 
éves évfordulját az egyházmegye terü
letére kiterjedő nőegyleti konferencia 
rendezésével. Erre a konferenciára 12 
gyülekezetből több mint 120-an jöttek 
össze. Résztvett a konferencián az 
Evangélikus Nők Országos Szövetségé
nek elnöksége is dr. Pesthv Pálné el
nök, dr. Kesserü Béláné alelnök, Iránvi 
Kamilné alelnök, dr. Zelenka Margit fő
titkár. Résztvett a konferencián dr. 
Pesthy Pál gyülekezeti felügyelő, a tol- 
na-baranya-somogyi egyházmegye fel
ügyelője. valamint Koritsánszky Ottó II. 
felügyelő is. A konferencia szombaton 
este szeretetvendégséggel kezdődött, 
amelyen Misziai Pálné, Szabó Lajosné 
alkalmi költeményeket szavaltak, a nő
egylet énekelt, Fábián Imre helyi lel
kész Hazulról haza címen írásmagyará
zatot tartott. Vasárnap délelőtt ünnepi 
istentisztelet után díszközgyűlés volt a 
templomban, melyen Fábián Imréné a 
sárszentlőrinci nőegvlet elnöke üdvözöl
te a megjelenteket, főleg dr. Pesthy Pál- 
nét, akit a jubiláló nöegylet a jubileum 
alkalmából díszelnökévé választott. Dr. 
Pesthy Pálné köszönte meg a megvá
lasztást, majd az ö vezetése mellett 
folyt a gyűlés, melyen dr. Kesserü Bé
láné, az ENOSZ, dr. Pesthy Pál az 
anyagyülekezet nevében köszöntötték a 
nöegyletet. A nőegylet történetének fel-
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olvasása fejezte be a díszközgyűlést. 
Délután 3 órakor Farkas Zoltán kölesdi 
lelkész igemagyarázatával kezdődött a 
nőegyleti konferencia, amelynek tárgya 
volt: Egyházunk kérdései. Erről A gyer
mek és egyházunk címen dr. Zelenka 
Margit leánygimn. tanár, főtitkár; a fel
nőttek és egyházunk címen Benedek 
Anna oki. polg. isk. tanár, diakonissza; 
Az anyák és egyházunk címen Schult- 
heisz Katalin diakonissza tartottak elő
adást. Este vallásos est volt a temp
lomban, melyen a helyi lelkész igeszol
gálata után Halmi Olivérné, Kovács Ist
vánná szavaltak, a dalárda két énekszá
mot énekelt, Irányi Kamillné pedig A 
biblia üzenete a ma asszonyának címen 
tartott előadást. Ugyancsak vasárnap 
délután a helyi ifj. egyesület számára 
ifj. konferencia volt. Tárgy: Evangéli
kus ifjú az a hivatásod: Ha rövid a kar 
dód, toldd meg egy lépéssel: 1. Művelt
ségben, melyről Fábián Imre lelkész, 2. 
Élő hitben, melyről Farkas Zoltánná, 3. 
Meggyőződésedért való helytállásban, 
melyről Farkas Zoltán lelkész tartottak 
előadást.

A Misszióegyesüleit kérelme! D. dr.
Ihmeils Károly a Lipcsei Misszió igazga
tója, egyetemi tanár f. évi október ha
vában a Lipcsei Misszió száz éves ju
bileuma alkalmából ellátogat hozzánk s 
készséggel válalkozott arra, hogy több 
gyülekezetben előadást tart. Itt tartóz
kodását tíz napra tervezi, október 22.- 
töl 30.-ig. Kérjük a lelkész urakat, akik 
D. Ihmels Károly igazgató urat gyüle
kezetükbe meghívni óhajtják, szíves
kedjenek mielőbb értesíteni a Misszió
egyesület titkárát, Danhauser László 
vailástanárt (Budapest, VI., Bajza-u. 
45.), hogy az úti programm kellő idő
ben öszeállítható legyen. Németh Ká
roly egyh. elnök.

H A T Á R O K O N  TÜL.
Finnország. Augusztus 30.-án Pit- 

kä ran tán magyar est volt. Kunos Jenő 
segédlelkész a magyar evangélikus 
szórványkérdésről tartott előadást. Ka- 
ranko jouko, nálunk járt finn lelkész 
pedig magyar korátokat énekelt.

K Ü L Ö N  F É L É K
Apróságok. Egyházi lapban olvas

suk az öregbetüs felhívást: Mindenki
készüljön nagyszabású szüreti mulatsá
gunkra, — A finn közoktatásügyi mi
niszter rendeletet adott ki, amelyben 
felszólította az iskolákat, hogy a mos
tani tanévtől kezdve a hétfői napra ne 
adjanak fel tanulnivalót a diákoknak, 
így a finn diákok a vasárnapot teljes 
egészében pihenésre fordíthatják. — A 
wittenbergi Luther-helyeket e nyáron 
több mint ÍO.OCO ember látogatta meg.

Bántó tévedés. Országszerte nagy
ban terjesztik Cholnoky Jenő: A föld és 
élete című hatalmas 5 kötetes munká
ját. Bántó dolog, hogy tudós egyetemi 
tanár egy ilyen hatalmas munkában^ így 
ír: „A finnek mind reformátusok.“ Chol- 
nokynak is illenék tudni, hogy a finnek 
mind evangélikusok,

Lesz-e, aki fogja a kötelet? Carey, 
híres angol misszionárius egyszer na
gyon veszélyes indiai munkátérre ké
szült. Barátai le akarták beszélni, ő  
azonban azt felelte: „Én a legveszedel
mesebb mélységbe is leszállók, ha lesz
nek, akik idefönn —  itthon — tartják a 
kötelet.“ Igen, ez a misszió. Valaki el
megy messze a pogányok közé, leszáll 
sötét mélységekbe, mi pedig itthon tart
juk a kötelet.

Nevezetes események szeptember hó
napban. 1959 szeptember havában volt 
a császári pátens kiadása a magyar pro
testáns egyház szervezése ügyében. — 
1567 szeptemberében halt meg Thurzó 
György. — 1619 szeptemberében indult 
el seregeivel, Bethlen Gábor seregével
II. Ferdinánd ellen. -— 1794 szeptember 
19.-én született Haubner Máté. — 1657 
szeptemberében született Thököly Imre. 
— 70 szeptemberében volt Jeruzsálem 
elfoglalása. — 1880 szeptemberében halt 
meg Haubner Máté. — 1842 szeptem
berében volt a Gusztáv Adolf Egyesület 
megalapítása. — 1522 szeptemberében
jelent meg Luther Ujtestamentoma for
dítása. — 1690 szeptemberében válasz
tották Thököly Imrét erdélyi fejedelem
mé. — 1802 szeptemberében szüntette 
meg Lincoln a rabszolgaságot az Egye
sült Államokban. — 1770 szeptemberé
ben született Kiss János püspök. — 
1046 szeptemberében kövezték meg Gel- 
lért püspököt. — 1855 szeptemberében 
kötötték meg az augsburgi vallásbékét.

T erjesszü k  a „ H A R A N G S Z ó “- t!

ÜJ KÖNYVEK.
A llarangssó-könyvtirban uj kiadvány 

jelent meg. Címe: Üzennek az ünnepek. 
Összeállította Danhauser László. Németből 
fordította Jakus Imre, Farkas Zoltán és 
Kemény Féter. Ez a könyv versbeszedett 
ünnepi játékot tartalmaz. Az egyházi esz
tendő különböző ünnepei jelennek meg egy
más után a színen s mondjak el a maguk 
biblikus evangéliomi üzenetet. A darabot 
több gyülekezetünk iskolája előadta mar 
hatalmas sikerrel. A gyönyörű építő gyer
mekdarabot melegen ajánljuk előadásra 
iskoláinknak. A könyv a darab mellett az 
előadáshoz szükséges bő útbaigazítást is 
tartalmazza. Egy példány ára 80 fillér. 
Ebben a bélyegköltség is benne van. Az 
előadás joga 5 példányhoz van kötve. A 
pénz előzetes beküldése mellett megrendel
hető a Harangszó kiadóhivatalában.

Vértesi: Vallástan I—IV. o. elemi 
iskolások részére az ismert beosztás 
szerint (az előírt bibliatör., káté, imák, 
énekek erkölcsi versekkel, a káté hiva
talos szöveggel) okt. l.-ére újból meg
rendelhető a szerzőnél. Kartonlapba 
fűzve 1.60 P, keménykötés 2 P. E 4 év
re szóló 112 oldalas, képes vallástan 
ára részletekben is törleszthető. 10—20 
pld. 10%, 20—50 pld. 15%, 50-től 25% 
engedmény. Fönti vallástan, elegendő 
jelentkezés esetén, Stráner Vilmos for
dításában németül is megjelenik. Meg
rendelést szept. 20.-ig kérem. E vallás- 
tan a szórványbeliek hitoktatásánál is 
sikerrel használható. Válaszkérés esetén 
szerző: Vértesi Zoltán, Magyarbóly,
Baranya vm., válaszbélyeget kér.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Házasság. T o m p a  Mi k l ó s  pusz- 

taszentlászlói tanító szeptember 3.-án 
vezette oltárhoz S z a b ó  E r z s é b e 
t e t  a téti templomban. — Dr. L á s z l ó  
F e r e n c  állatorvos, győri vágóhídi 
igazgató, a győri egyházközség presbi
tere és K u t t l i k  I da  szeptember 
6.-án Budapesten házasságot kötöttek.

Családi öröm. Balczó András kondo- 
rosi lelkész és neje, Paulinyi Edit há
zasságát a jó Isten leánygyermekkel ál
dotta meg, aki a szent keresztségben 
Ildikó nevet nyert.

Halálozás. — özv. Hammer Gyulá-
né, szül. Róth Karolina 73 éves korában 
Kőszegen elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Gazdasági teendők szeptember hó

napban. Folytatjuk a gabonakészletek 
forgatását, rostálását. A vetőmagról ide
jében kell gondoskodni. A búzavetőma
got vetés előtt gondosan csáváztatni 
kell. A babot száraz helyen tartjuk. A: 
állatokat takarmányozzuk, mielőtt a ke
vés füvű legelőre kiengedjük. A rozs és 
búza vetését megkezdjük. A gyümölcs 
szedése s osztályozása megkezdődik. A 
méhek sejtjeit e hó vége felé már fel 
lehet metszeni.

Terményárak Budapesten. Búza 14.65 
---15.50, rozs 12.20—12.60, takarmány
árpa 11.70—12.60, sörárpa 15—17.50, 
zab 13.30—13.60, tengeri 12.80— 13.— 
pengő métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Se/tésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 110—113, 340 kg-on alul 
108—109, szedett, közép páronként 220 
—260 kg-ig 1103— 110, 180—220 kg-ig 
96—100, 100—180 kg-ig 78—92, öreg, 
nehéz páronként, 300 kg-on felül 100— 
103, szedett, öreg, 92—94, angol hús
sertés páronként, 180—220 kg-ig 102— 
106 fillér élősúlykg-ként.

B.-né, O. É. Útleírása színes és ked
ves, de ilyen természetű cikkek közlé
sére most —• sajnos — nincs helyünk.

HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére a következő 
adományok folytak be:

Id. Lassú Sándor Fót, Kiss Gyula 
Kemenesmagasi, Weiczl János Dombó
vár, Bélák Sándor Tokaj, Löffler Mátyás 
Szentgotthárd, özv. Szuhánszky János- 
né Rákospalota, özv. Meixner Jánosné 
Kisláng, Szilvás József Zalaistvánd, Szé
les János Pesterzsébet, Pethő Ferenc 
Kemenespálfa 10— 10 fill. — Németh 
Vilma Vásárosfalu, Czimermann Gyulá- 
né Borsosgyőr, Huszár Odor Sándorné 
Nagysitke, id. Eger Károly, Macher 
Sándor Győr, özv. Horváth Józsefné 
Mersevát, Keresztes Pálné Örszentmik- 
lós, Krajtsi Pál Balassagyarmat, Pósch 
Károlyné Győr, Csesztven Márton Ba
lassagyarmat, Berkes János Kardoskút, 
Asbóth Irén Szil, Braun Károlyné Szent
gotthárd, Kaposi Sarolta Bükkösd, özv.
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p a p a „Gyógyíts meg engem, Uram” cimil 
imádságos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 
4 f.  Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is.

Farkas Antalné Körmend, Tim József 
Szeghalom, Mészáros József Celldömölk, 
Nagy Károlyné Zalaegerszeg, Áldási Pál 
Rákoskeresztúr, Kapjas Pál Rákoske
resztúr, Baráth Jenő Csikóspuszta, Rei- 
dinger Konrád Dombóvár, Kindrusz 
András Kutasó, Sümegi István Kapos
vár, Pámer Henrik Paks, Korontos Mik
lós Fonyód, özv. Böjtös Pálné Szer- 
gény, űyőrffy Elek Boba, Tomasovszky 
József Rákoskeresztúr, Varga Ferenc 
Füzfőfürdő, Teke Lajos Szentivánfa, 
Nagy Kálmánná Boba 20—20 fillér. — 
Özv. Horváth Dénesné Pápa, Lajzs Já
nos Balatonalmádi, Bódis Sándor Som- 
lóvecse, Ágoston János Veszprém, özv. 
Lázár Jánosné Sárkeresztúr, özv. Mészá
ros Istvánná Pókfa, Szalkay I. Károly 
Szentgotthárd, Vadócz István Celldö
mölk, Tóth Jánosné Csorna, Szigeti Mi
hály öttevény, Vajda Sándor Celldö
mölk, Zsupányi Gyuláné Nagykanizsa, 
ár. Rosta Lajos Kemenespálfa, Mogyo- 
rósy Pál Nemesládony, Szecsődy Sán
dor Böhönye 22—22 fillér. — Szedenits 
Lajos Nemeskér 24 fill. —• Hernádi Pál
né Rákoskeresztúr, Pálfy Sándor Beled, 
Ritter Imre Győr 30—30 fill. — Conrád 
Oszkár Sopron, Koltai István Celldö
mölk, Gulyás Lajos Ujmalomsok, Wel
ler Dániel Győr 32—32 fillér. — Irányi 
Ferencné Pestszenterzsébet, Javornyik 
Pál Tápiószele, özv. Gosztola Józsefné 
Felszopor 40—40 fillér. — Koroknyai 
Józsefné Zalabér, Koroknyai Annus Za- 
labér, Bozai Ferenc Pestszentimre, Kö
vecses Jánosné Kaposvár 50—50 fillér.
— Horváth Miklós Győr, Kovács Dé
nes Győr, özv. Baditz Lajosné Bu
dapest, Takács János Sárvár, Schäden 
Gusztáv Püspöktamási, Barcza Géza 
Nagykálló, Nagy Sándor Celldömölk, 
Kovács Sámuel Kemenesmihályfa, Gás
pár Mihály Dunaharaszti, özv. Cziniel 
Józsefné Gyömrő, özv. Rieder Dezsőné 
Székesfehérvár, Czirbusz Endre Kondo
ros, Mesterházy Jozefa Sopronbánfalva, 
Tóth Kálmán Szentgotthárd, Laucsek 
Irén Pécel, Hollósy József Budapest, Ba
kó József Orosháza, Szabó Róza Rábca- 
kapi, László Károly Jánosháza, Bernáth 
István Hegyfalu, Németh Béla Nagyka
nizsa, Németh Jenő Balatonföldvár, Hor
váth Károly Budapest, Gőgös Sándorné 
Nemesszalók, özv. Unger Károlyné Kör
mend, özv. Futácsy Lajosné Zalaszent- 
grót 60—60 fill. •—- Asbóth Gyula Sop
ron, Sümegi István Sárvár 70—70 fillér.
— Borsody János Győr, özv. Schleifer 
Imréné Szombathely, özv. dr. Nagy Bar- 
náné Edelény 72—72 fill. — Özv. alistáli 
Biró Pálné Békéscsaba, Takács Gyula 
Meszlen 80—80 fill. — Kiss Kálmánná 
Takácsi 90 fill. — Dorner Lajos Töltés
tava, Vida Géza Nagycenk, Czink Fe
rencné Szend, Gohér Mihályné Páhi 1-1 
P. — Dr. Placskó Lajos Ózd, Fekete Jó
zsefné Balatonfüred 1.20—1.20 P. — 
Borcsiczky Károly Budapest 5.20 P.

Két klisét („Jézus megáldja a gyer
mekeket“ és Wehlé: „És követik őt“ c. 
kép) kölcsön adtam valakinek. Nevét 
nem jegyeztem fel. Ezúton kérem az il
letőt, a kliséket sürgősen küldje el Ma- 
gyarbólyba.

A s Új Id ő k , Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjának kiadóhivatala (Budapest, VI., Andrássy-út 
lö.) díjtalanul küld mutatványszámot. Előfizetési díj 
negyedévre 6 40P. Az Uj Idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap fiatal lányoknak. Szer
kesztője : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
4 P. Az előfizetők 1-60 P kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény- 
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 6.60 P. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Az országos 
hírű leánylap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna, a kiváló írónő.

A* Én Ú jságom  a legszebb, legrégibb képes 
gyermeklap, 6-12 éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaál Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Én Újságom 
előfizetői 1*20 P kedvezményes áron fizethetnek elő 
a legnépszerűbb, legolcsóbb gyerinekkönyvekre, Az 
Én Újságom könyveire. Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a  kiadóhivatal, Buda
pest, VII., Andrássy-út 16.

A Virágszövetség Otthonában, mely 
középosztálybeli idős nők számára léte
sült, még nehány helyre várják a jelent
kezőket. Külön kis szobát, ellátást, fű
tést, világítást, lelki és testi gondozást 
nyújtanak. Havi díj ICO—120 pengő. Az 
Otthon villatelepen fekszik, villamos 
megállótól 2 percnyire. Felvesznek és 
ellátnak Budapesten átmenetileg tartóz
kodó vendégeket is megállapodás sze
rint. Cím: Budapest, XI. Albert-u. 17/b.

2—2

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Virágszövetség. Adományok Budapest, 
XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők. 2—24

Jóravaló győri 3 gyermekes család 
házmesteri állást keres Győrött. 2—3

Lelkésznek alapvizsgázott tanárjelölt 
leánya, ki szegénysége miatt beiratkoz
ni nem képes, úri családnál középiskolai 
magántanuló tanítását vállalja. Cím, vá
laszbélyeg ellenében, a kiadóhivatalban.

1—1

Biinker Jozefin evangélikus leányin
ternátusába Budapest, VII., Rákóczi-ut 
10. II., egyetemi hallgatókat teljes ellá
tásra vagy anélkül is felvesz. Megbe
szélés bármely nap délelőtti órákban.

1— 1 .

Pártoljuk
hittestvérünk:

L i e s c Q e  K á r o l y
papirteereslce&ését,

GYŐR,
K is fa lu d ^ ^ I fí

Egyházi, iskolai, üzleti
és gazdasági nyomtatványok raktára.

Kettő gyermektelen család 2 teljesen 
árva elemiiskolás lánykát örökbe fogad
na. Bővebb felvilágosítást ad a bakony- 
szombathelyi lelkészi hivatal. 1—2

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 193S. évi programmja:
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottad 
vannak az egyesületnek.

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
Jánosa Lajos vésnőki mfiintézete.

B élyegzők , J e lv é n y e k  é s  z á sz ló s z e g e k  g y á r t á s a .

Szombathely, Püspök bazár

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

ITIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap!

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉ3 ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLT,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÓRÓCZY ZOLTÁH. 
Felelő* izerkeerW ée k iadó:

SZABÓ JÓZSEF.
K érintőket nem edonk r ím e

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.: 7-63,
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1910-ben.

Luptulajdono» 
Ounántúli L u # ier -8 zö v e t« « g

M ig ltla n ik  m inden vasárn ap

Ingyen melléklet tanév alatt 

kéthatanként a KI8 HARANGSZÓ.

1035-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek ónhozzám

Poztacsekkszáinla : 30 5!

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P
É s ha ezek m egtám adn án ak  m inket, végül m i g yő zzü n k  

 ̂ és a győ ze lm et m eg is  tartsuk.
A  h a to d ik  k é r é s  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k isk á té b ó l.

am i «reiß-ÜAdóldtatalo
ü y O w

B.. P»idö-t*r 8.

KlASsetéei i n :  
□efyodévre 1 P 88 flllét. 

té l im  1 P M  flllét, 
egy é n t  é P 80 flllét 
Csoportos ktlldéutl 
10*/t-o* kcdveimóny. 

Amerikába eféai i n t  8 
dollár; ai utódállamokba 
ntcyodém I P 60 fillér

Isten  m érték e .
Aki hű a kevesen, a sokon 

is hű az. Luk. 16, 10.

Miiyen nyomatékosan hagyja 
meg Jézus övéinek: „Ne ítél

jetek, hogy ne Ítéltessetek!“ Mert 
igen nagy hajlamunk van arra, 
hogy összehasonlítsuk magunkat 
másokkal és így értékeljük magun
kat. Jól ismeri Pál apostol is ezt 
a feltűnő bűnös vonásunkat s azért 
így inti Krisztus követőit: „Minden 
ember pedig az ő maga cselekede
tét vizsgálja meg.

Mégis annyira szeretünk mérics
kélni és mások értékét megítélni. 
Ezernyi szempontunk van, amellyel 
méregetjük embertársainkat s kiki 
azt a szempontot szereti leginkább 
alkalmazni, amely számára a leg
kedvezőbb eredményt mutatja. Mi
lyen különbözők a mi mértékeink 
s milyen különböző értékmérést 
használ az ember!

Vannak, akik a szépséget tartják 
legfőbb értéknek s nevezetesen a 
testi szépséget. Hány ember hódol 
neki teljességgel, hány embernek 
ez minden gondja, gondolatja! 
A szépítőszereknek és mindenféle 
kúráknak felsorolhatatlan sora so
kat mondat nekünk erről.

Vannak akik az erőt, az izmok 
játékát tartják legtöbbre. Hány 
ember gondolatvilágát tölti be tel
jesen a sport, hány ember számára 
lesz eszköz helyett céllá, a test 
egészségének, épségének szolgája 
helyett önálló nagysággá, érték
mérővé, bálvánnyá!

Vannak, akik a hatalmat becsülik 
nagyra egyedül. Akik meggyőző
déssel vallják, hogy ahol a hatalom, 
ott az igazság, a jog. Magukat is, 
másokat is, csak aszerint tudnak 
értékelni, hogy milyen hatalmi 
helyzetben vannak.

Vannak, akik csak a sikerekre,

az elért eredményekre adnak vala
mit. Szemükben csak a teljesítmény 
nagysága határozza meg az ember 
értékét.

Ilyen szempontok és hasonlók 
irányítják a jelen korban túlságo
san nagy mértékben az ember
értékelést s a munkának a meg
becsülést. Pedig ugye nem min
denki lehet sporthős. világrekorder. 
Mert még a mi fennen magasztalt 
korunknak is van szüksége kisebb 
emberekre, még kis libapásztorra 
is! Azért igazságos az Isten mér
téke, amelyről ügy megfelejtkezünk 
többnyire. Az a mérték, amely egy 
és ugyanazt kívánja mindenkitől! 
Attól, akinek kevés adatott, hűséget 
a kevesen. Attól, akinek sok ada
tott, hűséget a sokon!

Mert lehetnek, akik nagy tehet
séggel könnyen alkotnak valamit 
s híresek lesznek az emberek előtt,

Ma minden téren megnehezedett 
az idők járása felettünk. Csonka 
lett a hazánk, nehezebb az élet, 
nehezebb az elhelyezkedés. Minden 
téren. Az egyházi szolgálatban is. 
Volt idő, amikor a végzett lelkész
nek és tanítónak eléje vitték a fel
kínált állást, alighogy kikerült az 
iskoláoól. Ma esztendők hosszú 
türelmére van szükség, tíz, húsz 
helyre kell pályázni, míg valaki 
el tud helyezkedni.

Innét van az, hogy ma oly sok 
pályázó akad minden megüresedett 
egyházi szolgálatra. S innét van 
az is, hogy ma sokkal idegesebbek 
a választások, mint régen. — 
A baj ott kezdődik, mikor egy 
gyülekezet életét annyira felkor
bácsolja a választási pártszenvedély, 
hogy elmúlt évtizedek lelki mun
kája tönkre megy, következő év
tizedek lelki munkája lehetetlenné

de az Isten többet várt tőlük, 
mivel sokat adott nekik. S kis 
névtelenek Isten előtt lehetnek na
gyok, mert azt mondhatja nekik: 
„Jól vagyon, jó és hű szolgám, 
kevesen voltál hű . . .

Vájjon hogyan értékeled a magad 
és mások életét, munkáját? Milyen 
mértékkel? Másokat is, magunkat 
is az Isten mértéke szerint mérjük, 
nehogy egykor az ő értékelése 
ellenkezője legyen a miénknek. 
Mert esetleg elégedetlen lehet a 
hatalmas cselekedetekkel, hírnévvel, 
dicsőséggel körülövezett nagy em
berrel s ugyanakkor meg lehet 
elégedve — a kis libapásztorral.

Legyen a mi kérésünk: Uram, 
adj nekem annyit, amennyit jónak 
látsz, állíts oda, ahová akarsz, 
csak segíts meg, hogy minden
ben hűségesnek találtassam! Ámen.

K ó ts Lajos.

válik és egymást gyűlölő pártos 
részekre hasadozik szét az egyház 
teste. S ebből sohasem a pályázók
nak és a választóknak, hanem 
mindig az egyháznak van legna
gyobb kára.

Ezért törekedjünk tiszta válasz
tásra. Egyházunk minden felelős
séget érző hive arra törekedjék, 
hogy a korteskedés százféle, de 
egyképpen rút, minden formája 
lehetetlenné váljék. Hibát követ el 
az a pályázó, aki a törvény és 
tisztesség határát átlépve szemér
metlenül ajánlgatja magát. Még 
súlyosabb hibát követ el akkor, 
ha magát pályázó társai megazó- 
lásával és kisebbítésével ajánlgatja. 
De hibát követ el az a választó is, aki 
mindezt megengedi és elhallgatja.

A legfontosabb pedig az, hogy 
az egyházi választásoknál csak 
egyetlen szempontnak szabad érvé

Tiszía választási!
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nyesülni: az egyház jól felfogott 
érdekének. Ez fontosabb, mint a 
pályázók — sokszor csak vélt és 
emlegetett — érdeme.

Emberek jönnek, emberek men
nek, de az egyház örök!

Nyári emlékek Akaiiból.
Jólesik így ősszel, amikor elkomorul 

az ég, visszagondolni a nyári napsuga
ras időkre. Az ember mégegyszer átéli 
azoknak szebbnél-szebb emlékeit. Így 
teszek most az akali ifjúsági táborokkal. 
Van az emlékek között ugyan egy- 
kettő, amely egyáltalán nem szép, de az 
a dolog természetéhez tartozik. Össze
szedegetem a tábori élet virágait és cso
korba kötöm.

Tervek, amikből nem lett valóság.
Sok mindent vártunk ettől a nyártól. 

Lelki szemeink előtt nyüzsgő táborok 
jelentek meg. Negyven-ötven fiatalem
bert reméltünk mind a hat táborunkba. 
L’gy gondoltuk, elég lesz kiküldeni a 
híradást: — „vár benneteket Akaii“ — 
nem győzzük majd a sok jelentkezőt 
elhelyezni. Szépen kidolgozott tábori 
programmot vittünk. Minden, de min
den megvolt, csak az ifjúság hiányzott. 
A legnagyobb létszámú táborunk 30 
személyes volt. A legkisebb 7. A papír
kosár ismét bebizonyította, hogy el tud 
nyelni sok tervet, jószándékot és aka 
rást. A nemtörődömség, a felelőtlenség 
ismét győzni tudott sok szép elgondolá- 
sú terv felett De ez az élet.

Hát a többiek hol vannak?
Ez a néma, de zi nem mondott kér

dés lebegett több táborban közöttünk. 
Ti, akikre számítottunk, akik megígér
tétek, hogy eljöttök s akiknek ott lett 
volna a helyetek közöttünk, nem is tud
játok, mennyi fájdalmat okoztatok tá
volmaradásotokkal. A bibliaköri asztal
nál üres volt a helyetek. Hiányoztatok a 
játéknál, az esti tábortűzi nótánál. Tud- 
játok-e, hogy sokszor fázott a lelkűn*, 
amikor ott ültünk páran a balatoni csil
lagos ég alatt? Van táborunk, amelybe 
annyi szeretetet építettünk bele, van 
hely, amely a mién* és mégis cserben 
hagytatok minket. Fiúk, ez így nem jól 
van! Ki legyen hűséges az ügyhöz, ha 
nem ti? Ha nem tartunk össze, a jövő
től mit sem várhatunk!

Akik jöttek.
Nem történt végeredményben semmi 

különösebb baj. Legfeljebb annyi, hogy 
a várt 250 fiatalember helyett 100-an 
jöttek el. De azok, akik ott voltak Aka
iiban, nem felejtik el a közösen átélt 
szép órákat. Ecsényből négy ifjú jött, 
csak úgy gyalogszerrel. Igaz, hogy oda- 
jövet mindig akadt kocsi, amely elhozta 
őket, vissza azonban már gyalog tették 
meg a 80 km-nyi utat. Tabról két-lovas- 
kocsival jöttek. Kemenesaljáról, Sár- 
szentlőrincről kerékpáron. A legnagyobb 
utat egy megyesegyházai diák tette 
meg, aki körülbelül 1000 km-t kerék
pározott oda és vissza. Szombathelyről 
és Körmendről vonattal jöttek.

Mi újság otthon?
Az a szokás, hogy mindenki az első 

tábortűznél beszámol egyesületének éle

téről. így történt most is. A sok beszá
molóban egy közös gondolat volt: „Úgy 
szeretnénk, ha jobb, ha igazibb ifjúsági 
munkánk volna. Mennyi jóakarat, meny
nyi hősies elszánás nyilatkozott meg a 
tábortüzeknél. Nagyon jó lett volna, ha 
egyházunk közvéleményének a füle hall
ja ezeket az ifjú szívekből kipattant el- 
szánásokat. Bizonyára sokkal többre ér
tékelné az ifjúsági munkát. Mennyi ko
molyság és mennyi lemérhetetlen szere
tet sugárzik az ifjúság szavából, amikor 
a vezetője odaadó munkájáról beszél, 
de mennyi szomorúság rí ki szavából, 
amikor elhagyatottságáról beszél. Az if
júság megért minden törekvést, értékel 
minden munkát. Csoda-e hát, ha igény
nyel lép fel vezetőivel szemben?

A kemény eledel.
Vezetők számára is volt egy konfe

renciánk. Egy hétig tartott. Az ifjúsági 
munka sok kérdése került megvitatásra 
és megvilágításra. Sok vezető találta 
meg kérdésére a választ, találta meg 
munkájára eredménytelenségének okát. 
Nem a legsimább konferencia volt. Nem 
pihentetett meg, hanem felzaklatott és 
nyugtalanná tett. Nyugtalanság oka: 
miért torkollik minden kérdés az evan- 
géliomba. Miért lyukad ki minden or
szágos titkár akár lelkész, akár nem, az 
evangéliomnál? A konferencia erre az 
egy tényre akart rámutatni, az ifjúsági 
munka fundamentoma az ige, ha ez 
hiányzik, nincs igazi ifjúsági munka 
sem. Munkánkban minden út az evan- 
géliomhoz vezet. Minden vágány, amely 
elvisz tőle, hamis. Nagyon örültünk, 
hogy nemcsak helyeslés volt, hanem til
takozás is. Értékes találkozó volt.

Reggeltől estig.
Sok ember lebecsüli az ifjúságot. A 

lelki élet terén szintén alacsony rendű
nek tartja. Ezeket az embereket szeret
tük volna ott látni a reggeli bibliakörö
kön. Csodálkoztak volna, vagy szégyen
keztek volna. Legkedvesebb, érdekesebb, 
legkomolyabb órái voltak ezek a tábori 
életnek. Bebizonyosodott, hogy az ifjú
ság sokkal komolyabb leikikérdésekkel 
szemben, mint az átlagos felnőtt. A ko
moly percek mellett volt alkalom a já
tékra, szórakozásra is. A repülő labda 
igen nagy sikert aratott Az egyesületek 
vetélkedtek egymással az elsőségért. Az 
esti tábortűz kedves és vidám hangula
ta s az azt követő áhítat fejezte be a 
napot. Egy-két előadás, eszmecsere tet
ték eredményessé és széppé a tábort. 
Az igazi érték azonban új barátságok 
megszületésével, komoly egyéni beszél
getések megindulásával mutatkozott 
meg.

Ami az ifjúságnak faj.
Az ifjúság egész világosan látja a 

magyar életnek hibáit. De tisztában van 
teendőivel is. Különösen a magyar falu 
élete, annak hibái, fogyatékosságai döb
bentettek meg bennünket. Szinte meg
rázó volt egyik-másik ifjúnak nyilatko
zata: „a magyar nép öngyilkos..., elfá
radt..., nincs cél előtte..., van-e ment
ség..., kihalt belőle az eszmények után 
való vágy..., nem tud tájékozódni..., 
pusztulunk...“ Ilyen s hasonló kijelenté
sek mögött ott van a mai élet világos 
meglátása s egyúttal az új lehetőségek 
keresésének az akarása is. A megnyug
vás, a megoldás ebben a gondolatban

jutott kifejezésre: „nem segít itt semmi 
más, mint népünknek az evangéliomhoz 
való fordulása.

Szentantalfai lányok és fiúk, 
köszönjük...

A két épület ablakairól hiányzik a 
függöny. Kevesen vették észre, hogy 
mennyivel szebb volna, ha ablakain füg
göny s teraszán virág volna. A szentan
talfai ifjúság megtörte a jeget ezen a 
téren. Gyönyörű szép magyaros mintájú 
függönyöket és asztalterítőt készített az 
egyik szoba számára. Nagyon értékes és 
nagyon becses nekünk ez az adomány, 
azért, mert ilyen formában az első. Kö
szönjük! Keresünk olyan ifjúsági egye
sületeket, amelyek hajlandók volnának 
egy-egy ablakra függönyt készíteni 
(nem venni!), rongy-, vagy gyékény- 
szőnyeget fonni tábori házaink részére. 
Téli munkánkban gondoljunk Akaiira is. 
Sok mindent készíthetünk, aminek hasz
nát tudjuk venni. Szeretnénk az egyes 
szobákat az egyesületek fényképeivel, a 
munka egy-egy mozzanatával megörö
kítő képekkel, nyári táborokban készí
tett fényképfelvételekkel, falimondások
kal díszíteni. Rajta, segítsetek!

Egy alapítvány.
A zalai egyházmegye esperese, aki 

egyúttal a tábor keresztapja is, tragi
kusan elhunyt fia emlékére száz pengős 
alapítványt tett. Köszönjük ezt a szo
morú szívből fakadó áldozatot, de 
egyúttal köszönjük a példát. Csak így 
válhat táborunk azzá, amivé lenni akar. 
Reméljük, hogy ez a cselekedet több, 
az ifjúsági munkáért felelősséget érző 
evangélikus embernél követésre talál. 
Szükségünk van rá. De az ifjúság vár
ja is. *

Jól esik visszagondolni a nyárra, 
szép volt, de lehetett volna szebb is. Ha 
érezhettük volna a nagyobb lelkesedést, 
a nagyobb felelősséget, de így is hálá
val van tele a szívünk, hogy „mindeddig 
megsegített bennünket az Úr.“ Evangé
likus ifjúság, ne feledkezz meg akali tá
borodról, amely minden nyáron téged 
Vár. Erős Sándor.

Hol van megírva ?
Az úri imádság: Máté 6 .
A tiz parancsolat: II. Mózes 20.
A boldogmondások : Máté 5.
A megmsértetés: Máté 4.
Pál megtérése: Csel. 9.
A főpapi imádság: Janos 17.
A tékozló f iú : Lukacs 15.
A tiz szűz: Máté 25.
A talentumok: Máté 25.
A hűség fejezete: Janos 15.
A jó pásztor: János 10.
A feltámadás fejezete: 1. Kor. 15.
A szentet fejezete: I. Kor. 13.
A fegyver-fejezet: Efezus 6 .
Vándorok éneke: 121. zsoltár.
A biblia veleje: Janos 3. 16.
A nagy hivas: Esaiás 55. 1. Jel. 22.17
Fáradtak igéje: Máté 11, 28.
Megszentelödés igéje: Rom. 12, 1.
Munkások igéje: II. Timóteus 2, 15.
Üdvösség igéje: Csel. 16, 31.
Hitvallás igéje: Róm. 10, 6 .
A nagy parancs: Márk 16, 15.
A nagy Ígéret: Máté 28, 18—20.
Az Ítélet fe jezete; Máté 26.
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N a g y sitk e .
A kemenesaljai egyházmegye nyu

gati részén, ott, ahol az Alpok végső 
csápjai belesimulnak a kemenesaljai ró
nába, áll az egyházmegye egy kis előre
tolt állása, a nagysitkei leánygyülekezet. 
Az ősi hagyomány szerint a magyar Lu
ther, Dévai Biró Mátyás gyújtotta meg 
a reformáció világító szö
vésekét Nagysitkén.
Történelmi emlékek ta
núskodnak, hogy a re
formáció fénykorában 
Nagysitke erős anya
gyülekezet volt. A dúló 
vihar, az ellenreformá
ció megtépte, derékban 
kettétörte a virágzásnak 
indult gyülekezetét. A 
korona lehullt, de a fő
gyökerek szívósan ka
paszkodva, tovább éltek 
és uj sarjakat hajtottak.
A megmaradt Geöcze,
Odor, Lengyel, Gécs,
Péntek és Kováts csa
ládok fiókegyházzá ala
kulva a slmonyi anya
egyház szárnyai alatt 
találtak menedéket. El
pusztult templomuk he
lyett segítik építeni a 
türelmi rendelet meg
jelenése után épülő si- 
monyi templomot. A 
kis flókegyház életében 
forduló pont az 1864 
év. A fiókegyház leány
egyházzá alakul. Isko
lát épít, az iskola mellé 
haranglábat A gyüleke
zet tagjainak áldozat- 
készségéből született kis 
harang ércnyelve na

ponta buzdította a maroknyi gyülekeze
tei: „Ne csüggedj el kicsiny sereg“. Az 
Isten megáldotta a kis gyülekezet mun
káját; a leányegyház hamarosan virág
zásnak indult. Égy emberöltőn át vég
zett áldásos munkát a leányegyház első 
tanítója, Mestery Lajos. Hithű nemze
déket nevelt, egy: gyülekezetét tanított 
meg imádkozni, hazát és embertársakat 
szeretni. Kegyelettel őrzi emlékét a gyü-

A nagysitkei Iskolatemplom.

lekezet. A leányegyház soha nem riadt 
vissza az áldozatoktól. Háború előtt is
koláját korszerűen átépíttette, megújí
totta a tanítói lakást nagy anyagi áldo
zatok árán. A világháborút követő zűr
zavaros idők szennyes hullámai nem 
tudtak behatolni a kis egység kebelébe. 
A közös magyar sors, a gazdasági sor
vadás, elszegényedés azonban nem kí
mélte meg Nagysitkét sem. Ennek da

cára a hivek legnagyobb 
része a legválságosabb 
időkben is hűséggel 
teljesítette kötelességét 
egyházával szemben.

A leányegyház bel- 
mlsszlói munkát is vé
gez. Van működő nő- 
egvlete, kicsi, de lelkes 
ifjúsági egyesülete. 
Egyik ifjúsági egyesü
leten gondolták el a fiuk, 
hogy milyen ló volna, 
ha a diiledező harang
láb belvett egv kis to
ronyból szólhatna a hí
vekhez a harangnak 
hívogató szava. Az ifjak 
álmát a kis gyülekezet 
minden tagja megértő 
lelkesedéssel fogadta és 
néhány órán belül kö
rülbelül 1200 pengő 
értékű adományt je
gyeztek elő az énités 
céljaira. Az ifjúsági egye
sület tagjai az épitéshez 
követ fejtettek; majd 
tanítójuk vezetésével 
bejárták az egyházme
gye több gyülekezetét, 
előadták .Az örvény 
szélén* c. színdarabot, 
az előadásokheyételéböl 
több mint 400P-t hoztak 
haza az épitésf alaphoz

A csoda.
Irta: dr. Schlitt G yu la . 35

Natáliában megelevenedtek az estének eseményei s 
hangja való kísérteties lett. Mirakowot valósággal megdöb
bentette.

— Csak nem beszél komolyan, Julia? — kérdi aggódva 
a herceg. — ön valóban fél. Szinte beíesápadt.

— A maguk örökös titkolódzása hat rám. Folyton össze
súgnak s az ember nem tudja, miről? Az idegeimre megy már.

— Ne érdeklődj a mi ügyeink iránt, Julia! — mondja 
őszinte jóakarattal Alfréd. — Nem való ez neked. Én mondom 
neked. Ne légy annyira kiváncsi!

— Ép azért vagyok kiváncsi, mert akarod, hogy ne le
gyek kiváncsi. Nem tehetek róla. Mi nők, kiváncsiak vagyunk. 
Nem hagyok addig békét, míg meg nem mondjátok, mit csi
náltok itt órák hosszat!...

Rujeff erősen figyel. Natalia úgylátszik, mégis komolyan 
fogja dolgát!... Hátha félreértette?... Most határozottan a tit
kot keresi s szeretne Lohe koponyájába bújni, hogy mindent 
megtudjon. Mirakowra meg oly hatással volt Natáliának ked
ves duzzogása, hogy kész lett volna feltárni előtte mindent.

— Budapesti utunkról beszéltünk... — mondja.
— Budapestre mennek? — gyullad ki hirtelenül elemi 

erővel Natalia ajkán a kíváncsiság. — Budapest gyönyörű 
város!...

— Jártál már Budapesten?... — kérdi közbevágva Alfréd.
— Sajnos, még nem..., de hírből hallottam. Egy ismerő

söm járt ott s az csodákat beszélt Budapest szépségéről!...
Rujeffnak feldobbant a szíve. Ez a lány nyomoz a rendőr

főnöknél. Ez kutat.

— Lássa, már részese te titkunknak — folytatja Mirakow.
— S mit csinálnak ott? Mi dolguk Budapesten?...
— Ez más lapra tartozik. — vet véget Lohe minden to

vábbi firtatásnak. — Ez már tisztán a rendőrségnek ügye.
— Lássák, ez a borzasztó. Egy pillanatra megnyitják 

előttem a mélységet s mikor bele akarok nézni, lecsapják az 
aitót. Nem bántó!?... Megízleltetik velem a cukrot s mikor 
bele akarok harapni, visszarántják!...

Ez... ez.... dobogja Ruieffnak nekifeszülő szíve..., a ku
tyákba harapj, Natalia... Tudok már mindent..., te is megtu
dod..., csak a mélységekbe nézni!!... Verd a vasat!

— Tehát holnapután indulás, — hallatszik Mirakow bú
csúzása. — Kezét csókolom, lóéjt!...

Aitókilincs nyikkan... Mirakow távozik... Csend... Rugó- 
zat acélja zümmög... Valaki a fotelbe dobta magát. Valószínű, 
Natalia s várja Alfrédet ki kikisérte a herceget... Alfréd mind
járt visszajön s egvediil lesznek Natáliával. Mi lesz most!?... 
Rujeffet türelmetlenségében a hideg rázza... Mi lesz most? 
Faggatás, hogy a mélységbe lásson?1... Vagy enyelgés.... öle
lés..., csók?... Most dől el vájjon, kit ámít Natalia? Minket 
vagy a rendőrséget? De jön is már...

— Mi van veled ma este. Júliám, soha nem voltál te eny- 
nvire kiváncsi? Restelem a dolgot. Mit gondol majd rólam 
Mirakow?

Ahá, villan meg Rujeff agyában, máskor nem szokott ki
váncsi lenni!...

—- Elismerem. Alfréd, kiállhatatlan voltam az este. Bo
csáss meg, de amikor megláttam Mirakowot, zavarba jöttem.

— Nem először láttad a herceget!...
— Igaz, de soha nem volt még rám olyan hatással, mint 

ma este. Magam sem tudom miért?
— Mi hatással lehet rád egy orosz menekült?...
— Nem tudnám megmondani... Amint rámnézett azzal a
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Ezúton is hálás köszönetét mond a kis 
gyülekezet a segítő jobbot nyújtó hit
testvéreknek. „Egymás terhét hordoz
zátok“— mondja az írás.1 Az építés 
megindult. A munkából és adakozásból 
kivette bőségesen a részét mindenki. A 
más községbe költözött hittestvéreink 
közül is többen küldtek adományt. Az 
Isten megáldotta a hívek buzgó törek
vését. Áll már a kis torony, összekap
csolva az iskolával, mely egyúttal ima
ház is. örömünnepe lesz a kis gyüleke
zetnek szeptember 20.-án, mikor kis ha
rangja új otthonából hívja a híyöket a 
felavató ünnepre. Szeretettel hívunk 
minden hittestvért hozzánk a hálandó 
ünnepünkre. „Örüljetek az örülökkel!...“

L. J.

Eldobott bibliák,
Isten igéje az asztalra való. Nem a 

könyvszekrénybe, nem a mestergerendára, 
nem is s szekrény tetejére, hanem az asz
talra. Oda sem azért, hogy szobadísz legyen, 
hanem, hogy naponként használják.

Mégis de sok biblia van, amelyet el
hajított a gazdája. Vagy haragos dühében, 
vagy gondatlan nemtörődömségében. De az 
Isten meg tudja áldani még az ilyen el
dobott bibliákat is.

Ezelőtt vagy tiz évvel Egyiptomban egy 
mohamedán elküldte a fiát borsért a boltba. 
Hogyan-hogyan nem a boltos a borsot egy 
eldobott biblia lapjába csomagolta. Otthon 
a család kíváncsian olvasni kezdte a papír
lapot, amelyről csodálatos történet szólt 
hozzájuk arról, hogy »úgy szerette Isten a 
világot, hogy az ő ^egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszék, 
hanem örök életet vegyen." A család fel
figyelt, érdeklődni kezdett, hamarosan szer
zett egy bibliát s ma egész kis gyülekezet 
vanott, ahol a csomagoló papirosnak hasz
nált biblia-lap megkezdte tiz évvel ezelőtt 
a maga munkáját.

Hol a bibliád? Messze hajítva melyik 
sarokban hever? Isten igéje erő és hatalom 1 
Élj vele 1

C S O D Á L A T O S  K R I S Z T U S .
Isten egyszülöttje,
Mária gyermeke.
Angyalok hirdették,
Jászolba fektették.
Királyok tisztelték,
Poroszlók kergették.
Ártatlan volt s tiszta, 
Bűnünket hordozta.

Üdvösséget hozott 
S  a szív bezárkózott.

Övéit kereste 
S a népe megverte.
Királyok királya 
S vérzik koronája.
Eltemették sírba,
Feltámadt husvétra.
Felment a mennyekbe 
S velünk van örökre.
Nála van a kezdet,
Nála a végezet.

Ford Sz.J.

Lengyelország. Az evangélikus egy
ház új egyházi törvénye a közel jövőben 
kerül a nyilvánosság elé. A római katho- 
likus lapok már előre heves támadást 
intéztek ellene, mivelhogy az állam meg
engedte az evangélikus lelkészeknek a 
„Ksiadz“ (Pap) cím viselését.

A dunántúli evangélikus 
egyházkerület

1936. évi szeptember hó 30.—október 
1.-én (szerda, csütörtök) Győrött ren
des évi közgyűlést tart, melyen tárgya
lás alá veszi a közgyűlés elé tartozó 
összes ügyeket. — A közgyűlésre a: 
egyházmegyék képviselőit, valamint a 
zsinati törvény alapján jogosult összes 
közgyűlési tagokat tisztelettel meghív
juk. — Szeptember hó 29. és 30.-án az 
Egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámin
tézet, az Egyházkerületi Lelkészegyesü
let, az Egyházkerületi Tanítóegyesület, 
a Dunántúli Luther Szövetség és az 
egyes egyházkerületi Bizottságok ülé
seznek.

Győr és Nagygeresd, 1936. évi szep
tember hó 3.-án.
Dr. Mesterházy Ernő sk. D.Kapi Béla sk.

ehker. felügyelő. püspök.

A gyűlések, istentiszteletek 
és ünnepségek sorrendje:

Szeptember 29.-én (kedd): d. u. 3
órakor az egyházkerületi Véleményező 
Bizottság gyűlése az ev. elemi fiúiskola 
nagytermében; d. u. 4 órakor az egy
házkerületi Iskolai Nagybizottság ülése 
a gyülekezet tanácstermében; d. u. 4 
órakor az egyházkerületi Gusztáv Adolf 
Gyámintézet választmányi ülése az ev. 
elemi fiúiskola nagytermében; d. u. 5 
órakor a Gusztáv Adolf Gyámintézet 
közgyűlése az ev. el. fiúiskola nagyter
mében; d. u. fél 7 órakor az egyházke
rületi Gusztáv Adolf Gyámintézet isten
tisztelete és ünnepsége a templomban 
Igét hirdet Weiss Vilmos kőszegi lelkész. 
Ütána az Egyházkerületi Gyámintézet 
ünnepi közgyűlése, amelynek keretében 
dr. Träger Ernő megválasztott gyámin
tézeti világi elnök hivatalába nyer beik
tatást. Ennek megtörténte után dr. Trä-

bánatos szemével..., szánalom..., részvét..., vagy tudom..., 
érthetetlen érzések ébredeztek bennem...

— Nem értelek, Julia!... —- mondja szenvedéllyel Alfréd.
Rujeff lépésekét hall..., Alfréd bizonyára Natáliához kö

zeledik... Föléje hajol... Suttogásával megnyugtatja..., megsi
mogatja..., átöleli..., megcsókolja. Csak úgy dübörög Rujeff- 
nak melle.

— Boldog volnék, Alfréd, ha megtudnám mondani, mi 
kínoz e percben...

— Mit rejtegetsz előlem, Júlia? Szeretnél valamit mon
dani s nem mersz!

-— Igaz, s úgy félek!...
— Beszélj... beszélj!... Ne titkolódzói előttem..., beszélj, 

tudni akarom, mit rejtegetsz?...
Alfrédnak szava izzik s hangjában sejtések ösztönös ré

mülete lohog. Váratlan gyanakvás, nyomasztó bizonytalanság 
doborog bennük.

— Téged féltelek, Alfréd!...
Nagyot dobban Rujeff szíve, mint sulyok a tuskón.
— Engem?!... — kiáltja ijedten Alfréd. — Beszélj te sze

rencsétlen leány, mit tudsz?... Micsoda szerepet játszol a há
zamnál?... Furcsa vagy, Julia!... Gyanús vagy nekem, Julia!...

Natalia megdöbbent.
— Hivatásod miatt féltelek. Soha nem tudod, kikkel ál

lasz harcban... és... soha nem lehet tudni... honnan sújtanak 
rád... A sötétség ellen küzdeni és láthatatlan gazemberek ellen 
hadakozni mindig veszélyes. Ezért féltelek...

— Ez a kenyerem, — mondja már megnyugodtan Alfréd. 
— Vigyázok magamra s ne félts engem!

— Vigyázz magadra, Alfréd, nagyon. Ha valami érne, 
nem tudom, mi lenne velem.

— Akiért te imádkozol, drágám, azt nem érheti baj.
Rujeff a szemét törli. Szeretne jobban látni. Fentröl forró

suttogás hallik. Úgy ömlik alá Rujeffra, mint a forró láva. 
Gyötrődik a rendőrért. Ez a hang nem volt tettetés. Vallomás, 
aggodolom, szerelem áramlása volt e hang. Nem játék a lát
szatért, hanem valóság, melyben a sóvárgó őszinteség parazsa 
izzott. Rujeff ereiben felzudul a vér, mint a felemelt zsilipek 
alatt a meginduló víz. Fejébe rohan s majd széjjelveti kopo
nyáját. Szíve minden dobbanása tajtékká veri vérét, hogy gyil
kos méreggé sűrűsödjön. Szereti a kígyó a rendőrt..., nincs 
benne kétség..., álnok fajzat..., becstelenség..., nem javít ezen 
sem az idő..., sem a tudomány..., sem a hatalom..., tőrt nekik.

— Szeretlek, Alfréd, szeretlek nagyon!... — gügyögi 
Natalia.

— A te zokogó aggodalmad, az én boldogságom...
Nagy csend odafent. Semmi hang, csak forró némaság.

Rujeff összelottyan, mint a megrázott zsák. Kiejti kezéből a 
kagylót. Megtántorodik. Fejéhez kap..., feje ver..., zuhog, 
mint a megveszekedett kalapács. Zihál, mint a földalá jutott 
fuldokló, melle kong, mint a félrevert harang. Belső életének 
minden elvetemültsége az inakba tódul s vakmerőséggé vadul 
akarata. Sötét pillantása előtt végtelen utak nyílnak véres bor
zalmak felé. Pokoli terv fogan benne s pillanatok alatt elhatá
rozássá izmosodik. Átrohan a pince sötétségében..., biztosan, 
mintha csak látná..., átsuhan a folyosón, fel az emeletre, szo
bájába. Rujeff villanyt gyújt. Előveszi a menetrendet, lapoz, 
lapoz, majd belemélyed az állomások soroszlopába... Számol
gat..., nézi óráját..., el-elgondolkodik... Céltudatos gyorsaság
gal magához kapkod egyetmást a szekrényből s elsiet... Alex 
figyelmes lesz erre a sietésre s odaszól:

— Hová?...
— Felrobbantom a világot!... — Ezzel már kint is van. 

Lerohan az utcára, mintha eszét vesztette volna.
(Folytatjuk.)
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ger Ernő „Gyámintézeti feladataink“ cí
men előadást tart.

Szeptember 30.-án (szerda): d. e. 8 
órakor az egyházkerületi Lelkészegyesü
let közgyűlése az ev. elemi fiúiskola 
nagytermében; d. e. 8 órakor az egy
házkerületi Tanítóegyesület közgyűlése 
a Kossuth Lajos-utcai Kálvin-kultúrház- 
ban; d. e. 10 órakor az egyházkerületi 
Pénzügyi Bizottság ülése a gyülekezet 
tanácstermében; d. e. fél 12 órakor a 
Dunántúli Luther Szövetség választmá
nyi és közgyűlése az ev. elemi fiúiskola 
nagytermében; d. u. 3 órakor az egy
házkerületi Népiskolai Bizottság ülése 
az ev. el. fiúiskola tanítói szobájában; 
d. u. 5 órakor az egyházkerületi köz
gyűlés előkészítő értekezlete az ev. ele
mi fiúiskola nagytermében.

Az egyházkerületi közgyűlés ünnepi 
része.

Szeptember 30.-án (szerda): d. u. 6 
órakor a győri gyülekezet templomi 
hangversenye D. Kapi Béla püspök tisz
teletére; d. u. fél 7 órakor az egyházke
rületi közgyűlés megnyitása a templom
ban és D. Kapi Béla püspök üdvözlése 
az egyházkerület, küldöttségek és kép
viseletek által 20 éves püspöki jubileuma 
alkalmával.

Október l.-en (csütörtök): d. e. 9
órakor az egyházkerületi közgyűlés foly
tatása.

J e g y z e t .  Az elszállásolás kérdésében fordul
janak az érdekeltek legkésőbb szeptember hó 20-ig 
a győri gyülekezet lelkész! hivatalához es közöljék, 
hogy mikor érkeznek én távoznak, szállodában vagy 
magánháznál óhajtanak-e elhelyezkedni. A nem je 
lentkezők, vagy későn jelentkezők elszállásolását a 
lelkészi hivatal nem biztosíthatja.

Kedvezményes vasúti jegv váltására jogosító 
igazolványt igénylők legkésőbb szeptember 15-ig je 
lentsék igényüket az illetékes esporesi, vagy a püs 
pöki hivatalban.

Szeptember S0 -án este ViD-kor a Royal szálló 
nagytermében a püspök tiszteletére ünnepi társasra- 
csora (2 P 10 f . Jelentkezések a győri lelkészt hi
vatalba küldendők.

OLVASSUK A BIBLIÁT.

És megtaláltatott. . .
Szeptember 20 Megtaláltatott az ár

tatlanság. Máté 5: 8;  1. János 1:7;  Efez. 
2: 1 —10. Boldogok a tiszta szivüek, de a 
mi szivünk nem tiszta. Azonban tisztává 
lehet a Jézus Krisztusban. Őbenne találta
tott meg a régi ártatlanság. Ahogy a té
kozló fiú atyja reáterítette az ünneplő ruhát 
gyermeke csupa seb és szenny, csont és 
bőr testére s ezáltal újra a régi ártatlan, 
tiszta gyermeket látta maga előtt, úgy té
rítteti reá Isten a hozzátérő bűnös szivekre 
Jézus Krisztus vérét s ezáltal újra tisztának 
és szentnek tekint bennünket. Az ünnepi 
öltözet alatt ott voltak a gennyes sebek, a 
Krisztus vérével takart szívben a bűnök, 
(Ján. 1 8.) tehát az ártatlanság és szentség 
csak Isten ajándéka, amellyel azonban együtt 
jár az a drága lehetőség, hogy fokról-fokra 
mindennapi életünkben is valósággá legyen.

Szeptember 21. Megtaláltatott az otthon. 
János 8 : 34—36 ; 14 : 1—3. Felséges érzés 
lehetett a tékozló fiúnak újra otthon lenni 
abban a házban, amelynek kapuját valami
kor hetyke gőggel döngve vágta be maga 
mögött, de amelyet aztán százszor meg
siratott, mikor a rabszolgasors nyomorúságai 
hányták, vetették életét. A bűn rabszolga
ságából is vezet út a mennyei Atya házába.

Óh, ha minden bűnökben vergődő, mar
cangolt életű ember meg tudná érteni a 
Krisztusban való hazaérkezés felséges örö
mét! Óh, hogy megtelnék akkor az Isten 
háza hazatérőkkel! Otthon vagy-e már?

Szeptember 22. Megtaláltatott a kenyér. 
János 6:48—58. Disznók moslékja a vá
lyúban és foszlós bélü, puha kenyér az 
atyai ház asztalán. Körülbelül ez a különb
ség a testnek és a léleknek kenyere között. 
Akinek Isten megadja az életnek kenyerét, 
Krisztust, mimódon ne adatna meg annak a 
test tápláléka is? Fel tudta volna tételezni 
a tékozló fiú édesatyjáról, hogy megadja 
neki az atyai csókot, az ünneplő ruhát, a 
saját gyűrűjét, — de az ebédlő asztalról 
egy morzsát sem ? És te ? Fel tudnád té
telezni ugyanezt Istenről ?

Szeptember 23. Megtaláltatott a szeretet. 
I. Korinthus 13. Kis fiával Saullal az történt 
egyszer, hogy elindult megkeresni két elté
vedt szamarát és talált egy királyságot. A 
tékozló fiú elindult kérni egy darab kenye
ret és kapott egy szerető atyai szívet. 
Krisztus elindult megkeresni az elveszett 
embert s királyi ajándékképpen hozta 
nekünk az Atya szivének lényegét a szere- 
tetet. Akinek a szivében ott van a szeretet, 
az Isten gyermeke. Senki sem lehet ke
resztyén, akinek a szivéből hiányzik a 
szeretet. Ezt a fejezetét a bibliának, min
den keresztyénnek kívülről kell tudnia. 
De nem úgy, hogy megrögziti az emléke
zetében, hanem ugv, hogy kiábrázolja az 
életében, eleven példatárává válik.

Szeptember 24. Megtaláltatott az erő. 
Lukács 24:49; Filippi 4: 10—13. Az ótes
tamentumban sok esetet találunk, amikor 
egy-egy férfi (Saul, Sámson) elerőtlenedik, 
mert eihagvta az Istennek a lelke. Krisztus 
pedig az Isten Szendéikét küldi tanítványai
nak, mint mérhetetlen erők forrását. Ahol 
a Szentlélek megjelenik, ott csodák történ
nek, ott mártírok hangtalanul szenvednek, 
ott a szó erejével lelkeket és tömegeket 

(mozgatnak meg. Ha az életed még nagyon 
erőtelen, könyörögj az erőnek ezért a for
rásáért.

Szeptember 25. Megtaláltatott a remény
ség. I. Péter 1:17—21. Róma 8 :24-25 . 
Mi reménysége lehetett a tékozló fiúnak a 
disznóvályu mellett ? Semmi. De otthon, 
az atyai házban, ékes ruhában, atyai gyű
rűvel az ujján remélhette, hogy újra ember 
lesz még őbelőle is s az eltékozolt örökség 
helyett uj örökség vár reá. Aki Krisztust 
nem ismeri, annak mi reménysége lehet, 
ha a szokásos földi reménységek széjjel
törnek? De aki Krisztusé, az előtt ott áll 
egv uj élet fele drága szolgálati és belső 
fejlődési lehetőségekkel, azután pedig várja 
egv olvan örökség, amilyet szem nem lá
tott. fül nem hallott soha.

26. Megtaláltatott az örök élet. Róma 
6: 19—23. Az örök élet nem valami távoli 
reménysége a hívőnek Az örök életben 
benne él az, aki a Krisztusban él. Vagyis 
minden dolgát úgy végzi, minden eseményt 
úgy mérlegel, minden kincset ugv értékel, 
hopv mennyit ér az az örök élet szempont
jából. Az „ ö r ö k k é v a l ó s á g  j e g y é 
b e n “ éli le életét Az ilyen ember bízvást 
elmondhatja ugyanazt, amit az egyszeri 
kegyes ember a halálos ágva körül siró 
szeretteinek mondott: „Ne sirjatok, hiszen 
ha meghalok nem történik velem semmi 
különös dolog! Megmaradok ugyanabban 
a házban, ugyanannál a háziurnái, csupán 
egy emelettel feljebb költözöm a közvetlen 
közelébe.“ Farkas Zoltán

K A R C O L A T O  K.
K ét p re sb ite r i h a tá ro za t
JJz ú jpesti egyházközség pres

bitériuma a z  elmúlt vasárnapon 
ülést tartott, amelynek ké t hatá
rozata a nagy nyilvánosság elé 
kívánkozik.

Elhatározta a presbitérium, hogy 
álJándóan nyitva tartja a temp
lomot. ím e a követendő p é ld a ! 
Hány evangélikus lélek keres fel 
—  különösen városon  —  idegen 
templomot, ha napközben imád
kozni akar. Nyissuk meg templo
mainkat hétköznapon is !

Elhatározta a presbitérium a zt 
is, bogy a belm issziói munka szá 
mára lo példányban megrendeli a 
Harangszót. Ugyanakkor 14 pres
biter külön is  megrendelte sa ja t 
nevére a lapot, ígéretet téve, hogy 
a kiolvasott példányokat ször- 
ványgondozás céljaira mindig be
szolgáltatják a le lkészi hivatalba.

íme!, igy is lehet!!

H E T I  K R Ó N I K A .
Gömbös Gyula miniszterelnököt meg

látogatta Neurath német birodalmi külügy
miniszter. A miniszterelnök egészségi álla
potáról kedvező hírek érkeznek. — Eckhardt 
Tibor bejelentette, hogy a kisgazda párt 
elfogadja a választójogi konferenciára szóló 
meghívást — Az angol király egy órát 
töltött Budapesten. — Hivatali autóval szö
kött meg egy sikkasztó román pénzügy
igazgató. — A románok a bécsi ügyvédi 
kongresszuson is az erdélyi magyarokat 
támadják. — Csehellenes jugoszláv-román 
megállapodásról tárgyalt a jugoszláv mi
niszterelnök Bukarestben. — A cseh rend
őrök verték szét gummibotokkal a szudéta- 
németek gyűlését. — Titkos kutya- és 
macskamészárszék működik Prápában. — 
Róma és Berlin bizalmatlansággal tekint az 
öt hatalom londoni értekezlete elé. Szerin
tük először a spanyol helyzetből származó 
általános zavart kellene erős kézzel meg
fékezni az európai hatalmaknak. — A nép- 
szövetség főtitkára Rómába utazott. — Az 
egész olasz haderőt újjászervezik. Róma 
megszakította a kereskedelmi kapcsolatot 
Moszkvával. — Hitler jelenlétében meg
kezdődött a nürnbergi pártkongresszus — 
Anglia óriási tűz- és bombabiztos olajtartá
lyokat épített. — A lengyel hadsereg fő- 
parancsnoka Párisból Velencébe ment. — 
Egyre súlyosabb a Blum-kormány helyzete 
az újabb sztrájkok miatt. — Franciaország 
nagyarányú fegyverkezéssel válaszol a német 
katonai szolgálati idő meghosszabbítására. 
— Madrid körül egyesült Franco és Mola 
hadserege. Portugál forradalom hírét ter
jesztik a spanyol vörösök — San Sebastián 
városát a felkelők elfoglalták. — Fellázadt 
két oroszországi német falu a zsidó nép
biztosok ellen. — Eltemetett hét indiai 
falut a földcsuszamlás.
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HARANGS ZŐ.

S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  
1 5 . v a s á r n a p .

Máté 6, 24 34.

Az embernek igenis dolgoznia kell, de 
az eledelt nem szabad a saját munkámnak 
tulajdonítani, hanem egyedül Istennek 
Mert ahol az ember a saját munkájának 
tulajdonítja, ott azonnal felüti fejét a fu 
karság és aggodalmaskodás. Isten magá
nak akarja a dicsőséget, amint hogy 0  ad 
minden előmenetelt is. Te ugyanis szánt
hatsz akár száz évig s megteheted a világ 
valamennyi munkáját, mégsem tudsz egyet
len fűszálat sem előhozni a földből. Isten 
azonban minden munkád nélkül is, amig 
te alszol, teremt füvet a magocskából s reá 
magvak sokaságát, — ahogy akarja.

Luther.

Euiíjerral naponként. A győri 
egyházmegye belmissziói szövetsége, egy 
áhitatossági könyv olcsó áron való kia
dását vette tervbe. A könyv Luther iratai
ból tartalmaz az év minden napjára meg
felelő bibliai elmélkedést. A körülbelül 300 
oldalas könyv kinyomatását és terjesztését 
a Harangszó fogja eszközölni. Hisszük, 
hogy az idő is és egyházunk is megérett 
már arra, hogy újra komolyan kezdjünk 
foglalkozni a nagy reformátor irataival. A 
mü 1937. karácsonyára jelenik meg.

A Protestáns Világszövetség és Nem
zetközi Belmissziói Szövetség szeptem
ber 21.—25.-ig tartja üléseit -a Prága 
melletti Podjebrádban. E gyűlésen egye
temes egyházunkat D. Kapi Béla püs
pök képviseli.

Uj alesperes. A tolna-baranya-somo- 
gyi egyházmegye Dörmer Frigyes var- 
sádi lelkészt választotta meg alespe- 
ressé.

Segédlelkészi kinevezés. D. Kapi Béla 
püspök Jakus Imre Németországból ha
zaérkezett segédlelkészt bábolnai misz- 
sziói segédlelkésszé nevezte ki.

Rádiós istentisztelet. Vasárnap, szep
tember hó 20.-án 11 óra 15 perckor 
evangélikus istentisztelet a Deák-téri 
templomból. Prédikál D. Raffay Sándor 
püspök. Énekszámok a Dunántúli Éne
keskönyvből 54, 448, a nemzeti himnusz 
és 290. Orgonái Zalánfi Aladár. Kar
ének: Bach J. Sebestyén: Kis Jézus, te 
hív... Énekli a Lutheránia-Vegyeskar, 
vezényel Kapi-Králik Jenő.

Adomány. Németh János, a nemes- 
dömölki gyülekezet buzgó főgondnoka 
és neje a nemesdömölki gyülekezetnek 
10 hold földet, szülőfaluja és nevelő 
gyülekezete, a kemenesmihályfai gyüle
kezet számára pedig 3 hold földet ado
mányozott. „Nem dicsekvésből, hanem 
az Isten előtt megalázkodó hálából 
adom, aki az én életemben mindig ke
gyelmesen megnyilvánuló gondviseléssel 
vezetett!“ — mondotta. Ezért adta, 
ezért áldassék a mindig kegyelmes és 
bölcs Isten szent neve!

Az egyetemes egyházi közgyűlésre 
szóló kedvezményes vasúti igazolvá
nyok. Mindazok, akik az egyetemes egy
házi közgyűléssel kapcsolatban kedvez
ményes vasúti jegy váltására jogosító 
igazolványt óhajtanak igénybevenni, 
felkéretnek, hogy ezen szándékukat a 
kiinduló állomás és a vasút (Máv, Györ-

Sopron-Ebenfurti) pontos megjelölésé
vel október hó 3.-ig közöljék Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkárral (Budapest, 
Vili., Üllői-út 24. I.), mert később be
érkező kérések, miután a vasútakkal 
szemben az igénylés aznap lezáródik, 
sajnos, nem vehetők figyelembe. Min
den személy utáni igényléshez postabé
lyegben 70 fillér mellékelendő. Enélkül 
•az igazolványkérés elintézésben nem ré
szesül.

Kispéc-Kajár. A gyülekezet templo
mának újonnan épített tornyát szeptem
ber 6.-án avatta fel Németh Károly es
peres. Az. avatási ünnepen megjelent 
Szalay István egyházmegyei felügyelő 
is. A szószéki beszédet Szalay Mihály 
lovászpatonai lelkész tartotta. Az isten
tiszteletet követő díszközgyűlést Szalay 
Isván egyházmegyei felügyelő nyitotta 
meg. Síkos Kálmán helybeli lelkész a 
gyülekezet és ennek keretében az immár 
harmadik torony történetét ismertette. 
Az új torony 1636 P-be került, mely 
összegnek fele önkéntes adományokból 
jött össze.

Nagyatád. Szeptember 8.-án avatta 
fel a nagyatádi missziói gyülekezet né
hány éve felavatott templomában az el
ső harangot. Délelőtt kezdődött az ün
nepség, amikor az atádi és somogyszo- 
bi hívek a vasútállomásról behozták és 
bekísérték a virágfüzérekkel feldíszített 
kocsin a harangot. Nagy tömeg gyűlt 
egybe a kis templom elé, mert a nagy
kiterjedésű szórvány sok községből el
jöttek az evangélikusok ünnepelni. Részt 
vett az ünnepségen Nagyatád község 
másvallású közönsége is. A templom 
előtt Békés József s. lelkész imádkozott, 
majd Horváth Lajos esperes megáldotta 
és felavatta a harangot. A templomban 
az ünnepi istentiszteleten Horváth Lajos 
esperes tartott a harang feliratát képező 
igehely: Ma, ha az ő szavát halljátok,
meg ne keményítsétek a szíveteket, 
alapján beszédet. Majd Kádár Gyula 
missziói h. lelkész hirdette az igét. 
Azután Horváth Lajos esperes beiktatta 
hivatalukba a nagyatádi gyülekezet 
tisztviselőit: Sass Aladár gondnokot,
Noszlopy Ottó pénztárnokot. Bognár 
lózsef jegyzőt. A három és fél mázsás 
harang megboldogult Sass István ny. 
igazgatÓTtanító ügybuzgalmának és a 
kisszámú gyülekezet egyházszeretetének 
és áldozatkészségének köszönhető.

A Dunántúli Ag. Hitv. Evang. Egy
házkerületi Tanítóegyesület szeptember 
hó 30.-án délelőtt 8 órai kezdettel Győ
rött, a református Kultúrház nagytermé
ben tartja rendes évi közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Az egyházkerületi Lel
készegyesület és egyházkerületi Tanító- 
egyesület közös áhítata az evangélikus 
templomban. 2. Elnöki megnyitó. 3. A 
kegyelet adójának lerovása. 4. Üdvözlé
sek. 5. Megemlékezés Sass Istvánról. 
Tartja: Benedek Vince nyug. győri igaz
gató. 6. „Zenei kapcsolatok a népdal és 
az evang. korái között“. Előadó: dr.
Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítókép
zőintézeti zenetanár. 7. „Megfigyelések 
szerepe a fogalmazásban.“ Előadó: Há- 
ros Antal körzeti iskolafelügyelö, az 
Eötvös-alap főtitkára. 8. „A tanítás és 
nevelés gyakorlati értékei.“ Előadó: 
Orbán Károly kőszegi igazgató. 9. Pénz
táros jelentése. 10. Esetleges indítvá
nyok. 11. A közgyűlés berekesztése.

Kemenessömjén. Szeptember hó 13.- 
an tartották Berzsenyi Dániel emléktáb

lájának ünnepélyes leleplezését. Az ava
tó beszédet dr. Kapi Béla püspök mon
dotta.

Tokaj. Az egyházközség a szórvá
nyokban élő tagjai között testvéri kap
csolatok erősítése és hitmélyítés céljá
ból augusztus hó 20.-án, István király 
napján gyülekezeti napot tartott. Ekkor 
avatta fel és vette használatba újra tag
jainak áldozatkészségével, 700 pengő 
költséggel kijavított imaházát is. A gyü
lekezeti napra szép számmal jöttek ösz- 
sze Tokaj szórványaiból s több, mint 
százan vettek azon részt Nyíregyházáról 
és a Délszabolcsi Misszióból — felemelő 
bizonyságául az együttérző hittestvéri 
szeretetnek. Az imaházavatást Varga 
László abaujszántói az urvacsoraosztást 
Marcsek János ózdi lelkész végezte. 
Előadásokat Ferenczi Mihályné, Mar- 
gócsy Erzsébet a nyíregyházi Luther 
Márton kör vezetője, Kermeszky Éva 
diakonissza-testvér, Marcsek János lel
kész és Gretzár Andor edelényi m. fel
ügyelő tartottak a következő tárgyakról: 
Dicsekedés a világ szerint, Egy megtért 
ember bizonyságtétele, Dicsekedés a 
Krisztus keresztjében. Szavalt Balázs 
Gabriella oki. tanítónő, Gretzár Margit 
és Lavotha Béla, énekelt Gretzár Andor 
és leánya Margit. A délutáni záróössze
jövetelen a szórványban élő evangéli- 
kusság feladatairól volt megbeszélés 
Margócsy Emil nyíregyházi felügyelő, 
Varga László lelkész és többek hozzá
szólásával.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Házasság. Dr. V á r h e g y i  L a j o s  

orvos és H e t v é n y i  E r z s é b e t  
szeptember 12.-én Sopronban házassá
got kötöttek. — K o v á c s  J o l á n  ka 
és F a r k a s  L a j o s  szeptember 12.-én 
tartották esküvőjüket a celldömölki 
templomban.

Eljegyzés. S z e p e s i  I s t v á n  siká- 
tori lelkész eljegyezte G a r a m G i
z e l l a  polgári iskolai tanárnőt. — 
T r o g m a y e r  E d i t e t  eljegyezte Sop
ronból S ó l y o m J e n ő  torvaji levita 
tanító.

A MAGYAR GAZDA.
Terményárak Budapesten. — Búza 

15.45—16.20, rozs 12.50—12.75, takar
mányárpa 11.70—12.60, sörárpa 15—
18.75, zab 13.40—13.70, tengeri 12.95— 
13.05 P.

Állatárak Budapesten. Uradalmi ne
hézsertés páronkint 340 kg-on felül 
104— 105, alul 101—103, szedett közép 
páronkint 220—260 kg-ig 100—104, 
öt eg nehéz 300 kg-on felül 93—97, an
gol hússertés 180—220 kg-ig 102—105 
fillér élősúlykg-ként.

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Virágszövetség. Adományok Budapest, 
XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők. 3—24

Kettő gyermektelen család 2 teljesen 
árva elemiiskolás lánykát örökbe fogad
na. Bővebb felvilágosítást ad a bakony- 
szombathelvi lelkészi hivatal. 2—2
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Egészségvédelem a családban.
Irta: Dr. Ettzés Zslgmond, tiszti főorvos.

7. É lősd iek  által okozott b e teg ség ek .
A természetrajzból ismeretes, hogy vannak növényi és 

állati élősdiek, amelyek az ember bőrén és a test belsejében 
elszaporodhatnak és különféle betegségeket idézhetnek elő.

A n ö v é n y i e k  között vannak gombafajok, amelyek 
főleg a hajas fejbőrön telepedhetnek meg és kellemetlen elvál
tozásokat, kopaszodást, felsebesedést okozhatnak. Ellenük a 
védekezés a gondos tisztálkodásban és a fertőzöttekkel való 
érintkezés kerülésében áll. Ha valami rendellenes kiütést, fel
sebesedést, vagy csak makacs viszketést veszünk észre ma
gunkon, menjünk orvoshoz, hogy a baj mibenlétét megálla
pítva még a baj kezdetén erélyes beavatkozással annak tova
terjedését megakadályozhassa.

Az á l l a t i  é l ő s d i e k  között vannak olyanok, ame
lyek a test felszínén s vannak olyanok, amelyek a test belse
jében, az emésztőcsatornában s más szerveinkben megteleped
hetnek és káros hatást fejthetnek ki szervezetünkre.

A test felszínén, a bőrön élősködnek a bolhák, tetvek, 
poloskák, rühatkák, szúnyogok, amelyek mind a vérünkből 
táplálkoznak és közben átolthatnak a vérünkbe különféle fer
tőző betegségeket, amellett csípésükkel fájdalmat, viszketést 
okoznak s megzavarják éjjeli nyugalmunkat. A védekezés ezek 
ellen is megint csak a gondos tisztálkodásban, gyakori mosa
kodásban, fürdésben, gyakori fehérnemű-váltásban, ruházatunk, 
lakásunk rendszeres takarításában, átvizsgálásában áll. Ha a 
lakás, amelybe be akarunk költözni, élösdiekkel fertőzött 
volna, a beköltözködés előtt fertötleníttessük (ciánoztassuk), 
a fal- és padlórepedéseket gondosan tüntessük el, a falat me- 
szeltessük le, a padlót, ajtókat és ablakokat forró lúggal mo
sassuk le. Az élősdiek általában a szennyet, port, piszkot sze
retik, —• kerülik a tisztaságot.

Gyermekeinket már korán tisztaságra kell szoktatnunk. 
Különös gondot kell fordítanunk iskolás gyermekeink hajának 
és ruházatának mindennapos tisztítására, mert azokon tetvek 
telepedhetnek meg. A tetvek serkéinek és maguknak a tetvek- 
nek elölésére és eltávolítására az aprófogú fésűn kívül a pet
róleummal kevert melegvízzel és szappannal való mosás az 
egyik legolcsóbb és legeredményesebb eljárás.

A r u h a t e t v e k  igen veszedelmesek lehetnek, mert 
magukban hordhatják a kiütéses tífusz csiráit. A világháború
ban százával pusztultak el ebben a betegségben derék kato
náink, áldozatkész ápolóikkal és orvosaikkal együtt különösen 
az orosz és román fronton. Cigányok, vándorköszörűsök és 
más kóborlók a baj terjesztői, akiknek ruhájáról, testéről (a 
tetvek) a velük érintkező, vagy elhagyott pihenőhelyükön le
telepedő gyanútlan emberekre átjuthatnak és rajtuk kiütéses 
tífuszt okozhatnak. E súlyos betegség legtöbbször halálos ki
menetelű. Szerencse, hogy hazánkban elég ritkán fordul elő.

A test belsejében, a gyomorban és belekben elszaporod
hatnak az oda bejutott tojásaik révén a b é l g i l i s z t á k .  
Ezek ritkán okoznak súlyosabb megbetegedési tüneteket, — 
bár észleltek már giliszta által okozott halálos kimenetelű bél- 
átfuródást. A féreg tojásai tisztátalan ételekkel, vízzel, földről 
felszedett, mosatlan gyümölccsel kerülnek a gyomorba.

A g a l a n d f é r e g  borsókás húsból származik. A kel
lően meg nem főzött, vagy meg nem sütött hússal jut be az 
ember emésztőszerveibe, ott megtelepszik és súlyos megbete
gedést okozhat.

A trihinával fertőzött nyers húsból, nyers sonkából, sza
lonnából származik a hazánkban szerencsére elég ritkán ész
lelt betegség, az u. n. trihinózis. A trihina ( f o n a l f é r e g )  
az emberi izmokban fejlődik ki, ahova a bélcsatornából az 
ereken át kerül s fájdalmas izomkeményedéseket s ha a lég
zőizmokban telepszik meg, nehéz légzést, sőt fulladást is 
okozhat.

Még meg kell említeni a t ö m l ő f é r g e t  (ecchinococ- 
cust), amely rendszerint a kutya ürülékétől szennyezett, nyer
sen fogyasztott ételeinkkel, salátával, retekkel, gyümölccsel 
kerül emésztőcsatornánkba, onnan a májba, ahol belőle komoly 
betegséget okozó nagy tömlő (folyadékkal telt hólyag) fejlő
dik. Nálunk ritkán fordul elő éppenúgy mint a galandféreg és 
a fonalféreg.

Ezek ellen a betegségek ellen a védekezés abban áll, 
hogy élelmiszereinket, italainkat tisztán tartjuk, fogyasztás 
előtt a nyersen élvezett salátát, gyümölcsöt gondosan meg
mossuk, a húst jól megfőzzük, vagy megsütjük. Az ecetes víz
ben félóráig áztatott salátán, ecettel lemosott, s aztán tiszta 
vízben jól kiáztatott gyümölcsön az említett betegségek csirái

nem maradnak életben, — legalább is elvesztik szaporodó 
képességüket. Tanácsos ezért a nyersen élvezett élelmiszere
inket fogyasztás előtt ennek az eljárásnak alávetni.

M érgezések .
Mérgezés alatt azt a megbetegedést értjük, amit ásvá

nyi, növényi vagy állati eredetű anyagok, mérgek idéznek elő 
az emberi szervezetben az által, hogy oda különféle utakon 
bejutva az egész szervezetet, vagy csak egyes részeit életmű
ködésükben gátolják, vagy megbénítják, esetleg szétroncsolják.

Az á s v á n y i  m é r g e k  gyógy- vagy ipari célokra 
szolgáló anyagok s a velük történő mérgezések vagy véletlen 
balesetek következményei, vagy gyilkossági, öngyilkossági 
szándékkal beadott, illetőleg bevett mérgező hatású szerekkel 
idéztetnek elő. A legismertebb ezek között a 1 u g k ö m é r 
ge  z é s. A súlyos következményekkel, nyelöcsözsugorodással, 
igen sokszor halálos kimenetellel járó lugkőmérgezés a szü
lök, cselédek, mosónők gondatlansága folytán áll elő, amikor 
a marószódás üveget, poharat olyan helyre teszik le, ahol kis 
gyermek is elérheti s víznek gondolva, iszik belőle. Ezért nem 
szabad lúgot olyan edényben, pohárban, korsóban, bögrében 
tartani, amilyen alakú edény ivásra, evésre, vgy főzésre, ille
tőleg ételek, italok eltartására szokott szolgálni. Mindenesetre 
olyan helyre kell helyezni a lúgos edényt, ahol azt a gyermek 
el nem érheti. Legjobb egyszerre csak annyit készíteni a lúg
ból, amennyit azonnal felhasználhatunk.

Mérget tartalmazó üveget, edényt, skatulyát mindig meg 
kell jelölni két piros kereszttel és „Méreg“ feliratú halálfejes 
címkével. Az edényt, skatulyát pedig kulccsal zárható szek
rényben kell tartani. All ez természetesen az orvosságokra is, 
ha még nem kimondott mérgek is, mert ami felnőttnek orvos
ság, az gyermeknek már méreg lehet.

A n ö v é n y i  m é r g e k  legnagyobb része orvosságul, 
némelyik élvezetül is szolgál. Legismertebbek: a bolondító
csalmatok (datura), a beléndek (belladonna), a gyűszűvirág 
(digitalis), a dohány (nicotin), a gombák. A két elsővel külö
nösen gyermekeknél elég gyakori a mérgezés. Ezeknek a nö
vényeknek a magját a gyermekek összeszedik játék közben s 
mák helyett megeszik. A halálos kimenetelű ily mérgezések 
nem ritkák. Az ezekkel a magvakkal történő gyilkosságok sem 
tartoznak a ritkaságok közé.

A faluvégeken buján tenyésző mérgező növényeket, a 
daturát, belladonnát, bürköt, stb. nem szabad megtűrni, azo
kat évröl-évre ki kell gyökerestől irtani. Ennek elrendelése a 
községi elöljáróságok kötelessége volna! A gyermekeket pedig 
mind a szülői háznál, mind az iskolában ki kell oktatni arra, 
hogy dudvát és gazt, vagy azok magját ne vegyék szájukba. 
Meg kell ismertetni velük a mérges növényeket nemcsak ké
pekből, hanem lelőhelyükön is.

Áll ez fokozott mértékben a g o m b á k r a  vonatkozóan 
nemcsak iskolás gyermekekre, hanem felnőttekre is. Évről-évre 
ugyanis igen gyakori a gombamérgezés hazánk minden vidé
kén. Az újságokból olvashatunk megrendítő eseteket, amikor 
egész családok pusztulásáról ad hűi a napi hírek rovata „Ha
lálos gombamérgezés“ címen. A gombamérgezések étkezésre 
akalmatlan, mérges gombák fogyasztásából erednek. Sok 
mérges gomba van, amely nehezen különböztethető meg a 
hozzá színre, alakra nagyjában hasonló ehető gombától. Eze
ket a gombákat a gombaszedök gyakran összecserélik. A pia
cok fokozottabb elenörzésével, a mérges gombák elkobzásával 
és különösen gombaismertetö tanfolyamok tartásával lehetne 
csökkenteni a gombamérgezések számát. (Kitűnő ismertető mű 
jelent meg „Gombás könyv, kezdők számára“ címmel, szer
zője: Szemere László, ára: 10 P. Az egyes gombák leírása 
pontos, érthető, a számos ábra élethü. Ennek a könyvnek a 
beszerzését minden gombakedvelőnek csak ajánlani lehet.)

A növényi mérgek közé tartozik a d o h á n y .  A do
hánymérgezés lehet heveny és idült. A heveny dohánymérge
zés tüneteinek leírását mellőzöm .azokat mindenki eléggé is
merheti. Mégis meg kell emlékeznem a levéltetvek irtására 
szolgáló u. n. nyers nikotinról (dohánykivonatról), amely tö
mény alakban tartalmazza a dohánymérget. Használatakor 
legnagyobb elővigyázatra van szükség, mert a vele bánóra ve
szélyes lehet, ha a használati utasítást szigorúan be nem tartja 
s a nikotinos víz permetét belégzi, de még inkább, ha — amint 
az a marólúgnál is történni szokott, — tévedésből iszik belőle. 
Történt már nyers nikotinnal nem egy véletlen, vagy szándé
kos mérgezés, amely halállal végződött.

A dohány élvezetéből eredő ártalmak igen elterjedtek. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a mértéktelen dohány
zás súlyos, az idegrendszerre éppúgy, mint az érrendszerre, fő
leg pedig a szívre igen káros következményekkel jár. Ezen-
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kívül megtámadja a légzőszerveket, az emésztőrendszert, — 
utóbbit különösen a délelőtti dohányzás. Azoknak a tüdeje, 
akik állandóan füstös levegőben kénytelenek tartózkodni, a 
tüdő szöveteibe lerakodott koromtól palaszürke színű, olyan, 
mint a finoman erezett gránitkő. Az aztán csak természetes, 
hogy az ilyen tüdő működése nem lehet kielégítő, hogy hajla
mosabb a megbetegedésre, a kóros tágulásra. Ilyen a kávé
házi füstös levegőben tartózkodó pincérek tüdeje. Végered
ményben a dohánymérgezés ártalmas következményei a mér
téktelen dohányosnál numkaképességcsökkenésre vezethetnek. 
Ha az elmondottakon kivül számba vesszük azt az anyagi ká
rosodást, amit a dohányra kiadott tekintélyes pénzösszeg egy 
polgári háztartásban jelent, beláthatjuk, hogy a dohányzás 
nemcsak szervezetünknek, s így egészségünknek, hanem er
szényünknek is nagy kárára van. A dohányzás szenvedélyszerű 
rossz szokásának, — sajnos —, a modern nők is rabjává let
tek, — pedig a dohány mérgező hatása a gyengébb női szer
vezetben még nagyobb rombolást képes végezni, mint a fér
fiéban. Ugyanez áll a serdülő korban lévő gyermekekre is, 
akiknél még a jellemfejlödés szempontjából sem közömbös, 
hogy hódolnak-e a hodányzás káros szenvedélyének. A komoly 
jeliemképzés helyett a dohányzó ifjú egyéb modorosságok mel
lett legtöbbször a dohányzás műveletében képzeli el és véli 
megtalálni azokat a külsőségeket, amelyek — szerinte má
sokban, — persze csak a felszínes szemlélőben — felőle az 
érettség látszatát kelthetik, — s voltaképpen nyegleségnél, a 
felnőttek majmolásánál nem egyebek. Sok szülő maga rontja 
el gyermekét, amikor azzal akarja felnőtté avatni, hogy szivar
kával kínálja meg, vagy szivartárcával ajándékozza meg szü
letésnapja alkalmával. Ezzel lavinát indít meg, amelynek rom
boló hatását előre kiszámítani senki sem tudja; a meggondo
latlan szülő ezzel egy káros szenvedély kifejlődéséhez nyújt 
segédkezet. A nemes önmegtartóztatásra való ránevelés ezzel 
talán az első csorbát szenvedi, s rászoktatja a gyermekifjut, 
hogy érzéki benyomásokra kritika nélkül reagáljon, a rossz 
példát kövesse és nála a szenvedélyek sorozata fejlődhessék ki.

Mindjárt legközelebbről fenyeget a s z e s z  (az alko
hol), amelynek mértéktelen fogyasztása éppúgy szenvedéllyé 
vá'hatik, mint a dohányzás. Ä szesz családromboló hatását 
mindenki ismerheti. Tudjuk, hogy szeszelö (alkoholista) szü
lök gyermekei elfajzottak (degeneráltak). Tudósok régen meg- 
á.lapították, hogy a gyengébb képességű gyermekeknek leg
alább 30 százaléka alkoholista szülőktől származik, — leg
többször alkoholista apától. A mértéktelen szeszfogyasztás kö
vetkeztében a szervezet ellenállóképessége csökken a betegsé
gekkel szemben, úgy hogy nemcsak a szülők válnak hajlamo
sakká a különböző megbetegedésekre, hanem az ilyen szülök 
ivadékai is, még pedig harmad-, negyediziglen. Az ilyen csa
ládokban több szelemileg és testileg satnyán fejlett gyermek 
akad, mint a szeszivástól tartózkodó családokban. Emellett a 
szesszel élők (és ivadékaiknak az) élettartama nem éri el az 
átlagot. Erkölcsi érzékük megromlott, hazugságra, bűnözésre 
hajlamosabbak, mint a szeszivástól tartózkodó szülök ivadékai. 
Az erkölcsileg és testileg nyomorultak serege, a szellemi rok

kantak, hülyék és bárgyúk, valamint a gonosztettekre hajla
mosak tömegei nemzetgazdasági szempontból kiszámíthatat
lan kárt jelentenek, mert mérhetetlen nagy terhet rónak az ál
lamra és a társadalomra. A legtöbb boldogtalan családi élet
nek az alkoholgözös levegő a melegágya. Az alkoholizmus ki
irtására össze kell fogni egyháznak, világi hatóságoknak, tár
sadalmi szervezeteknek. Sokat tehet e tekintetben az iskola. A 
gyermek lelke igen fogékony minden benyomásra. Ha szemlél
tető ábrákkal elébe tárják a szesz romboló hatását (ily fali ké
peket ad ki az Országos Közegészségügyi Egyesület), ha élő 
példákat állítanak eléje, amelyekből fogalmat alkothat magá
nak a szesz mérgező voltáról, akkor remélhetjük, hogy las
sacskán szükebb körre fog szorítkozni hazánkban az idült 
szeszmérgezés, az alkoholizmus. Legtöbbet tehet e bűnös szo
kás kiirtásában a jó példaadás magában a családban. Bűnt kö
vet el az a szülő, — s ezért büntetendő is volna, — aki már 
kis korban pálinkás kenyérrel eteti gyermekét, vagy tej helyett 
a sokkal drágább borral itatja. Ezáltal először is gyermekének 
a lelkét mételyezi meg, aztán szervezetét mérgezi és teszi 
tönkre. Az ilyen családban az örökös békétlenség és beteges- 
kedés üt tanyát, — itt nem örömvirágok nyílnák, hanem az 
elégedetlenség és' boldogtalanság tövise sebzik meg már a 
gyermeklelkeket is.

Ál l a t i  e r e d e t ű  m é r g e z é s e k  kígyók, rovarok 
csípésétől származnak. így egyes légyfajok, darazsak és mé
hek csípése mérgező hatású lehet. Nálunk gyakorlati szem
pontból főleg a méhcsipés jöhet szóba, mert más rovarok (pl. 
a kolumbácsi légy), amelyeknek csípése mérgező, nálunk alig 
fordulnak elő. Mérges kígyó is igen ritka csonka hazánkban. Ä 
méhcsipésből igen fájdalmas duzzanat keletkezik a csípés he
lyén. Ha sok csípés éri egyszerre a testet, a mérgezés oly he
ves lehet, hogy halált is okozhat. Helytelen a kezünkre, vagy 
arcunkra szálló méhet elkergetni; elszáll az onnan magától is 
anélkül, hogy bajt okozna. Jobb, ha nem is nyúlunk feléje, 
mert ha csak megérintjük is, önvédelemből megsebez azonnal 
a fullánkjával. Aki méhekkel dolgozik, viseljen nyakban, kézfő
ben és lábszárban zárt köpenyt; kezére húzzon keztvüt, fejére 
pedig tegyen méhszitát, hogy bőrétől távol tarthassa a mé- 
heket.

Mint a legtöbb méreggel szemben, úgy a méhméryggel 
szemben is fennáll egyeseknél az u. n. idioszinkrázia, magya
rul: túlérzékenység. Előre senki sem tudhatja, mily mértékben 
érzékeny valamely méreggel szemben, ezért mindenkinek egy
formán óvatosnak kell lennie. Pajkos gyermekek különös ked
vüket lelik abban, hogy nyáron a nagy melegben a méhkas be
járati nyílása elé egy csomóba kiülő méhek közé lőnek bodza
fapuskájukkal. A méhek erre feldühödnek és megtámadják az 
ellenséget. A jobbik esetben a sok csípéstől csak feldagad a 
kis bűnös arca és feje, s napokig kínos fájdalmakat kell bün
tetésül elszenvednie, — de nem egyszer volt már az ily játék
nak halálos vége. Ezért éppen nem feleslegs fáradság, ha gyer
mekeikkel a szülők, tanítványaikkal a tanítók beszélnek az el
mondottakról.

(Következő, befejező cikkünk: Lélekvédelem.)

17 éves, IV. polgárit végzett evangé
likus leány, elmenne gyermekek mellé. 
A háztartási teendőkben is szívesen se- 
gitkeznék s azokhoz ért. Megkeresések 
és ajánlatok e címre küldendők: Evan-
gélius lelkészi hivatal. Zalaegerszeg.
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Jóravaló győri 3 gyermekes család 
házmesteri állást keres Győrött. 3—3

Középkorú úrinő, született nagyné
met, elmenne gyermekek mellé nevelő- 
nőnek, vagy idősebb hölgyhöz, háztar
tásban is segédkezik. Cím válaszbélyeg 
ellenében a kiadóhivatalban. 1—1

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXIVÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó“-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Fiatal, 4 polgárit végzett félárva úri
leány idős házaspár, magányos úrinő 
gondozására, gyerekek mellé, házi kis
asszonynak vagy társalkodónönek el
menne úri családhoz. Főzni is tud. Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal
ban. 1—1

Terjesszük a „H A R A N G S Z Ó “ - t !

Szerkesztő bizottság :
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZE3 2SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Ol. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOV3ZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelő« aserkeaztö 4a kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat nem adunk r ín ia

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63.
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M áté 7, 25.

Tajtékoznak ma ismét a háborgó, 
ostromló, vad hullámok a Krisz

tus egyháza körül. Sokszor szinte 
érthetetlen az ember előtt, miért e 
vad dühöngés az Isten ellen, e féke
vesztett zendülés, amely ott, ahol 
módjában áll, égő templomok láng- 
betüivel Írja az égre Isten elleni 
lázongását.

Harc az Isten ellen? Fennen ki
áltják, hogy nincs Isten, a vallás 
csak a papok találmánya, a hit csak 
babonás félelem olyantól, aki és 
ami nem létezik! Miért akkor e taj- 
tékozó düh, hiszen amiről az ember 
meg van győződve, hogy nem lé
tezik, azt kézlegyintéssel szokta 
elintézni és nem — harccal!

Harc a szociális igazságtalansá
gok ellen? Uj, jobb életlehetőségek 
keresése és megvalósítása az osz
tályharc utján? Micsoda emberi bal
gaság, milyen elképesztő tévelygés! 
Mi mást jelent az osztályharc, mint 
örökös harcot a koncért? A leigá- 
zott osztályból sarjad az új osztály
harcra induló elnyomottak tömege. 
De mi köze van ehhez Krisztusnak, 
aki azt mondja: Egymást szeressé
tek, mint én szeretlek titeket!?

Harc a tátongó társadalmi kü
lönbségek ellen ? Hogy egyik em
ber ne álljon elérhetetlen magas
ságban a másik fölött, hogy min
denkinek érvényesüljön emberi mél
tósága ? Hát tett-e Jézus ilyen kü
lönbséget ember és ember között, 
nem hirdeti-e az ő egyháza az igét: 
Isten előtt nincs személyválogalás ?

Szegénység, éhezés harca a dús
kálok és könyörtelen jóllakottak 
elleni Nem mondotta-e Jézus a 
szívtelen és könyörtelen bővelke-

dők felé az ijesztően kemény szót: 
Jaj a gazdagoknak!

Miért folyik mégis Őellene az 
ádáz harc, a dühös támadás? Mert 
a harc nem új, csak a roham újult 
meg. Az ellenség a régi, csak más 
alakot öltött. A fegyverek is a 
régiek, csak a gyűlölet kövén újra 
megélesítették és modernizálták 
őket !

Miért tűri az Isten a gonoszság, 
a Sátán erőinek ily szörnyű tombo- 
lását? Mert sziklát adott övéinek, 
hogy arra építsék arasznyi létüket 
és örök életük reménységét, a sze- 
geletkövet, amely vettetett sokak
nak megtartására, de sokaknak 
elestére is.

Kell az esőnek ömlenie, hogy 
megláttassék, milyen alapon építet
tünk. Kell árviznek jönnie, hogy a 
Krisztus testének, az egyháznak 
diadala hirdesse az ő dicsőségét, 
kell az árviznek tombolnia, hogy 
megmutatkozzék a szikla ereje. S 
kell a viharnak támadnia, mert hi-

Sok szó esik a reverzális kér
désről. Nem csoda. Rendkívül fon
tos, égető kérdése ez a mi egyhá
zunknak. A rengeteg védekezési 
kísérlet között megszívlelendőnek 
találjuk azt, amelyet a Református 
Élet utolsó száma ajánl. A cikk író
ja, ki mint városi lelkész maga is 
benne él a reverzális áldatlan har
cában, azt ajánlja, hogy ha az elle
nünk adandó reverzális megakadá
lyozásának lelkipásztori kísérlete 
eredménytelen marad, akkor a 
presbitérium nem mint jogi, hanem 
mint atyai testület hozzon ilyenféle 
határozatot:

„A presbitérium fájó szívvel ál
lapítja meg, hogy X. Y., ki egyhá
zunknak... éve rendes tagja volt,

szén a fáról is csak a száraz, vagy 
beteg levelet sodorja tova, de nem 
a szikláról az arra épült, vele mint
egy összeforrt épületet!

Milyen hatással van a te hitedre, 
a te hűségedre a jelen vihara, hábo
rúsága? Ketten állnak egy nagy 
kép előtt, amely egy eléggé isme
retes jelenetet ábrázol. Magános 
szikla a tengerben, rajta kőkereszt, 
amelybe görcsösen kapaszkodik 
egy a háborgó hullámok által el- 
sodrással fenyegetett női alak, a 
kép alján egy szó: hiszek! Meg
szólal az egyik szemlélő. Szép a 
kép nagyon. Kár, hogy egy kis 
szépséghibája van. Aránytalanul 
vastag a nő karja, amellyel átfogja 
a keresztet. Szól a másik. Hátha 
jelentősége van ? A bajban megnő 
a hit ereje, a hit karja tartja meg 
az embert!

Megtart-e minket a vészben a 
hit ereje a biztos sziklán!? Kérjük: 
Hiszek Uram! Légy segítségül az 
én hitetlenségemnek. Ámen.

K óts L ajos.

házasságkötése alkalmával a lelki- 
pásztor kérését semmibe sem véve, 
konfirmációi fogadalmát megszeg
te és az Űr Jézus Krisztus gyüleke
zetével való közösségét megtagad
ta azzal, hogy összes születendő 
gyermekeit előre, szerződésileg át
engedte a--- egyháznak és ezzel ki
vonta őket egyházunk és az evan- 
géliom nevelő munkája alól. Pres
bitériumunk pásztori hivatásából 
kifolyólag Isten igéjének parancsá
ra (I. Kor. 11:29.) figyelmezteti 
névezettet arra, hogy cselekedeté
vel méltatlanná tette magát az Uri- 
szentvacsorá felvételére, ezért fel
hívja és kéri, hogy amíg eltévelye
dését szíve szerint meg nem bánta 
és módot nem talált rá, hogy azt

Tenni kell valam it!

Sziklán.



H A R A N G S Z Ó 1936 szeptember 27.318.

helyrehozza, az Uriszentvacsora 
közösségétől úgy itt, mint minden 
más helyen saját lelke üdvösségé
ért tartózkodjék. Mert aki az Uri- 
szentvacsorát méltatlanul, megbá
nás és megtérés nélkül veszi, az 
önmagának kárhozatot eszik és 
iszik. Vegye fontolóra tettének sú
lyát és ha majd megkeseredik a 
szíve miatta, akkor a mi jóságos 
Atyánk bizonyosan mutat majd 
módot és eszközt arra, hogy jóvá- 
tegye, amit vétkezett.

Presbitériumunk fenti 
egyháztagot ezzel a 
gyülekezet lelki közös
ségéből kilépettnek te
kinti és most már a 
maga részéről is kire
keszti ; de ezt a lépést 
szomorú szívvel és bán
kódó lélekkel teszi meg, 
abban a komoly re
ménységben, hogy Is
ten az eltévedteket is 
visszahívhatja még. A 
gyülekezet ezt a szo
morú hírt a szószékről 
és a gyülekezeti lap 
hasábjain fogja tudo
másul venni azért, hogy 
a lelkipásztorral együtt 
imádkozzék az elveszí
tett testvér visszatéré
séért.“

JJz bizonyos, hogy 
valamilyen fegyelm i

eszk ö zt nékünk is mielőbb kézbe 
kell vennünk!

M in d a z o n á lta l!
Mai képünk nemcsak pillanatfelvé

tet a spanyol pokolból. Hanem helyzet
kép is. Nemcsak egy helyen akadtak 
gyalázatos kommunisták, akik fegyvert 
fogtak a Krisztus ellen, hanem általában 
is az a helyzet, hogy Spanyolország 
egyik része, moszkvai vörös izgatásra 
elszegődött az ördög Krisztus ellenes 
zászlója alá.

Bombarobbanás, vérpatak, testvér- 
gyilkolás, istenkáromlás, — ez ma Spa
nyolország. És mégis győzni fog a 
Krisztus. Amit az a puskagolyó összelő, 
az csak egy szobor. ÉJettelen kő, de 
nem maga a Krisztus. A spanyol tűzben 
sok minden elpusztul. Százados temp
lomok, emberezrek, Róma mulasztó 
egyházának sok felhalmozott kincse, de 
maga Krisztus győzni fog.

A Brit- és Külföldi Bibliatársulat 
most megjelent évi jelentése közli, hogy 
Spanyolország az elmúlt évben 305,000 
bibliát vásárolt, tehát 83.000-el többet, 
mint az előző esztendőben. Milyen cso
dálatos! Az a 305,000 biblia több re

ménységet nyújt a végső 
győzelemre, mint a nemzeti 
hadsereg fokozatos előnyo
mulása.

Mit is mond a 2. zsoltár? 
„A föld királyai felkereked
nek és a fejedelmek együtt 
tanácskoznak az Úr ellen és 
az ő felkentje ellen. . . .  Az 
egekben lakozó neveti, az 
Úr megcsufolja őket."

A világnak vannak nagy 
urai. Mindazonáltal Krisztus 
a legnagyobb Url

Ha Kételkedés 
nélkül tylsxel iidvö - 
zü tsz;  ha nem , ú gy e lpusz
tu lsz. Én egyedü l Isten ig é 
jére  h a g ya tk o zo m . H a szá z  
a ra n ya t k íná lnék  neked, de 
e z t a z  a s z ta l a lá  tartan ám , 
te p e d ig  a z t  hinnéd és m on
danod, h o g y  a z  csak ólom , 
va g y  h organ y, m it vá lto zta t 
ez azon a tényen, hogy én 
a ra n ya t n yú jto tta m  neked ? 
Te v a g y  a  h ibás, m ert nem  
hiszel. A m it én adok, m égis

A. csoda.
Irta: dr. Schlitt G yu la , 36

XXVI. FEJEZET.
Alexnak egy pillanatra földbe gyökerezett a lába. Mintha 

fejbe verték volna, gondolkodni se tudott. Mi van Rujeffai? 
Hova rohan'..., mit akar?... Ezer s ezer kérdés burjánzott elő 
agyában s egyikre sincs felelet. Magára kapja ruháját s utána 
veti magát Rujeffnak. Rosszban töri a fejét, annyit kiérzett fe
nyegető szavából. Most zárja be a kaput..., most fordul el az 
utca végén... Utána... A sejtszervezet helysége felé vette út
ját. Oda tartott s a kapuhoz érve, bemegy. Nem tartott öt per
cig, már jön is bőrönddel. Alex egy kapu alá húzódott s várt 
míg el megy előtte. A bőrönd nehéz lehetett. Rujeff nehezen 
vitte. Néhány lépésnyi távolságból követi. Rujeff nem fordult 
vissza. Rohan. Nem látott, nem hallott. Az állomás felé igyek
szik... Jegyet vált s már is felült a keleti expressre. Egy-két 
perc s a vonat indul... Hová megy Rujeff? Mi van a bőröndjé
ben? Pokolgép? Rujeff háborgása csak ilyen podgyászt viheti... 
Mit akar vele? Hová megy vele? Miért fut Párisbói? A merény
let tárgya itt van. Csupa kérdés válasz nélkül. Csupa rejtély és 
feketeség!... Sejtések borzalma és ijesztő bizonytalanság!... 
Gyilkos szert visz, erről Alex meg van győződve... De hová? 
Kit fenyeget Rujeff megvadult dühének elindulása? Tálán a 
sejtszervezétnél lehetne valamit megtudni... Nem igen... Rujeff 
a cselekvés lázában zárkózott, különösen, mikor maga szánja 
rá magát valamire. Olyankor siket és néma... Natáliával kell 
beszélnie... Neki tudnia kell a dologról. Talán sejti is, mi jár
hat Rujeff eszében? Ezzel az elhatározással ért haza s tovább 
virrasztott Julia szobájának ajtaja előtt.

Julia nem igen aludt ez éjjel. Nem annyira a félelem te
relgette fáradt szempilláiról az almot, valami más. Hogy fog

végződni a kaland, melybe belesodródott? Tiszta érzéseinek 
tiltakoznia kellene helyzete ellen és nyugalommal várja a fejle
ményeket. Az egymásra halmozódó napok egyáltalán_ nem kez
dik ki türelmét, nem is törődik az idővel, sőt nem bánja, hogy 
így van s fél titkon, hogy az órák röppenésével elmúlik álmá
nak csodálatos szép regénye. Hol végződik a regény? Vihar
ban hozták, de puha szárnyakon. Elzárták a világtól, de meleg 
kéz pihen a kilincsen. Szeme elé függönyt húztak és szívének 
megnyílt a tündérkert. Látatlan vendég kopogtatott az ablakon, 
beröpült és szívére ült. Szétbontotta felette fehér szárnyát és 
ringatta álomba, szerelembe. És kit szeret? Nem tudja. Csak 
annyit tud, hogy szerelme nélkül kihalt odúvá lesz neki a világ 
és szerelmével a börtön a boldogságnak végeláthatatlan vilá
gává. Nem is kiváncsi, ki az, kit szeret. Megkapta benne mind
azt, mit eddig hiába keresett, a boldogságot. Nem fontos, hogy 
kicsoda, micsoda. Isten küldöttének nézi s azért nem is kiván
csi többre.

Alig várja, hogy reggel legyen. Kidugja fejét a kissé 
megnyitott ajtón, eleget tett-e Alex ígéretének? S valóban ott 
áll. Bágyadt. Szeme, mintha megnagyobbodott volna. Arca fá
radt. Amint azonban az ajtóból rámelegít Julia mosolya, 
életre kap, mint a lankadt virág harmathullás után. Alex meg
indul s az ajtó bezáródik. Mintha édes nevetés csilingelne elő 
az ajtó mögül. A kulcsot is megfordították a zárban. Alex is 
mosollyal felel az egyre csilingelő kacajra. Nem akart ő be
menni, mikor elegendő nagy lett volna a nyílás, hogy megcsó
kolja azt a mosolygó arcot. Alex önmagába szédülten áll. Nézi 
az ép felkelő napot, áhítat ereszkedik alá lelkére a magasból, 
mozog a szája... Imádkozik. Hálát ad Istennek és kér. Mit kér
het Istentől? Szövögesse továbbra is ezt a szép álmot, derít
sen világosságot a bizonytalanságra, szabadítsa meg őket a 
gonosztól, hogy valóvá legyenek reményeik. Nem telt bele tíz 
perc s jött Julia üdén, mint a pirkadás aranyfürdöjéből előme
rülő hajnal, Meleg lsézszorítás volt ai üdvözlés, szívesen enge-

A z t m on d ja  a  bolond, a z  ő s z iv é b e n : nincs Isten . . .
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csak arany, ha te nem is tartod an
nak. Hasonlóképen Isten se hazudik, ami
kor nekünk örök életet ígér. Nekünk 
csak arra kell vigyáznunk, hogy kitartsunk 
mellette a hitben. A mi hitetlenségünk még 
nem teszi Isten ígéretét üres szóvá.

Luther

A tiszai egyházkerület 
közgyűlése.

Szeptember hó 17. és 18.-án tartotta 
tanácskozásait Debrecenben a tiszai 
egyházkerület. Az első napon az egyesí
tett bizottság tárgyalta végig a közgyű
lés tárgyait és állapította meg a köz
gyűlés elé terjesztendő javaslatokat. Ek
kor ülésezett az egyházkerületi Gyámin
tézet is dr. Dómján Elek és Pazár István 
elnöklete mellett és osztotta ki a rendel
kezésre álló segélyeket. Az első napot a 
gyámintézeti istentisztelet fejezte be, 
melyen az oltári szolgálatot Pass László 
helyi lelkész végezte, a beszédet Csáxó 
Gyula kisvárdai lelkész tartotta.

A közgyűlés reggelén Duszik Lajos 
egyházkerületi főjegyző mondott imát és 
olvasott bibliát, majd megkezdődött a 
közgyűlés, melyen a kiküldöttek es ér
deklődők szép számban vettek részt, dr. 
Dómján Elek esperes, mint a püspök he
lyettese kérte az Egyház Urának áldását 
a tanácskozásra, majd Lichtenstein 
László egyházkerületi felügyelő tartotta 
meg a megnyitó beszédet, melyben az 
egyházkerület imádkozó szeretetéröl 
biztosította a betegsége folytán távol- 
maradásra kényszerült D. Geduiy Hen
rik püspököt, akit javaslatára a közgyű
lés táviratilag köszöntött. Megnyitó be
szédében megemlékezett az egyházkerü
leti felügyelő arról a nagy harcról, 
amely most minden vonalon dúl a krisz
tusi életnézet ellen, majd rámutatott a

felekezeti béke szükségességére, amely 
jelenleg még csak jelszó, mert arra csak 
mi törekszünk, de mások ezt a komoly 
időt is türelmetlen szellemük érvényesü
lésére használják fel. Hálával és elisme
réssel emlékezett meg a kormánynak a 
jelenleg követett kultúrpolitikájáról és 
hangoztatta a nemzeti szolidaritás szük
ségességét. Javaslatára a közgyűlés hó
doló táviratot küldött Horthy Miklós 
kormányzónak és táviratilag üdvözölte 
Gömbös Gyula miniszterelnököt, akinek 
mielőbbi gyógyulást kívánt. Hittestvéri 
ragaszkodással köszöntötte a közgyűlés 
D. Raffay Sándor és D. Kapi Béla püs
pököket életük nevezetes fordulói alkal
mából. Kegyelettel emlékezett meg dr. 
Baltazár Dezső ref. püspök elhunytáról.

A püspöki jelentést Marcsek János 
egyházkerületi jegyző ismertette. Az ál
lam és egyház viszonyában nem lát sé
relmes megnyilatkozásokat, de annál 
inkább találhatók ilyenek a kisebb ön- 
kormányzati testületeknél, ahol igen ku
tatják az állások betöltésénél a feleke
zeti hovatartozandóságot, ami által a 
kívánatos nemzeti egységet bontogatják 
s az egységes protestáns közvélemény 
elkeseredésének az előidézőivé válnak. A 
felekezetközi viszonyban örvendetes a 
két protestáns egyház testvériségének 
az utóbbi időben való elmélyülése, 
amelynek a két egyház egész életnyilvá- 
nulásában meg kell mutatkoznia. Majd 
a zsinat munkájáról ad tájékoztatást, 
végül bemutatja az egyházkerület bel- 
missziói helyzetképét. A közgyűlés kö
szönettel fogadva a püspöki jelentés 
alapos tájékoztatását, annak javaslatait 
határozati erőre emeli.

örömmel vette tudomásul a közgyű
lés a különböző fokú iskolákról, fejlő
désről tanúskodó jelentéseket Kiosztot
ta a különböző segélyeket. Alapos meg
vitatást nyert a missziók ügye, melyek
nek további fejlesztése kiváló egyházi

érdek. Szükségesnek tartja a közgyűlés 
a templomoknak naponkénti nyitvatar- 
tását s a híveknek köznapi istentisztele
tekre való összegyűjtését. Sürgeti az ál- 
'amnál a vallástanítási óradíjak feleme
lését. A presbiterek hivatástudatának 
emelése végett egyházkerületi presbiteri 
konferenciát rendez október 24.-én s 
annak rendezésével a kerület két lelké
szét bízza meg.

A közgyűlés a megüresedett tisztsé
gek betöltésének a sorában püspöki tit
kárrá választotta meg Joób Olivért, a 
délszabolcsi misszió egyik gondozóját, 
a tanítóképző felügyelőjévé Hibbei- 
Hosztják Albertet.

A közgyűlés a felügyelő záró szavai
val és az elnöklő esperes imádságával 
ért véget. M.

T I É D  A  D I C S É R E T !
Téged dicsér az én lelkem,
Mikor a nap felkel.
Téged hívlak segítségül 
Minden áldott reggel.

A Te áldott szent nevedben 
Kezdem a munkámat 
S Tiéd szivem akkor is, ha 
Öröm ér vagy bánat.

Tudom, minden javamra van,
Ha szeretlek téged 
S tudom azt is, hogy mindenért 
Tied a dicséreti

Téged hívlak, Téged áldlak,
Ha nyugodni térek,
Legyen egész életemben 
Tiéd a dicséret!

Erdélyi Ilona.

délyezett kézcsók pedig a jutalom az éjjeli virrasztásért, a hű
ségért. Alex elmondja az éjszakai eseményeket, ami Julia derűs 
kedélyét is meglehetősen lehangolta.

— Natáliával kellene beszélni! — mondja hirtelenül.
— Azon töprengek egész reggel, de hogyan?
Ebben a pillanatban nyílt a kapu s besurrant Natalia. Alig 

tud szóhoz jutni, annyira izgatott. Rujeff után érdeklődött.
— Rujeffel kell beszélnem, annak tudnia kell valamit 

gyermekkori életkörülményeimről. Hol van? Alig vártam, hogy 
reggel legyen s beszéljek vele.

— Megszökött az éjjel, — mondja tompán Alex.
— Megszökött? — kiáltja ijedten Natalia. — Akkor ké

szüljünk a legrosszabbra.
Júliának jéggé sápadt az arca.
— A keleti expressel utazott el az éjjel s kérdésemre: 

hová?, csak ennyit mondott: Felrobbantom a világot.
— Rettenetes!
— Utána mentem. A sejtközpontból nehéz bőröndöt ho

zott s ment az állomásra. Annyi biztos, a bőröndben nem fehér, 
nemű volt.

Natalia egy lyukba meredt egyre nagyobbodó szép sze
mével, pillanatról-pillanatra változik arcán az eleven vonások 
rajzolata. Koponyája mögül a gondolkodás gépezetének zaja 
hallatszik. Nézik csendben, áhítattal. A vonások gyors válto
zásai hirtelen megállnak s a ráeszmélés nyugodt kifejezését 
ölti arca. Mintha felvirradt volna benne.

— Emlékszel-e, Alex, — kérdi feszült várakozással, —
mikor Rujeff Moszkvából jövet valahol megjegyezte: Nagy
szerű hely ez, vonatot robbantani?...

— Magyarországon volt, hol Óvári mutatta szülőfaluját. 
Magas hídon mentünk ép.

— Ott... ott... magasan fent robogott a vonat..., lent 
fehér országút s távolabb kis falu... — vág közbe Natalia.

— Na és? — türelmetlenkedik Julia.
— Ott készül Rujeff merényletre. Semmi kétség. A bő

röndben vitte a pokolgépeit s ott fog kiszállni a viadukt előtti 
állomáson s ott fogja elhelyezni az aknát. Mintha csak látnám.

Hökkent ijedelemmel nézik Natáliát.
— S honnét veszed ezt a vakmerő megállapítást? — 

Kérdi félénk gyanakvással Julia.
Alex hallgat és figyel. Mintha nála is derengne. Natalia 

következtetéseit nem pókhálón szokta vezetni.
— Mikor ment el hazulról Rujeff az este? — kérdi nyu

godtan Natalia, miközben ujjait csattogtatja idegesen.
— Ahogy te elmentél, — válaszolja Alex, — valami kü

lönös zajra lerohantam ide a bejáratba s akkor jött a kapu fe
lől. Hátra ment a folyosóra. Dühös lehetett, mert kérdésemre, 
mi volt, csak morgott.

— Igen, — bólint Natalia, — én láttam el a baját. Késsel 
támadt rám.

Julia összerezzen ijedtében.
— Na és? — sürgeti Natalia Alexet.
— Rujeff hátra ment. Valószínű, szobánkban volt.
— Nem, — vág bele Natalia határozottan, — nem a szo

bában vo't. Lement a pincébe s kihallgatta Alfréd és a herceg
nek beszélgetését. Megtudta, hogy holnap Budapestre utaznak 
s fel fogja robbantani Alfréd vonatát...

— S miért megy akkor Budapestre, ha Alfrédet akarja 
elpusztítani? — kérdi kételkedve Júlia.

— Több európai város rendőrfőnökeinek konferenciája 
lesz Budapesten. Azon a vonaton, melyen Alfréd megy, lesz 
több rendőrfőnök is s mily jó lesz több legyet egy csapásra... 
így gondolkodik Rujeff... Másrészt a magas hid, száz száza
lékos eredményt biztosít. S talán nem is annyira kockázatos 
ott, mint a házak között... Ott könnyebben menekül...

(Folytatjuk.)
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Ints é s  feddj!
Nagyon sokszor beszélünk ember

társaink hibáiról mások előtt, de nagyon 
kevésszer próbáljuk meg őket magukat 
hibáikra szeretettel és jóindulattal fi
gyelmeztetni. Pedig az őszinte és szere
tettől áthatott intés legelsőrangú köte
lességeink közé tartozik. Bűn valakinek 
a gyarlóságain gúnyolódni, mikor az il
lető még soha az életben egyetlen jóin
dulatú figyelmeztető szót sem kapott 
tőlünk. Ha igazán szeretem embertár
saimat, sohase beszélek addig mások 
előtt bűneikről, amíg nekik maguknak 
meg nem mondtam, hogy mit hibázta
tok bennük.

Az intés és a feddés azonban a leg
nehezebb dolgok közé tartoznak, ame
lyekkel nagyon sok visszaélés történik. 
Éppen azért a legkomolyabb önvizsgá
latot kell tartanunk, hogy ezeket helye
sen gyakorolhassuk.

Nincs jogom senkit megfeddeni, ha 
magam nem folytatom a legkérlelhetet
lenebb harcot a saját bűneimmel. Ha 
míg másokat figyelmeztetek, magam 
megalkuszom a bűnnel, nékem szól Jé
zus szava: Képmutató, vesd ki előbb a 
gerendát a te szemedből és akkor gon
dolj arra, hogy kivessed a szálkát a te 
atyádfiának szeméből!

Nincs jogom addig senkit megfedde
ni, amíg én magam nem bírom el a 
feddést. Ha érzékeny és könnyen sértő
dő vagyok, akit felháborodással, harag
gal tölt el, ha megintettek, akkor ho
gyan várhatom, hogy mások szelíden 
fogadják el az én figyelmeztetésemet?

Nincs jogom addig senkit figyel
meztetni, amíg meg nem vizsgálom be
csületesen, hogy valóban a legtisztább 
szeretet vezet-e ebben. Sokszor nem a 
szeretet akar indítani embertársaim 
megintésére, hanem a türelmetlenség és 
az önzés. Nem bírom türelemmel hor
dozni gyarlóságaikat, nekem volna kel
lemesebb az életem, ha ők hibáikkal 
nem bosszantanának és így a feddésre 
nem az ő örökkévaló lelki javuk, hanem 
az én önző, egyéni érdekem és haragom 
késztet.

Nincs jogom senkit meginteni, ha 
nem tudom hinni, hogy Isten az én inté
semet felhasználhatja embertársam lelke 
megmentésére.

Nincs jogom senkit megfeddeni addig, 
amíg nem imádkoztam érte. Nem régen 
nagyon felháborított valakinek az eljá
rása és már-már elhatároztam, hogy egy 
dorgáló levélben hozom tudomására, 
hogy mennyire nem tudok magatartá
sával egyetérteni. Ekkor eszembe jutott, 
hogy nem imádkoztam eleget és elég 
hittel érte. Elhatároztam, hogy először 
kitartóan imádkozni fogok s csak ha 
már hosszabb időn keresztül kitartottam 
ebben, azután fogok írni. Imádkozás 
közben rájöttem arra, hogy még egyéb 
dolgok is vannak, amelyeket elmulasz
tottam megtenni az illető érdekében s 
így a levélbeli intés terve egyelőre na
gyon háttérbe szorult ebben az esetben.

Nincs jogom addig senkit meginteni 
és megfeddeni, amíg becsületesen meg 
nem vizsgáltam, hogy maga az Isten 
indít-e erre az ö Szentlelke által.

Embertársaink megszólása bűn. Az 
intés és figyelmeztetés kötelesség, de 
ennek mindig a Szentlélek vezetése 
alatt kell megtörténni. B. J.

O lcsva.
Alig egy esztendeje olvashattunk a 

Harangszóban az olcsvai híveknek arról 
a küzdelmes, mégis reményekre jogosító 
elindulásáról, amelynek célja imaház- 
szerzés volt. Áldozatos hívek önként 
ajánlották fel részben adomány, részben 
kamatmentes kölcsön formájában a 
megfelelő összeget. Miután a házvétel 
terve a gyülekezeten kívül eső okokból 
meghiúsult, építésre kellett gondolni. 
Még a múlt ősszel megvásárolta a fiók
egyház az építéshez szükséges telket. Ez 
év tavaszán azután megindult az épít
kezés is.

A gyülekezet hitéletének ápolását 
kezdettől fogva egészen ez év márciusá
ig Csákó Gyula kisvárdai lelkész végez
te, aki havonként több ízben szállt ki is
tentiszteletek, bibliaórák tartása végett 
Olcsvára. Március óta a fiókegyház gon
dozását a környéken élő hívek gondozá
sával együtt Nikodemusz János missziói 
segédlelkészre bízta D. Geduly Henrik 
püspök. Lelkesen gyülekeztek össze a 
hívek naponkénti buzgó áhítatra magán
házaknál s lélekben mindinkább erősöd
ve bizakodó reménységgel várták az új 
hajlék felépülését. Május hónapban kez
dődött meg az építkezés. Öröm volt lát
ni azt a buzgóságot, amellyel az építők 
dolgoztak. Az építőmesterek oldalán ott 
munkálkodott az egész gyülekezet. A 
kis épületnek szinte minden darabkájára 
ráhullott a hívek verejtéke. A külső 
munka elkészülte után megindult a bel
ső berendezés elkészítése. Ismét a sze
retet cselekedett nagy dolgokat, mert a 
gyülekezetnek erre semmi fedezete nem 
volt. Az előbb használt egyszerű testet
len lócák támlával ellátott festett 
padokká alakultak. Az építkezésből 
fennmaradt téglák felhasználásával kis 
oltár és szószék készült. Hamarosan ke
rült oltárkép is, majd a kölesei hittest
vérek adományából oltárkereszt, úrva
csorái kehely, gyertyatartók stb. Aján
dékot adott az oltárra a kisvárdai s a 
délszabolcsi missziói egyházközség is.

így épült fel s gazdagodott napon
ként az egyszerű kis hajlék. Imaháznak 
indult, mégis templommá vált, hiszen 
oltár és szószék hirdeti benne Isten di
csőségét. Az épület homlokzatán beépí
tett kis kötáblán arany betűkkel a kö
vetkező felírás olvasható: „Isten dicső
ségére épült az Urnák 1936. esztendejé
ben, D. Geduly Henrik püspökségének 
25. évében. Luk. 12, 32. V.“

A kis gyülekezet hálás örömmel örö
kítette meg gondoskodó püspöke f. év
ben elért 25 éves áldásos püspöki mű
ködésének emlékét. Egyházkerületünk
ben talán ez az első megvalósulása an
nak a sok szép tervnek, amelyeknek ke
resztülvitelét a főpásztor negyedszáza
dos jubileuma alkalmával az egyházke
rület gyülekezetei elhatározták.

A kis templom felszentelését, az ak
kor beteg Geduly püspök megbízásából, 
dr. Dómján Elek főesperes végezte. Az 
örömünnepre felsereglett egyházunk sok 
vezető férfia s szinte az egész gyüleke
zet. A sok vihart látott olcsvai evangé
likus végváron nyugodjék meg az oltal
mazó Isten kegyelme!

Nikodémnsz János

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!

A magyarhoni Evangélikus 
Mísszíóegyesiilet

1936. október hó 3.—4.-én közgyűléssel 
kapcsolatos külmissziói konferenciát 
rendez a pápai gyülekezetben. A konfe
rencia alaptárgya: Jézus Krisztus teg
nap és ma és örökké ugyanaz!

Sorrend: október 3.-án: A konferen
cia megnyitása: Németh Károly espe
res, a Miszióegyesület egyh. elnöke. 
Előadás: A misszió és én. Túróczy Zol
tán lelkész. Gyermekeknek előadást 
tart: Nitschinger János igazgató. Kö
zépiskolásoknak: Cséry Lajos lelkész
Dombóvár. 7 órakor vallásos est a 
templomban. „Jézus Krisztus tegnap“ : a 
missziói munkák keletkezésében: dr. br. 
Podmaniczky Pál egy. tanár. A missziói 
munkások életében: Rimár Jenő vallás
tanár Budapest. Az én életemben: Bélák 
János lelkész Gérce. — Perselypénz a 
misszió javára.

Október 5.: Tanácsülés. Gyermekis
tentisztelet: Garam Zoltán lelkész Boba. 
Ifjúsági istentisztelet: Lukács Isván lel
kész Kemenesh. Ünnepi istentisztelet: 
Szabó József lelkész. Díszközgyűlés. 
Megnyitót mond: dr. Molnár Gyula íté
lőtáblái bíró, a ME világi elnöke. Üd
vözlések. A 100 éves lipcsei misszió. Ju
bileumi megemlékezés mondja: Németh
Gyula lelkész. Titkári, pénztárosi, kiadó
hivatali, iratterjesztöi, ellenőri és gyer
mekszövetségi jelentések. „Jézus Krisz
tus ugyanaz ma“ : A missziói munka ne
hézségeiben: Farkas Zoltán lelkész Kö
tesd. A missziói munkák lehetőségeiben: 
Wolf Lajos lelkész Cegléd. Délután 7 
órakor vallásos est a templomban: „Jé
zus Krisztus örökké ugyanaz“ : Az el
hívásban: Zászkaliczky Pál lelkész Főt. 
A megbízatásban: Fábián Imre lelkész 
Sárszentlörinc. Az ígéretben: Molnár
Gyula ME elnök. — Ugyanezen tár
gyakról a szomszédos filiákban és szór
ványokban is lesznek evangélizáló ösz- 
szejövetelek. Ezekre a helyekre a követ
kező előadókat kértük fel: Benzing Ist
ván, Bélák János, Bélák Sándor, Dan
hauser László, Drenyovszky János, 
Cséry Lajos, Garam Zoltán, Farkas Zol
tán, Muray Endre, Mályusz Tibor, Ri
már Jenő, Zászkaliczky Pál.

A konferenciára jelentkezni lehet szept 30.-ig 
Schock Gyula cv. lelkésznél Pápa és Danhauser 
László titkárnál Budapest, VI. Bajza-utca 45. Szál
lást és reggelit ingyen ajánlottak fel a pápai hit- 
testvéreink. Közös ebéd 1.50, vacsora 1.— P Egy 
helyről kiindulva 7 személy 20% kedv (vasúti) élvez, 
amit az illetékes állomás kérvény nélkül megad. 
A budapestiek 3.-án 10.30 ind. a Keleti p. u. Érk. : 
3.08 Csorna felöl é rk .: 15'20. Bánhida felől : 16.09. 
Szombathely felöl : 1215.

A konferenciára egyházunk és egyesületünk min
den tagját, közelebbről a pápai és környéki gyüle
kezeteket szeretettel meghívja — 95«. zsoltár 7., 8. 
üdvözletével

az Egyesület Vezetősége.

Zvráci A fe ,  Gospodne !
Zöld füzetkét hoz a posta. Címe 

a fenti. Ji kísérőlevélből kitűnik, 
hogy a füzet a Harangszó kiadá
sában megjelent Gyógyíts meg 
engem Uram! cimü betegeknek  
oaló imádságos könyv vend nyelvű  
fordítása. Ez ism ét bizonyítja,
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hogy mennyire szükség volt erre 
a kis imádságos könyvre.

Nálunk eddig 10.000 példány 
fogyott el felőle. Most van nyo
más alatt a hatodik kiadás újabb 
2.000 darabja. JÍra egyenként 20 
fillér és 4 fillér portó. Őt vagy 
több példány rendelésénél portót 
nem számítunk.

Az imakönyv az árnak pénzben, 
vagy bélyegben való előzetes be
küldése mellett megrendelhető 
k i adó híva tálunknál.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Meghalt. . .

Szeptember 27. Meghalt az önzés. Lu
kács 19 : 1—10. Zákeus és a tékozló fiú 
egymással teljesen ellenkező irányban, 
de mégis ugyanazon az úton jártak. 
Mindkettő az ö n z é s  útját rótta. Az 
egyik a disznóvályuhoz, a másik kin
csesládák nyomorúságához érkezett 
meg. Az önzés mindkettőt egyformán 
kifosztotta lelkileg. Ez az önzés tulaj
donsága. Figyeld meg csak az önző em
bereket. Mennyire elárvulnak, — senki 
se szereti őket. Mennyire megszégye- 
nednek, — mily kevés örömet ad a gaz
dagságuk. Boldogok csak úgy lehetnek, 
ha meghal bennük az önzés. S ahová 
belép Krisztus, ott meghal az önzés.

Szeptember 28. Meghalt az önhittség. 
Róma 7 : 14—24. Egy kis önhittség min
den emberben van. Mindannyian többet 
tartunk magunk felől, mint amennyik va
gyunk. A tékozló fiúnak is bizonyára 
voltak nagy tervei, új elképzelései, ő is 
azt tartotta magáról, hogy amit ő vég
hez fog vinni, azt senki más nem tudja 
megcsinálni. A disznóvályú mellett azon
ban meghalt az önhittség. Ott kiderült, 
hogy nincs benne semmi jó. A bűnnek 
megkötözött rabszolgája és semmi más. 
— Te mit tartasz magadról? Jó lenne, 
ha ennek az igének a tükrében egy ki
csit vizsgálat alá vennéd magad és az 
önhittséged, hogy meghaljon, mielőtt a 
disznóvályúhoz juttat.

Szeptember 29. Meghalt az önelégültség. 
Márk 10:17—22., Máté 5 : 3. A gazdag 
ifjú háromszoros figyelmeztetést, lelki 
tördöfést kap, mire meghal benne az 
önelégültség. Először visszautasítja Jé
zus a „j ó“ jelzőt. Ezzel már figyelmez
teti: „Te bizonyára magadat is j ó n a *  
tartod.“ Aztán nekiszegezi a betölthetet- 
Ien törvényeket. Az önelégült ifjú itt se 
veszi észre lelke szakadékait. Akkor 
megkapja a harmadik tőrdöfést: „Add
el minden vagyonodat!“ — s ezzel az 
önelégültségét halálos döfés éri. De ez 
így volt jó. Ahol Krisztus megjelenik, 
ott meg kell halnia minden önelégült
ségnek. Keresztyén ember önmagával 
elégedett s o h a s e m  lehet. Luk. 17:10.

Szeptember 30. Meghalt az önérzet. II. 
Sámuel 16:5—14. Önérzet megkövetel 
egy kis önhittséget és önelégültséget. 
Akiben ez a kettő meghal, abban meg
hal az önérzet is. Dávid Isten kezéből 
vette életének minden eseményét s tud
ta, hogy az Úr nem enged meg semmi 
olyat, amire a lelkének megszentelődése
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érdekében okvetlen szüksége nincs. Sé- 
mei szidalmait is csak azért engedte 
meg, hogy megtanítsa alázatosságra. De 
sok keresztyén ember felejti el, hogy 
neki minden ügyét Istenre kell bíznia. 
Ahol Krisztus, a némán tűrő Bárány 
megjelenik, meg kell halnia az önérzet
nek és az önérzet párbajhőseinek.

Októberi. Meghalt az önimádás. Lukács 
18:9—14. Az önzést, önhittséget, önelé
gültséget, önérzetet csak egy lépés vá
lasztja el az önimádástól. A tékozló fiú 
olyan jóleső érzéssel hallgatta barátai 
dícséretét. Észre se vette, hogy az ön
imádás templomában ül. A farizeus oly 
ártatlanul sorolta fel vallásos érdemeit, 
mintha tényleg Istent akarná imádni, 
holott önmagát imádta. Isten helyét el
foglalta a saját vallásossága. Az önimá
dás bűne csak ott hal meg, ahol megje
lenik Krisztus, lerombolja érdemein* 
képzelt fellegvárát s ennek a helyére ál
lítja fel a keresztet, az igazi istenimádás 
oltárát.

Október 2. Meghalt az önfejűség. Min
den ifjúnak, minden embernek a legfőbb 
vágya az önnállóság. Némelyeknél ez 
egészen az önfejűségig fejlődik. Mint pl. 
a téKOzló fiúnál és Péternél. Az egyik a 
disznóvályú mellett, a másik Krisztus
nak átkozódó megtagadása után esz
mélt rá, mire vitte az önfejűség, önma
ga akaratának feltétlen érvényesítése. 
Ahol Krisztus megjelenik, meghal az ön
fejűség, önakarat. Ott csak az ő  aka
rata érvényesülhet. De nem csak ővele 
szemben, a többi emberekkel való vi
szonylatunkban is. Nem keresztyén em
ber az, aki a maga akaratát mindig fel
tétlenül keresztül akarja erőszakolni.

Okt. 3. Meghalt az Én Róma 6: 3—11. 
A tékozló fiúban meghalt a „ r égi  é n“, 
vagyis az óem  ber .  Amíg ez meg nem 
hal, addig majdnem minden cselekmény 
elé oda lehetne tenni az „ö n“, vagyis 
„é n" szócskát. Én-szeretet, én-imádság, 
én-stb. Minden az „Én“ körül forog. A 
keresztyénség és Krisztus-követés ott 
kezdődik, ahol m e g h a l  az én.  Tu
lajdonképen minden keresztyén élő sír
bolt, az óember sírboltja. Egy élő hitű 
keresztyén így foglalta össze egyszer az 
életrajzát: „Három fejezetre oszlik: I. 
Éltem; II. Meghaltam; III. Élek (többé 
nem én, hanem bennem a Krisztus).“ 
Lehetne ez a te életrajzod is?

F a r k a s  Z o ltá n .

K A R C O L A T O  K.

Lélek a p e n g ő  m érlegén.
Falusi lelkésszel beszélgetek. 

Ki kellene szállnia egyik távoli 
szórványba, ahol egyik majori le- 
gény-hive reverzálist készül adni 
egyházunk kárára. Ki kellene 
menni. . .  De nem lehet Mert a 
gyülekezet nem hajlandó megfi
zetni a két pengő fuvarköltséget. 
Ő maga pedig családos ember lé
tére nem szakíthat ki két pengőt 
a kezdőfizetéséből.

Felháborító! Milyen lélek lako
zik abban az „anya"-gyülekezet

ben, amely egy szórvány-,.gyer
meke“ lelkét nem becsüli két 
pengőre ?!

Ki a hibás?

HETI KRÓNIKA.
Gömbös Gyula magyar miniszterel

nök állapota örvendetesen javul. — Pest 
megye közgyűlése viharos jelenetek 
közben tiltakozott a madridi front buda
pesti üdvözlése ellen. — Fabinyi Tiha
mér pénzügyminiszter ismertette Géni
ben Magyarország javuló gazdasági és 
pénzügyi helyzetét. — Negyvennel sza
porodott egy év alatt a milliomosok 
száma Budapesten. — Augusztusban 
17.6 milliós kiviteli többletet hozott kül
kereskedelmi forgalmunk. ■— A magyar 
távirati iroda és a rádió egy-egy házat 
építtet a borsodi barlanglakoknak. — 
Hitler üzeni: Jöhetnek idők, amelyek ko
molyak lesznek, ezek az idők azonban 
sohasem találnak bennünket ingadozva 
és bátortalanul. — Neurath báró, német 
külügyminiszter Budapestre érkezett. — 
Göbbels német miniszter görög útja al
kalmából Budapesten töltött rövidebb 
időt. Visszafelé hosszabb időt fog a ma
gyar fővárosban tölteni. — Hármas ér
tekezletre ülnek össze Bécsben a ma
gyar, olasz és osztrák külügyminiszte
rek. —- Olaszország nélkül kezdték meg 
a genfi tanácskozásokat. A négus is vá
ratlanul megjelent Genfben. — Az angol 
király merénylője azt vallotta, hogy egy 
idegen nagyhatalom képviselője pénzzel 
vette rá tettének elkövetésére. — Spa
nyolországban a nemzeti csapatok to
vább folytatják győzelmi hadjáratukat a 
kommunisták ellen. — A kommunistád 
felrobbantották Alcasar várát, amely
ben nemzeti csapatokon kívül többszáz 
asszony és gyermek is tartózkodott. Az 
embertelen robbanás ellenére sem tud
ták a várat a nemzeti csapatoktól el
venni.

HARANGS ZÓ.

Szentháromság utáni 
16. vasárnap.

L a k á c s  7, 1 1 -1 7 .

Ennek a szegény asszonynak minden 
oka meg volt ahoz, hogy sírjon.

Halottja van. Koporsó mellett hogyne 
simánk.

A fia halt meg. A gyermeket hogyne 
siratnánk.

Egyetlen fia halt meg. Egyetlen öröme, 
reménye. Hogyne sírna.

Özvegy volt. Utolsó támasza is kidőlt. 
Hogyne sima.

S mégis: ennek az asszonynak minden 
joga megvolt ahoz, hogy megvigasztalódjék.

Jézus szólt hozzá. Jó annak, akit ő meg
szólít. Ha mindjárt koporsó mellett is.

Jézus vigasztalja: Ne sírj. Ez maga 
elég ahoz, hogy felszáradjanak könnyei.

Jézus visszaadja gyermekét. Ö mindig 
vissza tudja adni az elvesztettet A halál 
torkából is, az örök halál torkából is.

Bánatod van ?
Engedd, hogy Jézus vigasztaljon!
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K e d v e s  O l v a s ó !  Ha csekkla
pod hátulján ezt olvasod: E l ő f i z e t é 
s e  l e j á r t ,  akkor küld be előfizetési 
hátralékodat, vagy megújításodat. A Ha
rangszó csak úgy szolgálhat, ha minden 
olvasója lelkiismeretesen teljesíti köte
lességét.

Magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet október 24—25. napjain 
Sopronban tartandó közgyűlésére kedvez
ményes vasúti jegy váltására jogosító iga
zolványt igénylők jelentkezzenek Győrött, 
a dunántúli egyházkerület püspöki hivata
lánál, lakóhelyük és vasútállomásuk pontos 
megjelölésével. Jelentkezési határidő október 
10. Beküldendő illeték 70 fillér.

Áthelyezések. Palkovics István kis
kőrösi segédlelkészt D. báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő a Theológiai 
Otthon mellett szervezett tót nyelvmes
teri munkával bízta meg. D. Raffay Sán
dor püspök Kiskőrösre Tessényi Kor
nélt, Mezőberénybe Detre Lászlót és 
Gyulára Benkő Istvánt küldötte segéd- 
lelkészül. Murányi Árpád, eddigi gyulai 
segédlelkészt a medgyesegyházai új ön
álló állami hitoktatói állásra kinevezte, 
Lőcsei László szegedi segédlelkészt pe
dig békéscsabai önálló hitoktatóvá.

Stange Károly professzor Sopronban. 
Közöljük az érdeklődő lelkész urakkal, 
hogy Stange Károly dr., professzor úr 
folyó évi október 12.-én Sopronba érke
zik és ott két héten át előadásokat fog 
tartani a m. kir. Erzsébet-tudomány- 
egyetem hittudományi karán. A hittudo
mányi kar ezúton hívja fel az érdeklődő 
lelkész urak szíves figyelmét ezen elő
adásokra és szeretettel meghívja őket. 
Kedvezményes ellátásról és lakásról a 
kar gondoskodik.

Csepel. A csepeli ev. fiókegyház a 
ref. testvéregyházzal első közös vallásos 
estjét szept. 20.-án tartotta a ref. temp
lomban. A finn ébredésről és a magyar 
ébredés szükségességéről tartott elő
adást Mórocz Sándor ev. vallástanár. 
Énekelt az Ev. Vegyeskar, Bogdán Gyu- 
láné kispesti ref. lelkész neje, Farkas Já
nos és Kontra Sándor. Szavalt Zachár 
Gyula. Igét olvastak és imádkoztak a 
lelkészek. A templom egészen megtelt. 
Az ev. fiókegyház f. évi november 8.-án 
„Evangélikus nap“ rendezésével készül 
megünnepelni fennállásának 25 éves év
fordulóját. Templomának belsejét meg- 
újíttatta s orgonavásárlási mozgalmat 
indított. A jubileumi ünnepség befejezé
se a csepeli kultúrház nagytermében 
rendezendő nov. 9.-i nagyszabású dísz- 
hangverseny lesz.

A Dunántúli Egyházker. Lelkészegye
sület 1936. szept. 30.-án, szerdán dél
előtt 8 órakor tartja közgyűlését Győ
rött a fiúiskola nagytermében. A köz
gyűlésre az egyesület t. tagjait az el
nökség nevében szeretettel meghívja. 
Tárgysorozat: reggel 8 órakor tanítók
kal közös áhítat a templomban. A köz
gyűlés megnyitása az iskola nagyter
mében. Üv. alelnök jelentése az 1935— 
1936. évről. Pénztáros jelentése. Az egy
házmegyei lelkészegyesületek javaslatai. 
Túróczy Zoltán: Finn-ugor lelkészkon
ferencia, Budapest, 1937. Németh K.: Az 
Oxford-csoportmozgalom. Ittzés M.: Ta
pasztalatok a diákmunkában. Rónai B. 
Gy.: Lelkészi becsületszék. Javaslatok, 
indítványok. (írásban nyújtandók be!) 
A közgyűlés berekesztése.

Kedvezményes jegyek Igénylése.
Azok, akik a Budapesten f. év október 
27.—29. napjain tartandó EPOSz és 
ENOSz közgyűlésen, szeretetvendégsé- 
gen és magyar esten résztvenni óhajta
nak, kedvezményes igazolványra vonat
kozó igényeiket október hó 3.-ig jelent
sék be Kuthv Dezső egyet, főtitkárnál 
(Budapest, VIIL, Üllői-út 24.). Az igény
lés alkalmával megjelölendő a név, a 
lakhely, a kiinduló állomás, valamint az 
igénvbevenni szándékolt vasút (MÁV, 
Győr-Sopron-Ebenfurt). Az igényléssel 
egyidőben beküldendő 70 fillér kiállítási 
díj is, mert a kedvezményes igazolvá
nyok csak ezeknek a díjaknak az előze
tes beküldése ellenében állíttatnak ki.

Felhívás. A békéscsabai Bethánia 
diakonisszaképző intézet diakonissza fel
vételt tart. Jelentkezni 1936. október hó 
15.-ig lehet. A felvételi kérvények az in
tézet kormányzóbizottságának cimzen- 
dök és dr. Szeberényi Gusztáv igazgató 
lelkész Békéscsaba címére küldendők. A 
diakonissza szolgálatra olyan vallásos 
lelkületű evangélikus leányok jelentkez
hetnek, akik vallásos meggyőződésből 
saját életükben tapasztalt isteni kegye
lemért hálából akarnak Isten országa 
munkásnői lenni. Más világias és külső 
okokból való próbálgatásnak nincsen 
semmi értelme, azért az ilyen kísérlete
zőket kérjük, kéréseikkel ne is zavarják 
az intézet vezetőségét. Minden diako
nissza szolgálatra jelentkező a követke
ző okmányokat köteles felvételi kérvé
nyéhez mellékelni: 1. születési bizonyít
vány, vagy keresztlevél, 2. szülői bele
egyezés, 3. önéletrajz, 4. utolsó iskolai 
bizonyítvány. 5. orvosi bizonyítvány, 6. 
lelkészi erkölcsi bizonyítvány.

Sümeg, ö t hónappal ezelőtt adtunk 
hírt a Harangszó hasábjain a 100 lelkes 
kis sümegi fiókegyház íemploméDÍtési 
mozgalmáról. Szeptember 20.-án már az 
épülő templom falai között tartott alap- 
kőmegáldási istentiszteletet Sümeg kis 
nyájának buzgó serege. Délután 4 óra
kor kezdődött az ünnepély. Síkos Gvula 
zalagalsai lelkész, kihez 10 esztendővel 
ezelőtt a keszthely-tapolca-sümegi misz- 
sziói gyülekezet megalakulása előtt tar
tozott Sümeg, tartotta a bevezető imád
ságot és bibliaolvasást. Ezután Halka 
Sándor, a belsősomogyi ref. egyházme
gye esperese mondott alkalmi beszédet 
és áldotta meg az alapkövet. Menyhár 
István keszthelyi lelkész felolvasta az 
alapkőben elhelyezendő emlékiratot, 
mely a kis gyülekezet múltját és jelenét 
tartalmazza és a templom tervrajzával, 
a helybeli sajtó egy példányával, mely 
nagy melegséggel ír az épülő kis temp
lomról, behelyezték az alapkőbe, miután 
azokat aláírták. A jelmondatos kala
pácsütések után ének és Németh Károly 
keszthelyi ref. lelkipásztor imája, áldás
mondása után a Himnusszal fejeződött 
be az örömünnep. Emelkednek az evan- 
géliom új várának falai, melyek védel
met és imádkozási helyet nyújtanak egy 
nagy másvallású tengerben élő kis szi
getecske számára. Azonban még 2500 
pengőre van szüksége a kis nyájnak, 
hogy az evangélikus félre eső templomi 
költségeket előteremtse és az építkezést 
be tudja fejezni. Ehhez várja az áldoza
tos adományokat a Harangszó útján a 
hittestvérek kérése.

T erjesszü k  a „HARANGSZÓ“-t!

H A T Á R O K O N  T Ú L .

Ausztria. Karinthiában új evangéli
kus templomot szentelt Heinzelmann 
püspök. — Az osztrák ifjúságot új álla
mi szervezetbe tömörítik, amelynek leg
főbb vezetője a kancellár és a hazafias 
front • titkára. Kivételt csak a katholikus 
ifjúsági egyesületekben működő ifjak 
képeznek, akik teljesen a püspöki kar 
hatalma alá tartoznak. Az evangélikus 
ifjúsági egyesületekről nincsen egyetlen 
szó sem!

Németország. A német ev. belmisz- 
sziói munka irányítása alatt van 469 
kórház 37.200 ággyal, 42 szanatórium 
3863 ággyal. Több mint 10.000 diako
nissza végez betegápolást. 142 intéz
mény gondoskodik testi-szellemi fogya
tékosok ápolásáról 25.176 ággval. Van 
ezenfelül 182 anyák otthona, 789 otthon 
elaggottak, 638 otthon árvák részére- 
— A hitvalló német evangélikus egy
ház panasziratot intézett Hitler ve
zérhez. Az irat reámutat azokra a 
túlkapásokra, amelyekkel az állami ha
tóság az egyház életébe illetéktelenül és 
szinte üldözőén beleavatkozik. Aggoda
lommal mutat rá az irat arra is, hogy a 
népnek Hitler iránti tisztelete sokszor 
olyan formában nyilvánul meg, amely 
egyedül Istent illeti.

Finnország. A londoni hittudományi 
kar három félévre szabad lakást és tel
jes ellátást biztosított egy finn theoló- 
gus, vagy lelkész számára. — Hírt ad
tunk már arról, hogy Pitkürantán ma
gyar vallásos est volt. A vallásos est 
oifertóriumát, 15 pengőt áz egri temp
lomépítés céljára küldték el. Ugyané 
célra a jaakimai lelkészkonferencia 72 
pengőt küldött.

Grönland. Grönlandon 10 evangéli
kus gyülekezet van, amelyekben 7 dán 
és 15 eszkimó lelkész teljesít szolgála
tot. Az utolsó eszkimó pogányt 1934 
pünkösdjén keresztelték meg.

K Ü L Ö N F É L É K .

Apróságok. Aki megéri a 70. életévét, 
az 25 567 napot élt. Ez kereken 613 600 
órának felel meg. Aki naponként átlag 7 
órát aludt, az 70 év alatt 20 évet és 5 hó
napot aludt át.— A veréb szárnya másod
percenként 13 lendületet tesz. — Dánia 
hidakkal köti össze országa egyes szigeteit.

Amikor még nem volt egyke. Szé
chenyi István az ötödik, Deák Ferenc 
a hetedik s Arany János a tizedik gyermek 
volt a családjában. Ha tehát már akkor is 
pusztított volna hazánkban az egyke, akkor 
többek között e három nagy emberrel sze
gényebb volna ma a hazánk.

Vak ember akart áthaladni London 
egyik forgalmas utcáján. Sok ember 
járt-kelt az utcán és a szegény vak ta
nácstalanul állt ott, mikor egyszer csak 
érezte, hogy egy fiatalember karonfogja 
és átvezeti. „Nagyon köszönöm szíves 
szolgálatát“, — mondta a vak, mikor a 
túloldalra értek. „Nincs köszönni valója, 
mert örömmel tettem“, — válaszolt a 
fiatalember. Aznap este a lapok ezt a 
hírt közölték: „A walesi herceg délután 
átvezetett egy vakot a P. körúton.“

I

s
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. S z e n d e  I c á t  Lajosko- 

máromból eljegyezte S z a k á t s  P á l  
Sárvár.

Esküvő. S z a b ó  I s t v á n  és G 1 a- 
s e l  M a g d o l n a ,  Furia Zoltán csák- 
vári lelkész nevelt leánya, szeptember 
19.-én tartották esküvőjüket a csákvári 
templomban. — Dr. B a r c z a  B é l a  
lenti tb. főszolgabíró szeptember hó
8.-án vezette oltárhoz Ki s s  I r é n t ,  a 
szakonyi evangélikus templomban.

Halálozás. — Dr. Matolcsy Mátyás

áé, szül. Nagy Pálma földi élete 63. évé
ben elhunyt. Egyik legáldottabb alkotá
sa az volt, hogy berendezte a vakok 
nyomdáját s azon kinyomatta a vakok 
bibliáját.

A MAGYAR GAZDA
Terményárak Budapesten. — Búza 

15.65—16.65, rozs 12.45—12.80, takar
mányárpa 11.70—12.80, sörárpa 15—
18.75, zab 13.35—13.65, tengeri 12.85— 
12.95 pengő.

Egészségvédelem a családban.
I r t a : Dr. lit zés Zslgm ond, tisz ti főorvos.

8. L é le k v c d e le m .
Cikksorozatunk főcíme: Egészségvédelem a családban. E 

cím után nem várhatott mást a szíves olvasó, minthogy arról 
lesz szó minvégig e cikkekben, hogyan kell testünket, szerve
zetünket megóvni a betegségek és különféle ártalmak ellen. 
De ha meggondoljuk, hogy a lélek a testnek e földi létben szo
ros tartozéka és együtt haladnak a koporsótól a sírig, — és 
hogy a kettőnek egészségi állapota bizonyos mértékig függ 
egymástól, — beláthatjuk, hogy nem megokolatlan, ha cikk
sorozatunk záradékaként a lélekvédelem kérdésének is teret 
szentelünk.

A lélekvédelem a neveléstannak igen fontos és fő feje
zete, ezért erről a kérdésről szakszerűen inkább tanító, tanár, 
vagy lelkész tudna írni, mégis, mivel a leiek epsegéneK védelme 
nemcsak erkölcsi, hanem egészségi kérdés is, es mivel sok lé
lekromboló munka komolyan veszélyezteti az egészséget, or
vosi szemszögből is joggal hozzászólhatunk a kérdéshez.

Már a csecsemőkorban gondos figyelemre kell méltatni a 
még csak pislákoló lelket, — meg keil védenünk a durva beha
tások eilen, az agy a lelek fészke, — és egyben egész ideghá
lózatunk, luegrenuszerünk központja. Ha vaianti behatás: vakító 
fény, uorrenes, larma, utes, sebzes éri idegeinket, arra azonnal 
felügyelünk s védekezni próbálunk ellene, tizek a behatások mint 
tenyerzesek a szemünkből, mint hangérzesek a iüiünkböl, s 
mint lájaalontérzesek a bőrünkből, vagy más szerveinKböl az 
idegszaiakon, ideghálózaton keresztül, mint a villamaram a 
drotokon at leiszaiaunak az agyba, ott tudatossá valnak, amire 
ösztönünk, vagy akaratunk a mozgató idegpályákon at meg
indít egy ellenaramot, amely a kellemetlen behatás ellen vede- 
kezesre készteti a megtelelő védöberendezesunket, izmainkat. 
Pl. ha szemünket vakító tény éri, szemhejizmaink azonnal mű
ködésbe jönnek, szemhéjaink lezárulnák, hogy a fény útjait el
vágjak. Ezek ösztönszerü vedekezesek, amelyek Istenünk vég
telen bölcseséget dicsérik. Mi történnék, ha érző idegeink nem 
volnának? A tény megvakitana, a tűz, a forróvíz megegetne, 
mert érző idegek híjjavai nem volnánk képesek felfogni a fe
nyegető veszélyt, nem tudnánk megfelelően védekezni. A cse
csemőben szunnyadó lélek tudatosan meg nem működhetik 
közre a védekezésben, csak ösztönszerüen felel bizonyos mér
tékig, ezért a szülőre hárul a fetadat, hogy óvja gyermekét 
minőén külső káros behatás ellen. S amikor védi a vakító fény, 
a nap heve, a fájdalmakat okozó egyéb külső behatások ellen, 
egyben a kis gyermek leikét védelmezi az idegrendszerén más
ként káros nyomot hagyó behatás, sokszor valóságos idegráz- 
kódtatás ellen. A csecsemő igen érzékeny a zajra, összerezzen, 
megriad; ettől különösen óvni kell. Minél idősebb lesz a gyer
mek, annál több és több oldalról fenyegetik lelki épségét a 
külvilág benyomásai. A rossz példaadás a családi házban a 
szülök, testvérek, dajka részéről, az iskolában a pajtások ré- 
részéről; a rémmesék, a csintalan gyermek ijesztgetése ké
ményseprővel, rendörbácsival, krampusszal, vasorrú-bábávaü, 
durva fenyítése ütlegeléssel, — mind-mind olyan külső beha
tások, amelyek a gyermekiélekben maradandó nyomokat hagy
nak, idegessé, betegesen félössé, bizalmatlanná teszik.

Tekintélyünket rontjuk le, ha olyat mondunk gyerme
keinknek, ami nem fedi a valóságot; előbb-utóbb rájönne*, 
hogy habár jóhiszemüleg, de félrevezettük őket, s többé nem 
hiszik el, amit mondunk s hazudozásra válnak hajlamossá. Ne 
rémmesékkel és meseszerű dolgokkal, magyarázgatásokkal 
traktáljuk őket. Idegrendszerük az ily dolgok befogadására

Állatárak Budapesten. Sertés, uradal
mi nehézsertés páronként 340 kg-on fe
lül 108—109, alul 104—106, szedett kö
zép páronként 220—p60 kg-ig 103-106, 
kivételesen 107, 180—220 kg-ig 88—94, 
öreg nehéz páronként 300 kg-on felül 
93—97, szedett öreg 88—90, angol son
kasüldő páronként 120—150 kg-ig 94— 
K2. Szarvasmarha, borjú 108—110, 
kivételesen 111, silányabb 86—106 pen- 
göfillér éiösúlykg-ként.

T erjesszü k  a „ H A R A N G S Z ó “- t!

hajlamossá lesz, lelkűk telítődik képzelt, beteges képekkel, vi
lágszemléletük hibás utakon indul a végleges kialakulás felé, 
ami végül is lelki és testi bajokra vezet. Ha velük durván bá
nunk, leikük eldurvul, fogékonyságuk a jó és nemes iránt las
sanként megszűnik, dacosakká, akaratosakká válnak.

Az emberiség, a társadalom javítása a családokból in
dulhat ki. A lélekvédelem pedig éppen a családi kör feladata. 
Helyes megállapítást tett egy iró: „A szívből fakad az élet for
rása s a társadalomnak, az egyháznak, a nemzetnek a szíve a 
család.“ — A szived a telkednek édes testvére. Amikor véded 
szíved tisztaságát, megvédted a telked tisztaságát is. Ha a csa
ládi étet mindenütt tiszta volna és az egyes családtagok tiszta 
és igaz emberként lepnének ki az életbe, — tiszta és igaz ten
ne a társadalom, az lenne végül az egész nemzet is. A lélek
védetem nem más, mint a tiszta keresztyén jellemképzés fo
lyamatos munkája. Ez a munka pedig elsősorban a szülök ke
zében van. Nagy felelősség hárul ezzel minden szülőre. A tett 
indító ereje az elhatározás. Határozd el ma, keresztyén testvé
rem, hogy az elmondottak szerint élsz a jövőben. Lelkiismere
tedre hallgatva mértékletes, tiszta életet élsz, hogy példaként 
világíthass családod tagjai előtt. így véded meg legjobban tel
küket a világ csábító benyomásaitól, a bűnös szokásoktól.

Mindnyájan szinte ösztönszerüen keressük a boldogsá
got. De hát miben áll valójában a boldogság? Tégy meg ma 
mindent egészségedért, lelked üdvéért, mert a kettő adja egye
dül a tiszta boldogság érzetét E kettőért cselekedni, mindent 
megtenni, már magában véve maga boldogság. A munka 
egyébként is boldogít, — nem csupán azért, hogy ma magad
nak gyüjts, hanem, hogy holnap még boldogabb tehess, ami
kor már munkád gyümölcséből mások javára is adhatsz. Ta
nítsd meg minderre gyermekeidet. Mutass nekik példát a mér
tékletességben. Ne engedd, hogy akár étkezésben, akár játék
ban, szórakozásokban tobzódjanak. Jól mondja valaki: „A mér
tékletesség az az ezüstfonal, amely az összes erények gyöngy
során keresztülvonul.“ Minden erény, minden telki jótulajdon
ság egy-egy gyöngyszem a mértékletesség fonalán. Ezt a fo
nalat könhyü eltépni s akkor a gyöngyszemek széthullanak. 
Ha csak egyet is kiszakítunk a sorból, utána pereg a többi. Ha 
csak egy dologban mértéktelenek vagyunk, nem használ, ha 
minden másban meg is tartjuk a mértéket, mert pl. az alkoho
lista csak a szeszt fogyasztja mértéktelenül, de ez az egy visz- 
szaélés elég ahoz, hogy jelleme meginogjon, egészsége tönkre
menjen.

Egyaránt fontos testi és lelki épségünk-egészségiin* 
ahoz, hogy munkakedvünket biztosítsuk. A munkára nevelés 
magában véve is megvédi a telket a különféle káros behatások 
elten. A dolgos ember nem ér rá arra, hogy lélekrontó szóra
kozásoknak éljen. A munka lefoglalja, telkét megnemesíti, meg- 
edzi az étet küzdelmeire. A lélekedzés művészete akkor válik 
értékessé és eredményessé, ha minden cselekedetünket, minden 
gondolatunkat a telkiismeret irányítja. Ezért a legfontosabb 
szülői kötelesség az, hogy gyermekünket lelkiismeretességre 
neveljük. Ezzel nemcsak telkét védelmezzük, hanem arra is rá
neveljük, hogy lelkiismerete mindannyiszor megcsendüljön, 
valahányszor az egészség szabályainak megszegésére, az er
kölcsös és tiszta étet elhagyására ösztönzi akár a rossz példa, 
akár az ösztönszerű vágy, vagy más kívánság. Az éber telkiis
meret többet cselekedhetik egészségünk, telki épségünk meg
óvása érdekében, mint bármely rábeszélés. A telkiismeret min
dig kéznél van s pontos jelzőcsengőként mindig megszólal, va
lahányszor veszedelem környékezi akár telkünket, akár testün
ket, — csak hallgatni kell rá. A telkiismeretet igen könnyű el
hallgattatni. A kívánságok sokszor erősebbek, mint telkiisme
retünk s ha idejében kellő eréllyel nem tudjuk felébreszteni
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lelkiismeretűnket, vesztett ügyünk van. Ezért fontos, hogy már 
kis korban megedződjék gyermekeink lelkiismerete. Az erre 
való törekvés á szülő részéről a legbiztosabb lélekvédelem 
gyermeke számára. Éhez első sorban az szükséges, hogy a 
gyermek Iépésröl-lépésre tisztába jöjjön az erkölcsi fogalmak
kal, — ismerje a törvényt: a tízparancsolatot, az erkölcsi vi
lág törvényeit és az egészségi szabályokat; tudjon különbsé
get tenni a jó és a rossz között.

Meg kell emlékezni még a gyermekeket és a felnőtteket 
egyaránt fenyegető és a hiszékenyeket újabban ismét mindin
kább hatalmába kerítő babona és kuruzslás test- és lélekrom- 
bolásairól. Minden hívő, istenfélő embernek kötelessége küz
deni a pogány szokások, a középkorból visszamaradt kuruzs
lás és babona, a csontrakók, kuruzsló és javasasszonyok üzel- 
mei, a szenesvízzel való megöntés hókusz-pókuszai, a kártya
vető és a planétás babonás jövendölései, az egészségi szem
pontból is veszedelmes ólomöntés és más babonás hóbort di
vata ellen. A babona és kuruzslás megfertőzi a lelket, gyógyí
tás helyett megbetegít, elrabolja a megsegítés legdrágább ide
jét — s mikor az áldozat rájön, hogy hamis prófétáknak esett 
áldoztul, az orvosi, vagy lelki segítség rendszerint már elkésett.

Meg kell védeni az ifjúság lelkét a zugírászat és szenny
irodalom fertőjével szemben, valamint az erkölcsrontó filmek, 
mozi- és színdarabok lélekrombolásai, — a legszervezettebb 
kuruzslás: a világboldogítás jelszavával dolgozó, de ezzel 
szemben valójában világfelforduiást előkészítő kommunizmus

erkölcs- és vallásellenes, csábító és hazug tanításai ellen. Eb
ben a lélekvédelmi munkában hathatós gyakorlati módon elöl 
kellene járni a hatóságoknak és az államnak.

Hiába védem testi egészségemet, testem épségét, hiába 
vetem rá magamat földi életem anyagi megalapozására, hiába 
szerzek magamnak víg napokat, igazán boldog nem lehetek, 
ha lelkemet nem védem meg a káros behatások ellen, ha földi 
életemet nem a tiszta erkölcs és nem a nemes eszmények tü- 
zében megedzett lélek irányítja és munkálja! „Mert mit hasz
nál az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lel
kében kárt vall?!“ (Máté 16. rész, 26. vers.)

Álljanak sorompóba a hivatásos népnevelők, iskolák ta
nítói, tanári kara, lelkészek, orvosok, az arra magukban hiva
tást érző szülők és szóban-írásban világosítsák fel, neveljék rá 
a családfenntartókat a gyermeknevelésnek, a lélekvédelemnek 
tudományára!

Végezetül Hozzád szólok, kedves „Harangszó“. Hálával 
kell megállapítani, hogy Te a lélekvédelmet és lélekmentést, 
valamint a léleknevelést programmod gerincévé tetted s talál
tál modort arra, hogy már a zsenge gyermek lelke is meglelje 
az ő táplálékát, üdítő szórakozását a „Kis Harangszó“-ban, 
hogy általa erősödjék és képes legyen ellenállani minden kísér
tésnek. Kérünk, járj elől ezután is előttünk a lélekvédelemben, 
mert ez által minden orvosi propagandánál jobban munkálod 
az egészségvédelem ügyét a családban!

—=  Vége - —

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Virágszövetség. Adományok Budapest, 
XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők. 4—24

HOGYAN TÁMOGASSUK
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko 
dík. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület mindenfaj
ta biztosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jéléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyerm ekről 1

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-ntca 8/10. (Év 
bérház.) Telefon: 186-3-32, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

PALYAZAT.
A tényőfalui (Győr vm.) evang. le

ányegyház levita-tanítói állására az 
alábbi feltételek mellett pályázatot hir
det. Kötelesség: a hívek lelki gondozá
sa, vasárnapi istentiszteletek, reggeli 
könyörgések tártáSa,. a magániskola

(15—20 tanuló) és a gyülekezet anyagi 
ügyeinek vezetése. Fizetés: Két szobás 
lakás mellékhelyiségekkel és kerttel. 600 
kg búza, 600 kg rozs, 200 kg árpa, há
rom öl kemény tűzifa, 161 P készpénz, 
temetési stóla 1 P, 7 kát. hold 270 
négyszögöl szántó és rét, 1 kát. hold 
255 négyszögöl temető kaszálási joga. 
Államsegély nincs. Csak férfiak pályáz
hatnak. Kellően felszerelt pályázati kér
vények — megfelelő válaszbélyeggel 
ellátva — f. évi október 10.-ig a felpéci 
ev. lelkészi hivatal címére küldendők.

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnöki müintézete.

B é l y e g z ő k ,  J e l v é n y e k  é i  z á s z l ó s z e g e k  g y á r t á s a .

Szom bathely , P ü sp ö k  b a z á r

Keresek tótul tudó, kántorizálni tudó 
evangélikus helyettes tanítót október el
sejére. Cim: Nagybánhegyes, Csanád
vm., Petőfi-út. V—VI. oszt. 1-—1

STELCZER KÁROLY
müasztalos, lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH L A J0S -U .24 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C é g e m  k ü l ö n l e g e s s é g e  : 
s z a v a t o l t  jó k iv i te lű  m o d e r n  
h á l ó s z o b á k  o lc s ó  á r b a n .

Eladó egypedálos orgona-harmoni- 
um, 5 oktávos, 2 manuáléval, 19 válto
zattal és 27 pedálhanggal. Térdregisz
terekkel és fortissimo lábkapcsolóval. 
Kézi és lábfujtatással, 6 hangsorozattal. 
Díszes kiállításban, 135 cm. magas és 
80 cm. széles. Alkalmas: templomok,
imaházak, zene- és hangversenytermek, 
szalonok és magánosok részére. Érdek
lődőknek bővebb felvilágosítást nyújt: 
Szelényi Endre ev. lelkész. Kölese, Szat- 
már vm. 1—2

17 éves, IV. polgárit végzett evangé
likus leány, elmenne gyermekek mellé. 
A háztartási teendőkben is szívesen se- 
gitkeznék s azokhoz ért. Megkeresések 
és ajánlatok e címre küldendők: Evan- 
gélius lelkészi hivatal Zalaegerszeg.

2—3

I VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXMÉ-töl
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó *-ra
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Középkorú úrinő, született nagyné
met, elmenne gyermekek mellé nevelő
nőnek, vagy idősebb hölgyhöz, háztar
tásban is segédkezik. Cím válaszbélyeg 
ellenében a kiadóhivatalban. 1—1

Szerkesztő bizottság;
IRÁNYI KAMILL, Dt. ITTZES ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLT,
Dl. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ.

szucHovszrr g yu la , t ú r ö c z t  z o l t á s .
Felelői ue tkM riő  6a kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.

Baroas-nyoroda Uzsaty és Konct. T.: 7-63,
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Ingyan mii lék Hl tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQ8ZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzam .

Poatacaokkazátnla : SO. 586.
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QOfyodövre 1 P  98 fllltt, 
félévre 9 P  m  fillér, 

•CT évre é P  80 fülét 
Csoporton küldésiéi 
lO'/v-oa kedvezmény. 

Amerikába efész évre 9 
doüár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P  60 fillér
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Jézus e lé b o ; és mihelyt m eglátták, 
kérték  öt, hogy távozzék az ö h a tá 
rukból. M áté b. 34.

Kárt szenvedtek azok az embe
rek Jézus jelenléte által. Ter

mészetesen anyagi kárt csupán. 
Jézus csodatévő ereje által meg
szabadított két ördöngőst az ördög 
hatalmától. A kiűzött ördögök pedig 
a közelben legelésző sertésnyájat a 
meredekről a tengerbe veteiték. 
Ezzel érzékeny kárt okoztak ama 
város népének.

Milyen jól számítottak! Két tény 
áll egymással szemben. Gyógyít
hatatlan betegek meggyógyultak, 
— de anyagi veszteség állott be. 
Embertársak, talán csak ismerősök, 
de talán közelebbi, vagy távolabbi 
rokonok is megszabadultak a bor
zasztó betegség súlyos bilincseitől, 
-  de a vagyonban kár esett. Valamit 
nyertek is az anyagi veszteséget 
ért emberek, az tagadhatatlan. Az 
a két szerencsétlen őrjöngő beteg 
volt, úgyhogy közveszélyt jelentet
tek s igy most biztonságosabb a 
vidék. Azután pedig nyerték azt a 
boldogító tudatot, hogy két ember- 
roncs szánandó látványa helyett 
újból ép, egészéges embertestvérre 
eshetett szempillantásuk. Ám mit 
jetent ez a nyereség az ő veszte
ségükkel szemben? ők csak a pilla
natnyi kár nagyságát látják.

Milyen megdöbbentő, hogy ilyen 
jól ismeri a sátán az embert! Mi
lyen jól tudja, hogy mit cselekszik, 
amikor Krisztus csodájával szem
behelyezi az anyagi kárt! És mi
lyen elszomorító, hogy az ember 
a csoda fényében is inkább az 
anyagi kár árnyékát látja!

Azért áll előttünk ez a szomorú 
kép ezzel a különös kéréssel. A 
csodatévö Jézus elé kivonul egy 
egész város. És kérik öt. De nem

könyörgésre kulcsolt kezek soka
sodnak Jézus szeme elé, hanem 
tiltakozásra tárult tenyerek erdeje 
mered feléje.

Különös köszönet ugye ? De 
nem ismeretes-e, nem túlságosan 
gyakori-e a mi korunkban és talán 
— a mi életünkben is ?!

Krisztus hivja az embert az ő 
követésére, hivja ma is és ma még 
kevésbbé igér földi kincset az ő kö
vetésében, mint valaha. Sőt ma az 
ö szegény evangéliomi egyházának 
fenntaitasa több áldozatot igényel, 
mint vajaha. Mennyi jót tett általa, 
mennyi’kegyelmet gyakorol benne! 
S mégis hány tenyér emelkedik 
ma tiltakozásra! Mert a lelki ja
vaknál többre értékű az anyagiakat!

Házasságkötésnél az egyház hű
séget kiván tagjaitól s azt hirdeti, 
hogy az első mindékor az evangélium 
legyen. Hány tenyér emelkedik til
takozásra? Mert többre becsüli a 
sokszor oly hamar változó emberi 
érzelmet a Krisztus örök szerelménél.

Előbbrejutásért történő megalku
vásoknál hirdeti az egyház Jézus 
szavát: „Mit ér az embernek, ha 
az egész világot elnyeri is, lelké
ben azonban kárt vall!?“ Hányszor 
nem más a feletet, mint ingerülten 
tiltakozó kézlegyintés!

Aki sokaknak szolgál, annak sok 
az adósa. D. Kapi Béla sokaknak 
szolgált, azért sok az adósa. De senki 
sem adósa annyira, mint a Harang
szó, mert senkinek sem szolgált any- 
riyit, mint a Harangszónak.

D. Kapi Béla püspöknek a gyü
lekezetek köszönhetnek sok megbe
csülhetetlen tanítást, a kerület kö
szönheti a pásztori s z í v  maradéktalan 
önodaáldozását, egyesek köszönhet
nek sok megsegítést és támogató 
szeretetet, — a Harangszó azonban

Az úgynevezett felvilágosultak 
gúnyolódó és csufolkodó társaságá
ban bizonyságot kellene tenni Krisz
tusról. Hány némán maradt száj je
lent tiltakozást az ő követése ellen, 
mert nem akarja vállalni a lené
zést, a megvetést!

És akárhová tekintünk, bárhol 
akarjuk nemcsak hirdetni, hanem 
megvalósítani is az evangéliumot, 
nem fenyeget-e tiltakozó tenyerek 
tömege? Mit válaszol a családi élet, 
az egyházak élete, a községek, a 
városok, az állam életének vezetése? 
Nem mered-e a magyar életből is 
tiltakozó kezek sokasága Jézus felé?

Félnünk kell, hogy Jézus eleget 
tesz a tiltakozásnak, amikor min
denünnen szeretnék kituszkolni s 
legszívesebben talán bezárnák a 
templomba, hogy minél ritkábban 
hallhassák! Félnünk kell, hogy e 
furcsa köszönet fejében eltávozhat 
tőlünk is. Kérnünk kell, életünkkel 
feléje kell kiáltanunk: Lásd meg, 
Uram, nemcsak tiltakozók vannak, 
hanem vagyunk még, akik vágyó
dunk utánad! Esdünk Hozzád: 
Jöjj hozzánk, tisztíts meg minket! 
Kulcsolt kézzel könyörgünk Hozzád: 
Maradj meg, kegyelmeddel! Ámen.

K ó ts L ajos.

az életét köszöni a püspök úrnak. 
Hogy a Harangszó ma szólhat és 
munkájával szolgálhat, az azért van, 
mert az Isten kereső Lelke ezelőtt 
26 esztendővel a körmendi lelkész
lakon megtalálta Kapi Bélát, aki 
engedelmes készséggel megfogta a 
harangkötelet, megszólaltatni vele a 
harang szavát, amelyről akkor még 
nem lehetett tudni, hogy milyen 
visszhang felel reá, az evangélikus 
egyház lélekházsorai közül.

Köszönjük, hogy elfogadta a tervet

K ö s s z ö n i f ü k  — k o s  s z ó n J ü k  S



326. _ H A R A N G S Z Ó 1936 október 4.

Isten kezéből, köszönjük, hogy a 
tervet imádságos munkával kivitte, 
köszönjük, hogy az újszülöttet gond
dal és küzdelemmel felnevelte, kö
szönjük, hogy Háiangszó-gyermekét 
mostani nagykorúságában is szereti, 
tanácsolja, segíti. Köszönjük, hogy 
olyan megköszönhetetlenül sokat 
köszönhetünk Néki.

Két évtizedes püspöki jubileuma 
mérföldkövére a Harangszó is 
hadd tegyen egy marék hálavirágot 
s hadd mondjon buzgó hálaimád
ságot Istennek, akitől jön minden 
ajándék s akié legyen D. Kapi 
Béla püspökért és 20 éves püspök
sége minden áldásáért is minden 
dicsőség!

C s a lá d fá ja  r é g i  
s zá za d o k b a  v é s z  e l  . . . 
h a rc o lt h ite t le n n e l ,  
p o g á n n y a l, tö r ö k k e l  . . 
R é g i h ite  ben n e  
ó r iá s ra  tá m a d ,  
m e g véd en i ú j r a  
h itv a lló  e g y h á z a t  . . . 
Ő seit ü ld ö z té k ,

Uj sereg köszön ii 
első pásztorát.

K a p i  B é lá n a k , s ze re te t t  p ü sp ö 
k é n e k  20 é v e s  p ü s p ö k i  ju b ile u m a  
a lk a lm á v a l  a  s o p r o n i  líceu m .

E z  it te n  ú j  és
lá n g o ló  se reg  . . .
m e s s z ir ő l jö t te k  és
h a z a é r k e z te k  . . .
v i lá g o m lá sb ó l és
h a lá l  fe lö l jö t te k
é p ítő n e k , h íd n a k ,
h itn e k  és e rő sn e k  . . .
a k a r n a k  és v á r n a k , lá tn a k  és  s ze re tn e k  . . .
s ze m ü k b en  ú jfa jta , h i tv a l ló  s ze re lm e k  . . .
p a p o k , ta n ító k , d i á k o k : k is  tá b o r  . . .
d e  a k i  h a z a é r t
ebbő l a  h a lá lb ó l,
h ité v e l, s z ivév e l
r e tte n e te s  b á to r  . . . D. Kapl Béla püspök.

fe l tá m a d t a  f i a  . . • 
ere je  hitében, 
s  b ib liában  h ite  . . .
V erh ete tlen  h ő sk é n t  
i t t  á l l  N y u g a t v á r á n ,  
e lá rv u lt  n em ze te  
n y u g a ti  h a tá r á n  . . .
P a r a n c s a  I s te n tő l,  
ih le tése  L é le k  . . .
K is  Ján os, B e r z s e n y i  
le lk éve l b e szé ln ek  . . .
M ik o r  v i lá g r a  j ö t t  
c sen d  vo lt m é g  n y u g a to n  . . . 
csen d  a  te m p lo m  m é ly é n ,  
m é ly  csen d a  p a p ia k o n  . . .
K ih ű lt  sok , s o k  s z ív  m á r ,  
tű zh e lye k  k ih ű l te k  . . .
D u n á n tú lo n  e s t i  
h id eg , k ö d ö k  ü l te k  . . .
S zé th u lló  k é v é k e t  
ö sszek ö tn i e ljö tt.
S zé th u lló  s z iv e k e t  
h itte l  bekö tözö tt 
u j p a p  : p r é d ik á to r  
Ig éve l és s z ív v e l . . .
R é g i p r é d ik á to r  
h itv a lló  s z iv é v e l . . .
E ljö tt és h ite t te t t
hős eg yh á za  m e l le t t  . . .
se reg ek  tá m a d ta k  . . .
ú j  se reg ek  m e n te k
u tá n a , s za v á ra , s z iv é r e  h a l lg a t v a :
K r is z tu s  e g y h á z á n a k  fe l tá m a d t a  p a p ja  . .
fe lze n d ü lt a  p a p ia k  . . .
p a p i  sereg  tá m a d t  . . .
te re m te ttek  h ősi,
h itv a lló  e g y h a z a t  . . .
m en tek , m e n e te l te k
p u sz tá n , k ö d ö n  á l t a l  . . .
ta lá lk o z ta k  v é r r e l ,
tű zze l és h a lá l la l  . . .
m e n te k , m e n e te l te k ,
ta n u lta k  é s lá t ta k  . . .
ő s i te m p lo m a ik l
m é lyén  p r é d ik á l ta k  . . .
s  k ü ld te k  ú j h ő sö k e t

A  c s o d a .
Irta: dr. Schlitt G yu la . 37

Julia elképedt. Ennyi elvetemültség! Natalia következte
tése túl merész s biztosra veszi Julia, hogy téved. Alex is me
résznek találta, de nem hitte egy percig sem, hogy Natalia 
csalódjon. Nézik egymást, mint akik nem tudják, mi tevők le
gyenek. Érezte Alex is, hogy sürgősen intézkedni kellene s a 
bajnak elejét venni, de képtelen volt gondolkodni. Agya fel
mondta a szolgálatot. Mióta nyugatra jött, megváltozott belső 
élete. Másként gondolkodik s amiben erősnek hitte magát, ab
ban gyámoltalanság vett rajta erőt. Bizonytalan volt minden 
lépése. Régi lelkiélete felett érzett szégyene önbizalmát vette, 
az új élet ismerete pedig még nem vezette biztos talajon 
gondolatait. Megkötöttség ülte meg lelkét s tompult érze- 
ménnyel nézte a körülötte zajió életet, világot. Látta ezt Na
talia és megértette. A szerelmes jóbarát gyügeségében örö
mét lelte, mert látta, hogy ez a jóbarát őszinte. Nála a szere
lem másként hatott. Új emelőket rak gondolkodásának gépe
zetébe... Idegei felfeszültek a legvégsőkig. Szerelmét akarja 
menteni és vele életét, öt már csak kettő érheti az életben. 
Alfréd oldalán a boldogság vagy a halál. Ez az átérzés adja 
gondolkodásának, cselekvéséinek külszínét, mikor a végzetnek 
akar a nyakába ülni, hogy megfékezze. S még valami. Az Is
ten kegyeimére támaszkodó hit nem ismer lehetetlenséget... A 
moszkvai nyűgöt már lefejtette magáról teljesen s van hová 
menekülnie a kétségbeesés között, Istenhez.

— S mi lesz most? — kérdi.
— Te tudod, Natalia! — mondja leverten Alex. — Rám 

ne számíts. Nincs ötletem.
— Nem ötlet kell ide, barátom, — mondja mély meg

győződéssel, — hangm hit, Istennek segítsége...

Mély hallgatás. Julia lesütött szemmel áll. Meggyőző
dött róla percek alatt, Rujeffnak hirtelen elutazása veszedel
met rejt magában. Közben könyörgő pillantásaival keresi Na
táliát. Natáliának majd mosolyognia kellett, amint a szerelem
ben szétmállott két lényt nézte. Milyen kedvesek gyámolta
lanságukban és milyen boldogok. Az ő szerelmüket nem fe
nyegeti veszély. Nincs köztük titok s nincs aggodalom, hogy 
a titoknak felfedése végetvet reménynek, boldogságnak. Ön
kéntelenül saját helyzetére terelődik figyelme. Ö a szerencsét
len. Beleugrott vakságában a játékba s a játék komolyra for
dult. A kimenetel kétes! Mi lesz, ha Alfréd megtudja a valót? 
A szégyen, a botrányéhes tömeg gúnyának veti oda a rendőr
főnököt s a feljajduló férfiönérzet előtt nincs megértés..., 
nincs szerelem... Ott megszűnt minden..., minden..., minden
nek vége... Pillanatok alatt viharzott át Natálián a borzalmak 
felé vivő gondolatmenet, de a gyöterelmekről nem volt sza
bad senkinek sem tudomást venni. Ez a gondolat újra urává 
tette lelki életének.

— Semmi teendőtök nincs, — mondja a legnagyobb 
nyugalommal, — mint türelemmel várni. A helyzet rövidesen 
megoldódik. Egyet kérek tőletek. Küldök nektek egy asszonyt 
s bánjatok vele úgy, mintha az anyám lenne. Bárhová vis: 
benneteket az élet, vigyétek magatokkal, még akkor is, ha én 
nem találnék visszajönni.

Julia és Alex ijedten összenéznek. Natalia, mintha mit 
sem venne észre, folytatja:

— Titeket nem érint már, mik ezután következnek. 
Egyedül az én ügyem lesz. Julia légy hű Alexhez. Aranysdvet 
szeretsz s érdemes érte még lemondani is. Gyöngyöt halász
tál az iszapból s örökké ékesít téged.

Natalia hosszú szempillái alól két könnycsepp csúszik 
elő. ügy ragyognak fehér arcán, mint a briiliáns. összeöleli 
Júliát és Alejcet s megcsókolja őket. Csókban találkozik a? ő
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h a rcb a , i s k o lá b a  . . . 
s  ta lá lk o z tu n k  m i n d  it t  
ősi i s k o lá n k b a ' . . .
. . .  E z  i t t e n  ú j  és  
lá n g o ló  s e r e g  . . . 
m e ss z ir ő l j ö t t e k  
8 h a z a é r k e z te k  . . .

1916—1936.
Húsz esztendő! Életnek is jókora da

rab. Püspöki szolgálatnak még hosz- 
szabb. I l y e n  püspöki szolgálatnak pe
dig igazán hosszú.

Mikor 1916-ban a szombathelyi ke
rületi közgyűlés D. Kaoi Bélát püspök
ségébe iktatta, a világháború vértenge
rében fuldokoltunk. Azután jött az ösz- 
szeomlás. Majd a Károlvi-forradalom és 
a kommunizmus. Azután reánkszakadt 
minden gonosz borzalmával Trianon. 
Végül iött a mindig mélyebbre rántó 
gazdasági válság.

D. Kapi Béla püspöksége ebbe az 
iszonyú küzdenHektöl vemhes és éppen 
ezért kétszeresen számító korszakba 
esik bele. Mennyi vinskodásról, életörlö 
aggódásról, értékmentő dolgozásról és 
eredményes alkotásról tudna beszélni ez 
a püspöki húsz esztendő. Ki mondhatná 
meg. hogy D. Kani Béla oiisnök ez alatt 
a húsz év alatt hány iskola életéért küz
dött. hánv gyülekezet gondját hordozta, 
hánv írott szót vetett papírra, hány pré
dikációt mondott, hánv templomot ava
tott?! Csak azt láttuk, hogy minden 
írásában, szavában, egyházkormánvzati, 
építő, be'missziói. pásztori munkájában 
mindig teljes önmagát adta. áldott erő- 
pazarlássa!, maradéktalan hűség szilárd-

Kös.ö n jü k  at e lső  p á s z to r  in d u lá s á t  
eg ek e t o s tro m ló  h i té t  és im á já t  . . .

B t a t 0  se re g e ,  
h itv a lló  és b á to r  . . ,
H ite t  ta n u l t  g y ó tn i
E lső  p á s t to r á tó l  . . . C saba  J ó z s e f .

ságáva! szolgálva lutheri egyházát és 
magyar hazáját.

Két körlevél.
Egyik körlevél a kommunizmus ele

jén készült. Akkor, amikor oly sokan 
megtántorodtak. Akkor, amikor a leg
bátrabbak is óvatosan hallgattak. Ak
kor, amikor szólni nemcsak kockázatot, 
hanem életveszedelmet jelentett. Annál 
nagyobb érték számunkra ennek a püs
pöki körlevélnek határozott, meg nem 
alkuvó, szinte hitvallásszerű bátorsága.

782/1. 1919. szám. Az átalakulások 
forgatagában, egy új világ küszöbén, 
aggódó, de el nem csüggedő, megresz
kető, de az Isten megsegítő kegyelmé
ben bizonyos lélekkel keressük a jöven
dő kibontakozás útját. Uj világ formá
lódik előttünk'... Bizonytalan a kialaku
lás... Most kell. hogv az egyház teljes 
világossággal lássa tulaidonkéopeni hi
vatását. Legyen a Krisztus élő teste. Vi
gasztalja a szenvedőket, emelje fel a: 
elesetteket... A forradalmi kormányzó
tanács kimondotta az egyház és állam 
szétválasztását... Ez szükségessé teszi, 
hogy gyülekezeteink egészen új alapon 
szervezkedjenek. A kényszerű egyház
tagok helyét az áldozatra önként vál
lalkozó egyháztagok foglalják el. A for

radalmi kormányzótanács megszünteti a 
vallásoktatást s azt az iskolákból kitilt
ja. Kérem a gyülekezet vezetőit, tartsa
nak haladéktalanul közgyűlést és hozza
nak határozatot arra nézve, hogv a val
lásoktatásról az egyház gondoskodni 
kíván. A lelkésztestvérek kövessenek el 
mindent, hogy a vallásoktatásban hiá
nyosság avagy zavar ne álljon be. Egy
házunk súlyos időket él. Legyünk mél
tóak a nagv időkhöz. Hogv azok lehes
sünk. legyünk hívek mindhalálig a 
Krisztushoz. ...Erősödjünk az imádko
zásban! Mennyei Atyánk!, erős Iste
nünk. hallgasd meg könyörgésünket, 
az evangéliom igazságáért, egyházunk
ért. magvar hazánk jövendőjéért, őrizd 
sokat szenvedett anvaszentegvházun- 
kat. Pásztoroknak és nvájnak add a te 
erődet. Nem e világ előnyeiért, hanem 
azokért kiáltunk tehozzád. kiket reánk 
bíztál. Nem azt kérjük, hogv végv ki 
minket e világból, hanem, hogy erősíts 
kötelességünkben. Szenteli meg igaz
ságoddal: a te igéd igazság. Tarts meg 
igazságodban: a te igazságod kegyelem. 
Uram, a te kegyelmedben keressük szí
vünk megerősítését! Ámen.

Testvéri szeretettel szolgatárs az 
Urban:

Szombathely, 1919. március 30.
Kapi Béla püspök.

***
A másik körlevél a legutolsó püspöki 

jelentés Fbböl közöltük az alábbi részt.
V. Gvörnv. angol királv temetésén 

koronás királyok és államférfiak sorában 
lépegetett temetéshez il'ö bánatos arc
cal az orosz szoviet képviselőié is. aki 
annakidején az angol ura'kodnhnzzal ro
kon orosz cári családot legyilkolhatta. 
— Egv párisi ünnepségről készült képen 
egymás mellett látjuk a francia minisz
terelnököt. a minisztereket és a francia 
kommunista párt vezértitkárát. — Cseh 
földön repülőgépek számára leszálló ál-

Jl dunántúli egy& áxlcerület 
puspöK  ju b ileu m i  k ö z g y ű l é s e .

ajkuk is és Natáliának két könnye összetapadó arcukba hull 
melegen..., forrón... Úgy hullott rájuk, mint az egek áldása... 
A hideg betonon térdre csúsznak mindhárman s imádkoznak:

— ló Isten, vezéreld a te szerencsétlen gyermekeidet... 
Te hoztál az éjszakából a világosságra s Terád bízzuk ma
gunkat most is, mikor veszedelem fenyeget... Te benned min
den remén vünk— Semmi vagyunk, csupán a Te nagy ke
gyelmedben élünk. Ezt a Te kegyelmedet ne vond meg niitö- 
lünk s nincs hatalom, mely megejtene minket. Velünk leszel 
Urunk Megváltónk és nem félünk. Ámen.

Megnyugodtak mindhárman. Natalia gyönyörűségét ta
lálta a két boldog szerelmesben és sokáig nézte őket. Úgy ha
tott rá a kettő, mint a sivatagban az oázis, melyen megnyu
godhat a szem. Az igaz szívnek öröm az is, ha mások boldog
ságát nézheti. Majd megszólal:

— Egy hétig váriatok s ha nem jönnék vissza. — hang
jában kimondhatatlan fájdalom zokog, — cselekedjetek úgy, 
ahogy jónak látjátok... Alexnek nincs hazája, de van jóságos 
szíve, mely a kunyhót is palotává melegíti... Vidd magaddal 
hazádba..., adj neki otthont... S azt az asszonyt ne hagyjá
tok el...

Julia magához öleli Alexet s mellére hajtja fejét. Van 
nekem otthonom — gondolja magában —, gazdag otthonom. 
Magammal viszem a jó szívet..., hisz csak az hiányzik a gaz
dag otthonból.

— Ha boldogok lesztek s én már nem láthatnám..., gon
doljatok én rám is...

Ezzel sarkon fordul s elsiet. Félóra múlva jött az asz- 
szony. Hamar összebarátkoztak. Megszerették. Nem közönsé
ges asszony. Julia a hercegnőt kereste benne és úgy vélte, 
megtalálta. Modora előkelő, művelt. Alexből van valami az 
asszony arcában..., csodálatos...

XXVII. FEJEZET.

Natalia az utcán úgv érezte magát, mint a sivatagba 
száműzött bűnös. Körii'ötte sünnedékes sárga homok, re- 
ménvnélküli egyhangúság s a láthatár szürkeségéből homok- 
felhők gomolyognak, közelednek feketén, sűrűn.... nehezen..., 
házakat temetnek maguk alá ezek a szárnyrakelt hegyek..., 
ahol aláereszkednek és emberéletet... Natalia azonban nem 
menekül. Szembenéz a láthatáron söfétlő veszedelemmel. 
Szembefordul vele s eszeveszett vakmerőséggel rohan feléje. 
Nem törődik a véggel... Neki mindegy..., élet vagy halál! Az 
élet jelenthet neki halált és a halál életet. így az élete, kö
télen iáró hazugság1... Mindent fel kell fednie..., de ettől a 
gondolattól irtózott. Tegnap este csak sejttette Alfréddal bű
nét s majd magán kívül lett... A harcot azonban nem adja 
fel... Alfrédből el kell tiinni minden előfeltételnek, mely mint 
kölönc terheli szerelmét. Ha már meggyőződött róla, hogy nem 
dobja el magától a moszkvai kommunista leányt, akkor fedi 
fel előtte bűnét. S erről meg fog győződni a budapesti úton. 
jElmegy ö is... Míg elérnek a viaduktig, tisztába kell jönnie.

Mire hazaért, Alfréd már elment. Amália nénit előkészí
teni, nem volt nehéz. Nem bánta, ha fia nem lesz egyedül ez 
úton. Lesz, aki vigyáz reá. Úgyis gyámoltalan minden férfi, 
ha elkerül otthonról. Hallott már valamit a magyar puszták
nak regényes rejtelmeiről s ez sem igen növelte az út iránti 
bizalmát.

— Nagyon jó lesz, ha elmégy vele, — mondja végül is, 
— el kell menned vele, Júlia,

Hozzá is fogtak mindjárt a csomagoláshoz. Külön Al- 
frédnak, külön Natáliának.

(Folytatjuk.)
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lomást kap az orosz szovjet. — Amerika 
és Japán panaszt emelnek az ellen, hogy 
orosz külpolitikai képviselet leple alatt 
kommunista propaganda szervezkedés 
történjék. — Mexikóban lerombolják a 
templomokat, az országból kiűzik a 
szerzeteseket és apácákat. — Spanyol- 
országban polgárháború dúl s kifosztott 
apácatemplomok sírboltjából az utcára 
dobálják rég eltemetett apácák csont
váztestét. Madrid felett halálmadárként 
repülőgépek keringenek s rettenetes 
testvérharcban közel százezer spanyol 
pusztul el spanyol kéztől. Az Isten ellen 
harcoló oltárrombolóknak a katholikus 
egyház hű leánya, Franciaország, szál
lítja a fegyvereket. -— Oroszországban 
új ítélet zúg végig. Vésztörvényszékek 
márványarcú bírái a vádlottak padjára 
kerülnek. Porkolábok a régi porkolábo
kat vetik tömlőébe s a hóhérokat új hó
hérok húzzák bitófára.

Csákánnyal bontogatják a keresz- 
tyénség nagy templomát. Tűzcsóvával 
járnak kétezer éves asztagai közt. Mér
get hintő éjszakai próféták settenked
nek ifjúsága és munkásseregei közt. 
Mi meg azon vitatkozunk, hogy egy
másmellé állhat-e a Krisztusnak két kü
lönböző papi ruhát viselő szolgája? Pa
ragrafusok útvesztőit járjuk. Emberi 
szervezetek menedékházát ácsolgatjuk 
jó puha fenyőfából. Kicsinyes érdek 
süppedt vakondtúrására állunk s onnan 
akarjuk megítélni a minket érdeklő vilá
got. Pedig sziklavárra volna szüksé
günk. ' Paragrafus felett a lélek tüzére. 
Bércoromra kellene felemelkednünk. 
Szűkköríí világunk helyett az igazi, nagy 
világot kellene betekintenünk. Meg kell 
ismernünk azt az igazi Igazságot, hogy 
az emberiségen egyedül a Krisztus se
gíthet . . .  1

Egy ország ünnepel.
Szeptember 30.-án este 6 órakor a 

győri templomban Fodor Kálmán mü- 
vészkeze alatt felbúgott az orgona. Ez
zel a templomi hangversennyel kezdő
dött meg a püspök-jubileumi ünnepség. 
Hermann László zeneiskolai igazgató, 
hegedűművész. Helénvi Gyula zeneisko
lai tanár, gordonkaművész, a győri egy
házi vegyes és gyermekkar tették gaz
daggá a fenséges bevezetőt.

Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő emelkedett szólásra. A barát 
és munkatárs közelről szemlélő ismere
tével vázoija a húsz éves püspöki szol
gálat történetét. Zsúfolt templomban 
egyházi és világi előkelőségek díszes 
koszorújában kezdődött a püspök üd
vözlése. Elég az üdvözlők neveit felso
rolni annak igazolására, hogy az egész 
ország sorakozott fel megbecsülése és 
szeretető megmutatására.

Távirati üdvözlések: Nagybányai vi
téz Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzója, Darányi Kálmán miniszterel
nök helyettes, miniszter, Fabinyi Tiha
mér pénzügyminiszter, Sztranyavszky 
Sándor, a képviselöház elnöke, Kelemen 
Krizosztom, pannonhalmi főapát, Bedy 
Vince kanonok a győri római katolikus 
székeskáptalan nevében. Számos vár
megye főispánja, város polgármestere, 
rengeteg közület is elkiildötte a maga 
távirati üdvözlését.

Személyes üdvözlések.
Magyar'“királyi kormány: Dr. Tahy 

László államtitkár, megbízott miniszter. — 
Vallás- és közokri minisztérium : Dr. Tas-

nádi-Nagy András államtitkár. — Magyar
honi evengélikus egyetemes egyház: Báró 
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő. — Magyarhoni egyetemes 
ref. konvent: Dr. Balogh Jenő nyug. mi
niszter, a konvent világi elnöke. — Magyar
honi evang. egyetemes egyház egyházi 
elnöke Dr. Geduly Henrik írásbeli üdvözlést 
küldött. — Dunamelléki ref egyházkerület: 
Ravasz László püspök. — Dunántúli ref. 
egyházkerület: Dr. Medgyaszay Vince
püspök. — Tiszántúli ref. egyházkerület: 
Dr. Tóth István ny. államtitkár, egyházker 
tanácsbiró. — Prot. Tábori Püspökség: Dr. 
Soltész Elemér prot. tábori püspök. — Ma
gyarországi unitárius egyház : Józan Miklós 
püspöki vikárius. — Bányai evang. egyház- 
kerület : Dr. Raffay Sándor püspök és Pesthy 
Pál. — Dunáninneni evang. egyházkelület: 
Dr. Kovács Sándor püspök. — Tiszai evang. 
egyházkerület: Dómján Elek főesperes — 
Erzsébet Tudományegyetem soproni hittu
dományi kara: Dr. Báró Podmaniczky Pál 
egyetemi ny. r. tanár. — Magyarhoni ev. 
egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet és 
a németországi Gusztáv Adolf Egyesület: 
Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, egyházi 
elnök. — Magyar Prot. Irodalmi Társaság: 
Dr. Ravasz László püspök, elnök. — Győri 
helyőrség tisztikara. Paksy ezredes. — Or
szágos Luther Szövetség: Szántó Róbert. 
— Országos Evang. Tanítőegvesület: So
mogyi Béla igazgató-tanító, elnök. — Du
nántúli eyang. egyházkerület esperesi kara : 
Scholtz Ödön esperes. — Dunántúli evang. 
egyházkerület egyházmegyei felügyelő kara: 
Dr. Ittzés Zsigmond vármegyei tiszti fő
orvos. egyházmegyei felügyelő. — Dunán
túli evang. egyházkerület Lelkészegyesülete: 
Németh Károly esperes, ügyvivő elnök. — 
Dunántúli evang. egyházkerület tanintézetei: 
Németh Sámuel tanügyi főtanácsos, líceumi 
igazgató. — Dunántúli ev. egvházkerület 
Tanítóegyesülete: Grieszháber Henrik igaz
gató-elnök. — Sopron sz. kir. város : Sop- 
ronvi-Thurner Mihálv dr. polgármester — 
Győr sz. kir. város : Dr. Koller Jenő városi 
tanácsos, polgármester-helyettes — Győri 
ref. egvházközség: Gvőry Elemér lelkész, 
püspökhelyettes — Győri izraelita neológ 
hitközség: Dr. Róth Emil főrabbi. — Kör
mendi ev. egyházközség: Zongor Béla lel
kész. esperes. — Szombathelyi ev egyház- 
község : Laky Kornél ny. min. tan ipar
felügyelő. — Győri ev. egvházközség: Dr. 
Hőfer Vilmos ny. polgármester-helyettes.

Többen rendkívül értékes emlék
tárggyal és ajándékkal fejezték ki szere- 
tetüket. A dunántúli egyházkerület és 
közönsége remekbe készült aranyserle
get és teáskészletet ajándékozott. A 
körmendi gyülekezet, ahol D. Kapi Béla 
lelkészi szolgálatát megkezdette, oltárá
nak természetes nagyságban megfeste
tett képét hozta el. Fesménnyel kedves
kedett a soproni gyülekezet is. A kép a 
soproni templom belsejét ábrázolja. 
Aláírása: „Ahol kereszteltek, ahol kon
firmáltak, ahol pappá szenteltek, ahol 
eskettek.“ A győri gyülekezet művészi 
díszkötésű bibliát, a szombathelyi gyü
lekezet ezüst és kristály emléktárgyat, 
a tanintézetek festményt, díszoklevele
ket, arcképplakettet, a körmendi nő- és 
leányegylet kézimunkapárnát, a dunán
túli tanítóegylet az örökös díszelnökség 
művészi oklevelét ajándékozták. A ke
rület papíréi pedig a püspökné asszony 
iránti nagy szeretetüknek adtak kifeje
zést értékes ezüsttál ajándékozásával.

D. Kapi Béla püspök az üdvözlésekre 
összefoglalóan válaszolt. Majd megren
dítő szavakban szólt arról a püspöki 
programmról, amelyet 20 évvel ezelőtt 
kitűzött maga elé s amelynél egyebet 
ezentúl sem szolgálhat. Szolgálni a lu
theri egyház jogi agyagedényében viha
ros történeti múltból örökölt lelki egy
házat s benne Isten országát és a ma
gyar hazát. „lm itt állok a gyűlés előtt“ 
— fejezte be hatalmas beszédét a püs
pök. „Azaz csak látszat, hogy itt állok, 
voltaképpen ott térdelek a kegyelem ol
tára előtt, Isten iránti hálával a múltért 
s buzgó könyörgéssel a jövendőért.“

A jubileumi közgyűlés ez ünnepi ré
sze mellett természetesen ezévben is 
sorban lefolytak a kapcsolatos gyűlések, 
így a gyámintézeti közgyűlés és isten- 
tisztelet, mely utóbbinak különös jelen
tőséget kölcsönzött Träger Ernő minisz
teri tanácsosnak a kerületi gyámintézeti 
elnöki tisztségbe történt beiktatása és 
az új elnök melegszívű székfoglalója. 
Ülést tartott a kerületi lelkész- és taní
tóegyesület is. Október 1.-én délelőtt 
pedig a tulajdonképpeni kerületi gyűlés 
tárgysorozata került egyetértő -tárgya
lás alá.

Az utóbbi idők legnépesebb közgyű
lése felemelő érzésekkel oszlott szét. A 
szemekben öröm: gyönyörű volt. A szí
vekben imádság: áldd meg Urunk to
vábbra is a te szolgádat. — Úgy legyen!

A Z  Ő S I  B I B L I A .
Négyszázados, hatalmas bibliám 
Még őseimtől úgy maradt reám.
Kopott, szuette, pántos fedele,
Ősök hitvallomásával tele.
S ha jól kutat elmém, szemem — talán — 
Rajt még pár hű vércseppet is talál!

Miként prédaleső éhes vészmadár,
Hozzám is jő kincsszomjas, sok kufár: 
„Hogy adja nékem ócska bibliát,
Magának ilt vacak mit ér s mit ád?“

Ilyenkor érzem, hogy szegény vagyok 
S szédít a szó, a nincs, a sok bajok . . .

Az én zsidóm csak alkuszik, kisért.. .
S ni csörgeti! . .  . Már kincseket Ígért! . . .

Rámférne, jaj I . ..  de mégse adhatom ! 
fudás ezüstje lenne bár halom,
Ez ősi kinccsel úgyse érne fel 
S szegénységemben most cseréljem el 
Hitvalló ősöktől mi rám maradt ?

Koldus leszek inkább s ruhám szakadt,
De megmaradsz, velem maradsz, óh, bibliám! 
Velem maradsz ugye . . .  ez árva filián . . .  ? 
Mi benned, rajtad: drága gyöngyöket 
Inkább egyenként s ingyen osztom e l . . .

Marad talán majd annyi nékem is,
Mi jajt, panaszt, szivemben csendesít.

Örszieety Lajos.

/ t  H a r a n g s z ó  k i a d t a  D. Kapi 
Béla püspök arcképét. A 22 X  33 cm. nagy
ságú valódi arckép darabja ára 1.70 és 12 
fillér portó. Az ár előzetes beküldésével meg
rendelhető kiadóhivatalunknál.
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B izon y  i g a z !
A Brit- és Külföldi Bibliatársulat 

legújabb jelentésében olvasható az aláb
bi megragadó eset:

Bibliát vásárolt egy házaspár. Elő
ször a férj kezdte olvasni esténként. Mi
kor már több estén olvasta, egyszer 
csak így szólt a feleségének:

— Asszony, ha ez a könyv igaz, ak
kor mi rossz úton járunk.“

Néhány nap múlva megint szólt a fe
leségéhez:

— Asszony, ha ez a könyv igaz, ak
kor mi el vagyunk veszve.“

Ismét eltelt néhány nap. A férfi to
vább olvasta Isten igéjét. S végül így 
szólt a feleségéhez:

— Asszony, ha ez a könyv igaz, ak
kor mi meg vagyunk mentve!“

Az akasztófa árnyékából../
Nem pap írja e levelet, hanem egy 

vérdíjas bandita. Nem kapcabetyár, ha
nem igazi betyár, kire a budapesti rend
őrfőkapitány helyettese azt mondta: „A 
bűn arisztokratája.“ Egy „jó“ ember, 
akit a bíróság halálra ítélt — igazságo. 
san. A haláltól nem félek, hiszen emlé
keztek, hogy a bíróságon a halálos íté
letet nem akartam megfellebbezni s ke
gyelmet is csak védőm rábeszélésére 
kértem. Ezek után nem mondhatjátok, 
hogy öregasszony bátorságom van és 
ijedtemben futottam Istenhez. Én min
dennel leszámoltam és nyugodtan vá
rom a halált.

...Magasztalom az Úr Istent és a Bá
rányt. Szent, szent, szent az Úr, a min
denható Isten, aki vala és aki van és 
aki eljövendő! Ámen: áldás, dicsőség,
hálaadás, tisztesség a mi Istenünknek, 
mindörökkön örökké!

(Testvérének írt leveléből.) 
**#

Szeretett, kedves Lacikám!
E biblia lapjai aranylapok, ezek 

visznek engem az Úr eJé. ez a legjobb 
talizmán az ördög ellen. Légy hív mind
halálig. — Ha Krisztust megfeszítették, 
ki ártatlan volt, akkor engem ne sajnálj, 
mert én bűnös vagyok. Mert nekem is 
azt súgja az Úr, mint a jobbik latornak: 
velem leszel a paradicsomba. — Emlé
kül arra a napra, amikor Atyámhoz ké
szültem... szerető bátyád: Nándor, 1936 
január 22.-én reggel...

(Kivégeztetése reggelén írta 
öccse bibliájába.)

***
Szeretett kedves Anyám!
Ne busulj, a te fiad él, nem hal meg 

soha, örökké él Krisztussal, ez bátorít
son téged.

Isten veled, csókol Nándi.
(Kevéssel kivégeztetése előtt írta 
édesanyja bibliájába.)

• Mindenki jól em lékszik még arra a budapesti 
bankrablásra, am elyet 19:54. decem ber 31.-ón köve
te tt  el három megtóvelyedett fiatalem ber s amelynek 
három  halálos áldozata le tt A banditák egyike, Tari 
N ándor a börtönben m egtért. Megtéréséről viselke
dése, naplója s, mindvégig megőrzött lelki békességo 
tanúskodott. É lettörténete, börtönben írt levelei, 
nap ló ja  és imádságai külön könyvalakban is megje
lentek. A 120 oldalas könyv c ím e : Bankrablóból 
K risztus bizonyságtevöje. Ö sszeállíto tta  Tomi József. 
Előszót irt hozzá vitéz C sia Sándor. Ara 1 .2 0  pengő. 
M egrendelhető a R cthánia cím én, Budapest, V III, 
(iyu lai Pál utca 9.

Dicsőség az Istennek! Uram, vedd 
magadhoz az én bűnös lelkemet! Könyö
rülj rajtam, bocsáss országodba... Kö
nyörülj rajtam az én bűneim miatt, 
amint én is megbocsátok mindenkinek... 
Még az ítélet végrehajtónak is... Jézu
som, légy kísérőm! Uram neked aján
lom lelkemet.

(Imádkozta az akasztófa tövében.) 
***

A banditából bizonyságtevő lett. 
Mert Istennek mindenre van hatalma. A 
banditából lett bizonyságtevö megtért 
életének pédája hadd végezze el szol
gálatát közöttünk ezen a megrázó 
könyvön keresztül...

OLVASSUK A BIBLIÁT.
És feltámadott. . .

Október 4. Feltámadott az önfeláldozás. 
János 15 : 12—15. Az önfelá'dozásnak 
semmi becsülete nincs a világban. Az 
önmaga feláldozásáról beszélő Jézusra a 
világiasan gondolkodó Péter így kiált 
rá: Mentsen Isten, Uram. nem eshetik 
ez teveled! Az önfeláldozás ott támad
hat csak fel, ahol az önzés meghalt. Az 

. Isten országának azonban alaptörvénye 
az önfeláldozás. Semmiféle közösség, 
sem család, sem egvház, sem állam nem 

• maradhat fent, ha nincsenek benne olya
nok. akik fel tudják magukat áldozni a 
másikért. Gondoljunk az édesanyák ön- 
feláldozására, az aradi 13-ra. a hősi ha
lottakra, az önmagukat eltékozló igehir- 
detökre. Az ő csennenkint kihulló vérük 
köti össze oly szi'áröan a család, nem
zet, egyház épületének tégláit.

Október 5. Feltámadott az önismeret.
11. Tim. 2 :2 2 —26. Az „igazság megis
merése“ önnön személyünk felől csak 
megtérés által lehetséges. Isten ajándé
ka ez. Emberi erőből nem vagyunk ké
pesek reá. S viszont: az önismeret fel
támadása csakis ott lehetséges, ahol 
meghal az önhittség. Aki igazán ismeri 
magát, az tudja, hogy ő az ördög tőré
ben vergődő, mindenre képes ember. De 
nem igazán ismeri magát, aki csak eny- 
nyit tud maga felől és ezen kétségbe 
esik. Az ördög tőréből van menekülés, 
de csak az Úr akaratának igájába. Aki 
ezt is megismeri, abban támadott fel az 
igazi önismeret.

Október 6. Feltámadott az önvád. I 
Kor. 15:9—10. Pál egymaga többet 
munkálkodott, mint az összes többi 
apostolok, de még ha százszor annyit 
munkálkodott volna, akkor sem tudta 
volna elhallgattatni lelkének önvádját 
amiatt, hogy Krisztus egyházát valami
kor üldözte. Ez a keresztyén önvád csak 
az önmegelégedés sírján virul ki. Ez kü
lönbözik minden más önvádtól, mert 1. 
Alázatosságban tart. Ez pedig a kér. 
hitélet legfőbb követelménye. Mi lett 
volna, ha a tékozló fiú újra hetykén, gő
gösen kezd viselkedni az apai házban? 
Ebben megakadályozta az önvád. 2. 
Cselekvésre indít. Nem úgy. mint a világ 
önvádja, amely kétségbe ejt. A tékozló 
fiút hazavezeti, Pált nagyvonalú aposto
li munkásságra készteti.

Október 7. Feltámadott az önmegalázás. 
Máté 20 : 25—28; Máté 23 : 12. Jézus 
az emberi nagyság számára egészen új 
világot tárt fgl, amikor megmutatta a

megalázkodás nagyságát. Sohase volt 
Jézus nagyobb, mint mikor felövezte 
magát és megmosta tanítványai lábát. 
Senki se lehet olyan nagy, mint az, aki 
kicsiny tud lenni. Lényünknek az embe
rek szeme elé terpesztése. jelentősé
günknek feldagasztása általános óem
beri jelenség. A rátarti, önérzetes ember 
neve alatt ismeretes, önmagunk kiseb
bítése, háttérbe állítása, a mindenki ál
tal megvetett munkák vállalása viszont 
keresztvén ember neve alatt kellene, 
hogy ismeretes legyen. Boldog vagyok, 
ha egv szorgalmas, szerény, egvszeríi 
emberről felfedezem, hogy evangélikus. 
Még boldogabb lennék, ha valaki rólam 
állapíthatná meg ugyanezt.

Október 8. Feltámadott az önntá/at 
Róma 6 :1 9 —21; Fii. 3 :7 —8. Jellemző 
tulajdonsága az önimádó embernek, 
hogy csak az jó előtte, ami tőle szárma
zik vngv valamiképen vele kapcsolat
ban áll. Ezzel szemben a keresztyén em
ber mindent utál, ami „tőle“ és nem az 
llrtól származik. Luther szokott ígv 
imádkozni: Fékezz meg engem. Uram.
hogy semmit se cselekedjem magamtól, 
mert én a Te ügveden és munkádon 
csak rontani tudok. Fokozd le a keresz- 
tvénségedet mint a mustodat, az önutá
lat fokmérőjén. Ha sok benned az ön
utálat, jó bor leszel a Bárány mennyeg- 
zőjén.

Október 9. Feltámadott az önátadás. 
lános 15:4—7. A szőlővesszőnek nincs 
külön akarata. Neki az az akarata, amit 
a töke akar vele. A keresztvén ember
nek sincs külön akarata. Fehér lap az 
Úr előtt, aki mindennap várja, mit ír rá 
az égi kéz. S amit reá ír, azt örömmel 
hordozza, mert mindaz nem céloz mást, 
mint a gyümölcstermés bőségét. Akár 
a nehéz napok fekete tintájával ír. akár 
az örömnapok piros tintájával. Fon'os 
csak az, hogy a szölővessző mindig 
megkapja azt a nedvességet, amelyet a 
töke neki irányított. Ezt pedig csak úgy 
kaphatja meg, ha a tökén marad. „Ma
radjatok énbennem...“ — üzeni az Úr.

Október 10. Feltámadott a Krisztus. 
Gál. 2 : 20. Meghalt az én, feltámadt a 
Krisztus. A tékozló fiú története, az 
egész evangéliom, az egész Ujtestamen- 
tom ebben a mondatban csúcsosodik ki. 
Ez a keresztyén hit, az evangélikus val
lás lényege: az óemberünk, testünk
megfeszíttetése s Krisztus feltámadása 
bennünk. Ez a nagy világdráma, a Gol
gotha hegyén történtek miniatűr meg
ismétlődése lezajlott-e már benned? öl- 
döklöd-e az óembert a Lélekkel min
dennap? Féltámadhat-e benned Krisz
tus mindennap? Ha igen, akkor viselhe
ted a keresztyén és evangélikus nevet. 
Ha nem, akkor még csak bitorlód eze
ket a neveket. Gondolkodj, imádkozz és 
cselekedj!

Farkas Zoltán.

K A R C O L A T O  K.

K eresatyén M agya ro rssäg  ? !
Egy hatalmas magyar gyároál- 

lalat két tisztviselőjének üzleti 
tárgyalások céljából külföldre 
kellett utaznia. Keresztyén volt
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az egyik, zsidó a másik. A z  elu
tazás történetesen szombatra 
esett. A  gyár központi vezetősé
gétől azonban az utolsó pillanat
ban sürgöny érkezett, m ely s ze 
rin t nem lehet szombaton elutaz
ni, m ert az izraelita kiküldött 
szombaton nem utazhatik s  üzleti 
tárgyalást nem folytathat. Tehát 
másnap, vasárnap reggel ke ll elu
tazni.

így is történt.
ím e a keresztény-keresztyének  

boldogtalan Magyarországa ! Ahol 
a zsidó nem utazik szombaton, 
m ert ünnepe van, a keresztyén
nek azonban utaznia kell vasárnap, 
bár ünnepe van.

Ám ünnepeljen a zsidó, de ne 
a keresztyén rovására!!

H E T I  K R Ó N I K A .
A békés revízió lehetőségéről beszélt 

Genfben az angol külügyminiszter. — 
Páris és a kisantant aggódik a revízió 
kérdésének felvetése miatt. — Genf 
végleg szembefordult Rómával. A nép- 
szövetségi közgyüjlés váratlanul pártját 
fogta a négus küldötteinek. Szótöbbség
gel igazolták az abesszín delegátusok 
mandátumait. Magyarország, Ausztria 
és* Albánia az igazolás ellen szavazott. 
Olaszország kilépését most már bizo
nyosra veszik. — Az európai államok 
közül elsősorban Csehország állott az 
abesszín delegáció pártjára. — A cse
hek letartóztattak egy finn újságírót. — 
A csehek bíróság dé állítottak két diá
kot az önképzököri dolgozatért, mely 
Madách Imréről szólt. — A határok 
mentén megerősítik a német csapatokat. 
— Blum Leó kormánya harminc száza
lékkal devalválta a frankot. A svájci 
frankot is devalválták. A frank devalvá
lása Magyarországot nem érinti köze
lebbről. — A spanyol nemzeti csapatok 
mindenütt diadalmasan haladnak előre. 
Bevonultak ToJedoba és felszabadítot
ták az Alcazar hős védőit. — Sztálin 
halála után háromtagú kormányzótanács 
veszi át a szovjet vezetését.

H A K A N G S Z O .

Szentháromság utáni
17. vasárnap.

L u k á c s  14. 1 - 1 1 .  vers

Jézu s ebben a z  igében a lá za to ssá g ra  
tanít. Arra, h o g y  ne a karju n k  elsők lenni. 
N e akarjunk  m indig  k itűnn i és lá tszan i, 
hanem tudjunk csendben lá th a ta tlan okká  
válni, m egelégedni a z  u tolsó hellyel M eny
nyire nekünk szó l ez a  ta n ítá s I Törtető, 
és külsőségekre so k a t adó em b erek n ek ! 
jézu s ebben a z  igében jó ték o n yk o d á sra  ta 
nít. H ívjá tok  a  szegényeket a  csonkabonká- 
k a t és vakokat. E zek m ilyen ritka  és kelletlen  
vendégek a m i h a jléku n kban ! A zt a k a rja  
Jézus, hogy jó ték o n yk o d á su n k k a l ezeken

seg ítsünk . M i lesz a  ju ta lm u n k  ? Az, hogy  
nem fize th etik  v is s z a !  D e egykor „az ig a 
za k  fe ltám adásakor"  n yilvánosságra  kerül 
minden letörölt könny és minden pró b á l
kozó segítség. A lá za to ssá g , jó tékonykodás, 
— Jézus tan ítása. N e legyü n k hát engedet
len ta n ítván yok!

Tanítóválasztás. A győri gyülekezet 
Pető Kálmánt, a csöngei gyülekezet 
Molnár Dezsőt tanítójává választotta.

Igazgatóválasztás. A dunántúli egy
házkerület iskolai nagybizottsága Ha
mar Gyula örökébe Rozsonday Károly 
tanárt választotta meg a soproni tanító
képző intézet igazgatójává.

Az üdvhadsereg szeptember 24.—
27.-ig Budapesten kongresszust tartott, 
amellyel kapcsolatban megnyitotta új 
női otthonát.

Az Evangélikus Nőegyesületek Or
szágos Szövetsége az egyetemes gyűlés 
hetében október 26.-án délután 5 órakor 
tartja közgyűlését Budapesten, az evan
gélikus leánygimnázium dísztermében 
(IV., Sütő-u. 1. II. e.) Vasúti kedvez
ményért sürgősen ielen+kezni kell Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkárnál, (VIII., Ül- 
lői-út 24.) a név, lakhely, vasútvonal és 
vasúttársaság pontos megjelölésével. 
Flőzetesen beküldendő jegyenként 70 
fillér.

Sopron. Az Erzsébet Tudományegye
temnek szeptember 27.-én a Hittudomá
nyi Kar tanévmegnyitó ünnepeként tar
tandó ünnepélyes közgyűlést tartott. 
Prédikált dr. Jánossy Lajos nyilvános 
rendkívüli tanár. Dr. Dambrovszky Im
re rektor megnyitót mondott. Dr. báró 
Podmaniczkv Pál hittudománykari pro- 
dékán beszámolt az 1935—36. tanévről. 
A dunáninneni ev. egyházkerület püs
pökétől D. Kovács Sándor nyugalomba 
vonuló professzortól búcsúzott dr. báró 
Podmaniczky Pál prodékán. Lie. dr. 
Karner Károly hittudománykari dékán 
székfoglaló beszédet tartott: Egv újon
nan felfedezett evangéliomtöredék cí
men. Dr. Wiczián Dezső egyetemi rkiv. 
tanár székfoglaló előadása: Szellemtör
ténet és egyháztörténet.

Újpest. Az egyház cserkészcsapata 
Cserhátszentivánon táborozott és ez al
kalmat is felhasználták az egyház mun
kájában való részvételre. A mindenna
pos áhítatokon — reggel és este — sze
retettel látták a környékbeli evangélikus 
híveket. Vasárnaponként a községben 
levő imaházban tartott a csapat lelkész- 
vezetője istentiszteletet, melyen az egész 
csapat is résztvett. Az elutazás előtti 
estén pedig szabad ég alatt tartott is
tentiszteletet, mely alkalommal az Úr 
asztalát is megtérítették a lélekben el
készültek számára.

Csurgó. A csurgói evang. fiókegyház 
Isten iránti hálával közli a hittestvére.í- 
kel, hogy felépült templomát D. Kapi 
Béla püspök úr okt. 11.-én fogja ünne
pélyesen felavatni, melyre külön meg
hívó helyett ezúton hívja meg szeretet
tel az érdeklődőket a gyülekezet. Jelent
kezések a porrogszentkirályi lelkészi hi
vatalhoz küldendők. Ez alkalommal fe
jezi ki a fiókegyház vezetősége hálás 
köszönetét az ország minden részéből 
jött szives adományokért, melyek lehe
tővé tették a templom felépítését s kéri 
a hittestvérek további áldozatos támo
gatását.

Tapolca. A protestáns fiókgyüleke
zetek új templomának ünnepélyes fel
szentelése október 4.-én történik. Az ün
nepély délelőtt 10 órakor az állami pol
gári fiúiskolában tartandó hálaadó és 
búcsúfohásszal kezdődik. Utána felvo
nulás a gyülekezetek bibliájával és 
kegyszereivel a templomhoz, ahol a kul
csok átadása és átvétele után istentisz
telet keretében történik a szentelés. A 
szentszolgálatot D. Kapi Béla evangéli
kus püspök és Medgyasszay Vince re
formátus püspök, Halka Sándor esperes, 
Menyhár István és Németh Károly lelki- 
pásztorok, Cseke Zoltán felkért orgonis
ta kántor végzik.

Aszód. A Protestáns Nőegylet szep
tember 27.-én vallásos estet tartott. A 
műsor főbb pontjai: Orgonajáték. Az
orgona. Gaál Mihály költeménye. Elő
adta Róth Kálmánná. Prédikált Chugyik 
Pál főesperes. Énekelt a Nőegylet ve
gyeskara, dr. Matolcsy Kálmán vezeté
sével.

Békés. D. Raffay Sándor bányakerü
leti föesperes egyházkerületi főjegyző és 
dr. Mészáros Gyula egyházker. ügyész 
kíséretében Békésen tanácskozást foly
tatott az arad-békési egyházmegye, a 
békéscsabai, a mezőberényi I. sz. és a 
békési egyházak vezetőségével s a ta
nácskozások eredményeképen megszer
vezte a békési kerületi missziói evangé
likus egyházat. Első lelkészül Abaffy 
Gyula eddigi békéscsabai hitoktató-lel
készt küldte ki a püspök az új gyüleke
zet élére. Abaffy Gyula másfél év óta 
szervezője s lelkipásztori gondozója volt 
a békési híveknek. Az új missziói egy
ház szórványképen átvette Mezöberény 
I. sz. egyháztól Körösladány, Szegha
lom, Füzesgyarmat. Bucsatelep és Vész
tő evangélikusait. Az átadást Bárdy Er
nő arad-békési alesperes eszközölte, ki 
személyesen vezette be az új missziói 
'elkészt a szórványhelyek híveinél. Szep
tember hó 20. án megalakult a missziói 
egyház vezetősége is. Megválaszttatott 
felügyelővé dr. Marschall Ferenc főszol
gabíró, II. felügyelővé Tyehlár Endre ny. 
számtanácsos, gondhokká Benedicty 
Kálmán ny. uradalmi főintéző, jegyzővé 
Krasznay Mihály községi irodatiszt. Vá
lasztott a közgyűlés ezenkívül egyház- 
+anácsot 18 rendes és 9 póttaggal. Fel
ügyelő, II. felügyelő és gondnok azon
nal letették a hivatalos esküt, a jegyző 
és az egyháztanácsosok hivatalba ikta
ssa  az október hó 11.-i istentisztelet 
keretében lesz.

TolnanémedL Az egyházközség egy
hangúlag 2. sorszámú tanítójává válasz
totta lászlófalvi Eördögh Virgil udvari 
tanítót.

Hernádbüd. Abaujszántónak legna
gyobb szórványa szeptember 20.-án ün
nepet ült. Ekkor leplezte le a község 
hősihalottainak emléktábláját Szent- 
Imrey Pál Abauj-Torna vármegye alis
pánja. Az emlékáblát a helybeli refor
mátus lelkésszel egyetemben Varga 
László abaujszántói lelkész is megáldot
ta, aki Gotsch János presbiter kísérété-. 
ben jelent meg az ünnepélyen. Nem ér
dektelen megemlítenünk, hogy az em
léktáblán — mely a református iskola 
falán van elhelyezve — 14 hősi halott 
neve tündöklik, akik közül 8 név evan
gélikus hős emlékét örökíti meg, holott 
a özség lakosainak csupán egynegyed 
részét képezik az ottani szórvány evan
gélikus hívei.
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ÚJ KÖNYVEK.
A dunántúli egyházkerület belmisz- 

sziói munkaprogrammja az 1936—37. 
évre. XIII. évfolyam. A dunántúli Luther- 
Szövetség ezévben immár 13. ízben adja 
ki azt a munkaprogrammöt, amely min
den évben irányítója, . programmal és 
munkaanyaggal ellátó nélkülözhetetlen 
tényezője az egyházkerület belmissziói 
életének. A 280 oldalas könyv az egy
házi esztendő minden visszatérő és ju
bileumszerű alkalmára ad anyagot. A 
különböző korú ifjúság és presbiterek 
gondozását külön sorozatok biztosítják. 
A rendkívüli gazdagságú könyv ára 5 
pengő.

A farmtól a székesegyházig. Williams 
György élete. Fordította Szőllősy Ist
ván. A KIÉ kiadása. 148 oldal. Nemré
giben hírt adtunk már erről a könyvről. 
Sőt részletet is közöltünk belőle. Most 
íme megjelent. A KIÉ alapítójának életét 
mondja el e könyv színesen, tanulságo
san, épületesen. Ára 2.50 pengő. Ajánl
juk mindenkinek, különösképen az ifjú
sági egyesületeknek. Megrendelési cím: 
Budapest, Vili., Horánszky-u. 26.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. Az első evangélikus vér

tanút 1529 október 28.-án Kölnben vé
gezték ki. — Asti olasz város Badoglio- 
nak, az abesszíniái győztes tábornoknak 
500,0L0 pengő értékű nyaralót ajándé
kozott.

Nevezetes események fordulója októ
ber hónapban. 1468 október 2.-án halt 
meg Gutenberg János, a könyvnyomta
tás feltalálója. — 1529 október 2.-án
volt Luther és Zwingli hires marburgi 
vitája. — 1472 október 4.-én született 
id. Cranach Lukács, több Luther-arckép 
festője. — 1502 október 8.-án alapítot
ták a wittenbergi egyetemet, melynek 
Luther is tanára volt. — 1Ó84 október 
8.-án alakult a Magyar Luther Társaság.
— 1531 október 11.-én esett el Zwingli 
Ulrik. — 1648 október 11.-én halt meg 
I. Rákóczy György. — 1492 október 12.- 
én felezte fel Kolumbus Amerikát. — 
1845 október 12.-én halt meg Fry Erzsé
bet, a „börtönök angyala“. — 1840 ok
tóber 22.-én született Sárrtha Károly. — 
1648 október 24.-én kötötték meg a har
minc éves vallásháborút befejező west- 
fáliai békét. — 1781 október 25.-én adta 
ki II. József a türelmi rendeletet. — 1517 
október 31.-én szegezte ki a.wittenber
gi vártemplom ajtajára Luther Márton a 
95 tételt7 — 1631 október 31.-én tették 
hontalanná a salzburgi prtestánsokat.
— 1876 október 31.-én létesült a Baldá- 
csy-féle alapítvány.

Ritka példa. Esterházy Pál herceg 
protestáns tisztviselői részére nagypén- 
ttk és reformáció ünnepére hivatali szü
netet renlelt el.

Rettenetes mérleg. A spanyolországi 
polgárháborúban eddig a kormány olda
lán 34,000 halott és 5000 sebesülés, a 
felkelők oldalán pedig 46,000 halott és 
8000 sebesülés esett. A polgárháború 
eddig 38,000 özvegyet és 77,000 árvát 
teremtett.

Terjesszük a ,,HARANGSZó“-t!

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Szarvasi Sámuel ny. la-

joskomáromi lelkész életének 98. évé
ben Uzdon befejezve hosszú zarándoklá- 
sát, csendes halállal megtért teremtő 
Urához.

Esküvő. H o r v á t h  I mr e  ászári 
tanító október 4.-én Budapesten vezeti 
oltárhoz E l e k  S a r o l t á t .

A MAGYAR GAZDA.
Gazdasági teendők októ

ber bőnapban. Otthon szorgalma
san forgatjuk a gabonát. A tengerit, répát, 
burgonyát es a zöldségfélékét beraktároz
zuk. A mezön folytatjuk a vetést, trágyá
zást és tavaszi alá való szántást. — A gyü
mölcsfák tövét felássuk, megtrágyázzuk s 
a. fiatat törzseket tövises ágak felkötésével 
biztosítjuk a téli nyulrágás ellen. A szőlő
ben itt a szüret ideje. A méhesben előké
szítjük a telelést. A sokfele méhellenség 
távoltartására gondosan kell törekednünk.

Terményárak Budapesten. — Búza 
16.40—17.—, rozs 12.60—13.—, sö árpa 
15.—18.75, takarmányarpa 11.70—12.60, 
zab 13.80-14.15, tengeri 12.75-12 85 
pengő métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Uradalmi ne
hézsertés páronként 340 kg-on felül 109— 
111.5, uradalmi, közép p-ként 340 kg-on 
alul 106—108, szedett, közép p ként 220— 
260 kg-ig 102 — 106, szedett, könnyű p ként 
180—220 kg-ig 97—101, szedett, silány 
p-ként 100—180 kg-ig 88—96, öreg, nehéz 
p-ként 300 kg-on felül 94—96, szedett, 
öreg 88—92, angol hússertés p-ként 180— 
220 kg-ig 102—106, angol sonkasüldő p-ként 
120—150 kg-ig 96—105.

Vagómarhavásár. Magyar bika 50—58, 
tarka 42 — 80, magyar ökör 45—75, tarka 
*45—86, magyar tehén 49—70, tarka 42—78, 
magyar bivaly 33—43, növendék 52—70, 
kicsontozni való 30—38 fill, élősúly kg-ként.

Luther Márton élete.
I r t a : Várhegyi Iván.

Eljött a csodáknak boldog, áldott éve... 
Szászországi égen csillag gyúlt az éjbe. 
Tündökölve fénylett kis Eisleben felett: 
Luther Jánoséknál kis gyermek született.

Szegény, becsületes bányász volt az
atyja,

Ki újszülött fiát örömmel fogadta.
Áldás minden gyermek, jövő szent veté

se!
De ez mily „áldás“ lesz, nem sejtette

mégse.

Atyjától öröklé Márton nagy erélyét, 
Hogy el ne csüggedjen, bármily vészek

< érjék...
Nőtt a kicsi gyermek s féléves korába 
Elköltözött atyja Mansfeld városába. I
A fiút szülei szigorral nevelték.
Féltő gonddal óvják a testét, a lelkét. 
Mansfelden járt Márton első iskolába,
Itt lett a könyveknek hűséges barátja.

Aztán Magdeburgba került nemsokára 
S később Eisenachba felsőbb oktatásra.

örömmel gondolt e kedves helyre visz-
sza:

Boldog volt, mert sorsát az Istenre bízta. 

Kottáéknál.
Eisenachi utcán hullnak a hópelyhek... 
A diákok ottkünn — hallga! — énekel

nek.
Megállnak több helyen alamizsnát várva 
S feltűnik előttük Kotta Konrád háza.

Felleges ég felé csengve száll az ének: 
„Dicséret, dicsőség a menny Istenének!“ 
Szelídarcú nő most az ajtót megnyitja 
És a kis csapatot hajlékába hívja.

Feltűnik közöttük egy széphangú diák: 
Evés előtt buzgón elmondja az imát. 
Megkérdi a jó nő: „Vájjon, mi a neve?“ 
„Luther Márton“ — szól az s ragyog a

két szeme.

Mikor elbúcsúznak, Mártont visszahívja, 
Házába fogadja, híven gyámolítja. 
így szerzett a jó nő örök dicsőséget:
Mig Luther neve él, róla is zeng ének.

Az egyetemen.
Luthert édesatyja jogi szakra szánta 
És ő megnyugodott atyja óhajába. 
Belépett Erfurton a nagy egyetemre, 
Hogy tudós ügyvédnek magát képez-

tesse.

De itt a könyvtárban talál egy bibliát. 
Olvassa s feltárul néki egy új világ. 
Rávezeti ez öt az élet céljára:
Óh, mindennél nagyobb a lélek váltsága!

„Mikor leszek kegyes?“ — kérdi meg
döbbenve,

„Mikor szálhat le rám az Isten kegyel
me?

Krisztus értem halt meg a kínos keresz
ten.

Hogy engem a bűnből s halálból ki
mentsen.“

Aztán nagyhirtelen meghalt egy barátja 
S látta, milyen múló az élet hiúsága. 
Majd a fegyverével lábát megsebezte 
S Máriához fordult buzgón esdekelve.

Aztán ismét újabb veszély fenyegette: 
Villám csapott le a viharban mellette... 
S kiáltott: „Szent Anna, kérlek, segíts

rajtam!
Szerzetes leszek, ha megóvsz e vihar

ban!“

Ezek a szavai eldöntötték sorsát:
Készült, hogy megtartsa megtett foga

dását.
Atyja tiltakozott, de már mindhiába! 
Vitte fogadalma Luthert a zárdába.

A zárdában.
Luther a zárdában nyugalmát kereste, 
De, bárhogy akarta, ezt ott meg nem

lelte.
Imádkozott, böjtölt s lelkét kétség rázta: 
Hátha így sem méltó Isten irgalmára!

A sok sanyargatás úgy elgyengítette, 
Társai aggódni kezdtek már érette.
Egy öreg társa is Luthert szánva nézte 
S így szólt: „Márton testvér, ne essél

kétségbe!
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Hinned kell, hogy neked az Isten meg
bocsát.

Imádkozd el: Hiszem bűnök bocsánatát! 
H i t t e l  i g a z u l u n k !  — Pál apos

tol mondja.
Ne merülj hát nehéz, gyötrő siralomba!“
A rend főnöke is ekkép vigasztalta: 
„Bízzál, fiam, az Úr lelked megnyug

tatja!
Érzem, nagy munkára szemelt Isten té

ged,
Azért szálltak reád ily nagy szenvedé
sek!“
Két év múlva történt pappászentelése. 
Nagy örömmel készült e nagy ünne

pélyre.
Atyja is megjelent, hogy őt viszontlássa, 
Aki ellenére lépett a zárdába.
Atyja bocsánata kissé megnyugtatta. 
Azt hitte, célhoz ért: Itt a béke partja! 
De a mise után fájón vette észre: 
Nincsen a lelkének most sem békessége! 
Tovább tanul s szom ja egyre messzebb

hajtja:
Óh, hol is enyhül meg lelke gyötrő har

ca?
A Szentíráshoz tér s felcseng az égi szó: 
„Én vagyok az Élet s a hű vigasztaló!“

Witten bergben.
Staupitz rendfőnök Luthert megkedvelte, 
Figyelmét szorgalma hamar felkeltette. 
Tanárnak ajánlja őt az egyetemre, 
így került az ifjú a szép Wittenbergbe.

A bölcsészetnek lett itt tudós tanára. 
Majd prédikátornak hívíták nemsokára. 
De ezt elfogadni sehogysem akarta, 
Mondván: nem méltó ő e nagy hiva

talra.
Nem hagyta főnöke, hogy most félre

álljon:
„Az Úr hívja!! — mondta. — Menjen s

prédikáljon!“
Végre a hivatalt mégis elfogadta 
S prédikált ékesen, lelket elragadva.

Hirdette a népnek Pál apostol tanát: 
„Hittel nyerhetjük meg Isten bocsánatát! 
Nem elég a mise lelki üdvössége,
De jobbá tesz minket az Isten igéje!"

Rómában.
Elküldötték Luthert egyízben Rómába. 
Örült a nagy útnak, betelt forró vágya. 
Gyalog ment, kísérte boldog, szép remé

nye:
Óh, ha rátalálna a szent békességre!
így szólt: „Üdvözöllek, óh szent város

tégea!“
Szolgáltatott ö is benne nagy miséket. 
Felkúszott Pilátus magas lépcsőjére:
De hiába! Nem volt lelki békessége!
Látta a pápát a harcból visszatérni, 
Látta a papságot bűnök között élni. 
Látta azt, hogy pénzért „eltörlik“ a vét

ket
S pénzért osztogatnak lelki üdvösséget.

ükkor erezte meg, hogy síkra kell száll
ni,

Felemelni a szót, történjék akármi. 
Minden házba be kell vinni a bibliát, 
Hogy így megújuljon a tévelygő világ.
Jézus maga mondja: „Én vagyok az

Élet!
Nálam nélkül minden bűnös útra téved!“ 
„Hittel igazulunk!“ — Pál apostol

mondja. —
— Ha ezt hirdethetné, lelke meggyó- 
Foiytatjuk. gyulna!

Keresek tótul tudó, kántorizálni tudó 
evangélikus helyettes tanítót október el
sejére. Cím: Nagybánhegyes, Csanád
vm., Petőfi-út. V—VI. oszt. 1—1

STELCZER KÁROLY
müasztalos, lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH LA J0S -U .24 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C ég em  k ü l ö n l e g e s s é g e :  
s z a v a t o l t  jó  k iv i t e lű  m o d ern  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

Megbízható kertészt keresek gyü
mölcs- és veteményes kertemhez. Cim 
válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal
ban. 1—2.

•Keresek két gyermek mellé evangé
likus perfekt német tanítónőt. Cim: Ru
dies Zoltánná Herencsény, Nógrád m.

1— 1.

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Virágszövetség. Adományok Budapest, 
XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők. 5—24

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja:
Gondoskodás a gyerm ekről I

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32,, valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

R uhafestés - v egy  tisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
V I T Á L I S - n á l
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 8—10

Evangélikus állatorvost keresünk al
földi községünk számára. Fiatal, lehető
ség szerint nőtlen állatorvosok, akik kez
deti nehézségek árán is komoly életlehe
tőséget kívánnak maguknak teremteni, 
közelebbi címet a Harangszó szerkesz
tőségében kaphatnak válaszbélyeg elle
nében. 1—3.

Németül beszélő urilány 7 éves isko- 
ilásfiú mellé kerestetik. Cim: Dr. Gabá- 
nyi Lajos körorvos, Pusztavám, Fejér 
vm. 1—2.

Eladó egypedálos orgona-harmoni- 
um, 5 oktávos, 2 manuáléval, 19 válto
zattal és 27 pedálhanggal. Térdregisz
terekkel és fortissimo Időkapcsolóval. 
Kézi és lábfujtatással, 6 hangsorozattal. 
Díszes kiállításban, 135 cm. magas és 
80 cm. széles. Alkalmas: templomok,
imaházak, zene- és hangversenytermek, 
szalonok és magánosok részére. Érdek
lődőknek bővebb felvilágosítást nyújt: 
Szelényi Endre ev. lelkész. Kölese, Szat- 
már vm. 2—2

17 éves, IV. polgárit végzett evangé
likus leány, elmenne gyermekek mellé. 
A háztartási teendőkben is szívesen se- 
gitkeznék s azokhoz ért. Megkeresések 
és ajánlatok e címre küldendők: Evan- 
gélius lelkészi hivatal. Zalaegerszeg.

3—3

T I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

ITIXIÉ'töl
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó‘-ra
hivatkozik, 10% engedm ényt kap 1

Középkorú úrinő, született nagyné
met, elmenne gyermekek mellé nevelő
nőnek, vagy idősebb hölgyhöz, háztar
tásban is segédkezik. Cím válaszbélyeg 
ellenében a kiadóhivatalban. 1—1

Szerény igényű, megbízható segéd
nőt keres abaujszántói műtermébe evan
gélikus fényképésznő. Jelentkezéseket az 
abaujszántói lelkész hivatal továbbit.

1—1
Szerkesztő bizottság:

IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZE3 2SIGM0ND, 
MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLT,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

8ZUCH0VSZKY GYULA, TÚRÓCZT ZOLTÁJT. 
Feleifi« uerkeiztfi te  kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.
Ké*ír«4ok*i nun «dank Ttmu

Baross-nyomd# Uzsaly éa Kon«, T.j 7-03,
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Ingyin milléklat tané* alatt 

náthánként a KIS HARANQ8ZÖ.

1035-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Poatacaekkazámla: 30.686.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P
Á m en : h o g y  én b izonyos legyek a  fe lö l, hogy ezeket a  kéréseket a  m i m ennyei 
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A  h e te d ik  k é r é s  l u th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l.

a Huuonó 
•MktaxM-ídnáóhlTataU ■

Q Y O R  
a., PcMfi-tfe i.

Elófiiettai ára: 
negyedévre 1 P 28 flllAr, 

félévre 1 P M  Miéi, 
HT évre é P 80 fillér 
Csoportos kaidénál 
lOVi-os kedvezmény. 

Amerikái)» egén éne  8 
dollár; á l utódállamokba 
negyedévre 1 P 8« fillér

Isten nagyságos dolgai.
Hirdessétek Annak hatal

mas dolgait, aki elhívott tite
ket ! I. Péter 2:9.

Milyen másképpen beszélnek a 
biblia embeiei, mint ahogyan 

mi szoktunk. Nálunk sokszor nem 
áll másból a keresztyénség, mint
hogy tilalmakat állítunk fel, köve
teléseket hangoztatunk, — különö- 
nösen szomszédunkkal szemben. 
Legfeljebb annyira visszük, hogy 
hogy kegyességre buzdítunk és lel
kesítünk. A mi gondolataink rend
szerint magunk körül forognak. 
Attól várunk javulást nehéz sorunk
ban, ha sok minden rosszat elha
gyunk és mindenféle jót kezdünk el 
tenni. Emberekre számítunk min
denben. Azért olyan sok a panasz, 
hogy rosszak az emberek; régen 
nem volt igy; ma csak a szájukat 
jártatják az emberek, de tenni nem 
teszik a jót.

A biblia emberei nem ilyen rá- 
tartiak. Tudják ha mindent meg
teszünk is, amire csak tőlünk telik, 
még azzal sincs lendítve sorsunkon. 
Leszállítják az embert a magas 
lóról. Nem azon dől el a világ sora, 
amit az emberek tesznek. Egy a 
szükséges dolog: Isten lépjen a 
porondra és kezdjen el cselekedni! 
A hivő ember Istentől vár mindent. 
A keresztyénség nem más, mint Is
tennek csodadolgai. Isten élő Isten, 
aki nem nézi tétlenül a dolgok ka
vargását, hanem keresztülviszi sza
baditó akaratát, ha törik, ha szakad.

Sokan ennek a hallatára búsan 
felsóhajtanak. Sajnos ez csak régen 
volt igy. Azóta Isten elrejtőzködött. 
Hát ugyan hol látjuk ma az ő ha
talmas dolgait? — Mégis nekünk 
szól ez a parancs, hogy hirdessük 
Isten nagyságos dolgait. Mert Is
ten nemcsak a régmúlt időkben 
vitt véghez nagy dolgokat. Amit

Izrael népének történetében, amit 
Jézus életében és halálában csele
kedett, azt akarja a mi életünkben 
is megismételni. Isten csodadolgo
kat készül cselekedni napjainkban 
is, olyanokat, hogy akik csak hal
lanak róluk, fülük is belécsendül. 
Isten ma is szabaditást akar sze
rezni minden nyomorúságból. De

Azok, akik egyházunk életnyilvá- 
nulásait éles szemmel figyelik, azt 
állítják, hogy konferenciáink vál
ságba jutottak. Nem minthogyha 
nem volna elég konferencia. Sőt! 
Sohasem tartottak annyit mint ma. 
Azt sem lehet mondani, hogy a 
konferenciák nem volnának eléggé 
látogatottak. Hanem ez a válság 
abban mutatkozik, hogy az egyes 
konferenciáknak nincs elég átütő 
ereje, sem pedig megfelelő ered
ménye. Bár ami az utóbbit illeti, 
nem szabad elfelejteni, hogy Isten 
országa szolgálatában valamely 
munka értékét sohasem a nyomá
ban megmutatkozó eredmény vagy 
eredménytelenség dönti el végső
sorban s hogy Isten, mert meg 
akar őrizni a gőg veszedelmétől s 
ezért sok eredményt rejtve hagy, 
úgy látszik, mégis igazat kell ad
nunk azoknak, akik azt állítják, 
hogy a rengeteg ifjúsági, presbiteri, 
stb. stb. konferencia nyomán több 
eredménynek kellene jelentkezni.

Az eredménytelenségnek valószí
nűleg két oka van. Az egyik az, 
hogy nem megfelelő lélekkel me
gyünk a konferenciákra, a másik 
pedig az, hogy nem megfelelő lé
lekkel hagyjuk ott a konferenciákat. 
Hogyan is jelenthetne számunkra 
áldást egy-egy konferencia, mikor 
úgy megyünk oda, hogy a világon 
semmit nem várunk tőle?! Isten 
nem szokta a lélek-ajtót erőszakkal

mindaddig várakozik, amig mi nem 
kiáltunk Hozzá segítségül. Újra 
Istenben kell reménykednünk! Öreá 
várjunk! Szivünk annyi mindennel 
van tele. Üresitsük meg, hogy teret 
kapjon Isten uralma. Egyengessük 
az Úrnak útját azzal, hogy hirdet
jük az ő hatalmas dolgait.

Urbán Ernő.

betörni, hanem csak kopogtat s 
csak annak ad, aki vágyó lélekkel 
kér s kitárt lélekkel vár. — Azután 
hogyan jelenthetne számunkra ál
dást egy-egy konferencia mikor en
gedetlen lélekkel távozunk el róla. 
Talán megérintett ott valami s vilá
gosan érezzük, hogy a hallottak 
nyomán mit akar tőlünk az Isten, 
de hiányzik az engedelmesség kész
sége. Megoltjuk magunkban a lé
lek éledő lángját. Csoda-e ha ilyen 
körülmények között eredménytelen 
marad a legnagyszerűbb konferen
cia is?!

Az ős ellenség itt is üldöz. Az 
ördög észrevette, hogy milyen „ve
szedelmet“ jelentenek rá nézve a 
konferenciák s berendezkedett a 
konferenciák ellen. A megszokás, a 
fásult lélek és engedetlenség a fegy
verei.

Csak' úgy menj el konferenci
ára hogy imádkozó könyörgéssel 
előzőleg elkészültél. S úgy menj 
haza a konferenciáról, hogy teljes 
engedelmességgel kész vagy meg
tenni az Isten meglátott akaratát.

A ssülök sehol sem  érdem elhetik  
m eg könnyebben a  p oko lt, m int sa já t h á 
zukban , tu lajdon gyerm ekeiken, ha g on o
szu l nevelik őket. M it használ akkor, ha 
holtra bö jtö lik  és im á d kozzák  is m agukat. 
Isten a z  Ítéletnapkor követe ln i fo g ja  tő lük
a gyerm ekeiket, a k ik e t reájuk bízott.

Luther.

A konferenciák válsága.
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A  c s o d & .
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Nyílt az ajtó, jött Alfréd, Jókedvű vcjlt. Örült az útnak. 
Pihenés számba megy a nagy fáradalmak után. De nagyot 
nézett, mikor látja, hogy Julia is csomagol.

— Te hová készülsz, Julia? — kérdi kissé ijedten.
— Budapestre! —• mondja határozottan anyja.
— Budapestre? Julia Budapestre megy?
— Még pedig vded, Alfréd!
Alfréd furcsán néz anyjára s gyanús pillantásokat vet 

Natáliára.
— Restelsz talán velem jönni? — kérdi Natalia szívet 

simogató mosollyal.
— Nem... dehát... nem értem... Hogyan?... Nem ér

tem... Mégis különös!...
— Ne légy egyedül, fiam. Tisztán ezért. Tudod, te hová 

mégy? Micsoda nép közé? Jó, ha melletted lesz Julia. Azokról 
a csikósokról nem sok jót hall az ember!

— De mama, hová gondol? Budapest világváros, akár 
Páris. Ezrével fordulnak meg ott nappnként az idegenek. Lo
vagiasság tekintetében nincs párja a magyarnak.

— Mindegy. Julia veled megy. Sokkal nyugodtabb le
szek itthon.

— Lehetetlenség. Júlia még senkim..., hogy gondoljátok?
— Jól van, Alfréd, itthon maradok, nem leszek terhedre.
Ez hatott. A zokogó szemrehányás szíven ütötte Alfré

det. Majdnem ő is elpityéredet. Magához ölelte Natáliát s 
megcsókolta.

— Szóval velem jössz s nincs mit tartanom a csikósok
tól. — Mondja derült kedéllyel s jót nevetett.

— Köszönöm, Alfréd, köszönöm...
— Te kis kígyó, — suttogja szenvedélyei, — hatalmad 

van felettem,

— Hatalom, mely szolgálni akar.
— Szeretlek, Julia!... — S ezzel kiment Alfréd dolgozó 

szobájába. Az ajtóból még visszaszól: — Holnap megyünk!...
Egész nap csomagoltak. A néninek mindig eszébe ju

tott valami, amire az úton még szükség lehet. Még ezt'..., még 
azt..., na meg még ezt is. Végűi is annyi lett a csomag, hogy 
egy maharadzsának is becsületére vált volna. Natalia lelkiis
mereti furdalást érzett, mikor nézte ezt a boldog buzgolko- 
dást. Ki tudja, mi lesz a sorsa? Nem készítenek-e majd a cso
magok tartalmával halottas ágyat Alfrédnek és neki?...

XXVIII. FEJEZET.
Elérkezett az indulás ideje. A néni kikisérte őket az állo

másra s ott állt az elsöosztályú szakasz ablakánál, míg meg
indult a vonat. Nehezen indult. Lassan, nagy erőlködéssel, 
mint az őskori lény, mikor mozgásba készteti lomha tehetet
lenségéből szörnyű testét. Amália néni addig integet zsebken
dőjével, mig el nem tűnik a kanyarulatnál a vonat...

Társaságunk elhelyezkedik külön fülkéjében s közömbös 
napieseményekről beszélgetnek. Itt van Mirakow is. Nem ma
radt volna el semmi áron ez útról. Szeret utazni s mennél na
gyobb távolságokat bejárni, hátha hall valahol övéiről... Bu
dapesten is sok az orosz menekült és nem lehet tudni soha
sem, mikor és hol avatkozik Isten dolgainkba. Egész úton a 
vonatot járta Mirakow. Mindenkivel beszédbe elegyedett, 
nátha!... Natáliának így bő alkalma nyílt Alfréddal négyszem- 
Közt beszélni, hogy megtudja tőle, szeretné-e akkor is, ha 
történetesen, nem az unokahuga volna. Félt azonban e lépés
től s mindig talált okot, hogy elhalássza. Ezer és ezer más 
témát adott a változatos vidék, melyen keresztül haladtak. 
Gyönyörű völgyek, félelmetes hegyek, mindannyi természetes 
szépség, ami magával ragadja az embert s növelli az életked
vet. A beszélgetésben Natalia nem egyszer odáig jutott, hogy 
felfedje a hazugságot, de a félelem, hogy elveszti szerelmét,

Kereszt és csillag.
A tapolcai evangélikus és re

formátus fiókgyülekezete közö
sen épített templomát, melyen a 
kereszt és csillag szeretetben 
ölelkeznek, október hó 4.-én 
szentelte fel D. Kapi Béla és 
Medgyaszay Vince püspök. A 
város föllobogózott utcáin való 
bevonulás után a püspökök meg
tekintették a templomot, mely 
Szeghalmy Bálint miskolci váro
si műépítész-főmérnök tervei 
szerint készült. A tervező kiváló 
érzékkel bír a magyar népmű
vészet évszázados eredeti és ma
radandó alkotásaival szemben, 
ezeknek értékeit felismerve és 
alkalmazva, példát mutatott ar
ra, hogy miképpen lehet a né
pies, magyaros építészeti és dí
szítő elemeket új felfogásban, de 
magyaros átérzéssel és ízléssel 
protestáns templomépítészetünk
ben sikerrel felhasználni. Az épít
kezés teljes berendezéssel, me
lyet faragások és faszobrász 
munkák díszítenek gazdagon, a 
telek árával együtt 22.000 P-be 
került, melyhez a város 4.000 
P-t adott, külső segélyekből
3.000 P jött be és 15.000 P-t a 
két egyház hívei maguk áldoz
tak.

Délelőtt 10 órára hatalmas 
tömeg gyűlt össze az áll. polg. 
iskolában, hol a régi istentiszte
leti helytől búcsúztak. Innen 
hosszú menetben vonultak fel, 
elől az esperes a gyülekezetek 
nemzetiszínű szallaggal átkötött 
bibliájával, mellette a két gyüle
kezet gondnoka, utána a gyüle- A tapolcai uj közös protestáns templom.

kezet két lelkésze, majd a két 
püspök, kik után Szőke Károly 
köveskáli ref., Nagy Miklós za
laegerszegi, Novák Elek kővágó- 
őrsi, Jónás Lajos alsódörgicsei és 
Mészáros Sándor kapolcsi segéd
lelkészek vitték a kegyszereket. 
A presbitériumok, hatóságok, hi
vatalok és testületek kiküldött
jei után a hívek és az egész vá
ros lakóinak nagy serege vonult 
az új templom elé. Ének után D. 
Kapi Béla püspök prédikált s 
szentelte fel az új templomot. 
Majd Medgyasszay Vince püs
pök prédikált.

Az ünnepség után a püspö
kök küldöttségeket fogadtak. A 
római katolikus egyház küldött
ségét vezető pap beszédében rá
mutatott a körülöttünk lévő vi
lágégésre és a keresztyén egy
házak együttműködésének szük
ségességét hirdette. Kapi püspök 
válaszában a vörös veszedelem
re mutatva, örömmel hallotta a 
katolikus egyház küldöttsége ve
zetőjének ajkáról a közös össze
fogásnak szükségességét, a ma
ga részéről is ebben látja a hat
hatós védelmet, melyből a ha
zára áldás származhatik. A többi 
küldöttség üdvözlésére a két püs
pök felváltva válaszolt.

Spanyolországban templomo
kat rombol a gonosz vörös kéz. 
Nálunk templomokat épít a hit 
hatalma. Áldassék az isten!

Eggyel több templom, ahol 
evangéliom szólalhat meg. Eggyel 
több bástya az istentelenség 
ostroma ellen. Eggyel több ok, 
hogy hálával ezt mondhassuk: 
kegyelmes a hatalmas Isten!
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A bányai egyházkerület 
közgyűlése.

Szeptember 23.-25. napjain 
gyülekeztek egybe a bányai egy
házkerület közigazgatási illetéke
set, hogy megtartsák az évi ren
des közgyűlést. Az ilyen nagy 
találkozó mindig a megbízásról 
való számadás is az egyházi köz
vélemény előtt. A legkülönbö
zőbb egyházkerületi szervek egy
más után számoltak be évi mun
kájukról. 23.-án volt az elnökségi 
értekezlet, ahol a kerületi elnök
ség vezetésével az egyházme
gyék elnökségei tárgyalták meg 
a kerület nagy kérdéseit. 24.-én 
a Luther-Szöveítség számolt be 
Magócs Károly jelentésében évi 
munkájáról, mely megelégedés
sel állapította meg, hogy a helyi 
szervezetek megalakulása ha las
san is, de halad előre.

Az énekügyi bizottság meg
bírálta Bartos Pál énekeskönyv 
tervezetét, majd a ' kerületi gviilés 
megbízta Bartos Pált, hogv Raf- 
fay püspökkel együttesen készít
sék elő az új énekeskönyv tervét. 
A kerületi leikész egyesület az u. 
n. MELE pontokat tárgyalta.

A kerületi Gyámintézet köz
gyűlésén a szokott tárgyak le- 
tárgyalásán kívül tisztújításra is 
sor kerül, melynek során újra Sár
kány Béla eddigi elnököt válasz- 
tptták meg újra,.

A kerületi gyűlés reggelén 
Egyed Aladár szegedi esperes 
hirdette a megnyitó istentiszte
leten Isten igéjét. A teljesen 
megtelt teremben nagy figyelmet A tapolcai uj protestáns templom belseje.

érdemeltek Pesthy Pál dr., kerü
leti felügyelő megnyitó szavai. 
Az istentelenség világveszedel
mével foglalkozott, rámutatva az 
egyház feladataira. Különösen 
háiásak voltunk neki azért, hogy 
mint világi ember is olyan hatá
rozottan mutatott rá a belmisz- 
szió egyedüli egyházépítő jelen
tőségére. Szeretettel emlékezett 
meg Raffay Sándor püspök 70. 
születési évfordulójáról. A meg
emlékezésért a kerületi gyűlés 
ünneplése közben a püspök meg- 
hatottan köszönte meg.

Ezután áttértek a püspök évi 
jelentésének előterjesztésére. Je
lentése folyamán rámutatott ar
ra a súlyos világhelyzetre arae- 
lytt a kihatásaiban még egyre 
borzalmasabb háború és az is- 
tentelenségtöl irányított forradal
mak idéznek elő. Erőteljes sza
vakkal sürgette az istentelenség 
ellen a különböző egyházak ösz- 
szefogását. Erre annál inkább 
szükség van, mert a felekezeti 
harc egyre jobban felüti fejét 
mindenfelé.

Részletesen kitért az egyes 
egyházmegyék jelentésének tár
gyalására, foglalkozott a belmisz- 
szió különböző ágaival, majd a 
szórványokról szólva örömmel 
szolgált tudomásul Csengőd és 
Békés önállósítása. Nagy izgal
mat váltott ki a pesti középegy
házmegye esperesválaszyás ügyé
ben hozott határozatának meg
változtatása. melynek folyomá
nya képen Honéczy Pál pilisi lel
kész lett újra az esperes. Még a 
különböző jelentések és javasla
tok fejezték be a sok tárgyú 
közgyűlést. Zyl.

visszadöbbentette tőle. S mégis meg kell lennie, mert a titok 
nem maradhat örökké titok.

A vonat egy szakadék szélén haladt s az ember szédült, 
ha a mélységbe nézett.

— Mit szálnál hozzá, Alfréd, ha itt lebuknánk? — kérdi 
váratlanul Natalia.

— Meghalnánk.
— S oly egyszerűen mondod ezt, mikor előttünk az élet?
— Csak a tényt állapítom meg, Julia. Ha itt lebunknánk, 

valószínű, hogy meghalnánk. Ezzel nem mondom, hogy sze- 
íetném, ha megtörténnék.

Alfréd olyasfélét érzett, hogy Natalia kérdései erőltetet
tek és célzatosak. Meg is kérdezi:

— De miért jönnek ilyen gondolataid?
— Mindig félek, hogy nem szeretsz igazán. Attól tar

tok, hogy a gazdag unokahugodat szereted bennem. S ez a 
gondolat borzasztó nekem!. .

Erre Alfréd még nagyobbat néz. Az a gyanú, mely már 
többször kísértett nála, most is jelentkezett. Izgatott lett.

— Furcsa vagy, Julia... Tudod, nem érdekel a vagyon. 
Én téged szeretlek...

— S ha rájönnél, hogy a közelmúltban elvesztettem 
mindenemet, még a házamat is s nincs egyebem, mint ami 
rajtam van!?...

— Akkor is a feleségem lennél. Mondom, nem érdekel a 
pénz. Csak teP...

S ha kisülne, hogy nem vagyok az unokahugod, hanem 
valami vadidegen, kinek véredhez semmi köze!?...

Ez a kérdés úgy vágott végig Alfréden, mint a tüzes 
penge.

— Julia, ne kínozz! Mit akarsz velem?
— Csak a kérdéseimre felelj. Őszintén és igazán.
— Még akkor is csak téged szeretnélek...
— S ha én volnék az a leány..., az a moszkvai, ki éle

tedre tör!?...

— Lehetetlenség..., mit akarsz velem?... Beszélj... Pró
bára teszel, vagy... vagy igazat mondasz?... Beszélj!!

— Mondjuk, igazat mondok... Még akkor is szeretsz?
De őszinte légy! , , , ,,

— Akkor is szeretnélek..., de feleségem nem lehetnél...
— S ha meggyőződsz róla, hogy megbántam bűnömet?
— Nem tudnék szerelmedben hinni!...
— Nem tudnál nekem megbocsátani?... Az Isten is meg

bocsátana...
— Én nem látok a ldkekbe..., soha nem tudnék benned 

hinni!...
— S ha meggyőződnél, hogy csak szeretni tudnálak s hű 

vagyok..., hű örökké!?
— Csak valami csoda tudna erről meggyőzni, mely bele 

világítana a belsődbe, hogy lássam érzéseidet, szándékaidat...
— S másként nem hinnél nekem?!...
— Nem... De most már hagyj!
Natalia magába zárta ezt a „nemet“ s töprengett rajt a : 

egész úton. Valami csoda megmenthetné... De micsoda csoda? 
falán Alfréd sem tudná megmondani... Szerelme gyászba öl
tözött s készült a halálra. Már nincs neki mit várni az élettől. 
Alfréd, ha megtudja, ki ő, megtagadja tőle szerelmét... Szivét 
nem teheti eléje, hogy lássa, legbensőbb érzéseit, másként pe
dig nem hisz benne. Alfréd Natalia vergődéséből nem látott 
semmit. Natalia mosolygott, mikor a bánat, a gyötrelem élet
gyökerét is rágta...

Győr előtt jártak. Natalia hálófiilkéjében felvette a két 
fülbevalót. Ezekkel fog meghalni... Úgy csillogtak gyönyörű 
fején, hogy szinte visszaszáll leikébe az élniakarás... Tüzet..., 
életet leheltek a briliánsok..., elmúlt élettörténeteket mesél
tek..., zümmögtek füléb. De nincs már más..., meg fognak 
halni. Kilép a folyosóra s szembe találja magát Mirakowval. 
A távolban feltűnő világosságot nézi... Győr városa lámpáinak 
a fénye... Mirakow Natalia felé fordul s megvillan szemében 
a briliánsok tüze. Két kézzel kap utánuk. Natalia megijedt...
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T ovább, to v á b b !
Misszióegyesületünk még most is sa

jogva érzi a veszteséget, amit Gáncs 
Aladár múlt évi hazaköltözése okozott. 
Hogy mit végzett ő a misszió magyar- 
országi szolgálatában, azt egyebek mel
lett az mutatja, hogy halála után csak 
hatan tudták vállalni azt, amit ö zok
szó nélkül egyedül végzett.

De azért a munka folyik tovább. 
Annak erejével, aki Gáncs Aladárnak is 
egyedül volt ereje. Isten eltemeti a 
munkásokat, de a munkát viszi tovább.

A Misszióegyesület szokásos őszi 
konferenciáját és közgyűlését ezévben 
Pápán tartotta. A műsort egyik utolsó 
számunkban teljes részletességgel kö
zöltük, így azt nem kell elismételnünk. 
Csak annyit, hogy az egyesület munká
sai bőséggel szolgáltak a híveknek az 
anyagyülekezetben is, a filiákban is. 
Hogy terjedjen a misszió ügye iránti 
érdeklődés, — tovább, tovább!

De megemlítünk néhány érdekes 
adatot a közgyűlés különféle beszámo
lóiból. Gáncs Aladár síremlékére eddig 
több mint 1000 pengő gyűlt össze ada
kozásból. — Gáncs Aladár utolsó misz- 
sziói művéből, a Kunst Irén emlékkönyv
ből eddig 1000 példány fogyott el. Még 
10C0 példány van. Ki az, aki e könyvet 
még meg nem vette? — A Missziói La
pok jelenleg 1500 példányban jelenik 
meg. Az egyházi lapok e legolcsóbbiká- 
nak egyetlen evangélikus család aszta
láról sem volna szabad hiányozni. Szer
keszti Németh Károly Iébényi esperes. 
Megjelenik havonta egyszer, fél-Harang- 
szó nagyságnyi terjedelemben. Előfize
tési díja évi egy pengő. A kiadóhivatal

címe: Drenyovszky János Kispest, Fő
tér 12. — Missziói gyermekszövetség
jelenleg 49 anya- és 16 leánygyüleke- 
zetben van (a bányai kerületben 12 
anya- és 3 leány-, a dunáninneniben 2 
anya-, a dunántúliban 28 anya- és 12 
leány-, a tiszaiban 7 anya,- és 1 leány- 
gyülekezetben) körülbelül 2100 taggal. 
—■ Elhatározta a közgyűlés, hogy finn 
testvéreink külmissziói munkáját havi 50 
pengővel támogatja. Ha már egyszer 
magunknak nincs önálló munkamezönk, 
legalább fajtestvéreink munkájához 
adunk szerény pengőket. — Ez évben a 
lipcsei misszión kívül két másik missziói 
társulat is évfordulót ünnepel. Egyik a 
neuendettelsaui, amely 75 évvel ezelőtt, 
másik a Gossner-féle misszió, amely 
100 évvel ezelőtt kezdte meg áldott 
szolgálatát.

A misszió nem különcködés. Nem is 
fényűzés. Hanem Krisztus szent paran
csának teljesítése. Érdeklődj e munka 
iránt, — imádkozz és áldozz érte!!

D. Kap1 Béla püspök arc
képe. A H a r a g s z ó  k i a d t a  D. 
Kapi Béla püspök arcképét A 22x33 cm 
nagyságú valódi arckép darabjának ára 
1 70 pengő és 12 fillér portó Az ár előze
tes beküldésével megrendelhető kiadóhiva
talunknál.

Ugyanezt a képet 30X50 cm. nagyság
ban a dunántúli kerület is kiadta. E képet 
régebbi kerületi gyűlési határozat értelmé
ben meg fogja szerezni minden egyház- 
község és iskola. De kapható külön is. 
Ára 4 pengő. Egyes küldés esetében 4 50 
pengő. Megrendelhető: Püspöki hivatal 
Győr, Kossuth-u. 1.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Áldjad én lelkem az Urat!
Október 11. Jótéteményeiért. 103 Zsoltár

1—2. Mindent Istentől kaptam: szüleim 
csókját és munkáját, testem erejét, gon
dolkozó értelmemet s minden, amit ér
tékesnek tartok az Úr jóságának rámhul
latott áldása. Istentől nyertem a meg
próbáltatásokban az erőt, betegségben a 
reménységet s kételkedésben a feléje új- 
raszálló bizodalmát. Ez a legnagyobb 
jótétemény. Áldom az én istenemet, 
hogy hitet adott nékem!

Október 12. Bűneim bocsánatáért. 103. 
Zsoltár 3. Méltatlan vagyok Isten jósá
gára: tele van az életem minden üteme 
bűnnel. Elfog a kétség, hogy Isten sze
rethet-e ilyen bűnben vergődő, nyomorult, 
ezerszer hálátlan tékozló fiút! A lelkem 
gyötrődik, sínylődik vétkeim kegyetlen 
kínzásában... s mikor bűneim alatt por- 
bazuhanok, Isten atyai hangja az Ö 
szent igéjével felemeli tekintetemet s a 
bűnbocsánat reménységével tekintek az 
én irgalmas Istenemre: aki megbocsátja 
minden bűnömet s meggyógyítja ezt az 
én legnagyobb betegségemet.

Október 13. Mert megvált a koporsótól. 
103. Zsoltár 4. A bűn zsoldja a halál. 
Bűneim sebhetnek... reszketek a kopor
sótól: benne az örök kárhozat réme fe
nyeget. De áldom az Urat, aki engem 
az Ő szerit Fiában megváltott s kegye
lemmel és irgalommal koronáz meg en
gem. Az életem lehet örök temetés: el
temethetem szüléimét, testvéreimet, gyer
mekeimet, de lelkem élete örök feltáma
dás, mert Krisztus vérének megváltottja 
vagyok.

/
— Honnét kapta ezeket a fülbevalókat, Julia? — ordítja 

szinte Mirakow. — Ezek az én feleségemnek ékszerei!... Hol 
van az én feleségem!?

Natalia majd jéggé vált. Mintha a közelgő csodának 
érezné a szelét.

— Egy asszonytól kaptam Párisban... Nyehoroff 
hercegnő!...

— Feleségem!... Él?... Gondol még reám?... A gyerme
keim?!... Istenem, de hatalmas és napról-napra megmutatja 
az ö csodálatos hatalmát... Már nem hallotta Nyehoroff her
ceg faggatásait, mert valóban ő volt, a Mirakow nevet csak 
álnévként használta. Megnyugtatta, hogy felesége él és várja 
őt. Natalia már nem akart meghalni... Kell valaminek történ
nie, ami világosságot vet a lelkületére, hogy Alfréd belelát
hasson oda, hol az érzések, a gondolatok, a szándékok ébre
deznek. Hatalmas az Isten. Úgy kapaszkodott Nyehoroffnak e 
szavába, mint a hajótörött a deszkroncsba. Szeretne valamit 
véghez vinni, ami határos a csodával... Az Isten megsegíti. 
Egész lelkivilága egy imádság volt, mely felfelé tört az egek 
felé, hogy gondolatot..., segítséget könyörögjön onnan alá... 
A vonat befutott Győrbe... Natalia leugrik a vonatról,.., beül 
egy taxiba..., egy csomó bankót nyom a sofför kezébe s X ál
lomás felé irányítja..., a viadukthoz, de hogy előbb érjenek 
oda, mint a vonat... Megindult az őrjítő hajsza az éjszakába,

Alfréd minderről nem tudott. Azt hirie, Natalia a háló
fülkéjében van s ezen a véleményen volt Nyehoroff is. A her
ceg nagy örömében se nem látott, se nem hallott... Natáliá
nak pedig megígérte;, hogy Alfrédnak nem szól a dologról, 
majd ha visszatérnek Párisba.

Az autó őrült sebességgel rohant az országúton... Las
san maga mögött hagyta a vonatot s közeledett a céljához... 
A viadukthoz érve Natalia felrohan a hidra..., végig fut a sí
nek között s megtalálja az aknát... A pálya közepén áll s drót 
köti a sínekhez. Már hallja a vonat robogását. Levágja a dró
tokat, mást nem tehet s lerohan a töltésről. Látja már a tá
volban, mint közeledik a fény../, a kivilágított vonat... Rujeff, 
ki a sötétségben is észrevette távolabbi megfigyelő helyéről,

hogy valaki fennjárt a töltésen..., őrült iramban felrohan, látja 
a szétvágott vezetéket, összeköti és siet lefelé..., már nem ér 
le..., a Budapest fedői jövő vonat ráfut a hidra..., eget ren
gető dörej..., láng..., füst és jajj... A Győr felöl jövő Vonat 
akkor fut be az állomásra s tódulnak az utasok a szerencsét
lenség színhelyére, Nyehoroff és Alfréd is... A töltés alján 
Nyehoroff belebotlik valakibe..., arcába világít... s ráismer 
régi inasára..., Rujeffra... Haldoklik'...

— Hová tetted gyermekeimet, te hűtlen szolga?
—• Megbünhődtem, — nyögi Rujeff. — Marianna meg

halt, Klára, kit mi Na'taliának neveztünk és Alex Párisban 
vannak... Natalia Lohenak házában...

Ezzel jön Natalia, Első Szava:
■— Megbünhődtél...
Alfréd megfogja Natalia kezét:
— Honnan jössz?... Kerestünk?!...
Natalia mindent elmondott s mikor végzett, kérdi:
— Szeretsz-e?
— Szeretlek!... Szeretlek!...
Nyehoroff átöleli mindkettőt. Hatalmas az Isten s min

dennap megmutatja az ö csodálatos erejét... Megtörtént a 
csoda s egymáshoz vezetett egv szétszórt családot, melyre rá 
tette az istentelenség a kezét. Az Isten azonban nem hagyta 
övéit...

Párisban csendesen alusznak s talán álmodnak a csodá
ról..., az Istennek hatalmáról... Magyarországon egy boldog 
leány a szabad ég alatt térdel az éjszakában és imádkozik: 
„Nagy vagy óh Isten te minden időben, de a legnagyobb, mi
kor a szerencsétlen ember a megváltás után eped. Légy áldva 
a Krisztusban.“ Valaki átöleli és viszi: Alfréd... Rujeff kiszen
vedett már. Ott van Óvári is, ki szintén kijött családjával, 
hogy segítsenek a szerencsétleneken. A jaj között s a halál 
mezején összetalálkoztak a megtért bűnösök. Hála és dicséret 
hangzott ajkukról... S meg volt győződve mind, hogy van 
csoda..., az Istennek minden munkája csoda!...

—=  Vége = —
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Október 14. Mert megismerhetem Őt. 
103. Zsoltár 7. A hívő lélek legboldo
gabb felujjongása: Oh tudom, tudom,
kiben hiszek! Isten csodálatos áldása, 
hogy az ő  egyszülött Fiában, az Úr Jé
zus Krisztusban megismerhetem öt, az 
Atyát. Szemeim lehetnek homályosak, 
értelmem gyarló az Ő végtelenségének 
meglátására, bölcseségem szánalmas 
erőlködés Isten világának kikutatására, 
de a szívem boldogan sóhajt fel: Te 
vagy Uram a szeretet, a kegyelem: a Te 
utad örök-élet.

Október 15. Mert Mennyi Atyám. 103 
Zsoltár 13—14. Szomorú sors az árva 
sorsa. Nincs, akinek kimondja a legdrá
gább szót: Atyám. Még szomorúbb an
nak az árva léleknek sorsa, akinek nincs 
szerető mennyei Atyjáról boldog meglá
tása. Én azért áldom az Urat, mert kö
nyörülő mennyei Atyámnak ismertem 
meg az Úr Jézus Krisztusban, mert tudja 
az én formáltatásomat, tudja por volto
mat, esendöségemet s szeretete, avagy 
szigorúsága atyai, megmentő szeretet.

Október 16. Mert örökké velem marad 
103. Zsoltár 15—-17. Az élet elrohan fe
lettem. Testi életem sorsa, az őszi szél
től elsodort falevél sorsa. Mindentől és 
mindenkitől el kell búcsúznom ebben az 
életben. Csak Isten kegyelme marad 
mindörökké benne reménykedő fiaival. 
Ez a kegyelem mindennél drágább és• 
mindent felülmúló érték. Mikor elhide- 
gült szemem búcsút vesz ettől a földi, 
élettől, látja Isten kegyelmét és igazsá
gát a fiáknak fiain s mikor keresi jobb 
hazáját, meglátja színről-színre az élő1 
Istent s mikor önmagában a halált és 
bünkárhozatot szemléli, Istenében Meg
váltóját látja.

Október 17. Mert szolgálhatok Neki. 
103. Zsoltár 19—22. Áldom az én Ura-: 
mat, mert uralkodásának minden helyén 
szolgálhatok Néki. Ha családomért dol
gozom, ha szenvedőket segítek, ha 
gyászbakeserült emberek szívét Isten 
igéjével édesíthetem, ha sebet hordoz
hatok az igazságért, ha arculütött em
bereket simogathatok szeretetemmel: Is
tennek szolgálok s ennek a szolgálatnak 
maga a szolgálat a legnagyobb és örök 
jutalma.

B á csi S á n d o r .

K A R C O L A T O  K.  

Kár!
Mikor nemrégiben Baltazár 'De

zső debreceni református püspök 
meghalt, temetésén az ottani ró
mai katolikus egyház is képvisel
tette magát.

Mikor a múlt héten egy egész 
ország ünnepelte Győrött Kapi 
püspök 2o éoes püspöki évfordu
lóját, a helyi római katolikus 
egyház személyesen nem képvi
seltette magát.

Hát mi már csak a koporsók 
mellett férünk össze? JJ hála
adás zsámolyánál nem találkoz
hatunk ?

Kár!

Iriőxaios igazság. „Amikor a 
falu hivatásos vezetőinek botránykrónikái
ról, sorozatosan megismétlődő hűtlen sá
fárkodásáról, erkölcsi életük teljes felfor
dulásáról és elzülléséről, orvosok és bábák 
szörnyű rontásairól, megtévedt hivatalnokok 
járványszerü öngyilkosságáról olvasunk, 
lehetetlen szemet hunynunk és nem beszél
nünk a magyar falu válságának ’ijjesztö 
fejezetéről . . . "

(E lh a n g z o t t  a  b u d a p e s ti  r ó m a i rk a to l ik u s  n a g y 
g y ű lé se n  N y is z to r  Z o ltá n  a jk á ró l .)

f l S T I  K R Ó N I K A .

Gömbös Gyula miniszterelnök 50 
éves korában hosszabb betegeskedés 
után Münchenben meghalt. Halálát vese
zsugorból származó szívroham okozta. 
Történelmünkben első eset, hogy mi
niszterelnök tényleges szolgálata közben 
halt meg. Az evangélikus tanitó-fiuból 
lett miniszterelnök számos alkotással 
irta bele nevét a magyar történelembe. 
Életét a haza szolgálata emésztette fel.

Franciaország, Hollandia, Csehország 
és Olaszország pénzének • értékét le
szállította. Magyarországon ilyenféle 
pénzügyi intézkedésre szükség nincs.

Párizsban és Londonban kommunista 
zavargások voltak. — Franco tábornok 
megalakította az új spanyol kormányt. 
A felkelők egyre közelebb nyomulnak a 
vörös főváros, Madrid felé. —■ Roosewelt 
amerikai elnök újbóli megválasztása ese
tén látogatást tesz Európában. — Ma
gyarország és JugöSzlávia között gazda
sági tárgyalások folynak. — Ausztrália a 
déli sarkvidék egyharmadának bekeble- 
zésére készül.

H A R A N G S Z Ó .
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i

1 8 .  v a s á r n a p .
M d té  22, 3 4 - 4 6 .  $

Jézus megfelelt azoknak, akik kérdez
ték. De azonnal reámutat arra, hogy ö 
nem csupán bölcs ember, aki nagyszerűen 
tud feladóit talányokat megfejteni. Ö Isten, 
akit már Dávid is Urának nevezett.

Ám kérdezz Jézustól. A zörgetönek meg- 
nyiitatik. De ne feledd, hogy Jézus nem 
csupán okos tanácsadó, hanem Isten, akit 
leborulva imádnod kell.

Dr. Ravasz László budapesti refor
mátus püspök most töltötte be püspöki 
szolgálatának 15. eszttndejét.

Sajtóvisszhang. D. Kapi Béla püspök 
20 éves püpsöki jubileumáról úgy a poli
tikai, mint az egyházi sajtó méltóképpen 
megemlékezett. Külön is kiemeljük a Re
formátus Élet meleghangú megemlé
kezését.

Tanító választás. A gecsei gyüleke
zet a nyugalomba vonult Bárdosi Aladár 
tanító helyébe egyhangúlag Erdélyi Sán
dor tényői tanítót választotta meg.

Lelkészválasztás. Az alsósági gyüle
kezet egyhangúan Balázs Béla helyettes 
lelkészt választotta lelkészévé. — De 
szép is az i l y e n  választás!

Szergény. A gyülekezet új iskoláját 
október 4.-én avatta fel Molitórisz já- 
nos esperes.

Ihmels Károly egyetemi tanár, a lip
csei misszió igazgatója október 22.-én 
Győrött kezdi meg magyarországi misz- 
sziói előadó-kőrútját.

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök dr. Bányai Béla öriszentpéteri 
adminisztrátort Várpalotára helyezte se
gédlelkésznek. — Tóth János felsőnánai 
segédlelkész pedig Varsádra került se
gédlelkészként.

Rádió-istentisztelet a Deák-téri temp
lomból október 11.-én. Prédikál Kemény 
Lajos budapesti esperes Énekszámok a 
Dunántúli énekeskönyvből: 32, 373, a
nemzeti himnusz és 290. Orgonái Zalánfy 
Aladár. Karének: Bach J. S.: Dicső Im
mánuel... Énekel a Lutheránia-Vegyes- 
kar. Vezényel Kapi-Králik Jenő tanár.

Barth Károly Magyarországon. Min
denki, aki szívén viseli a Krisztus evan- 
géliomának ügyét, őszinte örömmel hall
ja, hogy Isten igéjének ma élő legna
gyobb, alázatos szolgája hazánkat felke
reste. Széles körökben jól ismert a neve 
az evangéliom tisztaságáért vívott har
caiért. amiért azután el is kellett hagy
nia Németországot. Ha ő nem áll meg 
szilárdan a szentírás mellett, a faji val
lásosság elöntötte volna a német evan
gélikus egyházat. Református létére Is
ten rajta keresztül és ő általa sokat tett 
a mi egyházunkért is. Barth leszámolt 
minden filozófiai okoskodással és egye
dül a szentírás üzenetét szólaltatja meg. 
Az a kegyelmi kiválasztás lényege: a 
kegyelem elfogadása maga is kegye
lem. Magunktól erre képtelenek va
gyunk. Egyedül Isten adhatja a hitet, 
amellyel megragadhatjuk kegyelmét. 
Nyomtatásban németül és magvar for
dításban is megjelenik majd előadásso
rozata. Erre, valamint okt. 9. budapesti 
és 10.- pápai előadásaira is nyoma
tékosan felhívjuk a figyelmet. Hazánk
ban Gáncs Aladár volt az első, aki meg
látta, hogy Isten milyen páratlan kincse
ket akar nekünk Barth által adni. Ma
gunkra vessünk, ha ezt a mostani ál
dott alkalmat elszalasztjuk. Aki az Ige 
meghallására és igaz megértésére szom
jazik, az örömmel fogja megragadni a 
tanulásnak ezt a drága alkalmát. U. E.

A Szlovenszkói Magyar Evangélkius 
Szövetség október 14.-én és 15.-én Po
zsonyban tartja bizottsági választmányi 
és közgyűlését. Ez alkalommal először 
kerül bemutatásra az új magyar egysé
ges istentiszteleti rend.

Rákosszentmihály-Sashalom. A nő
egylet Isten kegyeiméből befejezte fenn
állásának és működésének 10. esztende
jét. Ezt méltóképen óhajtja megünne
pelni. Ez évfordulót október hó 11.-én, 
a községháza közgyűlési termében dísz- 
közgyűlés keretében fogja megünne
pelni.

Debrecen. Az egyházközség Haendel 
Vilmos egyetemi tanár utódjául Tom- 
csányi Gábor ny. ezredest választotta 
meg felügyelőjévé.

Nagyveleg. Az egyházközség meg
újított templomának új tornyát, vala 
mint a 48-as szabadságharc és a világ
háború helyi hősi halottainak a temp
lomban elhelyezett két emléktábláját 
október 11.-én avatja fel Kovács Sándor 
püspök.
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Sárszentlőrinc. Kiss István buzgó 
egyháztag a gyülekezetnek házat ado
mányozott. Az egyházközség a házat az 
ifjúsági egyesületnek adta használatba.

Felhívás az állásnélküli evangélikus 
tanítókhoz! A soproni tanítóképző-inté
zet igazgatója kéri az állásnélküli okle
veles ev. tanítókat, hogy tartózkodási 
helyüket és legfontosabb adataikat (ok
levél kelte, minősége, kántori képesítés, 
németnvelvi képesítés) saját érdekükben 
is közöljék, mert az igazgatóságot gyak
ran keresik fel a gyülekezetek tanítói 
ajánlás ügyében.

Gecse. Szeptember 20.-án ünnepelte 
a gyülekezet az elnyomatás szomorú 
napjai után újra ébredésének és temo- 
loma felépítésének 150 és megnagvob- 
bitásának 50 éves jubileumát. A gyüle
kezet régi templomát, iskoláját a hoz
zátartozó földekkel együtt 1752-ben 
vették el. De a hívek a templomnélzüíi 
szomorú időkben is híven kitartottak az 
apák hite mellett. A József-féle türelmi 
rendelet megjelenése után mindjárt újra 
szervezkednek. Bár templomuktól és is 
kóláinktól meg voltak fosztva, mégis 
mindjárt tanítót hívnak azzal a remény
űvel, hogy majd iskolájukat visszakap
ják mert az — mivel abban az időben 
római katolikusok kevesen lévén a köz
ségben — üresen állott. Mivel ezen re
ményük nem teljesült. 1706-ban meg
kezdik a temolom és iskola s tanítólakás 
felépítését. Gecse, mint filia, előbb a 
csikvándi anyaevülekezethez tartozott, 
de a Vadosfán 1775-ik évben tartott ke
rületi gyűlés már Vanyola filiájaként 
említi. A vanyolai anvagyülekezettö! a 
nagy távolság miatt elvált és 1805-ben 
anyagyülekezetté alakult. Első lelkészé
ül Nagy Kálmánt választotta meg, aki 
azóta is lelkipásztora a gyülekezetnek. 
A jubileumi ünnepen a hófehérre me
szelt temolom előtt felállított diadalka
punál az összesereglett hivek nagy soka
sága várta a lelkésszel és a presbitéri
ummal élén az érkező vendégeket. Mi
után a lelkész néhány szívből fakadó 
szóval üdvözölte az ünnepre megjelent 
Takács Elek eserest és kormányfőtaná
csost s a vele érkező Kolossváry László 
országgyűlési képviselőt, a hivek bevo
nultak a virágokkal felékesített temp
lomba, mely az utolsó zugig megtelt 
közel és távolról összesereglett hívek
kel. Az istentiszteleten az oltári szolgá
latot Szabó Ferenc és a helybeli lelkész 
végezte, az ünnepi igét pedig Takács 
Elek esperes hirdette. Az isteni tisztelet 
után díszközgyűlés volt, melyen Nagy 
Kálmán lelkész olvasta fel a gyülekezet 
áldozatokkal teljes történetét. Majd űr- 
vacsora osztás volt, melyet Szabó Fe
renc vanyolai lelkész osztott ki a hívek
nek. A délutáni istentiszteleten Túróczy 
Zoltán prédikált. Úgy a délelőtti, mint 
a délutáni istentiszteleten az énekeket 
Róna János pápai ig.-tanító vezette mű
vészi orgonálás mellett. Az ünnepet es
te 6 órakor az ifjúság műkedvelői elő
adása zárta be.

Missziói vándorkönyvtár.
N é m e t : J. R ic h te r : D as Buch der Deutschen 

W eltm isszion. J  R ichter : D eutsche M issionarbeit. 
11)22. — J. R ichter : Von der Krisis der W eltmisszion. 
1934 — L u ther: M issionsjahrbuch 1936 — J  H esse: 
Die Mission auf der Kanzel 1930. — V. H erntrich : 
Neuheidentum  u. Christeng laube. — Nik. Berdjajew  : 
W arhoit u. Lüge der Kommunismus. A. — Köberle : 
Evangélium  u Zeitgeist. Schiunk : Die W eltm is
sion der Chr. istentuin. 1925. — W arneck : Die Mis

sion in der Schule. — V S ch re in e r: Im. Kampf, um 
die W elt. (Batak misszió.) — Ihm els : Allein durch 
den Glauben. (6 pred.) 1916.— S chw arz; 7. M ission
s tünde. 1907. (Lipcséim. Indiában.) — H aas: Japans 
Zukunftreligion 1907 — S. H ussein  : Der Erstling in 
M orgenland. 1932. — W asser quellen  im dürre Lande 
(m oham adán m ) — Brune u  w eisse Kinder. 1911. 
Ev Luth. M issionsblatt 1936 év szám ai.

M a g y a r  iro d a lo m :  Végh E m m a: A nagyapa 
pénze (színdarab.) — K azár G izella: Boldog lenion 
dás ^színdarab.) — Borguly E ndre  • A misszió útja. 
K unst Irén : Élmények egy m isszionáriusnő életéből.
— K unst írén : Önéletrajz töredék — Gáncs A ladár: 
K unst Irén emlékkönyv — K ü lm isszu i füzetek Ref 
külm . szőv kirdásai. — K ülm issziói szavalókönyv.
— Életrajzok (Rohm Sám uel, H udson Taylor. He- 
bich Sám uel, Sundár Sing, K anam uri Pál Tokicsi 
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H A T Á R O K O N  TÚL.
Németország. A száz éves évforduló

ját ünneplő kaiserswerthi diakonissza in
tézetet Hitler birodalmi vezér táviratilag 
köszöntötte.

Csehország. A Podjebrádban tartott 
protestáns világszövetségi ülés kiáltványt 
adott ki a bolsevizmus és a vegyeshá
zasságok terén gyakorolt római erősza
kosságok ellen.

Franciaország. A podjebrádi világ- 
konferencián tartott beszámoló szerint a 
francia protestánsok száma egy millió, 
a hithü római katolikusok száma hét- 
nvolc millió körtij va,n. A .többi 30 millió 
római katolikus közönyös vagy ellensé
ges érzületül az Egyházzal szemben.

Anglia. Stanley lones hires indiai 
misszionárius Amerikába hazafelé utaz- 
tában missziói előadást tartott London
ban.

Egyesült Államok A Lutheránus Vi- 
lággyülés végrehajtóbizottsága Newyork- 
ban ülésezett szeptember 28—október 
7.-ig. Az ülés az ukrán ébredési mozga
lom, az orosz keresztyénség és a romá
niai, lengyelországi és délszláv evangéli
kusok ügyével foglalkozott.

Japán. A keresztyén diákok nyáron 
konferenciát tartottak, amelyen Barth 
Károly teológiájával foglalkoztak.

K Ü L Ö N F É L É K .
Ötnapos lakodalom. Öcsényben lako

dalmat tartott a falu legmódosabb gaz
dájának fia. A lakodalmon elfogyott 
egy ökör, öt borjú, nyolc sertés, 270 
aprójószág, 310 torta, öt mázsa kalács 
és kenyér, 30 hektoliter bor és 700 üveg 
szódavíz. Ennyit evett-ivoft meg öt nap 
alatt 800 vendég. — Szegény trianoni 
Magyarország!

Advent, böjt — csendes idő. A leg
utóbbi dunántúl-kerületi lelkészegyesü
let gyűlésén nagyon komoly óhajként 
jutott kifejezésre az, hogy híveink ád- 
ventban és böjtben ne tartsanak lako
dalmat.

Helyet a mennyben! Romániában egy 
volt szerzetes azzal vezette félre a hí
veket, hogy négyzetméterenként 16 lejért 
helyet ígért nekik a mennyben.

Uj szekta. Tiszántúlon „ibrányi szek
ta“ néven új tévelygés ütötte fel a fejét. 
Hívei kivágják a gyümölcsfákat, mert, 
hogy „a gyümölcs okozta az ember 
bűnbeesését.“

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. — Zugor József, a Harang

szó hű olvasója életének 73., családi 
életének 48. évében Székesfehérvárott 
elhunyt. Betegágyán is örömmel olvas
tatott magának a Harangszóból. — Fel
támadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Terményárak Budapesten. Búza 16.65 

—17.50, rozs 13.25—13.60, takarmány- 
árpa 11.90—12.60, sörárpa 15.00—19.00, 
zab 15.30—15.60, tengeri 12.60—12.70.

Állatárak. Sertés, uradalmi 340 kg-on 
felül 1C8—110, közép uradalmi 340 kg- 
on alul 105—107, szedett 220—260 kg 
99—104, könnyű 180—210 kg 95—98, 
islány 100—160 kg 86—94, öreg 300 kg- 
on felül 92—95, sonkasüldő 120-—150 kg 
Q8—104 fillér kilogrammonként.

Szerkesztői üzenetek.
Sikaléb. A nagy nap című költemé

nyét gyönyörködve olvastuk. Nem rossz. 
De tartalmi hiba van benne. Bizonyos, 
hogy T.égysZer ' ő a vég.“ De azért nem 
ég meg abban minden, hanem csak az, 
ami nem Istenből való. Egyébként köl
teményt csak olyan szerzőtől közölhe
tünk. akinek ismerjük a rendes nevét is. 
— S. O. tanító Somogydöröcske. L. J. 
kedves adományát sorkerültével a per- 
selyrovatban nyugtatjuk.

Németül tökéletesen tudó középkorú, 
egészséges munkaszerető mérnök özve
gye házvezetőnőnek gyermekek mellé 
ajánlkozik, szerény díjazással otthont 
keres. Címe: Wünsch I.-né Miskolc, Uj- 
győr. 1—1

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia 'Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címére küldendők. 6—24

Győrött a dunántúli kerületi gyűlés
kor 30.-án este a royalbeli banketton, a 
ruhatárban, elcserélődött Kiss Sándor 
nyug. tanító Beled, Sopron vm., érté
kes, új esernyője. Ismertetöjel: kampója 
végén több apró szeghely, a végén gu
mihüvely. Kéri az illető urat, értesítse 
őt, hogy kicserélhessék esernyőjüket.

1—1

Művelt fiatal leány, aki a háztartási 
munkában is jártas és varráshoz is ért, 
elmenne idősebb egyedülálló nőhöz, 
vagy házaspárhoz csekély díjazásért, 
ahol inkább családiaknak tekintenék. 
Cím, válaszbélyeg ellenében, a kiadóhi
vatalban. 1—1

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!
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Luther Márton élete.
2

Fellépése.
Hűvös őszi nap volt. Köd hullt már a

tájra...
Megjött Tetzel János Jiiterborg várába. 
A város piacán sátrát fölütötte 
S a „bűnbocsánatot“ árusitni kezdte.

Nem, hogy bünbánatra intené a népet: 
Azt hirdette: „Isten eltörli a véthet. 
Mihelyt a pénz bele csendül a ládába,
A lélek felszáll a magas mennyországba.“

Meghallotta Luther, Tetzel hova tévedt... 
A gyónóknál nem lelt mást, csak kevély

séget.
Azt mondották, ők már bocsánatot nyer

tek
S nem tűrnek el feddést, hisz sok pénzt

fizettek.

Feloldozni őket Luther nem akarta,
Erre ők Tetzelhez mentek el panaszra 
S az haragra gyúlva Luthert fenyegette: 
Bevádolja, hogy őt kárhoztatni merte.

De Luther nem retteg. Kalapácsát fogja 
S kilencvenöt tételt szegez a templomra: 
„Nem bocsáthatja meg a vétket a pápa! 
Nincs szükség pénzen vett, ócska cédu

lára !

Nincsen drágább kincs, mint az Isten 
, , . igéje:

öröm a bűnösnek, a léleknek béke. 
Hittel igazulunk Isten kegyelméből, 
Éneikül mindqn csak a homokra épül!“

Dong a templomajtó. Megremeg a világ. 
Magasra emeli Luther a bibliát:
„Ez az én fegyverem és erős paizsom! 
Megvéd ellenségtől az égi hatalom!“

Tetzel egy szép napon szedi sátorfáját. 
Nem veszi már senki ócska céduláját. 
Búslakodva indul vissza hazájába...
S Luther szól: „Meglakol, ki az Igét

bántja!“

Kajetán előtt.
Wittenbergi ajtón ott áll már a tétel... 
Megtelt a kis város örvendező néppel. 
Olvassák az írást s szólnak: „Áldott le

gyen,
Aki győzelmet nyert a láncolt lelkeken!“

A tételek híre eljutott Rómába 
S jött a levél: „Márton, jöjj kihallga

tásra !
Igazold magadat Leó pápa előtt!
Ha nem jössz, átok sújt, mint csalfa hit

szegöt!“

De Bölcs Frigyes, aki Luthert megsze
rette,

ö t a hosszú útra el nem eresztette, 
így jött Augsburgba Kajetán, a főpap, 
Hogy gátat vessen a nagyobb viharok

nak.

Megidézte Luthert, mint nagy szentség-
törőt.

ö  a földre borult a nagy főpap előtt. 
Intett az és Luther térdre emelkedett.
S egy újabb intésre végre felkelhetett.

Kajetán kevélyen, gőggel előadta:

Irta: Várhegyi Iván.
„Vonja vissza tanát pápai parancsra! 
Minden újítástól óva őrizkedjék,
Nehogy megzavarja az egyház békéjét.“

Luther így szólt: „Noha a pápát tiszte
lem,

Ezt a kívánságát mégsem teljesítem. 
Tételeimet én soha el nem vetem,
Csak, ha az írásból netán meggyőzetem!“

Heves vita indul a pap s Luther között, 
Mintha két egyenlő állna egymás előtt. 
Végre is Kajetán Luthert elküldötte,
S másnapra magához ismét berendelte.

Meg is jelent újra a bátor, hős barát 
S kezdett a főpappal ismét heves vitát. 
„Vond vissza tanaid! — kiált a pap vég

re
Vagy ne kerülj többé a színem elébe!“

Luther eltávozott Augsburg várából. 
Tudta, hogy kivetik öt majd az „egy

háziból,
Hogyha viszavonni tanát nem akarja:
Ám megvédte híven Bölcs Frigyes hű

karja.

V itá i.
Bölcs Frigyest nem merte sérteni a pápa, 
Azért nem küldhette Luthert tüzhalálra. 
S most Frigyes a pápát ismét arra kérte: 
Küldjön más követet s tán meglesz a

béke.

AÍ új tárgyalásra Miltitz vállalkozott,
Ki a békességért ügyesen dolgozott. 
Altenburgba hívta Luthert s tárgyalt vele 
3 ő hallgatást ígért, ha nem kötnek bele.

De ellenségei ekkor sem hallgattak,
Azt hitték, megijedt s újra rátámadtak. 
Eck tanár hívta ki most Luthert vitára 
S kitűzték a vitát Lipcse városába.

Karlstadt tanár szállt ki először vitába. 
„A szabad akarat“ volt a vita tárgya. 
Majd Luther állott ki, tisztán szárnyalt

hangja.
Elámult mindenki, aki őt hallgatta.

„A pápa hatalma“ került nagy vitára. 
„Ki nem hiszi — szólt Eck — az pokol

prédája.“
De Luther meggyőzőn, tisztán kimutatta: 
E tannak emberi jog csak az alapja.

„Eretnekség e tan!“ — hangzott fel Eck
hangja.

„Amit Húsz hirdetett, Luther is azt val-
ja.“

Luther erre nyomban bátran elismerte: 
„Húsz igazat mondott, mitől sem ret

tegve.“

„Szentírás, hitvallás pápát nem ismernek. 
Á zsinat téved, az Írás nem tévedhet.“ 
A fényes teremben zengett Luther hang

ja,
Kezében virág volt s közben szagolgatta.

A vitában Luthert Eck így le nem győzte, 
Sőt a vita után Luther úgy érezte:
Ügye igazságos s jöjjön bár száz halál: 
Megvédni tanait ő bátran harcba száll,

Luther és az átokbulla.
Nem nyugodtak soká Luther ellenei. 
Tanakodtak, miképp vessenek tört neki. 
Rávették a pápát: Adja ki a bullát! 
Sújtsa nagy átokkal Luthert s tanítását!
Megjelent a bulla. Luther nem fél tőle. 
Röpiratban felel: Az Úr a védője! 
Eltökéli, szakít Rómával, pápával,
Minden átkot legyőz Isten oltalmával.
Egyik napon veszi a bullát magához, 
Azután kimegy a város kapujához,
Ott az átokbullát a tűzbe hajítja: 
„Hamvadjon el, mert a Krisztust szomo-

rítja!“
Elhamvadt a bulla. Mi maradt? Csak

pernye.
De a láng beszórta fényét a szívekbe.
S bár szorongott Luther, megnyugodott

végre:
Érezte most Krisztus száll a harcba érte.

Luther Wormsban.
Tavasz volt. Kivirult a rétek virága... 
Megidézték Luthert Worms híres várába. 
Igazolja magát: mi a tanítása?
Bátran megjelenhet, nem lesz bántódása.
Barátai kérik: „Ne menj, maradj vélünk! 
Ha törbeejtenek, ki lesz a vezérünk? 
Húsz János is bízott a császár szavába, 
Mégis elítélték kínos tüzhalálra!“
Minden jó barátja váltig marasztalja,
De ő szól: „Mennem kell. Az Úr így

akarja!
Ha oly tűz égne, hogy eget verné lángja. 
Akkor is elmennék bátor hitvallásra!"
S hogy közel ér Wormshoz, sok nép

megy eléje.
Ünnepük és áldást mondanak nevére. 
Kíváncsian nézik azt a hős barátot,
Aki a pápával bátran szembeszállóit.

(Folytatjuk.)

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben  

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.
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K iadóhivatala
PAPA

D u n á n tú li S z a k á c s k ö n y v é t
három pengő beküldése ellenében bérmentve szállítja a szerző:
alsószopori NAGY FERENCNÉ Sopron, Jókai-utea 16.

R uhafestés - v egy  tisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 8—10

Evangélikus állatorvost keresünk al
földi községünk számára. Fiatal, lehető
ség szerint nőtlen állatorvosok, akik kez
deti nehézségek árán is komoly életlehe
tőséget kivannak maguknak teremteni, 
közelebbi címet a Harangszó szerkesz
tőségében kaphatnak válaszbélyeg elle
nében. 2—3

Megbízható kertészt keresek gyü
mölcs- és veteményes kertemhez. Cim 
válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal
ban. 2—2

TIBiCIOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXMÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó*-ra
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Németül beszélő urilány 7 éves isko
lásfiú mellé kerestetik. Cim: Dr. Gabá- 
nyi Lajos körorvos, Pusztavám, Fejér 
vm. 2—2

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZES ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
D l. SCHUTT GYULA, SZENDE SRNÓ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁR. 
Felelői uerk eu W  6i k i a d ó ;

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat sem  adónk vlnxa

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.: 7-63.
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Wien 20-26 Hh. 22-50 0 04 Graz 6.10 Szh. 10-43 13 27
0 24 □ Győrszentiv. 0-40 Bpest k. pu. 10-30 13 29 8 13 37 Hh. 14 29 Wienl8'43

□ Győrszentiv. 0 50 í Ot 13 45 Sopron 16"10
Budapest k. pu. 22 05 í 28 52 2 20 Szh. 5.34 Graz 1014 13 48 Vesz 17 07 Bíür20 34
Graz 17-24 Szh. 22-38 í 40 46 2 2b Budapest k. pu. 5"53 14 00 Szombathely 17'09
*Bpest k. pu. 23-50 2 07 12 2 19 Hha. 3 19 Wien 6 00 □  Győrszentiv. 14-25 14 40

2 45 Hha. 4-04 Wien 7 25 15 30 □ Győrsztiván 1546
*Wien 23-50 Hh. 2-20 3 20 08 3 28 Budapest k. pu. 6'20 □  Győrszentiv. 15 56 16 12

4 54 □  Győrszentiv. 5"10 Sopron 1405 16 28
5 22 Hha. 6.42 Wien 9 47 y Budapest k. pu. 1318 16 29 21 16 50 Hh 17-50 Wien 19 24

Hegyeshalom 4-20 5 23 Szombathely 1330 16 33
5 28 +Eszt.8-38Bkp7-57 Wien 12 24 Hhl618 17 10
5 35 Sopron 8 06 »Bpest k. pu. 15.20 17 18 5 17 23 Hh 17-59Wienl9-24

□ Győrszentiv. 5 20 5 36 17 20 Veszprém 2025
□ Győrszemere 5 52 6 21 17 33 ++Szhl9-36 Sz21-24

6 22 Szh. 9-27 Graz 15-30 »»Sopron 16-17 17 33
6 58 Veszp 10-12 Bf. 11-20 17 41 »»Sopron 18-57

Szombathely 4-05 7 20 ++Szgl3-39Sz 15-50 17 50
Hegyeshalom 605 7 23 22 7 45 Bpest k. pu. 10 50 »Wien 15-55 Hh 17-18 17 54 8 18 02 Bpest k. pu. 20 05
Sopron 5'10 7 25 18 15 Hegyeshalom 1930
Veszpvarsány 5"45 7 32 18 19 Bpest k. pu. 2L22
Felsőgalla 5'13 7 38 18 20 Cyőrszemere 18-47
++»SzomDath. 6'13 8 02 2 8 04 Hegyh. 8-43 Plf. 9 22 Győrszemere 1850 19 16
-j-^Budap. k. pu. 7’33 9 21 1 9 22 Hh. 9 54 Wien 11 24 Wien 16-00 Hhl8 20 19 23
***Wien 7-45, Hh.9-0 9 33 2 9 35 Budap. k. pu. 11 30 Veszprém 1635 19 42
Bfür. 5"40 Vesz. 7 00 9 40 Bpest k. pu. 16 45 19 D l
Bpest k. pu. 6‘17 9 43 »»»Bpest k. pu. 18 10 20 04 2 20 06 Hh 20-40 Wien 21'56
Wien 6-24 Hh. 9 06 10 02 18 10 20 Bpest k. pu. 1315 20 08 Sopron 22-16
^Budapest k.pu.8 20 10 08 1 10 09 Hh. 10.41 Wien 1213 20 14 Szombathely 23'02
Szgott.602Szh.7 35 10 09 20"17 Hegyeshalom 21-20
»»Sopron 8'55 10 11 20 23 Veszprémvars. 21-38
Budap. k. pu. 8'30 10 30 05 10 35 Hh. 11.11,Wien 12-37 20 24 Komárom 2109

10 36 »»Sopron 1152 +*Plf. 19 25 H.20 05 20 37 8 20 45 Szh 22-42 NagykO-21
10 40 Hh. 11-43, Plf. 12-29 +§§Wi. 18-44 H 20-14 20 46 120 47 Bpest k. pu. 22-40
10 40 Szthely 13 25G.19 32 □Győrsztiván 2124 21 40
10 50 Vesz. 13-45 Bf. 14-58 §§Wienl9-52H 21-21 21 53 121 54 Bpest k. pu. 2347

»Wien 100 Hh. 11-23 11 59 1 12 00 Bpest k. pu. 14 00 22 30 □ Győrsztiván 22-46
Bfür.9-05 Vesz. 10 20 13 18 Sopron 2012 22 30 .
Wien 8-05 Hh. 12-33 13 25 25 13 50 Bpest k. pu. 17 24 Bfür 18 20 Vesz 19.35 23 08

+  Eszt 18-27 B 20-45 23 18

Jelmagyarázat: * gyorsvonat, ** gyorsmotor, *** gyorsmotor, melyen semmiféle ke ivezményes-, vagy bér-
letjegy nem érvényes; 4-§ expresszvonat, közlekedik hétfő, szerda, péntek X. 4—1937. IV. 3. 4-§§ expresszvonat, köz-
lekedik kedd, csütörtök, szombat X . 4—1937. IV. 3.; § expressvonat, közlekedik hétfő, szerda, péntek 1937. IV. 4 - V.
21.; §§ expressvonat, közlekedik kedd, csütörtök, szombat, 1937. IV. 4—V. 21.; 4- Komárom--Budapest k. pu. között
gyorsvonat; ++  Győr--Szombathely között gyorsvonat; +* gyorsvonat, közlekedik 1937. IV. 17. 24, V. 1. 8. 15.;
+T* gyorsvonat, közlekedik 1937. V. 2. 9. 17.; □  csak munkanapokon közlekedik
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panaszkodással, siránkozással. Föl j Ezen a jövendőn kell csüngenünk
a fejet. Lobogjon a reménység, teljes szívvel!
mert Isten jön és uj világot teremt. | Urbán E rnő.

Evangélikus egyházunk helyzete dióhéjban.

A n a g y  r e m én y ség .
De uj eget és uj földet vá

runk az ő Ígérete szerint. 2. 
Péter 3:13.

Tudjátok, hogy mi a legnagyobb 
gyöngéje a mai keresztyénség- 

nek ? Az, hogy csak a mával, leg
feljebb a holnappal törődik, de 
esze ágában sincsen a jövendőre 
várni. Itt van a bökkenő. Ebbe be
tegszik bele a keresztyénség.

Nézzük csak meg Ábrahám, Mó
zes, a próféták, apostolok, reformá
torok nagy seregét Mit csinálnak ? 
Mind valamennyien előre szegezik 
tekintetüket. Mintha semmi közük 
sem lenne a jelenhez. A látóhatárt 
fürkészik, hogy mikor tűnik fel az 
eljövendő uj világnak a jele. Köz
ben, mig csak az érkezőkre várnak 
és semmi másra nincsen gondjuk, 
országot alapítanak, egyházat szer
veznek. Ezer emberen segítenek. 
De nem ez a fontos a számukra. 
Ami fontos, még hátra van Annak 
még csak ezután kell megérkeznie: 
Isten királyságának.

Gyávák vagyunk. Azért nem me
rünk reménykedni igazában. Még 
a legvérmesebb álmunk, tervünk is 
olyan szegényes. „Ha én király 
volnék..“, mondja a mese. Ez a 
legnagyobb. És milyen törpe még 
ez is a biblia embereinek óriási 
reménységéhez képest. Nem keve
sebbet vártak, mint mindennek tel
jes megújulását. Uj ég és uj föld 
van útban. Ez a jövendő! Erre kell 
várnunk. Ilyen nagy dolgokat ké
szít az Isten. Ezért soha nem lehe
tünk eléggé merészek és vakmerők 
a reménységben.

Mi keresztyének nem vaktában 
reménykedünk. ígéreteink vannak. 
Emberi reménykedés megcsal. Ám 
de az Isten igéretibe fogódzó re
ménység, ha még oly szédítő is, 
biztosra teljesedik. Félre ezért a

6 . Finnország.
Kapcsolatunk sokféle néppel lehet. Az 

egyikkel politikai, a másikkal gazdasági. 
De nincs még egy nép, amelyikkel olyan 
szoros volna a kapcsolatunk, mint a kék- 
egíi, kékvizíi Suomi népével. Ez nem em
bercsinálta érdekkapcsolat, hanem Isten
teremtette vérségi kötelék. Szövetsége
sünk lehet több-kevesebb Európában, — 
testvérünk csak egy van a nagyvilágon: 
Finnország. Boldogok vagyunk és busz- • 
kék, hogy bennünket, magyar evangéli-

E rk k i K a ila  finn  érsek.

kusokat még egy szál is összefűz a finn 
atyafiakkal: az evangéliomi azonos hit.

Éppen ezért Finnországról nagyon ne
héz beszélni. Nem mintha nem volna mit 
mondani, hanem mert kimondhatatlanul 
sok mondanivaló kínálkozik. Mindazonál
tal kíséreljük meg a testvéri szív szere- 
tet-tengerét „dióhéj“-ba kényszeríteni.

A keresztyénség úgy az ezredik esz
tendő körül jutott el a finn néphez. Nem 
a szeretet vitte, hanem az erőszak. Nem 
meleg szívet vitt, hanem kemény igát. 
Henrik, az angol származású svéd érsek

ezzel a kemény mondattal kötött ki a 
finn parton: „Vagy megkeresztelkedtek, 
vagy meghaltok.“ Csoda-e, hogy ilyen 
ajánlás után a keresztyénség nem tudott 
a finn nép szívéhez hozzáférközni. Úgy 
voltak vele, mint többé-kevésbbé mi ma. 
gyarok is. Idegen hatalom politikai el
nyomásának kendőzött szándékát látták 
benne, — és nem alaptalanul. — Az 
evangéliommal a finn nép a reformáció
ban találkozott igazán. Ez a találkozás 
most már oly mély volt és oly őszinte, 
hogy Suomi népe mindörökre eljegyez
tetett az evangéliomi keresztyénség szá
mára. Az ország reformátora a witten
bergi emlőkön nevelődött Agricola Mi
hály volt. Ez az evangéliomi keresztyén
ség volt az, amely, az évszázados — 
előbb svéd, majd orosz — elnyomás ros- 
kasztó terhe alatt is talpon tartotta ezt a 
népet. Ez az evangéliomi keresztyénség 
volt az, amely ébredési mozgalmak több
szöri megujhodó folyamatán keresztül a 
mostoha finn föld szűkös anyagi lehető
ségei közepette is nagyszerű keresztyén 
alkotások gyümölcstermő eredményeiben 
bizonyította meg magát. Közülük a pa
rasztpróféta, Ruotsalainen Pál ébredési 
mozgalma a legismertebb nálunk. Ez az 
evangéliomi keresztyénség volt az, amely 
az európai légkör minden politikai és lelki 
viharában megőrizte tiszta lutheri voná
sait. S ez az evangéliomi keresztyénség 
az, amely a mai szabad ország földjéről 
egyre gazdagabban sugározza áldásait 
felénk is.

Finnországnak ma (1926.-os statisz
tika) 3,558.220 lakosa van. A lakosság 
10 százaléka svédül, a többi finnül be
szél. Az evangélikusok száma 3,426.060. 
A finn testvérnép tehát 98%-ban evan
gélikus. Ennek a puszta számbeli tény
nek a tükörében milyen igaztalanná silá
nyul bizonyos körök hivalkodása, ame
lyek azt mondják, hogy ök a magyar 
vallás.

A finn egyház öt püspökségre oszlik. 
Az érseki székhely Turkuban van. A püs
pököt a lelkészek választják és az állam
fő nevezi ki. A püspök mellett székeskáp
talan működik, melynek tagjai a püspö
kön kívül a dómprépost, két úgynevezett 
asszesszor és egy jogász ember. A se
gédlelkészek két évi gyakorlat után a
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káptalan előtt gyakorlati vizsgát tesznek. 
A lelkészt a káptalan két jelöltje közül a 
gyülekezet nagykorú tagjai választják. 
Jelenleg körülbelül 1100 lelkész végzi 600 
gyülekezetben 1000 istentiszteleti helyen 
a finn nép lelki gondozását. Az utolsó 
finn újtestámentom-fordítás 1913-ból va
ló. Van külön, több mint 100 éves, bib
liatársulatuk, körülbelül 50 egyházi lap
juk körülbelül 200.000 előfizetővel (legis
mertebb a Kotimaa, amely velünk is cse
repéldány viszonyt tart fenn). A finn 
egyházban nagyon virágzó vasárnapi is
kolai munka folyik. Közel 6000 tanító és
15,000 tanítónő tanít 187,000 vasárnapi 
iskolai gyermeket. .Nagyon alapos az if
júsági munka is, amely népfőiskolák 
fenntartásával, konferenciák, könyvtárak 
stb. segítségével szolgálja Finnország jö
vendőjét. A szeretetmunkát négy diako
nissza, egy diakonusintézet és számos 
más természetű egyházi vállalkozás végzi 
kórházakban, árvaházakban s egyéb in
tézményekben. A kis finn egyház na
gyon széleskörű missziói munkát is vé
gez Afrikában, Kínában és Japánban. A 
misszionáriusok száma közel 100, a benn
szülött munkásoké 300. Gondot fordíta
nak a szórványgondozásra is, különösen 
a szovjettől veszélyeztetett Inkeriben. 
Sőt legújabban finn testvéreink megta
lálták a módját annak is, hogy szegény
ségükből is támogassák a magyar evan
gélikus szórványmunkát is. — Mindezek 
csak számok és száraz adatok, amelyek 
csak keveset tudnak érzékeltetni a finn 
evangéliomi egyház belső életéből. Na
gyon kifogynánk a helyből, ha szólnánk 
az ébredési mozgalmakról, a háziisten- 
tíszteletekről (szeurat), a gazdag áhíta- 
tossági irodalmukról és egyebekről, ame
lyekben csörgedezik valójában a finn 
evangélikusság tiszta életvize.

Örüljünk annak, hogy újabban egyre

elmélyiilőbb kapcsolat alakul ki a finn és 
magyar evangélikusság között. E kap
csolat révén máris sok értékes új szín és 
belső gazdagodás származott hazai egy
házunk életére. Örülünk annak is, hogy a 
jövő évi egészen nagyszabású finn lel
készlátogatás még jobban el fogja mélyí
teni ezt a kapcsolatot.

Testvérek vagyunk. Ők északon, mi 
délen. Közöttünk a vajúdó Európa lázas

A turku i érseki székesegyh áz.

teste. De testvérek vagyunk. Dobbanjon 
együtt a szivünk, lendüljön együtt a ke
zünk a közös vér szeretetével, a közös 
hit erejével a közös Ur szolgálatában!

K ö z l i :  S z a b ó  J ó z s e f

X Amtly mértékben hiszel, olyan 
mértékben tudsz szeretni.

L u th e r

Az egyház a kereszt alatt.
Október 9.-én tartotta meg előadásait 

Budapesten Barth Károly svájci teológiai 
tanár, akinek magyarországi előadókör- 
útjáról már eiőbbi számunkban beszá
moltunk. Budapesten a református teol. 
akadémia dísztermében gyülekezett ösz- 
sze nagyszámú református és evangéli
kus lelkész és teológus, akikhez Barth 
egy délelőtti és egv esti előadásban szó
lott. Délelőtti előadásának címe: Nép
egyház, szabadegyház, hitvalló egyház? 
volt, míg az estié: A német egyházi harc 
tanulságai.

Az alábbiakban közlünk néhány gon
dolatot Barth előadásaiból. Hallgassuk 
meg ezeket a gondolatokat, sőt szívleljük 
is meg őket, mert megérdemlik, hogy 
cselekedetekké és életté váljanak magyar 
evangélikus egyházunk életében. Olyan 
ember mondotta el őket, aki figyelmes és 
alázatos hallgatója az örök igének. Amit 
mond, nem magától mondja és nem a 
magáéból adja, — csak azt mondja amit 
ő is úgy hallott: az igéből; — csak azt 
adja, amit ö is úgy kapott: az Istentől. 
Az ige szolgája akar lenni csupán és ez 
adja meg néki a jogot arra, hogy az egy
ház tanítója lehessen.*

„Az állami rend hivatása az újszövet-

Zrínyi prókátora.
Történeti színm ű, n ég y  fe lvon ásban . E gykorú  dalokkal.

Irta: P a y r  Sándor. Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel is kibővítette: K a p i G yula.

S zem é lyek :
Wittnyédi István, soproni prókátor Frangepán Katalin, neje. 
Erzsiké leánya Bethlen Miklós.
Pál I Petióczi István.
Zsiga I 1 Gremonville, Irancia követ.
Lozsi János, Íródeák ) Coligny 1
Zabán Izsák, házitanító } 1 nye y Guitry ! francia tisztek.
Fatime fogoly törökasszony j aza an' De Feuillad 1
Nágel Lipót, városbiró Koszoczki János, jezsuita.
Metzger Kristóf Szovits Kristóf, prédikátor
Pauer Lőrinc \ Sárfői Miklós, magyar rektor.
Krámer Pál I városi GerstlNáthán.kereszturiházaló
Andrássy János \ tanár«*- Armpruszter János, pozs. polg.
Lövey Mátyás r Fejes László, gombkötő
Reichenhaller Richard \ sok Mariska, a leánya.
Gradt György / Márton, a Matschakerhof ven-
Szablik Vencel, toronyör. déglőse.
Schnabel Fülöp, gazdapolgár. Ferenc, Zrínyi katonája.
Gróf Zrínyi Peter

Városi tanácsosok, soproni és bécsi polgárok és nők. 
Diákok, zenészek, katonák.

Történik 1664-ben Sopronban, az I. felvonás a városházán, a 
II. és IV. felvonás Wittnyédy házában, a III. felvonás Becsben 

a Matschakerhof szállóban.
I. FELVONÁS.

(A városháza nagy terme. Hátul az utcára nyíló apró szemes, 
széles nagy ablak. Felette régies felirat: „Annus, 1617. aureus.“ 
A falakon olajfestmények, arcképek. Balfelpl szárnyas főajtó.

Jobbfelől. nagy tanácskozó asztal, mely hosszában a közönség 
felé nyúlik ki. Magashátú székek. Balfelöl a fal mellett padok.)

1. JELENET.
( F e j e s  Lá s z l ó :  Zsinóros, gombos, világos szürke magyar 
ruhában. — Ma r i s k a :  Régies magyar viseletben. A föajtón 
jönnek be. A függöny felvonásakor a tóronyerkélyről fuvóhang- 

szerek ütemei hallatszanak.)
FEJES: Gyere csak leányom, senki sincs még. Temp

lomba mentek, az új bíróért imádkoznak.
MARISKA: Apám, én úgy félek és szégyenlem magamat. 
FEJES: Soh’se félj. A magyar ember sok csúfságot megér, 

ha német közé keveredik. De majd teszünk róla.
MARISKA (Síró hangon): Bírák elé, férfiak elé állítanak 

engem, szegény leányt, mikor semmit sem vétettem.
FEJES: Ne is bántson ám senki, még nézéssel se, ha a 

szeme világát szereti. No csak ne sírj. Mások is jönnek már. 
(Leülnek a padra.)

2. JELENET.
( El ő bb i e k .  S c h n a b e l  gazdapolgár. Fekete kabátban és 

a soproniak hagyományos börnadrágjában.)
SCHNABEL (Németes kiejtéssel beszél. Fejest kelletlenül kö
szönti): Jó napot! (Fel s alá jár.)

FEJES: Adjon Isten kendnek is. (Egy kis szünet után): 
Hát kendnek is mi baja van?

SCHNABEL: Nagy baj, igen nagy. Két szép fiam van. 
Nagyok, ekkorák, ni! (mutatja). Az egyik Szepl, a másik 
Michl.

FEJES: Már a nevük is szép. Nos aztán...
SCHNABEL: Gondolja csak, az én két jó fiamat azok a 

gróbián magyar diákok beledobták a halastóba.
MARISKA: (Mosolyog).
FEJES (meglepetve): Hát te már nevetsz is, Mariska? 
MARISKA: Hogyne nevetnék, édesapám. Ismerem a két 

mamlaszt. Elhiszem, hogy beledobták.
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ség szerint az, hogy biztosítsa az evan- 
géliom hirdetésének szabadságát. Ez az 
Istentől nyert hivatás az államnak leg
magasabb méltósága.

#
Az egyház legyen egyház. Ne legyen 

piac. iskola, színház, vagy szalon, hanem 
csak és egyedül az, aminek Isten rendel
te: Isten temploma e világban, ahol
egyedül őt imádják és dicsőítik.

*
Az egyház csak akkor vállalhatja a 

népegyház felelősségteljes feladatát, ha 
mindig az ószövetségi papok és próféták 
méltóságával tudja és meri az államnak 
hirdetni az Isten igéjét.

*
Az az egyház hitvalló egyház, amely 

az üldöztetések közepette is megmarad 
egvháznak és nem mond le az élethez 
való jogáról. *

Amikor az egyházat üldöztetések 
érik, akkor tűnik ki. hogy kicsoda hő 
tagja annak. Mert akkor sokan megbot- 
ránkoznak és elbuknak (Máté 24:8-10.), 
sokan akik elsők voltak utolsókká lesz
nek és sok utolsók lesznek elsőkké.

*
Isten néha nehéz időket bocsát az ő 

egyházára. Az egyház nem kívánhatja 
ezeket a próbatételeket, mert az elbiza
kodottság volna. De ha eljönnek, akkor 
nem futhat meg előlük, mert az engedet
lenség és hitetlenség volna. Azért az 
egyháznak mindig készen kell lennie ar
ra, hogy bátran vállalja a mártír-egyház 
nehéz, de dicső keresztjét.

*
A kereszt alatt látszik meg, hogy Is-, 

ten egyháza egy nyáj! A német egyház

nehéz napjaiban evangélikusok és refor
mátusok egy lélekkel fogtak össze a kö
zös ellenség ellen.

★
Az egyház a kereszt alatt látja meg, 

hogy az ős ellenség az, amely most is 
üldözi. Mindig a sátán az, aki más és 
más alakot öltve, ma a „modern“ ember 
ábrázatában üldözi az egyházat.

#
Az egyház a kereszt alatt nemcsak 

megállani és élni, hanem növekedni is 
tud! Isten igéje nem tér vissza üresen! 
Minden elhangzott igehirdetés megvetése 
kikéi egyszer, — éppen a legnagyobb 
veszedelem idején. *

A kereszt alatt látjuk meg igazán, 
hogy az egyház csak az Isten igéjéből 
élhet, de ha abból él, el nem veszhet! 
Ezért az egyháznak élnie is kell az igé
vel. Számára a biblia nem díszkönyv, ha
nem napiparancs, nem ünnepi kalács, ha
nem mindennapi kenyér.

*
Az egyházat a kereszt alatt nem em

berek hitvalló hősiessége tartja meg, 
hanem egyedül Istennek hatalmas keze. 
Az egyház az ige gyertyatartója, de 
mégis az ige hordozza az egyházat, a 
testé lett Ige, jézus Krisztus győzedel
meskedik, ezért az ö egyházán a pokol 
kapui sem vesznek diadalmat!

*
A német egyház most kereszt alatt 

jár. Az ö keresztjük a mi keresztünk is, 
„tua rés agitur ecclesia hungarica!“ 
Még reád is hozhat ilyen nehéz napokat 
az Isten, magyar evangélikus egyház. 
Vigyázzatok és imádkozzatok!“

G roó  G y u la

Ax Istenben elrejtett élet. ®
Isten t m egta lá ln i csak  lem ondás és ve sz

teség árán lehet
A k i valam ilyen  veszteség , va g y  szere te tt 

lény távolléte m ia tt panaszkod ik , a z  m ég  
nem ta tá lta  m eg  a z  Istent.

S zom orú ságu n k  v ilágos b izonyítéka  
annak, h o g y  Isten nem elég  nekünk.

A m agunkbanézés eleinte eg y  k issé  ne
héz, m ert lelkünk m egszokta , hogy sose  le
gyen otthon, hanem szerte kalandozzék.

Isten a  m enny.
Ö röm höz elég  hosszú  a z  örökkévalóság, 

de a  szenvedésre csak e rövid  fö ld i élet 
van k iszabva .

Minden p illa n a t e lvész szám om ra , m ely
ben nem  tekin thetek  f e l  H ozzád .

A z A tya  jo g o s  h a rag ján ak  keserű p o 
harát J ézu s egészen  k iitta .

S zég ye ld  m agad, ha szenvedésnélkü li 
életet a k a rsz  éln i I Hiszen a  szenvedésnél
kü li élet szer  etet n élkü li élet.

* N é h á n y  g y ö n g y s z e m  L o u v ig n i-T e rs tc eg e n  m a i  
s z á m u n k b a n  is m e r te te tt  m üvébő l.

Nem bírunk a hívőkkel! ?
A Kotimaa című finn újság érdekes 

beszélgetést közöl egy volt orosz népbiz
tossal, akinél érdeklődtek a kommunista 
istentelenségi mozgalom eredményei fe
lől. A volt népbiztos bevallotta, hogy az 
eddigi harcban az istentelenségi mozga
lom maradt alul.

„Egész sereg templomot becsukat- 
tunk, de az emberek letérdepelnek körü
lötte az utcán. Dermesztő fagyban, havas 
földön, jégen ott térdepeltek összekul
csolt kézzel imádkozva. A börtön és kard 
tehetetlen volt velük szemben. Voltak 
ugyan, akik segítettek nekünk letépni a

SCHNABEL: No tessék, ilyenek a magyarok. Ez a lány 
még nevet is. No de várj, ezután majd mi nevetünk. Az új bíró 
a mi emberünk. Más világ lesz Sopronban.

FEJES: Ugyan úgy-e? Ha más baja nincs, sógor, ebből 
kár lesz lármát ütni.

SCHNABEL: Más is van. igen sok. Mink már megbeszél
tünk. Az ungrische Wirtschaft lesz vége.

FEJES: Ha annyi virtus van bennük, sógor, a törököt üs
sék, ne a magyart. Itt vannak már Zalában.

SCHNABEL: Az messze van, de nekünk itt a baj. Az 
mégis csak volt borzasztó, hogy az a jöttemente Notári Fit- 
nvédi az a „grober Unger“ orránál fogva vezette a várost. Rá
hallgatta mindenki. Egész Oedenburg volt már rebellis. Csá
szár is haragudta Bécsben, semmi privilégium nem adta.

FEJES: Rosszul tudja, sógor, többet használt Wittnyédi 
a városnak, mint ötven Nágli bíró.

SCHNABEL: Nem igaz. azt mondok! A magyarok meg
rontják a mi régi jó szokás, Sitten und mores. A német urak is, 
Gradt. Reichenhaller már magyar ruhában járnak.

FEIES: Szebb is az, mint a plundra, meg a bugyogó.
SCHNABEL: Nem igaz! A magyar nemes urak, nem fi

zetnek adót. Jó nekik ingyen a mienk szép város. Itt erősek a 
falak. Ide nem jön a török.

FEJES: Nem jól tudja. Ők is fizetnek városi adót, hisz 
reverzálist vesznek tőlük.

SCHNABEL: De Fitnyédi csak nem fizet, pedig két haza
van?

• FEJES: Kelmed sem fizetne, ha jussa volna hozzá. Wit- 
nyédy nemes is, prókátor is. Két nagy ok, hogy ne fizessen.

SCHNABEL: Áztat mi nem tűrjük. Csinálunk leszámolást.
FEJES: Ott leszünk. Állunk elibe. (Fuvóhangszerek ze

néje hallatszik a torony erkélyéről.)
SCHNABEL: Most legyünk csendes. Jönnek a temp

lomból.
FEJES (a hátsó ablakon kinézve): Fújjad csak toronyőr! 

Varjak és vadludak táncoljanak fent a muzsikádon. Szegény

Magyarország! Neked német nótát fújnak itt a határon. Az ek- 
hót meg Bécsből várják.

3. JELENET.
(Pauer, Krámer és egy tanácsos: a szenátorok német ruhájá
ban. — Andrássy, Lövey, Gradt és Reichenhaller: magyar ru
hában. Toronyzene hallatszik, míg egymásután beszállingóznak 
s fel-alá járkálnak. Közben panaszos városi polgárok is jönnek 

s a fal melletti padokra ülnek.)
KRÁMER: (Nagy rátartisággal jön be s bár kellemetle

nül, mégis kezet nyújt az egyik pádon ülő polgárnak).
PAUER (félrevonja): Ne fraternizálj. Ha már szenátor- 

ságra vitte Isten a dolgodat, tartsd is a rangodat. A familiari- 
tás megöli az auktoritást.

KRÁMER: Igazad van. De hát az ember gyenge és 
megfeledkezik. Uj ember is vagyok még a hivatalban. (Leülnek 
hátul az asztal mellé.)

ANDRÁSSY (a szín elejére jön Löveyvel): Ennek a bur- 
gerlájtnak még a papja is mennyire fél a császártól. Mennyire 
lelkünkre kötötte a hűséget. Hej pedig a félholdnál is nagyobb 
veszedelmünk nekünk a sas, a kétfejű. Török és német, mint 
két malomkő horzsolja halálra a mi szegény nemzetünket.

LÖVEY: Barátom, ezek a magyaroktól félnek. Bocskay- 
nak sem tártak kaput. Szűkkeblű, óvatos és haszonleső ez a 
polgárság. A város kőfala neki a világ vége, azon túl nem lát 
és nem érez. A bécsi kaput megnyitja, mert onnan vár szaba- 
dítót; de a magyar kapu csukva van, nekik mi lázadók 
vagyunk.

ANDRÁSSY: Hál’lstennek, valamennyi itt sem ilyen. 
Lacknerék, Artnerék iskolája még nem halt ki. Ők tudták, hogy 
a mi hátunk fedi Európát és a mi vérünk foly mások nyugal
máért. íme nézzed, Grandt, Reichenhaller uraimék velünk van
nak a tanácsban. Nekik csak a nevük német, szívük velünk 
érez. Magyar iskolánk az ő művök. De nem is kedvesek ám 
Nágli uram előtt.

(Folytatjuk.)
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keresztet a tornyokról és lerombolni a 
templomokat, de milliókra ment azok 
száma, akik hivek maradtak hitükhöz és 
mi tehetetlenek voltunk velük szemben, 
örömmel mentek ezrével száműzetésbe 
és a halálba. Magam is láttam nagv cso
portokat, amint egyházi éneket énekel
ve, arcukon csodálatos ragyogással men
tek a börtön vagy száműzetés felé. Nem 
hiszem, hogy valamikor is Szovjetorosz- 
országban győzni tudjon a hit elleni harc. 
A hit megmaradt és meg is fog maradni. 
A lelkészek meg vannak uayan fosztva 
minden állampolgári jogtól, azonban 
megkaDják mégis, amire szükségük van, 
a híveiktől! ,

A tanácsköztársaság az ifjúság isten- 
telenitésére fordít a legtöbb erőt és áldo
zatot. Az ifjúság nagy lelkesedéssel csat
lakozik is ezekhez a szervezetekhez és 
hadat üzen mindennek, ami csak a hithez 
vagy egyházhoz tartozónak látszik. Ami
kor azonban felserdiilnek és a vörös had
seregben leszoleálják a katonai évüket, 
otthagyják az istentelenek táborát és a 
hívőkhöz csatlakoznak.

Mindezeket látva, kénytelen voltam 
elgondolkozni afölött: hogyan hihessek 
tovább a kommunizmus és istentelenség 
végső győzelmében, mikor azt látom, 
hogy mindezek nem tudnak lehatolni az 
orosz lélek mélységéig s csak a felületét 
érintik. Az orosz lélek a maga mélységé
ben hivő marad. Még azok is, akiket 
gyermekkoruktól fogva istentelennek ne
veltek s minden hivő behatástól óvtak, 
most hívőkké lesznek. Oroszország ment- 
hetetelnül meg van fertőzve a hittel!

Mindez nemcsak az én tapasztalatom 
Oroszországban, sok ezer vezető személy 
van. aki ugyanígy iárt, mint én. Elveszí
tettük a játszmát. Van ugvan még egy- 
pár vezér, aki nem hajlandó elismerni a 
vereséget, de ez nem változtat az igazsá
gon. A hit'ouzgóság a tanácsköztársasá
got és a kommunizmust is el fogja pusz
títani.!“

Buzdítson mindez minket is, hogy to
vább imádkozzunk az oroszországi hívő
kért.

A 100 éves díakónía.
Ebben a hónapban az egész világon, 

ahol csak szeretetmunka folyik, ünne
pelnek. Ünnepük az újkori női diakónia 
ICO éves jubileumát. 1836 október 13.-án 
állította be Fliedner Tivadar kaiserwerthi 
lelkész az első diakonisszákat az irgal
masság szolgálatába és ezzel megvetette 
az újkori diakónia alapját.

Fliednert nagyon sokan támadták, 
sokat gúnyolták ezért az újításért, de ő 
mindezektől nem riadt vissza. Bizonyos 
volt abban, hogy Isten akarata az, hogy 
a nő is belekapcsolódjék az egyház mun
kájába.

A diakónia rohamos fejlődése bizony
sága annak, hogy mennyire igaza volt 
Fliednernek. Felhívására tömegesen je
lentkeztek életüket, ifjúságukat odaál
dozni kész, szolgálni akaró női lelkek. 
Egyidejűleg tömegesen jelentkeztek a 
szegények, betegek, nyomorultak, elha
gyottak is, akik ápoló kéz, szerető szív, 
jó szó után vágyakoztak. De a diakónia 
nem fejlődhetett volna olyan gyorsan, 
ha nem jelentkezett volna egy harmadik 
csoport is, az áldozatkész pártfogók

nagy csoportja. Fliedner kezdeményezése 
nagy forradalmat idézett elő az akkori 
társadalomban. Mindenki ki akarta venni 
a maga részét, a szolgálatból, az áldozat
ból. Csakis így volt lehetséges, hogy 
mintegy varázsütésre, egymásután épül
tek a diakonissza intézetek, ezek mellé 
kórházak, árvaházak, agghajlékok és 
egyéb szeretet intézmények.

De a diakónia, születésétől fogva, 
nem csupán jótékonykodás és nem első
sorban jótékonykodás. Ha Fliedner csak 
ezt tudta volna megteremteni, ha csak a 
jótékonykodást szervezte volna meg, 
akkor nem ünnepelhetné ma a diakónia 
fennállásának 100 éves jubileumát. Hi
szen jótékony egyesületek létesültek, vi
rágoztak, de ugyanolyan hamar össze
zsugorodtak és eltűntek.

A diakónia elsősorban Krisztusról 
való bizonyságtétel. Nem az a lényeg, 
hogy a diakonissza beteget ápol. árvát 
gondoz, hanem az, hogv azt Krisztusnak, 
Krisztus iránti szeretetből és Krisztus 
iránti hálából teszi. „Mezítelen voltam és 
megruháztatok, beteg voltam és meglá
togattatok.“ A másik erő. melynek segít
ségével a diakónia 100 éven keresztül 
megtartotta fiatalos frisseségét és moz
gékonyságát az, hogy a diakónia s z o l 
g á l a t .  Tényleges szolgálat, mely a 100 
év alatt nem kényelmesedéit el, hanem 
megtartotta az első szeretetet, az első 
felbuzdulást.

A mai nemzedék nagy örökséget ka
pott a 100 éves diakóniában. Az örök
séggel együtt átvette a felelősséget is, 
hogy azzal sáfárkodjék.

A diakónia tovább fejlődése mutatja 
majd meg, hogy a mai nemzedék méltó-e 
erre a nagy örökségre, tud-e szolgálni, 
tud-e igazán, alázatosan Krisztusnak 
szolgálni.

H u b e r  E te lk a ,
a g y ő r i d ia k o n is s z a h á z  fö n ö k n ö je .

H ács.
Ennek a kis somogyi falunak kicsiny 

evangélikus gyülekezete is hadd beszél
tessen valamit magáról. Valóban Isten 
csodája, hogy áll még ez az idegen ten
gerrel körülvett kicsiny evangélikus 
Sion, a hácsi leányegyház.

Valamikor volt Hácson is evangéli
kus templom. A templomot azonban 
összeomlás veszedelme miatt 1920-ban 
le kellett bontani. Rommá lett az ősi 
templom, de a szívekben új tervek épül
tek és új álmok ringatóztak már akkor. 
Uj templom kell! Ez volt a terv. A szép 
tervet azonban akkor szétrobbantotta a 
kommunizmus. A sötétség baliga embe
rei megakadályozták imádságos remé
nyünk valóvá válását. Isten megpró
bálta ezt a kis gyülekezetét. De meg is 
áldotta. A háborúba vitt harangjuk he
lyett 1925-ben új harang beszerzését 
engedte meg az ő  kegyelme.

A templom utáni vágy csak nem 
lankadt el a buzgóbb hívők szívében. 
Különösen nagyra lobbant a vágyuk az 
alsógödi kis fiókegyház templomépíté
sének hallatára. Sok akadály után Isten 
kegyelméből 1934. október havában 
megkezdődött végre a templom építése.

A szorgalmas munka eredménye lett, 
hogy 1934 karácsonyára már tető alá 
került a kicsiny templom. Sajnos, ezzel 
a teljesítő képességünk egészen kime

rült. 1935-ben az építést nem tudtuk 
folytatni. Nagy és nehéz próbát bocsá
tott ránk az Úr, mert nálunk is elfagyott 
a határ. De legyen hála Néki, hogy 
1936-ban kedvezőbb lett a termés. Ara
tás után önkéntes adakozás indult meg 
a hívek között és igv nemsokára a to
vábbépítést is el tudtuk kezdeni. A mun
ka befejezés előtt áll. Ha az Úr is úgy 
akarja, akkor október 18.-án nagy nap 
lesz Hácson. öröm ünnep: templomava
tás. Kapi Béla püspök október 18.-án 
egv Lázár-sorsú gyülekezet fillérekből 
épült templomát fogja Isten kegyelmé
ből felavatni. Hát nem csudálatos az 
Isten!? Bizony az! Bizony erős vá
runk ő ü

S im o n  A r a n k a

A mi n a g y ja in k .
Id. Zólyomi W agner Dániel.

Id. zólyomi Wagner Dániel pesti 
gyógvszerész. több tudós társaság tag- 
ia. Breznóbánván született 1800-ban. 
Elemi iskoláit Breznóbányán a gimná
ziumot Dobsinán és Rozsnyón végezte. 
Már ifjú korában szorgalmasan tanul
gatta a természettudománvokat. Gyógy
szerészmesteri oklevele 1821. augusztus 
31.-én kelt Pesten. Tanulmányai öregbí
tésére felkereste a bécsi egyetemet és 
ott főleg vegytannal foglalkozott. 1825 
március 1.-én vegytani doktor lett, az 
első a gyógyszerészek között hazánk
ban. Hosszabb külföldi tanulmányút 
után Pozsonyban telepedett lé. 1828-ban 
hatalmas gyógyszerészorvostani növény
tana jelent meg Bécsben. 1831-ben Pest
re jött. 1834 május 7.-én kapta meg a 
pesti Nádor-gyógyszertár nyitási enge
délyét. Vegyi gyárában kénsavat is állí
tott elő. Nagy feltűnést keltettek tudo
mányos cikkei a cukortermelésről, 
gyógyforrások vizeiről, ércek pörkölésé
ről. Még gróf Széchenyi István is érté
kelte Wagner szakértelmét, midőn az 
ipar meghonosításán fáradozott. Külke
reskedelmi tárgyú munkájával 1844-ben 
akadémiai pályadíjat nyert. Az 1848- 
ban megalakult első felelős magyar mi
nisztérium kereskedelemügyi szakmi
nisztériumában előbb mint titkár a 
gyógyszerészügyek referense, majd mint 
tanácsos az egészségügyi osztály veze
tője foglalt helyet. Azon rövid idő alatt 
míg a minisztériumban dolgozhatott, 
hatalmas munkát végzett és törvényter
vezeteivel a gyógyszerészeiben új, vi
rágzó korszakot akart teremteni. A ter
vezetek azonban nem emelkedhettek tör
vényerőre, mert megindult alkotmányos 
jogainkért vívott dicső szabadsághar
cunk. Wagner Dániel úgy látta, hogy 
neki is részt kell vennie a küzde
lemben tudásával. Nagy vegytani tudo
mányával a puskaporgyártásban jeles
kedett. A küzdelem után Wagner is 
visszavonult a közélettől. Hivatásának 
szentelte életét. Szénsavgyára ma is a 
család kezén van. A régi Pest 100-as 
bizottságának is tagja lett. Az 1885. évi 
országos kiállításon nagy aranyérmet 
nyert. 1886-han nemesi oklevéllel kapta 
a zólyomi elönevet. Hosszú és megelé
gedett életet élt. Minden vasárnap is
tentisztelet után az egész család felke
reste az öreg urat. 90 éves korában, 1890 
január 10.-én halt meg, a kerepesi úti
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temetőben levő családi sírboltban pihen. 
1881 július 1.-én kelt végrendeletében 
feleségével közös vagyonából nagy ösz- 
szegeket hagyott az épülő evangélikus 
templomra, gimnáziumra. Rókus kórház
ra. árvaházakra. stb., azonfelül, hogy 
életükben is igen sok jótékonyságot 
gyakoroltak. A magyar gyógyszerészet 
egvik legnagyobb fiát fogja mindenkor 
tisztelni Wagner Dánielben, méltán so
rozhatjuk evangélikus egyházunk elfelej
tett büszkeségei közé, mert mindenkivel 
megtette azt, amire nemes szíve ösztö
nözte. Állítsuk példaképül a hazafias, 
nanvtudású magyar evangélikusok leg
elsői közéj K. I.

K ére lem
a z  E v a n g é lik u s  M issz ió i G y e rm ek - 

sz ö v e tsé g e k  m e g sz e rv e z é sé re .
Az úi munkaév elején a misszió Ura, 

a lézus Krisztus s a Magyarhoni Evan
gélikus Misszióegyesület nevében szere
tettel és bizalommal kérem lelkész, taní
tó. hitoktató, vasárnapi iskolavezető test
véreimet, szíveskedjenek a gondjaikra 
bízott gyermekek között a missziói gyer
mekszövetségi munkát megkezdeni. A 
legújabb idők eseményeiből azt a ko
moly figyelmeztetést olvashatjuk ki va
lamennyien: „Áron is megvegyétek az
alkalmatosságot, mert a napok gono
szok.“ (Efez. 5. 16.) Ki tudja, holnap 
már nem iár-e le a kegyelmi idő. Két
ségtelen, hogy az ős ellenség minden 
erejét és ravaszságát összeszedve, az éj
jelt is nappallá téve dolgozik. Nekünk, 
ahol csak leh'et, meg kell előzni romboló 
munkáját s szüntelenül őrködve, imád
kozva és munkálkodva arra kell töreked
ni, hogy gyermekeinket addig nyerjük 
meg Jézus és az ő ügye számára, amíg 
nem késő, amíg a sátán meg nem nyerte 
őket egészen a saját céljainak. Ebben az 
esetben mi már csak keserű könnyeket 
hullathatnánk mulasztásaink szomorú kö
vetkezményei: a szíveken úrrá lett közö
nyösség, vagy a Krisztus ügvével szem
ben megnvilvánuló nyílt ellenségeske
dés miatt, fájó szívvel nézhetnénk, hogy 
gyermekeink imádkozó, adakozó, munkás 
egyháztagok helyett az anyaszentegyház 
ellenségeivé váltak. Miért következett ez 
be? Mert mi elmulasztottuk a drága al
kalmat. hogy munkás egyháztagokká 
neveljük őket, lebecsültük, félredobtuk 
azt az eszközt, amit Isten kegyelme 
egyebek között a missziói gyermekszö
vetségi munkában kínált fel nekünk 
gyermekeink neveléséhez.

Többen vannak már evangélikus egy
házunkban, akik tapasztalatok alapján 
mondhatják el, hogy az Evangélikus 
Missziói Gyermekszövetség Isten kegyel
méből alkalmas eszköznek mutatkozik 
arra, hogy gyermekeinket a Jézus iránti 
szeretetre, felelősségérzetre, rendszeres 
imádozásra és adakozásra, munkás egy
háztagságra neveljük. Ha jobbat nem 
tudunk, becsüljük meg és használjuk fel 
ezt az eszközt Jézus örömére, gyerme
keink és egyházunk javára, a Jézus által 
megváltott pogány lelkek üdvösségére.

Ahol a missziói gyermekszövetségi 
munkát még nem ismerik, oda a legna
gyobb örömmel küldök a munkát ismer
tető nyomtatványokat, tagsági jegyeket

és bélyegeket. Ha gyermekeink a Misz- 
sziói Gyermekszövetség tagjaitól eltar
tott hindu leánykákkal levelezni óhajta
nak. kedves Vezetötestvéreimet arra ké
rem, hogy leveleiket Harmati (Horetzky) 
Béla lelkésztestvérünkhöz küldjék el (ős- 
agárd, u. p. Keszeg, Nógrád vm.), mert 
ő volt szíves vállalni a levelek lefordítá
sát és továbbítását.

A missziói gyermekszövetségi munka 
megindításáról s fontosabb mozzanatairól 
szíves tudósításaikat kérve, közös mun
kánkat Isten megsegítő kegyelmébe 
ajánlva vagyok,

hittestvéri üdvözlettel: 
B é lá k  S á n d o r  

e v a n g é lik u s  le lk é s z .

A N A G Y A P Á M  T A K Á C S  V O L T  

A Z  Á L D O T T  R Á B A K Ö Z B E N .
N a p h o s s z a t  s ző tte  a  p a ty o la to t  m e g  a  v á s z n a t  
u r n á k ,  p a r a s z tn a k , p a p n a k  é s  k a n á s z n a k .  
A m ik o r  m in d e n  fo n a lá t  e lve té lte ,  
fe lk é s z ü l t  a z  ú t r a  a z  U r n á k  h ü  c se léd je .
Á g y a t  r a k a to t t  a  h á z a  to r n á c á n ,  
a h o l  a  n a p  s é tá l t , a z  a r a n y to l lu  fá c á n .
C s illa g  n y í l t  m é g  e g y s z e r  h a m v a d ó  sze m éb e n  
é s  m i ly e n  k ü 'ö n ö s ,  a k k o r  le t t  é p p e n  
s á r g a  ősz  a  p ir o s a r c u  n y á r b ó l ,  
h ir te le n  o ly  k ö ze l le t t  a  tá v o l , 
a  g ö rcsö s  s z ilv a  f a  k e m é n y  d e r é k k a l  á l l t  o tt 
é s  m é g  s o k  s o k  c s u d á la to s á t  lá to tt .
L á t t a  k ö n n y e z n i  a z  á g o so n  a  te je skö csö g ö t.
— K ö z  en -k ö zb e n  m é ly r ő l ,  ö b lö sen  k ö h ö g ö tt  —
A  k e r t  a ló l  a  n á d a s  h ív ta  ő t s u s o g v a ,  
á r n y é k  ó lá lk o d o tt  p ó k h á ló s  z u g o k b a !
H a llo t ta ,  h o g u  fe n i  k a s z á ló t  a  s zo m s zé d ,  
m é g e g y s z e r  k e n y e r e t  és g y ö n g y ö z ő  b o r t k é r t  . . . 
és m ir e  a  b á g y a d t ő s z i n a p le m e n te  
f e h e r  f a l u  h á z á t  b íb o r  s z ín r e  k e n te ,

h a lá lb a  h a n y a t lo t t  e l fá r a d t  fe je .
k a s  J e n ő .

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T .

Imádkozzatok!
Október 18. Magatokért. Máté 26. 41.

Isten igéje állandóan azt tanítja szá
munkra, hogy minden lelki áldást, amit 
Istentől nyerünk az imádságos szívnek 
megnyílt ajtaján nyújt felénk az Úr. El
sősorban magunkért kell imádkoznunk, 
mert „a bűnösök között első vagyok én!“ 
Isten között és az én bűnös lelkem kö
zött az imádság szárnyaira felemelked
ve látom csak meg a kegyelemnek drága 
útját s engem csak ez az út ment meg a 
kárhozattól.

Október 19. Másokért. Jakab 5. 16. Ha
magam megéreztem Istennek legnagyobb 
kegyelmét bűnbánó imádságom könnyei
vel, felelős vagyok bűnben-vergődő test
véreimért s imádkoznom kell másokért. 
Nem kényszerű kötelesség ez számom
ra, hanem Isten kegyelmének gazdag ju
talma: imádkozhatom másokért. Mint
valami szörnyű betegségből megmene
kült ember mondom minden bűnnyava
lyától kínzott embertársamnak, hogy 
imádságra nyílt szívemen lépett be az 
Élet fejedelme, sebhedt szívemnek én ál
dott Orvosa.

Október 20. Érettünk. II. Tliess. 3. 1—5. 
Az imádság tehet Isten édes gyermekévé 
s ez a bizodalom tesz .Isten ügyének

harcosává. Istennek ügyét tartom min
den dolgaimban szemem előtt s tudok 
imádkozni Isten .ügyének harcában min
den harcolóért. Szolgája leszek Isten 
ügyének, szolgálat lesz imádságom má
sokért s Isten nagy harcának minden 
frontján, a kül- és belmisszió terén, egy
házam küzdőterén, lelkészem vergődé
sében erő és szolgálat lesz az imádsá
gom.

Október 21. A bünbeesettekért. I. János 
5, 14— 16. Istennel az imádságon ke
resztül élő kapcsolatban lenni azt a 
megremegtető felelősséget írja szívembe, 
hogy Isten kezében én is eszközzé lehe
tek mások megmentésében. Tudom, 
hogy nem vagyok erre méltó, de Isten 
hatalmának ez a legnagyobb csodája és 
kegyelme, hogv az én imádságommal az 
ő  Szentleikének ereje embereket kiragad 
a bűn szakadékéból. Imádkozom a bűn- 
beesettekért: imádkoznak érettem, a
bünbeese ttért.

Október 22. Betegekért. Jakab 5. 13—15.
Az orvostudomány véges: Isten bölcse-
sége és irgalma végtelen. Sok betegség 
van, melynek mögötte a lelki gátlások 
szörnyű terhe zária el a gyógyulást. A 
betegségben sinylödőnek a szenvedésben 
lelki erőre van elsősorban szüksége. 
Nem babonaság és ráolvasás a betegek
ért mondott imádság, hanem a legfonto
sabb lelki gyógyszer. Ez az imádság ta
nít meg engem is arra. hogv nem a test 
megmaradása jelent gyógyulást, hanem 
a lélek megmentése jelent megváltást: 
örök életet.

Október 23. Háborgatóinkért. Máté 5. 
44. Embertársaimhoz szeretet fűzhet, a 
betegek szánalomra indítanak s így szí
vemet is imádságra indítják, de hogyan 
imádkozzam ellenségeimért? Úgy, ha 
Isten ügyét nézem s meglátom magam 
felett és meglátom bennem s felfedezem 
bűneimben Isten ügyének legnagyobb 
ellenségét. Ellenségben is testvérlelket, 
bűnében vergődő bajtársat tud velem 
megláttatni Isten kegyelme s megtanít 
arra. hogy a harag kötelékeiből való köl
csönös kioldózás adhat kölcsönös lelki 
nyugalmat.

Október 24. Velem együtt: érettem. Róma 
15:30—33. A Harangszó ezen állandó 
rovatával segíteni akar téged minden
napi csendes áhítatodban. Akik írják, 
azok imádkoznak az ismeretlen és látha
tatlan imádozó seregért. Most az én lel
kem imádsága tusakodik áldásért, a Te 
imádságod meghallgatásáért. Veled együtt 
szeretnék imádkozni: imádkozz a lélek 
mindenütt jelenvaló szent közönségével 
te is velem együtt. Éretted imádkozom: 
imádkozz a lélek mindeiiKivel szemben 
való szent elkötelezettség szeretetével 
érettem is, hogy veletek együtt meg
újuljak!

B á c s i S á n d o r .

K A R C O L A T O  K .

R everen d á t egy lélekért.
E g y  v a s m e g y e i  m e z ő v á r o s b a n  

m e g h a l t  e g y  ö r e g  p a p .  T e m e té s  
u tá n  a z  i l l e t é k e s e k  b e h iv a t ta k  
e g y  e v a n g é l ik u s  s z e g é n y a s s z o n y t  
s  n e k i  í g é r t é k  a  r e v e r e n d á t ,  h a  a
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h i t é t  e lh a g y v a  á t t é r  r ó m a i k a to 
l ik u s n a k . J l  s z e g é n y  a s s z o n y  e r r e  
n e m  o o l t  h a jla n d ó . J lk k o r  m e g 
h ív ta k  e g y  m á s ik  a s s z o n y t ,  a k i  
h a j la n d ó  o o l t  l e l k é t  a d n i  e g y  r e 
v e r e n d á é r t .

K i t  s a jn á l ju n k  jo b b a n ?  J lz o k a t  
a k ik  i l y e n  c é lr a  h a s z n á l tá k  a  
K r i s z tu s  s z o lg á la tá n a k  h i v a t a l i  
j e l v é n y é t ,  a  r e v e r e n d á t?  V agy a z t ,  
a k i  e la d ta  m a g á t  e g y  f o s z ló  r u 
h a d a r a b é r t?

M in d e g y ik  s z á n a n d ó , m e r t  e g y 
s z e r  m in d e g y ik n e k  n e h é z  s z á m a 
d á s a  l e s z  e z é r t  a  l e lk e t l e n  l é l e k -  
o á s á r é r t !

H E T I  K R Ó N I K A .

Az új kormány tagjai a következők: 
Miniszterelnök és földmivelésügyi minisz
ter Darányi Kálmán, belügyminiszter Kánya 
Kálmán, vallás és közoktatásügyi miniszter 
Hóman Bálint, pénzügyminiszter Fabinyi 
Tihamér, igazságügyminiszter Lázár Andor, 
belügyminiszter Kozma Miklós, hadügymi
niszter Rőder Vilmos, kereskedelem- és 
iparügyi miniszer Bornemissza Géza.
— Londonban ráolvasták a vádaskodó szov
jetre, hogy ingyen kőolajat, ágyukat, repü
lőgép-alkatrészeket és sok más hadianya
got szállít a madridi kormánynak. — Spa
nyolországban a felkelők gyűrűje mind 
szorosabban veszi körül Madrid városát. A 
kommunisták tömeges kivégzésekkel felel
nek a felkelők győzelmeire. -  Romániában 
uj pénzt kell veretni a sok hamisítvány 
miatt. — Feloszlatták az osztrák Heimwehrt, 
amelynek Starhemberg herceg volt a vezé
re. Az osztrák kormány minden nemzetvé
delmi alakulatot beolvaszt a frontmiliciába
— Becsben kommunista központokat lep
leztek le, amelyeknek az lett volna a fel
adata, hogy Németországban és hazánk
ban megkezdje a szervezkedést. — Az arab 
szabad csapatok egyik legismertebb vezére 
az angolok elleni harcokban elesett.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

H A R A N G S Z Ö
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i

1 9 .  v a s á r n a p .
M áté  9, 1 - 8 .

Krisztusnál semmi sem lehetetlen Ki 
tud gyógyítani a gutaütés nyavalyájából is 
De először azt adja, ami fontosabb: bün- 
bocsánatot. A legnagyobb teher a bűn, a 
legnagyobb betegség a bűn, tehát a legna
gyobb ajándék a bünbocsánat. Elsősorban 
ezért könyörögj. Minden más ezután jön.

Hirt aütunK már arról, hogy 
a győri egyházmegye belmissziói egyesülete 
egy áhitatossági könyv olcsó kiadását vette 
tervbe. A könyv körülbelül 300 oldalon az 
év minden napjára tartalmaz Luthertól, 
megfelelő rövid, pompás bibliamagyaráza
tot. A könyv kiadását, amely a „Nun freut 
euch lieben Christen gmein“ cimü gyűjte
mény fordítása lesz, a német kiadó ingye
nesen engedélyezte.

Gyászistentisztelet. Gömbös Gyula 
miniszterelnök müncheni temetésének 
napján, október 7.-én a kormány felké
résére a Deák-téri templomban gyászis
tentisztelet volt, melyen az imát D. Raf- 
fav Sándor püspök mondotta. Megjelent 
a kormány teljes számban, a katonaság, 
az országgyűlési képviselők és az állami 
hivatalok vezetői. — F. hó 11.-én, vasár
nap délelőtt a budafoki egyházközség is 
gyászistentiszteletet tartott a miniszter- 
elnöknek. mint az egyházközség örökös 
tiszteletbeli felügyelőjének elhunyta al
kalmából. Megjelentek özv. Gömböc 
Gyuláné leányával és két fiával, vitéz 
Kiss Lajos és vitéz Szakváry Elemér 
személyi titkárok kíséretében, valamint 
Budafok m. város polgármesterének ve
zetése alatt a képviselőtestület tagjai s 
az összes hatóságok és egyletek vezetői. 
A gyászistentiszteletet Petrovics Pál he
lyi lelkész tartotta.

Mai számunkban megkezdtük Payr 
Sándor ny. egyetemi tanárnak „Zrínyi 
prókátora“ című négyfelvonásos, hatal
mas történeti színművét. A tudós szerző 
a színmű legkisebb részleteit is hiteles 
forrásokból merítette. A színművet, mely 
külön kiadásban is megjelenik majd, — 
olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Segédlelkészi kinevezés. D. Geduly 
Henrik püspök Megyer Lajos ózdi segéd- 
lelkészt a délszabolcsi misszióba missziói 
lelkésznek, helyére pedig Asbóth Lajost 
ózdi segédlelkésznek kinevezte.

Evangélikus napok. Az Országos Lu
ther Szövetség október 24.-én és 25.-én 
Székesfehérváron evangélikus napokat 
tart. Előadók: Duszik Lajos, Szántó Ró
bert. Szűcs Sándor, Szabó József.

Tolnanémedi. A gyülekezet jelenti, 
hogy összeomlott temploma helyett épí
tett új templomának, október 25-re ter
vezett felavatása, az építkezés befejezé
séhez szükséges anyagiak hiánya miatt, 
bizonytalan időre elmarad.

Eger. Az evangélikus missziói egy
házközség imaterem és lelkészlak céljára 
egv házat vett.

A Kemenesaljái és Soproni Alsó Egy
házmegyék Belmisziói Egyesülete, vala
mint a „Keresztyén Igazság“ c. folyóirat
szerkesztősége f. hó 20.-án Celldömölkön

az ifjúsági otthon nagytermében konfe
renciát rendez, melyre a lelkészeket; fel
ügyelőket, tanítókat, általában egyhá
zunk értelmiségét meghívják. A konfe
rencia tárgya: Áhítat. Molitórisz János 
esperes. Ä világiutheranizmus. D. Stange 
Károly göttingeni egyetemi tanár. Egy
házunk és az intelligencia. D. dr. Proliié 
Károly és Lie. dr. Karner Károly egyete
mi tanárok. Egyházunk és a falu, Bélák 
lános és Lukács István lelkészek. Befe
jező áhitat. Böjtös László esperes. A 
konferencia kezdete délelőtt 9 óra. A kö
zös ebéden résztvenni szándékozók fel
tétlenül jelentkezzenek a celldömölki lel- 
készi hivatalnál október 18.-ig.

Sopron. D. Stange professzor a hittu
dományi karon tartandó előadásait októ
ber 12.-én kezdte meg Sopronban és 
24.-éig folytatólagosan naponta délelőtt 
2 órát fog tartani. Az előadásainak tár
gya: I. Bevezetés Luther gondolatvilá
gába és II. Természet és kinyilatkoz
tatás. — A Magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet — mint már jeleztük — ez- 
évi közgyűlését Sopronban tartja októ
ber 24.-én és 25.-én.

Nemesszalók. A gyülekezet új iskolá
ját október 4.-én avatta fel Takács Elek 
esperes.

Az evang. egyházkerület jóléti egye
sületének közgyűlése. Igen érdekes és 
megnyugtató képet nyújtott az Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületének fejlődésé
ről a szeptember 24.-én tartott közgyű
lés. melyen dr. Pesthy Pál elnökölt. A 
jelentésből a következő eredmények szá
mait emeljük ki: az egyesületnek 11.858 
fizető tagja van, melyből 5.423 a múlt évi 
növekedés. 103.530 pengő tagdíj folyt 
be. Az egyházkerületek alapszabályszerű 
részesedése 8.174 pengő, a múlt évi 3.456 
pengővel szemben. Az egyházközségek 
részesedése 3.401 pengő. Temetkezési se
gély címén a tagoknak kifizetett 15.800 
oengőt, Ezenkívül 226 egyházközségben 
tagszerzök, megbízottak és pénzbesze
dők dolgoztak, — mind evangélikus em
berek. akiknek e munka révén kenyér és 
megélhetés jutott. A tagszerzők jutaléka 
22.397 pengő. Nagyon jelentős összeg 
iutott tehát egyházi jóléti célokra és egy
háztagjainknak. Különösen nagy örömet 
és megnyugtatást szerzett az elnöknek 
az a jelentése, hogy a Phönix öszeomlá- 
sával kapcsolatban az egyesületet sem
mi kár nem érte és a jövőben sem fogja 
érni.

Nyíregyháza. Az egyházközség temp
loma 150. évfordulóját október 24.—no
vember 1.-ig terjedő Evangélikus Hét 
gazdag műsorú ünnepségeivel üli meg.

Kitüntetés. Eöry Dénes gyóni tanítót 
a „Verőfény“ irodalmi, művészeti és ze
nei pályázatán, továbbá a „Fővárosi nap
ló“, „Nótavilág“ c. mellékletének irre
denta dalpályázatán bronz-éremmel, il
letve díszoklevéllel tüntették ki.

H A T Á R O K O N  T ÚL .
Oroszország. Az istentelenségi moz

galom főtitkára azt a kijelentést tette, 
hogy 1937 végére Oroszországban min
den templom bezárul. — Ebbe azonban 
az Isten is bele fog szólni.

Dánia. Az evangélikus Dánia külön 
bélyegsorozaíot ad ki a reformáció em

Az élete is állandóan mutatta, de 
csak a halála sötét tükrében láttuk meg 
igazán, hogy ki volt Gömbös Gyula 
Németország, amelynek földjén meghalt, 
Hitler vezérrel az élén megható módon 
adta meg a végtisztességet a magyar 
föld fiának. Az országház kupolacsar
nokában felállított ravatalához állan
dóan kilométeres hosszúságú sorban 
százezrek járultak. Temetésén öt külföldi 
államfő képviseltette magát. Koporsója 
felett egy ország könnyezett. A főméltö- 
ságu kormányzótól kezdve a ködmenes 
falusi gazdáig. A temetést 42 lelkész 
kíséretében Raffay Sándor püspök vé
gezte. A fájó magyar s z ív  megrázó egy
szerűségével. Gömbös Gyula sirbaszált 
De él az Isten. Aki a murgai tanitólak 
egyszerű fiából miniszterelnököt nevelt, 
— ezután is megtartónk lészen. Övé a 
hálánk Gömbös Gyuláért és a könyör
gésünk hazánk jövőjéért!
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lékére. Az első bélyeg Tausen Jánost áb
rázolja, aki a reformáció dán elöharcosa 
volt.

Németország. A női diakónia 100 
éves jubileumán 10.000 résztvevő jeleni 
meg Kaiserswerthben. Üdvözlő táviratot 
küldött Hitler kancellár is. A diakonisszák 
háborús szolgálatait a hadsereg képvise
letében egy fötörzsorvos köszönte meg.

Csehszlovákia. A Tranoscius énekes- 
könyv 300 éves jubileumán a német ev. 
egyházat D. Heckel külügyi püspök kép
viselte.

Anglia. Országszerte most ünnepelték 
Tyndale Vilmos bibliaforditó vértanúha
lálának 400. évfordulóját. •— Már ifjú ko
rában azt mondotta egy vele vitázó ró
mai katolikus papnak: „Ha Isten kedvez 
az életemnek, teszek róla, hogy egy 
szántógyerek hamarosan többet tud a 
bibliából, mint te most.“ Buzgalmáért el 
kellett menekülnie hazájából s Németor
szágban adta ki bibliafordítását. Majd 
1536-ban belga földön megégették. Utol
só szavai ezek voltak: „Uram, nyisd meg 
Anglia királyának szemét.“ isten meg
hallgatta az imádságot. A király, ki ed
dig ellenséges érzülettel viseltetett az 
evangéliom iránt, Tyndale halála után 2 
évvel minden angol templom oltárára 
odahelyeztette a szentírást.

Olaszország. Róma kormányzója leg
utóbb rendelettel tiltotta meg „bibliák
nak s egyéb protestáns könyveknek a 
könyvnapon való terjesztését.“ — Ró
mában tehát nem kell a biblia!

Spanyolország. 1910-ben az akkori 
spanyol miniszterelnök, Canalejás be 
akarta hozni a teljes vallásszabadságot. 
A toledói érsek erre kiadta a parancsot, 
hogy imádkozni kell „az egyház üldözé
sének megszűnéséért.“ Az emberséges 
miniszterelnököt végül is meggyilkolták. 
Spanyolországban azután sem lett val
lásszabadság. — A gyümölcs ím most 
érik meg!

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. Egy amerikai újság sze

rint Finnországban csak 171 nő és 35 
férfi van munkanélkül. — Egv angol 
püspök írja a 16. században: „Püspök
ségem területén 311 lelkész közül 168 
nem tudta elmondani a 10 parancsola
tot. 168 közül 31 nem tudta megmonda
ni, hogy a biblia melyik részében van a 
10 parancsolat. 40 nem tudta megonda- 
ni, hogy a Miatyánk hol van megírva. 40 
közül 31 nem tudta megmondani, hogy 
kitől való a Miatyánk.“ Ilyen viszonyok 
voltak a reformáció előtt.

Ez is szolgálat! Néhány lelkes angol 
fiatalember az elmúlt nyáron úgy igye
kezett szolgálni, hogy autóval minden 
vasárnap felkeresett egy-egy fürdőhe
lyet s ott hanglemezeken egyházi éneke
ket adott elő.

Ma seni könnyű! Nemcsak az első 
keresztyén századokban haltak meg em
berek a hitükért. A keresztyénség első 
három századában körülbelül 130,000 ke
resztyén szenvedett vértanúhalált. A mi 
napjainkban magában Oroszországban is 
több halt meg ennél.

Drága lovagló korbács. 1919-ben egy 
oláh banda ki akarta rabolni a budapesti

nemzeti múzeumot. E gálád rablást egy 
amerikai katonatiszt akadályozta meg, 
aki akkor a nemzetközi bizottság elnöke 
volt s aki a rablókat egyetlen szál lo
vagló korbáccsal tartotta távol. A kor
bács most emléktárgyként a nemzeti 
múzeumba került.

ÚJ KÖNYVEK.
Kövess engem! címmel október hó 

folyamán dr. Varsányi Mátyás budai 
lelkész egyházi beszédeinek harmadik 
kötete fog megjelenni, mely mintegy 20 
egyházi beszédet fog tartalmazni. A 
könyv ára helyben 2 P lesz, vidékre 
postai bérmentes küldéssel 2 P 20 fill. A 
könyv megrendelhető a szerzőnél: Buda
pest, I. Bécsikaputér.

„Az Istenben elrejtett élet.“ Szerb 
Anna jó szolgálatokat tesz a magyar 
evangéliomi irodalomnak azzal, hogy jó 
könyveket lefordít magyarra s olcsó 
áron adja azokat a könyvpiacra. Most 
egy régi könyvet bocsátott útjára. A 
könyv közel 400 esztendős. Egy francia 
királyi tanácsos és kincstárnok, v. Lou- 
vigni-Bernieres János, írta, egy egyszerű 
paszománygyártó, Tersteegen Gerhardt, 
az énekköltö fordította le németre s most 
ezt a német fordítást ültette át magyar
ra Szerb Anna. A könyvnek sem írója, 
sem egyik fordítója sem pap. Mind a há
rom azonban befelé néző lélek. Istenben 
elrejtve élők. Ezért tudnak a keresztyén 
embernek erről a legbensöbb életéről, az 
Istenhez való viszonyról oly világosan 
és oly lélekbemarkolóart írni. A könyv 
nem könnyű olvasmány. Nem lehet ne
kiülni s egyfolytában végigolvasni. Isten 
előtt elcsendesedve, szavára figyelve kell 
olvasni, mint egy ájtatossági könyvet. 
Akkor egyszerre életközelségbe kerül ez 
a régi könyv. Megelevenedik minden 
mondata. Ilyenkor azután megérti az em
ber, hogy ennek a könyvnek valamikor 
egy év alatt 30.000 példánya fogyott el. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak. Ára 3 P. 
Megrendelhető Szerb Anna címén Buda
pest, Ollői-út 14. II. 3. Itt említjük meg, 
hogy a fordító Igazgyöngyök cím alatt 
Louvigni-Bernieres gondolatait is lefor
dította s ennek a füzetnek az ára 40 fil
lér. A fordító fordításával egy lelkibete
gek és békességet keresők számára léte
sítendő intézmény alapját óhajtja meg
vetni.

Kiáltó szó. Mura*közy Gyula Kálvin
ién lelkipásztornak, a Református Élet 
szerkesztőjének új könyve jelenik meg 
november végén. A Sylvester Irodalmi 
Rt. kiadja utóbbi esztendőkben könyv
alakban még meg nem jelent tanulmá
nyait, előadásait és számos, még meg 
nem jelent prédikációját. A tanulmá
nyokban és az előadásokban a mai ma
gyar életnek nagy kérdései tűnnek elő. 
Egy csomó történeti, theológiai vonat
kozású kérdés áll ezeknek a tanulmá
nyoknak és előadásoknak a központjá
ban, A prédikációk végigkísérik az egész 
egyházi esztendőt. Tárgykörük kiterjed 
azokra a kérdésekre, amelyeket a refor
mátus szószéknek mind sűrűbben kell 
érintenie, mert mind erősebben vetődnek 
fel a mai lélek mélyén. A könyv novem
ber hó közepén jelenik meg. Mielőtt 
könyvárusi forgalomba kerülne a Kiáltó 
szó, előfizetést hirdetnek reá, arnslyWn

az ára lényegesen olcsóbb. A könyv ára 
előjegyzésben 3 P 70 fillér, postaköltség 
20 fillér. Előjegyzéseket a Kálvin-téri 
lelkészi hivatalban lehet küldeni, Buda
pest, Kálvin-tér 7. szám.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Házasság. J a n c s ó  B e r t a l a n  lel

kész és P r ú n y i  M a g d a l é n a  októ
ber 14.-én tartották esküvőjüket a kelen
földi templomban.

Eljegyzés. S z k o k  An d o r ,  malom
tulajdonos, Lipárton, eljegyezte C Z i- 
p o t t  An n á t ,  néh. Csípőit Géza volt 
szombathelyi lelkésznek, a Harangszó 
volt szerkesztőjének leányát. ■— Vár -  
a l y a y  I s t v á n  celldömöiki lakos el
jegyezte Csánigról Ki s s  I l o n k a  taní
tónőt. — N a g y  I l o n á t ,  Nagy Kál
mán gecsei lelkész leányát eljegyezte 
E r d é l y i  S á n d o r  gecsei tanító.

Halálozás. — Klein Ede ny. felsőke
reskedelmi iskolai c. igazgató, a szom
bathelyi evangélikus gyülekezet presbi
tere október 11.-én életének 75. eszten
dejében Szombathelyen elhunyt. — Ke
lemen Zsigmondné, szül. Kiss Anna, a 
pápai nöegylet sokáig áldásosán működő 
pénztárosa szeptember 14.-én életének 
58. évében hosszú szenvedés után el
hunyt. — Özv. dukai Takách Mártonná, 
szül. alsóbükki Szedenics Jolán hosszú 
szenvedés után életének 63. évében okt. 
13.-án Répcelakon elhunyt. Feltámadunk!
iiHiiillHiiiiiniiiniiiiiiiHiiiuiiiwiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiwiHiiiii htiiifl
Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
.................... .

R uhafestés - vegytisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
YITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15

Gallér tisztítás! 10—10

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT ? I

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

h jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyermekről!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.



Dunántúli Prot,Lap" 
Kiadóhivatala H A R A N G S Z Ó i§56 október 1Ő

PÁPA Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
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Luther Márton élete.
3

Meg is jelent Luther másnap a gyűlésen 
A császár, hercegek s főpapok körében. 
Nem hajlong semerre, egyszerűen megáll, 
Hogy megvédje tanát, jöjjön bár száz

halál.

Több könyvre mutatva azt kérdezik
nyomban:

„Ő írta-e s kész-e rá, hogy visszavonja?“ 
Igennel válaszol az első kérdésre, 
Másikra időt kér, hisz ettől függ élte.

Másnap nagy beszédben védelmezi tanát, 
Ámde közbevágnak: „Ne nyújtsa a vitát! 
A kérdésre csupán rövid választ adjon. 
Visszavonja tanát? Erre válaszoljon.“
Ekkor a császárhoz fordul egyenesen. 
Hangja tisztán csendül át a fényes ter

men:
„Hogyha rövid választ kíván most Fel

séged,
Ügy hát eloszlatok én minden kétséget.

A Szentírás tartja fogva a lelkemet, 
Pápáknak, zsinatnak én többé nem hi

szek.
Egymásnak is ellentmondtak, mert té

vedtek...
Nem állhatok ellen lelkiismeretnek.

Ha csak meg nem győznek, hogy téves
a tanom:

Semmit nem vonhatok vissza balgatagon. 
Megfontoltam mindent és akármi érjen: 
Másként nem tehetek! Isten úgy segél-

jen!“

Elhangzott a szava. Moraj kél nyomába, 
Meglepődve néz a császár a barátra. 
Aztán int és Luther elhagyja a termet, 
Büszkék hívei, hogy megállt tana mellett.

De mihelyt távozik, a gyűlésnek népe 
Birodalmi átköt mond ki a fejére. 
Hajlékot sem szabad adni többé neki. 
Bárki elfoghatja s nyomban megölheti.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A cinkotai evangélikus egyházközség 

a lemondás folytán megüresedett V. szá
mú férfi tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom az egyház pénztárából a min
denkori tanítói kezdőfizetésnek 10 szá
zaléka és az ezt kiegészítő államsegély. 
Törvényes lakbér, amíg az egyház mgg- 
felelő lakásról nem gondoskodik. A taní
tás nyelve magyar. Pályázhatnak evan
gélikus tanítók, akik kántori oklevéllel 
rendelkeznek és zene-énekkar vezetésé
ben jártasak. A pályázat határideje a 
hirdetmény első megjelenésétől számí
tott 21 nap. A pályázatok a törvényes 
kellékekkel felszerelve Prőhle Sándor 
tanügyi espereshez Rákospalota külden
dők. . .. 1^2

Irta: Várhegyi Iván.
De Bölcs Frigyes, Luther nemes pártfo

gója,
Nem hagyta öt cserben, sőt még inkább

óvta.
S lovas kísérettel Wartburgba vitette... 
Legyen áldott, hogy így Luthert meg

mentette!
Luther Wartburgban.

Luther nem volt tétlen Wartburg szép
várában,

Bibliát fordított csendes magányában. 
György lovagnak hívták, csendesen dol

gozott
S hogy fel ne ismerjék, lovagruhát hor

dott.
Megengedték, hogy a várat elhagyhassa 
S a szomszéd falvakat meglátogathassa. 
Vadászott is, nehogy gyanúba kerüljön 
S magános élete másnak fel ne tűnjön.
Egy ideig róla senki mit sem hallott, 
Hívei azt hitték, hogy már régen halott. 
Végre értesülést szerezhettek tőle 
S levelei jó hírt mondottak felöle.

Wittenbergben volt sok hűséges barátja, 
Köztük Melanchton a görög nyelv tanára. 
A reformáción buzgón munkálkodott,
De Luther nélkül a nyáj már oszladozott.

Sok nehéz órát élt Luther ott a várban: 
Miért is nem maradt ottkünn a világban! 
Már távozni akart, semmitől sem félve, 
De a várparancsnok erről lebeszélte.

Majd beteg lett s lelkét gyötrő gondok
tépték,

Sokszor érezte a Sátán kísértését.
Egyik éjjel, hogy a Szentírást olvasta, 
Megjelent a sátán csábító alakja.

De ő, hogy a sátánt végleg elriassza,
A tintatartóját menten hozzácsapta. 
Kiömlött a tinta a szoba falára 
S hirdeti: Ne hallgass a sátán szavára!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az ösküi evangélikus egyház pályá

zatot hirdet egy helyettes tanítónői ál
lásra, mely eddig kisegítővel volt betölt
ve. Az államsegély kilátásba van he
lyezve. A pályázat határideje 3 hét. Vá- 
lazsbályeggel felszerelt kérvények, ev. 
lelkészi hivatal Öskii (Veszprém vm.) 
küldendők. 1—1

STELCZER KÁROLY
müasztalos, lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH L A J 0 S -U .2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C é g e m  k d l S n l e g e s e é g e  i 
s z a v a t o l t  jó  k iv i t e lű  m o d e r n  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

„Hű intés“ címen egy szép könyvet is
írt itt,

Ebben békességre inti a híveit.
Lázadásra soha ne vetemedjenek,
Mert az ügynek azzal csak kárt szerez

hetnek.

Ámde nem hallgattak Luthernek szavára 
Épp azok, akiknek ő az intést szánta. 
Karlstadt, Luthernek egy ingatag barátja 
Zavargást indított az ügy ártalmára.

Hallotta ezt Luther s nem volt maradása: 
Odahagyta Wartburg várát hamarjába! 
Wittenbergben termett a bajok helyére 
S kiállt bátor szívvel a hit védelmére.

Luther rendet teremt.
Mint Krisztus, mikor a tengert megfé

kezte,
Úgy állt elő Luther a vész közepette. 
Arcán ott fénylett az erő és igazság, 
Lelkesedtek azok, akik őt hallgatták.

Kedves barátait ép csak üdvözölte 
S a zavargók ellen harcát megkezdette. 
Nyolc napon keresztül szüntelen prédi

kált:
Szeretettel lehet elfojtni a viszályt!

Megszűntek lassanként a nagy zendülé
sek,

Lecsillapodtak az izgató vezérek:
Münster lelkész is, ki izgatta a népet 
S hirdette a teljes vagyonközösséget.

Luther a bibliát fordítá németre 
S nemsokára müvét végleg befejezte.
Az istentisztelet rendjét is megszabta 
S több éneket irt, a lelket elragadva.

Hittel zengte: Erős vár a mi Istenünk!
Ha ő velünk, vájjon ki lehet ellenünk?... 
És elterjedt tana szerte e világon,
Hiába volt minden ármány s szolgajárom.

(Folytatjuk.)

YIRÁCIOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXNÉ-tőI
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Szerkeszti) bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZES ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Di. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Kel elöl sierkesztA 6» k iadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat cam adunk viasza

Baross-nyomda Uzsaly és Konoz. T.:7-63,
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Amerikába egén é n e  1 
dollái; ax utódállamokba 
Begyedéire l P  60 fillér

Krisztus —  bennünk.
Avagy nem ismeritek-e maga

tokat, hogy a Krisztus Jézus benne
tek van ? 2 Kor. 13:5.

Tudjátok, hogy mi a forrása a 
keresztyén örömnek? Az hogy 

Krisztus él. Élő Megváltónk van 
nekünk. Amikor nagypénteken két
ségbeesetten futnak széjjel a tanít
ványok, úgy látszik, mintha min
den elveszett volna. Hiába csengett 
fülükbe Jézus nagyszerű tanítása, 
hiába vésődött be mélyen szivükbe 
Jézus csodáinak nyugtalanító em
léke. A halai mindezt elsöpörte. De 
amikor husvétra virradtak, szemtől- 
szemben állottak a Feltámodottal, 
bizonyosra megtapasztalták, hogy 
ő újra él, egyszeriben örvendező 
és hősies apostolokká válnak. Min
den azon fordul meg: Jézus él !

Azonban nem elég, ha csak azt 
tudod, hogy Jézus él; ma is ural
kodik, közöttünk is jelen van, ha 
segítségül hívjuk. Azt kérdezi ma 
tőled az ige: benned él-e a Krisz
tus? Megismerted-e már magad 
úgy hogy a Krisztus benned van?

Sokan előállnak azzal, hogy őben- 
nük ott él a Krisztus, hiszen olyan 
édes érzések töltik el szivüket. Vi
gyázzunk! Akiben Krisztus él, an
nak életén látszik meg az. Az igy 
kiált fel: Jaj, nekem, ha az evan
géliumot nem hirdetem! Akkor 
Krisztusnak szerelme szorongat 
minket: mindenkinek köteles va
gyok. Még az életem se drága, 
csakhogy elvégezhessem örömmel 
ezt a szolgálatot, melyet vettem az 
Ur Jézustól.

Ha érzed bűneidet, lelki nyomo
rúságodat, biztos lehetsz a felől, 
hogy Krisztus benned van. Mert 
ő a bűnösök vendége és a nyo
morultak Szabaditója. Minél job
ban látod gyarlóságodat, annáj 
jobban bízzad magadat Őreá. Ö

csorba szerszámmal is nagy dolgo
kat visz véghez.

Ha Uradnak vallód Jézus Krisz-

Leginkább öt hamis célból olvas
sák az emberek a bibliát: •

Némelyek azért olvassák, hogy 
megbírálják. Vannak biblia-kritiku
sok, akik közönséges emberi könyvvé 
fokozzák le. Az így isteni tekintélyé
től megfosztott szentirást azután fol
tozgatják és javítgatják.

Az evangélikus ember számára 
azonban a szentirás sérthetetlen. 
Tudja, hogy ez az alapkő, amelyen 
az ágostai hitvallás és egyéb hit
vallási iratunk felépül.

Némelyek azért olvassák a bibliát, 
hogy annak szavaiból gúnyt űzze
nek. Istentelen emberek sokszor ka
ján kíváncsisággal kutatják a kezükbe 
kaparintott bibliát, de csak azért, 
hogy alkalomadtán a biblia hibásan 
idézett és még hibásabban értelme
zett szavaival csipkelődhessenek. 
Vicceket gyártanak a biblia szent 
szavaiból s romlott cimboráikat időn
ként ezzel mulattatják.

Az evangélikus ember fülében ez 
az Ige visszhangozzék, amikor a bib
liához nyúl: „Oldd le a te saruidat 
lábaidról, mert a hely, amelyen 
állasz, szent föld.“ (2. Móz. 3, 5.)

Némelyek azért olvassák a bibliát, 
mert muszáj olvasniok. Gondoljunk 
itt a farizeusokra és írástudókra, 
akik egész életükön át olvasták a 
szentirást. de mert kényszerűségből 
tették, nem lettek jobbakká általa. 
Az Ige csak az elméjöket hatotta át, 
de nem a szivüket.

Némelyek azért olvassák a bibliát, 
mert érdekes. Ezek azok, akik a 
Biblia-olvasásban is szórakozást ke
resnek. A bibliáról határozottan el

tust, akkor elmondhatod, hogy 
Krisztus él benned.

Urbán Ernő.

lehet mondani, hogy érdekes könyv. 
Kinek az érdeklődését ne keltené 
fel Adám és Éva története, az Éden- 
ben, vagy Nóénak és az özönvíz 
történetének színes leírása. Különö
sen lebilincselő az a mód, ahogy a 
biblia a bűnt tudja jellemezni. Arany, 
Petőfi és Madách megrázóan tudják 
festeni az emberi bűnt, de a biblia 
jellemfestését egyik sem szárnyalja 
túl. Sőt ezek az irók maguk bevall
ják és írásaikból is lépten-nyomon 
előcsendül, hogy nagyszerű ember
ismeretüket a bibliának köszönhe
tik. Aki azonban csak érdekességet 
hajszol a bibliában, az még messze 
van a céltól és nehezen fog üdvö
zölni.

Némelyek azért olvassák a bibliát, 
hogy „nagy“ biblia ismeretüket má
sok előtt fitogtassák. Ezek azok, akik 
szeretnek azzal kérkedni, hogy ők 
a bibliát már kiolvasták. Szép és 
hasznos dolog, ha kiolvastad a bib
liát, de sohase azért tedd, hogy 
ezzel hivalkodj vagy hogy ezáltal 
magadat másoknál különbnek tartsd. 
A biblia-olvasás nem „érdemszerző 
jó cselekedet*. Jobb ha csak egyet
len fejezetet olvasol el a szentirás- 
ból, de azt komolyan veszed, mintha 
„kiolvasod“ a bibliát, de életedben 
semmi változást nem visz véghez.

Miért olvasom hát a bibliát? Tör
ténettel válaszolunk: Egy izraelita 
kereskedő keresztyén bibliát akart 
vásárolni, de a kasszát a felesége 
kezelte, aki nem volt hajlandó pénzt 
adni a könyvért. Mit csináljon a 
szegény férj? Felkiált: „Asszony! 
Én, én megfogom most venni azt a

M iért o lv a ssu k  a  b ib liá t ?
Irta : Harmati Béla.
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bibliát, mert én jobb ember akarok 
lenni!“

Én jobb ember akarok lenni ! 
íme, ezért olvasod a bibliát, hogy 
abból Megváltódat az Ur Jézus Krisz
tust megismerd, Benne higyj és 
megmentve legyél és így ne a kár
hozatnak, hanem * az üdvösségnek 
gyermeke légy.

Máté evangélista.
T h o r w a ld se n  s zo b o rm ű vé  a  k o p e n h á g a i  

szé k ese g yh á zb ó l.

A d rá g a  b ib lia .
A biblia mindenekelőtt az Isten szemé

ben drága. Hogyne, hiszen benne jelenti 
ki magát a világnak. Hogy kicsoda az 
Isten, azt elsősorban nem a csillagos ég 
és virágos rét érzelmes állapotban rin
gató szépsége mondja el, hanem Isten 
kijelentett igéje. Ezért gondoskodott ar
ról, hogy az ő igéje írott formában is 
fennmaradjon a számunkra. S ezért gon
doskodott arról, hogy évezredek viharai
ban is megmaradjon.

*
Emberek is vanak, akiknek drága a 

biblia. Egy londoni nagy napilap szer
kesztője száz kiváló embernek — kik kö
zött voltak tanárok, írók, nagykereske
dők, képviselők — levélben a következő 
kérdést adta fel: „Ha önnek három évre 
börtönbe kellene mennie, melyik három 
könyvet vinné magával? Sorolja fel azo
kat értékük sorrendjében.“ Kilencven
nyolc a bibliát tette első helyre.

' *
Az Egyesült Államok elnöke ezt mon

dotta: ...Amerika négy szegeletkövön 
nyugszik: a biblián, az angol nyelven, a 
törvényen és a szabadságon.

%

Svájcban meghalt egy magános ember. 
Minden vagyonát a bibliaterjesztés mun
kájára hagyta. „Senkim sem volt, mindig 
árva voltam. De Isten igéje sohasem ha
gyott el“ — írta végrendeletében.

❖
Nincs még egy könyv, amelyért any-

nyian haltak vértanúhalált, mint a bib
liáért. *

A világ különböző bibliatársulatai 
évenként közel 15 millió bibliát terjesz
tenek el. *

A biblia akkor válik igazán drága 
könyvemmé, ha egyszer kitárt szívem 
számára Isten szava szólalhat meg 
belőle.

János evangélista.
T h orw a ldsen  s zo b o r m ű v é  a  k o p e n h á g a i  

s z é k e s e g y h á z b ó l.

2  Zrínyi prókátora.
Történeti színmű, négy felvonásban. Egykorú dalokkal.

Irta: Payr Sándor. Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel is kibővítette: Kapi Gyula.

LÖVEY: Már az igaz. Más bíró járása leszen most fölöt
tünk. Hol vannak az idők, mikor még Nagy János, Pápai Imre 
voltak a városbírák. Ma a Nádli Poldik regnálnak. Napjaink 
számlálva vannak nekünk is a tanácsban.

ANDRÁSSY: Most csak azt várom, a mi jó Wittnyédy ko
mánk hogyan fér meg az új bíróval, ki néki még jegyző korá
ból antagonistája? Két éles tőr egy hüvelyben.

LÖVEY: Az szegény most Zrínyivel van künn a csata
mezőn. Nemcsak tollal, hanem már karddal is szolgálja. Az 
utolsó reménycsillagot félti benne. De mit használ, mikor itt
hon a fészkében sem tudja összeboronálni a két pártos nem
zetséget.
ANDRÁSSY: Én félek az első összecsapástól. Nágelnak meg
nőttek a szarvai, Wittnyédy pedig inkább törik, de nem haj
lik. (Künn zajos léptek.)

LÖVEY: Íme már jön. Hódolj komám, köszöntsd a ma
gyarok barátját. (A főajtó nyílik, mindenek arra néznek.)

4. JELENET.
(Előbbiek és Nágel spanyolgalléros hivatalos öltönyben, kezé
ben a bírói pálcával. Netzger jegyző, füle mellett ludtoll. Né

met tanácsosok és néhány polgár.)
NÁGEL (nagy gravitással lép be, a németek meghajlás

sal köszöntik): Micsoda sokadalom ez itt, micsoda nyájasko
dás. Ha maga a magisztrátus nem tart tekintélyt, hát mi lesz 
velünk. Távozzék mind, aki nem tanácsbeli. (Panaszos polgá
rok mind el.) Tanácsos uraim dologra! Sok fontos ügy vár tő
lünk bölcs megoldást. Foglalják el helyeiket. (Fent, hátul az 
asztalfőhöz ül, bírói pálcáját az asztalra fekteti, mellette Metz
ger, balfelől a magyar tanácsosok, jobbfelöl a németek.)

METZGER (Az elhelyezkedés után): Nagyérdemű ta
nács, talán elsőbben is a múlt ülés protozollumát olvasom fel, 
hogy hitelesítsük. (A tanácsosok helyeslőleg bólintanak.)

NÁGEL: Taceas, nótárius uram! Engem illet az első szó. 
(Nagy nekikészülődéssel.) Igen tisztelt szenátor uraim! A bíró
választás után először van alkalmam, hogy mint ez ősi szabad 
királyi város feje, helyemet itt a tanácsban elfoglaljam. Rövi
den szólók. Sok panaszos várja künn ítéletünket. Azért hát 
csak annyit, hogy minden lépésemben a törvény, az igazság és 
jogtisztelet lesz vezetőm. Híven megőrzőm a város régi jó szo
kásait, különösen pedig a bennszülött, idevaló polgárok és 
patríciusok jogait. Semmikép sem tűröm, hogy a befurakodott, 
nyelvben, viseletben és erkölcsökben tőlünk elütő innovator és 
turbator jövevények...

PAUER (közbekiált): Hergelaufene!
NÁGEL: Úgy értettem! Nem tűröm, mondom, hogy ezek 

régi jó mivoltunkból kiforgassanak. Jobbágyi hódolattal meg
őrizzük a császár őfelsége I. Leopoldus koronás királyunk 
iránt való hűséget. (A német tanácsosok hirtelen felállnak, a 
magyarok csak kelletlen.) De mit szóljak többet. Mindenki 
tudja ki volt és ki ma is Nágel Leopold. Ami voltam, az mara
dok. A velem született modestia és prudentia nem engedi, hogy 
magamról most többet mondjak. Isten áldása legyen tanács
kozásainkon!

KRÁMER és a NÉMET TANÁCSOSOK (lelkesen): Vi
vat, vivat az új városbíró, Nágel Leopold.

ANDRÁSSY (Löveyhez): Ettől hát sokat várhatunk.
LÖVEY: Majd meglátjuk. Nekünk is van Wittnyédynk.
NÁGEL: Következik az első causa. Fejes László gomb

kötő és leánya. Szólítsa be őket, jegyző uram.
METZGER (a főajtón kikiáltja:) Fejes László és leánya.

5. JELENET.
(Előbbiek. Fejes és Mariska. — Meghajtják magukat.)

NÁGEL: Mi bűne van Fejes, adja elő?
FEJES: Tekintetes srenáter uraim! Szegény gombkötő-

íTÍ
*
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Térj m e g !
Lehet, hogy botránykő ez a felhívás 

a számodra. Lehet, hogy szeretnéd ki
törölni a szótárból ezt a szót: megtérés. 
Talán bosszúsággal tölt el, ha hallod. 
Ideges és nyugtalan vagy miatta.

Ha így van is, mégis olvasnod kell 
most újra ezt a felhívást. Olvasnod kell 
azért, mert magának Jézusnak az ajká
ról hangzott el és nekünk nincs jogunk 
elutasítani magunktól azt, aminek a 
bekövetkezését életünkben maga Jézus 
elodázhatatlanul szükségesnek tartotta.

Lehet a megtérésnek nagyon külön
böző a külső megjelenési formája. Le
het lassú és lehet hirtelen; lehet viharos 
és lehet csendben végbemenő. A lénye
gét tekintve azonban a megtérésnek 
csak egyetlen lehetséges útja-módja 
van. Mindig azt jelenti, hogy egészen 
meghalunk önmagunknak, a világnak, a 
bűnnek és egészen a Krisztus tulajdoná
vá leszünk. Sohasem a külső megjele
nési forma a fontos, hanem mindig a lé
nyeg. Ha pedig valakinél a megtérés 
igazán lényeg szerint, az egyetlen lehet
séges módőn bekövetkezik, neked nincs 
jogod háborogni a külső megjelenési 
forma miatt. Vagy ha háborogsz is, 
sem a megtérő bűnös, sem Istennek an
gyalai, akiknek színe előtt örvendezés 
van a bűnös megtérésén (Luk. 15:10.), 
nem törődnek vele. Ha egy fuldoklónak 
mentőövet dobnak és az megragadja 
azt, nevetséges azon háborognod, hogy 
nem a te ízlésednek megfelelő mozdu
lattal kapott utána. A fő dolog az, hogy 
egy élet megmenekült a háláiból.

Inkább fordítva: vizsgáld meg alapo
san, hogy a te megtérésed, amelyiknek 
a külső megjelenési formáit teljesen el
fogadhatónak találod, igazi megtérés

volt-e. Hiába tetszelegsz magadnak az
zal, hogy te nem tartozol már azok kö
zé akiknek még nyugtalankodni kell a 
miatt, hogy hogyan is kell megtérni, 
hiába nyugtatod meg magad azzal, hogy 
a külső formák teljesen egyeznek éle
tedben azzal, amilyennek a megtérést te 
legszívesebben látod, ha a lényeg nem 
történt meg, elvesztél. Elszakított-e 
megtérésed igazán a világtól és oda- 
vitt-e valóban a Krisztus keresztjéhez? 
Magadnak ártasz vele, ha ezt a kérdést 
felületesen intézed el. Örökké való sor
sod forog kockán!

Senki sem tekintheti magát olyan 
igaznak, hogy ne volna szüksége meg-

Áldott, drága bibliám!

térésre. Mindenkinek, aki keresztül ment 
az igazi megtérésen, tudnia kell arról az 
időről, amelyik a megtérése előtti idő
szak volt az életében, ha nem is tudja 
megtérése idejét pontosan megmondani. 
Senki sem utasíthatja el magától ezt a 
felhívást azzal, hogy ő már megtért, 
mert a keresztyén embernek mindennap 
újra meg kell térni. Aki pedig igazán 
mindennap megtér, annak a számára a 
megtérésre való felhívás sohasem lesz 
megszokott és megunt valami, hanem 
mindig nyugtalanító dolog marad.

Félelemmel és rettegéssel vigyétek 
véghez a ti idvességteket! (Fii. 2:12.)

_______________B^J.

M i mtís 'célfa lehet minden más 
írásnak, minthogy a Szentirásra mutasson, 
ahogy Keresztelő János a Krisztusra muta
tott s így szólt: „Annak növekednie kell, 
nékem alábbszállnom.“ Luther.

A templom: Isten háza.
Evangélikus egyházunkat joggal ne

vezhetjük éneklő egyháznak. Alig van 
egyház, melynek oly gazdag, gyönyör
ködtető és evangéliumi énekgyüjteménye 
volna, mint nekünk. Énekíróink sorában 
ott állanak: Luther Márton, Gerhardt
Pál, Gellért Keresztély, Kis János, Sán- 
tha Károly, Payr Sándor stb. stb. Ép 
azért nagy örömmel halljuk mindenkor 
innen is, amonnan is gyülekezeteink 
azon nemes törekvését, amellyel temp
lomi énekünnepélyek megrendezésével 
iparkodnak füveinkkel énekeinket meg
ismertetni. Fel-felcsendülnek ilyenkor 
énekeink iskolás gyermekeink, ifjaink, 
férfi- és női-énekeseink ajkáról, vagy

mester vagyok, de itt a német városban már meg nem élek. 
Gombos, zsinóros mentét már alig hord valaki. Csak a plundra 
és bugyogó kell itt a németnek. Gondoltam hát, a leányom is 
keressen valamit, tanulja meg a csipkeverést...

NAGEL (közbevág): A többit tudjuk már. Hallja, Fejes, 
az a csipkeverés igen könnyít foglalkozás. A leányok is általa 
könnyűek lesznek, könnyelműek és kikapósak. Tehát hagy
ják abban azonnal, vagy pedig felügyelet alá helyezem a leányát.

MARISKA (sírva): Apám, menjünk, hagyjuk el e gonosz 
várost.

FEJES: Várj még. Megkövetem, bíró uram, minden
munka tisztességes. Malomkövet nem forgathat Mariskám. És 
a téglavető is lehet parázna, ha olyan a vére. De az én kis 
leányom becsületében senki fia ne gázoljon, mert olyant 
mondok’...

NAGEL: Elég! Még feleselni mer? Azonnal elcsukatom.
FEJES: Gyere leányom. Magyar embernek nincs már it

ten maradása. Elmegyünk. (Leányával el.)
ANDRÁSSY (Utána kiált): Ne féljen, Fejes, nem hagy

juk magára. Vagyunk még itt néhányan magyarok.
6. JELENET.

(Előbbiek. Fejes és Mariska nélkül.)
NAGEL: íme, ilyenek a magyarok. Gorombák és még 

nekik áll feljebb. Jegyző uram, egy hét múlva ismét becitálja 
őket. Menjünk tovább. Mi következik?

METZGER (az iratokból olvasva): Habengast tímár. El
aludt vasárnap a prédikáción. Mentsége, hogy fáradt volt, a 
templomi levegő pedig hűvös és andalító.

NAGEL: Semmi mentség. Az eset világos. Megköveti az 
eklézsiát és egy tallért fizet a szegények ládájába. Megyünk 
tovább.

METZGER: Vannak itt azután komolyabb ügyek is, 
még pedig egyes szenátor uraimék ellen.

NAGEL: Hallatlan! Ez többé nem lesz így, Purifikálni
fogom a tanácsot.

METZGER: Reichenhaller szenátor uram vétett a hivata
los dekórum ellen. És pedig először: a piacon vásárolt holmit 
maga vitte haza kezében. Másodszor: Figuli uram esküvőjén 
a tanácsosi ujjas rokkot otthon hagvván, mentében jelent meg 
és sárga csizmában. Harmadszor: Pósch uramék keresztelőjén 
rajta volt ugyan a hivatalos ruha, de kezét a köntös ujján nem 
dugta ki. (A magvar tanácsosok összenéznek és nevetnek.)

NAGEL: Hallatlan! Micsoda halmazata a városatyai bű
nöknek. így a mi respublikánk fenn nem állhat. Első ülésün
kön ily botrányos ügyet nem akarok tárgyalni. Elhalasztjuk, 
de teszünk róla.

LÖVEY (Reichenhallerhez): Rettegj Richard, nyársba
vonnak. Uiias rnkk lesz a szemfedőd.

ANDRASSY (hevesen feláll): Csúfot tesz velünk. A késő 
ivadék is nevetni fog rajtunk. Ti is, szenátor uraim, vak vezé
rek vagytok, kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig el
nyelitek. Megdézsmáljátok a méntát, kaprot, köményt és el
hagyjátok. ami a törvényben fődolog.

LÖVEY: Igaza van, Andrássv uramnak. Ezt nem tűrjük.
ANDRASSY: Hát ilven apró-cseprő, garasos dolgokért

választott minket a város? Nincsenek-e nagyobb bajaink? 
Hisz nyakunkon a török! Már Szentgotthárdnál üti fel táborát. 
A vármegye szekeret, katonát, élelmet kér. Mi pedig a csipke
verést, templomi alvást és a szenátor ruháját pertrakfáljuk? 
Míg Róma deliberál, Saguntum elvész.

NAGEL: Sértő szavaiért rendre utasítom. Vegve jegy
zékbe, nótárius uram. Ilyen hangot itt nem tűrök. Ha szűk a 
város a magyar uraknak, elég tágas a mező. Tessék, ottkünn 
tágasabb, ittbenn nyájasabb.

ANDRÁSSY: Nem megyünk, Nágel uram. Jussunk van 
maradni. Házunk, földünk van itt. Ez a nép és város nem kel
médé, hanem a magyar hazáé.

NÁGEL: Tovább, nótárius uram, mi következik?
METZGER: Szabiik Vencel, a toronyőr kér kihallgatást.
NÁGEL: Ezt is Wittnyédy hozta a nyakunkra Zrínyitől. 

Nincs benne köszönet. Hadd jöjjön.
(Folytatjuk)
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orgonáink hangján. S így is van ez 
rendjén. Táruljanak is fel a templom
ajtók ilyen énekesek előtt, hadd énekel
jenek az Úrnak új éneket!

Amilyen örömmel halljuk a fenti ne
mes törekvést, olyannyira megütkö
zünk egyes gyülekezeteink azon észér- 
kedö igyekezetén, amellyel orgonájuk 
fujtatójának villamosítáisára, torony
órájuk beszerzésére, avagy ezekhez ha
sonló célokra, templomi hangversenyt 
rendeznek 2 P, 1 P és 50 filléres „be
lépő-díj“, vagy „helyárak“ mellett. S 
ilyen alkalmakkor felcsendül a művész, 
vagy művésznő ajkán egy „ária“ s az 
orgonák játékában egy „idegen szerző“ 
müve. A közbeeső szünetekben zsibongó 
tömeggé, eszmecserét váltó emberekké 
lesznek a jelenlevők. Ezen ne is csodál
kozzunk, hiszen hangversenyteremmé 
lett a templom! Az ige megszentelt csar. 
nokából kiszorult az élő Ige és az evan
gélikus ének. Velük egviitt kiszorult ->z 
áhitat és az evangélikus lelkűiét is. Ez 
így nincsen rendjén. Vigyázzunk a temp
lom szentségére!

Evangélikus ember előtt a templom 
mindig Isten háza!

C séry L a jo s

N E  F É L J,
M E R T  É N  V E L E D ’ V A G Y O K !

Ne félj, mert én veled vagyok! 
Ennél drágább biztató szó 
Nem hangzott még e világon;
Ebben van a boldogságom:
Ne félj mert én veled vagyok!
Ha eláraszt a gond, a baj,
Ha betegség szegez ágyhoz, 
Vigasztalást ez ád nékem,
Ebben van a békességem:
Ne félj, mert én veled vagyok!
Mikor nehéz kísértések,
Küzdelmek közt kell állanom,
Nem félek mig e szót hallom,
Ebben van a diadalom :
Ne félj, mert én veled vagyok!
S ha majd egyszer reám borul 
A halálnak zord árnyéka,
Hiszem, ott sem leszek magam, 
Ebben van a bizodalmám:
Ne félj, mert én veled vagyok!

E r d é ly i I lo n a .

Isten  él .
Luthert egyszer valami nagyon bán

totta. Napokig komor volt és csiiggeteg. 
Nem tudta felvidítani sem kedvenc hár
fája, sem családi köre. Egyszer aztán 
ahogy belép a szobába, megdöbbenve 
látja, hogy hitvese talpig feketében fo
gadja. „Kit gyászolsz feleség?“ — kér
dezte a szomorú reformátor. „Oh, nagy 
az én gyászom“ ■— felelt Bóra Katalin — 
„meghalt az Isten. Te legalább is úgy 
viselkedel napok óta, mintha nem élne 
az Isten“. A nagy reformátor megszé
gyenülve értette el a leckét. „Igazad 
van“ —- mondotta — „mindenki bánt
hat és elhagyhat, de Isten él s így 
se okom, se jogom a csüggedésre!“ 
Leültek együtt s elolvasták a 46. zsol
tárt, amelyből később megszületett a re
formáció diadaléneke az Erős várunk.

Igen, Isten él!

Protestáns
Országos Árvaházunk.

Budapest székestfövárosunk szívében, 
a Rózsák-terén áll egy gyönyörű épület: 
Protestáns Országos Árvaház. Volt-e 
gondolatod kedves olvasóm, hogy ha 
egyszer Pestre megyek (vagy ha pesti 
vagy), bemegyek és megnézem, mi is 
lehet és mi a rendeltetése? Elmondom 
nektek, milyen missziót teljesített ez az 
épület és a jószívű alapítók 76 év alatt. 
Több mint 2000 árvát nevelt 5, 8, 10 
éven át, akikből sok becsületes, földmű
ves, iparos, kereskedő, tanító, jegyző, 
lelkész és tisztviselő lett. A leányok kö
zül sok-sok családanya, kiknek vidám 
gyermekei nem felejtik el az árvaházat. 
1700 árva családi származását ismerjük, 
e számok beszédesen mutatják a men-' 
tés munkáját, hogy milyen foglalkozású 
ág elárvult árváit neveltük. Íme: iparos 
árvája: 500, földműves: 180, lelkész 150, 
jegyző: 124, tanító: 245, tisztviselőé 
280, magántisztviselő és vasutas 140, 
ügyvéd 21, minden más foglalkozású 60. 
Ebből ref. vallásit 920, ev. 780. Buda
pesti árva 654, vidéki árva 1046.

Kedves Olvasóm! Ugye érdekes ada
tok? Mennyi könny száradt fel őseink 
nemes adakozásából! Hát csak mi len
nénk korcsszülöttek? A mi szívünk ienne 
kősziklából? Mi is tudunk segíteni!

Elmondom szerény gondolatomat, ho
gyan: Püspök uraink minden évben
elrendelnének egy vasárnapot, hogy ak
kor minden protestáns templomban, is
kolában az árvákról beszéljenek a lel
kész, tanító és tanár urak. Ezen a napon 
a szeretet filléreit a hi vők szívesen ál
doznák az árváknak.

A másik gondolatom: „A muskátlis
ablakit árvaház“. Ezt a nagyobb vidéki 
falunak és a - kisebb városnak kellene 
megteremteni. Hány jószívű vidéki gyer
mektelen házaspár akadna, aki erre a 
célra odaadná házát, földjét. Nem kel
lene azt a kis Jánoskát, Józsikát, Erzsi
két elhozni messze idegenbe, hanem ott 
a tiszta szobában, az öregekkel együtt 
a nagytiszteletű asszony felügyelete mel. 
lett a hívők tartanák árváikat. Továbbra 
is őrizhetnék a libákat, legeltetnék a te
heneket, hátul a kertben termelhetnének 
gyümölcsöt. A jószívű tiszteíetes asz- 
szony, vagy tanítónő asszony meg-meg- 
simogatná tiszta arcát. Teremtsünk fa
lusi árvaházakat Testvéreim, akkor 
majd nem dúl az egyke, hanem a falu
nak dísze lesz a muskátlis, árvaház! 

Árvákra, aggokra tekintsetek, 
Jószívű emberek — segítsetek! . . .

A la p i  Is tv á n
a  P ro l O rs z . Á r v a h á z  ig a z g a tó ja .

Félreértések
v é g le g e s  k ik ü s z ö b ö lé s e  c é l já b ó l  
k ö z ö l jü k , h o g g  a  K is  H a r a n g s s ó t  
a  n a g y  H a r a n g s z ó  m in d e n  e l ő f i 
z e t ő j e  in g y e n  k a p ja .  JJ K is  H a 
r a n g s z ó  c s a k  a n n a k  k e r ü l  p é n z b e ,  
a k i  k ü lö n  c im s z a la g o s  r e n d e lé s 
s e l  c s a k  e r r e  f i z e t  e lő .

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!

OLVASSUK A BIBLIÁT.

A reformáció kötelez!
Október 25. Alázatosságra. I. Péter 5. 6-

Sokan azt gondolják, hogy a reformáció 
ünnepe: tüntetés. A reformáció azonban 
nem befejezett esemény, hanem a re
formáció belső lényege szerint állandó 
lelki épülésre való elkötelezés. Eleget 
tettünk-é vájjon a reformáció parancsá
nak, a Biblia népe vagyunk-é nemcsak 
nevünkben, hanem életünkben? Alázd 
meg magad testvérem, mert Isten a meg
alázkodott szivekben végzi az ö Szent 
Lelke által a reformáció munkáját.

Október 26. Bünbánatra. Jób 42. 6.
Anyaszentegyházunk a reformáció ün
nepén megtéríts számodra az Úr aszta
lát, azért, hogy megtérő bűnös szived
ben reformáció, lelki ujulás kezdődhes
sen a kegyelem kenyerének erejétől. Mi
csoda szégyen, hogy olyan gyávák és 
megalkuvók vagyunk, mikor a Krisztus 
ügyéért bizonyságot kellene tennünk! 
Micsoda szégyen, hogy hitünk ereje nem 
tudja visszatartani az árulókat. Tarts 
testvér bűnbánatot, hogy jobb evangé
likus lehess!

Október 27. Újjászületésre. II. Kor. 5.
17. Hogy a reformáció 400 esztendő 
alatt ezt a világot még nem tudta át
hatni az evangéliom kovászával, annak 
az az oka, hogy kevés volt azoknak 
száma, akik új teremtéssé lettek a 
Krisztusban. Micsoda ujjongó érzés csak 
a testi szennyet is lemosni magunkról: 
de micsoda boldog újjászületés számom
ra, ha Isten kegyelme által a Krisztus
ban új teremtéssé válhatok. Testvérem, 
Isten ezt a lelki reformációt kínálja. Fo
gadd el élő hittel!

Október 28. Gyümölcsöző életre. Gál. 5.
22. Ha lelkedben megtörtént a reformá
ció, akkor életedben is meg fog mutat
kozni. Éneikül a belső megújulás nélkül 
hiába díszíted magadat a Luther-rózsá- 
val, hiába énekled az Erős várunkat, 
hiába hagyod abba a munkát, hiába ün
nepelsz ünnepi díszben, hiába dicsekedsz 
a lelkiismereti szabadság félremagyará
zott kongásával, mert semmi közöd ah
hoz a nagy lelki reformácíóhozí amit 
nagy Lutherünk vergődő imádkozások
ban elvégzett, mielőtt megkezddette vele 
Istennek Szent Lelke a reformáció külső 
harcát is.

Október 29. Önmegtagadásra. Márk. 8.
34. A gyümölcsöző élet célja nem ma
gam vagyok, hanem az Isten ügye. A 
gyümölcsöző élet útja a szolgálat, a fel
tétele pedig az önmegtagadás. Könnyű 
tagadni a reformáció előtt tanított, sok
szor feleslegesen is felhánytorgatott tév- 
tanokat, könnyű ellentmondani a bűnbe- 
meriilt pápák egymásnak is ellentmondó 
tanításának, de nehéz megtagadni ön
magunk szerelmét s nehéz ellentmondani 
a bennem lakó Sátánnak. Testvéreim, 
nem vagyunk méltók, hogy a reformá
ció népének nevezzük magunkat, amíg 
ezt meg nem tesszük!

Október 30. Világosságban való járásra. 
Efezus 5. 8. Az önmegtagadásom Krisz
tus keresztjét helyezi a vállamra. Ez a 
kereszt világítja be az én életemnek út
ját. A keresztnek a világossága látszik 
arcomon, cselekedetemen s ez a világos
ság melegítő szeretetté válik mások szá-
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mára. Ez a világosság felfedi arcomon a 
bűnnek foltjait, de ez a világosság ra- 
gyogtatja szememben a megváltottak 
boldogságát. Ezért bírom a keresztet, 
mert a kereszt világossága az én erőm.

Október 31. Engedelmességre Jakab 4.7. 
A reformációt nem Luther kezdette és 
végezte el, hanem Istennek Szent Lelke. 
Az én reformációra-szorult lelkemben 
Isten cselekedhetik csak az Ő végtelen 
kegyelmével. Nékem, mint Luther Már
tonnak, engedelmeskednem kell, még
pedig gyermeki alázattal és bizodalom- 
mal. Hittestvérem! Bizonyos, hogy ma, 
b reformáció ünnepén Istennek kegyelme 
az ö  Szent Lelkének erejével Téged meg 
akar ragadni s meg akar reformálni. Bi
zonyos az, hogy a Sátán meg a karmai
ban akar megtartani. Engedelmeskedj az 
Istennek s a reformáció nemcsak ün
nep, hanem élet lesz a te lelked számára.

B á c s i S á n d o r .

Az egyetemes közgyűlés.
Egyetemes egyházunk szokásos őszi 

'közgyűlésével kapcsolatos nevezetesebb 
alkalmak a következők:

Október 26.-án 9 órakor egyetemes 
ifjúsági belmissziói bizottság, 1 1  órakor 
egyetemes liturgiái bizottság, 15*/a óra
kor egyetemes énekügyi bizottság, 16 
órakor az Ev. Nők Országos Szövetségé
nek közgyűlése, 2 0  órakor magyar est. 
— Október 27.-én 8 V2 órakor lelkész
egyesületi istentisztelet. 9 órakor gyűlés, 
10 órakor az Ev. Papnék Orsz. Szövet
ségének közgyűlése, 14 órától tanár
egyesületi ülés, 15 órakor Luther szö
vetségi ülés, 15 órakor konferencia, 20 
órakor szeretetvendégség, 17 órakor az 
egyetemes közgyűlés elöértekezlete, 18 
órakor istentisztelet. — Október 28.-án 
zsinat, I6 V2 órakor missziói tanács, 18 
órakor missziói ünnepély dr. Ihrnels 
közreműködésével. — Október 29.-én 
9'/a órakor az egyetemes közgyűlés, 19 
órakor Tranoscius emlékünnepély.

E gyűlések színhelye részint az egye
temes székház (VIII., Üllői-út 24.), ré
sziét a leánygimnázium (IV., Sütö-u. 1.).

Egyetemes közgyűlésünk munkájára 
kérjük Isten áldását.

K A R C O L A T O  K.
Hol tarlód a bibliádat?

L á to g a tá s t  t e t t e m  e g y  c s a lá d 
n á l. J l  v é g é n  s z á n d é k o s a n  r á t e r e l 
te m  a  s z ó t  a  b ib l iá r a ,  ö lo a s s á k - e ,  
s z e r e t i k - e ?  — k é r d e z e m  A z  a r 
c o k o n  k ín o s  z a o a r t s á g  l á t s z i k .  
E r r e  f e l t e s z e m  a  k é r d é s t :  „  V an -e  
s z e n t  Í rá s  a  h á z n á l? “  „  Ho - h o g y n e  !“  
— f e l e l t  d a d o g v a  a  f é r f i .  „ V e d d  
c s a k  e lő  a n y j u k .“

É s  m e g k e z d ő d ö t t  a  h o s s z ú  k e 
r e s é s .  A s z t a l f i á b a n ,  s z e k r é n y t e 
te jé n .  V é g ü l a  s z e k r é n y  le g a ls ó  
f ió k ja  f e n e k é r ő l ,  s z e n n y e s  r u h á k  
é s  s to p p o lá s r a  vá ró  h a r i s n y á k  
a ló l  k e r ü l  e lő  p e n é s z l e s e n  a  b ib lia .

S  e z  ö n m a g á b a n  i s  f e l e l e t  v o l t  
k é r d é s e m r e ,  h o g y  „ o lv a s s á k - e ,  
s z e r e t i k - e . “

A k i  o lv a s s a  é s  s z e r e t i ,  a z  m in  
d e n e s e t r e  m é l tó b b  h e ly e n  ta r t j a .

HETI KRÓNIKA.
Darányi Kálmán miniszterelnök nyi

latkozott az Olaszországhoz és Német
országhoz való baráti viszonyunkról. 
Többek között ezeket mondta: ,,Az
olasz-magyar barátságot közvélemé
nyünk egyöntetű helyeslése szentesítette. 
Elődömhöz híven, gondosan ápolni kí
vánom Németországgal fennálló baráti 
viszonyunkat“. Mussolini és Darányi szí
vélyes hangú táviratot váltottak Da
rányi Kálmán miniszterelnökké való ki
nevezése alkalmából. — A Budapesti 
Mentöegyesület riasztó központot állít 
fel. — Blondel, a párisi politikai főiskola 
professzora a békeszerződések revízióját 
követeli, mert a békeszerződések meg
gondolatlanul állapították meg az új ha
tárokat s ezeknek revíziója nélkül nem 
lehet elképzelni tartós megbékélést. — 
A francia néppártiak és a kommunisták 
között egy politikai gyűlésen összeütkö
zés támadt. A zavargásoknál negyven 
sebesülés történt. — Vili. Edward an
gol király a görög uralkodó Szives ven
déglátásának viszonzásaként két angol 
rendjelet adományozott a görög király
nak. — Anglia lázasan fegyverkezik a 
belgiumi események miatt. Belgium lé
pése katonai szempontból Angliára nézve 
sokkal veszélyesebb, mint Franciaor
szágra. — A japán halászok és kisgaz
dák adóssága 6000 millió pengő. Ez a 
nép elégedetlenségének egyik föoka. — 
Szovjetoroszországban tömegesen vég
zik ki az odamenekült lengyel szocialis
tákat. — Litvinovot felelősségre vonták 
Moszkvában a londoni kudarc miatt. 
Sztálin a legnagyobb mértékben elége
detlen Litvinov genfi tevékenységével.

HARANOS ZO.
Szentháromság utáni

20. vasárnap.
M á té  22. 1 1 4

Ki látott ilyet? A király hív s a ven
dégek nem mennek. Mennyegzői lakomára 
hív s azok kifogással élnek. Fontosabb a 
barom, a föld és az üzlet. Ki látott ilyet ?

Sajnos mindennapi jelenség. Isten hív 
s mi nem megyünk, kegyelme asztalához 
hív s mi százféle kifogással élünk Csoda-e, 
ha a király egyszer megharagszik s elveszti 
azokat, akik lábbal tiporták a hívását?!

Kormányzói elismerés. A kormányzó 
megengedte, hogy Traeger Ernő min. 
tanácsosnak, a dunántúli egyházkerületi 
gyámintézet világi elnökének, a gyors
írási ügyek kormánybiztosának, ez utóbbi 
megbízatásának tízéves évfordulója al
kalmával a magyar gyorsírás ügyének 
fejlesztése körül kifejtett eredményes 
munkásságáért elismerését ismételten 
tudtul adják.

Kedves látogatás. Dr. Breuer István 
győri római katolikus megyéspüspök lá
togatást tett Dr. Kapi Béla püspöknél és 
szívélyesen meleg, ünnepélyes szavak
ban fejezte ki áldáskivánását az evangé
likus püspök 2 0  éves püspöki évfordulója 
alkalmából.

id. Jánossy Lajos. A fejérkomáromi 
egyházmegyének volt esperese, a rév
komáromi gyülekezetnek lelkipásztora, 
hajlíthatatlan gerincű magyar, 44 éves 
szolgálat után letette a pásztorbotot s 
nyugalomba vonult. Október 11.-én bú
csúzott el szeretett gyülekezetétől, mely 
egy emlékalbummal s ezüst dombormű- 
képpel ajándékozta meg s a templom 
falában márványtáblán örökítette meg a 
megfáradt pásztor 41 éves révkomáromi 
szolgálatát. Nyugalma éveire Sopronba 
költözött.

Lelkészválasztás. A gödöllői egyház- 
község Erős Sándor eddigi KIE-titkárt 
választotta meg lelkészévé.

Sopron. Az egyházközség Prickler 
Jánost választotta meg új felügyelőjévé.

Alsóság. Az önállósult egyházközség 
nemrégiben egyhangúikig megválasztott 
első lelkészét október 25.-én iktatja be 
hivatalába Molitorisz János esperes.

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Hubert Istvánt Ostffyasszony- 
fára, Jakus Imrét Sárszentmiklósra, Welt- 
ler Ödönt Bábolnára, Békés Józsefet 
Csurgóra helyezte segédlelkésznek. 
Molnár Lajos Barcsra került helyettes 
lelkésznek. — D. D. Raffay Sándor püs
pök Huszák József kelenföldi segédlel
készt Szegedre, Kühn Ernő aszódi se
gédlelkészt Kelenföldre, Benkö Istvánt 
Gyulára és Miklóssy Endrét Hódmező
vásárhelyre segédlelkészül helyezte.
D. Geduly Henrik püspök Megyer Lajos 
ózdi segédlelkészt a délszabolcsi misz- 
szióba missziói lelkésznek, helyére pedig 
Asbóth Lajost ózdi segédlelkésznek .ci
nevezte.

Debrecen. Az egyházközség templom
építési alapja ezidöszerint összesen 150 
ezer pengőt tesz ki.

Győr. A Protestáns Asszonyok Nem
zeti Szövetsége október 18-án vallásos 
ünnepélyt tartott, amelyen Szabó József 
'lelkész tartott előadást nyári külföldi út
járól. Az énekkar énekelt, Fodor Kálmán 
két orgonaszámot játszott. Kuszák István 
pedig költeményeket adott elő.

Az Országos Evangélikus Tanító- 
Egyesület október 15.-én Révfülöpön tar
totta évi közgyűlését. Feltűnően sok ta
nító, valamint számos egyházközség, 
egyesület és község képviselője sereg
lett egybe a kies fekvésű helyen, ahol 
az evangélikus tanítók iidülöháza is áll. 
Somogyi Béla elnök tartalmas megnyi
tójában megemlékezett Geduly Henrik, 
Kapi Béla és Raffay Sándor püspökről, 
akik ez évben érkeztek egyházépítő ál
dásos működésük ünnepi határkövéhez. 
Vitéz Szügyi Károly titkári jelentése a 
felekezeti tanítók súlyos helyzetét érint
ve, kiemelte az Isten, haza és egy
házért való lankadatlan tanítói munkás
ságot. Drozdy Gyula, a Néptanítók Lap
jának főszerkesztője a tanítási vázlatok
ról tartott érdekes és közvetlen előadást. 
Ludván Sándor iskofafelügyelő az írás 
kérdéséről értekezett. Sok fontos javas
lat felett határozott a közgyűlés. Az ev. 
tanítók felépítendő Gyógyház-a ügyé-
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ben Gaál Sándor elnöklésével bizottsá
got küldött ki. A tisztújítás során el
nökké: Somogyi Bélát, titkárrá: vitéz
Szügyi Károlyt, jegyzőkké: Hrabovszky 
Mihályt és királyfalvi Gusztávot, pénz
tárossá: Kiszely lánost ismét megvá
lasztották. Az üdülőházi intézőbizottság 
új elnöke Róth Kálmán lett.

Dombóvár. A Nő- és Leányegylet ok
tóber 11.-én bensőséges szeretetvendég- 
séget tartott, amelyen Bánvai Henrik 
ny. tanító ..A keresztyén élet“ címén 
tartott előadást. Szavalt Kövi Mária. 
Meleg szeretettel köszöntötték Cséry 
Lajos lelkészt és nejét házassági évfor
dulójuk alkalmával. A diákszövetség is e 
napon tartotta havi összejövetelét, ame
lyen kegyelettel emlékezett meg az el- 
húnvt miniszterelnökről. Irásmagyaráza- 
tot Cséry Lajos lelkész tartott.

Hibaigazítás. A veszprémi egyház
megyéhez tartozó szergényi iskolát nem 
Molitorisz János esperes avatta fel, 
ahogy hibánkon kívül tévesen közöltük, 
hanem dr. Mohácsy Lajos marcalger- 
gelyi lelkész.

H A T Á R O K ON T Ú L
Ausztria. Az osztrák evangélikusok ki

váló püspöke, Heinzelmann Németország
ban előadást tartott az osztrák evangé
likus egvház helyzetéről. —- 1570-ig
Ausztria háromnegyed része evangélikus 
volt. Akkor az ellenreformáció kiirtotta 
az evangéliomi egvház híveit. Századunk 
elején az evangélikusok száma 100.000 
körül volt. Ma 320.000. A súlyos missziót 
hordozó kisebbségi egyház igyekezik hű
ségesen harcolni.

Németország. Az Evangélikus Szövet
ség 50 éves jubileumi ünnepélyt tartott, 
Erfurt városában, amelyen az újfajta 
pogányság ellen bátorhangú kiáltványt is 
bocsátott ki.

K Ü L Ö N F É L É K .
Apróságok. Gömbös Gyula hagyatéká

ban egyebek között egy darabot találtak 
gróf Vécsey 48-as honvédtábornoknak és 
aradi vértanúnak bitófájából. — Az egye
temes református konvent elrendelte, hogy 
minden év október havának utolsóelőtti 
vasárnapján minden református templom
ban történjék megemlékezés az idegenbe 
szakadt magyar reformátusokról. — A 
gyümölcsf.ogyasztás fejadagja néhány 
európai országban: Franciaországban 108 
kg, Svájcban 101 kg, Németországban 
60 kg. Angliában 53 kg, Ausztriában 36 
kg, Csehországban 36 kg. Hazánkban 
15 kg.

Mi mindenre fogy el egy dollár! Va
laki kiszámította, hogy Amerikában min
den egyes kiadott dollár a követkenő 
arányban fogy el különböző célokra: 25 
cent megélhetésre, 22 cent fényűzésre, 
15 cent pazarlásra, 13 cent vegyesre, 11 
cent befektetésre, 8 cent bűnre, 5 cent 
nemzeti célokra, 1 cent iskolára, 1 cent 
az egyházra.

A pénznek nincs szaga?! Az év első 
hét hónapjában a vörös orosz szovjettől 
Nagybritannia 187 millió, az Egyesült 
Államok 87 millió, N é m e t o r s z á g  
72 m i 11 i ó, Franciaország 30 millió ru

bel értékű árut vásárolt. Ugyanez álla
mok jelentős mennyiségű árut el is adtak 
a szovjetnek. Hiába küzdünk a szovjet 
ellen, ha ugyanakkor pénzt adunk néki 
és a pénzét elfogadjuk!

Szeretetet Magyarországnak! Györffy 
Béla felpéci lelkész, ki németországi ta
nulmányúján gyakran tart előadást is, 
írja az alábbi kedves esetet. Egyik elő
adása után egy öreg néni azt kérdezte 
tője: „Nem tetszik gyűjteni Magyar-
ország részére?“ „De igen“ — felelte 
Györffy testvér — csakhogy nem pénzt, 
hanem szeretetet“.

A világ missziói áldozatkészsége. A
világ különféle országai az elmúlt évben 
a következő összegeket áldozták a misszió 
munkájára:
Ausztrália — — — — — — 1,390.381 dollár.
Belgium — — — — — — 2.650 „
D ánia — — — — — — — 534.8 9 „
F in n o rszág — — — — — — 106.441 „
Franciaország — — — — — 180*69 „
Németország — — — — — 1,177.255 „
A ng'lország — — — — — 10,427 982 ,
D élam erika — — — — — 2,920.724 „
H ollandia — — — — — — 584 866 „
Ui Zéland. — — — — — — 381212 „
Egyesült Államok — — — — 20,29" 185 „
Norvégia — — - - — — — 533.819 „
Pélafrika  — — — — — — 9:3.312 „
Svédország — — — — — — 1,005.'89 „
Svájc -  — — -  — — — 293.784 *

Ö ss z e se n  : 40,752.770 d o llá r

Mennyi biblia volt a reformáció előtt?
Egy holland újság szerint mindent össze
számítva. az egész világon kb. 5400 
olyan biblia van, amelyet 1450 és 1500 
között nyomattad és pedig 124 külön
böző kiadásban. E bibliák fele német 
könyvtárakban található. Franciaország
ban van 660, Angliában 473. Egyesült- 
Államokban 399, Olaszországban 262 és 
1443 a többi Államokban. Ami a nyelvet 
illeti: a fentebb említett 54C0 biblia kö
zül 4509 példány latin. 762 német, 98 
olasz, 49 cseh és 19 francianyelvü. Hát 
magyarnyelvű biblia vájjon volt-e a re
formáció előtt? Errenézve tudjuk, hogy 
már száz esztendővel a reformáció előtt 
dolgozott két huszita pap: Pécsi Tamás 
és Újlaki Bálint a biblia magyar nyelvre 
való fordításán. Teljes bibliafordításunk 
azonban csak kéziratban volt és az is el
veszett, csupán töredékes másolata ma
radt reánk három kódexben. Töredékes 
bibliafordítások találhatók még a Feste- 
tich-kódexben (1493 körül), Döbrentei- 
kódexben (1508) és Cseh-kódexben 
(1513). Körülbelül hét kódex van tehát, 
amely töredékes bibliafordítást tartalmaz 
a reformáció előtti időből. Valószínű, 
hogy több is volt, de azok elvesztek.

ÚJ KÖNYVEK.
Szt Márk Evangéliumának Magyará

zata, G. A., Chadwick D. D. után angol
ból átdolgozva, folyó évi november hó 
végén megjelenik s az előfizetők bér
mentve megkapják (18 nyom. ív). — 
Előfizetési ára: fűzve 4 P, kötve 5 P 
bérmentes küldéssel, ha az előfizetési díj 
előre beérkezik. Bolti ára drágább lesz. 
A mű gyakorlati irányú: lelkészek, theo- 
logusok, bibliaolvasók segédkönyve. 
Márk ev. 16 fejezetét, 86 kerekded, ki
sebb részben tárgyalja, melyek igen al
kalmasak templomi bibliamagyarázatok
ra, vallásos estélyek, bibliakörök, áhitat 
tartására. A megrendelés Lukácsy Imre

ny. ref. lelkész Dunavecse (Pest megye) 
címre küldendő.

Útban a népiskolai rajztanítás felé.
Hivatásos nevelők régóta hangoztatják 
a rajz nagy fontosságát, kiemelve annak 
lélekreható, jellemnevelő, erkölcsi és Íz
lésbeli és esztétikai nagy nevelő erejét. 
A legújabb „Tanterv és Utasítás“ min
den törekvése is odairányul, hogy a rajz 
elfoglalja méltó helyét a többi tantárgy 
mellett. Többé ne legyen melléktan
tárgy! Ennek érdekében készítette el 
Szabó József miskolci tanítóképzőinté
zeti rajztanár „Útban a népiskolai rajz
tanítás felé“ c. munkáját. Vezérkönvvé- 
fcen elméleti és gyakorlati útmutatással 
szolgál. Minden gyakorlatnemmel külön- 
külön foglalkozik. A rajztanítás e vezér- 
könyvét. mint az evang. tanítóság egyik 
nélkülözhetetlen segédeszközét az iskola
széki elnökök és a tanítóság figyelmébe 
ajánljuk. Megrendelhető: Szabó József 
tanár. Miskolc, Tompa-u 10. sz. — Ára 
postaköltséggel együtt 6.50 P.

Nagy gazdagsággal árad az ige vi
gasztalása. vezetése, intése a Magyar 
Keresztyének Naotára leszakítós bibliai 
tömbnaptárból. Az 1937-iki évfolyam 
már megjelent. A két evangéliumi pro
testáns egyház lelkipásztorai és több 
hivő lelki tapasztalataiknak gazdag tár
házából bőven osztanak a naptár lap
jain. Az olvasók megtalálják az ige bölcs, 
vi'ágos magyarázatát ép úgy, mint a 
Krisztus követésében szerzett mély él
mények egyszerű, üde feltárását. A csa
ládi asztalnál a mindennapi kenyér mellé 
az örök élet kenyeréből oszt a tömbnap
tár áldott darabokat. Ezer és ezer hát
ban használják így a házi áhitat meg
tartásánál segédeszközül a tömbnaptár 
bibliamagyarázatait és megragadó illuszt
rációt. — Ára hátlappal együtt P 1.60, 
mint könyvnaptár vászonba kötve P 1.60, 
csak maga a tömb P 1.20. Tíz példá
nyon felüli rendelésnél százalékos ked
vezmény. — Megrendelhető: Bethánia-
Könyvkereskedés, Budapest, VIII., Gyulai 
Pál-utca 9.

Örök Kérdéseit. A Bathánia könyvié- 
reskedésnek e hasznos kiadvány-sorozata 5 és 8. 
száma megjelent. Az 5. számú füzetben Pzikszai 
Benjámin az ember nyomorúságát írja le. Mélyen 
megrendítő képet fest magáról az emberről, de annál 
fénylőbb az a nagy szabaditás, amiről szintén bizony
ságot tesz : Jézus Krisztusban dicsőségéé változik az 
ember nyomorúsága — A 6 számú füzetet SaUay 
István irta, tárgya: A csendes óra. A keresztyén 
élet folytatásnak egyik legfontosabb kérdéséről ta 
pasztalatokban gazdag kis füzet ez. melynek elolva
sása ajánlatos mégr azoknak is, akik már régen a 
csendes óra seresébe tartoznak Egy-egv fűzőt ára 
20 fillér. Megrendelhető 22 fillér bélveg beküldésével 
a Dethánia könyvkereskedésben Budapest Vili., Gyu
lai Pál-u. 9.

Az Ur az  én  vigaszta lóm  Nváry 
ez a keresett, használható és inár több kiadásban 
elfogyott vigasztaló-könyvecskéje újból megjelent. Az 
uj kiadás lénvegesen olcsóbb minden előbbinél, mert 
példányonként 20 fillérért kapható a 68 oldalas vastag 
füzet a kiadónál: Bethánia könyvkereskedés Buda
pest, Vili , Gyulai Pál-u. 9.

OSALÁDI ÉR T ESÍT Ő .
Eljegyzés. F u c h s  J á n o s  egyházas- 

kozári lelkész eljegyezte K i r c h n e r  
V a l é r i a  okleveles tanítónőt.

Halálozás. — Ruhtnann Andor, a 
nyíregyházi evangélikus népiskolák nv. 
igazgatója, az egyházi képviselőtestület 
örökös tiszteletbeli tagja, a Kossuth La
jos ev. gimnázium kormányzótanácsá
nak tagja október 14-én, életének 82.
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évében Nyíregyházán elhunyt. — 
Schöpf István, a győri egyházközség 
pénzügyi bizottságának tagja október 
20-án Győrött elhunyt. — Ágoston Jó- 
zsefné 49. évében október 16-án elhunyt. 
— Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA.
Vegyes. Kedvezően alakul a hal és 

vadexport. — A sertéshús nagybani ára 
5—6 fillérrel csökkent. — Borpárlatot 
nem szabad konyak néven forgalomba 
hozni. — A pénzintézeti központ köz
hírré teszi, hogy a búzazáloglevelekben 
folyósított és búzaértékre szóló kölcsö
nök törlesztési részleteinek és a búza- 
záfoglevelek kamatszelvényeinek bevál
tásakor novemberre átszámítási kulcs
ként e"” métermázsa búza fejében 15.73 
aranypengöt kell alkalmazni.

Terményárak Budapesten. Búza 17.45 
— 18, rozs 13.80—14.20, takarmányárpa 
12.80—13.60, sörárpa 15—19.50, zab 
16.70—17, tengeri 12.60—12.70 pengő 
métermázsánként.

Állatárak: Sertésárak: urad. nehéz
sertés páronként, 340 kg-on felül 112— 
113, uradalmi, közép p-ként, 340 kg-on 
alul 105—109, szedett közép páronként, 
220—260 kg-ig 98— 102, szedett, köny- 
nyü p-ként, 180—220 kg-ig 94—97, sze
dett, silány p-ként, 100—180 kg-ig 88— 
92, öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on felül 
96—100, szedett, öreg, 90—94, angol 
hússertés p-ként, 180—220 kg-ig 98— 
100, angol sonkasüldő p-ként, 120—150 
kg-ig 92—104 fillér élősúly kg-ként.

Szerkesztői üzenetek.
K. K. Tiszaföldvár. Előfizetését a be

küldött összeggel f. év december 31-ig 
íendezte. — özv. Cz. B.-né Bonyhád. 
Február 28-ig rendezve. F. év december 
31-ig 4 P esedékes. — „Kaposvár“. Fo
lyó év végéig előfizetése rendezve van. 
— Sz. Gy.-r.é Irsa. Folyó év dec. 31-ig 
3.16 P a hátráléka. — S. J. Sztg. A be
küldött összeggel f. év május 1-ig ren
dezte hátralékát. Esedékes f. év decem
ber 31-ig 3.20 P. — P. M. Gyékényes. 
A beküldött összeggel előfizetését f. év 
végéig rendezte. — J. L. M. Hátráléka 
folyó év végéig 8.60 P. — B. K. Zánka. 
Folyó évre 3.84 P a hátráléka. — É. R. 
Tolcsva. A beküldött összeggel jül. 1-ig 
rendezte hátrálékát. Folyó évre 2.40 P 
esedékes. — N. L. Kisberzseny. Folyó 
év október 1-ig rendezte hátrálékát. — 
R. J. Rákoskeresztúr. Előfizetése 1937. 
február 1-ig rendben van. — Cs. K. Tét. 
Előfizetését folyó év december 31-ig ren
dezte. — v. N. S.-né Sopron. Előfizeté
sét 1937. április 1-ig rendezte. — Cz. A. 
Ostffyasszonyfa. Előfizetését f. év de
cember 31-ig rendezte. — K. F. Barlahi- 
da. Előfizetése 1938. június 1-ig rendben 
van.

Ruhái estés  - vegytisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS-nél
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 4—10

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:
Nagy Mihály Beled, Benke Istvánné 

Kámon, Bállá Gyula Tabajd, Huszti Má
ria Békéscsaba, özv. Fodor Mátyásné 
Kapospula, Varga József Györszabad- 
hegy, özv. Khély Gyuláné Kistarcsa, 
Für János Csorna, Pados Pálné Kör
mend, Szabó Gyula Szilsárkány, id. 
Boda László Marcalgergelyi, Hegedűs 
Rozália Rábaszentandrás 10—10 fillér.
— G. Varga Károly Rábaszentandrás, 
Klippics Samu Nyulhegy, Orbán János, 
Tarr Pál Orosháza, Iziisz Mátyás Kö
lesei, özv. Sülé Péterné Magyargencs, 
Nagy Juliska Budapest, Kiss Kálmán 
Tiszaföldvár, Simon Lajos Hács, Filló 
Jánosné Budapest, Csite János Gór, 
Prachár Vilmos Baja, Végvári Miklós 
Ujdombóvár, dr. Martin György Buda
pest, Vörös Sámuelné Nemeskolta, Va- 
nyórek MikJósné Pápa, Petróczi Mihály 
Gyékényes, Haás Gézáné Győr, Kozma 
Sándorné Győr, Csicsel János Mezőtúr, 
Albrecht Sándor Kecskemét, Lovas Je
nő Zalaegerszeg, Szakács János Pápa, 
Bóka István Tárnokréti, Molnár Károly 
Zalaegerszeg, özv. Francsek Lászlóné 
Szödliget, Toman Mihály Tordas 20-20 
fillér. —- Ifj. dr. Nagy János Sárvár, Mé
száros Árpádné Zalaegerszeg, Dömötör 
Lászlóné Szeremle, Bödecs László Bu
dapest, Nagy Sándor Ajka, Mesterházy 
Samu Felszopor, özv. Oehl Györgyné 
Sopron, Makláry Antalné Sárvár, Só
lyom Vilma Szentantalfa, Egyed Géza, 
Dóka Lajos Győr 22—22 fill. — Halász 
József Kámon, N. N. Tét, Kovács End
re Ács, K. Balázs János Rábaszent
andrás 30—30 fillér. — Trogmayer Ká
roly, Kovács Mihály Győr 32—32 fill.
— Horváth Sándor Duka, Mandello 
Miklós Bpest, Komjáthy János Szent- 
gotthárd, özv. Torma Jánosné Tét, Kö
kény János Tab 40—40 fill. — Edelényi 
Béla Ágfalva 45 fill. — Takács Mihály 
Tárnokréti, Nagy Sándor Veszprém 50— 
50 fillér. — Özv. Vörös Imréné Győr, 
Nádassy Kálmán Budapest, Griecs Já
nos Békéscsaba, Hajnalfi Gitta Buda
pest, Bencze Rezsőné Rákosszentmi
hály, Gyarmathy László Győr, ifj. Tóth 
János Zalaistvánd, özv. dr. Tóth Ge
deonná Újpest, Varga Rozáilia Zalaszent- 
jakab, özv. Csonka Józsefné Pestszent- 
lörinc, Sarkady Gábor Nagyalásony, 
özv. Jakus Mihályné Dömös, Csapó Ist
ván Ujmalomsok, Bertók Károly Szom
bathely, özv. Ferenczi Mihályné Nyír
egyháza, Kis M. István Rábaszentand
rás 60—60 fill. — Macher Pál Győr 70 
fill. — Dr. Horváth István Győr 72 fil
lér. — Özv. Göcze Vilmosné Nagysitke, 
Tarr Pál Orosháza 80—80 fillér. — Kö
vecses János Győr 90 fill. — Buday 
Flichta Cornélné Balassagyarmat, özv. 
Fehér Zoltánné Kapuvár, Reichert Ede 
Sárvár, özv. Varga Józsefné Devecser, 
Polgár József Körmend 1—1 P. — 
Winkler Lajos Szombathely 1.20 P. — 
Barcza Géza Nagykálló 1.50 P. — Dr. 
Zauner Róbert Veszprém, Rábaszent- 
andrási özvegyasszony, Hornsitzky 
Henrikné Budapest 2—2 P. — Horváth 
István Pápa, Bocskay Istvánné Mohács 
3—-3 P. —- Evang. Egyházközség Cso
rnád 4.66 P. — Emerich Frigyesné Kom
ló 2.50 P. — Ev. gyülekezet Tárnokréti 
affertórium 10 P.

Az eredeti kisméretű

Luther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
Já n o sa  L ajos vésnöki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények és zátzlószegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

V I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

i T I X Ü t É - t ő l
csak GYŐR, D EÁ K -U TC A  6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap!

Okleveles evangélikus tanítónő — haj
léktalan árva — házitanítónői állást ke
res. Cím: Czavar Margit, Batíonya
(Csanád megye).

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A cinkotai evangélikus egyházközség 

a lemondás folytán megüresedett V. szá
mú férfi tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom az egyház pénztárából a min
denkori tanítói kezdőfizetésnek 10 szá
zaléka és az ezt kiegészítő államsegély. 
Törvényes lakbér, amíg az egyház meg
felelő lakásról nem gondoskodik. A taní
tás nyelve magyar. Pályázhatnak evan
gélikus tanítók, akik kántori oklevéllel 
rendelkeznek és zene-énekkar vezetésé
ben jártasak. A pályázat határideje a 
hirdetmény első megjelenésétől számí
tott 21 nap. A pályázatok a törvényes 
kellékekkel felszerelve Pröhle Sándor 
tanügyi espereshez Rákospalota külden
dők. 2—2

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz. betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden csőben 

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyermekről!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.
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PÁP! 1 A Testi és szellemi fogyatékosok,

epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

Luther Márton élete.
4

Luther jól ismerte az ő német népét 
S ostorozta gyakran a fényűzés vétkét. 
E tájban forrongás volt keletkezőben 
A pórok közt s kitört váratlan időben.

A lázadó népet Luther csitította,
Hogy ne hallgassanak hitvány izgatókra. 
Ne essenek könnyen lázadás vétkébe, 
Azzal csak bajt hoznak a maguk fejére.
Kérte az urakat, hogy a nép kérését 
Hallgassák meg s mindig keressék a

békét.
Ha hallgattak volna már előbb szavára, 
Nem került volna sor véres lázadásra.
A lázadás gyorsan terjedt a vidékre,
De végre elnyomták s helyreállt a béke. 
Luther is megjelent a vészes helyeken 
S prédikált a népnek lázadása ellen.
E tájban Bölcs Frigyes is megbetegedett. 
Miközben hazája lázadás fészke lett. 
Spalatint és Luthert magához hivatta, 
Hogy két hive halálharcán vigasztalja.
Luther jó urához már későn érkezett, 
Mert hű pártfogója közben kiszenvedett. 
De még felvehette a szent úrvacsorát, 
Azután elaludt s ott fenn békét talált.

Luther házassága.
Luther egy szép napon házasságra lépett 
S meglepett barátot s minden ellenséget. 
A papnötlenséget gyakran kárhoztatta. 
De ő maga mégis sokáig tartotta.

Bóra Katalinnal házasságra lépett.
Régi nemes család sarja volt hitvese, 
Zárdából lépett ki s lett Luther hű neje.

De hogy eloszlasson sok minden kétséget, 
Boldogan élt Luther ifjú hitvesével.
Isten megáldotta őket gyermekekkel. 
Szeretett időzni családja körében,
Békét s örömet lelt azok körében.
Éneküket atyjuk hárfával kísérte.
Szállt az ének az Ür szent trónja elébe.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A zalai ág. hitv. evangélikus egyház

megye elnöksége pályázatot hirdet a 
mencshelyi lelkészi állásra. A szolgálat 
nyelve: magyar. Az állás helyi javadal
ma: 1. Háromszobás lakás, mellékhelyi
ségek, konyhakert, füveskert. 2. Kész
pénz 131 P. 3. Stólailletmények: keresz
telés és egyházkelés 1.30 P, esketésért 
helybeli 2.70 P, vidéki 5.40 P, temetés 
egyházi beszéddel 2.70 P, temetés imád
sággal 1.30 P, anyakönyvi kivonatért 
helybeli 2.70 P, vidéki 3.50 P. 3. Lel
készi földek: 11 kát. hold és 455 négy
szögöl elsőosztáiyú szántóföld, 1 kát. 
hold és 1053 négyszögöl rét, 13 kát. har
madosztályú szántóföld, 1 hold kaszáló, 
33 négyszögöl káposztáskert. Földek 
megmunkálása helyett 12 q rozs. 4. Ter
mészetbeni szolgálmányok: 26 q és 25

Irta: V á rh eg y i Iván.

Összegyűjtve őket, velük imádkozott:
A Mindenhatónak buzgó hálát adott.

Luther és Zwingli.
Svájcban is megindult a hit javítása: 
Zwingli Ulrik szállt itt a hitért csatába, 
ö  szabad gyermeke volt kis országának, 
Sok álnok ellenség reája nem támadt.

Honában a misét ő is beszüntette 
S az Úr vacsoráját osztotta helyette. 
Ámde ő ezt csupán emléknek tartotta 
S e tana Luthertől kettéválasztotta.

Vita keletkezett Luther s Zwingli között, 
Amely először is írásban kezdődött.
Örült az ellenség: A tan el fog veszni!
A két reformátor nem tud megegyezni!
Fülöp, hesseni gróf végre megpróbálta, 
Hogy Luthert és Zwingiit meghívja vitára. 
Marburgot jelölte a vita helyének,
Hogy megegyezzenek végre a vezérek.
Meg is jelentek, de béke nem jött létre, 
Mert az úrvacsorát Luther buzgón védte. 
Ez az én testem! — ezt írta az asztalra. 
Ebből nem engedett: Jézus szavát hallja.

A vitának így hát nem lett eredménye. 
Két egyház támadt az egyház örömére. 
De egy célra törnek, bár külön ösvényen: 
Hogy életünk Isten tetszésére légyen.
Mindkét egyház legyen az Úr erős vára. 
A rábízott kincset hűtlen’ el ne ássa. 
Haladjanak kezetfogva, mint testvérek: 
Luther s Zwingli népe egymást szeressé

tek!
Luther Kóburg várában.

Érezték a hivek, hogy új vész közelget 
A császár nem marad a puszta szó mel

lett.
Tapasztalták ezt a speieri gyűlésen:
Le akarják törni őket mindenképpen.
Azért a gyűlésen tiltakoztak bátran: 
Tanácsot csak lelkűk adhat hit dolgában.

kg rozs, mint lélekgabona, 10 hl és 80 1 
megforrott must, illetve egyenlőre he
lyette ICO P készpénz, 34.5 köbméter fa. 
5. Államsegély.

A lelkészválaszifási szabályrendelet
22. §-ának értelmében felszerelt és vá
laszbélyeggel ellátott kérvények ezen 
hirdetés megjelenésétől számított 14 na
pon belül alulírott espereshez küldendők.

Kelt: Zsédeny és Szentantalfa (Zala 
megye) 1936 október hó 13-án.

Dr. Berzsenyi Jenő Nagy Lajos 
egyházmegye felügyelő. esperes.

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címére küldendők, 7—24

A protestáns névre büszkén nézünk
vissza:

Csak azt fogadjuk el, ami igaz s tiszta.
Másik évben gyűlést hívtak Ágostéba, 
Ezen is a vallás került nagy vitára.
A protestánsok most szerződést kötöttek. 
Hogy a császár meg ne ingathassa őket.
Bár Luther a harcot sohsem helyeselte, 
A védekezést már nyíltan megengedte. 
Ő nem ment el ekkor Ágosta várába: 
Elmaradt Kóburgban, a híreket várva.
Mivel ki volt mondva reája az átok,
Nem tette ki éltét biztos pusztulásnak. 
Ágostéból hordták a sok hírt Luthernek 
És ő tanácsokat küldött a híveknek.
Sokan mondták: Bár nincs Luther

Ágostéban,
Lelke mégis ott van s buzdít a vitában. 
Sokat levelezett, buzgón munkálkodott, 
Sok munkája közben hittel imádkozott.
A hitvita tartott Ágostéban tovább. 
Melanchton írásba szedte Luther tanát. 
Elküldték Luthernek s azt a választ adta: 
„Én nem tudok semmit javítani rajta!“
A császár is megjött a fényes gyűlésre, 
Nagy pompával vonult a város terére.
A fejedelmeket magához hivatta 
S az igehirdetést nyomban megtiltotta.
Parancsokat osztott a protestánsoknak, 
De azok ellene bátran tiltakoztak. 
Felolvasták aztán a bátor hitvallást: 
„Csak ezt fogadják el, ezt hiszik, semmi

mást!“
Ez a hitvallás lett hitünk sarktétele 
„Ágostai“ lett így az egyházunk neve. 
Áldott hatása volt mindenfelé ennek 
S egyre növekedett tábora hitünknek.

Luther művét a jó Isten megáldotta,
A kis magot erős fává változtatta.
Pár évvel azelőtt még egyedül állott,
S most tana meggyőzte szerte a világot. 

(Folytatjuk.)

Oltár- és szószék-tervek, szobrok és 
emdékplakeittek, díszoklevelek, allapkö- 
és avatási okmányok nagyon jutányos 
készítését közvetíti: Evang. lelkészi hi
vatal: Dombóvár. 1—3

„Jelesen végzett tanítónő, akinek né
met képesítése is van, házitanítói vagy 
nevelönöi állást keres. Címe válaszbélycg 
ellenében a kiadóhivatalban.“ 1—1

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, D t. ITTZE3 ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Di. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRŐCZY ZOLTÁN. 
FélelSt szerkesztő és kiadó ■

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat sü n  adónk vissza

Baross-nyoijida Uzsaly és Köncz. T,:7-63,
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A reformáció nem emberi alkotás, ßanem Isten müve. Nem újítás, ßanem a régihez 
való visszatérés. Nem szabadosság, ßanem a ölt szabadsága. Nem felvilágosodás, ßanem 
adókérdés. Nem német mozgalom, ßanem világ szükséglet. Nem lezárt történet, ßanem 
örök folyamat. — "Dicsőség Istennek 1

A ma esedékes reformáció.
Az em ber nem igazul meg a 

törvény cselekedeteiből, hanem  a 
Jézus K risztusban való hit által.

Gál. 2 : 16.

Hányszor hallottuk ezt az igét;
mondogattuk magunk is. De 

tudjuk-e vájjon, hogy mit jelent? 
Reformációt nem lehet kegyes sza
vakkal ünnepelni. Most valami nagy 
esemény történik. Az ige megtámad 
minket, pozdorjává zúz és ujjá- 
teremt.

Vége a törvény cselekedeteinek. 
A legjobb, a legértékesebb emberi 
tettek sem számítanak tööbé Isten 
előtt. Hiszen a törvény cselekedete 
nem akármi, ami csak úgy eszébe 
jut valakinek, hanem Isten parancsa. 
Nem emberek tartják jónak, hanem 
Isten maga követeli meg tőlünk. 
Nagy dolog a törvény cselekvése! 
Nem lehet tréfára venni. Senki em
berfia még nem vitte el szárazon, 
ha nem engedelmeskedett Istennek. 
Meglakolt érte. A törvénynél az 
életünkkel játszunk. És mégis azt 
halljuk ma, hogy még az ilyen 
igazi jó cselekedetek sem segítenek 
rajtunk. Akármit, ha a legjobbat, 
ha a legszebbet tesszük is, életünk 
eltorzult, megromlott, elvetemült 
élet marad. Senki nem tudja elérni 
az igaz életet, azt, hogy éppé, Isten 
előtt kedvessé váljék. Mi mindig 
törött, rozsdás szerszámok mara
dunk. Hasznavehetetlenek.

De hallunk egy másik hirt is 
igénkből. Hangosabb és nagyobb 
az elsőnél. Ha az nem számít is, 
amit mi meg tudunk tenni, amit 
Isten tesz, — az aztán annál inkább 
számít és azt Isten egyenesen ne
künk számítja be. Volt valaki, aki

nek élete merő engedelmesség volt. 
Élt egy igaz ember, akiben Isten 
gyönyörködött, Isten igaz szolgája : 
Jézus Krisztus. Ma Isten elhív min
ket mindnyájunkat, kivétel nélkül, 
hogy hagyjuk faképnél a mi csele
kedeteinket, — nemcsak rosszakat, I 
de a jókat is, — és álljunk a Krisz
tus helyére. Isten arra biztat, hogy 
vegyük el, fogadjuk be ingyen aján
dékképpen a Krisztus ártatlanságát 
és igazságát, mintha csak mi vit
tük volna véghez. Csak egyet kér 
érte cserébe: eresszük szélnek a ma
gunk értékeit. így azután bátran 
elébe mehetünk Istennek. A köze
lében élhetünk. Mert a Krisztus 
cselekedeteit tudja be Isten nekünk 
és elfedezi a mi sok vétkünket.

Aki csak hisz a Krisztusban, az 
tudja, hogy ami Krisztusé, az az

A reformáció ősfájának két test
vérhajtása van. Egyik a lutheri, 
másik a kálvini! Az ágak legelső 
törekvése az szokott lenni, hogy 
távolodni igyekeznek egymástól. 
Távolodni, hogy mindegyik a maga 
terét töltse ki, a maga lombruhá
jába öltözhessék és a maga sajá
tos gyümölcsét hozhassa meg.

Hanem aztán jön idő, mikor az 
ágak közelednek egymáshoz. E kö
zeledésnek pedig két fajtája van. 
Amikor vihar kezdődik, akkor kínzó 
ereje összehajlítja, egymáshoz kö
zelíti az ágakat, hogy egymásban 
keressenek támaszt. Ezt a közele
dést az érdek szüli. A közös szen
vedés vihara sokszor hozta már

övé lett és ami a lelkét nyomta, 
azt Krisztus elveszi. Reformáció 
ünnepén az történik, hogy meg
halunk a bűnben és feltámadunk 
az igazságban. Isten megigazít min
ket, akaratának megfelelővé tesz, 
szolgálatába szegődtet. Így nem ke
gyes hangulat, ünnepi érzés a re
formáció ünneplése, hanem élet.

Nem elég az, hogy négyszáz év
vel ezelőtt Luther és sok-sok ke
resztyén ember hátat fordított mind 
annak, amire maguktól képesek 
voltak és amit maguktól meg tud
tak tenni és a Krisztus cselekede
teibe fogództak. Arra van szüksé
günk, hogy mibennünk is ez men
jen végbe, hogy így tapasztaljuk 
meg Krisztus megigazítását. Ez a 
reformáció esedékes ma is.

közel a reformáció két ágát. De 
még áldásosabb az a közeledés, 
amely a növekvő élet belső törvé
nyén alapszik. Mikor az ágak meg
izmosodnak és megterebélyesednek, 
akkor oldalsó ágaik egyre jobban 
közelednek egymáshoz. Ez a közös 
szolgálat önkéntes felvállalásának 
közeledése.

A reformáció két egyháza soha 
se felejtse el, hogy közös törzs
nek közeledésre hivatott két test
vérága . . .

(Az evangélikus lelkészegyesület 
budapesti közgyűlésén elmondotta 
a református lelkészi kart képviselő 
Muraközy Gyula budapesti refor
mátus lelkész.)

U rbán E rnő.

A reform áció  k é t  h a jtá sa .
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Luther m utatóujja.
Mi volt Luther legfontosabb cselekedete? 

Hogy töméntelen sok fontos dolgot csele
kedett az bizonyos. Szolgálatának áldott, 
termékenyítő hatása az élet minden terüle
tén hatalmasan megmutatkozott. Atudomány, 
az iskola, a szeretetmunka, a családi és 
nemzeti élet egyformán kibeszélhetetlenül 
sokat köszönhet néki. De élete főműve 
mégsem ezekre a területekre vonatkozik.

tiogy mi volt Luther legfontosabb cse
lekedete, azt mai képünk mutatja meg. A 
képen hárman van
nak. A megfeszített 
Krisztus, a gyüleke
zet és Luther. E 
kép — Cranach Lu
kács festeménye — 
minden középkori 
kezdetlegességével 
is maradék nélkül 
kifejezi Luther re
formátor! szolgálatát.
A reformátor a gyü
lekezet előtt rámutat 
a megfeszített Krisz
tusra. Egész élete 
nem volt egyéb: ön
magán túlutaló alá
zatos Krisztusra-mu- 
tatás: „Íme, Isten
nek báránya."

Bibliát fordít, prédikál, könyvet ir, vi
tatkozik. S ez mind nem egyéb, mint egy 
Krisztusra irányított mutató-ujj: „Ne en
gem, hanem Őt lássátok, ne engem köves
setek, hanem Őt.

Ez a kép a wittenbergi városi templom 
oltárképe. A képen Luther alakja át van 
szúrva. Valamikor egy ellenséges vad ka
tona ezekkel a mérges szavakkal döfte á t:

Két erdélyi pap 
beszélget.®)

— Hogy fogalmad legyen a helyze
temről, elmondom a beiktatásomat. — 
Szép márciusi napon érkeztem meg és 
a zsidó kocsmájánál leszáliottam a sze
kérből. Senki sem várt, senki sem foga
dott. A zsidó örvendett, hogy végre ma
gyar szót hall. Előkerítet'te a kurátort, 
aki bizalmatlankodott és nem örült, hogy 
papot kaptak. Megkínáltam pálinkával. 
Ettől barátságosabb lett. — Menjünk a 
papi házhoz! — biztattam. — Menjünk! 
Rettenetes sár volt. A kurátor egyked
vűen bíztatott: — jobb az út közepe, 
tiszteletes úr! Egyet se kímélje a csiz
máit. Csak arra ügyeljen, hogy a sár le 
ne húzza a lábáról.

— Szorítsa csak, mert mindjárt ott 
vagyunk!

A hegy alatt, a lankásban állott a 
papi ház. — Helyben vagyunk, tisztele
tes úr! — lélegzett fel a kurátor.

Visszahökkentem és elsápadtam.
— Ez az? — Ez, a micsodás —, bó

lintott a kurátor, akinek a beszédén ér
zett, hogy jobban tud románul, mint ma
gyarul. Ha egy-egy szó nem jutott eszé
be magyarul, románnal pótolta. A hang
súlyt is nyújtotta.

— Na te-esék! — Később tudtam 
meg, hogy az én híveim otthon is romá
nul beszélnek.

Vedlett, zsúpfedeles, rozzant, elha-
*) Nyirö József : .Az én népem" című könyvé

ből a szerző eneedelyével.

„Ez a szörnyeteg még halála után is 
hat.*

Hát igen! Luther ma is hat. Mert a re
formáció ma sem tesz egyebet, hanem 
szüntelenül a megfeszített Krisztusra mutat. 
Aminthogy ember ennél többet nem is te
het. Se Keresztelő János, se Pál apostol, 
se Augusztinus, se Luther Márton!

Mások ám politizáljanak, hatalmaskod
janak, gazdagodjanak és ékeskedjenek, a 
lutheri reformáció pedig hirdeti a megfeszí
tett, de feltámadott Krisztust.

Soha sem tett egyebet, sohase is te
gyen egyebet.

Ez adja a reformáció tartalmát, célját, 
erejét, létjogát. A többi nem ember dolga, 
— hanem Istené!

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!

gyatott, borzalmas hajlék volt a papi 
ház. Ahol a mohos tető be nem romlott, 
ott a szarúfák, varjúkárogatók puszta 
gerince füsttől feketén, vörösen mere- 
dezett ki. Az ablak két araszra sülyedt be 
a földbe. Az ajtókon nem vplt zár. A ge
rendák meghajlottak a vénségtől. Az ab
lakszemek töröttek és vakok a piszok
tól. A dimbes-dombos agyagpadló fel
szakadozott. Az ajtósarkakon, vasnemüe- 
ken vörös rozsdavirág. Csak kétrét gör
nyedve bírtam belépni a leereszkedett aj
tón. Benn néhány szúette, töredezett 
egyházi bútor, amit azért nem loptak el, 
mert nem kellett senkinek.

— De hiszen ez lakhatatlan! — ré
mültem meg.

— Áztat csak úgy képzeli az ember 
—, nyugtatott meg a kurátor. — Az 
öreg tiszteletes út is benne lakott negy
ven esztendeig . . .  Az, aki tíz esztendő
vel meghót vó t.. . Hozunk egy ágyat, 
szalmazsákot. . .  Csak arra tessék ügyel
ni, hogy a kutyák ne járjanak bé az ab
lakon, mert ott szoktak! Legjobb volna 
egy deszkadarabot szegezni kívül.

— Meg se lehet állani egyenesen 
benne —, méltatlankodtam. A kurátor 
szemmértékre vett s elismerte. — A tisz
teletes úr valamivel magasabb, mint a 
megboldogult tiszteletes úr volt. Az tu
dott benne járni, de tudott is segíteni 
magán.

Éppen csak kíváncsiságból kérdeztem 
meg: — Hogyan segített magán?

— Tudja, az ilyen öreg ház minden 
esztendőben besülyed a földbe félaraszt,

fiz igaz
Keresztyén egyháznak

Cut&er s z e r i n t
a  k ö v e lk e x ö  I s m e r te tő  f e l e l  v a n n a k :

1. Krisztus egyháza megismerhető az 
igéről. Ahol a Krisztus igéjét prédikálják, 
ott van a Krisztus egyháza.

2. Krisztus egyháza megismerhető a 
keresztség szentségéről. Ahol a Szenthárom
ság nevére keresztelnek, ott van a Krisztus 
szent gyülekezete.

3. Krisztus egyháza megismerhető az 
oltáriszentségröl (úr
vacsora). Ahol az 
úrvacsorát Krisztus
rendelése szerint 

szolgáltatják ki, ott 
jelen van a Krisztus 
egyháza

4. Krisztus egy
háza megismerhető 
a kulcsok hatal
máról. Ahol á ke
resztyének bűn bo
csánatot gyakorol
nak, ott van Krisz
tus egyháza.

5. Krisztus egy
háza megismerhető 
az egyházi hivatal
ról.

6  Krisztus egyháza megismerhető az 
imádságról. Ahol a keresztyének imádkoz
nak és Istent dicsérik, ott van a Krisztus 
egyháza.

7. Krisztus egyháza megismerhető 
a kereszthordozásról, vagyis a szen
vedésről. Mikor az egyház szenved e világ
ban, akkor az ő fejéhez Krisztushoz válik 
hasonlóvá.

egy araszt, már aszerint, hogy milyen 
az esztendő. Ha száraz az esztendő, ke
vesebbet, ha nedves, többet — magya
rázta a magyar. -— No m ost!... Mikor 
az öreg tiszteletes úr érezte, hogy a ge
renda éri a fejét, fogta az ásót és k;- 
hányt egy rend fődet az udvarra. Egyik 
esztendőben is egy rendet, másik esz
tendőben is egy rendet. Már aszerint, 
ahogy sülyedt a ház.

Megvonagüoittam. — Akkor hozzon 
nekem is egy ásót!

— Hozok. Hogyne hoznék, de leg
jobb volna, ha venne egyet a zsidónál a 
tiszteletes úr. Arra itt minden pillanat
ban szükség van . . .  Mivel ássa fel a 
birtokot, ha nincs ásója? — Azt felszánt
juk! — vágtam közbe ingerülten —, de 
a paraszt diadalmasan kacagott. — Azt 
nem lehet szántani, olyan ódalas. Arra 
nem viszi fel maga a marhát! — Mek
kora az a birtok?

A kurátor elkomolyodott, mert föld 
röl, birtokról van szó; ahhoz pedig hoz
záértés, komolyság illik.

Ami birtok belőle, megvan fél hold 
— számigálta. — A többi nem birtok.

— Hát mi?
— Hát suvadás és patak! Tiszta kű. 

Azért is hagyta meg az agrár. Csak itt 
van mindjárt a házon túl. Aszonta az 
öreg tiszteletes úr — az Isten nyugtas
sa! —- hogy ez volt valamikor a magyar 
temető. . .  Van annak tán száz eszten
deje is . . .  De ö nem használta.

— Miért nem használta?
— Tudja, az olyan vad, köves, mo-

A. r e f o r m A d ó  l é n y e g e .
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O K T Ó B E R  3 1 .
E m lékezzünk m a  Luther M árton ra ,
K i régen p o rla d ó  halo tt,
Kinek lelke e g y k o r  m egihletve :
Istentói k ü ld e tés t kapott.

Te bár m egh a ltá l, — de lelked m a is  él!  
É s sz íto d  m a is  a  tü z e t;
A hires k ilencvenöt té te lt 
E gyre tovább  szeg ezg eted .

Szoborként á l l s z :  m ikén t vészben a hós, 
Földi hatalom  tö b b é  nem á r t n ek ed !
„ E rő s vár a  m l Is tenünk" ___
H angzik  v ild g s ze r t dicső éneked.

W arm si gyű lésen , a  n a g y  c sá s zá r  e lő tt, 
Szerényen bár, de m égis bátran á llsz .
„Itt állok, m á sk én t nem teh etek“ ! . .  . 
K önyörü letet sen k itő l se vársz.

M ajd  később  a  w a rtb u rg i várban  
G örnyedsz sok  h o sszú  éjen á t:
H ogy kezébe a d ja d  a v ilágn ak  
A porlepte láncolt b ib liá t.

E  szen tséges k ö n yvve l a kezedben  
H irdetni kezd ted  a z  Igét,
S  vezetted, eg yre  veze tted  
Istenhez I té v e ly g ő  népét.

A zó ta  széles e v ilágon
Terjed a z  eszm e a  lélek szárnyain ,
F ényt s  m eleget á ra sz tv a  szerte s zé jje l,
A z  egész fö ld  h a tá ra in .

csők főd, hogy úgy sem lenne benne 
semmi. A tövisét is ki kéne előbb irtani 
belőle. A követ is nehéz volna kitakarí
tani, mert mikor az öreg templom össze
omlott — mát nem is tudom, mikor ■— 
egészen megtöltötte.

Úgy éreztem, mintha rám omlott vol
na a vén templom.

— Úgy tudom, hogy még árpádkori, 
nyolcszáz esztendős templom volt.

— Ammá csak volt!. . .  Amit lehe
tett, felhasználgattunk belőle.

— Maguk? Református magyarok?
— riadtam rá megbotránkozva, de a ku- 
rátof nem jött zavarba.

— Románok, magyarok vegyest! Már 
akinek kű kellett az építkezéshez. Jó kü
— tudja — nem igen van a Mezőségen. 
Már olyan, amit használni lehet az épít
kezéshez . . .  Alig vártuk, hogy hozzá
jussunk!

— Szóval templom nincs!
—• Van, hogyne volna! —• világosított 

fel a kurátor. — A románoknak szép, 
nagy kőtemplomuk van. Kellett, hogy 
lássa a tiszteletes úr.

— És maguk oda járnak?
— Hova járjunk? — vonta fel a vál

lát az atyafi. — Oda kell, hogy járjunk, 
ha nincs más!

— De hiszen maguk kálvinisták, ma
gyar kálvinisták! — képpedtem el.

— Mi meg is tartottuk a vallásunkat!
— veti fel az ember büszkén a fejét. 
Igaz, hogy csak nyolc család vagyunk 
magyarok a faluban. A többi átalment 
a tisztelendő úrhoz.

E  szen t napon  is  lég y  k ö zzö ttü n k  
N a g y  lelkeddel, hős L u th erü n k;
K ik  össze jö ttü n k , m in t hű k ö ve tő id ;  
H ogy a  m ú ltró l em lékezzünk.

Szelényl Endre.

B eszá m o ló
a  G u sz táv  Adolf G yám in tézet

m últ évi s á fá rk o d á sá ró l.
A Gyámintézet nevének hallatára leg

több ember azonnal a pénztárcáját érzi ko
moly veszedelemben. Hiszen a Gyáminté
zet mindig csak kér, hogy adni tudjon. De 
ajándékozó szeretete mindig sokkal nagyobb 
mint lezárt pénztárcák ajtaján hallható kérő 
kopogtatása.

Akik résztvettek a Magyarhoni Gusztáv 
Adolf Gyámintézet idei számadó közgyűlé
sén, azok leikükön érezhették ennek az 
adakozó szeretetnek lágyan simogató nap
sugarát.

Gyámlntézetünk október 24. és 25.-én 
Sopronban nagy osztogatást rendezett. Na
gyon gazdagnak kell lennie, hogy annyit 
és annyifélét adni tudott ezen a drága két 
napon.

A dott m indenekelőtt pengőket. Akik részt
vettek a soproni gyülekezet Impozáns 
templomában tartott számadó közgyűlésén, 
hallhatták, hogy hány pengőt osztogatott 
szét Gyámintézetünk ezen két nap alatt. 
Egyik kezébe vett közel 2000 pengőt és 
letette a bányai egyházkerület egyik sze
gény gyülekezetének üres pénzes ládája 
elé. Másik kezébe vett kisebb összegeket 
és áttetette azokat a többi 3 egyházkerület

— Szomorú dolgok ezek Török bácsi!
— sötétedtem el és lehorgasztott fővel 
sokáig gondolkodtam.

A kurátor, mintha belém látott volna, 
aggódva figyelt. A hangja kissé reme
gett, mikor megkérdezte:

— No, itt marad-e köztünk, tisztele
tes úr?

Ránéztem erre az árva, utolsó ma
gyarra és fényes lett a szemem. Egy
szerre furcsa, konok, dacos erők öntöt
tek el, a testem megfeszült, a hitem fel
lángolt. — Itt maradok! Hozza az ásót!

A kurátor csodálkozva megcsóválta a 
fejét s szótlanul kifordult az ajtón.

Egész úton törte a fejét, de sehogyse 
bírta kisütni, hogy mért maradtam itt.

— Vagy büntetésből tették ide, vagy 
nincs elég esze! — töprengett. — Pedig 
szakmájában ügyes embernek látszik. 
Egye fene, nem az én dolgom!

Kicsit félt is, mikor beadta az ásót.
— Egy targoncát nem tudna keríteni?

— vetkeztem neki az ásásnak —, amivel 
a földet kihordhassam.

— Mojsa Juonnak, azt hiszem lesz, — 
gondolkodott a magyar — mert ő ré
gebb dolgozott a vasútnál. Ha neki nem 
volna, megnézem Benkő Daniiénál.

Mire a kurátor viszajött a targoncá
val, már ástam a ház földjét. Karjaim 
feszültek az ásó nyelén és fekete halom
ban állott előttem a bűnös, rettenetes 
föld.

A falu nem sokat törődött, hogy mit 
csinál a magyar pap, mert az idő felpil
lantott és kinyílt a mező. Sürgős volt a

szegény gyülekezeteinek koldustarisznyá
jába. Rideg számok hangzottak el arról, 
hány pengőt osztogatott szét Gyámintéze
tünk Sionunk szegénység miatt összedőlt 
és düledező falainak felépítésére.

A zu tán  a d o tt anyagba  o lva sz to tt p en g ő 
ket. Úrvacsora! kelyhet, kőből és ezüstből 
való keresztet, bibliát, énekeskönyvet és 
oltárteritőt adott sok-sok gyülekezetnek 
pengők helyett. Ezek a drága ajándékok 
arról beszélnek, hogy az asztalára letett 
pengők szent célt szóigáinak. Ha az egy
ház nem e világ légkörében élne. akkor 
Gyámintézetünknek nem lenne szüksége 
e világ pengőire De mivel a földi egyház 
nemcsak lelki, hanem anyagi javakkal is 
kénytelen sáfárkodni, mivel bibliát, énekes- 
könvvet és szent edényeket, — ezeket a 
földi pénzzel meg nem fizethető szent tár
gyakat, — e világon csak pénzért lehet 
beszerezni, ezért kénytelen a Gyámintézet 
a lelki aranvpengők mellett földi pengők
kel is kalkulálni.

Idei legnagyobb szeretetadományának 
mégis a szétosztott aranypengőket tartom.

E zekből k a p o tt m indenekelőtt a k ö zg yű 
lésre egyb eg yü lt lelkes sereg. Ezeket a lelki 
arany pengőket a közgyűléssel kapcso
latos vallásos estélyen a dunántúli egyház- 
kerület köszöntéséfhozó D. Kapi Béla püspök, 
báró Feilitzch Berthold, a G. A. Gyámin
tézet világi élnöke és elsősorban az év- 
ielentését előterjesztő Ziermann Lajos, egy
házi elnök, osztogatták. Amit ők a Gyám
intézetről elmondottak, azt múlandó földi 
javakkal nem lehet összemérni. Ők azokból, 
a lelki kincsekből osztogattak, melyeket a 
Gvámintézettel való hosszú és szivbeli ba
rátságuk révén maguk is úgy kaptak tőle.

Ezeket a lelki kincseket osztogatta a né
metországi D. Dr Stange Károly professzor

tavaszi munka. Az ekék már tépték a 
földet, s palaszínű bivalyok sötétlettek 
a hegyoldalakon. A fákon a fekete rü
gyek fájdalmasan meghasadtak és a le
velek zöld szeme már kilesett a világba.

A pap is valahogy hitre, bizalomra 
ébredt a tavaszi újulásban. A lakása el
készült. Ügv, ahogy, rendbeszedte. Ez 
lesz a templom is, ahol majd vasárnap 
istentiszteletet tart. Éppen _ olyan volt 
mint a katakombák. Éppen úgy a földbe 
volt ásva és örökös homály derengett 
benne, akárhogy is sütött a földön a 
nap; de éppen az az erős hit és igazság 
fog megújulni ebben is, mint azokban. 
A föld zsírosán csillogott ott, ahol az 
ásó levágta és a pap úgy hallgatta a 
feie fölött dübörgő életet, mint a halot
tak a sírban.

Másnap, harmadnap még eljött a ku
rátor, de az is kimaradt.

— Dolga van neki is — vigasztalta 
magát a pap. — Nem kívánhatom, hogy 
egész nap engem szórakoztasson.

Néhány kiváncsi román ember meg- 
megállott az úton és nézte, hogyan kiiz - 
ködik egyedül, támogatja a házát, majd 
fejcsóválva az is tovább ment. Lassan- 
kint babonás, legendás híre kezdett ter
jedni a faluban. Akik látták, hogy egész 
éjszaka világosak az ablakai, keresztet 
vetettek.

— Vájjon mit csinálhat? — borza- 
doztak.

A bátrabbak meglesték és látták, hogy 
különös, régi könyvek fölé hajolva kö
nyököl az öklén, egy rossz dróton fity-
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ur felszólalásával, valamint Dr. Traeger Ernő 
miniszteri tanácsos, a dunántúli egyházke
rületi gyámintézet világi elnöke és aki ma
gyar és német nyelven szlvbemarkoló be
szédet mondott a Gyámintézet szent ügyé
ről. Lelki gazdagodást jelentett hallani azt, 
hogy mit tettek le egyesületek és egyének 
a Gyámintézet asztalára s milyen érzésektől 
indíttatva hozták el különféle adományaikat.

Ezekből a lelki javakból kapott ezen a 
két napon a soproni gyülekezet ifjúsága. 
Több mint ezer elemi iskolás gyermek töl
tötte meg zsúfolásig a gyülekezet nagy temp
lomát és hallgatta gyermekistentisztelet ke
retében a szegény özvegyasszony 2 filléres 
adományáról szóló gyám intézeti beszédet.

Lelki javakat osztogatott a Gyámintézet 
a soproni-felső egyházmegve minden egyes 
gyülekezetének. Vasárnap délután az egyház
megye minden egyes gyülekezetébe kiszállt 
egy-egy lelkészből és világiakból álló kis 
csapat és zsúfolt templom előtt hirdette a 
Gyámintézet üzenetét. Hisszük, hogy ez a 
bőséges lelki osztogatás nem volt hiába 
való!

A gyámintézet ezen a 2 napon nem 
csak pengőket adott, hanem adta a legdrá
gábbat, éltető lelkét és mozgatóját: az örök 
Igét. Ez az Ige szólt a soproni templomban 
kora reggeltől késő estig más-más lelkész 
ajkáról. Ez az ige szólt a világi vezetők 
ajkáról is.

Vajha adná a kegyelem Istene, hogy'ez 
a drága Ige ne térjen vissza üresen !

Weltler Rezső

„A p o g á n y  b á lv á n y im á d á s  azért bűn 
— mondotta mostani kőrútján Ihmels missziói igaz
gató — mert benne az ember isten fölé akar emel
kedni s néki parancsolni. — Ebből a szempontból 
sok ember keresztyénsége sem egyéb mint biinös 
pogányság.

tyegö apró lámpa alatt.
Tanulmányozta az egyházközség tör

ténetét.
Olyan volt, mint a részeg ember, ki 

nem bír elválni a saját tragédiájától.
Mert rettentő beszéde volt enne* a 

múltnak.
A könyvek lapjai közül kihalt magyar 

nevek feketéinek elő: Balogh, Rigó, Ko
vács, Konc4  Balázs, Lőrinczy, Doma- 
hidy. . .  Az egykori alispán unokája gö
rögkatolikus cseléd, az egykori elő- 
neves, ősi magyar családból származó 
kálvinista pap dédunokája ma magyar- 
gyűlölő román tanító. Naghi-nak hívják... 
Ezernyolcszáznegyvennyolcban a ma
gyar papot összes híveivel együtt át
keresztelte a görögkatolikus lelkész.

Vérig megalázva fordít tovább a pe
nészes szagú, rongyos lapokon, keresi a 
hitnek, a bizalomadó munkának szép 
mezőit, de csak a pusztulás és halál, 
kietlenség kaszál a fakult betűk sűrű 
rendjében.

Az arca be van esve a papnak, sze
mei mélyen beomlottak sötét gödreikbe. 
Minden éjszaka így birkózik a halállal, 
de nem tágít, mert hiszen magyar pap 
ö, ki mélységesen tud hinni és szen
vedni. Már izzanak benne a szavak, 
amelyeket jövő vasárnap mondani fog a 
híveinek, a megmaradt árVa magyarok
nak.

Egész héten a bemutatkozó istentisz
teletre készült. Olyan könnyes, meleg, 
szentséges és szép lesz ez a templomi 
találkozás, amilyent nem látott a világ.

Gyámíntézetí számadatok.
Ziermann Lajos gyámintézeti egyházi 

elnök évi jelentéséből írtuk ki az alábbi 
néhány érdekes adatot:

Egyházkerületi gyáminté/.etek bevétele: 
Bányai egyházkerületben . . 3769 49 P 
Dunánlnneni egyházkerületben 1203.52 „ 
Dunántúli , 12559 86 »
Tiszai . 585.96 ,

összesen 16118 83 P
*

A múlt évben kiadott gyámintézeti 
jubileumi emléíkfüzetre befolyt:
a bányai kerületben . . 287 20 P
a dunáninneni „ . . .  125.65 „
a tiszai , . . .  75.40 „
a dunántúli „ . . . 1033.78 ,

összesen: 1522.03 P
I : ' *

A gyámintézet céljaira a közgyűlés 
alkalmából a következő adományok 
folytak be: készpénz: 127.89 P; azon
kívül Celldömölki Nőegylet 3 drb. új
testamentum, 2 drb. biblia, 3 drb. Nagy 
Reformátor füzet; két magát megnevez
ni nemakaró adakozó testvér kettő drb. 
gyertyatartó; egy ajkai jószívű nötest- 
vérünk egy • oltárterítő; Szombathelyi 
Nőegylet: 2 drb. énekeskönyv, 1 drb. 
tiiblia, 5 drb. újtes,tamentum, 20 drb. 
Márk evangéliuma, 20 drb. Lukács evan
géliuma,' 9 drb, János evangéliuma; sop
roni líceumi evangélikus ifjúság 1 díszes 
oltári biblia és énekeskönyvek; Győri 
Evang. Belmissziói Egyesület 20 drb. 
énekeskönyv; nevüket rejtő nőtestvérek 
2 drb. német biblia; Schey és Mechie

Magához Krisztushoz méltó. Megérde
mel minden áldozatot. Előre örült neki, 
mint a jegyes jegyesének, virág a nap
fénynek.

Áz emberek nem tudtak minderről, 
mert az idő sürgette a munkát a ha
táron. Erről eszébe jutott, hogy jó volna 
neki is a kenyérre gondolni.

Fogta az ásót és kiment a papi bir
tokra. hogy felássa.

Nem tétovázott. Belevágta az ásót. 
Mélyen fogta a nyomot, hogy jól keve
redjék a föld.

Az első órában már embercsontokat 
forgatott fel. Félig köves koponyacson
tokat, leves, szúvas, sárga kar- és láb
szárcsontokat, melyeket félig már el
szopogatott a halál, játékszerű csigolyá
kat, ujjpereceket.

Ijedten visszahökkent, de eszébe ju
tott, hogy száz év előtt magyar temető 
volt ezen a helyen. Tehát magyar cson
tok ezek.

Megilietődve lehajlott hozzájuk, gon
dosan megtisztogatta a sártól, földtö1 es 
halomba gyűjtötte, legalább a nagyjai. 
Csodálkozott, hogy a régi sírok egy ásó
nyomra ennyire a felszínre kerültek; de 
száz esztendő bizony lemosta róluk a 
nehéz föld-szemfedőt.

Este a zsidó boltostól kölcsönkért 
rossz csihánzsákba összeszedte a cson
tokat és bevitte a papi házba, hogy a 
kutyák szét ne rágják, valami szét ne 
dúlja őket.

— Majd — mondjuk vasárnap — az 
élő hívei jelenlétében, valami csendes,

kőfaragómesterek egy-egy márvány ol
tári kereszt; magát megnevezni nem
akaró család 1 drb. oltári kereszt.

*
A németországi Gusztáv Adolf Egylet 

elmúlt évi adománya 17.500 márka volt. 
*

Az 500 márkás adomány a következő
képpen nyert felosztást:

Dunántúlra a segély 7/18-ad része 
esik. így: Harka 135, Őrimagyarosd 100, 
Szekszárd 200, Kaposvár 200, Tolna- 
németi 400, Dombóvár 200, Keszthely 
200 P. (összesen 1435 P.)

Dunáninneni egyházkerület 1080: P-t 
kap a következő felosztással:

Tatabánya-Felsőgaíla 380, Székes- 
fehérvár 300, Komárom 200, Szécsény 
200 P.

Bányai egyházikerületre 6/18-ad rész 
esik: ez Szentetornya, Mende és Vác
között egyenlő arányban oszlik meg.

A tiszai kerületre eső részt az egri 
misszió kapta.

M e g ism e r n i!
Semmit sem tehetünk addig bűnein* 

ellen, amíg nem ismerjük azokat. Bű
neink felismerése azonban életünk leg
nehezebb feladatát képezi. A bűn mát 
azzal megmutatja emberfeletti hatalmát, 
hogy olyan nagyszerűen tudja magát 
észrevétlenné tenni.

Nehéz megismerni a bűnt, mert rend
kívül változatos. Életünk egész terüle
tét áthatja. Nem ismerheted meg addig 
teljesen bűneidet, amíg azokat csak itt 
vagy ott, életednek súlyosabb eltorzu-

békés helyen sírt ásnak és illő módon 
eltemeti a csontokat.

— Majd vasárnap! . . .
Ügy érezte, hogy minden, egész élete 

ettől a vasárnaptól függ.
Szombaton végigjárta a híveit és ked

vesen, szeretettel meghívta őket a va
sárnapi istentiszteletre a papi házba.

Kicsit idegenek voltak hozzá a hívei, 
szégyenkeztek is, de mind megígérték, 
hogy ott lesznek.

Korán kelt és feldíszítette szegényes 
hajlékát.

Kecskelábú, szúette fenyőfa asztala 
volt az Úrasztala, amire kirakta az egy
ház kincseit. Letakarta egy háromszáz 
esztendős aranyhímes selymes abrosszal, 
kirakta rá az ősi aranyozott ezüst tá
nyért és kelyhet, rátette a Károli Bibliát.

Maga is felvette egyetlen fekete ruhá
ját és habos palástját.

Csak éppen harangozni nem tudott, 
mert harangja nem volt. A hívek már 
megszokták, hogy a görögkatolikus 
templom harangszavához igazodjanak. 
Ott — úgy tudja — tíz órakor szoktak 
beharangozni. Türelmetlenül forgatta 
zsebóráját ujjai között.

Kilenc óra után a románok megmoz
dultak. Kieresztett ingű férfiak, színes 
katrincás nők ott húztak el az ablakai 
előtt csevegve, nyugodtan, a fiatalja ka
cagva. Buzgó keresztet hánytak, mikor 
a harang rájuk dördült.

A pap az ablakon át nézte őket. Hozzá 
még nem jött senki.
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lást mutató helyein keresed és nem aka
rod tudomásul venni, hogy a bűn éle
tedet minden vonatkozásában megron
totta, tehát nincs életednek egyetlen 
olyan mozzanata sem, ahol a bűnt meg 
ne találhatnád.

Nehéz megismerni a bűnt, mert nagy
szerűen tud alakoskodni. Sokszor a vi
lágosság angyalának öltözik fel. Ezért 
fordulhat elő, fájdalom, nagyon sokszor, 
hogy amikor azt hisszük, hogy Istennek 
szolgálunk valamely csietekedetünkkel, 
akkor is bűnt cselekszünk.

Nagyon nehéz megismerni a bűnt, 
mert a bűn megismerő képességünket, 
látásunkat is megrontotta. Amint az Is
tent csak a tiszta szívűek láthatják (Mt< 
5:8.), úgy a bűn nagyságát és veszedel- 
mességét sem láthatjuk addig tisztán, 
amíg nem tiszta a szivünk.

Éppen azért a bűn megismerése csak 
Isten kegyelme által lehetséges. A bűn- 
megismerés lehetősége is Jézus váltság- 
munkájának az ajándéka. Ha Jézus nem 
halt volna meg érettünk, sohasem is
merhetnénk rpeg bűneinket. Bűneinket 
•csak Jézus keresztjének tövéné'l láthat
juk igazán nagynak. Viszont fordítva: 
Minél nagyobbnak látjuk bűneinket, an
nál drágább lesz számunkra Jézus ke
resztje.

Mivel a bünniegismerés a megváltás 
életeden való elvégeztetésének a kezdete, 
azért ne rémülj meg, ha azt látod, hogy 
bűneid szorongatnak. Bűneid akkor is 
megvoltak, amikor Te még nem vetted 
azokat észre, és semmi nyugtalanságot 
sem éreztél miattuk. Ha Isten abban a 
kegyelemben részesített, hogy neked 
mát fáj az, amit mások még élvezni 
tudnak, légy hálás érte és kérd, hogy

— Még van idő! — csitította ön
magát.

Várt tovább. A szíve hallhatóan do
bogott.

— Mégis különös! — komorodott el.
Mát nem merte mondani, hogy: —

„Még van idő!“
Második harangszó után a románok 

nagy csapatokban tartottak a templo
muk felé. Kissé visszahúzódott az ab
laktól, hogy ne lássák meg öt.

Hirtelen megsejtette, hogy hozzá nem 
akarnak jönni. . .  Hátha senkisem jön.

— Az lehetetlen! — tiltotta el magá
tól a gondolatot.

Le nem vette szemét az óráról. A má- 
iius végzetesen mozdult előre.

— Mégis kimegyek!
Palástosan kiállott az ajtóba. Befúrta 

szemét a templomba haladók közé és 
kereste, kutatta a híveit köztük.

Egyet sem ismert fel közülük. Nem 
tudta, hogy vasárnap a magyarok is 
egyformán öltöznek a románokkal.

Végre megkondult a harangszó is a 
román templomban. Megkésett férfiam, 
asszonyok sürgősen siettek el az ajtó 
előtt. Köztük az a magas, lesütött fejű 
ember, Török János, az ö kurátora.

— Egészen bizonyosan ő! — döbben 
meg a pap.

Melle pillanatig elszorul, de mégis 
utána kiált.

— Kurátor úr! Nem az a mi templo
munk!

A kurátor hallatlanná teszi és elfordí
tott fejjel iramlik tova a többivel.

Az úton már nem jár* senki.

Isten vezessen ebben az állapotban min
dig előbbre.

Mivel a bűn megismerése Isten aján
déka, azért ezt az ajándékot nagyon 
meg kell becsülnünk. A bűn megismeré
sének ajándékát akkor becsüljük meg, 
ha a már felismert bűnökkel haladékta
lanul szakítunk. Szakíts haltározottan 
felismert bűneiddel, ha keveset ismersz 
is még és mindig többet fogsz megis
merni. így növekedik életedben Krisz
tus is!

B J.

N ovem ber 1.
Híveink közül is sokan e napon em

lékeznek meg elhunyt kedveseiktől. Ki
fogás nem tehető ellene, bár egyházunk 
az egyházi esztendő utolsó vasárnapját 
rendelte a halottakról való megemléke
zés napjává.

Kedveseink síriját rendben tartani ke- 
gyeletes kötelesség. Evangélikus ember 
azonban a temetőben sem felejti el, hogy 
evangélikus. Nem vetemedik Ízléstelen, 
evangelium-ellenes túlzásokra.

Ami pedig a legfontosabb: tudja,
hogy a temető is az Isten földje s ott is 
az ö kegyelmét hirdeti — a kereszt!

T u d a tla n sá g , ó h !
Több olvasónk is megküldötte. Úgy 

látszik, széliében terjesztik. Sőt evan
gélikus kórházi betegünk kezében is ta
láltam, ízléstelen apáca-erőszak tuk
málta rá.

Egy füzetről van szó, amelynek címe:

Csüggedt fővel visszamegy a házba.
Hosszan, rettentő hosszan áll a fel

díszített Úrasztalánál és fehér, mint a 
halál.

Egyetlen gondolata sincs hosszú 
ideig, csak fehér, mint a halál.

Imádkozni se tud, csak fehér, mint a 
halál. . .

Végre ólmos kezeit felemeli, hogy el
tegye a szent edényeket, lefossza az Ür- 
asztalát. Minek tovább terítve tartani?

Ekkor megakad a szeme a zsákba- 
kötözött embercsontokon.

— Ä régi hívek mégis csak itt van
nak! — motyogja szétpattanó homlok
kal.

Összecsikordítja a fogait és hatalmas 
indulat lövel fel benne.

Pár dobbanó lépéssel odamegy és fél
kézzel felragadja a zsákot a sarokból, 
felrázza az ég felé, hogy csörögnek, csi
korognak bele a csontok, majd egyetlen 
rántással szétnyitja a zsák száját.

Az ősi, magyar csontok halomba om
lanak az Úrasztalán.

Fölöttük magaslik a pap, hátán dide
reg a palást, kezében zizeg a biblia. A 
csontokra meredve felzeng szilárdan a 
hangja:

— Krisztusban szeretett testvéreim és 
híveim! Mai beszédemnek alapigéi meg 
vannak írva Pál apostolnak a Rómaiak
hoz írt levelének nyolcadik részében a 
következőképpen:

„Meg vagyok győződve, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem feje
delemségek, sem hatalmasságok, sem

Miért nem ünnepélhetik a k/a)totikusok 
október 31.-ikét? Bilkei Ferenc székes- 
fehérvári római katolikus esperes plébá
nos írta.

Átível lapunkban minden milliméternyi 
hely drága, a füzetről csak ennyit:

Sok benne az igazság színében tet
szelgő, megtévesztő okoslkodás. Van 
benne látszólagos jóindulat is. De leg
több benne a tudatlanság.

Ilyeneket ír: „Luther reformációja a
Krisztus tanítását változtatta meg.“ — 
Jelölje meg a plébános úr azt az evan
géliumi hitigazságot, amelyet Luther 
megváltoztatott.

„Luther felszólította a püspököket: 
legyetek protestánsok, nősüljetek meg és 
tiétek lesz az egyházi vagyon, amelynek 
eddig csak jövedelmeit élvezhettétek“. 
— Bilkei plébános úr: hol mondta, vagy 
írta ezt Luther?

„Az egyházi vagyon volt a forrása a 
dán, svéd reformációnak“. — Plébános 
úr veszedelmes játékot űz! Ha e valót
lan állítást megtudják a dánok és své
dek, iziben rossz dolga lesz ott az ön 
néhány száz hitsorsosánakü

„Luther ezt tanította:
Isten minden ember sorsát a világ te

remtése előtt elhatározta. Bármennyire 
akar az jó lenni, ha az Isten úgy hatá
rozta: a pokolba jut és bármennyire go
nosz is ha az Isten úgy határozta: a
mennyországba jut.“

„Judás árulása, Luther szerint. Isten 
műve“. — Mely iratából olvasta ezeket 
plébános úr?

„Luther a katolikus vallás szentségei 
közül tulajdonképpen csak a keresztsé- 
get hagyta meg. Az úrvacsora szerinte 
csak emlék és nem „szentség“. — Plé
bános úr, ez az ön részéről több mint

jelenvalók, sem ikövetkezendök, sem ma
gasság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény nem szakaszhat el minket 
az Istennek szerelmétől, mely vagyon a 
mi Urunk Jézus Krisztusban“ . , .

Tűz borítja el a papot és beszélni 
kezd.

Az arca fekete, a szeme elszánt.
Édesapánk, a nap a ház fölött meg

állva hallgatja ..
— Úgy éreztem — fejezte be a ron

gyos mezöségi pap —, mintha a végze
tünk beteljesedett volna. Mit tegyek, 
hogy megtartsam, legalább e pár ve
szendő magyar lelket, kiragadjam a 
tömjénfüst igézetéből, a gyertyafényben 
ragyogó, sápadt, nagyszemű, lapos 
alanyszentek öleléséből, síró könyörgé
sek különös bűvöletéből.

Templom kell nekik mert nem Isten 
az nekik, ki ott ül az én földbeásott há
zam nehéz sarában. A szütkepalás, om- 
ladásos odú istene nekik nem Isten. Ek
kor határoztam el, hogy templomot fo
gok építeni. Küzdők, koldulok, dolgo
zom és ha kell, saját kezemmel építem 
fel!. . .

Újra összeszedtem ezt a veszendő 
nyolc családot. Sikerült a lelkükhöz fér
kőznöm. Harmincezer lejt ajánlottak meg. 
Én vállaltam az asztalosmunkát. Ezért 
jöttem haza. Eladom anyait, apait, min
denemet, hogy templomot építsek belőle,

A pap felállott, szédelegve odalépett a 
rongyos mezőségi paphoz, szótlanul 
megölelte és megcsókolta mind a két 
orcáját.
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tudatlanság! Felháborító ferdítés!! Ön 
is jól tudja, mit hadakozott Luther, hogy 
a megcsonkított úrvacsora helyébe a 
teljes bibliai, őskeresztyén úrvacsorát ál
líthassa vissza. És hogy az úrvacsorát 
rr.egüresíteni akaró Zwinglivel szemben 
hogy’ ütött az asztalra, mondván: „Ez 
az én testem, ez az én vérem.“ Hax tudja 
miért ír mást, ha nem tudja, hogy mer 
írni róla?

Magyarországon a saját akaratukból 
csak a tótok és németek lettek protes
tánsokká.“ — Szánalmas történettudás!

„Az angol protestánsok közül évente 
10—15.000, nagyrészt tudós és jámbor 
ember, sok anglikán pap tér vissza a 
katolikus Egyházba.“ — Plébános úr! 
Követeljük, nevezze meg a forrást, ahon
nét ezt vette! Aztán illik tudni, hogy mi 
nem ágostai evangélikusok vagyunk.

Mindezt csak azért nevezzük tudat
lanságnak, mert Ízlésünk és béikeszce- 
tetünk tiltja, hogy erősebb kifejezést 
használjunk.

Plébános úr! Azt mi nem kívánjuk, 
hegy velünk ünnepeljen. De azt igen, 
hogy csak a valóságot állítsa!!

A 25 éves Luther-Naptár.
A Harangszó mellett a másik legelter

jedtebb magyar evangélikus egyházi 
nép-irat mindenesetre a Luther-Naptár. 
Evangélikus családaink e kedves szol
gáló vendégét 25 éve indította el Het- 
vényi Lajos, akkori soproni líceumi val- 
lástanár és Schöltz Ödön ágfalvi espe
res. Hetvényi Lajos halála óta Németh 
Sámuel soproni líceumi igazgató szer
keszti.

Ez az evangélikus naptár 25 év óta 
felmérhetetlen szolgálatot végzett. Épí
tője, tanácsadója, szórakoztatója voit 
népünknek. Ma is az. Az 1937. évi most 
megjelent új évfolyama is átfogó képét 
nyújtja egyházunk múlt évi életének. 
Változatos tartalma gazdag olvasmányt 
kínál népünknek a téli hónapokra. A 
naptár ára 70 fillér. Megrendelhető a 
lelkész,i, tanítói hivataloknál, vagy köz
vetlenül a kiadónál: Sopron, Gensel
Ádám-utca 3.

A 25 éves Luther-Naptár megérdemli 
a támogatást. Vásári zsidók lármás sá
torában akadhat olcsóbb naptár is. De 
aki a tartalomra és szellemre is néz, az 
nem selejtes tartalmú szennykalendáriu
mot vesz, hanem a Luther-Naptárt adja 
családja kezébe.

A Luther-Naptár megindításáért és 25 
esztendejéért Istent áldju)k, jövőjéért is 
Öt kérjük.

OLVASSUK A BIBLIÁT.
Minden elmúlik . . .

November 1. Az ifjúságunk. Prédikátor
12. 1—3. A goromba őszi vihar már halál
táncot járat az elsárgult falevelekkel. Ez 
lesz a mi sorsunk is, mert minden elmú
lik. Hiába dicsekedsz ifjúságoddal: ma még 
piros élet, holnap fehér álom . . .  Mi lesz 
veled azután? Sohasem gondolhatsz erre 
eleget! Lehet, hogy jövő ősszel már a te 
sírodra peregnek a falevelek . . . számolj 
magaddal az Ige fényében : mi lesz veled, 
ha számodra is minden elmúlik?!

. November 2. Kedveseink. Máté 8.21—22. 
Halottak napja van. Fájdalomtól kisirt szem
mel százak és százak borulnak le kedve
seik sírjára. De hiába lángol a könnypatak, 
az élet folyója, ott lenn már kiapadt. Nem 
tudod — ugye — elfeledni őket ? Ugye 
semmi földi öröm nem kárpótól elhunyt 
kedvesedért ? Akarod látni őket, akarod 
visszanyerni őket ? Ne maradj meg össze- 
roskadt gyászod roméletében, hanem kövesd 
az Ur Jézust! Indulj el, az Ő barázdájában 
uj élet magvai nyílnak !

November 3. A gazdagságunk. 49. Zsol
tár 17—18. A számadás gondolatával azok 
szoktak élni legkevésbbé, akik mindig a 
pénzüket és vagyonukat számlálgatják. Pe
dig vagyonod sem menthet meg, még 
akkor sem, ha mindet patikára költöd, mert 
minden elmúlik! Mi marad belőled,ha nem 
gyüjtöttél lelki kincseket? Csillogó selyem
ruhád alatt kifosztott koldus a lelked, ra
gyogó palotádban kitagadott árvaként sir a 
szived, ha nem kaptál lelki kincseket Jé
zustól, aki szegénnyé lett miérettünk, hogy 
bennünket meggazdagítson!

November 4. Bölcseségünk. 49. Zsoltár 
11. Azzal az emberi bölcseséggel, hogy 
.Minden múlandó, ebbe bele kell nyugod
ni !* sohasem tudod megvigasztalni maga
dat. Tudományod és bölcseséged cserben 
hágy, ha jön feléd a halál. Az egész világ 
bölcseségénél többet ér a hited, ha meg
ismerted már hitünknek Fejedelmét. Írhatsz 
tudós könyveket, tanítgathatsz másokat 
bölcseségre, ha nincs szivednek élő hite, 
tudatlan és .bolond“ maradsz. (14 Zsolt 1.)

November 5. Hatalmunk. Jeremiás 16.
6. Hiába törekszik valaki ezen a földön 
nagy hatalomra, a végén keserűen kell be
látnia, hogy nála hatalmasabb az a tör
vény : Minden elmúlik! A földi érvénye
sülés törvényei üres és meddő receptekké 
válnak s kicsiny és nagy, szolga és úr a 
halálban egyekké lesznek. Csak egy ment
ségünk van: Él a mi Urunk, kinek ada
tott minden hatalom mennyen és földön! 
Menekülj Krisztus hatalmának védő szár
nyai alá !

November 6. Tisztességünk. 49. Zsoltár
13. A becsület és tisztesség nagy értéke az 
embernek. Pál apostol is figyelmeztet arra : 
A tisztességre gondotok legyen . .  .! De a 
tisztesség, ha az csak emberek előtt van, 
csak földi érték és múlandó, mert azok az 
emberek is elmúlnak, akik engem tiszte
letben tartottak. Többre kell törekednünk. 
Nem baj, ha az egész világ szemében gyű
löletesek leszünk is a Krisztus nevéért, 
nem baj, ha félreértenek bennünket az em
berek, csak az a fontos, hogy mi ne értsük 
félre az Úr Jézus Krisztus üzenetét-

November 7. Krisztus, Te vagy életem! 
Róma 8. 2. Felsikoltok a szörnyű tapasz
talatra : Minden elmúlik ! . . . megremegek 
az ítélet szavára: A bűn zsoldja a halál ! 
Meglátom az én szörnyű bűnömet s érzem 
magamban a halálnak e kegyetlen testét. 
S akkor megszólal Isten igéje, mely mind
örökre megmarad s azt mondja : ,Á Jézus 
Krisztusban való élet lelkének törvénye 
megszabadított engem a bűn és a halál 
törvényétől!“ Betegágyamon, halottak nap
ján, reménységeim romján felcsendül a min
dig temető felé közeledő életemnek győ
zelmi éneke: Krisztus, Te vagy életem!

Bácsi Sándor.

Terj'esszük a „HARANGSZó“-t!

K A R C O L A T O  K.

íme a fjeiIíi !
Tízezrekre menő gyászközönség  

kísérte  utolsó útjára Magyaror
szág halott miniszterelnökét, Göm
bös Gyulát. Könny csillogott min
den jóérzésü  magyar ember sze 
mében.

Hanem az útvonal menti házak  
egyik-másikának em eleti ablaká
ból ilyen mondatok is hallatszot
ta k : „P fu j Gömbös.“

Gyalázatos hálátlanság és minő
síthetetlen kegyeletsértés. Jl leg- 
szomorubb pedig az, hogy e z t  
nem kommunisták mondták, ha
nem olyanok, akiknek sztm ében  
Gömbösnek minden nagysága mel
le tt  is volt egy megbocsáthatat
lan hibája; az, hogy evangélikus 
volt.

HM T I  K R Ó N I K A .

Az országgyűlés kegyeletes gyászülé
sen áldozott Gömbös Gyula emlékének.
— Darányi Kálmán programmot adott a 
Házban. Többek között ezeiket mondot
ta: Magyarországon a világnézeti kérdés 
már el van döntve, csak a nemzeti gon
dolat és a keresztyén erkölcs alapján le
het kormányozni. — Gátat kell emelni a 
fajtánktól idegen bomlasztó irányzatok 
ellen. — A kormányzói jogkör kiterjesz
tése és a felsőház reformja megelőzi a 
választójogi reformot. — Rövidesen ki
adják a telepítés végrehajtási utasítását. 
Minden oldalon lelkes tapssal és ünnep
léssel fogadták a miniszterelnök bemu
tatkozó beszédét. — A Darányi-kormány 
a nemzeti egység pártja előtt ismertette 
a sorra kerülő törvényjavaslatokat. A 
pártvezetés kérdéseit a közeljövőben tár. 
gyalják. — Belgrád és Bukarest rá akar
ja bírni Prágát, hogy forduljon szembe 
Moszkvával. — Az elmúlt vasárnapon 
húsz németet börtönöztek be a csehek. 
Bezárták a prágai német egyetem jogi 
karát. — Csehországban állandóan szi
gorítják az úgynevezett „honvédelmi óv
intézkedéseket“. Jelenleg Csehország 
egész területére kiterjesztik a fényképe
zési tilalmat. — Berlinbe utazott az olasz 
külügyminiszter. A német-olasz tárgya
lások a Dunamedence kérdéseire is ki
terjednek. — Berlin és Róma szabatosan 
körülírja középeurópai érdekeit. Olaszor
szág és Németország a békét munkálja, 
de nem azt a békét, amely a jelenlegi 
helyzeten alapszik. — Berlin és Róma 
nem tűri a szovjet kikiáltását Katalóniá- 
ban vagy Spanyolország más részében. 
A két kormány közös jegyzékben figyel
mezteti Párist és Moszkvát a spanyol 
vörös elemeik támogatásával járó súlyós 
következményekre. — A spanyol nem
zeti csapatok és az orosz szovjet között 
megtörtént az első katonai összecsapás.
— Madrid ellen nagy lendülettel tovább 
folyik a nemzetiek támadása.
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Kirándulás 
vagy október 31?

A reformáció emléknapjának megün
neplése. hála Istennek, egyre jobban 
terjed. Másvallású munkaadók is egyre 
készségesebben adnak e napon szabad
ságot alkalmazottaiknak.

Annál szomorúbb az alábbi eset. Bu
dapesten történt. Evangélikus tisztviselő- 
nő elkéredzkedett főnökétől, aki a ké
rést, más vallásé létére is, készségesen 
teljesítette. Ugyanennek a főnöknek má
sik evangélikus tisztviselőnője pedig a 
reformáció hete előtti szombatot kérte 
el főnökétől. Kirándulni akar menni — 
úgymond — s helyette majd inkább ok
tóber 31.-én jön be dolgozni. Még a 
más vallásé főnök is megbotránkozoít 
ezen. Hát mi mit szóljunk hozzá?

Megjeleni
a  G y ó g y í ts  m e g  en g e m , U r a m ! 
c ím ű , b e t e g e k n e k  v a ló  ím á d s á g o s  
k ö n y v e c s k e  h a to d ik  k ia d á s a .  E z  
im m á r  a  t i z e n k e t t e d ik  e ze r .

J fz  im á d s á g o s  k ö n y v e c s k e  d a 
r a b ja  2 0  f i l l é r  é s  4  f i l l é r  p o r tó .  
Öt, v a g y  tö b b  p é ld á n y  r e n d e l é s é 
n é l  p o r tó t  n e m  s z á m ítu n k .

J I  p  é n z  e l ő z e t e s  b e k ü ld é s é 
v e l  ( l e h e t  b é ly e g b e n  i s )  m e g r e n 
d e lh e tő  k ia d ó h iv a ta lu n k n á l .

H A R A N G S Z Ö

R e f o r m á c i ó  ü n n e p é n .
I. Kor. 16, 13

Nincsen a világon semmi, ami úgy 
gondolkodóba ejtené az embert, mint az 
intés, a figyelmeztetés. Pál apostol figyel
mezteti a korinthusi gyülekezetét. 0  nem 
volt fecsegő ember, ő csak akkor beszélt, 
ha volt igazán mondanivalója. S ha vala
mit szóvá tett, azt mindig csak azért tette, 
mert alapos oka volt reá. A korintusi 
gyülekezetnek szüksége volt az intésre. De 
szükségünk van rá nékünk is. A ma ke- 
resztyénségének is. S ha valamikor, akkor 
a reformáció ünnepén figyeljünk az apostol 
intésére, hogy ne csak az ajkunk, de egész 
életünk vallhassa:

Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk; 
Ha ő velünk, ki ellenünk ? Az Ür a mi oltalmunk. 
Az ős ellenség Most is üldöz még.
Nagy a serege, csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több

la földön.
Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; 
De küzd velünk a hős vezér. Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ö a mi diadalmunk

„Zrínyi prókátora“ cíniü történeti 
színművünket mai alkalmi tárcánk miatt 
jövő számunkban folytatjuk.

Győr. A diakonissza munka századik 
évfordulóján vallásos est volt, amelyen 
D. Kapi Béla püspök tartott előadást a 
diakonissza szolgálat áldásairól. Az egy
házi énekkar, Fodor Kálmán karnagy or

gonajátéka és Szűcs Ágnes szavalata 
adott művészi kefetet az ünnepélynek.

Keszthely. A két protestáns egyház a 
reformáció hetének minden estéjén kö
zös ünnepélyt tart a belmissziói munka
program reformációi sorozata alapján.

Az Országos Bethlen Gábor Szövet 
ség rendezésében október 31.-én közös 
protestáns ünnepély lesz a pesti Vigadó 
termeiben. Az előadást dr. Raffay Sán
dor püspök tartja.

Sopron—Pápa. Miikor Brunner és 
Bar*th professzorok a pápai református 
teológián előadást tartottak, meghívásra 
részt vett azon a soproni evangélikus 
teológiai hallgatók nagyobb csoportja 
is tanáraik vezetésével. Most viszont 
Stange professzor soproni előadására a 
soproniak hívták meg a pápaiakat. A 
pápaiak az előadás után megtekintették 
a teológiai otthont, tanáraik pedig fel
keresték Payr Sándor ny. egyetemi ta
nárt, aki a középiskolát Pápán végezte.

Dorog. A protestáns fiókegyházköz
ségnek a dorogi bányatelepen felépült 
templomát október 18.-án szentelte fel 
Medgyasszay Vince református és dr. 
Kovács Sándor evangélikus püspök.

Barlahida. A sandi és barlahidai ifjú
ság gazdag műsoré közös ünnepélyt tar
tott Barlahidán.

A Budapest—Zuglói Templomépítő 
Egyesület október 25.-én, vasárnap égy 
erkölcsileg, mint anyagilag jólsikerült 
szeéetetvendégséget rendezett. Szuchov- 
szky Gyula vallástanár, megbízót lelkész 
megnyitó beszéde után Magócs Károly 
egyházkerületi központi lelkész „A re
formáció nemzetfenntartó munkája“ cí
men tartott igen hatásos előadást. Welt- 
ler Jenő kelenföldi egyházi karnagy ve
zetésével négyes-énekszámokat énekel
tek, Somogyi Jolánka magánénekét és a 
Zuglói Énekart Novomeszky Gusztáv 
karnagy vezette. Szavaltak: Pados Ró- 
zsika, Babainszky Anna és Szekeres 
Ilonka. Schwach Nándor betanításával 
Glatzné Aczél Anna „Mancika“ című 
háromfelvonásos ifjúsági színmüvét ad
ták elő igen hatásosan. A szeretetven- 
dégség 112 pengővel gyarapította a 
templom-alapot.

Liszó. örömünnepe volt október 4.-én 
a 170 lelket számláló liszói leányegyház
nak. Hetven év viharától megtépázott 
templomát 1800 pengő értékben éj kön
tösbe öltöztette. Az avatást Horváth 
Lajos, Balikó Lajos espereseik, Kiss Jó
zsef, Láglcr Béla és Sommer Károly 
lelkészek végezték. — Egyedül Istené a 
dicsőség!

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
Nemzeti Szövetsége október 23.-án tar
tatta évi nemzeti bizottsági gyűlését 
Budapesten. Dr. Tóth Miklós kúriai bíró, 
aki tíz éven keresztül volt a mozgalom 
elnöke, nyugalombavonulása alkalmából 
erről a tisztségéről lemondott és helyette 
a Nemzeti Bizottság gyűlése egyhangú
lag Gergely István kereskedelmi főtaná
csost választotta meg a KIÉ Szövetség 
elnökévé. Az éj elnök meleg szavakkal 
emlékezett meg nagynevű elődjeiről, 
néhai Szilassy Aladárról, dr. Balogh 
Jenő volt igazságügyi miniszterről és a 
lemondott dr. Tóth Miklós kúriai bíró
ról és munkásságukról. Elnöki megnyi
tójában hitet tett amellett, hogy minden 
erejével és tudásával szolgálni kívánja 
azt a keresztyén ifjúságot, amelyik áz

evangéliumra akarja felépíteni jövőjét. 
Gróf Teleki László dr. a K1E Szövetség 
ügyvezető alelnöke nagy figyelmet keltő 
előadásában számolt be a mozgalom Né
metországban megtartott világbizottsági 
gyűléseiről és bejelentette, hogy a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Világszö
vetsége legközelebbi világkonferenciáját 
Indiában fogja megtartani 1937. január 
első hetében. Ezen a világkonferencián 
Magyarország is képviseltetni fogja ma
gát. Végül a Nemzeti Bizottsági gyűlés 
nagy lelkesedés mellett választotta meg 
a mozgalom védnökévé dr. Balogh Jenő 
volt igazságügyi minisztert és alelnökévé 
dr. Szepesváry Pál kormányfőtanácsost.

Szertetornya. Az egyházközség új 
harmónium-orgonáját október 18.-án 
avatta fél Kovács Andor esperes. Az új 
templomi hangszert Weltler Jenő kelen
földi karnagy szólaltatta meg.

Kőszeg. A diakonissza-egyesület ki 
akarja bővíteni szolgálatát. Teljes ellá
tást és gondviselést kíván biztosítani 
szépfekvésű állomásán hosszabb-rövi- 
debb időre, sőt esetleg éveikre is jelent
kező hittestvéreknek. A munka célja 
nem üzlet, hanem szolgálat.

Az egyetemes közgyűlés beszámolóját 
csak jövő heti számunkban közölhetjük. 
A gyűléssel kapcsolatos két eseményről 
azonban már most is megemlékezünk. 
Az egyik a lelkészegyesület okt. 27.-én 
tartott gyűlése, atol a következő fontos 
tárgyak kerültek megvitatásra: a refor
mátusokkal való szorosabb együttmű
ködés, az egységes konfirmációi tan
könyv. a konfirmáció ünnepélyének pün
kösd másodnapián leendő egységes tar
tása, új hittankönyv bevezetése, fokozot
tabb sajtótámogatás, stb. — A másik 
esemény, amelyre különben még vissza
térünk, néhai Gáncs Aladár síremléké
nek felavatása volt, amelyet Németh 
Károly misszió egyesületi elnök végzett.

Székesfehérvár. Az Országos Luther- 
Szövetség megtartotta a lapunkban már 
ielzett evangélikus napokat. Szolgáltak: 
Duszik Lajos, Szántó Róbert, Szűcs 
Sándor, Irányi Kamill, Szabó József, 
Dullein Klára, Remport Elek. Kovács 
Lajos, Weltler Jenő. Szántó Róbert elő
adását lapunk valamelyik következő 
száma közölni fogja.

Debrecen. Az egyházközség október 
31.-én rendkívül gazdag műsorral temp
lomi hangversenyt tart.

Sopron. D. Kapi Béla püspök az el
múlt héten avatta fel Kolbenheyer Mór 
volt soproni lelkész, jeles költő és mű
fordító emléktábláját.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudo
mányegyetem Hittudományi Karának 
Tanári Testületé október hó 31.-én a 
templomban reformációi emlékünnepélyt 
tart. Az előadást Dr. Deák János egyet, 
tanár tartja.

Megjelent a Fébé Evangélikus Diako
nissza-ház jövő évi leszakítós naptára is. 
Csinos külsőben az esztendő minden 
napjára evbngéliomi írásmagyarázatot 
és hozzá illeszkedő megvilágosító tör
ténetet tartalmaz. Lelki kalauz egy éven 
át. A naptár kétféleképpen jelent meg. 
Könyvalakban, ennek ára 1.60 pengő és 
tömbalakban, ennek ára hátlappal 1.40 
pengő, hátlap nélkül 1.20 pengő. Vi- 
szowtdadóknak 25%-os engedmény. 
Megrendelhető ezen a címen: Fébé, Bu
dapest, VIL, Damjanich-utca 25a.
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Hála a hű munkásnak. A győri egy-1 
házközség november 1.-én közgyűlés 
keretében fejezi ki köszönetét Demetro-, 
vits Mária nyugalomba vonult tanítónő 
40 évi szolgálatáért.

Jönnek
a finn-ugor te s tv é r e k !
Először kiment egy magyar teológus. 

Azután eljött hozzánk cserébe egy finn 
teológus. A csere folytatódott. S ma 
már hála Istennek ott tartunk, hogy a 
finn és magyar evangélikus egyház 
sűrű, rendszeres és szoros kapcsolatot 
tart fenn egymással.

Mindez nagyon szép. Hogyne volna 
szép, mikor a közös bölcső egymástól 
rég elszakadt gyermekei egyre jobban 
egymásra ismernek.

De mindez nagyon szükséges is. Ed
dig is kimondhatatlan sok áldást jelen
tett reánk, (kisebbségi magyar evangé
likusokra Finnország tiszta evangélikus 
népével való érintkezésünk. Krisztus el
lenségeinek céltudatos szervezkedése 
különösen is sürgeti a testvéri erők tö
mörítését.

A finnugor testvérnépek egyházi ala
pon való találkozásának egyik hatalmas 
megnyilatkozása lesz az a jövő év má
jusában nálunk tartandó finn-észt-ma- 
gyar lelkészgyűlés, amelynek megszer
vezésén fáradozott nálunk a nyáron 
Rinne Károly helsinki lelkész. Az elő
készületek mindhárom országban szor
galmasan folynak. Körülbelül 35—40 
finn és észt lelkész fog hozzánk érkezni 
két püspök vezetésével. A részletes 
tervre még visszatérünk.

Most csak ennyit: Jönnek a finnek és 
észtek! Hozzák a szivüket. Mi pedig ki
tárjuk a magunk szívét eléjük! Sz.

T erv e in k .
Közeli terveink között a következő 

célkitűzések szerepelnek. Körülbelül 60 
folytatáson keresztül továbbvisszük 
Evangélikus egyházunk világhelyzete 
dióhéjban című sorozatunkat. — Ád- 
ventben újból terjesztési munkát kez
dünk. Ezúttal Dunántúl déli vidéke és 
esetleg Budapest környéke kerül sorra. 
— 14— 15 folytatásban szándékozunk
megismertetni hazai egyházunk szeretet- 
ntézményeit. — 10—10... folytatásos

cikksorozatot közlünk a misszióról és 
a bibliáról. — Támogatjuk a győri egy
házmegyei belmissziói egyesületet Lu
ther többször említett áhitatossági 
könyvének kiadásábani. — Kisebb-na- 
gyobb kiadványokat jelentetünk meg. — 
Folytatjuk hazai egyházközségeink egy
más után való megismertetését, képben 
és szövegben. — Állandóan közlünk 
közhasznú gazdasági cikkeket.

T á m o g a sd  a  H a r a n g s x ó í! 
H o g y a n ?

F ix e s s  e lő  l 
O lv a sd  I 
T e r fe s x d  !

H A T Á R O K O N  T Ű L

Németország. Több német gyülekezet 
hívei elhatározták, hogy hetenként egy 
órát spanyolországi hittestvéreik támo
gatására dolgoznak.

Spanyolország. Egyik angol egyházi 
lap cikket írt a spanyol eseményekről. 
Szerinte a spanyol háború végső gyö
kere szerint nem polgárháború, hanem 
vallásháború. A főkérdés ez: Róma vagy 
Moszkva. — Mi őszintén kívánjuk, hogy 
győzzön Róma, de úgy, hogy azután le
vonja a tanulságokat.

Amerika. Az EgvesNlt Államokban 
már évek óta szenvedélyes szociális mű
ködést feit ki valami Coughlin nevű ró
mai katolikus pap. Uiabban azonban 
éopen a római katolikusok támadják. 
Nem régiben pl. egy Ryan nevű római 
katolikus egyetemi tanár azt állította, 
hogy Coughlin adatai 50%-ban hami
sak, tanácsai pedig 90%-ban rosszak.

Japán. Amerikai támogatással új moz
galom indul Kagawa evangéliomi mun
kájának minél erőteljesebb támogatá
sára.

K Ü L Ö N F É L É K

Nevezetes események fordulója no
vember hónapban. 1414 november 5.-én 
nyílt meg az a konstanzi zsinat, melyen 
Húsz János előreformátort elevenen meg
égették. — 1632 nov. 6.-án (az új nap
tár szerint 16.-án) halt meg Gusztáv 
Adolf svéd király, kinek emlékére alapí
tották 1832 nov. 6.-án a Gusztáv Adolf 
Egyesületet. — 1681 nov. 9.-én hozta
meg a soproni országgyűlés az articulá- 
ris helyekről szóló törvényt. — 1483
nov. 10.-én született Luther Márton. — 
354 nov. 13.-án született Augusztinus 
egyházatya. — 1629 november 15.-én
halt meg Bethlen Gábor. — 1910 nov. 
20.-án halt meg Tolstoj, a híres regény
író. — 1630 nov. 26.-án választották er
délyi fejedelemmé I. Rákóczi Györgyöt.

Apróságok. A világon 5O.C0O diako
nissza végzi a keresztyén szeretet szol
gálatát. - -  A németországi Gosztáv 
Adolf Egyesület az elmúlt évben 1311 
evangélikus gyülekezetei segélyezett. — 
Az angol rádiótársaság műsorának 5%- 
át az egyház szolgálatába állította.

Néhány zsidómissziói adat. A 19. szá
zadban 204.500 zsidó tért meg a keresz- 
tyénségbe. — Európában jelenleg több 
mint 600 zsidóból tett keresztyén pap 
szolgál.

Áldott háború. Az amerikai Rockefel- 
ler-alapítvány hatalmas kamataiból most 
új „háborút" indítanak Délamerikában

a rettenetes sárgaláz ellen, Görögország
ban a malária ellen, Egyiptomban egy 
bizonyos ragájl^feirjesztő csjgafaj ellen. 
— Ez is háború, de áldott háború.

Levél a börtönből. „Kedves szüleim! 
Ne aggódjanak miattam. Megérdemlem 
a sorsomat. Mondják meg öcséimnek, 
hogy tanuljanak az én esetemből. Ne fe
lejtsék el sohasem, hogy sokkal többet 
ér a becsületesen szerzett egy pengő, 
mint a bűnnel szerzett száz pengő“, — 
írja a börtönből egy fiatalember.

ÚJ KÖNYVEK.
Baróti Mihály: Porlik, mint a szikla.

E címben foglalja össze erdélyi köruta
zásának benyomásait, tapasztalatait. A 
szerző közvetlen elevenséggel és jó tör
ténelmi érzékkel rajzolja az olvasó elé 
útjának állomásait: Székelyudvarhely,
Bárót, Brassó, Nagyköhavas, Sepsiszent- 
györgy, Nagyszeben, Szászváros, Déva, 
Torda, Szamosujvár, Beszterce, Désakna, 
Parajd, Zsibó, Zilah, MagyarValkó és 
Aranyosmedgyest. Az egyes városok, 
tájrajzok szemléletességén túl igyekszik 
a történelem lelkét is megszólaltatni s 
azon keresztül próbál reámutatni: néhol 
pótolhatatlan mulasztásokra, máshol biz
tató Ígéretekre. Könyvecskéjének címe 
is az erdélyi magyarság elpusztíthatat
lan erőinek jelképes kifejezése. Benne 
van az erdélyi magyarság mostani meg
próbáltatásainak, istenítélétes idejének 
minden magyar értéket pusztulással fe
nyegető része, de ugyanakkor a sorok 
közül kicsendül a bizakodó hitnek a 
szava, hogy Erdélyben ma tulajdonkép
pen nem annyira népek harca folyik, ha
nem az Isten arat, hogy legyen mát be
takarítani abból a gabonából, mely a 
termőfölddé vált szikla porából nőtt ki. 
Boldog nép, amelyik Isten sarlója előtt 
gazdagon telt búzakalász módjára en
gedelmesen földre hajtja fejét. Jól esik 
olvasni, hogy a szerző ilyennek látja az 
erdélyi székely-magyar népet. Köszön
jük neki, hogy ezt a képet útirajzában 
előttünk is felevenítette.

Á MAGYAR GAZDA.
G a x d a sá g t l e e n d ő k  n o 

v e m b e r  I jó n a p b a n . Morzsoljuk a 
tengerit, de csak annyit, amennyire szük
ségünk van. Állataink takarmányozása te
kintettel a nehezebb munka megszűnésére, 
szükebbre szabható. A vemhes állatokat 
jártatjuk és gondosan takar mányozzuk. A 
mezőn, ha az idő engedi, szántunk és trá
gyázunk. A gyümölcsösben trágyázunk> 
száraz ágakat vagdosunk. — Lombhullás 
után ajánlatos a permetezés. A szőlőben ki
szedjük a karrókat és befedjük a tőkéket.

Terményárak Budapesten. Búza 17.65 
—18.50. tozs 14.30—14.60, takarmány- 
árpa 13.10—13.85, sörárpa 15—19.20,
zab 16.20—16.50, tengeri 12.50—12.60 
pengő métermázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak : 
uradalmi nehézsertés páronként, 340 kg 
felül 111—113, 340 kg-on alul 105—108,
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szedett, közép p-ként 220—260 kg-ig 
98—102, 180—220 lkg-ig 94—97, 100— 
180 kg-ig 88—92, öreg, nehéz p-ként 300 
kg-on felül 96—100, szedett, öreg 90— 
94, angol hússertés p-ként 180—220 
kg-ig 96—100, angol sonkasüldö p-ként, 
120—150 lkg-ig 96—98 fillér élősúlykg- 
ként. — Vágómarhavásár: magyar bi.ra 
45, tarka 56—75, magyar ököl* 45—67, 
tarka 46—80, magyar tehén 45—67, 
tarka 40—82, magyar bivaly 32—44, 
növendékmarha 51—74, csontoznivaló 
30—38 fillér élösúlyikg-ként.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ

Halálozás. Zongor Lajos élétének 63., 
házasságának 31. évében hosszas szen
vedés után október 27,.-én, Nagysimo- 
nyiban elhunyt. Zongor Endre szentan- 
talfai segédleíkész az édesatyját gyá
szolja benne. — Feltámadunk!

Eljegyzés. V i n c e  L a j o s  szer- 
gényi tanító eljegyezte N é m e t h  Irént. 
— Sömjéni N é m e t h  G y u l a  kunhe- 
gyesi egyházi gondnok eljegyezte 
V a r g a  Máriát.

Szerkesztői üzenetek.
B. J. Reformáció című írásának né

hány elfogadható sorát itt közöljük:
Akit az Isten szent keze vezet,
Diadalt azon halál sem vehet.
Állsz mint kőszál a tenger közepén 
Mit ostromol a keringő örvény 
Hullámlegyek a testedet marják 
Ellenségid a végedet várják.
De néked nem árt az élet vihara 
Sem a sátán vészes hatalma.

Barlahida. Egy hónapi késéssel érke
zett hír nem iközöíhetiink. Legfeljebb 
úgy, ahogyan jelen számunkban tör
tént. — O. K. A szép költemény ma már 
sajnos idejét múlta. De gyönyörűséggel 
olvastuk.

Uj előfizetők a Harangszóra
cktób'zr hónapban.

Petter Klára Újpest, Kiss László Tar
tós, Szkalos Kornél Újpest, özv. Nagy 
Sándorné Farád, Dr. Nagy Benő Buda-' 
pest, özv. Czéh Györgyné Lajoskomá- 
rom, Palcsó Gyuláné Bánfalva, Kercs- 
már Gergely Olaszka, Vida Géza Nagy- 
cenik, Kapornai Benő Dömös, özv. Bal- 
dauf Gusztávné Pécs, Buga József Levél, 
Záborszky Zoltán Imola, Coriári István 
Debrecen, Farkas Zsófia Csepel, Csűri 
József Sikátor, Lünk Menyhért Sikátor, 
Kőrös László Veszprémvarsány, Sebes
tyén János Hatvan, özv. Oravecz Já- 
nosné Kispest, Sandy Mihály Csorna, 
Finta Ferencné Bábonymegyer, Hajas 
Dénes Celldömölk, Lérán'th Ilona Buda
pest, Dedinszky Ilona Alsógöd, Morva 
Ilona Dunakeszi, özv. Vidor Jenöné 
Nagykáta, Bognár Sándor Tét, Gerzselyi 
György Visegrád, Evang. Elemi Iskola 
Veszprém, Ulreich Nándor Alag, Mada
rász Miklós Alag, Kemény Gyula Duna
keszi, Márkus Elek Alag, Kónya Ferenc 
Alag, Fejes Teréz Somlóvásárhely, Pol

gár Dénesné PorVa, Szabó József Mis
kolc, Schaub Henriik Ata, Prunner Má- 
tyásné Pestszentimre, Evang. Népiskola 
Kőszeg, Szili Antal Nagytilaj, özv. Gál 
Lajosné Királd, M. Tóth Sándor Fót, He- 
gyesi Gyuláné Salgótarján, László Sán
dor Nagyveleg, — A nagy család szere
tettel köszönti az újonnan érkezőket.

HARANGSZÓ PERSELYE.
K Harangszó terjesztésére a kővetkező 

adományok folytak be:
Rosta Antal Kemenespálfa, özv. Tala- 

bér Jánosné Mersevát, özv. Petricz Mi- 
hályné Tótkomlós, özv. Kovács Sanuiné 
Beled, Farádi Mihály Bököd, Simon Já
nos Szakony, Makker István Ujmalom- 
sok, Pszota Mihály Bocsa, Bárány La
jos Bácsa 10—10 fillér. Vida Gyula Ka- 
polcs, Káldos Sándor Martonfa, Mos- 
berger Mihály Lajoskomátóm, Banvó 
Anna Sárvár, Illés Pál Marcalgergeiyi 
12-—12 fillér. ■—- Stix Gyuláné Győr, 
Szalay Ferenc Bük, Páli Sándor Iván 
14— 14 füléi1. — Palatínus Rezső Pécs 
Í6 fillér. — Wanderer Márton Lajos- 
komárom 18 fillér. — Dr. Mázor Elemér 
Békéscsaba, Rosta Julia Feketepuszta, 
Karner Frigyes Kőszeg, Németh Béla 
Vásárosfalu, Tóth Lajos Borgáta, Ro- 
hany Pál Battonya, özv. Sass Istvánná 
Nagyatád, Vörös Sámuel Nemeskolta, 
Barna Julia Perkáta, Morotz Lajos Boba, 
özv. Somogyi Istvánná Sárvár, Czinke 
András Ostffyaszonyfa, Eikhamp Béla 
Zalaegerszeg, Kölcsey Márton Mezö- 
berény, Horváth Sándor Győr, Czéh Pál 
Sándor Budapest, ifj. Schnitz György 
Lajoskomárom, Thomazy Antal Pét- 
fürdö, id. Vanderer József Lajoskomá
rom, Werdonitsch Pál Ajkacsingervölgy, 
Gaál András Baktalórándháza, Vajda 
János Győr, özv. Tölgyszéki P. Jánosné 
Kiskörös, Lengyel József Pórládony, özv. 
Dóczy Lajosné Mezöberény, Zsirai 
István Ujmalomsok, Bagyinka Ist
ván Kétbodony, N. N. Hécs 20—20 fül. • 
— özv. Haán Sándorné Bgyarmat, Pie- 
ler Kornélia Sopron, Pálfy Józsefné Kis
falud, Endrédi Imre Komárom, Nádor 
István Zánka, Mórotz Sándorné Bpest, 
Róth Pál Almásfüzitő, Kozma Kálmán 
Győr, Székely Kálmán Miskolc, Nagy 
József Pusztaföldvár, özv. Buthy Ká- 
rolyné Dencsháza, Jurtsó Gyuláné Tét, 
Vadócz István Celldömölk, Szabó Sándor 
Celldömölk, özv. Aminger Károlyné Balf, 
Körös László Veszprém, Vajda Sándor 
Celldömölk, Moritz Zsigmond Boba, 
Kalmár Ilona Orosháza, özv. Fejes Bá- 
lintné Szombathely, Krmann Albert Ba
lassagyarmat, Holzhammer Anna Bösá'-- 
kány, Pónya Sándor Tóváros, Linde Já
nos Dombóvár, Tóth Sándor Székes- 
fehérvár, Sass László Sopron, Kústyán 
Ferencné Celldömölk, Erdélyi Sándor 
Sárvár, özv. Molnár Istvánná Rákos
palota, özv. Molnár Mihályné Rákos
palota, Hankó Mátyás Békéscsaba, Hor
váth Józsefné Kámon, Szalkay I. Károly 
Szentgotthárd, jamrich Edéné Kaposvár, 
Sümegi István Sopron, Serényi Árpád 
Pécs, Széles Imre Répcelak, Fekete Sán
dor Répcelak, Jakisa Lajosné Kámon, 
özv. Major Edéné Szigetvár, özv. Illés 
Jánosné Marcalgergeiyi, Fodor Mihály 
Kemenessömjén, Stöger Nándorné Sop- 
ronbánfalva, özv. Benes Emilné Sopron, 
Reisinger Márton Lajoskomárom, id.

Bogdán Gyula Somlószöllős, Gere Lidia 
Farád, Szalai Ferenc Martonfa, Asbóth 
Lászjló Pestszentlörjnc, Púr Ede Zala
egerszeg, Tóth Mihály Beled 22—22 f.
— Bozzay Lajos Dömötöri ,özv. Nemes 
Jánosné Baja 30—30 fillér. — Sümeghy 
Gyula CeHdömölk, Takács Mihály Ta
polca, özv. Orosz Lajosné Tét, Gulyás 
Nándorné Nagykanizsa, Mesterházy Elex 
Ostffyasszonyfa, Remete Karolin Szil, 
Tóth Lajos Győr, özv. Csöngei Károlyné 
Ajika, Hajdú Józsefné Debrecen 32—32 
fillér. — Nagy Lajos Csánig, Eőry Imre 
Farád, Bartesch János Palóznak, Mes
terházy Jenő Szöcsénypuszta, Horváth 
János Rátót, Kovács Ilona Bánszállás, 
Rück Erzsébet Angyaldomb, Sághy lnne 
Kiskamond, Lukács István Kemenes- 
hőgyész, Ferenczy Zoltán Rigács, Hajas 
Dénes Celldömölk, Kalma Pál Sopron 
40—40 fillér. — Szántó Ilona Dömötör! 
44 fillér. — Bokor Sándor Répcelak "50 
fillér. — Szarvasi Kornélia Űzd 52 fill. -t- 
Lukovszky Anna Balassagyarmat 54 f. —- 
Mód József Zegerszeghegy, Dániel M. 
Sándor Debrecen, Kárpáti Paula Baja, 
Dáka Péter Perkáta, Jantsovits Nelli 
Kondoros, Simon Bálint, Zalaháshágy, 
Simon Gyula Zalaháshágy, Simon Irma 
Zalaháshágy, Valahovics Pál Berzencze, 
özv. Pribay Ferencné Dombóvár, Dr. 
Kneffel József Sopron, Nagy Sándor 
Celldömölk, Gyurátz István Rábamolnári, 
Lőczy Ferencné Magyatbóly, Tóth Imre 
Szápár, Mesterházy Sándor Mesterháza, 
Lendvai Györgyné Celldömölk, vitéz Né
meth Sándorné Sopron, Púrt Gyula 
Szombathely, Mesterházy Margit Be
lezna, Gelencsér Györgyné Kispest, Ho- 
léczy János Balatonarács, Németh Sá
muel Hegyfalu, Finta Sándor Cel'ldö- 
mölk, vitéz Ballá István Győrszabad- 
hegy, Kerényi Géza Tokaj, Ebenspanger 
Béla Szentgotthárd, Font Ádám Solt- 
vadkert, Heleszta Sándor Bpest, Sebes
tyén Sándor Külsővat, Lemle Béla Bony- 
hád, Maikai György Pécs, Kocsis László- 
né Gyula, özv. Németi Mihályné Győr 
60—60 fillér. — Németh János Orosháza, 
Hollósy József Szombathely, özv. Ebner 
Gyuláné Pilis, ...Babolcsay Kálmánná 
Kemenesmagasi, Macsotai István Cell
dömölk, Kardos János Pápa, Udvardy 
Aranka Bakonycsernye, Dr. Vidonyi 
Sándor Győr, Dr. Horváth István Győr, 
Kalmár Lajos Győr, Lukáts Árpádné 
Körmend, Klúge Pál Körmend, Langer 
Erzsi Balatonlelle 72—72 fillér. — 'Sza
lay Sándor Szombathely 80 fillér. —- özv- 
Tompos Gáborné Jobaháza, Tóth Antal 
Tapolcza, Péter Jenő Zsilickisfalúd, Bor- 
dács András Bpest, Czéh Pál Lajos
komárom, Régi előfizető Várpalota 1—1 
pengő. — özv. Harslinszky Gyuláné 
Pesterzsébet, özv. Zúgor Józsefné Szé
kesfehérvár, Bors Viktor Hajmáskér, 
Wehofer Ferenc Sopron 1.20—1.20 P. — 
Nagyszebeny Rudolfné Budapest 1.72 P.
— Blaskovics Árpád Budapest 2 P. — 
Mattem György Kisláng 2.40 P. 
Krafft János Pécs, Johnson Gisle Buda
pest, Dr. Kiszling Ernő Balatonszent- 
györgy, Lamann János Somogydöröcske 
5—5 P. — Evang. gyülekezet Barlahida 
offert. 8.62 pengő.

Magányos lelkész 40 éven felüli, ko
moly, megbízható házvezetőnőit keres, 
aki szerény díjazás mellett minden mun
kát elvégezne. Cím: Evang. lelkészi hi
vatal Galgagyörk,
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Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k ;  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

Luíher Márton élete.
5

Luther és Vergerius.
A pápa követét német földre küldte, 
Hogy az Lutherékkal a békét megkösse. 
Vergerius azért jött ily hosszú útra, 
Hogy a németeket meghívja zsinatra.

A pápa követe amint megérkezett, 
Nyomban Luthert hívta s vele értekezett. 
Kérdé: „Elmennek-e vájjon a zsinatra?“ 
S Luther igent mondott a békét óhajtva.

Luther követői Schmalkaldenbe jöttek 
S a zsinat ügyében buzgón értekeztek.
A császár is részt vett ezen a gyűlésen. 
Luther is megjelent és prédikált szépen.

Majd beteg lett itt és a halálát várták, 
ö  is már felkészült, várva végóráját. 
Kész volt az útra, csak azt kérte az

égtől:
Ne itt szólítsa el — családja köréből!

Hivei sürgették hazaszállítását 
S kocsira tették, hogy láthassa családját. 
A rázós utakon nagy kínokat érzett, 
Mégis az út szerzett neki könnyebbséget.

Epeköve elmúlt, javult egészsége 
S lovasfutár indult a hír vitelére. 
„Luther él!“ — kiáltott, inig száguldott

lova
S a nép szólt: „Nagy lelke nem halhat

meg soha'“

Luther írt az útról jó feleségének. 
Kérte, adjon hálát az ég Istenének.
Neki köszönheti, hogy él még a férje 
S egészségben térhet családja körébe.

HOGYAN TÁMOGASSUK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden beiben.

A Jóléti egyesület 193S. évi programmja: 
G o n d o sk o d á s  a  g y e rm e k rő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Irta: Várhegyi Iván.
A nagy gyűlés siker nélkül oszlott széjjel. 
A hívek dacoltak minden ellenséggel. 
Nem mentek zsinatra messze Mantuába, 
Nem parancsolhatott nekik már a pápa.

Luther halála.
Luther élte végén sok bajban szenvedett. 
A sok gond, küzdelem megtörte a testet. 
Csak a lelke maradt erős, harcos lélek, 
Csapását osztotta minden ellenségnek.

A szentírásnak bevégzé fordítását 
S barátival együtt bírálta munkáját. 
Nagy gondot fordított a nyelv törvé

nyére.
Korának ő volt az írói vezére.

Nemcsak támadástól védte az egyházat, 
Néha baráttal is bátran szembeszállott. 
Mikor egy barátja rajongásba tévedt, 
Megszakított vele minden közösséget.

A mansfeldi grófok nehéz perbe fogtak: 
Az örökség miatt már rég viszálykodtak. 
Luthert kérték meg, hogy tegyen igaz

ságot
S bár ő agg s beteg volt, erre készen

állott.

Elkisérte sárom fia Eislebenbe, 
Szülővárosába, a per színhelyére. 
Halléban pár napig voltak tétlenségben, 
Mert a Saale folyó ekkor zajlott éppen.

De Luther az időt buzgón felhasználta: 
A templomba ment s az Igét prédikálta. 
Majd tovább indultak, de megbetegedett, 
Ám dörzsölés által ismét könnyebben lett.

VIRÁ60T,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXWÉ-tóf
csak GYŐR, D E Á K -U TC A  6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó*-ra
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Húsz éves, háztartási iskolát végzett 
németországi leány szeretne Magyar- 
országon csekély zsebpénz ellenében el
helyezkedni. Útiköltségét nem kell meg
fizetni. Gyermek mellé is szívesen ei- 
megy. Érdeklődni lehet: Sztehló Gábor 
lelkésznél, Nagytarcsa, Pest m. 1—1

STELCZER KAROLY
müasztal0 8 , lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH L A J0 S -U .2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz. 

C ég em  k ü lö n le g e s s é g e  i 
s z a v a t o l t  jó  k iv ite lit  m o d ern  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

Lassan jött létre a grófok egy essége: 
Gátolta a felek roppant kevélysége.
De a kívánt béke végre helyreállott. 
Minthogy Luther osztott nékik igazságot.

Többször is prédikált szülővárosában, 
De egyszer rosszul lett kedves templo

mában.
Fennjárt egy ideig, majd mind betegebb

lett.
Februárban földi végéhez érkezett.

Megkérdezték, akik ágya mellé gyűltek: 
„Megátl-e mindvégig tanítása mellett?“ 
„Igen“. — Ez volt Luther legutolsó

szava.
Isten országába érkezett ö haza.

Később Wittenbergbe vitték áldott
hamvát,

Útközben hivei zokogva siratták.
Otthon a kapunál gyűlt össze hű népe, 
Hol a bullát dobta a máglya tüzébe.,

Sírt a nép, amikor feltűnt a gyászmenet. 
Bugenhagen mondott búcsúzó beszédet. 
Melanchton is fájón elbúcsúzott föle: 
„Áldott legyen a hit bátor, dicső hőse!

Az Isten igéjét tisztán tanította,
A régi egyházat tm megújította. .  
Épített, miközben küzdött a viharral 
S megnyerte a harcot fényes diadallal!“

Aztán elhelyezték hamvát a sírboltba: 
Wittenbergi ősi híres vártemplomba. 
Áldjuk, aki tiszta hitet hagyott nekünk! 
Zengjen dala: Erős vár a mi Istenünk! 

VÉGE.

R uhafestés - vegy tisztitá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
V I T Á U I S - h á I
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 5—10

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címére küldendők. 8—24

Oltár- és szószék-tervek, szobrok és 
emlékplakettek, díszoklevelek, alapkő- 
és avatási okmányok nagyon jutányos 
készítését közvetíti: Evang. íelkészi hi
vatal: Dombóvár. 2—3

Szerkesztő bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZBS 2SIGM0ND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dl. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNÓ. 

3ZUCHOVSZKY GYULA, TÚRŐCZY ZOLTÁN. 
Kelelöl asarkeutó te kiadó :

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nam adunk r ín ia

Barass-nyomda Uz«aly és Ksns*. T.:7-63.



27. évfolyaffl, 193ő. november 8. 46. szélűi

A lapíto tta :

K A P I B É L A
1910-ben.

Laptu lajdonos: 
Dunántúli Luther-Szövetség.

Megjelenik minden v a s á r n a p .
Ingytn melléklet tanév alatt 

kéthetinként a KIS HARANQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozz ám .

Postacsekkszám la 30.526.

O R S Z Á G O S  E V A N G É L I K U S  N É P L A P
M it ád, va g y  m it h aszn á l a  k e re s z ts é g ?  F elelet: E szk ö z li a  bűnök bocsánatát, 

m eg sza b a d ít a  haláltó l és a z  ördögtő l.
A  k e r e s z ts é g  lu th e r i  m a g y a r á z a ta  a  k is k á té b ó l .

A H arangszó 
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GYŐR
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A Szentlélek műhelye.
Mi Istenből való lelket ve ttünk , 

hogy m egism erjük azokat, amiket 
Isten a jándékozott nékünk. I Kor. 2:12

Mindannyian nyomorúságos kol
dusként elpusztulnánk, ha Is

ten meg nem ajándékozna minket. 
Hiába van talán pénzünk bőven, 
hiába van tudásunk, izmos karunk, 
családunk, sok jó emberünk, — 
Isten ajándékai nélkül felkopik az 
állunk. Ebben az életben sem tud
juk becsülettel megállni a helyün
ket, — hát még az eljövendőben!

Figyelmeztetőt kapunk ma. Bár
milyen sok ajándékot kaptunk is 
már az Istentől, — magunktól nem 
tudjuk észrevenni, meglátni. Az a 
mi szörnyű nagy bajunk, hogy va
kok vagyunk Isten dolgaival szem
ben. Nincs senki köztünk, aki már 
is ne kapott volna rengeteget Isten
től. Gazdagok vagyunk. Csak nem 
tudjuk észrevenni, nem tudunk 
azzal élni.

Bezzeg, ha Istentől Szentlelket 
veszünk, egyszerre lehull a hályog 
a szemünkről. Akkor látjuk meg 
amúgy igazában szegénységünket, 
de Isten gazdagságát is, ami már 
olyan régtől fogva a mienk. Ha a 
Lélek műhelyébe kerülünk, akkor 
válik belőlünk lélekben szegény, 
de akkor lesz éppen a mienk a 
legnagyobb kincs: a mennyeknek 
országa.

Észre kell vennünk, fel .kell is
mernünk azt, hogy mi mindent 
nem adott már nekünk az Isten. 
De ez a megismerés, amire a Lé
lek vezet, nem közönséges meg
ismerés. Ez az ismeret nem hagy 
nekünk békét. Aki meglátta egyszer, 
hogy milyen sokat köszönhet Isten
nek, sőt mindent, annak életében 
semmi sem marad a régiben. Mert 
lsen ajándéka mozgósít minket. 
Szolgálatra kötelez. Engedelmesség
re indít. Minél nyugtalanabb a szi

ved amiatt, hogy Isten olyan drága 
ajándékokat adott neked, annál 
biztosabb lehetsz a Lélek munkájá
ról. Minél jobban keresed, hogy 
mivel tudnád meghálálni Istennek

Az egyetemes közgyűlés minden 
évben Budapestre gyűjti egyházunk 
vezetőségét. Az október 29.-én tar
tott idei közgyűlés szintén nagyon 
látogatott volt. A gyűlés színhelye 
az evangélikus leánygimnázium 
díszterme volt, ahol Geduly Henrik 
püspök imájával s báró dr. Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő 
megnyitójával kezdődött a tanács
kozás.

Az egyetemes felügyelő 
megnyitója.

Kétszázötven évvel ezelőtt a két tá
borra szakadt nyugati keresztyénség rá
döbbent arra a veszedelemre, amelyet 
számára a török jelentett. A közös ve
szedelem nagyságára való ráeszmélés el
döntötte a nyugati keresztyénség két 
tábora között a válaszfalat. A közös ve
szedelem megszüntetésére egyesült a 
kettő. Protestáns és római katolikus né
pek egyesült erővel ostromolták Buda 
falait. Á küzdő seregek soraiban minden 
ellentétet félretéve, harcoltak a magyar 
protestáns és római katolikus hősök is. 
És a keresztyén egység kivívta a dia
dalt.

Hogy az egykor közös veszedelem 
és az az ellen való eredményes összefo
gás emléke milyen élénken él még ma 
is a nyugati keresztyénség lelkében, 
annak bizonysága volt, hogy Budavár 
visszafoglalásának kétszázötven éves 
jubileumi ünnepén a keresztyén államok 
úgyszólván kivétel nélkül képviselve 
voltak.

Ha a közös veszedelem felismerése 
és az az ellen való összefogás szüksé
gességének tudata ilyen erővel élne és 
hatna ma a keresztyénség lelkében, 
nem kellene a ma ugyancsak közös el
lenségének láttán olyan aggódással néz
nünk a jövő elé.

Uj ellenség támadt ugyanis a régi 
helyén és pedig ádázabb, hatalmasabb 
és veszedelmesebb annál és ha nem in

jóságát, annál inkább tudhatod azt 
is, hogy többé nem e világnak 
lelke tölt el téged, hanem Istennek 
a Lelke. A Szentlélek műhelyébe 
jutottál. U rbán E rnő.

dúlt még el a harcászati felszerelés fé
lelmetes fegyverzetével a nyugat elleni 
írtó hadjáratra, erre félre nem ismerhe
tő előkészületeket tesz. Előőrsei már 
lerakták, több helyt feli is robbantották 
az aknákat és engedelmes eszközévé 
tették a nép bűnözésre hajlamos és 
megtéveszthető rétegeit széles e vilá
gon. A kommunizmus világagitációja és 
hadikészülődése nemcsak a gazdasági, 
társadalmi és politikai rendszer ellen 
irányul. Mivel tudja, hogy a fennálló 
világrend megsemmisítése teljessé csak 
úgy válhat, ha előbb megsemmisül az 
azt fenntartó legnagyobb erő, a keresz
tyénség, azért a kommunizmus legna
gyobb ellenségét a keresztyénségben 
látja, elsősorban tehát annak létére 
tör, miközben a menny és emberszívek 
trónjáról le akarja taszítani magát az 
Istent. Hogy az istentelenség számára 
mennyire előkészítette már a keresztyén 
nyugaton a talajt, mutatja a tény, 
hogy atheista propagandájának köz
pontját keresztyén országok fővárosába 
helyezte át.

Azt hiszem, indokolásra nem szorul, 
mint kellene ennek a ténynek egy csa
pásra megvalósítani a keresztyén egy
ségfrontot!

De ehelyett mit látunk? Egyrészt 
olyan bizalmatlanságot, meghasonlást, 
ellenségeskedést a keresztyén államok 
között, amely már-már háború kirob
banásával fenyeget, másrészt olyan meg 
r.em értést, visszavonást maguk a ke
resztyén egyházak között, amely a lé
tükre törő kommunizmusnak öntudat
lanul is legjobb szövetségesévé válik.

Budaf falai alatt a keresztyénség 
egysége valósággá lett és diadalt ara
tott. Jaj a keresztyénségnek, ha a két
százötven éves jubileum alkalmából meg 
nem hallja és meg nem szívleli az ab
ból hozzá szóló, a keresztyén népek és 
keresztyén egyházak összefogását sür
gető intelmet.

Erre az egységre hívnak fel a spa
nyolországi események i% amelyekről 
meg nem emlékeznünk és amelyeknek 
tanulságait le nem vonnunk végzetes 
mulasztás elkövetése nédkiil lehetetlen.

Az egyetem es közgyűlés.
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A Spanyolországban lejátszódó 
szörnyű drámának kezdetét azok a 
láng- és füstoszlopok jelentették, ame
lyek kirabolt és felgyújtott katedrálisok 
romjaiból törtek az ég felé. De az ősi 
dómok, kolostorok és azok kincsei mel
lett az alig észrevehető evangélikus 
templom sem kerülte el sem itt, sem ott 
a sorsát, annak keresztje és szegényes 
felszerelése is áldozatul esett a tömeg 
őrjöngésének. A magyarországi kom
munizmus idejéből elvenen él még a lel
kűnkben a közös sors és az annak nyo
mása alatt támadt testvéri összefogás 
emléke, sőt a szerzett tapasztalatok 
alapján annak tudata is, hogy a ke- 
resztyénség az a legerősebb bástya, 
amelyen a kommunizmus felforgató tö
rekvéseinek ostroma megtörik.

Ebből az következik, hogy az álla
moknak fel kell ismerniük az egyház
ban legerősebb támaszukat. Az egy
házban, tehát nem ebben vagy abban 
az egyházban. És a méltánylásnak, 
amely ebből1 a felismerésből folyik, nem 
szabad különbséget tennie a z egyház 
különböző Mekézeteij közöjjt. Eínn'ek a 
felismerésnek a hiánya ugyanis a mai 
vészterhes időkben egyházra és államra 
nézve egyaránt végzetessé válhatnék, 
mert a méltánylás elmaradása gyengí
tené az egyház erejét és így közvetve 
az államra is kedvezőtlenül hatna visz- 
sza, a különbségtétel pedig az egyhá
zon belül meghasonlást idézne elő, már 
pedig az a ház, amely önmagában 
meghasonlik, meg nem állhat. S ha le
dől a támasz, összeomlik az is, aminek 
támaszául szolgált.

Ezért kérünk és várunk továbbra is 
felismerést, méltánylást és egyenlő el
bánást az állam részéről.

Az állam kötelességének hangsú
lyozásánál csak úgy, mint a keresztyén 
összefogás sürgetésénél .nem szabad

azonban egy pillanatra sem szem elől 
tévesztenünk, hogy az egyház napjaink 
vészei között való győzelmes megállá
sának alapfeltételét elsősorban hivatá
sának hűséges teljesítése képezi.

A mi egyházunk számára hathatós 
buzdítást tartalmaz ezirányban ennek az 
esztendőnek harmadik jelentős esemé
nye, a Schmalkaldeni Cikkek négyszá
zados jubileuma. Ebben a hitvallási 
iratban az evangéliom lángja lobog. 
Mint égi fény fáklyáját, őrizte, hordoz
ta és világoltatta azt egyházunk négy 
évszázadon át.

Ebben az évben egy másik fáklya is 
fellobbanlt. Megelevenedett egy évezre
dekkel ezelőtti szokás. A görög kultúra 
romjai között a nap sugaraiból kigyúlt 
az egykor Zeus tiszteletére rendelt 
clympiai tűz, amelynek fáklyáját lelkes 
ifjak kézröl-kézre adva, hét országon 
keresztül futva vitték a világ legna
gyobb sporteseményének színhelyére, a 
berlini olympiai játékokra. Ez a test 
kultuszának szolgálatában állott, meg
kapó gondolat a népek testvériesülésé
nek kétségtelenül jó szolgálatot tett.

Ha a test kultuszának szolgáló gon
dolat így megmozgathatja a világot és 
ilyen eredményt érhet el, könnyen el
képzelhető, milyen missziót tölthet be 
az emberiség életében egy olyan ma
gasztos törekvés, amely a lélek kultu
szának a szolgálatában áll.

Megnyugtató tudat lehet számunk
ra, hogy az evangéliom egyháza, mint a 
Jézus Krisztus gyújtotta égi tűz egyik 
fáklyátartója, híven teljesíti hivatását, 
magasra emelve, végighordozza azt a 
világon. Az egyre széíesebbkörü bel- 
missziói munka mind hazai egyházunk 
körén belül, mind az egész világ evan
gélikus egyházában bíztató valóság. Ha 
az összes keresztyén egyházak őszinte 
egyetértésben összefognak és a keresz

tyén államok keiesztyén voltukból folyó 
kötelességükhöz híven utat nyitnak an
nak és támogatják a szent tüzet őrző 
és hordozó egyházakat, kétségtelenül 
közelebb jutunk ahhoz a korhoz, amely
ben oszlik a sötétség, tűnik a gond, 
szűnik a félelem és a keresztyénség lel
ke diadalmaskodik a sátáni erők felett. 
Hitünk szerint máskép nem is lehet, 
mert a jövő és a végső diadal a Krisz
tusé.

Néhány határozat.
A reverzális kérdésében nem a fele

kezetekkel, hanem az á,lilámmá! van 
dolgunk. Sérelmeink orvot)'ását tehát 
ott keressük. — A gyöngyösi misszió 
gondozását Hatvan látja el. — Kérjük 
a kormányt, hogy valósítsa meg a va
sárnapi munkaszünetet. — Nagycsütör
tök estéjét ezentúl minden egyházköz
ség urvacsoraosztással ünnepeli meg.
— Szükség van a Luther-énekek foko
zott megismertetésére. — Hitva'.'lási 
könyvünk magyar fordítása megjelenik.
— A soproni teol. otthonban a német 
nyelv tanítására Budaker Oszkár lelkész, 
a tót nyelv tanítására pedig Palkovics 
István segédlelkész nyert megbízatást.

Választások.
Az egyetemes közgyűlés egyházi al

jegyzőkul Pass Lászlót és Magyar Gé
zát, egyetemes törvényszéki bíróvá 
Kardos Gyulát választotta meg.

Harc az ifjúságért. Lengyelország ka
tonai kiképzésben részesíti ezentúl a 21 
éven aluli ifjúságot is. Oroszország le
szállította a sorozás! határidőt. Francia- 
ország állami, katonai ellenőrzés alá 
helyezi a 6—21 éves ifjúság nevelését. 
Ugyanez történik Német- és Olasz
országban is.

3 Zrínyi prókátora.
Történeti színmű, négy felvonásban. Egykorú dalokkal.

Irta: Payr Sándor. Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel is kibővítette: Kapi Gyula.

7. JELENET.
(Előbbiek és Szabiik, cseh ember, trombitával a karján.)

SZABLIK (Meghajlik): Szerencsés jó napot kívánok, te
kintetes uraim. Akik még nem ismernének, — toronyőr és vá
rosi muzsikus vagyok egy személyben. Én fújtam ott fenn azt 
a szép nótát. Azelőtt Csáktornyán szolgáltam Zrínyi uramnál. 
Paka jáger a vötársam. Az is cseh ember, de igen hűséges. A 
kegyelmes úr, ha jó kedve volt, csak azt mondta rólunk: par 
nobile fratrum, azaz: két derék csehek.

NAGEL: Ne dicsekedj. Röviden szólj. Mit akarsz?
SZABLIK: Hát kérem alássan, nehéz az én szolgálatom 

ott fenn a toronyban. Most is vörösre fújtam a két orcámat. 
Belülről én fújok a trombitába, kívülről meg a szél fúj én be
lém. Majd úgy repülünk le sokszor az erkélyről. Se éjjelem, se 
nappalom. Éjjel lámpával, nappal zászlóval én jelzem a tüzet. 
De minden tűzesetért csak két garast kapok. Ha a jó Isten meg 
nem szaporítja, én ebből itt meg nem élek.

NAGEL: Gonosz fattyú, tán még gyújtogatsz is?
SZABLIK: Isten mentsen! Hova gondol bíró uram! De a 

toronyör a tallérnak csak egyik oldala rajtam, a másik oldalon 
muzsikus vagyok. A szép motettákat mi fujjuk a torony erké
lyén. Az orgonát is vasárnap mi támogatjuk a kürtjeinkkel. És 
nincs paszita, lakodalom, ahol mi nem muzsikálnánk. Ha pedig 
ez alatt tűz üt ki a városban, bizony nekem üttetik le a feje
met, nem másnak. Uraim, ez tovább így nem megy. Válasszák 
ketté a hivatalomat, vagy — ami egyre megy — duplázzák 
meg a fizetésemet. Egy rókáról két bőrt húzni nem lehet.

NÄGEL: Jól mondod, Szabiik. A róka te vagy, de a bőrt 
mi rólunk akarod lehúzni. Fizetésed marad, mint volt. Külön
ben felmondunk, elmehetsz.

SZABLIK (arcátlanul, kihivólag): Mehetek? Bíró uram,
meglátszik, hogy új ember. Városbírót, polgármestert minden 
órán kaphatnak az urak, mert ahhoz mindenki ért és mindenki 
az akar lenni. De művészt? Arra születni kell. Bethlen Gábor 
száz tallért fizetett, csakhogy egy szál muzsikust kapjon Cseh
országból.

NAGEL: Mi feliért is odaadunk.
SZABLIK: Gondolják meg uraim. Én csak annyit mon

dok, ha fizetésemet meg nem javítják, már ma este sem trom
bitálok egy kukkot sem. Már pedig bíróválasztás lévén, a nép 
ottkünn mohón várja a szokásos lakomát és táncot. Ha elma
rad, tumultus lesz belőle. Megkövezik, aki csak itt szenátor. 
Isten megáldja bíró uramat. (Hetykén el.)

8. JELENET.
(Előbbiek. Szabiik nélkül.)

NAGEL: Orcátlan, iszákos muzsikus. No, megállj! így 
beszélni a felsőséggel! Hiszen már ez is rebGJis. Mit szólnak 
hozzá, szenátor uraim?

ANDRÁSSY: Hát maradjon el tánc és muzsika. Meg kell 
tanítani a pimasz, cseh fickót.

NAGEL: Andrássy uram, ellenem beszél. Minden bíróvá
lasztáskor volt még lakoma. Hát mivel vagyok én alábbvaló, 
mint Lackner, Dobner és a többi bírák? Csak nekem ne járjon 
a muzsika?

PAUER: Úgy van, bíró uram. Tiszteljük a jó hagyo
mányt. Kenyér és mulatság kell a népnek. E nélkül nincs kor
mányzat. Adjuk meg a néhány tallért. Sopron úgy is szomorú 
város. Kell neki a rezesbanda. A város békéje megéri ezt az 
áldozatot,



1936 november 8. H A R A N G S Z Ó 369.

Luther vallástörténeti és 
vílágtörténeti jelentősége.
Mint Pilátus „Ecce homo"-ja. mint 

Jézus megállása az előkelő római ház 
oszlopcsarnokai alatt és a hatalmas, ré
szint ellene hangolt, részint érte resz
kető tömeg előtt. . . .  úgy bukkan föl 
a lelkemben Luther is, amint Worms- 
ban a császár és a rendek előtt megáll. 
Öh, milyen út az eislebeni bányászviskó 
bölcsőjétől a wormsi gyűlésig és Bölcs 
Frigyes fejedelmi lakáig! Csodálatosak 
az Isten útjai, amikor prófétákat, hősö
ket állít a világ elé. Rendszerint nem a 
magasba nyúl, hanem a mélybe, ahol az 
ős teremtő erő szűzi töretlenségében ta
lálható meg. jézusnak barmok istállójá
ban kell megszületnie, Luther paraszti 
sorból tör a magasba. Petőfinek nád- 
födeles kunyhó a szülőhelye.

Luther annyira német volt, hogy a né
met szellemet és német életakaratöt 
csak róla lehet mintázni. Nem csoda, ha 
a harmadik birodalom a nagy reformá
ció megindulásának napját nemzeti ün
neppé avatta. Mégis az a gondolat, 
amelyet ö képviselt, annyira nem csak 
német, annyira egyetemes, amennyire 
egyetemleges a krisztusi evangélium, 
úgy, hogy Európa bármely népének fia 
lehetett volna. Az ö gondolatának egye
temlegességét misem bizonyítja jobban, 
mint az a körülmény, hogy a fellépése 
utáni években Európa minden népének 
fiai, a világosságot kereső ifjak, Witten- 
bergbe özönlöttek. Köztük a magyarok 
is. A közlekedési nehézségeket legyőz
ték és 1522—1546-ig, tehát Luther ha- 
lá'áig nem kevesebb, mint 162 magyar 
ifjú nevét találjuk meg a wittenbergi 
egyetem anyakönyvdiben. Köztük ilyen 
nagy neveket, mint Erdösi Szilveszter

János, Dévai Biró Mátyás, Stöckel Lé- 
nárd, Ozoray Irnte, Gálszécsy István, 
Batizy András, Heltay Gáspár. Nevek, 
amelyek nemcsak a magyar hitjavitást, 
de a magyar irodalmat és kultúrát is je
lentették abban az időben.

Pedig ha Luther vallástörténeti jelen
tőségét nézzük, meg kell állapítanunk, 
hogy újat nem hozott. Nem is akart 
hozni. Az őskeresztyén alapokra pró
bálta visszavezetni a világot és ezen
közben másról tudni nem akart, csak a 
megfeszített és feltámadott Krisztusról. 
A próféták bűntudata, de egyszersmind 
Isten felé vágyódása és ereje is meg volt 
benne. Kota ifjúságától egyetlen kérdés 
szorongatta: Hogyan lesz az Isten irán
tam kegyelmes. És amit a középkori 
egyház eszközei nem tudtak megcsele
kedni, visszaadni lelke nyugalmát, azt 
megadta neki Pál apostol, amikor a 
rómabeliekhez írott levélben megfürdet
hette a lelkét.

A középkori egyház gondolkodásának 
a tengelyében az e g y h á z f i ú s á g  
gondolata állt: Fölítétlen engedelmeske
dés az egyház rendelkezéseivel szem
ben. Luther is ezt cselekedte, amíg ezt 
a gondolatot a biblia Itanuümányozása, 
Krisztus és Pál teljes megismerése alap
ján ki nem szorította a másik: az i s -
t e V f i ú s á*g gondolata. Az egyház
fiúság és istenfiúság közötti különbség 
adja meg a különbséget ma is protes
tantizmus és katolicizmus között. Nem 
az egyháznak tartozom én engedelmes
séggel, hanem az Istennek. Van példa 
rá, hogy az egyház akarata szembe
került az Isten akaratával. A látható 
egyházi formák emberektől vannak, te
hát mulandók. Az Isten akarata örök és 
változhatatlan. Nem fontos egyházi ho- 
vatartozandóságom sem, ha Isten aka
ratát cselekszem. Luther nem ment 
volna ki az egyház keretei közül, ha

X. Leó átka öt onnan ki nem veti. Mi
vel pedig csak Isteh akarata — ahogy 
azt a biblia kinyilatkoztatja — a mér
tékadó, az ember Istennek rabja, de 
korlátlan a szabadsága emberi vonat
kozásban. Távolról sem szabadosság 
ez, mert a felsöbbség is Isten akaratá
ból van, annak tehát engedelmeskedni 
kell mindaddig, amíg a sátán szolgá
latába nem áll. Kérdezzük csak meg Lu
thert, hogy mi a véleménye a német 
parasztlázadásról és könnyen megálla
píthatjuk. mit szólna a mai bolsevista 
törekvésekhez.

Luther tehát mást nem akart, mint a 
krisztusi életközösséget visszaállítani. 
De ennek megva'ósitásához prófétáknak 
és apostoloknak bátorsága kellett. Ten- 
eersok emberi berendezés és emberi ér
dek állta útját. Luther nem hasonlítható 
Buddhához, akinél az elmélyedés jelen
tett mindent; nem Konfucseho? és Aqui- 
noi Tamáshoz*1 akik száraz bölcseleti 
okoskodásaikkal a vallási életet lehetet
lenné tették. Szerencsés egyesülése volt 
az ószövetségi prófétának, aki tisztít és 
az újszövetségi apostolnak, akinek 
Krisztus az élet. Nem az az ő vallás
történeti jelentősége, hogy a régieket 
kiásta a romok alól. Amikor évekkel ez
előtt Mussolinit arra figyelmeztették, 
hogy a régi Rómának kiásása és feltá
rása a modern Róma szívében tönkre
teszi Róma városi életét, a nagy állam- 
férfiú így kiáltott fel: „La Roma antica 
e la Roma moderna!“ A régi Róma az 
új Róma. A történelemnek és nagy em
bereinek sokszor szabaddá kell tenniök 
magukat letűnt generációk értéktelen 
felépítményeitől, hogy jelenné tehessék 
a régmúltat, amely diadalmas jövendő. 
Luther kiásta a romok közül, vagy 
mondjuk emberi áltépítmények alól 
Krisztust és evangéliumát. Megértette, 
hogy Krisztus az örök ifjúság, a soha

NAGEL: Megszavazzák, tanácsos uraim?
PAUER és a NÉMET TANÁCSOSOK: Megszavazzuk.

Maradjon Szabiik.
ANDRÁSSY: Gyávaság. Nektek egy szál cseh ember is 

parancsol.
NAGEL: Mi ügy van még? Siessünk.
METZGER: Most jön csak a java. Wittnyédy kérelme és 

panaszok ellene.
NÄGEL (felháborodással): Wittnyédy és megint Witt

nyédy!
KRÁMER (közbe kiált): Der grobe Unger!
NAGEL: Hogy ettől az izgága embertől nem szabadulha

tunk! Hat éve pörli a várost és még mindig itt van!
METZGER (leveleket szed elő): Most már nem is maga, 

hanem Wesselényi nádor és Zrínyi Miklós, a bán írnak nevé
ben. Fát, meszet, téglát kérnek számára oly árban, mint más 
polgárok kapják. Zrínyi azt is írja, hogy ami jót velünk tett, 
azt mind Wittnyédynek köszönhetjük.

PAUER: Wittnyédynek nem jár kedvezmény. Házai ki
váltságosak, adót nem fizet. Egyébként is regula ellen építi há
zát. A kőfaragók ólasz módra ékesítik, be is tiltottam a mun
kát. Még csak az kellene, hogy a mi tisztes vén házainkat el
homályosítsa.

NAGEL: Jól tette, kamarás uram. De én nagyobb bűnét 
is tudom Wittnyédynek. Ö Zrínyinek familiárisa, jobb keze. És 
tudják e mi híre van a bánnak Bécsben? Nem is merem kimon
dani. A magyarok még nem felejtették Zápolyát és a nemzeti 
királyokat. Bethlent, csak negyven éve, hogy királynak kiáltot
ták ki. Most pedig Zrínyire tekintenek reménységgel, aki igaz, 
hogy egy-két csatát nyert a török ellen...

ANDRÁSSY: Igen, egész Európa ismeri nevét, ö a mi 
büszkeségünk. Isten sokáig tartsa meg a keresztyénség oltal
mára!

NAGEL: No, tessék. Hát nincs igazam? Andrássy uram,

ezért rendre utasítom. Ha valakit éltetni akar, akkor ott van a 
mi dicsőséges I. Leopoldus királyunk, akit Isten sokáig éltes
sen. (A német tanácsosok lelkesen felállnak és éljenzik, a ma
gyarok csak kelletlenül.)

ANDRÁSSY: Hát hiszen ő is éljen.
NAGEL: Wittnyédynek ez a barátsága Zrínyivel vesze

delmet hoz a városra. Ö sokat utazik, levelez. Sokszor 
járnak be kapuinkon a magyar urak. Bécsből már is szemmel 
tartják, ami itt történik. Legjobb lesz, ha szép szerivel ki
adunk Wittnyédyn.

ANDRÁSSY: Bíró uram. hát ez a becsület? Wittnyédy 
kora ifjúságától hűséggel szolgálta itt a polgárságot. Ö volt 
első magyar jegvzőnk. Több országgyűlésen képviselte a vá
rost. Hányszor járt közben hatalmas uraknál? Utazott, fáradt 
a városért. És most távollétében száműzik, kivetik kelmetek? 
Hát ez a hála?

LÖVEY: Bátyám szavaihoz én még csak egyet teszek. 
Mig kelmetek itt békében tanácskoznak tyúkpörökben, addig 
Wittnyédy az ország határán jár veszedelemben. Ö a prókátor 
ember tollat karddal cserélve lóra ült fiával, hogy Zrínyihez 
szálljon a táborba és testével fedezze a hazának utolsó re
ménycsillagát. Aggódva várjuk haza minden órán.

NAGEL: Szép és dicső dolog meghalni a hazáért. De élni 
is kell érte. A város hasznát, jövedelmét gyarapítani, a király 
iránt a hűséget, Ausztriával a jó barátságot ápolni, — ezek az 
igaz polgári erények. És Wittnyédy ez ellen sokat vétett. Ami 
kárt ö már a városnak tett, az felér egy törökcsapással.

ANDRÁSSY: Bíró uram, ne káromolja azt a derék em
bert. Hálával tartoznak kelmetek, nem szidalommal.

NAGEL: Hálával-e? No, megmutatom. (Az ablak fölé 
mutat.) Nézzék uraim, az évszámot és felírást! 1617. Annus 
aureus, arany esztendő! Mit jelent ez? Ki tudja? (A tanácsosok 
kérdőleg néznek egymásra.)

(Folytatjuk.
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nem avuló élet és evangéliuma az idők 
végéig megdönthetetlen igazság. Ennek 
megállapítása és érvényesítése volt Lu
ther müve, ez jelöli ki előkelő helyét a 
vallástörténetben. És ez kényszeríti 
Carlytet, hogy hősökről szóló könyvé
ben a vallás hősének éppen Luthert ál
lítsa a világ elé.

Ami pedig világtörténeti jelentőségét 
illeti, itt azt kell mondanunk, hogy nagy 
emberek jelentőségének megállapításá
nál mértékadók a hatások, amelyeket 
életükkel és hirdetésükkel korukra és 
későbbi századokra gyakoroltak. Az 
emberi szellemfejlődés új korszaka, a 
történelem újkora tulajdonképen vele 
veszi kezdetét. Nagy dolog volt Ame
rika felfedezése, lázba, mozgásba hozta 
az egész világot; nagy dolog volt a re
naissance művészi irányának felüJLkere- 
kedése; nagy dolog volt a humanista 
ideológiának térhódítása, de nem ezek, 
hanem Luther szellem alakító lángléfke 
nyitja meg az újkort. Amazok csak sze
rencsés kísérőkörülmények. Mintha 
maga az Isten porhanyította volna meg 
a talajt, hogy az az új, amely régi volt, 
kedvező fogadtatásban részesüljön.

Nem áll tehát, hogy az ő vallási téren 
való fellépése az említett tudomány- és 
művészettörténeti átajakuláis kivetítő -̂ 
dése volna, a vallás! élet terére. Ellen
kezőleg! Ezek a megmozdulások az ő 
fellépésétől kaptak igazán szárnyra. 
Legszemélyesebb élményei útján alakult 
ki benne a reformátor. És ahogy ezek 
a személyes élmények tették ellenállha
tatlanná Pál apostolt, ugyanúgy volt ez 
Luthernél is. Fellépése elemi hatást gya
korolt kortársaira. Állásfoglalásra kény
szerítette őket. Vagy követték, vagy 
szembe fordultak vele. Sokakat a meg
győződés vagy az érdek a régi keretek 
között tartott, de jelentős kortársainak 
nagyrésze azonnal mellé állt. Fejedel
mek, tudósok, művészek, államférfiak 
nem szégyelték az Ige igénytelen hősé
nek lábaihoz telepedni. Azzal, hogy az 
emberi kötés helyett a Krisztusban való 
kötöttséget hirdette és a hívő lelkiisme
retének emberi előírások közé szorítása 
helyett Isten fiainak evangéliumi sza
badságára appellált, hatalmas rést ütött 
a százados előítéleteken és megnyitotta 
az új eszme-utat nemcsak a hitélet te
rén, de az emberiség egész szellemi éle
tében. Tudományban, irodalomban, niű- 
vészetben, jogszolgáltatásban, szociális 
berendezkedésben, állami életben, isko
láztatás terén stb.

Pedig — és ezt sokan az ellentábor 
vezetőemberei közül is elismerik — ezt 
a megmozdulást, ezeket a reformokat, 
vagy legalább is nagyrészüket, a közép
kori egyház keretein belül is el lehetett 
volna intézni. Luther nem akart az egy
házból kiszakadni. Egy VII. Gergely 
lángelméje, egy VI. Adorján bölcsesége 
bizonyosan megtalálta volna a békés 
kiegyenlítődés útját. A keresztyénség 
tragédiája volt,' hogy a pünkösdi lelket 
hordó Lutherrel egy II. Gyula, egy 
X. Leó került szembe. Előbbit csak a 
hadjáratok, a pápai állam határainak ki
tolása érdekelték. X. Leó pedig jelleg
zetes renaissance-pápa volt, nagy mű
veltségű, tudományért, művészetért lel
kesedő, tehát mindenképen rokonszen
ves, akit azonban a r'égi pogány mű
remekek, a milói Vénusz vagy a belve- 
deri Apolló jobban érdekeltek, mint a 
lelkek üdvösségének kérdése,. Utóbbi

nak a megbízottai pedig Kajetán, Eck, 
Miltic kicsiny és alkalmatlan emberek 
voltak az ilyen nagy pör elintézésére. 
Az ember igazán nem is tudja ma már 
felmérni, milyen áldó hatása lehetett 
volna az egész keresztyénségre, sőt az 
emberiségre, ha 1517 körül egy igazi 
emberi nagyság ül a pápai trónon.

Luther világtörténeti jelentősége ab
ban csúcsosodik, hogy ő semmit nem 
tudott a lelkiismeret ellen cselekedni és 
végérvényesen és mindenkinél! bátrab
ban odaállt a megismert igazság mellé, 
amelynek szerinte csak egy neve vart: 
Jézus Krisztus! Gondoljuk csak el, mi
lyen hatása lehetett ennek arra a tudo
mányos világra, amely szintén az igaz
ságot keteste, amely a középkori egy
ház gyámsága alól fel akart szabadulni. 
Hogy miilyen nehéz volt a felszabadu-

Csurgói új templomunk.

lás, azt Galilei sorsa bizonyítja, akinek 
még százötven esztendő múlva sem le
hetett meggyőződését szabadon hirdet
nie. Mélységes hatása volt ennek a bá
tor fellépésnek a művészetre, amely sza
badabb, emberibb formákat keresett; 
az állami és politikai életre, amely meg
elégelte a hierarhia egyeduralmát, 
megúnta a pápizmus nemzetköziségét 
és nemzeti életet akart élni; az iroda- 
'omra, főleg a nemzeti irodalomra, 
amely Luther csodálatos német biblia- 
fordítása után a bibliafordításokban 
kezdett önálló életet élni. Nem tagad
ható, hogy a magyar irodalom életre- 
kelése a Sztáray Mihályoknak, Gál- 
szécsy Istvánoknak, Huszár Gáloknak, 
Batizy Andrásbknak köszönhető, akik 
pedig Luther és a reformáció nyomán 
kezdtek magyarul írni. Ez tapasztalható 
a többi, különösen az északi népek éle
tében is. És ezt a fegyvert, a nemzeti 
nyelv és irodalom fegyverét az ellen

felek is kénytelenek átvenni. A nagy 
Pázmány Péter talán latinul ír és beszél 
mindvégig, ha Magyari és prédikátor
társai zengő magyar igékkel nem állnak 
a nép elé. A jogszolgáltatás, a törvény- 
hozás és a törvénykezés szelleme is na
gyon hamar megérezte a reformáció ál
dott hatását. Nem lehet véletlen, hogy a 
világ nagy kulturálíamai mind protes
tánsok; nem lehet véletlen, hogy azok
ban az államokban, amelyekben a ke
resztyénség legegyszerűbb, tehát evan
géliumi formájában valósult meg, mint 
Svédországban, Norvégiában, Dániában, 
Finnországban, Hollandiában legnagyobb 
a jólét és a kultúra és legkisebb a szo
ciális nyomor.

Luther és a nyomában meginduló 
krisztusi élet megáldotta az emberi éle
tet minden vonatkozásában. Azoknak az 
életét is, akik szemben álltak és állnak 
mind a mai napig velünk. Micsoda ma 
az Actio Catolica lényege? A világi 
élem fokozottabb érvényesülése az egy
házi munkában, közeledés az egyete
mes papság elvéhez. Ez pedig lutheri 
gondolat. Istennek hála, hogy így van. 
Tanuljunk egymástól. Mi is igen sokat 
tanulhatunk, ha az Actio Catolica mód
szereit figyeljük.

Az a négy évszázad, amely Luther 
munkálkodása óta eltelt, nem igen ho
zott közeledést azok között, akik ma
radtak és akik elindultak, hogy a refor
máció igazságai nyomán Krisztushoz 
találjanak. Ez igen nagy baj az emberi
ségnek és a nemzeteknek életében. 
Nagy baj a magyar nemzet életében, 
ahotl újabban ismét erősebben lángol a 
felekezeti gyűlölet lángja, ahol nagyon 
is felekezeti hova fia rt oz aii dó sá g szerini: 
mérik meg az embert. Ez nem útja az 
emberiség feltámadásának. Nem útja a 
magyar nemzet feltámadásának sem. 
Majd ha megértjük mindnyájan, hogy 
nincs római és nincs görög, nincs kál
vini és nincs lutheri, hanem mindnyájan 
Krisztus megvallottjai és nemzeti vonat
kozásban mindnyájan egy anyának 
gyermekei vagyunk, akkor már fel is tá
madtunk.

Szántó Róbert.

A csu rg ó i tem p lom  
fe la v a tá sa .

A porrogszentkijrályi anyagyülekezet
hez tartozó s mintegy 300 lelket szám
láló csurgói fiókegyház újonnan felépült 
templomát október 11.-én szentelte fel 
D. Kapi Béla püspök. Nemcsak a kis 
gyülekezetnek, hanem Csurgó és vidéké
nek felekezeti különbség nélkül öröm
ünnepe lett ez.

A templomavatásra megérkező püspö
köt a hatóságok nevében Haám Lajos 
főszolgabíró, az egyházmegye részéről 
pedig Horváth Lajos esperes üdvözölték, 
az új templom előtt felállított díszkapu 
mellett a hívek nevében Jamrich Béla 
gimn. tanár és Bosznay János községi 
bíró köszöntötték a föpásztort.

Este vallásos ünnepély volt a reformá
tus templomban, melyet színültig meg
töltöttek a hívek. Az előadást D. Kapi 
Béla tartotta.

Másnap szakadó esőben is nagy tömeg 
várakozott az új templom felavatására. 
A kiszorultak a református templomba
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mentek, hol a református lelkész pré
dikált.

Az ünnepi istentisztelet közénekkel és 
Horváth Lajos esperés imájával kezdő
dött, majd D. Kapi Béla püspök lépett 
az oltár elé és tartotta meg avatóbeszé
dét: „Aki hallja az én beszédemet és
nem hisz énbennem, én nem kárhozta
tom . . .  mert van annak, aki kárhoz
tassa: maga a beszéd.“ Ez ige alapján 
szólt arról, hogy az új templomban há
rom hajlék van egy fedél alatt: a vilá
gosságnak háza, az ajándékozásnak 
háza és az ítéletnek háza. Beszéde vé
gén megáldotta és felszentelte a templo
mot.

Istentisztelet után az új templomban 
díszközgyűlés volt. Jamrich Béla tanár 
megnyitó beszédében köszöntötte a püs
pököt, ki immár két évtizede folytatja 
áldott munkáját. Lágler Béla lelkész rö
viden ismertette a templomépítés tör
ténetét. 1930-ban határozta el a gyüle
kezet az építést. Sajnos, régi tőkéjét 
(60.000 koronát) elvitte a háború vihara,
2—3000 pengő maradt belőle. Jamrich 
Béla volt az, ki a templomépítés gondo
latát felvetette s a gyűjtés 
és építkezés nagy munká
ját a lelkésszel közösen 
végezte.

A gyűjtés alapját az 
ország evangélikus ifjúsága 
hozta össze kétfillérenként 
ami több, mint 5000 pengőt 
tett ki. Ennek emlékére az 
oltárkép Krisztust a gyerme
kek között ábrázolja.

A mindenki tetszését meg
nyerő templomot Kalmár 
Zoltán nagykanizsai mérnök, 
ev. egyházfelügyelő építette, 
az oltárképet Rakssányi 
Dezső, ny képzőművészeti 
főiskolai tanár festette, az 
oltárt és szószéket Fekete 
Dezső rákosszentmihályi 
műasztalos készítette.

Lágler Béla lelkész indít
ványára a díszközgyűlés Jam
rich Bélát — érdemei elis
meréséül — a gyülekezet 
felügyelőjévé választotta, kit 
D. Kapi Béla püspök is meleg szavak
kal üdvözölt s megköszönte úgy neki, 
mint a lelkésznek az önzetlen, áldozatos 
munkáját, mely létrehozta a templomot.

A somogyi végeken, pár kilométerre a 
trianoni határtól új evangélikus Siont ál
lított az Istennek kegyelme. Egyház 
iránti felelősség, lelkes kis gyermekek 
összegyűjtött fillére, megértő testvéri 
támogatás és az evang. öntudatra ébredt 
csurgói hívek áldozata hozta létre.

Kísérje tovább is az Úr áldása, hir
desse időtlen időkig: „Erős vár a mi
Istenünk“. Lágler Béla.

5000 dollárt kapót, mert adott a véré
ből. Nemrégiben az Afföldön autósze
rencsétlenség érte William Rocker ame
rikai gyárost. Hogy életét megmenthes
sék, vérátömlesztésre volt szükség. A 
vért Tabakovics Vaszilij, háború alatt 
hozzánk keveredett szegény orosz adta. 
A gyáros meggyógyult s hazautazott. 
Nemrégiben azután Tabakovics 5000 
doDár hálaajándékot kapott a megmen
tett gyárostól. — Krisztus mindnyá
junkért vérét adta.

H A R A N G S Z Ó

J ön  a z  e g y s é g e s
is ie n tisz te le ti rend .

Egyetemes gyűlésünk határozata ér
telmében ádvent első vasárnapján min
den egyházközségünk bevezeti az egy
séges istentiszteleti rendet. Úgy érez
zük, hogy ez új istentiszteleti renddel 
kapcsolatban néhány felviláigosiítással 
tartozunk kedves olvasóinknak.

Az első, amit meg akarunk említeni, 
az, hogy az új istentiszteleti rend e g y 
s é g e s .  A magyar evangélikus ember 
ezentúl ha bármely magyar evangélikus 
templomba betér, mindenütt ugyan
azt az istentiszteleti rendet találja. S 
hogy ez az eddigi százféleség helyett 
mit jelent, azt nem kell magyaráznunk.

A második, amit hangsúlyoznunk kell, 
az, hogy az új istentiszteleti rend nem 
ú j í t á s ,  hanem v i s s z a t é r  és. Ez az 
úgynevezett liturgiái mozgalom nem 
akart egyebet, mint visszaadni valamit 
azokból a régi, eredeti evangélikus is
tentiszteleti szépségekből, amelyek ha
zánkban többféle körülmény következ

tében majdnem teljesen kivesztek isten- 
tiszteleti rendünkből. Legalább valamit, 
mert hiszen az eredeti lutheri istentisz
teleti rend ennél jóval gazdagabb.

Végül még arra mutatunk rá, hogy az 
új istentiszteleti rend híveinknek az is
tentiszteleti rendbe való t e v é 
k e n y e b b  b e k a p c s o l ó d á s á t  
jelenti. Istentiszteletünk központja és 
legfontosabb része, mindig az ige hirde
tése volt s az is marad. Az új istentisz
teleti rend azonban fokozott mértékben 
ad módot híveinknek árrá, hogy ne csak 
néma hallgatóként, hanem maga is te
vékenyen vegyen részt az istentiszte
letben.

Épen ezért az új istentiszteleti rendet 
fogadjuk örömmel. Szakférfiak állítot
ták össze gondos tanulmányok után, 
nagy munkával. Lássuk meg benne egy
házunk megújhodásának részint jelét, 
részint eszközét.

Anyaszentegyházunk Ura pedig sze
rezzen magának dicsőséget az új isten- 
tiszteleti renddel is!

Terjesszük a „HARANGSZŐ“-t!
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M e g g y ű l ö l n í  f
A bűnt meg kell gyűlölni. Iszonyodni 

kell tőle. Minél mélyebben gyűlöl vala
mit az ember, annál jobban irtózik a 
vele való érintkezéstől és annál elszán- 
tabban tud küzdeni ellene.

Abban mindnyájan egyetértünk, hogy 
vannak nagyon csúf és visszataszító bű
nök. Ezek iránt az emberek legnagyobb 
része határozott ellenszenvvel és gyűlö
lettel viseltetik. Figyeld meg, hogy ezek 
a kirívóan sötét bűnök, melyeket olyan 
szívből tudunk utálni és gyűlölni, 
aránylag kevés embert tudnak hatal
mukba keríteni. Vájjon miért? Ugyebár 
kézenfekvő, hogy azért, mert a gyűlölet, 
amelyet velük szemben érzünk, erős 
fegyverzetet képez számunkra, mellyel 
a bűnnek ellenünk intézett támadásait 
könnyen visszaverjük.

Vannak azonban bűnök, amelyek már 
nem részesülnek olyan általános gyűlö
letben és megvetésben. Az egyik ember 
gyűlöli őket, a másik szinte ragaszkodik 
hozzájuk. Vannak szalonképes bűnök.

Elvárjuk, hogy ezek mialt ne 
merjenek lenézni és meg
vetni bennünket az emberek. 
Vannak bűnök, melyeket 
egyenesen dédelgetünk és na
gyon nehezen tudnánk meg
válni tőlük. Ezek a bűnök 
uralkodnak is rajtunk, csak
hogy mi nem érezzük ké
nyelmetlennek. hogy rabszol
gái vagyunk ezeknek a bű
nöknek. Nem akarunk tőlük 
szabadulni és azzal nyugtat
juk meg magunkat, hogy 
ezek nem is bűnök. Ha pedig 
nem sikerü'ne azt egészen 
tagadásba venni, hogy ezek 
is a bűn fogalma alá tartoz
nak, akkor legalább azt 
bizonyítgatjuk, hogy ezek 
egészen jelentéktelen kis 
bűnök, amelyek miatt egé
szen nyugodtan alhatik a 
lelkiismeretünk.

Ezek a kicsiny, jelenték
telen, kényelmes és szalon

képes bűnök a legveszedelmesebbek. 
Veszedelmesek azért, mert Isten előtt 
minden bűn egyaránt gyűlöletes és az 
ítéletnél egyáltalában nem az számít, 
hogy mi milyennek tartottunk egy bűnt, 
hanem egyedül az, hogy milyennek 
tartja azt az Isten.

Hogv ezek mégsem olyan kicsi bű
nök, azt akkor látjuk meg, amikor meg
próbálunk szabadulni tőlük, amikor az
után képteleneknek bizonyulunk _ arra, 
hogy ezeket a semmibe vett bűnöket 
kiirtsuk az életünkből. Egy bűn nagy
ságát sohasem az határozza meg, hogy 
sokan vagy kevesen vannak-e az em
berek között, akik nagyon gyűlölik azt 
a bűnt, hanem az, hogy mekkora erő 
kell a legyőzésére.

A bűn legyőzéséhez szükséges erőt a 
bűn iránti gyűlöletben adja nekünk az 
Isten. Ha azt akarjuk, hogy a kicsiké
nek és kényelmesnek látszó bűnök ne 
tehessék tönkre életünket, éppen 
olyan gyűlöletre ke/J ébredni velük 
szemben, mint amilyen gyűlöletet ér
zünk a közfelfogás által súlyosan elítélt, 
rút bűnökkel szemben.

Senki sem szolgálhat két Úrnak! (Mt.

A csurgói templom oltára és szószéke.
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6, 24.) Vagy Jézust gyűlölöd és veted 
meg, vagy meg kell gyűlölnöd és meg 
kell vetned a legapróbb, Tegjelentékte- 
lenebb és legszalonképesebb bűneidet is.

Gyűlölnöd kel) a bűnt, bármilyen 
szépre is festi magát, ha nem akarod, 
hogy elvegye üdvösségedet. B. J.

É D E S A N Y Á M .
Elcsitul a munka zaja,
Gondolatim szállnak haza.
Kicsi falum kis házához,
Édesanyám ablakához.

Halkan szól az esti harang: 
Giling-galang, giling-galang...
... Látom halovány orcáját,
Hallom halkszavu imáját.

Áldást kér az égből reám.
— Hála néked érte anyám! —
.. .  Csöndesség borul a tájra, 
Halkan befed az éj szárnya.

Elcsitul a munka zaja,
Hálaimám repülj haza:
Kicsi falum kis házához,
Édesanyám ablakához.

Kelényi Ferenc 
tanitónövendék.

A m i n a g y ja in k .
Kuzmány Károly.

A nagyérdemű evangélikus püspöki 
Kar díszes és válogatott sorában méltó 
helyet foglal el Kuzmány Károly.

1806. november1 hó 16.-án született 
Besztercebányán, ahol édesapja, Kuz
mány János, szintén evangélikus lelkész 
volt. Dobsinán, Sajógömörön és Pozsony
ban végezte tanulmányait s már 1828- 
ban a nagyhírű jénai egyetem hallgatója 
volt. Tudományos képzettségben meg
gazdagodva tért haza s előbb Késmárkon 
vállalt tanári állást, majd Beszterce
bányán, Zólyomban lelkészkedett. 1849- 
ben a bécsi teológia hívta meg tanárának 
s 1860-ban a megszervezett pozsonyi 
egyházker'iitetnek püspökévé választot
ták. Amikor a pátens folytán megszer
vezett egyházak számában apadás állott 
be, elhagyta püspöki székét s visszatért 
bécsi teológiai tanszékére. Itt érte öt a 
Turócszentmárton evangélikusainak lel- 
készi meghívása, amit el is fogadott. 
Mint turócszentmártoni lelkész halt meg 
1866. augusztus hó 14.-én Stubnya für
dőn.

Kuzmány Károly gazdag és értékes 
egyházirodalmi munkásságot fejtett kí. 
„Evangelicky Zpewnik“ címen tót egy
házi énekeskönyvet szerkesztett, mely 
több kiadást ért meg s melynek nagy 
része saját szerzeményű énekeiből áll. 
1851-ben tót bibliát adott ki, melynek 
fordítását csaknem teljesen ö végezte.

Éénk szerepet játszott az egyházpoli
tikai téren is s mindenkor az evangélikus 
érdekeknek volt a lelkes szószólója. Fa
ját szerető tót volt, de telve a közös ma
gyar haza iránti szeretettel. Működésének 
ideje éppen a magyar szabadságmoz

galmak nagy esztendeivel estek össze, 
de Kuzmány Károly megmaradt papi hi
vatása mellett s a hit fegyvereivel igye
kezett a maga működési körzetében a 
béke érdekét szolgálni. Sokan voltak, 
akik félreértették, de ez sem öt nem ke
serítette el, sem emlékét nem szennyezi 
be. A hit volt az ö világa és ebben a 
világban azok közé a jó sáfárok közé 
tartozott, kik az Úr szolgálatában min
dig hűségesek voltak.

Károsy Pál

OLVASSUK A BIBLIÁT
A mi hitünk.

November 8 Hitetlenkedés. Márk 9.24.
A reformációi előadásokon sokat hallot
tunk a mi hitünk diadaláról. Veszedel
mes lenne azonban, ha mi annyira bíz
nánk és építenénk a mi hitünkre. A mi 
hitünk nem emberi erőnk kivetítése, ha
nem Isten kegyelmének belénk sugár
zása. Krisztus ismeri a mi gyengeségün
ket, hitetlenkedésünket s ott kezdődik 
bennünk az Ö gyógyító ereje, mikor 
összetörik bennünk vélt hitünknek utolsó 
databja. Könyörögj hitért hitetlenkedő!

November 9. Istennek ereje. I. Kor. 2.
4—5. Hitünk nem lehet emberi bölcsel
kedés eredménye. Nem az a hit, hogy 
belátom a világ anyagi s erkölcsi erői
ben a végső ok és célszerűség szükség
szerűségét s Istennek — egy hatalmas 
valakinek — munkájával látom csak 
érthetőnek a szellemi és anyagi világot. 
Istent nem lehet bölcselkedő következ
tetéssel kiszámítani. Isten ereje számít
ja ki bennünk a hitnek az Isten számára 
fenntartott lelki alapját s ez a lelki 
nyugvópont lesz ingadozó emberi erőim
nek is szilárd alapja.

November 10 Gyözrdelem. I. János 5. 4. 
Lutherünk születésnapján, hitünk hősére 
szoktunk gondolni. Azért tudott hős 
lenni, mert benne Istennek ereje nem 
emberi bölcselkedésen, hanem lelki meg- 
üresitésen keresztül tudott hitben erő- 
ponttá válni. Isten győzelmes ereje az 
én legyözettetésem. A bennem való győ
zelem után használ csak Istenem arra, 
hogy velem, mint gyarló, de kezében 
csodálatos eszközzel győzze le a hitet
len világot.
'V November 11. Bízonvságtevés. 11 Tim.
1. 12. A mi hitünk nem néma, hanem 
beszédes hit. A bennem lévő erő kitör, 
a bennem lévő öröm kisugárzik belőlem. 
S minél többször használ fel Istennek 
bennem munkálkodó ereje, annál job
ban növekszik bennem is s minél több 
evangélium — örömhír — sugárzik be
lőlem másokra, annál több bennem a vi
lágosság. Isten Lelkének tüze megedzi, 
alakítja s átvilágítja az eszközt. Hadd 
legyek eszközöd Uram!

November 12. Boldogság. Lukács 1. 45. 
Még az a szép mondás sem igaz, hogy 
a boldogságot nem a világban, hanem 
bennem találom meg. A boldogságot 
Istenben találhatom meg, ha Ő meg
keres engem. Az ö kegyelmének boldo
gító ajándéka a hit. Boldogság, . mert 
mindenben megelégít, boldogság, mert 
örökkévaló, boldogság, mert nem érdem 
és nem jutalom, hanem kegyelem: aján
dék. Boldogság, mert r’ajtam keresztül

másoké is lehet, mert nem önzés, hanem 
szolgálat.

November 13. Isten-ismeret. I. János 4.
16. De hát mit is kell nékem elhinnem? 
Azt, hogy bűnös vagyok? Nem! Azt, 
hogy van ítélet? Nem! Azt, hogy van 
Isten? Ebben a formában még ez sem 
hit. Azt kell elhinnem, hogy az Úr Jézus 
Krisztusban nékem szerető Istenem van. 
Ezt az Úr Jézus Krisztusban ismerhetem 
meg. Hitem csak az ő  szeretetében 
r.yer életet, növekedést, erőt és bizo
nyosságot. így lesz a Krisztusban élő hi
tem —■ mivel Istennek irántunk való sze- 
retetének megismeréséből nyertem — : 
eleven hitté, szeretetté.

November 14. Növeljed a mi hitünket! 
Lukács 17.5. A hitet nem lehet önma
gámban felfokozni és megsokszorozni. 
Növekedésének törvénye az Istenben 
való kegyelmi életnek a törvénye. A 
szárazságban szikkadó virág hiába akar 
növekedni, ezzel nem lesz erősebb. Mi
kor tehetetlenül lelankad, akkor sóvárog 
legjobban az eső után s egyszercsak jön 
a kegyelem zápora s újra erőre kap. Is
tenhez csak könyöröghetek s minél job
ban elfonnyadok s megalázkodom az 
utána való sóvárgásban, annál jobban 
meg tud tölteni kegyelmének harmata 
áldott életerővel.

Bácsi Sándor.

K A R C O L A T O K

Hősiesség.
I s m e r e k  e g y  s z e g é n y  c s e lé d e t .  

B é r e s  a z  e g y ik  m a jo r b a n , d l  k e 
n y e r e  v é k o n y , d e  a  h i t e  g a z d a g .

M in d en  r e g g e l  f é l  7- k o r  b ic ik 
l i r e  ül. M a g a  e l é  h e l y e z i  n a g y 
k e n d ő b e  b a g y u lá l t  7 é o e s  f ia c s 
k á j á t  s  v i s z i  a  15 k i lo m é te r n y i r e  
f e k v ő  e v a n g é l ik u s  i s k o lá b a .  D é l
u tá n  é r t e  m e g y . T e h á t  m in d e n n a p  
6 0  k i lo m é te r t  b i c ik l i z ,  c s a k h o g y  
e v a n g é l ik u s  i s k o lá b a  j á r a t h a s s a  
g y e r m e k é t .  H z  u r a s á g n a k  n in c s  
e z  e l le n  k ifo g á s a , m e r t  h i s z e n  e z  
a  c s e l é d  a z  ő  le g s z o r g a lm a s a b b  
m u n k á sa , a k i  m in d ig  p ó to l ja  a z t ,  
a m i t  r e g g e l  é s  e s t e  g y e r m e k e  é r 
d e k é b e n  b i c i k l i z é s s e l  e lm u la s z t .

K ö s z ö n jü k  n e k e d , k e d v e s  h i t 
t e s t v é r  e z t  a  h ő s ie s s é g e t .  H o g y  
m e g m u ta to d : n e m c s a k  a  h a r c té r i  
k a to n a  l e h e t  h ő s . H ő s l e h e t  e g y  
m a jo r i  c s e lé d  is . É s  h o g y  m ily e n  
n a g y  e r ő  a z  e v a n g é l ik u s  h i th ű s é g  !

T i  p e d ig , la n g y o s  e v a n g é l ik u -, 
s o k , a k ik  p u s z t a  k é n y e le m b ő l  m á s  
i s k o la  s z e l l e m i  p e r g ő tü z é n e k  t e 
s z i t e k  k i  g y e r m e k e i t e k e t  — s s é -  
g y é l j é te k  m a g a t o k a t  1 !
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H E T I  K R Ó N I K A
Horthy Miklós kormányzó magán

kihallgatáson fogadta Schmidt Ouido 
osztrák külügyi államtitkárt, aki Buda
pesten tartózkodott. Az osztrák külügyi 
államtitkár tanácskozott Darányi Kálmán 
miniszterelnökkel és Kánya Kálmán 
külügyminiszterrel. Budapest és Bécs 
kölcsönös bizalmon alapuló együttmű
ködése rendkívül értékesnek bizonyult a 
mai komoly helyzetből folyó kérdések
ben is. A külügyminiszterek bécsi hár
mas összejövetelét november 11. és
12.-éré tűzték ki. — Sir Robert Gower 
a trianoni sérelmek békés orvoslását 
hirdeti a legsürgősebb teendőnek. — 
Elkoboztak egy székely lapot, mert an
nak szerkesztősége részben azért, mert 
a lap már készen volt, részben elvi 
okokból nem adott helyet a niegyefönök 
cikkének. — Tízezer hős csontjainak 
építettek Roverettoban mauzóleumot az 
olaszok. — Országos razziákká1, ház
kutatásokkal, letartóztatásokkal készült a 
cseh rendőrség a román király látoga
tására. — Az angol fellebbviteli bíróság 
elvetette a király merénylőjének felleb
bezését. — Csendörség fedezete mellett 
ülésezett a belga képviselöház. — Ka
tonai repülőgépekkel mondatták le az 
iraki kormányt. — A szovjetnek 14 légi 
támaszpontja van a cseheknél. — A vö
rös uralom végnapjait éli Madridban. A 
szocialis'ta-kommuni/a kormányt anar
chistákkal egészítik ki. Szovjethajók a 
Dardanellákon és a Szuezi-csatornán át 
haladnak Spanyolország felé. — Ágyu
kat és gépfegyvereket küld a spanyol 
vörösöknek Mexikó is. —• Madrid előtt 
összeomlott a vörösök ellentámadása. 
Egy szovjetorosz tábornok irányítja a 
spanyol főváros védelmét. Azana köz- 
társasági elnök fegyverszünetet ajánlott 
fel, de Franco tábornok visszautasította. 
— Az Egyesült Államok elnöke újra 
Roosevelt lesz.

H A R A N G S Z Ó

S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  
2 1 .  v a s á r n a p .

János 4, 47—54.
Minden pillanatban ránk lehet mondani, 

hogy „halálán van “ Mindaddig haldok- 
lunk, amig Krisztus Urunk meg nem ele
venít. Mert se magam, se más meg nem 
eleveníthet, hanem csak egyedül az, aki az 
Élet. Mi csak egyet tehetünk. Könyörög
hetünk : „Ments meg engem, Uram, az örök 
haláltól!“

Uj zsinati tagoki Egyetemes egyhá
zunk most ülésező zsinata a legutóbbi 
kiegészítés során 12 új zsinati tagot vá
lasztott. Ezek: Sárkány Béla, Turóczy 
Zoltán, H. Gaudy László, Kuthy Dezső, 
Németh Sámuel, Deák János, Tomcsá- 
nyi Vilmos Páll, Polner Ödön dr., Pap 
Elek, Fabinyi Tihamér, Benczúr Vilmos 
és Streicher Andor. A továbbiakban zsi
nati világi aiejnökké Meslterházy Ernő 
dr. felsőházi tagót választották meg. Az 
új zsinati ülésszak november 10.-én 
kezdődik.

Bicske. A kis egyházközség temploma 
elkészült. A reformáció ünnepén avatta 
feil D. Kovács Sándor püspök. A temp- 
lomépítö egyházközség vezetősége e 
sorokon keresztfáid mond kciszönetet 
azoknak a Harangszó-olvasóknak is, 
akik adományaikkal hozzájárultak a 
bicskei templom felépítéséhez.

Tolnanémedi A gyülekezet bensősé
ges ünnepély keretében iktatta be új 
felügyelőjét, jákfai Gömbös Miklós 
bonyhádi réálgimnáziumi tanárt és Szabó 
István földbirtokost, a gyülekezet má- 
sodfelügyelöjét. Ugyancsak ez alkalom
mal ülte meg a gyülekezet első temp'o- 
mának I2S évvel ezelőtt történt felava
tási errllékünnepét.

Ujmalomsok. Az egyházközség Nagy 
Gábort választotta lelkészévé.

Pápa. A Nöegylet Schöck Gyuflánét 
elnökévé, vitéz Pacsay Gyuiánét pedig 
alelnökévé választotta. Ellenőr lett Fóris 
Sándorné és Polgár Lajosné.

Békéscsaba A Tranoscius nevű tót- 
nyelvű énekeskönyv 300 éves jubileumi 
kiadása 10.000 példányban nemsokára 
elkészül.

Gerendás. A templomépítés szépen 
halad előre. Advent másodix vasárnap
ján már valószínűleg felszentelhető lesz. 
A békéscsabai egyházközség a gere'n- 
dásiak önállósulása alkalmával 3 vágón 
búzát adományozott az új gyülekezet
nek, most pedig 1000 pengőt adott az 
új templom költségeire.

Veszprém. Az ifjúsági egyesület no
vember 15.-én ünnep,ii szolgálatának öt 
éves jubileumát. Az ünnepség istentisz
telettel és úrvacsora vétellel kezdödk. A 
továbbiakban díszközgyűlés, szeretet- 
vendégség, a lajoskomároml ifjúsági 
egyesület látogatása és teaest szerepel 
a műsoron.

Zalameggyes. D. Kapi Béla püspök 
20 éves jubileumi sajtónyilatkozatában 
a legnagyobb boldogságának mondotta, 
hogy a kis szórványhelyek egymás után 
építenek templomokat. Egy ilyen kis 
szórványhelyünk a zalameggyesi fiók
egyházközség, Zalamegye északi sarkán 
száz lélekkel, szintén elhatározta, hogy 
hajlékot emel az Úrnak. E célra már tíz 
év óta van egy szép telke egyik ifjú 
hívük hagyományából a község legma
gasabb hülyén, de az első terv szerint 
csak ifjúsági helységet és kulturházat 
szántak rá. Eddig magánházakat vet
tek igénybe, de az érdeklődés fokozó
dása miatt ezek szűknek bizonyultak. 
Alapozás közben jött az a gondolat, 
bizonyára az Úr lelkének sugallatára és 
köztetszésre talált, hogy a két teremre 
tervezett hajlékot imaháznak kelj meg
építeni. Hisszük, hogy Isten, ki a gon
dolatot adta, az anyagi lehetőséget is 
megadja.

A Budapest III. kerületi Evangélikus 
Nöegyesület teaestét rendezett, amelyen 
Mohr Henrik evang. lelkész tartott elő
adást. A művészi számokat Du'/lien 
Klára hegedűművésznö és Sohár Vilma 
zongoraművésznő látta el. Kísért: Schu- 
lek Imre karnagy.

Ipólyvece. Október 31.-ének délelőtt
jén szép ünnepség keretében iktatta be 
Matúz Pál helybeli lelkész a gyülekezet 
másodfelügyelöjévé Soltész Zoltán dr.-t, 
valamint az újonnan megválasztott pres
bitereket is. A beiktatáson megjelent 
Horváth Sándor dr. felügyelő, Balassa-

378.

gyarmat város polgármestere, Sáska 
Dezső dr. járási főszolgabíró, valamint 
a környékbeli intelligencia több tagja. 
Este műsoros, vallásos est volt a temp
lomban, amely alkalommal igét hirdetett 
Matúz Pál; szavaltak: Molnár János
Körös János, Patay Ilona, Unatényi 
Anna, Palotás Ottó, Súlyán Ilona közép
iskolai tanulók; énekelt Trenyik Erzsé
bet; beszédet mondott Selmeczi László.

Csepel. Az egyházközség elhatározta, 
hogy új orgonát szerez be. E célra nov.
9.-én hangversenyt rendez.

Nagylak. Okftóber 31.-én reformációi 
ünnepély volt. Ondrik János lelkész pré
dikált, Ágoston István tanító pedig az 
eperjesi vértörvényszékről olvasott fel. 
A gyermekkar énekelt. Szavaltak: Kre- 
szán Irén, Tarnawa Mária, Bánszki 
Mária, Óré László, Gyebnár Anna.

Budapest. A bécsikaputéri templom
ban ifjúsági reformációi ünnepély volt, 
amelyen Szabó József tartott előadást.

Pozsony. A Szlovenszkói ' Magyar 
Evangélikus Szövetség — mint már je
leztük — Pozsonyban tartotta közgyű
lését október 14— 15.-ig. A gyűlés a 
belmissziói munka sok teendője felett 
tartott megbeszélést. — A felvidéki 
Evangélikus Lap új felelős szerkesztője 
Fábty Viktor lett. A Luther című nép
lap pedig az egész felvidéki magyar 
evangélikusság egyházi néplapja lesz.

H A T Á R O S O N  TÚL
Erdély. Egyik németországi nöegylet 

használt ruhákat gyűjtött temesvári 
evangélikusok részére. A román kor
mány azonban a behozatali engedélyt 
megtagadta.

Németország. Rosenberg, a német 
nemzeti szocializmus egyik fővezére 
szerint a német nemzet számára a szent
föld nem Palesztina, hanem Németor
szág. A németek számára nem az ószö
vetség a szent könyv, hanem a német
ség történelemkönyve a szent könyvük. 
— A német hadesreg újoncait ezután 
nem a lelkészek, hanem a zászlóaljpa
rancsnokok esketik fel. Az esküminta 
szövegében ezután csak az „esküszöm 
Istenre“ kifejezés fog szerepelni, ami 
lehetővé teszi, hogy ezt az esküt az új
germán (pogány)* vallás hívei is lete- 
hessék. — Brandenburg és Berlin terü
letén 1753 lelkészi ájiás van, amelyből 
422 nincs betöltve. Szászországban Í680 
állásból 574 nélkülözi a pásztort.

Norvégia. A norvég evangélikus ál
lamegyház ezentúl minden évben egy 
ingyen-helyet b,iztosít )tanulmáinyait ott 
folytatni akaró magyar evangélikus teo
lógus részére.

Anglia. Az angol király jövő évi ko
ronázásával kapcsolatban az a hír ter
jedt el, hogy a koronázási eskü szöve
gében némi változtatás történik. A mi
niszterelnök kijelentette, hogy ez a 
változtatás nem érinti az eskü azon ré
szét, amelyben a király megesküszik 
arra, hogy protestáns.

Finnország. Az új finn kormányban 
két evangélikus lelkész foglal helyet. 
Kukkonen lelkész földművelésügyi, Jon- 
honen esperes pedig népjóléti miniszter 
lett. :



„Dunánlull ?rot.Lapn 
Kiadóhivatala

Ha r a n g s z ó 1 9 3 6  f i o v e m b e r  8 .
PAPA

D u n á n tú li S z a k á c s k ö n y v é t
három pengő beküldése ellenében bérmentve szállítja a szerző:
alsószopori NAGY FERENCNÉ Sopron, Jókai-utea 16.

Oroszország. Az „istentagadók köz
ponti tanácsa“ 1937 február 7.-re egy
behívta Moszkvába az „isten/tagadó'k 
és szabadgondoHkodók vílágértekezle- 
tét“. A szervezőbizottság arra számít, 
hogy az értekezleten 46 ország kikül
döttei fognak részvenni. Az értekezlet 
napirendjén többek között a következő 
pontok szerepelnek: 1. Az istentagadás 
világpropagandájának megszervezése; 2. 
a világ valamennyi országában megin
dítandó vallásellenes propaganda meg
szervezése; 3. az istentagadók nemzet
közi harcának során szerzett tapasztala
tok kölcsönös kicserélése; 4. az isten
telenek mozgalmának nagyarányú pénz
ügyi támogatása. Az egész mozgalom 
irányítását és megszervezését természe
tesen Moszkva vette kézbe.

Egyesült Államok. Roosevelt, az 
Egyesült-Államok elnöke fogadta a Lu
theránus Világkonvent kiküldötteit és 
elismerő szavakkal nyilatkozott az ame
rikai evangélikus egyház munkájáról és 
jelentőségéről.

K Ü L Ö N F É L É K
Apróságok. A francia vizeken szovjet

orosz gyártmányú akna-bombákat talál
tak. — Pozsonyban a zsidók együtt sza
vaztak a csehekkel abban, hogy a szín
ház homlokzatáról el kell távolítani régi 
magyar költők szobrait

Mit tett Amerika? Nemrégiben egy 
könyv jellent meg Németországban, ame
lyik reámutat arra, hogy 1812 óta Ame
rika mennyi segélyt nyújtott a szükségbe 
jutott Európának nagy csapások, föld
rengések stb. alkalmából. A segélyek fe
lekezeti megoszlása a következő:

A protestánsok adtak : 30,000.000 dollárt.
A zsidók „ 6,754.518 „
A r. katolikusok „ 4,518.956 „

Ú J  K Ö N Y V E K
„Menriyei Jelenések Könyve“ cimü, 

írásmagyarázó könyvet — írta Keller 
B. lelkész — szándékozik kiadni, meg
felelő számú megrendelés esetében, ma
gyar fordításban, özv. Vafgha Qyuláné. 
Az egész munka 21-—23 ív terjedelmű 
lesz. Előfizetési ára 5.50P, amelyet azon
ban két részletben lehet beküldeni. A ja
nuárban megjelenő első kötetre január 
15.-ig 3 pengőt, a márciusban megjelenő 
második kötetre március 15.-ig 2.50 P-t. 
Jelentkezéseket november 20.-ig kér a 
fordító. Előfizetö-gyüjtö íveket is ad ki. 
Aki január 15.-ig legalább öt előfizetőt 
küld be az első kötetre, az ezt a köte
tet, aki az egész munkára, az mind a 
két kötetet ingyen kapja. Megrendelők 
kívánatra januárban csekk-lapot kap
nak. Ha kellő számú megrendelés hiá
nyában a könyv meg nem jelenhetik, azt 
decemberben a protestáns lapokban tu
datja a fordító. Jelentkezéseket, elö- 
fizető-gyüjtő ívek kérését a következő 
címre kell küldeni: özv. Vargha Gyuláné 
Budapest, II., Keleti Károly-utca 33.

Házassági Káté. Nagy hiányt pótolt
az Országos Luther Szövetség azzal,

hogy Df. H. Gaudy László „Házassági 
káté“ című füzetét kiadta. A vegyes há
zasság és reverzáilis kérdéseiben felbe
csülhetetlen segítséget jelent ez a kis 
füzet. Az Országos Luther Szövetség e 
napokban küldi szét a lelkészi hivata
loknak.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Házasság. B u c s k y  Sándor tanító 

és neje Csermák Ilona leányát, E r z s é 
b e t e t ,  október 28.-án vezette oltár
hoz Bábonymegyeren Z s o 1 n a y Jenő 
oki. jegyző kőröshegyi lakos.

A MAGYAR GAZDA
Vegyes. A mézpiac erősen tartott. — 

Erősen gyengült a hússertés ára. — Sú
lyos helyzetbe sodorta a gazdákat a bur- 
gonyavetömag-akció felt ételeinek meg
változtatása. — A tojás drágulását a 
baromfi-, illetve tyúkállomány tavalyi 
nagymértékű csökkentése okozza, amit 
a magas tengeri-árak idéztek elő.

Terményárak Budapesten: búza 17.55 
—18.20, rozs 14.40—14.80, takarmány- 
árpa 13.35—14.30, sörárpa 15.50—21, 
zab 16.35—16.70, tengeri 12.50—12.75 
pengő métermázsánként.

Állatárak Budapesten: Sertésárak:
urad. nehézsertés páronként 340 kg-on 
felül 110—112, 340 kg-on alul 104—108, 
szedett közép páronként 220—260 kg-ig 
98—102, 98—220 kg-ig 94—97, 10O—
180 kg-ig 86—92, öreg, szedett páron
ként 300 kgon felül 98—101, szedett 
öreg 90—96, angol hússertés páronként 
180Í——220 kg-ig 97—100, angol sonka
süldő páronként 120—150 kg-ig 92—98 
fillér élösúlykg-ként.

A *  Új I d ő k ,  Herczeg Ferenc szépirodalmi heti- 
lapjának kiadóhivatala «Budapest, Vi., Andrássy-út 
lő.) díjtalanul küld mutatványszámot. Előfizetési dij 
negyedévre 6-40 P. Az Uj Idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza .meg.

M a g y a r  L á n y o k  a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap fiatal lányoknak. Szer
kesztőié : Tut se k Anna. Előfizetési ára negyedévre 
V P. Az előfizetők 1*60 P kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény- 
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 6.60 P. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Az országos 
hírű leánylap szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna, a kiváló írónő.

A z  Én  Ú j s á g o m  a legszebb, legrégibb képes 
gyermeklap, 6-12 éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaál Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Én Újságom 
előfizetői 1 *20 P kedvezményes áron fizethetnek elő 
a legnépszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvekre. Az 
Én Újságom könyveire. Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, Vll., Andrássy-út 16.

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címre küldendők. 9—24

Oltár- és szószék-teTvek, szobrok és 
emlékplake'ttek, díszoklevelek, alapkö- 
és avatási okmányok nagyon jutányos 
készítését közvetíti: Evang. lelkészi hi
vatal: Dombóvár. 3—3

Az eredeti kisméretű

Luther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o sa  Lajos vésnöki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények éa zászlóazegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a g y e rm e k rő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

V I R Á fe O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXIVÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

R uhafestés - v eg y tisz títá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n

VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 6—10

Szerkesztő-bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. 1TTZÉS ZSIGMOND, 
MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:.

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Baross-nyomda Uzsaly é? Koncz. T.:7-63,



27. évfolyaffl. 1936. itovem ber l5, 47. szám .
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A Harangszó 
szerkesztő-kiadóhivatala:

GYŐR
II., Petöfi tér 2.

Előfizetési á ra : 
negyedévre 1 P  28 fillér, 

félévre 2 P  40 fillér, 
egy évre 4 P  80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10%  os kedvezmény. 

A m erikába egész évre 2 
do llá r; az utódállam okba 
negyedévre 1 P  60 fillér.

A jövő népe.
„Szentek legyetek, mert én 

szent vagyok.“ I. Péter 1, 10.

Spengler nevű német tudós e szá
zad elején úgy megrémítette a 

sokféle válságban vergődő világot, 
hogy az emberek egy része még 
most is fogvacogva gondol szavaira. 
A rém, amivel megijesztette a vilá
got az volt, hogy a keresztyénség 
elöregedett. Ami pedig elöregedett, 
annak meg kell halnia. A keresz- 
tyénségnek tehát meg kell halnia. 
— Mi lesz most, rémüldözött a 
világ ?

Ebben az egész dologban pedig 
nem Spengler jóslata és annak kö
vetkeztetése volt az aggasztó, ha
nem az a hatás, amit e jóslattal 
kiváltott. Bizonyos, hogy ezelőtt 
1700—800 esztendővel, vagy ez
előtt 400 esztendővel senki se ijedt 
volna meg ettől a jóslattól. Nem 
azért, mivel akkoriban volt a ke
resztyénség első, illetve második 
ifjúsága, hanem azért, mert akkor 
ismerték a keresztyénség lényegét. 
A mai ijedős természetű világ meg 
nem ismeri a keresztyénség lé
nyegét.

Aki nem ismeri a keresztyénség 
lényegét, csak az tudja elképzelni, 
hogy a keresztyénség elöregedett, 
már kitermelte a maga lényegét, a 
Jézus Krisztust, az tudja, hogy nem 
volt keresztyénség, hanem lesz ke
resztyénség. Nem az a hiba, hogy 
már mindent kiadott, kifejtett a 
keresztyénség magából, ami rábi- 
zatott, hanem sokkal inkább az, 
hogy még alig adott abból valamit, 
ami reábizatott. Hiába adta a mai 
tudományt, melyre szájtátva bámul 
a világ; hiába adta az ezer alak
ban csodált s bálványozott kultúrát 
s hiába tudja a világ, hogy mindez 
a keresztyénség folyományaként, 
tehát a keresztyénség eredménye

ként jött — mindez csak paránya 
annak, amit Isten a világnak az ő 
Krisztusa által készített, amit tehát 
a keresztyénségnek még elő kell 
hoznia.

Ezek igazolásakép itt csak egyre 
mutatunk r á : szentek legyetek!
Egy eszme, gondolat akkor éli ki 
magát, mikor mindent kifejtett, oda
adott, ami benne volt. Ki meri mon
dani, hogy ez a világ már meg
valósította a szentséget, megvaló
sította az Isten fiainak szentsé
gét?! — Volt már ez a világ vallá
sos, böjtölő, templomba járó, ada
kozó, imádkozó is, de még sohase

volt az Urnák szenteltetett. A ke
resztyén élet kicsi részleteit már 
látta a világ. Annak egész dicső, 
a világot megszentelő erejét a világ 
ezután fogja meglátni.

Keresztyén templomot, iskolát, 
zenét, festészetet s részben irodal
mat már mutattunk s adtunk a vi
lágnak, de még hátra van a leg
nagyobb feladat: a Krisztusban
megújult s megszentelődött világ
nak az életben való megmutatása. 
Ha erre gondolunk, éreznünk kell, 
hogy nem a múlt emlékei, de — a 
jövő népe vagyunk.

Fábián Imre.

Evangélikus front.
A Lutheránus Világgyülés Végre

hajtó bizottsága legutóbbi Newyork- 
ban tartott ülésén elhatározta, hogy 
igyekszik még jobban kiépíteni az 
evangélikus egyház világfrontját.

A mozgalom élén Marahrens han
noveri evangélikus püspök, a Világ
gyülés elnöke áll. Főtitkár Lilje Já
nos berlini lelkész. Főhadiszállás 
Berlin.

Az evangélikus világfrontmozga- 
lom számos közeli célkitűzéseiből 
megemlítést érdemelnek a követ
kezők. — Olyan lexikonszerű 
könyv szerkesztése, amelyben a vi
lág evangélikus egyházaira vonat
kozó minden szükséges adat meg
található. — Evangélikus egyházi 
világsajtó létesítése. — Evangéli
kus segélyközpont megszervezése 
az orosz, ukrán, s egyéb szórvány
egyházak, valamint a missziói me
zők támogatására. E célra máris 
megszavazott a bizottság évi 50.000 
dollárt. — Rendszeres nemzetközi 
evangélikus előadó és szószék-csere. 
— Az evangélikus világegyház 
összetartozandósági érzésének fel
keltése és ápolása.

Ma amikor annyiféle szervezkedés 
folyik a világban, kétszeresen örülni 
lehet annak, hogy a világ 80 millió 
evangélikusa is egységes frontba 
szervezkedik, harcának minél sike
resebb megvívására.

Ünneplő Nyíregyháza.
A nyíregyházai templomunkról van 

szó, amely a most elmúlt héten ünne
pelte fennállásának 150.-ik évfordulóját. 
Egy egész hetes ünnepséget rendezett 
a gyülekezet. Nem volt olyan rétege a 
gyülekezetnek, amelyhez ne szólt volna 
külön is az ige. Sok érdekes dolgot hal
lottam a gyülekezet múltjáról, amit nem 
lesz érdektelen elmondani a nagy nyil
vánosságnak.

Isten keze a templomépítésnél.
A nyíregyházai templom egyike a 

legnagyobb evangélikus tempOomoknak. 
Egyszerű, szilárd épület, akár csak a 
népe lelkileg. Érdekes története van a 
templom építésének, amelynek történeti 
igazságáért nem szavatolhatok, úgy 
adom tovább, ahogy hallottam. A nyír
egyházai tót evangélikusok abban az 
időben akartak templomot építeni, ami
kor ezt hivatalos engedélyhez kötötték. 
Elkészítették a tervet és annak rendje- 
módja szerint elküldték az illetékes hi
vatalos helyre. Végre megjött az enge-
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dély. Nyilvánvaló, nem szívesen adták, 
de ha megadták, úgy tették, hogy ne 
tudják felépíteni. Kétszer1 akkora temp
lom építésére kötelezték a gyülekezetei, 
mint amekkorát építeni akartak. Arra 
számítva, nem tudják úgy sem felépí
teni. És a gyülekezet mégis felépítette, 
az akkor nagy templom bizony elég ki
csi már. Isten nem engedte elbukni a 
nyíregyházai evangélikusok tempomlépí- 
tési tervét.

Gúnynévből dicséret.
A gyülekezet tót tagjait „tirpák“-ok- 

nak nevezik. Úgy hallom, nem szívesen 
veszik, ha valaki így emlegeti őket. Pe
dig ha tudnák, hogy ez a megjelölés 
éppen elismerést fejez ki számukra, bi
zony inkább büszkék volnának rá. A 
tirpák szó eredeti jelentése „tűrő“. Hogy 
mi köze van a nyíregyházai tót testvé
reknek a tűréshez? A gyülekezet nyo
morúságai, bajai, megpróbáltatásai köz
ben zokszó nélkül, engedelmesen tűrték 
Isten kezének súlyát Nem tudta őket 
kimozdítani semmi de semmi ebből a 
tűrő állapotukból. Ekkor gúnyolták 
őket „tőröknek“ tirpákoknak. Ma már 
elfelejtették a késői unokák ennek a rá
juk ragasztott névnek a történetét, ta
lán szégyenük is, ahelyett, hogy büsz
kék lennének rá.

A kis elemista véleménye.
Egy fiatal -tanyai tanítónő mesélte. 

Feladta a reformáció hetében iskolájá
ban azt a kérdést, mióta ünnepeljük mi 
evangélikusok a reformáció emlékünne
pét? A sok helyes, évszámot is feltün
tető válasz közül egy különösen is meg
lepte. „Három éve“ — hangzott az ál
talános derültséget keltő válasz. Valami 
igazság azonban mégis csak van a fele
letben. Ő mint nyíregyházai fiú három

éve veszi észre a reformációt a gyüleke
zetében, helyesebben a tanyán. Érde
kes, hogy valóban három év előtt kez
dődött Nyíregyházán az a lelki ébredés, 
amelynek hullámai lassan-lassan az 
egész nagy gyülekezetét a hatalmába 
kerítik. Ez a kis diák is megérezte vala
hogy az új lelki szél megfrissitő hatá
sát, s ezért adta ezt a választ.

A messzi világító fény.
Nagy tömeg tolong a templom előtt. 

Az esti istentiszteletre jönnek a hívek. 
Sok kíváncsiskodó is akad ,akik nem ér
tik ezt a nagy sütgést-forgást, amely 
immáf egy hét óta tart. Fenn a torony
ban erősfényű villamos lámpák ontják a 
fényt. Valaki az előttem haladó cso
portban óvatosan felteszi a kérdést tár
sainak. „Hiszen ez már tüntetés! Miért 
kivilágítani a templomtornyot?“ Figye
lek a válaszfa. „A tanyák miatt van. Ott 
is mindenütt látják s ilyenkor összegyü
lekeznek a tanyásiak, énekelnek és 
imádkoznak, akárcsak itt a városban.“ 
A fény átvilágít a sötétségen. Igen, de 
nemcsak ilyen formában.

Fontos-e az ifjúsági munka?
Mindig határozottabban hangzik az 

erre a kérdésre adott „igen“ egyházunk
ban. Nyíregyházán is. A majdnem 50 
főből álló tantestület r'észtvett a számá
ra rendezett vezetői konferencián a ju
bileumi hét alkalmából. A tanyák vilá
gában mindig kérdés volt az ifjúsági 
munka, de igazán kérdéssé az csak most 
vált. Keresi ez a gárda is a többivel a 
megoldásokat, a megfelelő módszere
ket. Sok-sok kérdés bukkant fel, amely 
mögött ott van az evangélikus tanítói kar 
egy részének felelősség érzése ez iránt 
az eléggé fel nem becsülhető értékű ügy 
iránt.

Egy vallomás.
Ezen a vezetők számára rendezett 

konferencián hangzott el egyik tanító 
ajkáról ez a mondat: „Az ifjúsági munka 
átváltoztatta az életemet“. Kimondha
tatlanul sokat és nagyot jelent ez a ki
jelentés. Jelenti elsősorban azt, hogy az 
ifjúsági munkában nincs hiábavaló fára
dozás, minden vetést aratás követ, ha 
máshol nem, a vezető életében. Meg
tanítja a vezetőt arra, hogy rádöbben
jen életének elintézetlen és megoldatlan 
kérdéseire. Sok életcélt vesztett ember 
találta meg az ifjúsági munkán keresz
tül ismét a célt. Nemcsak erőt igényel, 
hanem erbt is ad, nemcsak fáraszt, ha
nem pihentet is, nemcsak gondot okoz, 
hanem örömet is ad. A tanító számára 
az ifjúsági munka bizonyítás, mennyi
ben volt munkájának eredménye. Erre 
a bizonyságra minden tanítónak szük
sége van.

i.me, pár szó és pár kép, amit leírtam. 
Igénytelen szókoszorú, amit szeretnék 
odahelyezni az emlékezés oszlopához, 
amelyen ez az ige áll: Mindeddig meg
segített bennünket az Úr. Megsegítette 
nyíregyházai gyülekezetünket is.

Erős Sándor.

P á r b e s z é d .

E g y ik : Mi a véleményed a bibliáról ?
M á sik: Isten igéje.
E g y ik : Mindent megértesz a bibliában ?
M á sik : Nem.
E g y ik : Mit csinálsz mikor olyan vershez 

érkezel, amit nem értesz meg?
M ásik. Arra gondolok, hogy Isten böl- 

csebb mint én s imádkozom, hogy ér
tessen meg velem az ő igéjéből annyit, 
amennyire szükségem van.

Zrínyi prókátora. 4
Történeti színmű, négy felvonásban. Egykorú dalokkal.

Irta: Payr Sándor. Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel is kibővítette: Kapi Gyula.

LÖVEY (gúnyosan): Talán bizony a törököt verték meg 
akkor a polgárok?

ANDRÁSSY: Vagy a császár engedte el az adót? Mert 
az is nevezetes volna.

NÄGEL: A magyar uraknak ez a csúfolódása egyszer 
még a torkukra forr. Hát Páuer uram sem tudja?

PÁUER: Tizenhétben jubiláltuk mi a reformációt...
NÄGEL: Szegény Lackner bíránk mennyi könyvet írt s 

ím e nemzedék már a numerust sem ismeri, mit a városház fa
lára Íratott. 1617. aranyesztendő, mert emberemlékezet óta ak
kor volt Sopronban legtöbb és legjobb — a bor!

PÁUER és a TÖBBIEK: Igaz is! Tudjuk már!
NÄGEL: És kell-e mondanom, mit jelent Sopron életében 

a bor, ez a folyékony színarany? Ez a mi éltető elemünk, örö
münk és gazdagságúnk forrása. Boraink viszik hírünket mesz- 
sze országokba. Boros hordóink előtt megnyílnak a legerősebb 
várak és a királyi kegy kapui. A soproni bor megvidámítja a 
szívet, meggyógyítja a beteget, oroszlánná neveli a bárányt, 
termékennyé teszi a meddőt. Legfelsőbb helyről van erről pe
csétes levelünk.

ANDRÁSSY: A borát is német issza, nem magyar.
NÄGEL: Nem is érdemlik kelmetek. Mert tudják meg,

aki a mi aranybányánkat elapasztja, magyar ember, a kelme
tek Wittnyédyje. Pert akaszt a lengyel kereskedők nyakába, 
boros hordóikat letartóztatja. Veszett hírünk lesz az idegen or
szágokban. A boros szekerek elmaradnak. Koldusbotra jutunk. 
Hát van-e nagyobb ellensége a városnak, mit Wittnyédy?

PÁUER: Egy óráig se tiirjük. Be se bocsássuk többé. 
Menjen a magyarok közé, azok dolgában futja az országot, 
egye is hát azoknak kenyerét.

KRÄMER: Nincs helye közöttünk!
NÉMET TANÁCSOSOK: Ki vele!
PÁUER: Mondtam én azt, Vit’tnyédy nem is lehet jó em

ber, mert hiszen ő bornemissza. Kismartonban a palatínus ebéd
jén egymaga ivott savanyúvizet. Hát ember az ilyen?

METZGER: Bornemissza és mégis mindig rabiátus.
ANDRÁSSY: Ne bántsák e nagy embert, kinek, nem mél

tók, hogy a saruja kötőjét megoldják. Igen, rabiátus, sőt ittas 
is, miként az apostolokról mondták az első pünkösdkor, hogy 
édes bortól részegek. Wittnyédy is ittas, noha bornemissza. 
Ittas a magát emésztő lázas honszerelmétöl, ittas a Zrínyiért 
lángoló lelkesedéstől. De mit értetek ti ebből, ti számító, önző 
polgárok, kik megisszátok a bort és féltek az egyetlen magyar 
bornemisszától?

NÁGEL: Kelmed sem jobb Wittnyédynél. A magyarok 
ellenségei a városnak. Miattuk vesztjük el a császár kegyét, 
miattuk leszünk koldusok. Szentenciát kérek Wittnyédyre!

ANDRÁSSY: Há meg sem várják, míg haza jön, ki sem 
hallgatják? Hej, jertek Lövey, Reichenhaller uram. Nekünk itt 
már nincs helyünk. Az új bíró maga tüze! a magyarok ellen. 
Megbontja a régi békességet. Hagyjuk itt őket, menjünk el.

ANDRÁSSY (indulóban): Hej, csak igaz a régi vers: 
Varga varr tanácsot, a szűcs meg csinálja,
Az ország törvényét takács magyarázza, 
Gombkötő és borbély azt deliberálja, —

Alászolgája!
LÖVEY: Isten megáldja, szenátor uraim. (A magyarok 

mind el, helyük az asztal balfelén üresen marad.)
9. JELENET.

(Előbbiek. A magyar tanácsosok nélkül.)
NÁGEL (sietve beszél): Megtisztult a levegő. Szabadab

ban beszélhetünk. Mind hű városi polgárok vagyunk. Felteszem 
tehát a kérdést: Megadja-e a város Wittnyédynek a kért fát,
meszet és téglát?

MIND: Nem adjuk!
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Az óbudai templom és papiak.

Az Óbuda-ujlaki egyházközség e másfél 
éve megkezdett s most befejezett épít
kezésének összköltsége 210.000 pengő 
volt. Amikor elkezdték, távolról sem 
volt még együtt ez a hatalmas összeg. 
Ma már ott tartanak, hogy 196.C00 P-t 
előteremtettek s csak 14.000 pengőt

El k e ll  k e z d e n i !
Mikor a zsidók az egyiptomi rabság

ból való kivonuláskor megbénító hitet
lenségükben csak tétováztak, ahelyett, 
hogy bátran Istenre hagyatkozva meg
indultak volna, — az Ür ezt üzeni 
Mózesen keresztül a félénk népnek: 
„Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael 
fiainak, hogy induljanak el!“

De jó lett volna, ha a mi gyüleke
zeteink magukra vonatkozóan meg
hallották volna a múltban Istennek 
ezt a bátorító noszogatását. Számos 
gyülekezetei tudunk, ahol súlyos ez
rek voltak már együtt a szükséges 
egyházi építkezésre, templomra vagy 
iskolára. Minden együtt volt, csak az 
elkezdés Istenre hagyatkozó szent 
bátorsága hiányzott. Azután jött a 
háború és a rémség és sok-sok gyü
lekezetünk asszék uporgatott építke
zési tőkéjét elvitte a romlás. Bár csak 
kezdték volna el!

Most is vannak ilyen gyülekeze
teink. Alig hiányzik már valami s 
még mindig tétováznak. A legtöbb 
esetben nem óvatosság ez, hanem 
kishitűség. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy csak el kell kezdeni. A meg
induló munka láza és a megmutat
kozó eredmény ösztökélő látása ha
marosan elő szokta teremteni a még 
esetleg hiányzó fedezetet is.

Mai képünk az Óbuda-ujlaki temp
lomot mutatja be. Ezelőtt másfél év
vel épült ez a kívül—tőéiül gyönyörű 
templomunk. Mögötte, melléje si
mulva, most új papiak is épült. A 
papiak építészetileg is hozzáillik a 
templomhoz. Friedrich Lóránt műépí
tész tervezte. Október hó 25.-én 
avatta fel Kemény Lajos esperes.

Érdekes számok . . .
így nevezte a Harangszó novem

ber 1 .-i száma azokat az adatokat, 
melyek a magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet javára gyűjtött adomá
nyokat mutatják.

Bizony „érdekes“, de — sajnos — 
szomorú adatok ezek:

A bányai egyházkerületben P / 3  

A dunáüfinneói „ 3
A tiszai „ 2
A dunántúli „ 7

fillér esik az illető kerület 1—1 evan
gélikus hívére. Nemde, szemrehányó 
számok? Evangélikus egyházunk 
egyik legnemesebb és legszebb vo
nása az áldozatkészség, mely fok
mérője az egyházszeretetnek. Ennek 
az áldozatkészségnek köszönhetünk 
Isten után mindent. Ez a fokmérő 
különösen a múltban magas fokot 
mutatott, dacára az akkori, a maiak
nál is sokkal nyomasztóbb viszo
nyoknak. Hála Istennek, nem va
gyunk annyira szegények és Ínség
ben szenvedők, hogy néhány csekély 
fillér megbolygatná vagyoni egyen
súlyunkat. Aki azt hiszi, hogy néhány 
fillér odaajándékozásával éhesebb, 
íázóbb és rongyosabb lesz, — az ne 
adjon semmit.

kellett kölcsönképpen felvenni. Ekkora 
adósság pedig ekkora tételnél nem 
mondható nagynak.

El kell hát kezdeni az építkezést. 
Nem könnyelműségre akarjuk rábírni 
gyülekezeteinket, hanem arra, hogy ha 
Isten az elindulás lehetőségét megadta, 

— ne t é t o v á z z a n a k !
í í í ; ; ; ; ü ; í : í ; í í í ; ; ; í

NÄGEL: Megtüri-e a város tovább is falai között ezt a 
háborgó embert, avagy őfelségétől kérelmezi eltávolítását?

MIND: Nem türjük. Menjen el. Ki vele!
PÁUER: Ám legyen renegát, török vagy lázadó: megbo

csátok. De hogy a borunkat bántja: erre nincs kegyelem.
Ki vele!

NAGEL: A nemes tanácsnak külön is köszönetét mondok, 
hogy ezen első nehéz ügyemben ily erős kitartással állott mel
lém. Erős meggyőződésem, hogy Wittnyédy távoztával egy új, 
békésebb korszak derül városunkra. Továbbra is, míg határo
zatunkat végrehajtjuk, kérem hűséges támogatásukat. (Heves 
léptek zaja kívülről.) De micsoda lárma az ottkünn?

10. JELENET.
(Előbbiek. Wittnyédy. Fia Pál. Andrássy és a magyar taná

csosok visszajönnek vele.)
WITTNYÉDY (kardosán, úti köpenyét lehányja): Jó na

pot, szenátor uraim. Köszöntlek a bírói széken, Nágíi Poldi! Az 
úti port még le sem vertem ruhámról, családomat még nem is 
láttam. Itt a piacon szállítottak le barátaim a szekérről, hogy 
ide siessek a becsületemet védeni.

NÄGEL: Nem hivattuk kegyelmedet.
WITTNYÉDY: Azt elhiszem. Mikor én, tollforgató ember 

táborba szálltam a fiammal, hogy ott legyek a mi jó csillagunk, 
Zrínyi mellett, hogy vele éljek, vele haljak: polgártársaim há
lájára sohasem számítottam. Jól tudom, hogy kik vagytok, ti 
bugyogós kecskeszakállú burgerlájt. (Mozgolódás a németek 
között.) De, hogy míg én messze távol a hazáért vetem élte
met kockára, ti addig itthon, mint rühes ebet kivessetek: ezt 
még tőletek sem vártam. Még nem oly rég itt ültem veletek az 
asztalnál. Könyörgő leveleiteket én koncipiáltam, veszett ügyei
tekben én jártam -az országot. Meg is becsültetek. Esküvőmre 
ti, tanácsbeliek ezüst kelyhet adtatok. De nem kell már a sym- 
bolum, ha a frigyet megszegtétek. (Fiához): Menj haza Palkó, 
vedd ki a szekrényből, hozd ide a kelyhet. (Wittnyédy Pál el.)

11. JELENET.
(Előbbiek. Wittnyédy Pál nélkül.)

WITTNYÉDY: Békességben éltünk, de te Nágli, engem, 
a magyar nemest soha sem szívleltél. Kimartál a jegyzőségböl, 
a diétán a követségből. Most végre célhoz értél. Te vagy a vá
ros feje. de a békességet már is megbontottad. Rebellisnek, 
város átkának hirdeted a magyart. Gonosz a te szived, májad.

NÄGEL: Válogassa meg a szavait, becsülje meg a he
lyet, hol áll, különben nemesi jussait sem tekintve, btachium- 
mal vitetem ki kegyelmedet.

WITTNYÉDY: Nem oda Buda. Nágli Poldi. Ti engem
távollétemben országfutónak, összeesküvőnek, város megron- 
tójának kiáltottatok ki. Hát hallgassatok is meg. Igaz, mint 
idegen jöttem ide. de javatokat munkáltam, tanúm a bán és a 
nádor. Lányaitok közül vettem feleséget, hogy családomban is 
ezt a két pártos nemzetet egy testté forrasszam. De ti kivettek 
magatok közül. ,

PAUER: Gyanús, malkontens emberekkel barátkozik, 
Wittnyédy uram ez a bűne.

WITTNYÉDY: Tudom, Zrínyire gondoltok, akinek lázadó 
hírét költötték Bécsben az irigy, féltékeny nációk. Bár sok 
oly hűséges embere volna Ö felségének, mint a bán. A ma
gyarnak vérében van a királyhűség. És ezt jegyezzék meg jól, 
burgerlájt uraim. Bocskayt, Bethlent ágyúval, karddal verték 
el a király mellől. A magyarban, lett légyen bármily hű és 
vitéz, odafent a bécsi német soha sem bízott. A'kármely jött- 
mentt náció: cseh, morva, spanyol' jó neki, de a magyar soh'sem 
kellett. Most is Zrínyit, aki egész Európának reménye és szeme- 
fénye, Bécsben mellőzik, gúnyolják, terveit elrontják. Zerin 
várát, melyet ősi vagyonából maga épített, veszni hagyták. 
Inkább keresik a békét a szultánnal, mint a magyarral.

KRÄMER: Ne bántsa az udvart, a magas kormányt. Fel- 
ségsértés, amit beszél. Ne hallgassuk. Veszedelem lesz belőle.

(Folytatjuk.)
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A fenti adatok sok gondolatot vált
hatnak ki az olvasóban. Nem akarok bí
rálatot e tekintetben gyakorolni, hiszen, 
akinek van szeme, az úgyis lát. A ne
mes cél iránti kisebb-nagyobb jóindulat 
minden bizonnyal az összes kerületek
ben megvan; az adományok nagysága 
közötti különbség mégis nagyon fel
tűnő és részben abban leli magyaráza
tát, hogy az adományok gyűjtése sok
helyütt nincsen jól megszervezve, illetve 
sok nehézségbe ütközik. Szinte teljes 
tehetetlenség például Budapesten, ahon
nan legtöbbet várhatunk, minden egy
háztagot felkeresni, vagy pedig azt kí
vánni tőle, hogy ő jöjjön a gyülekezet
hez és ott adja le fillérjeit. Az offertó- 
riumkor, melyet nem tartok teljes egé
szében elegendőnek, csak a kipróbált jó 
templomlátogatók adakoznak, míg a 
templomkerülők nagy zöme (közte sok 
jómódú) teljesen kimarad. Egyszóval a 
fillérek beszedése nem elég célszerű. 
Hogy minden egyháztag kivegye részét 
az adakozásból, nagyon célszerűnek 
tartanám, ha az egyházközségekben az 
adófőkönyvben az egyházi adó mellett 
egy kis rovatban az a kis összeg nyerne 
bejegyzést, melyet az adózó Gusztáv 
Adolf Gyámintézet javára ö n k é n t  
a d n i  hajlandó. Aki például 10 pengő 
adót fizet, adjon ezen felül 40—60 fillért 
a jelzett célra. Tudom, hogy sokan duz
zognának, de hát mikor fizet örömmel 
adót a magyar? Különben az a pár fil
lér nem is adó, — hanem adomány. Ily 
módon egy adófizető sem maradna ki 
az adakozásból és a négy egyházkerü
letből csaknem 10.000 pengővel több 
folyna be évenként a Gyámintézet ja
vára, mint az elmúlt évben. A persely 
szerinti és egyéb módon eszközölt gyűj
tések természetesen kell, hogy továbbra 
is megmaradjanak. Nagyon célszerűne* * 
és üdvösnek találnám azt is, ha a ta
nulóifjúságot bevonnák a gyűjtési mun
kába. Ha minden gyermek (ötvenezren 
vannak) havonként csak egy fillért hoz 
és ad át tanítójának, amit bizonnyal 
nagy örömmel megtesz, ez kitesz éven
ként 5000 pengőt! Milyen szép és egy
szerű nevelési mód lenne ez az áldozat- 
készségre!

Szeressük és becsüljük meg tehát ezt 
az egyházi intézményünket, hiszen igen 
nagy része az adományoknak, amit neki 
juttatunk, úgyis visszatér hozzánk.

„Ébredjetek fel, halljátok,
Testvérek kiáltnak hozzátok!

Meg ne festüljetek,
Inkább jót tegyetek,
Míg időnk van,
Mindenekkel, jó lélekkel,
Kiváltkép a hitfelekkel.“

N a g y e g y h á z a s i  M ik iá s  M ih á ly  
tb . e g yh á z fe li ig v e lő .

Gondold m e g  !
Akik azt mondják: ráérek megtérni 12 

órakor, azok rendszerint 12 óra 5 perckor 
halnak meg — megtéretlenül.

*

A bolond gazdag esztendős terveket csi
nált s lám 24 órája sem volt hátra.

*
Ó-sziv nem énekelhet uj éneket.

R á k o sh eg y .
Budapest mellett amerikai tempóban 

épül ez a telep. 1923-ban pár házból ál
lott csupán s ma már 4000 lelket szám
láló község. S most is mindig épül, 
egyre nő. Ahogyan ez a pestkörnyéki 
telepekkel szokott lenni, itt is összeve
rődött egy kis evangélikus sereg. 1929- 
ben már annyian voltak, hogy fiókegy
házat alapítottak. Az állami iskola egyik 
tanterme otthont nyújt istentiszteleteik
nek. Ma már kb. 340-en vannak. Jel
lemző erre a kicsiny gyülekezetre, hogy 
senki sem bennszülött. Dunántúl éppen 
úgy képviselve van, mint a Tisza vidéke, 
a Felvidék és a Bánát, Erdély és Alföld 
mind itt találhatja képviselőjét. Ha itt 
„otthonról“ van szó, a lelkek Késmárk
ra, Eperjesre, Brassóba, Szabadkára, 
Váradra . i. járnák haza emlékezni!. . .

Most ez a kicsiny nyáj is nagyot 
akar: templomot! Az új telepen már 
mindenkinek van temploma vagy ima
háza, csak a mi nyájunk áll még Otthon 
nélkül. Mindenki dlmehet a maga há
zába, csak mi vesszük lépteinket újra 
meg újr'a az iskola felé. Pedig azt sze
retné ez a kicsiny nyáj, ha a már itt 
születettek belevésnék szivük hústáb
lájába az ö templomuk képét. Ha nékik 
is lenne megszentelt emlékük az a 
templom, amelyben keresztelték őket, 
ahol konfirmáltak; szeretnék, ha az 
evangélikus szószék alatt nőhetnének az 
életküzdelemhez, ahogy írják: „Szeret-
nénic, ha Isten igéje minket is megté
résre hívna, vigasztalna, bátorítana; 
szeretnénk, ha itt a főváros áldott-átkos. 
közelségében nemcsak a sátán, de Isten 
is elvégezhetné a maga magvetését.“ —- 
Elhatározta a tisztviselőből, iparosból és 
munkásból álló gyülekezet, hogy meg
építi Isten házát! Körülnézett tehát a 
maga portáján: mit tud, mire képes?
10.0C0 pengőt ajánlottak fel a hívek 
négy év alatti befizetésre! 150 adózótól 
gyönyörű eredmény. Annak bizonysága, 
hogy nem külsőséges az Isten háza 
utáni vágyakozás, de áldozatkész, ko
moly. ötezer pengőtől a „szegény asz- 
szo'ny két fillérjéig“ minden adomány 
sürget, építsetek már hajlékot az evan
gélium népének. — A megajánlások 
nagyon szépen folynak be az egyház 
pénztárába. A hír boldogan járja be az 
érdeklődőket, már terViink van, már 
téglát vettünk; azt a telket, mely a köz
ség egyik terén, nagyon szép helyen 
van, de amelyet egyéb körülmények 
miatt vennünk kellett, tervezgetve áll- 
juk körül és várjuk azt a napot, amikor 
megindulhat a munka. Igaz, hogy 6—• 
8000 pengőnk hiányzik! Még lesz! Mire 
szükségünk lesz rá, ad az Isten! Ta
vasszal, ha Isten segít, letesszük az 
alapkövet.

Korán télbe fűlt őszön ez a mi re
ménységünk. Imádkozzatok velünk!

Kása Pál.

E lé g e d jü n k  m e g  Isten igéjével 
amelyben az ö kegyelmes akaratát a Krisz
tusban és által kijelentette. Aki pedig Isten 
felségét, tanácsait és müvét, habár a leg
nagyobb szorgalommal is úgy igyekszik 
kutatni, hogy az igét sutba dobja, — an
nak ez nem fog sikerülni.

L u th e r .

Ö r ö k k é v a ló .
Isten örök kegyelme

: 100. zsoltár 5.
És örök irgalmassága 

: Esaiás 54, 8.
Hozott örök s z a b a d u lá s t  

: Esaiás 47, 17.
É s örök igazságot

: 119 zsoltár 142.
Szerzett örök s z ö v e ts é g e t  

: Esaiás 55, 3.
Kimentett az örök tű z b ó l

: Máté 25, 41.
Adott örök é le te t

: János 6, 40.
É s örök s z e r e te t te l  s z e r e te t t  

: Jeremiás 31, 3
Ő nékünk örök kőszál
É s

: Esaiás 26, 4.
örök világosság

: Esaiás 60, 19.
És örök öröm

: Esaiás 35, 10.
É s örök a ty a

: Esaiás 9, 6
Ki örök e m lé k e z e tb e n  t a r t

: 112. zsoltár 6.
V e z e t örök utakon

: 139 zsoltár 24.
Mig örök ajtót nyit

: 24 zsoltár 7.
S bevisz örök országába

: II Péter 1, 11
Mi azért az örök Isten gyermekei 

: 90 zsoltár 2.
Tanuljuk az örök igét

: Esaiás 40, 8.

K álm án h áza .
Amióta szórvány-kérdés van és amióta 

egyházunk nagyobb gondot fordít a 
szórványban, az egyházától és templo
mától messze-távolban élő hívek lelki
gondozására, azóta egymásután halljuk 
a híreket, hogy itt is, ott is új templo
mok épülnek. Csodálatos új életnek és 
élniakarásnak bizonysága minden meg
épülő templom. Nem az egyházra szálló 
nagy vagyonokból, bőkezű pártfogók 
támogatásából, hanem a népek fillérei
ből épülnek fel ezek a templomok. Nem 
azért építik, hogy egyik gyülekezet el 
ne maradjon a másik mellett, hanem 
azért, mert életük legelemibb szükség
lete. Ezért kell templom a kálmánházi 
evangélikusoknak is.

Kálmánháza a délszabolcsi misszió 
egyik legnépesebb gyülekezete. Az evan
gélikusok lélekszáma kb. 300, de egy- 
egy istentiszteleten ennél jóval többen, 
sokszor 5C0-an is részt vesznek és bi
zony a községi iskola terme, ahol össze
gyülekeznek, nagyon szűknek bizonyul. 
Régi vágya már a gyülekezetnek, hogy 
templomot építhessen és most ezt akarja 
megvalósítani Isten segítségével.

Evégből folyó hó 8.-án egy templom- 
építő presbiteri gyűlést tartottak, melyet 
ünnepi istentisztelet előzött meg. Mar- 
gócsy Emil felügyelő megemlékezett ar
ról, hogy a 150 éves nyíregyházi temp
lom, melynek építői között ott voltak a 
kálmánházaiak ősei is, tőlünk is ugyan
olyan mély vallásosságot, buzgó áldo
zatkészséget kíván, mint amilyenek 
őseinket jellemezték, hogy az utánunk 
következő nemzedéknek mi is hasonló 
példaadói lehessünk.

A missziói lelkész jelentésével kap
csolatban a presbiteri gyűlés, melyen 
mindvégig részt vett a kb. 300 főnyi 
gyülekezet is, egyhangúlag kimondotta,
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hogy haladéktalanul megkezdi az épí
téshez szükséges megajánlások gyűjté
sét. Választottak 7 tagból álló templom
építő bizottságot és pedig Bánszky Mi
hály, Kubinyi János, Skolnyik József, N. 
Ruzsinszky András, Pápai Mihály, To- 
masovszky Mihály és Zajácz András 
presbiterek személyében.

Épülnek az új templomok, az evan
gélium újabb fényszórói a pusztákban 
és épülnek majd a többiek is égbekiáltó 
tanuságaiképen annak, hogy ennek a mi 
szegény bűnös világunknak ma sincs 
semmire sem égetőbb szüksége, mint az 
Isten bűnbocsátó kegyelmére és segít
ségére. A délszabolcsi misszióban már 
előbb megkezdődött a 400 lelkes nyír- 
szöllősi gyülekezet építendő templomá
nak munkálata, megkezdődik Nagykálló- 
ban és Nyírbátorban is egy-egy imaház 
építése. ,

Akik pedig a mai beteg és nyugtalan 
világ helyett új, boldogabb jövőt vár
nak, azok örvendezzenek, ha ismét 
templomépítésröl hallanak és legyenek 
imádságos lélekkel egyek azokkal, akik
nek ez a megépülő templom legszen
tebb ügye.

T a r já n  B é la .

É nekel a r o z s s z e m . . .
(R ég i vers  a  r o z s p á lin k a  ellen  )

Eledel vagyok, nem innivaló,
Helyem: asztalfia, nem a hordó.

Kenyér hadd legyek éhesek ajkán 
És nem pálinka iszákos torkán.

A kenyérben szolga vagyok: étek, 
Pálinkában zsarnok vagyok: vétek.

E lh a g y n i !
A bűn maga a kárhozat. Bűnben élni 

annyi, mint kárhozatban élni. A bűn 
elhagyása nem a feltétele a bűnbocsá
natnak, a kegyelem elnyerésének, ha
nem maga a kegyelem.

Aki nem akarja elhagyni bűnét, lás
sák az még olyan kicsinek is, az ne re
méljen kegyelmet, mert hiszen a bűn
höz való ragaszkodásával megveti a ke
gyelmet, amelyik éppen abban áll, hogy 
azt a kicsi kis bűnt is el akarja venni 
az életünkből.

A bűn maga a kárhozat, hiszen az a 
bűn, amelyikhez azért ragaszkodunk, 
mert azt gondoljuk, hogy szüksége van 
arra az életünknek, az tartja távol tő
lünk az örömöt, a békességet, magát az 
élő Jézust.

Nekünk választani kell! Vagy Jézus, 
vagy a bűn!

Az üdvösség ott kezdődik, ahol ez a 
vonakodás megszűnik az életünkben, 
ahol készek vagyunk mindent odaadni, 
amit csak Jézus kíván tőlünk, ahol ké
szek vagyunk mindent szemétnek és 
kárnak ítélni, hogy csak egyedül Jézus 
legyen kings és érték, hogy egyedül ö  
legyen minden a mi életünkben.

Azért újra hangzik feléd a felszólí
tás: Válassz! A bűn vagy Jézus!

B. j.

Megint Bangha.
November 8.-án Bangha páter beszélt 

a rádióban. Isten igéjét kellett volna 
hirdetnie, ő azonban jónak látta izgató 
nyelvével újra homlokon bunkózni a fe
lekezeti békességet.

Azóta tömegesen kapjuk a leveleket. 
Egyszerű emberek és egyházfelügyelők, 
lelkészek és tanítók tiltakoznak felhá
borodva Bangha jezsuita támadásai 
ellen.

A mi szivünket is szorongatja a fel
háborodás keserűsége. De erőt veszünk 
magunkon s ahelyett, hogy a jezsuitát 
a gyalázkodások útján követnénk, — 
csupán négy üzenetet fűzünk az eset
hez:

Híveinknek azt üzenjük, hogy ne ke
seredjenek el túlságosan. A mi szent 
hitünk igazságainak nem árthat az ilyen 
szánalmas jezsuita berzenkedés.

Római katolikus testvéreinknek azt 
üzenjük: sajnálunk benneteket, hogy
Isten igéjének tápláló eledele helyett 
ilyen izgatásokkal etetik a lelketeket.

A rádiónak azt üzenjük, hogy ilyen 
esetekben kötelessége érvényt szerezni 
a törvénynek, amely szigorúan tiltja a 
felekezeti izgatást.

Bangha páternek pedig azt üzenjük, 
hogy ha semmiképpen sem bir magá
val, menjen ki Spanyolországba, E haj
dan „legkatolikusabb“ s ma lángba- 
borult ország ör'jöngő kommunistái el
lenében kedvére levezetheti harcos in
dulatait. S ez sokkal nagyobb dicsőség 
lesz, mint a békés magyar polgárok lel
kiismeretlen izgatása.

OLVASSUK^ BIBLIÁT
Isten utain.

November 15, És. 55,8—11. Szent vak
merőség, kockázat és bolondság kell 
ahhoz, hogy az ember merjen Isten 
utaira rálépni. Annyira szokatlanok, any- 
nyira egészen mások az Isten utai. Mi 
sokszot elképzeljük magunknak, hogy 
milyenek az Isten utai és ezen az el
képzelt úton igyekszünk járni. Csodál
kozunk, ha azután kudarc ér és azt 
vesszük észre, hogy áthatolhatatlan fal
nak futottunk. Pedig nem történt semmi 
más, mint az, hogy Isten kegyelmesen 
fel akar ébreszteni. Meg kell tanulnunk, 
hogy Isten utai a legszebb elképzelé
sünknél is végtelenül magasabbak.

November 16. Mt. 19, 16- 30. Mert 
Isten utai annyira mások, azért kell ne
künk mindent elhagyni, hogy azokon 
járhassunk Jézus nyomában. Isten utai 
egyéni utak. Számomra meg van a 
maga külön útja. Azért lehetséges, hogy 
elém olyan követelménnyel lép, ami
lyent senki mással szemben nem tá
maszt. Azért lehet számomra bűn olyan 
valaminek a megtartása, amit mindenki 
más nyugodtan megtarthat magának.

November 17. Luk. 9. 57—67 Isten 
utain nem lehet félszívvel járni. Nem le
het más gondunk, mint az Istennek való 
engedelmesség. Amit Ő ad elénk, csak 
arra szabad nézni. Ne aggódjunk, ha 
azért, mert egyedül Jézusta nézünk, 
szívünknek kedves és drága dolgok is a 
hátunk mögé kerülnek. Nem szabad 
hátranézni mégse.

November 18. Róm. 8, 12—14. Határo
zottan gyermeki bizalom kell az Isten 
utain való járáshoz, mert mi nem tud
juk, hogy merre, milyen veszedelmeken 
kérésztől vezet majd az utunk, A Lélek 
pillanatról-pillanatra vezet csak sokszor. 
De nekünk nem is szabad többet köve
telni. Csak egy lépést mutass s elég 
nekem!

November 19. Csel 16, 1—12. A Lélek 
sokszor nem enged tovább. Nagyon 
kedvesnek és szentnek látszó volt a 
vállalkozás. Mi azért fogtunk hozzá, 
mert az Istennek akartunk vele szolgál
ni. A Lélek mégis elénk állt. örüljünk 
neki. Egészen más és sokkal nagyobb 
dologra akar elhívni. Csak figyeljünk 
tá, majd megmutatja, hogy hova kell 
mennünk.

November 20. Zsid. 13, 13—14 Isten 
utain gyalázat vár reánk. A világ min
dig megveti azokat, akik Isten utain jár
nak. Erre nekünk is el kell készülni és 
örömmel kell ezt vállalni. „Jaj nektek, 
mikor minden ember jót mond felőle
tek!"

November 21. Mt. 16, 24—26. Isten 
utain szenvedés, kereszt vár reánk. Nem 
kell a keresztünket keresni. Az annyira 
hozzátartozik Isten utaihoz, hogy aki 
azokon jár, feltétlenül találkozik a maga 
keresztjével, amit Jézusért kell hordoz
nia. A keteszt a keresztyén ember szá
mára mindig öröm. Azért olyan csodá
latosan szépek az Isten utai, mert ke
reszt van rajtuk.

B é lá k  J á n o s
r  * íí » C S S ̂  v  í

K A R C O L A T O K
Szomorú fjirdetés.

E g y  f ia ta le m b e r  a  k ö v e t k e z ő  
h ir d e té s  k ö z z é t é t e l é t  k é r t e  tő lü n k :

1 0 0 0  p e n g ő t  a d o k  a n n a k , a k i  
e n g e m  n y u g d í ja s  á l lá s b a  e lh e ly e z .

N e m  tu d ju k , h o g y  e z  a  f i a t a l 
e m b e r  h o g y a n  g o n d o ln á  m e g f i 
z e t n i  a z  1 0 0 0  p e n g ő t . S z ü l e i t ő l  
k a p o t t  ö r ö k s é g é t  a d n á -e  o d a , v a g y  
l e e n d ő  f i z e t é s é b ő l  t ö r l e s z t e n é  le .

J I z t  a z o n b a n  tu d ju k , h o g y  h a  
M a g y a r o r s z á g o n  m in d e n  e m b e r  
c s a k  e g y  d a r a b  k e n y e r e t  ta r ta n a  
m e g  m a g á n a k , s z ó v a l  h a  m e g s z ű n 
n é n e k  a z  á l lá s h a lm o z á s o k , a k k o r  
n e m  v o ln a  s z ü k s é g  i l y e n  s z o m o r ú  
h ir d e té s e k r e .

H E T I  K R Ó N I K A
Horthy Miklós kormányzó november 

második felében utazik Rómába. — A 
kormányzó a titkos tanácsosi méltósá
got adományozta Töreky Gézának, 
Kozma Miklósnak, Bornemisza Gézának, 
Finkey Ferencnek és Preszly Elemér
nek. —- Hóman Bálint kultuszminiszter 
nyilatkozott legközelebbi munkapro
gramjáról. Ápoló- és óvónőképzési, va
lamint gazdasági szakoktatási törvény- 
javaslat készül. 500 elemi és 13 polgári
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iskola épül. Megjelenik az új teljes kö
zépiskolai tanterv. Felsőoktatási kon
gresszus tárgyalja meg a felsőoktatás 
reformját. — Meghalt Kosztolányi 
Dezső. — Tizenkét évi fegyházra ítél
ték Kis Bélát a novonikolajevszky fo
golytábor magyargyilkos parancsnokát. 
— A budapesti honvédtörvényszék sú
lyos fegyházbüntetésre ítélt Gyulán két 
kémet. — A csehek „kémkedésért“ 15 
évi börtönre ítélték Látka János buda
pesti kereskedőt. — A bécsi találkozón 
az európai kérdések egész tömegét 
megvitatják a külügyminiszterek. Az 
osztrák külügyi államtitkár november 
második felében látogatást tesz Berlin
ben. — A csehek háromévi börtönre 
ítéltek egy tót írót, mert irredenta lapot 
szerkesztett a vád szerint. — Az olasz 
sajtó III. Viktor Emánuel olasz király 
budapesti látogatását jelenti be. — A 
román kormány betiltotta a Brassói La- 
pok-at. A betiltó rendelkezés semmiféle 
magyarázatot nem tartalmaz. — A ro
mán vasgárda nem hajlandó hadba- 
vonulni a bolsevista hatalmak oldalán. 
Szerintük nincs balkán-antant, nincs 
kisantant. — Daladier francia hadügy
miniszter a német hadseregről tartott 
beszámolót. — A nemzeti csapatok be
nyomultak Madridba. A vörös kormány 
elmenekült. •— Moszkva bosszankodik, 
a bukaresti sajtó pedig felzúdult Musso
lini elleti a milánói beszéd miatt. — 
Roosevelt megsemmisítő fölénnyel győ
zött az elnökválasztáson.

H A R A N G - S Z Ó
S z e n t h á r o m s á g  u t á n i  

2 2 .  v a s á r n a p .
Máté 18, 23-35.

Minden bűnünk elsősorban Isten ellen 
való vétek. Ezért nem lehet soha senkinek 
annyi megbocsátani valója mint Istennek. 
Mindnyájan az ő megbocsátó kegyelmére 
szorulunk percről percre. Aki ezt tudja, az 
hajlandó megbocsátani felebarátjának. Aki 
nem hajlandó felebarátjának megbocsátani, 
hogyan kívánhatja, hogy Isten elengedjen 
néki sokkal nagyobb tartozást ?

É v r ö l - é v r e  örvendetesen állapítható 
meg, hogy a reformáció emlékünnepének 
megszentelése egyre szélesebb körben terjed 
el. Ma már alig van valamire való gyüle
kezetünk, ahol meg ne ünnepelnék október 
31.-ét. Egyre nagyobb jelentőségre emelke
dik a budapesti Vigadóban tartani szokott 
országos közös protestáns ünnepség is, 
amelyen ezidén dr. Raffay Sándor püspö
künk tartott hatalmas előadást.

Új református püspök. A tiszántúli 
református egyházkerület Baltazár De
zső örökébe Makláry Károlyt választotta 
püspökké.

Segédlelkész-áthelyezés. D. Geduly 
Henrik püspök Remete László debreceni 
és Bőjthös Sándor sátoraljaújhelyi se
gédlelkészeket kölcsönösen felcserélte.

Buc’ap estAngyaIíö'.d miúpros refor
mációi ünnepélyén Dr. Ihmels Károly 
lipcsei missziói igazgató mondott ün
nepi beszédet. A november 8.-i szeretet- 
vendégségen Df. Scholtz Oszkár ,,A 
legjobb barát“ címen tartott előadást 
gazdag műsor keretében. Az estély be

vétele 102 P 82 fillér az angyalföldi 
templomra.

Győr. A hősök építendő emlékműve 
javára orgonahangverseny volt az evan
gélikus templomban. A több mint egy
órás gyönyörű templomi hangversenyt 
Pachelbel, Buxtehude, Bach, Liszt, 
Bossi. Reger, Guilmant és Pikéthy mü
veiből Fodor Kálmán karnagy orgona
művész adta.

Gádoros. A magyar alföld egyik kis 
gyülekL'zefében november 8,-án avatta 
fel Kovács Andor békési főesperes az 
Isten dicsőségére megújított orgonáját 
abból az alkalomból, hogy az egyház- 
község kegyes lelkek adakozásából pó
tolta orgonáján a világháborúba elvitt 
26 darab homlokzati sípját. Ez alkalom
ból orgonahangversenyt rendezett az 
egyházközség, mikor is a templomot 
zsúfolásig megtöltötte az ének szár
nyain Istenhez vágyódóknak hatalmas 
tömege. A hangverseny számai a kö
vetkezők voltak: Szavalt Janecska Ica. 
Riemenschneider Koncert-Postludium. 
Orgonán előadta Fasang Árpád oros
házi kántortanító, Szólóéneket énekelt 
Medvegyi Kató. Ünnepi beszédet mon
dott Dr. Torkos Béla orosházi ügyvéd: 
egyházközségi ügyész, egyházmegyei vi
lági főjegyző. Bach I. S. Fuga. Előadta 
Gangyi József kiskirálysági községi ta
nító; ugyanő adta még elő orgonán 
Wagner Lohengrin indulóját és még 
Fasang Árpád tanító egy Csajkovszky- 
darabot adott elő. Szavalt Janecska Pál.

Veszprém. Az evangélikus és refor
mátus egyházközség ez évben is közö
sen ünnepelte meg a reformáció emlék
napját.

Hibaigazítás. Mint utólag értesülünk, 
a tiszakerületi gyámintézeti gyűjtés 
eredménye 1263 pengő volt, nem pedig 
585.96 pengő, ahogy november l.-i szá
munkban hibánkon kívül írtuk. A német 
Gusztáv Adolf együeti segélyből nem
csak az egri, hanem a kisváradi misszió 
is kapott.

Öcs (Veszprém vm.). Kis falu, de 
buzgó ifjúsági és leányegyesülete van. 
Alig öt éve, hogy működik, de máris 
megmutatta működésének áldásos gyü
mölcseit. A nöegylettel egyetértve a 150 
éves gyülekezetének templomát kő-bás
tyával vétette körül s a templom udva
rán virágos kertet létesített. A temp
lomba vezető régi kőlépcsők helyett 
beton lépcsőket építtetett. Rendez sze- 
retetvendégségeket és vallásos ünnepé
lyeket lévita tanítójának közreműködé
sével. Minden évben, az idén is október 
31.-én este szépen sikerült estélyt ren
dezett. Németh Ferenc lévita tanító imái 
és igehirdetése volt az estély közép
pontja. Szavaltak: Gazdag Kálmán ifj. 
egyl. elnök és Kelemen Dezső ifj. tag 
teljes sikerrel. Emelte az est fénypont
ját Isó Emma 1. e. tag szép szóló éneke, 
továbbá Gergály Annus barlahidai 1. e. 
tag éneke tette felejthetetlenné az es- 
téiyt. — lsen áldása legyen az egyesü
let további működésén.

Abaujszántó. A két protestáns gyüle
kezet közösen ünnepelte meg vallásos 
estély keretében a reformáció ünnepét, 
a református templomban. Az ünnepi 
beszédet Varga László ev. lelkész tar
totta. Szomolnoky Erzsébet szavalatá
val, Szomolnoky Ilona pedig szép éne
kével emelte az ünnepély fényét. A többi 
számot református testvéreink adták,

akik közül Nagymáthé Béla lelkész 
imádkozott, Molnár István s. lelkész pe
dig bibliamagyarázatot tartott. Beveze
tésül a Tebenned bíztunk ref. zsoltárt, 
beszéd után közös énekünket, a gálya
rabok énekét, a végén a Luther énekét 
és a magyar himnuszt énekelték.

Kassa. Az itteni magyar-német egy
házközség ez évben adta ki gazdagtar
talmú évkönyvének 50-ik évfolyamát, 
amely részletes ismertetését adja az 
egyházi munka minden ágának.

Csepel A fiókegyházközség november
8.-án ünnepelte fennállásának negyed- 
százados évfordulóját. Az ünnepélyen 
résztvett dr. Raffay Sándor püspök is. 
Kemény Lajos esperes pedig prédikál* 
és keresztelő edényt avatott.

A zsinat utolsó ülésszaka e héten ült 
össze. Munkája hamaros befejezésével 
készen lesz az új magyar evangélikus 
törvénvkönyv. *

BibRahét. November hó 16-tól 21-ig 
a Bibiiatársulat bibliahétet rendez. E 
héten lelkészek és lelkészi hivatalok ál
tal közvetlen rendelt bármilyen nyeivíi 
vászonköjtésü Bibliák, Úftestamentumok 
és Evangéliumok után (bőr vagy arany
metszésű könyvek kivételével) a Bib
liatársulat portómentes küldés mellett 
30% engedményt ad. Feltételek: Lel
kész vagy lelkészi hivatal bruttó 10 P-t 
meghaladó és legalább három példányt 
kitevő rendelése. Az összegnek postai 
befizetési lapon való előzetes bekül
dése. A hátlapon a megrendelés is esz
közölhető. (Üres befizetési lap minden 
postahivatalban kapható.) A postataka
rékpénztári csekkszámla száma: 36.858. 
A Brit és Külföldi Bibliatársulat (Buda
pest, IV., Deák-tér 4.) kívánatra szíve
sen küld teljes árjegyzéket.

A veszprémi egyházmegye lelkész
egyesülete november 4.-én, Pápán jött 
össze őszi értekezletére. Az értekezlet 
az elnöklő esperesnek: Takács Elek
kormányfőtanácsosnak megnyitó beszé
déhez kapcsolta tanácskozását és hatá
rozatait. Nevezetesen foglalkozott a bel- 
missziói munkaprogrammal, az egyház- 
megyei Beim. Egyesület munkatervében 
iratmisszió, evangelizáló napok, presbi
terek lelki gondozása, az egyházmegyei 
KIE-munka ügyével. Az Állandó gyám
intézeti nap idejének kérdését szószék
csere útján, az egyházmegyei gyáminté
zet és belmisszió elnökségének közös 
terve alapján oldja meg az értekezlet. 
Gyülekezeti napközi otthonok felállítá
sáról, lehetőleg diakonissza vezetésével, 
mint legutób Dabronyban, azután a 
templomi igeszolgálat ügyéről, az egye
temes egyház által kiadott hitvallási ira
tokról, melyeket minden gyülekezet kö
teles megvenni két évre elosztott 30 
pengőért, lelkészi-szolgálati napló be
vezetéséről, a helyi Luther-szövetségek 
kötelező megalakitásáról, az advent első 
vasárnapján kötelezően bevezetendő új 
istentiszteleti rendről s ezzel kapcsolat
ban az „Erős vár“ egységes szövegéről, 
a budapesti Egyet. Luther-szövetség évi
5—20 pengős támogatásáról, a nyug
díjintézeti járulék-hátralékokról, me
lyeknek törlesztését az egyházmegyei 
számvevőszék ellenőrizni tartozik, most 
folyó zsinatunk új ülésszakáról. A pénz
táros és könyvtáros jelentése után Ka
kas József lelkész tartott „Krisztus pro- 
grammja és végrendelete“ címen lelkes 
előadást, melynek kapcsán gyülekezeti 
napközi otthonok felállítását, gyüleke

IflllllikH
M

M
IrU

. VIKII



1936 november 15. H A R A N G S Z Ó 381.

zeti szegénygondozást ajánl az általa is 
alkalmazott módszerek felhasználásával. 
Fájdalmas szavakkal mutatott rá arra, 
hogy evangélikus egyházunknak, dunán
túli egyházkerületünknek még ma sincs 
nyomdája, holott ez a nyomda az éne
keskönyvek és iskolai tankönyvek ki
adásából is szépen fenntartaná magát. 
Mivel szerinte Pápán kb. 300 (!) evan
gélikus középiskolai tanuló van, felve
tette egy Pápán létesítendő evangélikus 
internátus tervét és majdnem fogada- 
lomszerűen fejtette ki, hogy ennek az 
internátusnak ügyét kezébe veszi és el
indítja. Isten segítse! A tartalmas és 
magasszínvonalú napirend Ietárgyalása 
után Horváth Sándor nyugalomba vo
nuló várpalotai lelkész köszönte meg 
elnöklő esperes búcsúztató szavait. A 
lelkészi kar meghatva vett búcsút egyik 
legérdemesebb és legderekabb tagjától, 
kérve Istent, áldja meg a nyugalomba- 
vonuló érdemes lelkipásztor pihenő 
éveit.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Ausztria. Dr. Heinzelmann osztrák ev. 

püspök a reformáció ünnepére erőteljes 
hangú pásztorlevelet adott ki. „Egyhá
zunk — írja — itt Ausztriában kisebb
ségi egyház, amelynek hívei csak hu
szadrészét alkotják az ország lakossá
gának. De egyházunk az evangélium 
egyháza, mely az Isten igéjéből él.“

Németország. Fokozott mozgalom in
dult meg Luther reformátori iratainak 
tanulmányozására.

Franciaország. A római katolikus bí- 
borosi kar pásztorlevelet adott ki a 
kommunizmus ellen. A pásztorlevél rá
mutat arra, hogy Franciaország soha
sem volt akkora veszedelemben, mint 
most.

Spanyolország. Amikor Azana annak 
idején köztársasági elnök lett és az 
evangéliumi egyházak küldöttségét fo
gadta a nemzeti palotában, a következő 
— Spanyolországban még soha nem hal
lott — kijelentést tette: „Hála Istennek, 
változtak az idők. E palota ezentúl 
önök számára is mindig nyitva lesz". — 
Reméljük, hogy ha majd győz a keresz
tyén világnézet Spanyolországban 
mit szívből kívánunk — az evangélikus 
egyház sem lesz ott többé mostoha 
gyermek!

Finnország. Helsinkiben hatalmas if
júsági konferencia volt, amelyen 10 ez
ren vettek részt.

Anglia. A Brit és Külföldi Bibliatár
sulat az elmúlt évben 170 fontot (3400 
pengő) vett be használt bélyegekből. — 
Egész Anglia készül arra a nagy ün
nepségre, amelyet 1938-ban annak em
lékére tartanak, hogy ezelőtt 400 esz
tendővel helyezték eí királyi rendelettel 
az összes angol templomokban az anya
nyelvre fordított bibliát.

Strassburg. Dr. Schweitzer Albert or
vos-misszionárius és orgonaművész 
most dolgozik azon, hogy 52 új Bach- 
hanglemezt állítson elő.

Amerika. Baltimoreban október 31.-én 
leplezték le a lapunkban már bemuta
tott óriási Luther-szobrot.

K Ü L Ö N F É L É K
Apróságok. Az ukrán sajtóban 

díszhelyen jelenik meg azoknaz a 
neve, akik lakodalmukat és egyéb csa
ládi ünnepeiket alkohol nélkül tartják 
meg s azt az összeget, amit az alkohol 
fogyasztása emésztene föl, iskolai cé
lokra áldozzák. — Az Egyesült Álla
mokban még ma is 11,117.000 munka- 
nélküli van. — 1880 óta az idei év volt 
a legnapsugártalanabb esztendő.

A Lélek kardja. Mikor VI. Eduárd an
gol királyt annak idején megkoronáz
ták és ősi szokás szerint három biro
dalma jelképéül három kardot állítottak 
eléje, a király így szólt: „Még egy kard 
hiányzik, a Lélek kardja, a biblia, amely 
nélkül semmik vagyunk.“ Az angol ki
rályok azóta a szentírásra teszik le az 
esküt.

„Áldozatos hét.“ A Magyar Keresztyén 
Leányegyesület november 30-tól december 
6-ig áldozatos hetet tart Budapesten épí
tendő uj központi háza javára. A mozgalom 
egy mintalapját az alábbiakban közöljük:
Hétfő Egy napi keresetem  — — 2. — P
Kedd G yűjtöttem  és eladtam  a Ház

alap javára  10 to jást — — -  .80 „
Szerda Hat bará tnőm et meghívtam sü lt

tök uzsonnára , adakozásukból 1 20 „ 
C sütörtök M egkértem  a családom at hogy

ma takarítsuk  meg a hús á*át 1.20 „ 
Péntek M ikulás estélyünkre tervezett

tom bolára e lkészítettem  és be
adtam  kézim unkám at az Egye
sületnek  — — — — —

Szom bat Nem o n do lá lta ttam  — — — — .60 „
Egész héten gyalog mentem a 
hivata lba — — — — — 1.44 „

V asárnap Nem m entem  moziba — — —.40 .
Kávémból egy héten á t m egta
karíto tt cukor á ra  — — — —.30 „

Összesen : 7 94 P

Ennyit takarított meg könnyedén valaki 
egy hét alatt.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Születés. Ri t t e r  K á l m n győri 

sütőmestert és nejét Káldy Jolánt fiú
gyermekkel áldotta meg az Isten.

Esküvő. Oa r a m Gi z e l l a  polgári 
iskolai tanárnő és S z e p e s i  I s t v á n  
sikátori lelkész november 14.-én tartják 
esküvőjüket a szekszárdi templomban.

Halálozások. nemes Szelényi Oyuia 
Ödön, a budapesti deák-téri egyházzüz- 
ség pénztárosa november 2.-án, életé
nek 57. évében Budapesten elhunyt. — 
Regös G. István, felavatott lelkész, egy. 
gyakornok, november 9.-én, éllétének 
26. évében hosszas szenvedés után Pest- 
szenterzsébeten elhunyt. — Leffler 
Béla stockholmi magyar ügyvivő, no
vember 8.-án Stockholmban efhunyt. 
Egyházunk e derék fia sokat tett kül
földön a magyarságért. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA
V e g y e s .  Á tm e n e t ile g  e se tt  a tojás ára. 

O któberben  4 3 3  é s  fé l m éterm ázsa barom 
fit szállítottunk  A n glián ak. —  Árdrágításra  
k észüln ek  a sza lá m ig y á ro so k . — V árakozá
son  alu l m aradtak  az a lfö ld i szü reti ered 
m én y ek .

Terményárak Budapesten. Búza 17.40 
—18.15, rozs 14.40—14.65, takarmányárpa 
13.50—14.50, sörárpa 15.50—22.—, zab 
16.25—16.60 pengő métermázsánként.

Állatárak Bndapesten. Sertésárak : ura
dalmi nehézsertés páronként, 340 kg-on 
felül 111 — 112, 340 kg-on alul 106—110, 
szedett, közép páronként, 220—260 kg-ig 
96—100, 180—220 kg-ig 92-95, 100-180 
kg-ig 86— 90, öreg, nehéz p-ként, 300 kg-on 
felül 98—102, szedett, öreg, 90—96, angol 
hússertés p-ként, 180—220 kg-ig 98—100, 
angol sonkasüldő p-ként, 120—150 kg-ig 
91—96 fillér élősúly kg-ként.

Szerkeszt ő i  üzenetek
Ösagárd. A küldött levelek mindegyi

két közöltük már a K. H. május 24,-íkí 
számában. — K. J. Egyházaskosár. Mi
vel máshonnét is kaptunk hasonló cik
ket — hogy sértődés ne légyen —, ma
gunk írtuk meg a visszautasító választ.

STELCZER KÁROLY
müasztalos, lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH L A J0S -U .2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

Cégem különlegessége : 
szavato lt  jó kivitelit modern  
h á l ó s z o b á k  olcsó  ar*an.

R uhafestés - vegytisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15

Gallér tisztítás! 7—10

HOGYAN TÁMOGASSUK 
A Z  E V A N G É L I K U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  J Ó L É T I  E G Y E S Ü L E T E T  ? 1

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esr 'ben 

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
G o n d o s k o d á s  a  g y e r m e k r ő l !

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Ész
téi címre küldendők. 10—24



„Rúnántúli Prot .Lap" 
Kiadóhivatala HARANGSZÓ 1936 növember 15

PATA

A magyar lótenyésztés mai helyzete,
Irta: vitéz Pettkó Szandtner Tibor alezredes, 

a bábolnai ménes parancsnoka.
A világhírű magyar lótenyésztés az általános gazdasági 

válságot, a forradalmakat, az utána következett oláh rablást 
és az egyidőben olyan nagyon terjesztett motorizálást is bi
zonnyal a legjobban érezte és szenvedte meg.

Isten segítségével ma már mégis elértük úgy az állami, 
mint a köztenyésztésben is a háború előtti idők színvonalát, 
sőt merem állítani, hogy sokban felül is múltúk azt.

Először az állami ménesekről szólok, mint az országos 
lótenyésztés és a köztenyésztés gyökereiről.

Hogy magyar elfogultsággal ne vádolhassanak, nem az 
én szerény véleményemet, hanem a közelmúltban itt járt és 
arabs méneket vásárolni akaró német bizottságnak a német 
„Sankt Georg“ című lótenyésztési és lovassportokkal foglal
kozó szaklapban a magyar ménesek mai állapotáról írt cikkso
rozatából ragadok ki és idézek néhány igen érdekes szakaszt.

E bizottságnak világviszonylatban is elismert nagytudású 
és éles bírálatú és tollú elnöke Gustav Rau volt, ki a német bi
rodalom lótenyésztésének vezetője volt.

Mezőhegyesről többek között ezeket írja:
„Mezőhegyes helyreállítása olyan lótenyésztési csoda, 

amilyenre alig találni példát a lótenyésztés egész történeté
ben. Ha meggondoljuk, hogy a románok, amidőn Magyaror
szágba bevonultak, elvették csaknem az egész tenyészanyagot, 
1400 lovat, hogy úgyszólván semmi sem volt már meg s hogy 
ma ilyen érintetlen állományú ménest láttunk remek szép 
anyaggal, amely semmiben sem marad el a háború előtti szín
vonaltól, — akkor elfog a csodálat és tisztelet az ilyen teljesít
mény láttára. Mezőhegyes újjáébresztöjének a legszebb szob
rot kellene felállítani, amelyet Magyarország csak adhat. Száz
szorosán nagyobbat cselekedett, mint mindama nagy emberek, 
akik a múlt században a magyar lótenyésztés irányításában 
működtek.

Ami mezőhegyesi vér még létezett a megalázott és meg
csonkított Magyarországon, azt mind összeszedték és elvitték 
a régi tenyésztési helyre. Ott a szétszórt téglákból egyenkét 
rakták össze újból az épületet.

A helyreállítás azért sikerült olyan hamar, mert ugyan
azokat a vérvonalakat hozták megint össze. A magyar állami 
ménesek és a régi osztrák állami ménesek sikerének titka az a 
hűség, amellyel az alaptörzshöz ragaszkodtak. Ez azt jelenti, 
hogy mindig megmaradtak amellett, ami megvolt és amit már 
jónak ismertek. Nem bocsátkoztak mindenféle idegen vérrel 
való kísérletezésbe. A Nonius-tenyésztésen belül milliomszoro- 
san halmozták a Nonius vért, a Gidránban a Gidrán ősapáét, 
a Furioso és North Star törzsekben ugyancsak milliomszoro- 
san a Furioso és North Star apák és leszármazottaik vérét, a 
legkiválóbb egyedeket és ezáltal olyan tenyészeteket nyertek, 
amelyek nyugodtan kiállják az egész világ bírálatát.“

Mezőhegyesről írt cikkét ezzel fejezi be:
„Magyarország Mezőhegyes révén úgy el van látva ne

hezebb fajta melegvérű lovakkal, hogy egy ország sem lehet 
jobban.“

Kisbérről a következő véleményt adja:
„Kisbér mindég a legjobb angol vér hazája volt. Ott űzik 

a régen híres telivértenyésztést, amely Magyarországnak és 
Fiurópának oly sok magas színvonalú telivért adott és a nem

Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l vé t e t ne k:  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

kevésbbé híres angol félvér tenyésztést, amelyhez utóbbi idő
ben arabs félvért is kevertek. A lovak rendkívül nemesek. A 
kisbéri félvértenyésztésre azt lehet mondani, hogy szinültig 
meg van töltve telivérrel. Remek lovak ezek, a szépség és ne
messég legnagyobb, legmagasabb követelményeinek is meg
felelnek, teljesítőképességük rendkívüli, mozgásuk nagy, tért- 
nyerő és rugalmas. Magyarországon mindég a kisbéri félvér 
volt a legnemesebb hátasló.“

A kjsbéri angol telivér tenyésztésről a következőket írja:
„A telivér kancaménes kereken 20 egyedből áll. Hatalmas 

rámájával, összhangzatos mivoltával, csontjai erősségével, ez 
a ménes képviseli ma azt a színvonalat, amelyen Graditz (a 
németbirodalmi angol telivér ménes) állt a legjobb idejében, 
Lehndorff gróf alatt. Ritkán láthatni olyan szép anyakanca ál
lományt, mint amilyen ma Kisbéren van együtt.“

A bábolnai állami ménesben nyert benyomásait a követ
kezőképen kezdi:

„Álom az arabs lóról! Itt megtaláljuk az arabs lovat tel
jes szépségében, kifejezésében, nemességében. Itt áradozhatna* 
a lóbarátok és örvendezhetnek az arabs ló Mekkájának.

Hogy mennyire megrendült és megsemmisült minden 
fajta érték a legyőzött államokban azon kényszerbékék nyo
mán, amelyeket Versaillesben és Trianonban erőszakolt rájuk 
a többi ország, bizonyítja az a szomorú tény, hogy a magyar 
államnak szűkös pénzügyi helyzete folytán mérlegelnie kellett, 
hogy fenntarthatja-e továbbra is a szükséges keretek között a 
bábolnai ménest.

Pedig Bábolna megszűnése, vagy létszámának csökken
tése minden ország arabs tenyésztését a szívétől fosztaná meg- 
Látni való, hogy a versaillesi és trianoni bölcsek vészes mun
kája megsemmisít mindent és még a lótenyésztés ellen is for
dul. Bár erősödnék meg Magyarország mielőbb annyira, hogy 
Bábolnának, ennek a gyöngynek fennállását ne csak minden 
időkre biztosíthassa, hanem üzemét még nagyíthassa is. Mert 
ma igazán itt vannak a legjobb arab telivérek az egész világ 
számára. A porosz ménesvezetőség, amely az utóbbi évtizedek
ben nem egy bábolnai vérből való jó fedezmént használt, 
kénytelen mindég újból viszanyulni oda, ahol a legbiztosabban 
folyik a forrás és a legnagyobb gonddal ügyelnek a fenntartá
sára. A tenyésztés képe rendkívül örvendetes. Azok után a 
pusztítások után, amelyeket az állományban a világháború vitt 
véghez, céltudatos munkával nagyon hamar sikerült a tenyész
tésnek megadni a legmagasabbfokú egységesség és jellegzetes
ség benyomását. A kancák megvesztegetően szépek, alkatban 
hibátlanok és nagyon összhangzatosak. Kiválóan jók az első 
lábak, — mindig is ez volt Bábolna erőssége. Külön fejezetet 
érdemel a bábolnai lovak remek, kiadós, lendülettel teljes 
mozgása.“

Cikkét a törzsmének jellemzése után azon mondással fe
jezi be: „Minden jó szellem őrködjék Bábolna felett örök idő
kön át.“

Ezen idézett szakvéleményből is láthatjuk azt, hogy mi 
volt a titka csonkahazánk lótenyésztése eredményes újraéledé
sének: Az országos lótenyésztést vezető szakemberek hűsége 
és képzettsége, amellyel a beállott ménhiányt s az állami mé
nesekben a kancahiányt is nem idegen tenyészanyag vásárlásá
val s behozatalával, hanem kizárólag a megmaradott, megmen
tett ősi tenyészanyagból tenyésztette újra s az innen kikerülő 
méneket állította méntelepek, illetve fedeztetési állomások út
ján a köztenyésztésbe. (Folytatjuk.)

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

VIRÁ60T,
KOSZORÚT
legolcsóbban

iTIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó‘-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Érettségizett evangélikus ifjú elmenne 
jegyzői hivatalba gyakornoknak vagy 
bármilyen irodai munkára. Esetleg ne
velőnek is. Cím válaszbélyeg ellenében 
a kiadóhivatalban. 1—3

Az Ág. Hitv. Evangélikus Egyház
kerületek Jóléti Egyesületének soproni 
fiókja alkalmaz evangélikus vallású, jó 
összeköttetéssel rendelkező urakat és 
hölgyeket tagszerzökül. Jelentkezés 
hétköznapokon délelőtt 8—10 óra közStt

az egyesület irodájában, Sopron, ötvös 
utca 5.

Szerkesztő-bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ ZSEF.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63.
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Alapította:

KAPIBÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos: 
D un án tú li L u the r-S zöv etség .

M egjelen ik  m inden v a s á rn a p .

Ingyen mailé*''et tanáv alatt 

kéthetinként a KIS HARKNGSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Postacsekkszámla 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP
Melyik az Istennek ez az Igéje és Ígérete? Krisztus Urunk ezt mondja: Aki hisz és megkeresztel- 

kedik, üdvösül, aki pedig nem hisz, elkárhosik.
A keresztség lu theri m agyarázata  a kiskátéból.

A Harangszó 
szerkesztő kiadóhivatala:

G Y Ő R
II., Potöíi-tér 2.

Előfizetési ára: 
negyedévre 1 P  28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
1 0 % os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér.

ö le s ig

Isten  h á za .
És nevezé Jákob a hely 

nevét, ahol az Úr szólott vele 
Béthelnek. 1. Móz. 35, 15.

A laposan benne vagyunk a temp
lomépítkezésben. Örülünk neki 

és hálát adunk érte, hogy annyi 
templomunk épül, alig győzik fő- 
pásztoraink felavatni azo
kat. Biztató jel. Különösen, 
ha meggondoljuk, hogy a 
türelmi rendeletet követő 
újra éledés kora mutat ilyen 
templomépítési buzgalmat.
Végtelen öröm ez és még 
nagyobb biztatás. Biztatás 
arra nézve, hogy életerő 
van abban a gyökérben, 
melyből ilyen kedvezőtlen 
időkben, ilyen hatalmas 
hajtások nőnek.

Ebben a templomépítési 
időszakban nagyon termé
szetes az egyház hangozta
tott jelszava, a templomok 
tetszetős, lehetőleg művészi 
módon épüljenek. — Régi 
templomaink sokszor nem
csak a művészi vonásokat, 

a de még a jó ízlés követel
ményeit is nélkülözik. Meg
gondolandó ez nemcsak fj 
más egyházak hatalmas mű- 7Í 
vészi templomainak láttára, rj 
vagy az emberi jóizlés meg- U 
fontolására. Meggondolan- Ü 
dó azért is, mert az Ige I 
nem győzi eléggé hangsu- 1 
lyozni, milyen tökéletesnek j 
készíttette Isten a maga sá- g  
torát. Azt is nagyon erősen 
hangsúlyozza éppen az írás, hogy 
Salamon temploma művészi tökély- 
lyel készült. Tehát Isten akarata
ként fogadhatjuk el azt, hogy az 
Ő háza lehetőleg tökéletes formá
ban jelenjék meg az emberek 
szeme előtt.

Mikor azonban ezt meggondol
juk, akkor azt se szabad elfeled
nünk, hogy a fentebb említett meg
újulás kora, a feléledés kora szal
matetős, sokszor viskószerü temp
lomokon és iskolákon keresztül 
elevenítette meg Krisztus anyaszent- 
egyházát. Mindez figyelmeztet arra, 
hogy templomainkban egyáltalán 
nem a külső a fontos. Jákob egyet-

Ö kÖL alap.
Sgyházunk 1034-hcn összehívott zsinata 

törvénpalkotó munkája utolsó szakaszának 
megkezEóse előtt, 1936. november 11.-én a kö
vetkező ünnepélyes kitelvi nyilatkozatot tette :

„Q magyarországi evangélikus egyház, 
mint az íjr Sézus Krisztus egyháza, Sstennek 
az Ó- és Üjíestamentum szeníkönyveiben ki” 
jelentett 9géje alapján áll és él. (E keresztyén 
hit és élet egyetlen és elegendő forrásának 
és zsinórmértékének 9síen igéjét vallja, amint 
az Krisztus evangéliumában kétségtelen vilá
gossággal előttünk áll és amint az az egye
temes keresztyén — (Eposíoli, Niceai, (Etha- 
nasiusi — hitvallásokban, valamint a meg 
nem válloztatoti (Egostai hitvallásban és a 
vele megegyező evangélikus hitvallási iratok
ban : az (Egostai hitvallás "©édelmében, Cuther 
Kis- és Nagykátéjában, a Schmalkaldeni h it
cikkekben és az Sgyességi iratban a hit 
bizonyságtevő erejével kifejezésre jut“.

3 m e cgplbázunl^ öröl* a lap ja  !

fen házává, hogy ott beszélt vele 
az Úr.

A templomoknál is sok mindenre 
figyelnünk kell, de legnagyobb mér
tékben mégis arra keli figyelnünk, 
hogy olt az Ur tudjon velünk be
szélgetni. — Olyan-e a te templo
mod, hogy abban beszélgethet ve
led az Ui ? Miért tetszik neked a 
te templomod ? A külseje miatt, 

avagy azért, mert ott be
szélt már veled az Ur?!

Látod a legszebb, a leg
művészibb módon épült 
templomot könnyen ott tu
dod hagyni, belőle könnyen 
el tudsz maradni, azt köny- 
nyen megtudod tagadni, 
kárpótolni, de amelyikben 
beszélt veled az Ur, azt el 
nem tudod feledni, az az 
életednek lett egy darab
jává. Az számodra az Isten 
h á z a .  F á b iá n  Im re.

len követ állított fel a pusztában. 
Nem volt tornya. Nem lehetett ki
venni, hogy milyen stílusban ké
szült és mégis Béthel =  Isten háza 
volt az. És mégis Bethelié =  Isten 
házává tette Jákob életét. — Azt 
á követ, azt a helyet az tette Is-

Sorsdöntő napok.
Egyetemes egyházunk 

legutóbbi zsinata ezelőtt 
jó félszázaddal volt. Mos
tani zsinatunk, amely ezek
ben a napokban végzi be
fejező munkálatait, bizony
nyal szintén legalább ötven 
esztendőre ássa meg egy
házunk külső életének a 
medrét. Ezért nevezzük eze
ket a napokat sorsdöntő 
napoknak.

A zsinat munkálatairól 
még korai volna irm. Ha 
majd befejeződik, úgyis is

mertetni fogjuk kivonatosan az új 
törvényeket.

Annyit azonban már most is 
megállapíthatunk, hogy a zsinat 
jelentős űj törvény-anyagot alkot. 
Különösen az egyház közigazgatása 
és törvénykezése terén.
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Az is nyilvánvaló mär ma, hogy 
az új törvénykönyv szigorúbb lesz 
a réginél. Itt örvendetes tényként 
említhetjük meg, hogy bizonyos 
kérdéseknél, például a reverzális 
kérdésénél, a zsinat világi tagjai 
szigorúbb törvényeket kívántak, 
mint egyes lelkészek.

Bizony sorsdöntő napok! A zsi
nat tagjai érzik ezt legjobban. 
Nemcsak a lelkészi elem tart ki a 
reggeltől—estig szakadatlanul tartó 
fárasztó tárgyalásokon, hanem a 
világiak is, köztük miniszterek, fő
ispánok, magasrangu bírák és ügy
védek.

Imádkozzunk a zsinatért! Hogy 
Isten adjon világos bölcseséget 
azoknak, akik egyházunk szerve
zeti életének jövendő alapjait ezek
ben a sorsdöntő napokban fekte
tik le.

G yanús h á b o rg á s.
Sztranyavszky Sándor a zsinat egyik 

m ultheti ülésén a  reverzális kérdésévé! 
foglalkozó tö rvényjavaslatnál a követ
kező felszólalással élt:

„—  Úgy érzem , hogy nekem ehhez a 
kérdéshez felszólalni kötelességem , m ás
részt hogy úgy fejezzem  ki m agam at, 
szerzett tapasz ta la t a lapján  jogom is. 
Az evangélikus egyház ebben az ország
ban, sajnos, szám belileg gyenge s az 
utóbbi időkben olyan tám adásoknak van 
kitéve a reverzálisok révén, amelyek m ég

a jövőben tovább gyengíthetik  ezt az 
egyházat. Az a m ód, amelyet velünk 
szem ben követnek, fokozott óvatosságra  
kötelez m indannyiunkat. Törvényt a la 
pozunk, amely m esszi évtizedekre szól, 
az egyház fokozott védelm e tehát k ö te 
lességünk. Nem kapu t nyitni, hanem az 
egyházzal szem ben tudatosan  vagy ön- 
tudatlanul elkövetett bűnök előtt a k ap u 
k a t bezárni a dolgunk. Nem adhatunk  
kulcsot azok kezébe, akik erőtleníteni 
k ívánják egyházunkat.

—  Az egyház m eg  kell, hogy köve
telje tisztviselőitől a  hűség legm esszebb
m enő mértékéit és ped ig  akár fizetett a l
kalm azottról, ak ár fizetés nélkül szolgáló 
tisztviselőről van szó. Ezen a ponton  
sem miféle szabadságo t nem engedhet 
m eg a lelkiism eretünk. Ha figyelem be 
vesszük, hogy szinte a sö tét középkorra 
em lékeztető inkvizíció eszközeivel dol
goznak velünk szem ben, akkor — sa jnos 
—■ nem helyezkedhetünk más álláspont
ra. Az em ber m egdöbben, hogy a  m ai 
időben még lehetséges a lelkek ilyen 
erőszakos befolyásolása. De ha lehetsé
ges, akkor önm agunk védelméről feltét
lenül gondoskodnunk k e ll Kérdem, ki 
védjen  meg bennünket, ha m agunkat m eg  
nem  védelm ezzük!“ —

Épelm éjű em ber e felszólalásnak sem  
form ájában, sem tarta lm ában  nem fedez
het fel sértést. Nem nevez meg egyetlen 
m ás egyházat sem és tartalm ilag sem  
egyéb, minit sa já t tapasz ta la tra  tám asz 
kodó igazságm egállapítás.

Jellem ző azonban, hogy a  római k a 
tolikusok egyik-m ásik tényezője m agára  
vette  ez elvi irányú felszólalást és m es
te rké lt háborgással felel arra. A m ű- 
haragban  legm esszebb m ent a N em zeti 
Ú jság  című r. k. ú jság , amelyik az t kí
ván ja , hogy Sztranyavszky  Sándor 
m ondjon le képviselőházi elnökségéről.

M ásnap Sztranyavszky a következők
ben felelt a m érgelődöknekj

„— Egyes lapok úgy tün te tik  fel, 
m intha ezt a nyilatkozato t a zsinat el
nöki székéből tettem  volna m eg. Ez a 
beállítás a tényekkel ellentétben van: a 
zsinat padsoraiból tettem  a ny ila tkoza
to t. Onnan pedig pro testáns em ber és 
m agyar evangélikus em ber szám ára  fel
szólalást és vélem ényt nyilvánítani fökép 
akkor, amikor az az igazsággal egyező, 
nem csak jog, hanem  kötelesség.

—• Luther M árton példája az  evan
gélikusokat nem arra  tan ítja , hogy véle
m ényüket gyáva módon rejtegessék , h a 
nem arra, hogy ezt a vélem ényt minden 
körülm ények között, m ég akkor is, ha 
bármilyen eshetőségekkel állunk szem 
ben, hitünknek megfelelően nyilvánítsuk, 
az igazság erejével a lá tám asztva, m eg
erősítve.

—  Azt hiszem, az is vitán felül áll és 
m agyarázatra nem sz o ru l, 'h o g y  akkor, 
am ikor én az inkvizíció eszközeinek a 
m ai időkben való érvényesüléséről b e 
széltem  — szem ben velünk a reverzáli
sok  terén — , akkor nertj az  inkvizíció 
testi, hanem lelki eszközeire érte ttem  
m egállapításom at. Ezt a m egállapítást 
pedig változatlanul fenntartom  és ha rá- 
kényszerítenek, akkor bizonyítani fogom .

—• Végül pedig m ég ennyit: M agyar- 
országon még nem tartunk  ott, hogy a 
m agyar közéletben való szerep lésre  az 
adjon jogcímet, ha valaki a m aga m eg
győződését és azzal szem beni kötelessé
g é t m egtagadja.

—  Amennyiben a m agyar közéletben 
való szereplésnek ez lenne az előfelté
tele, úgy a közélet színpadáról lelépni 
bárm ely pillanatban hajlandó vagyok .“

A zsinat Sztranyavszky két felszóla
lásának minden szavával azonosíto tta  
m agát. *

Zrínyi prókátora. 5
T ö rtén e ti s z iá m ii,  n é g y  fe lv o n á sb a n . E g y k o r ú  d a lo k k a l.

Irta : P a y r  S á n d o r . Z enei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzem ényeivel is k ib ő v íte tte : K a p i  G y u la .

W ITTN Y ÉD Y : Ne féljen, K tám er uram . Szavaim ért helyt 
állok. Ha bajuk lesz, itt a  fejem, ü ttessék  le . És ha ezer 
m enykő zúdul is r'eám, Zrínyiről, az én uram ról vallást teszek. 
Akiben egész E urópa bizakodik, hogyne volna nékem egyetlen 
rem ényem  és sziklaváram  e pusztuló, sira lm as országban. 
Áldom a T erem tőt, hogy őt nekünk ad ta . Az ö karja és láng
elm éje a  mi végső m enedékünk. Egyetlen a hősök között. 
Phönix, am ilyent egye t szü lt a század s  a te rm észe t is m eg
fárad t, míg m egalkotta, A sok vétket és nyom orúságot lá tva 
e hazában, sokszor1 tö r  ki ajkam on szidalom  és átok, de ha 
Zrínyire gondolok, az o ltár kőfokára borulok, áldom Istent, 
hogy öt nekünk ad ta  s  mind eddig m eg tarto tta .

ANDRÁSSY: E g y ü tt imádkozunk kelm éddel.
PAUER: T án biz ö am a nagy Apolio, vagy m aga H er

kules? Hogy éppen egy -ké t csatárt nyert?  Mi az? Kiverni, 
m ajd mégis a császár veri ki a törököt.

W ITTNYÉDY: Kend meri öt ócsáro ln i?  Míg itt kairnar, 
főrend, főpap, a ranybo rjú t im ád mind: Zrínyi a  hazáért teszi 
kockára életét naponként. Míg a vezetők lelki vaksággal m eg
verve tétlen ülnek, m int egy újabb M ohács elő tt: ő a köiitö, 
hadvezér és állam bölcs sasszem ekkel néz előre és cselekszik. 
Míg m ásokat vallási, nemzeti harc szag g a t százfeilé: ő igaz
sággal és szeretettel ölel keblére minden náció t és religiót, 
hogy legyen egységes, erős nép e hazában és odakiálthassa a 
világnak: Ne bántsd  a m agyart!

M ETZGER: Ne oly tüzesen, W ittnyédv uram . Zrínyi sem 
Atlasz, hogy vállán hordaná a földiekét.

W ITTNY ÉDY : N yom orult skriba, idétlen gúnyolódásod 
nem ér fel a nagy em berig, sem a rövid eszed. Zrínyi m utat

példát, m iként kell szere tn i és m egm enteni a  hazát. Ne a 
privatum , hanem  a közjó  legyen tette ink  rugója. T eg y e  félre 
kiki faji, vallási é s  osztályéfdekét. L együnk egyek és m ag y a
rok e sokat szen v ed e tt, vértől ázott földön. A gondviselés 
nagy hivatást ta r t  fenn szám unkra itt a kelet kapuján . R ajtunk 
áll, hogy nagyok legyünk  s szabadok. Ez Zrínyinek álm a és 
szent hite,. E zért követem  én vakon tűzbe, vészbe; ezért sze
retem  jobban, m in t apám at, fiamat. Zrínyinek és hazám nak  hő 
szerelm e tesz engem  éabiatussá, em iatt vagyok nektek , óvatos, 
hideg burgerlájt, a „g rober Unger“ . Ez az égő horszerelem  
em észti csontom at, velőm et. Ebben lesz halálom és ha az ég 
úgy  akarja, eg yko r dicső feltám adásom . H át kövezzetek  meg, 
vessetek ki, po lgárok!

MAGYAR TANÁCSOSOK (lelkesen): Éljen W ittnyédy, 
éljen Zrínyi!

ANDRÁSSY: V eled érzünk, István komám . így beszél 
az igaz ember.

KRÁMER (a  ném et tanácsosokhoz): Kemény beszéd és 
szokatlan e helyen. Nem úgy beszél, m int a farizeusok.

PAUER: A ham is emberek nem illy gorom bák. De hát a 
m agyarokat e lrag ad ja  a hév és csak m aguknak ártanak .

NAGEL: W ittn y éd y  uram lázító beszédével m egvádolta 
a  bécsi udvart, m eg sé rte tte  személyemben a várost. H atá roza
tunka t fenntartjuk. A zt ajánlom, adja el házát és szüleit és 
Isten nevében h a g y ja  el a vár'ost, melynek eddig is annyi kárt 
okozott. Mi d icsőségesen  uralkodó (A ném et tanácsosok  hir
telen felállnak.) 1. Leopo'.dus királynak hódolunk. Zrínyi a 
horvátok bánja ám  szolgáljanak neki a horvátok és egyéb 
náció. Mi m aradunk , akik voltunk, ném et polgárok, soproniak. 
Első a város h a szn a  és jó hírneve. Isten m egáldja W ittnyédy  
uram at. Váljunk el békességgel.

W ITTN Y ÉD Y : Ez hát a végkielégítés? Ifjú ságom at ti- 
néktek  áldoztam és öregkorom ra m ost k ivetnétek? Ha csak 
a m agam  n yugalm át nézném, messze m ennék el közületek. 
Elűzne innen a rú t hálátlanság, mellyel fizettek, M ég a po rt
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A túloldali háborgóknak  csak ennyit: 
Ha vád hangzik el valahol, aki árta tlan , 
az ne vegye m agára , aki pedig nem á r
tatlan , m agára vessen  és — hallgasson!

nostól egy fogadalm i űrlapot, am elyben 
többek között az t is meg kellett Ígérnie, 
hogy a saját lelkészével többet nem áll 
szóba e kérdésben.

Hát nincs igaza Sztranyavszky- 
nak?

Sztranyavszkynak 
igaza van.

„Igen tisztelt Szerkesztő  Ür! Né
hány évvel ezelő tt nősültem . Magam 
róm ai katolikus vagyok, feleségem 
evangélikus. H ázasságkötésem kor 
nem tagadtam  m eg hitemet, csak 
annyi történt, hogy m enyasszonyom 
tól sem kívántam  a h ittagadást. Mert 
nem akartam  a házaséle te t azzal Kez
deni, hogy legdrágább  kincsét rabo
lom el annak, ak it szeretek.

S mikor m ost a rra  godolok, hogy 
bizonyos helyről m ennyit gyötörtek, 
m ásvallású m enyasszonyom at és 
leendő családi é le tem et mennyit gya- 
lázták, akkor —  sa jnos —  azt kell 
m ondanom , (hogy Sztranyavszkvinak 
igaza volt, m ikor az újfajta inkvizí
cióról b e szé lt. . . “

#
Egyik alföldi esperesünknél meg

jelent két római katolikus katonatiszt 
s kijelentették, hogy családalapítá
suknál saját m agukon tapasztalták 
azt, am it m ost Sztranyavszky  szóvá 
te tt. V egyesházas testvéreink — ha 
őszinték akarnak  lenni ■— százával 
tehetnek hasonló nyilatkozatot.

*

Jellemző idevonatkozólag  az alábbi 
eset is egyik dunántú li városi gyüle
kezetünkből. Hosszú zaklatással re- 
verzálist csikartak ki az evangélikus 
m enyasszonytól. E rre  kapott a plébá

Sírkeresztek között.
Az őszi gondolatok leghatalm asabbi- 

kát a halál foglalta le a m aga szám ára. 
Ha ki akarnánk térni is előle, az eg y 
házi év utolsó vasárnap ja  évenkint 

gondoskodik ártó l, hogy em lékeze
tünk vissza-visszatérjen hozzá. A sír
kereszteknek, a sírhalm oknak és a 
kriptáknak világához érkeztünk el 
ezúttal is.

Sok krip tában megfordultam  m ár 
életem ben, de elm ondhatom , egy sem 
volt teám  olyan hatással, m int a mi 
nem eskéri tem plom unk alatt m eg
húzódó egyszerű kis kripta. Nincs itt 
m árványkö a falban, érckoporsó a 
kriptafülkében. Sima téglafalak, le
hullott vakolat, m egsürűsödött levegő 
és néma csend fogadják itt az  em
bert. M ég csak koporsó sincs már. 
Itt csak csontm aradványok vannak, 
izokból is olyanok, melyek m ég da
colni tudnak az elmúlás, a lassú égés 
b iztos folyam atával. Ami a halált a 
tem etéskor e ltakarta  a szentek elöl, 
az mind elégett már. Itt m ár csak 
húsz egynéhány koponyacsont van, 
az is csak részben épen.

Milyen hatalm as prédikáció ez a 
halál kikerülhetetlen uralmáról. M eny
nyi minden vált sem mivé csak abban  
is, amiről ezek a csontok beszélnek. 
Két híres püspökünket is idehelyez
ték, vajion melyik lehetett a sok kö
zül az ö koponyájuk. Az egyiké, a 
m ásiké? Az egyik ala tt épült a 200 
éves artikuláris tem plom , a másik 
sok-sok lelki gyülekezetét ép ítgetett 
életében. N agyok voltak m unkáikban, 
ím e milyen egyenlővé tétettek  a hí
veikkel e síri kriptában.

A halál birodalm ában azt tanulja 
m eg az em ber elsőnek, hogy itt nincs

Budapest. Kerepesl-uti temető.
I t t  v á r ja  M e g v á ltó já t  G á n cs A la d á r .

is leverném saruim ról. De engem m agasabb  feladat köt e 
városhoz. Az a nép, melynek fejét ti m ost egyidőre elcsavar
tátok, nem a tietek , az  a m agyar hazáé. Az Á rpádok és m ég 
M átyás király ko rában  is a soproni po lg árság  mind jó m agyar 
volt, Frigyes c sászár hiába csalogatta őket. Ezt a népet a k a 
rom én most is visszaszerezni a m agyarságnak . Nágli b írósága 
nem örökkévaló, ü ra d t ,  Reichenhaller és a polgárok egv része 
velünk van. Én m ég bízom e népnek jobb érzületében. Én m ég 
küzdeni, élni, halni akarok hazám ért. E zért m aradok közietek. 
És van is jussom  m aradni, mert nekem , nem es em bernek a 
kelm étek polgári tanácsa  nem birám. C sak mint szom széd 
jöttem  be egy szór'a. Akármily tövises lesz m ár ezután itteni 
szállásom : nem m egyek, m aradok. Veletek, elöljárókkal fel
bontom  a frigyet, veletek szem beszállók; de a népet, m elyet 
m ost vakon vezettek , el nem hagyom . K iáltsatok bár halált 
re á m : én m aradok, őrhelyem en megállók.

ANÜRÁSSY: De ne is hagyd ám , édes kománk! Nem 
átka  és veszedelm e, hanem  áldása és büszkesége vagy a vá
rosnak. Ne a kalm árok , kufárok ítéljenek ebben az ügyben, 
hanem  az ország nagyjai, a  bán és a nádor.

12. JELENET.

( E l ő b b i e k .  W i t t n y é c j l y  P á l .  H ozza a helyhet.)
W ITTNY ÉDY : Jöjj csak, fiam! (Á tveszi tőle.) Ezelőtt 

huszonöt évvel,, m int első m agyar jegyzőnek, esküvőm re a d tá 
tok ti tanácsbeliek ez emléket. Én szen t sym bölum ot, a szö 
vetség  jelvényét lá ttam  benne, ö ssze  akartam  forradni veletek 
testben  és lélekben, de nem lehetett. Irigység, álnokság, g y ű 
lölet állta u tam at. Íme visszaadom . (Az asz ta lra  teszi N ágel 
elé.) A barátságolt felm ondtátok. Ezentúl m int ellenfél állok 
szem ben veletek. L egyen harc, ha keli. ü y ö zzö n  az igaz, győz
zön a jobb és erősebb . Isten m egáldja kelm éteket és té rítse  
jobb útra. Nágli Poldi, te jól kezded, sok ra  viszed, belőled

még báró lesz. Légy jó egészséggel! (W ittnyédy, fia és a 
m agyarok el.)

13. JELENET.
( E l ő b b i e k .  W ittnyédy  és társai nélkül.)

NÁGEL: Nem szeretem  az érzékeny jeleneteket. Circum - 
spectus polgárokban fő a hidegvél1. (A szenátorok m ozgolód
nak.) M icsoda m ozgolódás ez? T alán  van, akit ez a hangos 
m agyar dikció m eghato tt?  Szabadságot engedek, akinek te t
szik, ám menien u tána és hívja vissza W íftnyédyt.

METZGER ÉS A TÖBBIEK: Nem m együnk! Pusztu lja
nak az idegenek!

PAUF.R: Éljen Nágel Linót úr, az új városbíró! (É ljenzés.)
NÁGEL: M egkérdezhetjük a népet is! (O ftkünn zaj.) 

Hallom már, ottkünn nyugtalankodik a nép. Nehezen várja a 
lakoma és tánc kezdetét.

M ETZGER: Ne szegjük m ost a kedvüket.
NÁGEL: De reánk, elöljárókra is m ég egv fontos funkció 

várakozik. Az eilsö ülés végére tűztem  ki a  hivatalos bo rkós
tolás aktusát.

M ETZGER: Vivat! B íróválasztás és borkóstolás! Az
egyik is jó. a másik se rossz. A mi bírónk bölcs ember.

NÁGEL: Szetetem  dolgaim ban a szép harm óniát. Egy
más mellé teszem , ami összeillik. A kam arás nyissa fel a város 
pincéjét és so rra  vesszük a hordókat, hogy erejük és édessé
gük szerint m egtakszáljuk a város borát. Menjünk uraim , 
senki el ne m atadjon!

PAUER: Ebben az egyben ne féltsen bennünket bíró
uram. Húsz éve szolgálom  a várost, de ennél az aktusnál m ég 
soha egy szenátor sem hiányzott. Eljönnek a betegek és a  fél- 
holtak is.

NÁGEL: öröm m el hallom. így kell lenni továbbra is. 
A laposság, rend és pontosság a jelszavam . Menjünk! (Indulni 
készülnek. A néptöm eg velük szem ben özönlik be a föajtón.)

(Folytatjuk.)
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m egújított tem plom ot, az új orgonát, az 
1848— 49,-iki szab ad ság h arc  és a világ
háború hőseinek a tem plom ban elhelye
ze tt emléktábláit.

D. Kovács Sándor püspök avató be
szédében em lékeztetett a  templom m a
gasztos ren d e lte té sé it. M egem lítette, 
hogy ő is abból a  tem plom ból indult ki 
az életbe; az e lő tt az  oltár előtt te t t  
konfirmációi fogadalm at. A beszéd vé
geztével m egszólalt az  új orgona Kapi- 
Králik Jenő m űvészkeze alatt. A gyüle
kezet ,,Á11 már a ha jlék“ kezdetű éneket 
énekelte, melyet D. K ovács Sándor püs
pök ez alkalom ra szerze tt. Görög Ernő 
helyi lelkész Luk. 2, 14. beszédében az t 
fejtegette, hogy legyen a templom Isten 
dicsőségének, az összetartásnak , a  béké
nek temploma. Az istentisztelet v é g e z 
tével az em léktáblák felavatása követ
kezett. Dr. Sztranyavszky  Sándor egy 

lö le t, b o sszú , i r ig y s é g ,  g o n o s z  k ív á n s á g  
s tb . ,  m á r  m a g a  a z  i s  n a g y  bún, h o g y  
n em  é rze d  s z ü k s é g é t  a  s z e n ts é g e k k e l v a ló  
é lésn ek , m er t h iszen  e z  a z t  je le n ti, h o g y  
n in cs  h ited, n em  f ig y e lm e z e l  a z  igére. 
K r is z tu s  sze n v e d é sé t e lf e le d te d  s n y a k ig  
ü ls z  h á lá tla n sá g b a n  és  m in aen féle  le lk i  
szö rn y ű sé g b e n . Luther.

N a g y v e le g .
Bensőséges ünnepség  keretében ava t

ták  fel novem ber 8.-án a nagyvelegi

házkerületi felügyelő avató  beszédében 
összehasonlíto tta az 1848— 49-es sza
badságharco t az 1914— 18. évi v ilághá
borúval. Mind a kettő t elveszítettük, de 
am int az első alkalom m al is volt feltá
m adás, úgy a m ostani nehéz helyzetek
ből is lesz. Az ava tás után Kapi-Králik 
Jenő saját szerzem ényű „H ősök em léke“ 
című orgonajátékában gyönyörködhetett 
a gyülekezet. Az ünnepi közgyűlést dr. 
T raeg er Ernő egyházközségi felügyelő 
vezette.

OLVASSUK A BIBLIÁT
Csendesedjetek e l!

N ovem ber 22. Gál. 2, 20., 
I. T hess. 5] 17. Az első igét 
csak akkor m ondhatja el m a
gáról valaki, ha igazán tud 
im ádkozni, ha im ádkozó életet 
él. C sak akkor él bennünk Jé
zus, ha im ádkozunk. Ha elha
nyagoljuk az im ádságot, m a
gát Jézust hanyagoljuk el. Mu
tasd  m eg őszintén, milyen sze
repe van életedben az im ád
ságnak és m egm ondom , mi
lyen viszonyban vagy  Jézus
hoz. Sundar Sing az t m on
dotta, hogy m indig veszede
lem ben van a lelkünk, ha nem 
im ádkozunk.

N ovem ber 23. Mt. 14, 23. 
A z . im ádsághoz lehetőleg ke
ressük a  m agányt. De ne csak 
a rta  törekedjünk, hogy em be
rek ne zavarjanak  bennünket, 
hanem arra  is, hogy Isten gon
dolataink zűrzavarából is ki
vezethessen, hogy így teljesen 
egyedül lehessünk Istennel és 
ne a  sa já t lelkünk által elénk 
v e títe tt képeket lássuk, ne a 
sa já t gondolatainkat halljuk, 
hanem  valóban egyedül m agát 
az Istent.

N ovem ber 24. Csel. 4, 23—  
31. A m agános im ádkozás mel
le tt buzgón kell gyakorolnunk 
a m ásokkal való együttes 
im ádkozást is. A m int nem tud 
im ádkozni az, akinek nem 
drága az az idő, am ikof csak 
az Isten van m ellette egyedül, 
úgy nem tud im ádkozni az 
sem, aki nem tud  gyerm eki 
egyszerűséggel és őszin teség

gel szólni Istenhez a hívők közösségé
ben.

N ovem ber 25. Luk. 6, 12. Jézus sok
szor nagyon hosszú időt tö ltö tt el az 
im ádkozásban. B izonyos, hogy ez a 
hosszú im ádság, ha az egész éjszakát 
vette  is igénybe, nem fárasztó  lelkigya
korlat, hanem felüdülés volt a  szám ára. 
Jelent-e néked olyan felüdülést az im ád
ság, am elyet szinte nehéz abbahagyni?  
Veszedelmes dolog, ha azért töltesz 
hosszú időt az im ádságban, hogy azzal 
több legyen az érdem ed, de nagy  áldás, 
ha  valaki m ár a zé rt tud ja  ezt m egtenni, 
m ert m egkapta az t a kegyelm et, hogy 
felüdülés, Istenbe való boldog, ö rven
dező elm erülés szám ára az im ádság.

N ovem ber 26. Mt. 6, 7— 15., Pred. 
3, 7. M intha Jézus tiltó parancsa  a sok- 
beszédü im ádság ellen ellentétben ál
lana az ő m agatartásával. Hiszen ő éj-

,\'em érzel bűnt, — m o n d o d  — 
sem  a  v i lá g  é s  ö rd ö g  e llen  n in cs h arcod , 
e zé r t  h á t nem  é rze d  s z ü k s é g é t  a  s z e n ts é 
g e k k e l v a ló  élésnek. A z t  f e le le m :  nem  h i
s z e m , h o g y  e g ye d ü l k iv é te l  vo ln á l a  s z e n te k  
k ö zö tt .  H a  ig y  v o ln a , m in d en  u tcán  m elyb e  
b e lé p sz  m e g  kellene h u zn i a  h a r a n g o k a t  
m o n d v á n :  „ I tt  m eg y  a  m in d en  s z e n te k  
s z e n tje ,  a k in e k  n in cs bűn e, se m  b ű n tu d a ta “ 
D e  tré fa  n é lk ü l m o n d o m : H a b ű n t nem  
é rze l m a g a d b a n , a k k o r  e g é s z  b izo n y o sa n  
e g észen  m e g h a ltá l m á r  a  bű n eidben . É s  
h o g y  a  k ü lső , d u rv a  b ű n ö k rő l ne is  b e szé l
tek , m in t a m ilyen  a  h á z a s s á g tö r é s , g y ű -

kivétel és szem élyválogatás. Itt minde
nek sem mivé lesznek. Por és hamu. Isten 
keze egyform án összetör szegényt és 
gazdagot, nem est és pórt.

A halál birodalm ában járva, reádöb
benünk arra, hogy ez a mi földi vilá
gunk ro thadó, elmúló világ, melynek 
őrlő hatalm a elöl nincs sem m inek m e
nekvése. Néked se, nékem  se.

A halál elér egykor m inket is, am in t
hogy elérte a tem etőben nyugvó szeret
teinket is, kiknek sírjá t gonddal m eg
igazga ttuk . —  Sőt körül vagyunk vele 
véve életünk minden pillanatában. Je l
képezi ezt szám om ra az is, hogy falunk
nak akárm elyik végén m egyek 
is ki a  mezőre, a két felekezeti 
tem ető  ném a halotti p réd iká
cióval köszönget felém. Igazuk 
van, ez a föld a halál birodal
m ába torkollik. Halál felé fut 
minden élet, minden, ami csak 
van.

M égsem osztom azok néze
té t, akik a halálnak ez egye
tem es uralm a m iatt csak  fáj
dalm at és veszteséget látnak 
és em legetnek. A halál nem 
csak szerető szíveket vesz el 
tőlünk, nem csak fájdalm akat 
osztogat és a mi igen d rág á 
nak ta r to tt életünket oltja ki, 
hanem  am ellett, hogy sokszor 
m egjelenésével nagy kínoknak 
és szenvedéseknek is véget 
vet, m ég az egyetlen út és le
hetőség  ahhoz, hogy e lju thas
sunk jegykor Istennek színe 
elé. A halál nem önm agában 
álló hatalom . Isten keze m u
tatkozik  m eg minden jelensé
gében. Kegyelem van abban 
is, ahogyan és am ikor elszólít, 
bárha mi meg nem érthetjük  
azt.

Sírkeresztek között őszi 
szellő hidegre csípi arcunkat.
E gy-egy régi fakeresztet eltör, 
egy-egy  sírkövet kidönt. Nern 
Ernái még, o lyan sírkeresztet, 
m elynek vízszintes ágá t kivette 
az összeeresztésből a szél és a 
szú? Kövesd szem eddel az ilyen 
m egm aradt, földből induló ágat 
egészen az égig és tanu ld  meg, 
e fadarab a Krisztus keresztjé
nek em lékeztetője és hogy 
ezért nincs m ás m egoldás a 
halállal szem ben, m int am it Ő, 
a feltám adt M egváltónk sze
m élyesít m eg szám unkra: a feltám a
dás.

S írkeresztek között azzal a hittel 
járj: a Krisztusban feltám adunk!

Novák Elek.

A  m e g ú jíto tt  n a g y v e le g i  tem p lo m .
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szakákat töltött imádságban. A látszó
lagos ellenmondás azonnal megszűnik, 
ha észrevesszük, hogv az igazi imádság 
nem csupán a mi beszédünk Istenhez, 
hanem sokkal inkább az Isten beszéde 
mihozzánk. Aki nem tud hallgatni, 
csendben lenni az Isten előtt és figyelni 
az Isten szavára, az még nem tanult 
meg igazán imádkozni.

November 27. Mk. 1, 35. Állandóan 
kell imádkoznunk, de a legfontosabb 
talán mégis az, hogy reggel töltsünk 
huzamosabb időt Isten színe előtt. A 
csendes óra legalkalmasabb ideje a reg
gel. Amikor a legfrissebb a lelkünk, ak
kor kell feltárnunk az Isten előtt, hogy 
a Től'e jövő hatásokat befogadhassuk. 
Isten méltósága is ezt követeli tőlünk. 
Ettől eltérni csak Isten határozott pa
rancsára volna szabad.

November 28. Luk. 18, 1—8. Az imád
ságban ki kell tartanunk akkor is, ha 
az nem jár együtt felemelő érzésekkel, 
ha az volna is az érzésünk, hogy Isten 
elrejtőzik előlünk. Nem szabad azon
ban magunkra erőltetni az emelkedett 
hangulatot. A mi feladatunk csak az, 
hogy kitartóan zörgessünk és várjunk. 
Istennek magának kell kinyitni az ajtói 
és bevezetni bennünket újra az öröm és 
békesség csodavilágába és Ö ezt meg 
is teszi bizonyosan a maga idején, ha a 
kitartó imádságban meg nem lanka
dunk.

B élák J á n o s

OR GO N A -A  VA TÁSÍ ÉNEK.
D a lla m a : Én Isten em  en bűnös em ber . . •

Hála néked mennyei Atyánk,
Hogy e napot érnünk adtad.
Ki meghallgatsz itt minden imát,
Te álld meg most ez orgonát —
Hogy dicsérjünk szent zsoltárral, 
Orgonánk áldott hangjával.

Jöjj el hozzánk Ur Jézus Krisztus!
Végy szállást mi sziveinkben!
Óh, Te légy velünk, ha bánatos,
Vagy öröm dal zeng lelkűnkben. 
Magasztalunk szent zsoltárral.
S orgonánk áldott hangjával.

Óh szentelj meg Isten Szentlelke 
S olts mélyen a sziveinkbe,
Minden Hozzád szálló éneket 
Mit szivünk itt zenghet Neked.
Ha a lelkünk Hozzád szárnyal, 
Orgonánk áldott hangjával.

Atya, Fiú, áldott Szentlélek — 
Magasztaljon minden ének!
Ha szenved és örül a lélek 
Óh, csak tebenned remélhet.
S  mi lelkűnknek im szárnyat ád,
Te áldjad meg ez orgonát! . . . ?

P u szta y  Józse f.

Spurgeon utolsó prédikációjából. „Min
denkinek szolgálnia kell valakit. Vagy 
magát, vagy a sátánt, vagy a Krisztust. 
Tied a választás. Áldom az Urat azért 
a 40 esztendőért, ameddig szolgálhat
tam őt . . . “ — 1891 június 7.

K A R C O L A T O K
TiltaKozzunK !

J1 rádió szolgálatát nagyra ér
tékeljük. Egészen bizonyos, hogy 
egyházunk a rádió- előfizetők kö
zött százalék szerint a legelsők 
sorában áll.

Éppen ezért van jogunk szóvá- 
tenni az alábbi két rádió-sérelmet.

Október 31. -én D. Kapi Béla 
püspök rádió-istentiszteleti szol
gálatát imádság közben szakítot
ták meg. Példátlan és hallatlan 
eset.

November 8.-án Bang ha juzsuita 
„szentbeszéd“ öroe alatt Luther- 
gyalázó, sértegető szónoklatot 
tartott.

Hogy ilyesmi többé elő ne for
duljon, rádió-előfizető olvasóinkat 
arra kérjük: ne sajnáljanak egy 
10 filléres levelezőlapot arra, hogy 
„Pádióigazga foság, Budapest“ cí
men kifejezzék felháborodásukat 
a fenti két sérelem felett.

Tiltakozunk a rádió durva ollója 
ellen, amely az evangélikus isten
tiszteletet éppen imádság közben 
szeli ketté. S  tiltakozunk az ellen, 
bony izgága egyének a mi pén
zünkből is élő rádión keresztül 
gyalázzák egyházunkat.

Legjobb volna, ha a tiltakozást 
gyülekezetenként a lelkész vagy  
a tanító szervezné m eg!!

H E T I  K R Ó  N I H A
Horthy Miklós kormányzó arcképét és 

sajátkezű sorait a berlini magyar követ 
átnyújtotta Hitlernek. — Magyarország 
és Ausztria külügyminiszterei a schön- 
brunni kastélyban ünnepélyesen elismer
ték az olasz uralmat Etiópiában. — Szüllő 
Géza tiltakozott a prágai parlamentben 
a magyar és német kisebbségek elnyo
mása ellen. — Losonc magyarsága le
leplezte és megbuktatta a panamázó 
cseh polgármestert. — A bécsi konfe
rencia jelentős lépés volt a Dunameden- 
ce újjáépítése felé. A hivatalos beszá
moló megállapítja, hogy Róma és Ber
lin barátságosan együttműködnek a 
dunai kérdések megoldásánál. — Abesz- 
színia gazdasági kihasználásában Ma
gyarország és Ausztria is résztvesz. — 
Ausztriában tilos a sztrájk és a munkás
kizárás. — Revizióellenes értekezletet 
tartanak Bukarestben a kisantant kép
viselői. — Ciano grófot meghívják Lon
donba az angol-olasz megegyezés elő
készítésére. — Beck lengyel külügymi
niszter hazautazott Londonból. — Len
gyelország a jövőben Belgiumhoz ha

sonlóan semlegességi politikát akar kö
vetni. — Hatalmas erődvonalat építenek

a franciák a belga határ mentén, — 
Madrid belvárosáért tankok, páncél
kocsik, repülőgépek fedezete alatt har
colnak a nemzeti csapatok. A spanyol 
vörösöket a szovjet támogatja. — Le
zuhant a moszkvai parádén egy bomba- 
vető repülőgép. — Ciprusz szigetén te
lepítenek le 200.000 lengyelzsidót.

H A R A N G S Z Ó
Szentháromság utáni 

24. vasárnap.
M áté 6 ,1 8 - 2 6 .

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja 
legyen a hálaadás napja. Hála, Isten meg
tapasztalt kegyelméért, a megtartásért, a 
sok felkínált áldásért

A egyházi esztendő utolsó vasárnapja 
legyen a bűnbánat vasárnapja. De sok 
alkalmat elmulasztottunk! Isten meg akart 
eleveníteni, mi pedig jól éreztük magunkat 
a bűnben.

Urunk bocsásd meg bűneinket s újítsd 
meg rajtunk kegyelmedet!

A  d u n á n t ú l i  e g y t j á z l e e r ü l c t
szétküldötte már az esperesi hivatalokba 
Kapi püspök arcképeit, amelyből egy-egy 
példány — a kerületi gyűlés határozata 
értelmében — elhelyezendő a lelkészi hiva
talokban és az iskolákban — Magánosok 
számára néhány példányt visszatartott a 
püspöki hivatal. A gyönyörű nagy kép 
ára 4.50 P. Megrendelhető e címen : Ev. 
püspöki hivatal, Győr, Kossuth-u. I.

Nyugalomba-vonu'ás. Horváth Sán
dor, várpalotai lelkész december 1.-én, 
Nagy Lajos szentantalfai esperes-lelkész 
január 1.-én nyugalomba vonul.

Uj kományfőtanácsos. A kormányzó 
Zongor Béla körmendi espereslelkészt 
az egyházi életben végzett szolgálatai, 
elismeréséül kotmányfőtanácsossá ne
vezte ki.

Tanítócsere. Kartalik János maglódi 
tanító állomást cserélt Jeszenszky Sán
dor kondorosi tanítóval. A cserét mind
két egyházban az egyházközgyűlés jóvá
hagyta és az ügyletnek szép, rendes le
folyását a hívek szeretettel intézték.

Nagygeresd. Özv. Kenessey Gáspárné 
szül. Tresztyénszky Gizella a nagyge- 
resdi gyülekezetnek ajándékozta édes
apjának, néhai Tresztyénszky Gyula 
nagygeresdi lelkész és a soproni Alsó 
Egyházmegye esperi«»ének olajfestésű 
arcképét. Ä díszes keretbe foglalt ha
talmas festményt meleg ünnep kereté
ben helyezte el a gyülekezet s ez alka
lommal vitéz Balogh Ernő lelkész ke- 
gyeletes szavakkal emlékezett . meg a 
gyülekezőt nagynevű lelkipásztoráról. 
Az ünnepség alkalmával kedves vendége 
volt a gyülekezetnek özv. Kenessey Gás
párné, leányával, Tresztyénszky lelkész 
unokájával együtt.

Kaposvár. A gyülekezetnek két szép 
jubileumi alkalmat adott az Isten ke
gyelme. November 4.-én, a református 
testvérek Gyülekezeti-házában nagysza
bású kulturest keretében ünnepelte a 
Nőügyiét 20 éves fennállását. Az egye
sület 20 éves áldott munkájának hálás 
elismeréseként felekezeti különbség nél
kül nagyszámú közönség vett részt az
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ünnepélyen. Dr. Bányay Lajos kir. tör
vényszéki bíró, a Nőegylet titkára be
számolt az elmúlt 20 esztendő munká
járól, majd Kasza Dezsőné kíséretével 
örőller Erzsébet adott elő művészi he- 
gedűszámokat. Az ünnepély középpont
jában Dr. Matolcsy Mátyás országgyű
lési képviselő előadása állott. „A jóté
konyság Krisztus és a nemzet szolgála
tában“ címmel szólt karunk rettenetes 
erkölcsi és anyagi nyomorúságáról és 
hitvalló határozottsággal mutatott rá 
arra, hogy amint ez a nyomorúság a 
krisztusi törvények megtagadásának a 
következménye, ugyanúgy ebből a nyo
morúságból semmi más ki nem segít
heti az emberiséget, mint a szeretetnek 
Krisztustól nyert törvényié. Kasza De
zsőné zongorajátéka után Takáts Béla 
lelkész háiaadó és könyörgő imádsága 
majd a himnusz eléneklése zárta be az 
ünnepélyt, —• amely anyagi szempont-, 
ból is jelentős eredményt hozott. — A 
másik jubileum Takáts Bélának, a gyü
lekezet lelkipásztorának a gyülekezet
ben végzett ugyancsak 20 esztendős 
munkájáról beszélt. Ezzel kapcsolatban 
8.-án, vasárnap istentisztelet után a Nő
egylet díszközgyűlést tartott s a gyüle
kezet jelenlétében a presbitérium és a 
Diákszövetség bekapcsolódásával meleg 
szeretettel vette körül a jubiláló lelki- 
pásztort, aki meghatva mondott köszö
netét híveinek ezért az általa nem kere
sett ünneplésért és tett bizonyságot Is
tennek arról a kegyelmes erejéről, mely 
általa olyan csodálatosan működött a 
gyülekezetben. A Nőegylet és a Diák
szövetség öszrnjte szelletének bizony
ságaként egy Luther-köntössel, Ele ve 
papi föveggel ajándékozta meg a lel
készt.

Óbuda. Az egyházközség az adventi 
időszak minden péntekjén esti istentisz
teletet tart. Az igehirdetés összefoglaló 
táfgva: A te Üdvözítőd jön. lgehirdetök: 
dr. Deák János. Egyed Aladár, Turóczy 
Zoltán, Zuiauf Henrik.

Sand. A Szőkedencsi Ifjúsági Egyesü
let november 8.-án meglátogatta a sandi 
ifjúsági egyesületet. A délelőtti közös 
istentiszteleten Teke Dénes sandi lelkész 
szólt a hallgatósághoz. Délután ifjúsági 
vallásos-délután volt a templomban, 
ahol Teke Dénes sandi lelkész beszédet 
mondott az ifjúságnak. Luther névün
nepével kapcsolatban FischI János sandi 
ifjúsági elnök szólt a hívekhez és az ifjú
sághoz. Fiezlcó József szőkedencsi ifjú
sági elnök az ifjúsági egyesület céljáról 
és fontosságáról beszélt. Szavaltak: Je- 
kisa Lajos, Tamás Sándor és Papp Jenő. 
Este az iskolában a szőkedencsi ifjú
sági egyesület több egyfelvonásos szín
művet adott elő.

Kondoros. Az egyházközség vallásos 
délutánt rendezett, amely a gyermekek 
karácsonyára 160 pengőt eredményezett. 
Balczó András lelkész megnyitó szavai 
után szavalt Jeszenszky Gyurika. Ün
nepi beszédet mondott Korim Kálmán 
szarvasi vallástanár. Énekelt az evan
gélikus énekkar. Végül Damcsák István 
szavalt.

Egyházaskozár. A 150 esztendős 
templom újjáalakításával' kapcsolatban 
a következő ünnepségek folytak itt le: 
A dombóvári lelkészi kör tanácskozott 
és a lelkészi becsületszók ügyét vitatta 
meg. A mecsekvidéki Tanító Kör kon
ferenciát tartott és mintatanítást muta

tott be. A gyülekezetben evangelizációs 
nap volt az asszonyok, presbiterek és 
ifjúság számára. Vallásos estély és 
hangverseny volt a templomban. To
ronyzene gyönyörködtette a község la
kosait. Gyalog István föesperes magasz
tos ünnepség keretében adta át a temp
lomot rendeltetésének.

Evengélikus Naptár. A Szlovenszkói 
Magyar Evangélikus Szövetség terjedel
mes és tartalmas naptárt adott ki.

Budapest. Középeurópa és a Balkán 
keresztyén ifjúsága az elmúlt napokban 
konferenciát tartott, amelyen megvitat
ták az ifjúság számos kérdését. Már ma- 
gábanvéve az is nagy dolog, hogy ellen
séges népek ifjúsági képviselői le tudnak 
ülni egymás mellé. A konferencián részí- 
vett D. Raffay Sándor püspök is.

Debrecen. A város legrégibb jóté
konysági egyesülete az evangélikus Fil- 
'éregylet most ünnepelte szolgálatának 
50. évfordulóját. — A gyülekezetben 
november 21—22.-én evangélikus napok 
lesznek az Országos Luther-Szövetség 
rendezésében. November 22.-én D. Kapi 
Béla püspök prédikál.

Kapi-Králik Jenő: Ünnepi karok. Min
dig öröm az nekünk, ha arról adhatunk 
hírt, hogv valamiben egy lépéssel is 
előbbre jutott a mi evangélikus egyhá
zunk. A fenti cimen megjelent gyermek
karok, nőikarok vagy férfikarok haszná
latára szánt 3-szólamú kórusokról szóló 
híradásunk is ilyen örömhír. Iskolazenei 
s Templomzenei igényeink hosszú időkön 
át olyan szerények, sőt szegények vol
tak, hogy szinte fel sem tűnt a művé
szettel és ihlettel alkotott kórusok hiá
nya. Ma hála Istennek a legtöbb iskola 
és a legtöbb gyülekezetünk érzi, hogy 
az énekkari művelődés nemes versengé
sében evangélikus egyházunknak előkelő 
helyet kell biztosítanunk s az egymás
után alakuló gyermek- és férfikarok ke- 
resve-keresik a szép s megujhodott szel
lemben írt karmüveket. Melegen ajánljuk 
minden érdeklődőnek Kapi-Králik Jenő 
kórusait. Azt kapjuk bennük, amit várunk 
ma a kórustól. Fölényes művészetet, ben
sőséges muzsikát, amely az evang. múlt 
hagyományai szerint a lélek mélységei
nek csodálatosan értékes érzelmeit tol
mácsolja. Könnyen tanulható szólamai 
dallamosak, ritmikailag tökéletesen ön
állóak s összhatásukban nemes egyszerű
ségükön is valami meglepő ünnepiesség 
üt át, amit csak az igazi művészi ihlet 
adhat a műveknek. Partitúra (ádventi, 
karácsonyi, böjti, húsvéti kar) kapható 
30 filléres árban Bethlen Rt. könyvkeres
kedésében, Budapest, IX., Kálvin-tér 8. 
Nagyobb rendelésnél 20 százalék enged
mény.

Mivel a Mennyei Jelenések c. könyvre 
eddig távolról sem érkezett be annyi 
megrendelés, amennyi a könyv kiadását 
lehetővé tenné, kérem mindazokat, akik 
a könyv iránt érdeklődnek, küldjék be 
megrendelésüket a november 30.-ig meg
hosszabbított időpontra címemre: özv.
Vargha Gyuláné, Budapest, II., Keleti 
Károly utca 33.

K é s z í t s ü k  e l ő  a z  E g y e t e m e s  I m a h e t e t !  Az
Evangéliomi Világszövetség (allianc) az 1937. évre is 
elkészítette az Egyetemes in iahé t tárgysorozatát, am e
lyet a Magyar Evangéliomi Szövetség december hó 
elejen szét fog küldeni M inthogy a MESZ m ár az óv 
első felében alapszabályokkal egyesületté a lakult s 
minthogy negyedévi folyóiratot is szándékozik ind í
tan i, az imaheti felhívás és tárgysorozat e lap leg
első szám ában fog m egjelenni. A ME£Z vezetősége

azonban már ezúton felkéri a  különböző evangéliomi 
gyülekezeteket és egyesületeket, hogy m ár most te 
gyék meg 4 szükséges intézkedéseket az 1937. jan. 
H -ától i0.-Sig tartandó im ahét m egszervezésére, lina- 
heti tárgysorozatot az érdeklődőknek dr vitéz Csia 
Sándor, a Magyar Evangéliomi Szövetség ügyvezető 
alolnöke (Budapest, VI., A ndrássy-ut 83. fsz. 2 ) szí
vesen küld*

H A T Á R O K O N  t ú l
Ausztria. Északausztria szuperinten

dense, Koch Ernő nyugalomba vonult. 
Utóda Eder János gosaui lelkész lett.

Németország. Egy német újság sze
rint 1900 óta 13.300 zsidó tért meg a né
met evangélikus egyházba. — A borosz
lói egyetem díszdoktorságot adott dr. 
Popp Fiilöp zágrábi püspöknek a kül
földi németség körében végzett szolgála
taiért.

Jugoszlávia. Az itteni német egyház 
november 10.-én vezette be az új egysé
ges énekeskönyvet. Az új énekeskönyv
ből elhagyták az u. n. ,,én“ énekeket 
(amelyek Isten helyett az emberről szól
nak), a vizenyős kegyeskedő énekeket s 
ezek helyett sok Luther-éneket és hitval- 
lási éneket vettek fel.

Olaszország. A pápa az ö castel-gon- 
do'foi nyári kastélyában kis házi mozit 
rendeztetett be, ahol figyelemmel kísér
heti a világ fiimtermékeit és így szük
ség esetén megteheti tiltakozó észre
vételét az egyes darabokra.

Oroszország. A régi ország volt 230 
evangélikus lelkésze közül ma már csak 
3 van szolgálatban. A többit megöltcK, 
vagy börtönbe zárták. Három evangé'i- 
kus lelkész a föld egyhatod részén!

Ka: ada. A montreali református egy
ház most ünnepelte megszervezésének 
tíz éves fordulóját. Ez alkalommal Sze- 
bik Károly lelkész személyében az ot
tani magyar evangélikus egyház is üd
vözletét küldött

Amerika. Az elmúlt évben a hitfele 
kezeti tagság — protestáns, római és 
zsidó — elérte a 62,678.177-et. Ez 
670.801-el való 1.08 százalékos szaporo
dást jelent egy év alatt. — Az Egyesült 
Ál'amokban szeptember 13. óta decem
ber 9.-ig nagy nemzetközi evangelizáló 
hadjáratot tartanak, amelyre több híres 
nemzetközi igehirdeíőt is meghívtak. Ve
zető: Stanley Jones. — Dr. Kagawa ame
rikai látogatása alkalmával 150 külön
böző városban szolgált.

Japán, Japán 30.000 egyetemi hall
gatója közül 27.000-nek saját bevallása 
szerint nincs vallása.

Manilla. Az itteni bélpoklos-telep 
több száz betege tüntető felvonulást 
rendezett a kormányzói palota elé. Til
takoztak az ellen, hogy úgy elzárják 
őket, mint a rabokat, holott a tüdőbajo
sok, kiknek betegsége éppen olyan ra
gályos, szabadon járhatnak.

I /Jia. Gandhi mellett új népvezér lé
pett fel. Nehru a neve és a kommunista 
eszméknek akarja megnyerni Indiát.

A hácsi evangélikus nők most fel
épült templomukba karácsonyra egy új 
csillárt szeretnének felszerelni. Mivel erre 
a maguk erejéből képtelenek, szeretettel 
kérik az evangélikus nőegyletek adomá
nyait. Cím: Ev. leányegyház, Hács, up. 
Lengyeltóti. Somogy megye 1—1
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Égő lelkek. Egy buzgó lelkésztől egy
szer megkérdezték: Mi a titka annak, 
hogy oly sokan jönnek hallgatni az ige
hirdetését. Ő így felelt: „Engedd, hogy 
lángra gyújtson az Ür s akkor majd 
jönnek az emberek nézni, hogy hogyan 
égsz“.

Érdekes könyvajánlás. Az angol 
könyvpiacon nagy port vert fel egy hi
res misszionáriusnak, Studdnak életrajza. 
Három év alatt 40.000 példány fogyott 
el belőle. A kiadó így ajánlja a könyvet: 
„...ára 3 és fél shilling. De ha önnek 
nincs ennyi pénze, küldhet kevesebbet 
is.“ — Így csak Angliában lehet könyvet 
hirdetni, ahol nem élnek vissza a biza
lommal.

Kommunista zászló a templomban
Newyork egyik templomában nagy ifjú
sági békegyülést tartottak. A sok nem
zet képviselője között, a szovjet zászlós 
követe is odaállt az oltár elé, anélkül, 
hogy erről a rendezőség előzőleg tudott 
volna.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Esküvő. K f o m , p e c h e r  J u d i t  és 

fancsali J o ó b O l i v é r  lelkész, püspöki 
titkár november 21.-én tartják esküvő
jüket a budapest-kelenföldi evangélikus 
templomban.

Házasság. V a r g a  M a r i k a  és 
sömjéni N é m e t h  G y u l a  november 
hó 19.-én Kunhegyesen tartották eskü
vőjüket.

Halálozás. Éder Gabika másfél éves 
korában, november 12.-én Lábodon el
hunyt. Szülei: Éder József körjegyző és

neje, szül. Domonkos Erzsébet, valamint 
testvére gyászolják. — Ruttkay Miklián 
Gyula Budapesten elhunyt. Temetése 
nov. 17.én Aszódon ment végbe, hol a 
boldogult egész életét közszeretetben 
töltötte. Négy fia közül kettő lelkész: 
Gyula püspöki titkár és Géza szentetor- 
nyai lelkész. Az elhunyt 68 évet élt. — 
Feltámadunk!

Ú J  K Ö N  Y. V E K
A nógrádi egyházmegye elhatározta, 

hogy posztillakönyvet ad ki főként 
olyan tanítók használatára, akik lévitai 
szolgálatban önállóan istentiszteletet tar
tanak. A postillakönyv anyagát Kiss 
Samu nagy barátfalui lelkész írta az 
evangéliomi szentleckék alapján. Ára 
bérmentes küldéssel 4 pengő, mely ösz- 
szeg a Fébéhez küldendő: a 25,114 szá
mú csekklapon.

Levelek az V. Finrj-Ugor kultúr- 
kongresszusról. Irta Korltsánszky Ottó. 
E 64 oldalas könyvecske a legutóbbi 
finn-ugor kulturkongresszus s annak 
gyógyszerész-szakosztályi munkájáról 
számol be nagyon élvezetes formában. A 
könyvre, amely újabb láncszem a finn
ugor kapcsolatok láncolatában, felhívjuk 
olvasóink figyelmét.

Petőfi nyomdokán. Kiadja az Aszódi 
Petőfi Reálgimnázium önképzőköré. 144 
oldal. Petőfi hajdani gimnáziumának ön- 
képzőköri lelkes ifjúsága csokorbasze- 
dett nehány elmélkedést, verset és elbe
szélést s a fenti címen csinos kötetben 
felkínálja azoknak, akiket érdekel az if
júság eszményekért lelkesedő, jövendőre 
készülő életakarása. A kötet egyik-másik 
darabja egészen komoly ígéret.

Terj'esszük a „HARANGSZó“-t!

A MAGYAR GAZDA
Vegyes. Szeptemberben 70 vagon va

jat vittünk ki külföldre. — A sertésárak 
tartottak. — A mezőgazdasági világ
piacok vizsgálása arra a megállapításra 
vezetett, hogy világszerte javul a mező
gazdaság helyzete.

Terményárak Budapesten. Búza 17.50 
—18.35, rozs 14— 14.70, takarmányárpa 
13.50—14..50, sörárpa 15.50—22, zab 
16.20—16.60, tengeri 9.15—9.35 pengő 
métermázsánként.

Adatárak. Sertésárai«. Uradalmi ne
hézsertés páronként 340 kg-on felül 108, 
340 kg-on alul 103— 105, szedett közép 
páronként 220—260 kg-ig 92—96, 180— 
220 kg-ig 88—90, 100—180 kg-ig 84— 
87, öreg nehéz páronként 300 kg-on fe
lül 93—95, szedett, öreg 88—90, angol 
hússertés páronként 120—150 kg-ig 
92—97, angol sonkasüldő páronként 
120—150 kg-ig 86—92 fillér élősúly- 
kilogrammonként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 34— 
38, tarka 44—66, magyar ökör 40—79, 
magyar tehén 44—59, tarka 40—75, nö
vendékmarha 51—67, csontozni való 
24—36 fillér élősúlykg-kéní.

Értesítés! Budapest központjában az 
egyetemek, iskolák és hivatalok közvet
len közelében: Károly körút 3/á. III. 1.
szám alatt e hóban fog megnyílni a 
„Béke“ Leányotthon, amely jóerkö csü, 
úriieányok (főiskolai hallgatónők, ta
nárnők, tisztviselőnők) számára igen 
mérsékelt áron kényelmes, kellemes 
és meleg családi otthont nyújt. Minden 
igényt kielégít. Utcára nyíló szobák, köz
ponti fűtés, állandó melegvízszolgáltatás 
és telefon. Értekezni lehet naponként d. 
u. 3—7 óráig. 1—1

A magyar lótenyésztés mai helyzete,
Irta: vitéz Pettkó Szandtner Tibor alezredes,

a bábolnai méhes parancsnoka. 2
Előző cikkemben rámutattam azokra az okokra, hogy 

csonka hazánk lótenyésztésének eredményes újraéledésének 
titka abban állott, hogy az állami ménesekben és az országos 
fedező ménekben beállott nagy hiányt nem idegen tenyész- 
anyag vásárlásával, behozatalával, hanem kizárólag a megma
radt tenyészanyagból tenyésztette újra s az innen kikerülő mé
neket állította a köztenyésztésbe.

A csehszlovák kormány országos lótenyésztése a saját 
kárán tanult.

Rájöttek arra, amit több Ízben, — lótenyésztési ügyben 
tett hivatalos útjaim alkalmával — ottani lótenyésztést ve
zető körök is hangoztattak, hogy a megszállás után külföldön, 
főleg nyugaton vásárolt ménekkel való tenyésztés nem járt si
kerrel. Legjobban azonban Kladrubban, a cseh állami ménesek 
egyikében, az Oldenburgból hozott ménekkel járták meg.

Ma a felvidék csak Magyarországból származó tenyész- 
anyaggal akar tenyészteni, mert rájöttek arra, hogy a magyar 
ló szívóssága és keménysége — páratlan.

Ez a körülmény is azt mutatja, hogy a felvidék röge, — 
ma is magyar rög s az is marad örökre.

A nyittai méntelepen egy Kladrubból érkezett fiatal mén 
szállítmányt láttam, amelyet az ottani méntelep vezetője két
ségbeesve vett át, mert azok puhasága, esetlensége igazán nem 
való a felvidéki régi magyar kemény lóanyaghoz.

Nagy horderejű volt az 1927. évi XXV. törvénycikk és 
ennek végrehajtása tárgyában kiadott 84.100/1V. B—1928., 
illetőleg 103.9CO/V.— 1929. számú földmivelésügyi miniszteri 
rendelet, amely az ország lóanyagának minőségét oly nagy

mértékben veszélyeztető zugméneknek a köztenyésztésből való 
kizárását és az apaállatok köteles vizsgálatát rendeli el.

Ez a törvényes rendelkezés módot ad a földmivelésügyi 
miniszternek, hogy olyan helyeken, ahol zúgmének a közte
nyésztésben a céltudatos lótenyésztést veszélyeztetik, ezeket 
elövezettetheti s azokat, amelyek tenyésztésre alkalmatlanok
nak találtatnak — magtalaníttathatja.

Már 1890-ben Bányaffy Frigyes igen érdekes, lótenyész
téssel foglalkozó könyvében a tenyészteriiletek felállítását sür
geti és ajánlja.

Sok idő telt el azóta — még boldog, békebeli esztendők 
is —, míg 1925-ben Plósz Béla dr. államtitkár az országos 
lótenyésztési értekezleten „az egységes fajtában való tenyész
tés biztosítása céljából az országos tenyészterületekre való osz
tását .és azokon belül más fajtának való tenyésztésének meg
tiltását ajánlja.“

Az indítvány elfogadtatott és a tenyészteriiletek az ezzel 
járó kanca-törzskönyveléssel felállíttattak, illetve beoszttaitak, 
figyelemmel a helyi és takarmány, legelő és egyéb a lófajtákat 
befolyásoló körülményekre.

Mindezen, a komoly köztenyésztést szolgáló rendelkezé
sek azonban nagy áldozatot kívántak az államtól s az egyre 
lecsökkentett költségvetés ker'etein belül bizony rettenetesen 
nehéz e feltétlenül szükséges s a közre mindennél értékesebb 
kereteket fenntartani.

Mindezeket azért bocsájtottam előre, mert azt akartam 
bemutatni és bizonyítani, hogy az állam lótenyésztési politikájaj 
azon munkálkodik, hogy a lótenyésztő gazdákat minden módon 
segítse és támogassa, hogy ezeken keresztül a magyar lóte
nyésztést emelje s a közgazdaságra oly fontos lókivitelünket 
elcj segítse.

Hogy e munkálkodás nem hiábavaló, bizonyítja a kül
földre kivitt lovak száma.
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1920- ban
1921- ben
1922- ben
1923- ban
1924- ben
1925- ben
1926- ban
1927- ben 

Összérték:

2.068 db 
9.563 , 

13.471 » 
12.760 , 
19.191 , 
30,037 . 
29.051 „ 
28.921 »

1928- ban
1929- ben
1930- ban
1931- ben
1932- ben
1933- ban
1934- ben

28.227 db 
29.141 .
27.852 . 
15 827 , 
18 952 , 
22.466 , 
13.829 „

1926- ban 1 1,627.000 ar. korona 931-ben 5,827.000 pengő
1927- ben 15,189 000 pengő ’
1928- ban 12,681 000 . ^ T w n  22,566.000 .
1929- ben 13,371.000 . 1934-ben 13,829.000 .
1930- ban 13,774000 „

A folvó évben ismét nagy lendületet vett a lókivitel és 
az eddig leszerelt államok felfegyverkezésevel jaró loszükseg- 
let bizonnyal éreztetni fogja hatását lókivitelíinxnel is.

Ebből láthatja minden közgazdász es minden komolyan 
gondolkodó egyén, hogy a lótenyésztés Magyarországban nem 
fényűzés, hanem minden bizonnyal igen gazdaságos ága a me
zőgazdaságnak mert az előbb felsorolt összegekből látható, 
hogy az állami lótenyésztés összköltsége nem haladja meg az 
exportbevételek 8—9%-át sem. . . .

Ha már most figyelembe vesszük a menesek keszpenz- 
bevételeit, illetve élő leltár szaporodását, úgy a költségek az 
előbbinél még tetemesen csökkennek.

S hogy ez így vaü, igazolja a mai önellátás korszakában
a tényleges export.

Eddig az állam munkálkodását, törekvéseit, a lótenyész
tésért hozott nagy áldozatokat vázoltam. Most azonban a má
sik oldalról, a tenyésztő és a gazda oldalától igyekszem a ló- 
tenyésztés kérdéseit megvilágítani.

És pedig őszintén bírálva a tenyésztőknél leggyakrabban 
látott hibákat és felhíva figyelmüket azokra a tudnivalókra és 
kötelességekre, amelyek teljesítése nélkül komoly, értékes ló
tenyésztői eredmény el sem képzelhető.

Első nagy hibája tenyésztőinknek az állhatatlanság. Is
merek földbirtokosokat, akik nagyobb, kisebb méneseikben 
majdnem évente változtatják a méneket, — kapkodnak.

Ha ezek a folytonos méncserék legalább csak egy fajtá
ban bonyolódnának le, már akkor is nagy kárt okoznak és le
hetetlenné teszik a minden ménesnél megkövetelendő egyöntetű
séget.

Láttam méneseket, ahol e folytonos méncserék vágy a 
változó gusztus vagy a tudatlanság hatása folytán különféle 
fajtákkal való kísérletezésekké váltak, amit már nem is nevez
hetünk lótenyésztésnek, hanem okszerűtlen — esetleg csak 
rideg, kizárólag üzleti érdekeket szolgáló — lószaporításnak.

Ismerek méneseket, jobban mondva ismertem méneseket 
— mert közben teljesen tönkrementek —, ahol angol telivér, 
nonius, angol félvér, amerikai, majd orosz ügető, arabs és 
lipicai, sőt itt-ott még hidegvérű mének is váltogatták egymást.

Magánméneseink közül csak azok maradtak meg s csak 
azok értek el országos hírnevet és csak azok hoztak komoly 
jövedelmet, amelyek hűek, állhatatosak voltak.

Ne kapkodjunk, ne kísérletezzünk tehát, hanem marad
junk meg a már megvetett vagy megöröklött fundamentumra 
illő és való fajta mellett s így kellemetlen meglepetések nem 
fognak érhetni, de a jó eredmény sem fog elmaradni.

A második nagy hiba a csikók gyenge etetése és kevéssé 
való mozgatása. Mindkettő olyannyira fontos, hogy itt meg 
kell egy pillanatra állnunk.

Minden gazda tudja, hogy az első évben gyarapodik leg
többet a jószág s az első évben hálálja meg a természet a leg
jobban az abrakot és jó takarmányt, — hihetetlenül nagy fejlő
dést, növekedést adva.

Minket, lótenyésztőket sokszor elkeserít az a szomorú 
látvány, hogy a borjuk részére van minden, ami a fejlődést 
elősegíti, jó lucerna, abrak bőven, de ugyanott a csikó télen 
a kukoricaszárral is beérheti. Ezeken a helyeken jó, majdan 
nagy pénzt hozó lovat nevelni sohasem fognak. Ha ezt tanács 
formájában kifogásoljuk, akkor büszkén azt vágják ki: „Ebből 
lesz ám a kemény ló.“ Sajnos, nem tudják, hogy az edzés nem 
azonos a koplaltatással.

Edzeni csak úgy lehet, ha emellett jól etetünk is, de nagy 
gondot fordítunk a csikók szabadban való mozgattatására, 
gyuratván velük télen a körjártató mély sarát, nyáron pedig 
egész nap a legelőn tarthatjuk őket.

(Folytatjuk.)

Szappan, ié sü , k ö ln iv íz , parföm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„E rzsébet“ drogériában
Győr, Kazinczi - u tca  1.
Aki c  h i rd e té s t  felmutatja, vásárlásnál 
S százalék engedményben részesüli

Kiváló tenyésztőktől beszerzett, első- 
rendű máltai ar|gol golyvás, strasser
fajgalambjaimból néhány tenyészpárt 
helyszűke miatt, méltányos áron kiadok. 
Tóth Vince gyümölcskereskedő, Szent- 
gotíhárd. 1—5

Az eredeti kisméretű

L uiher-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
Jáaosa Lajos vésnöki müintézete.

'»lyegzök, Jelvóny9k ét zászlószegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

Gyakoroljuk a virágmegváltást, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6, Mokry Esz
ter címre küldendők. 11—24

Állástalan tanítók érdekükben sürgő
sen közöljék — és közöltessék — ha
sonló ismerőseik címét Selmeci László
val (Ipolyvece, Hont vm.).

HOGYAN TÁMOGASSUK  
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?I

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz. betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben  

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a  gyerm ekről 1

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Érettségizett evangélikus ifjú elmenne 
jegyzői hivatalba gyakornoknak vagy 
bármilyen irodai munkára. Esetleg ne
velőnek is. Cím válaszbélyeg ellenében 

a kiadóhivatalban. 2—3

v m Á t r f O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

9TIXIÉ-tól
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a . Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

R uhalestés - v egy tisz titá s
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS-nál
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 8—10
S zerkesztő-b izottság:

IRÁNYI KAMILL, D r. IT TZ ÉS ZSIGM OND, 
MARCSEK JÁ N O S, NÉM ETH KÁROLY,
D r. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚ RÓ CZY  ZOLTÁN.
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ Z S E F .
K éziratokat nem  adunk  vissza.

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63.
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Alapította:

KAPIBÉLA
1910-ben.

L a p t u l a j d o n o s :  
D unántú li L u th e r-S z ö v e tsé g .

M egjelenik m inden  v a s á rn a p .

Ingyin mailé*»'at tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám

Postacsekkszámla 30.520.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP
Hogyan művelhet a viz ilyen nagy dolgokat ? Felelet: A viz bizonyára nem műveli, hanem 
Istennek Igéje, mely a vízzel együtt van és a hit, mely a viszel kapcsolatos Igében bízik. 

A kereaztseg lutheri magyarázata a kiskátéból

A Harangszó 
szerkosztő-ki&dóhfv&t&l«:

GYŐR
II., Petöli-tér 2.

Előfizetési ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10%-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér.

E lk é s z i t e t t e d -e  ?
Készítsétek m eg az 

Ú rnak útját. Luk. 3. 4.

F igyeld meg nyájas olvasó, hogy 
az Ur most nem azt kérdi tőled, 

dolgoztál-e az Ur utjának megkészi- 
tésén, hanem azt parancsolja, ké
szítsd el azt. Ma az a kérdés elké
szitetted-e?

Két okból kérdi ezt. Egyrészt, 
mert készítjük az utakat. — Se én, 
se más nem tudná pontosan meg
mondani, mennyi ut van készen e 
világon és mennyit készítenek. Sok 
minden mellett azért se, mert az az 
ut, mely egyik helyen, mint első
rendű ut áll a dicséret középpont
jában, a másik világrészben, ország
ban mar útnak se nevezhető. Egy
mással versenyezve épülnek az utak: 
makadám, cement, kőkocka, aszfalt,

bitumen, legutóbb acélburokból. A 
világ meg lélekzet-visszafojtva lesi, 
merre megy keresztül a legfőbb 
útvonal: arra megy majd az élet!

Az advent is ebbe a nagy útépí
tési felkészülésbe akar bele kap
csolni minket. Ezt azáltal igyekszik 
munkálni, hogy felébreszt, vagy ha 
úgy tetszik öntudatra ébreszt. Azt 
mondja, fontosak a jó utak, de csak 
akkor, ha jó irányba vezetnek minket. 
A rossz útirányokat ki kell haladék
talanul cserélni jó irányú utakkal. 
Nálunk vezethetnek a legjobb leg
forgalmasabb útvonalak, nem tér be 
hozzánk a béke, ha a sok jó ut 
mellett az egyetlen ut, a Jézus útja 
nem vezet át életünkön. Elkészitet- 
ted-e ezt az utat? Hozzád jöhet-e 
„az ut" Jézus?

Itt a földön készített legjobb útnak 
is az a baja, hogy két világ járhat

minden utón. Ma a barát, de holnap 
ugyanolyan jól és könnyen az ellen
ség. Ezen az utón jöhet sietve az 
áldás, de époly gyorsan az átok, a 
szeretet s a gyűlölet, az élet és a 
halál. Ezeken az utakon jöhet az 
élet világa épugy, mint a bűn sötét
sége. Ezek az utak mindent hozhat
nak hozzánk és ezeken az utakon 
mindenből kifoszthatnak minket.

A Jézus számára olyan utat, kell 
készítenünk, amelyiken csak Ő jár 
és senki más. A Jézus utján sohase 
járhat a bűn, a vétek, mert sohase 
járhat a sátán. A világ utjai sugár
irányba vezetnek, a Krisztus útja 
mindig egyirányba: előre, hazafelé. 
Ha ezt meggondolod megérted, 
hogy ide alant minden fontos lehet 
a számodra, de a legfontosabb az, 
hogy földi zarándok, készen van-e 
a hazavezeiő ut? Elkészitetted-e?

Fábián Imre.

Miről ismerhetők meg Isten gyermekei?
I r t a : M a lm iv a a ra  V ilm os. Ford íto tta : S z te h lo  G á b o r .

Isten fiairól sokat beszélnek, de kevesen törőd
nek azzal, hogy kik és milyenek azok. Sok helytelen 
felfogás van erre vonatkozólag, amely rendszerint 
abból támad, mint minden lelki dologra vonatkozó 
tévedés, hogy nem keressük a szó igazi értelmét, 
hanem saját gondolatainkat visszük bele. Nagyon 
fontos azért, hogy lelki életünknek ebben a fö kér
désében az „Isten fiai“ szónak visszaadjuk a valódi 
értelmét. Ezért bevezetésül felsorolom a legszembe
tűnőbb tévedéseket.

A keresztség?
Gyakorta halljuk hangoztatni: Isten gyermeke 

vagyok, mert ezzé váltam a keresztségben és elhi
szem ezt. Megállja ez az állítás a helyét? Egyáltalán 
nem, mert a keresztvíz által nem születik újjá az 
ember, hanem csak Isten Lelke által, aki a kereszt
ségben is egyedül az igén keresztül munkálkodik. 
Ha egyiket ezek közül elhagyjuk, akkor a másik is 
értéktelenné válik. Megváltónk azt mondja: H a  v a la k i  
n em  s z ü le t ik  v í z t ő l  é s  L ilé k tő l , s e m m ik é p p e n  se m  m e h e t  
be Istennek országába. (Ján. 3, 5.) Keresztelő János

is megkülönbözteti a vízzel való keresztelést a Lélek 
keresztségétöl, amikor azt mondja: én ugyan vízzel 
keresztelek, de eljő, aki erősebb nálamnál . , az 
majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel. (Luk. 3, 16.) 
Nincs jogom ahhoz, hogy a keresztségemre hivatkoz
zam, ha nincs részem a keresztséggel adott uj élet
ben. A keresztség nem bizonyítvány, melynek alapján 
a kegyelem gyermekének vallhatom magam, bármi
lyen is az életem, hanem a keresztség pusztán esz
köz a Szentlélek kezében. A Szentlélek nincs feltétlen 
hozzákötve ehhez az eszközhöz; látjuk ezt abból is, 
hogy az apostolok olyan embereket is kereszteltek, 
akik már a keresztség előtt vették a Szentleiket, amint 
Péter mondja: v á j jo n  e l t i l th a t ja  e  v a la k i  a  v i z e t  e z e k 
tő l, h o g y  m e g  ne  k e re s z te lk e d je n e k , a k ik  v e tté k  a  S z e n t -  
le ike t, a k á r c s a k  m i ?  (Csel. 10, 47.) A keresztség ál
landó Krisztus-_követést jelent a számunkra, mert m i  
e l te m e tte ttü n k  Ö v e le  e g y ü t t  a  k e r e s z ts é g  á l ta l  a  h a lá lb a ,  
h o g y  m ik ép en  f ö l tá m a s z t la to t t  K r is z tu s  a  h a lá lb ó l  a z  
A ty á n a k  d ic s ő s é g e  á l ta l ,  a zo n k é p e n  m i is  u j  é le tb e n  
já r ju n k . (Róm. 6, 4.) Ha a mi keresztségünknek ez a 
gyümölcse, akkor nagy hasznunk van belőle, külön
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ben nincs semmi értelme. A Szentlélek elhagyhat min
ket és akkor hiába marad meg a keresztségünk. Ha 
valaki az ujjáteremtő és megszentelő Lelket magától 
elveti, nem bolondság-e akkor, hogy ez a lelkileg 
halott ember a keresztségére támaszkodva Isten gyer
mekének vallja magát? A biblia sehol sem mondja, 
hogy minden megkeresztelt Isten gyermeke, hanem 
az van megírva: akiket Isten Lelke vezérel, azok az 
Isten fiai. (Rom. 8, 14.) Azaz mind azok, akiket az 
Isten Lelke nem vezérel, azok nem gyermekei Isten
nek. Magadat csalod meg tehát, amikor azt véled: 
Isten gyermeke vagyok, mert megkeresztelkedtem.

Szilárd meggyőződés?
Azután azt is erősítgetik, hogy ha erősen hiszed és 

vallód, hogy Isten gyermeke vagy, akkor csakugyan 
az is vagy, hiszen az írás maga mondja : ha hiszed..., 
legyen neked a Te hited szerint. Igaz ez? Nem, — 
mert a bibliának egyes szavait nem szabad kiszakítva 
ilyen tévelygésekre felhasználni. Ezeket a szavakat 
Megváltónk egészen más dologra értette. Amikor a 
biblia a hitről szól, nem emberi gondolatot ért

alatta. Az Isten dolga az, hogy higyjetek abban, akit 
Ö küldött. (Ján 6. 29.) A kiskátéban is azt tanuljuk: 
hiszem, hogy saját értelmemmel vagy erőmmel nem 
tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem 
Ő hozzá eljutni. A biblia nem az én szilárd meggyő
ződésemet nevezi hitnek, amellyel én valamit igaznak 
tartok. Az írás szerint a hit: élet, amint Megváltónk 
is mondja: aki hisz énbennem, él. (Ján. 11, 25.) Ha 
bizonyos vagyok afelől, hogy Istennek üdvösséget 
nyert gyermeke vagyok, az még nem az a hit, amely
ről a biblia szól. Mert ugyan hol olvassuk : hidd el 
hogy Isten gyermeke vagy! Sehol! Az írásban min
denütt ez van megírva: higyj a Jézus Krisztusban. 
A hit tehát elfordítja az embert önmagától és Krisz
tus felé fordítja. Ha tehát hitem az a kéz, mellyel 
Ö feléje tapogatódzom, van-e akkor jogom arra, hogy 
ezt a kezet magam felé fordítsam és magamban ke
ressek bizonyosságot? Hiszen akkor az Ur munkáját 
zavarom meg. És habár szám mindehhez még az Úr
ral dicsekszik is, az sem javít a dolgon. Jómagadat 
csalod meg, mikor azt gondolod: azért vagyok az 
Isten gyermeke, mert hiszem azt. (Folytatjuk).

Püspökeink körlevele 
a liturgiáról.

Az Úr nevével köszöntjük az evangéliom népét 1
Kedves Testvéreink !

Magyar evangélikus egyházunk négy 
kerületének egyházközségei és egyház
megyéi éveken át foglalkoztak az isten - 
tisztelet kérdésével. A kérdésnek két ol
dala van: az egyik az, hogy hogyan le
hetne a magyarhoni evangélikus egyház
ban az istentiszteletet egyformává tenni, 
a másik az, hogyan lehetne megtalálni 
egyházunk régi sajátos istentiszteletéhez 
az elveszített és elfelejtett utat?

Az istentiszteletnek az a sokfélesége, 
amely egyházunkban idők folyamán 
uralkodóvá lett, a hittestvérek szemében 
bántó és zavaró, a máshitűek előtt pe
dig érthetetlen. Ezt a visszásságot meg 
kell szüntetni. Legalább is azt kell el
érnünk, hogy az azonos nyelven tartott 
istentisztelet rendje mindenütt azonos 
legyen, hogy aki az ország bármelyik 
részéből az egyház bármelyik más vidé
kén lévő templomába megy, otthonosan 
érezze magát és a már megszokott mó
don osztozzék az istentiszteletben.

Evangélikus egyházunknak maga a 
nagy reformátor, dr. Luther1 Márton, ké
szítette el a liturgiát. Igazában erre kel
lene visszatérnünk. Apáink azért szok
tak el ettől a rendtől, mert mikor az el
lenreformáció szomorú korában elszed
ték templomaikat és sokszor csak ma
gánházakban tudtak buzgólkodni, lehe
tetlen volt a telljes liturgiát, vagyis az 
eredeti lutheri istentiszteleti rendet meg
tartanak. Oltári szolgálatot oltár nékiil 
nem lehetett végezni. Ehhez járult a re
formátus testvérekkel való együttes élet 
is, minek hatása alatt a sajátos evan
gélikus istentiszteleti formák lassanként 
elsorvadtam.

Minden egyes vallásos közösség külön 
történeti éle' gyümölcse és hordozója. 
Amint a nemzeteknek, ugyanúgy az 
egyházaknak is megvannak a magúm 
Sajátosságai. Az evangélikus egyház

egyik sajátossága az oltári szolgálat, 
amely mint kar öleli át az istentisztele
tet középpontjában álló istenigét és an- 
nam hirdetését. Ezt a kettős oltári szo'- 
gálatot meg kell tartanunk és ki kel'I 
építenünk. A kiépítés pedig nem felejt— 
kezhetim el egyházunk ama sarkalatos 
követelményéről, hogy az istentisztelet 
folyamán az egész gyülekezet állandóan 
tevékeny részt vesz és a lelkésszel ál
landó kölcsönhatásban marad. Luther 
eredeti liturgiájában ezt a kölcsönhatást 
a Kórus biztosítja. Mi a kórus szerepét 
egészen a gyülekezetre ruházzuk át. A 
hívők közvetlen együttműködése így tel
jes egészében megmarad és állandósul. 
Érvényesül tehát az az egyedül helyes 
evangéliomi álláspont, hogy a lelkész és 
a gyülekezet együttesen végzi az Istent 
megillető szolgálatot.

Az eredeti lutheri liturgiában az isten- 
tisztelet menete fokról-fokra emelkedik 
a nyomasztó bűnbánattól a megnyug
tató lelki megbékélésig. Uj lturgiánk is 
ezen az úton jár. Az eredeti liturgiának 
minden lényeges alkotórészét megtartja. 
A hívek részvételét azonban énekversek 
éneklésével biztosítja. Meggyőződésünk, 
hogy az új liturgia ebben a formában 
könnyebben férkőzik híveink leikéhez.

Gyökeresebb változtatást egyelőre 
nem tartottunk kívánatosnak. Az előha- 
ladás lépésekkel történik. Az eredeti lu
theri liturgia visszavételére még nincs 
itt az idő. Későbbi nemzedékek hivatása 
és kötelessége lesz visszatérni evan
gélikus egyházunk eredeti liturgiájára.

De ez is nagy és áldott lépés a mai 
szomorú állapothoz mérten. Istennek 
hála, hogy idáig jutottunk és hogy egye
lőre legalább a magyarnyelvű egyház
községek istentiszteleti rendjét egyfor- 
másíthatjuk. Mert örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a magyarhoni evangélikus 
lelkészek egyesülete egyhangú határo
zattal helyeselte és fogadta az új litur
giát. A négy egyházkerület egyöntetű 
helyeslése alapján egyetemes közgyűlé
sünk is jónak és üdvösnek mondotta az 
új liturgia bevezetését és felkérte a püs
pöki kart, hogy még egyszer átvizsgál

va az új rendet, tegye meg a szükéges 
intézkedéseket, hogy az az általuk vég
legesnek megállapított formában min
denüt kötelezően bevezettessék.

A püspöki kar azért a végleges for
mában megállapított új istentiszteleti 
rendet kötelező használatra a magyar
honi evangélikus egyház magyarnyelvű 
istentisztelete számára ezennel kiadja és 
annak kötelező használatát ez év ád- 
ventjétöl kezdve elrendeli.

Egyházunk híveit szeretettel és biza
lommal kérjük, hogy az új istentiszteleti 
rendet fogadják örömmel és használják 
épüléssel egyházunk javára és Isten 
szent nevének dicséretére. Az Isten ke
gyelmének és megtartó atyai szereteté- 
nek pedig egész gazdagsága nyugodjék 
meg egyházunk hívein, jóakaraté mun
kásain és minden építő munkáján. Ámen.

Az Or kegyelme mindnyájatokkal!
A négy egyházkerület együttes akara

tából és nevében: Az Ür 1936. eszten
dejében.
D. Geduly Henrik s. k. D. Kapi Béla s. k.
a tiszai egyházker. püspöke, a dunántúli egyházker. püspöke.

D. Ralíay Sándor s. k. D. Kovács Sándor s. k.
a bányai egyházker. püspöke, a dunáninneni egyhker. püspöke.

H ács.
„Mily szcrelmetesek a Te hajlékaid, 

seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emész
tődik lelkem az Úr tornácai után; szí
vem és testem ujjonganak az élő Isten 
felé. A veréb is talál házat és a fecske 
is fészket magának, ahová fiait helyez
hesse — a Te oltáraidnál, óh Seregek
nek Ura, én Királyom és én Istenem! 
Boldogok, akik lakoznak a Te házadban, 
dicsérhetnek Téged szüntelenV (Sí. zs. 
? -? • )

A zsöltáríró ujjongó szavai tölti* el 
lelkemet, amikor gyenge emberi szavak
kal megkísérlem összefoglalni a most 
felavatott templomunk építésének tör
ténetét. Érzem jól szívemben, hogy' a 
Seregek Ura művelte mindezt cs mi csak



1936 november 29. HARANGSZó 393.

I m ított, m ert jól tudtuk, hogy minden 
I változó sorsfordulat ellenére szent cé

lunk m egvalósításában o tt áll m ellet
tünk a Seregek Ura és ez minden 
külső tám ogatásnál hathatósabb  tá 
maszunk lesz. Hozzá is kezdtünk, 
hogy a régi, teljesen használhata t
lanná vált im aházunk rom jaiból m eg
építsük az új tem plom  alapjait, am i
kor a nem zetünkre rászakad t a vi
lágháborúnál is szörnyűbb csapás, a 
nemzeti m eghasonlás és a vörösörü- 
let, am ikor is az akkori hatalom  bir
tokosai 44 ezer tég lánkat széjjelhor- 
datták. így sem m isült m eg m ost már 
másodszor bácsi gyülekezetünk vá
gya és tem énye.

A Seregek U ra azonban velünk 
volt. Nem engedte , hogy a buzgóság 
és a lelkesedés m eghaljon híveink 
lelkében. Ismét m egindult a gyű jtö 
getés m agunk között, m egindult a  
tervezgetés és nem  szegte kedvünket 
az sem, hogy a gyű jtöge te tt pénzünk 
értéke időközben a  bankban elérték
telenedett, a gyülekezet és vezetői 
egyaránt érezték, hogy k itartásuk  
meghozza a k ívánt sikert. El nem 
csüggedve, m indig ú jra és ú jra re
ménykedve m ost m ár erőteljesebben 
lángolt fel a tem plom építési m ozga
lom 1934. év nyarán. E kkor ugyanis 
egyházközségünk egyik lelkes tagja, 
Ritzfeld G yörgy, felajánlotta tégla- 
égető kem encéjét az egyházközség
nek téglaégetésre. Híveink erre egy 
nap alatt szívesen és lelkesen össze- 
hordtak m integy 100 köbm éter tűzi
fát az égetéshez és a téglavető fize
tésére pedig 20 q gabonát. Igv m egint 
megvolt a téglánk. M ost pedig elha
tároztuk egyhangúlag  az építkezés 
m egkezdését. Készpénzünk csak 500 P 
volt, m eg a téglánk. Lelkes közgyűlé
sünkön elhatároztuk, hogy az ép ítés

engedelmes eszközök  kívántunk lenni az 
ő  kezében. H iába lett volna minden 
akarásunk, cé lta lan  lett volna m in
den próbálkozásunk, ha a mi Iste
nünk nem a d o tt volna k itartást és 
hűséget szíveinkbe. Százszor bele
fáradtunk volna a reménytelen küz
delembe, ha az ö  kegyelm e nem v e
zérelt volna bennünket.

Közel 25 esz tende je  annak, hogy 
buzgó híveinkben felébredt a vágva 
annak, hogy H ácson , ebben a végvár 
szerepét b e tö ltő  egyházközségünk
ben tem plom ot em eljenek az Ú rnaz. 
A gondolatot te t t  követte, gyű jtöget
tünk m agunk k ö zö tt e célra s a te s t
véri szívekhez is fordultunk tám oga
tásért. Az e redm ény  csodálatos volt. 
E gv-két év leforgása alatt össze- 
gvüitögettünk m in tegy  4000 koronát. 
U gyanakkor m á r rendelkezésünkre 
állt a bo 'doepm lékű  római kato 'ikus 
gróf Zichy B éla nagylelkű adom á
nyaképpen m in tegy  50 ezer tégla is. 
Minden a leg jobb  úton haladt arra, 
hogv tem plom u tán  sóvárgó lelkünk 
kielégülést ta 'á lio n , amikor reásza- 
kadt nem zetünkre a világháború 
szörnyűsége. G yülekezetünk egy pil
lanatig sem h ab o zo tt, hogy a haza 
oltárára odahelyezze azt az összeget, 
amelyből az Ú rnak  akart hajlékot 
emelni. 5900 k o ro n á t kitevő tem plom 
építési a lap já t te ljes  egészében hadi- 
kölcsön jegyzésére  fordította s ez az 
összeg a nem zetünkre  rászakadt n e 
héz idők anyag i m egpróbáltatásaiban 
teliesen elérték telenedett.

Ez a sa jn á la to s  csapás azonban, 
mely rokon v o lt a  nem zetünket é rt 
szörnyű n ap v  csapással, nem vette  
el híveink le lkesedését és buzgalm át 
Alighogy elp ihen tek  a harci fegy
verek, m egindult ism ét a gyűjtöge
tés, hogy minél előbb megépíthessük

I a  v á g y v a -v á g y o tt Istenházá t. G yü leke- 
I ze tünk  ekkor m ár csak  ö n m ag ára  s z á -

A h ácsl templom.

Zrínyi prókátora. 6
T ö rtén e ti s z ín m ű ,  n é g y  fe lv o n á sb a n . E g y k o rú  d a lo k k a l.

I r ta : P a y r  S á n d o r .  Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel is k ib ő v íte tte : K a p i  G y v la .

14. JELENET.
( E l ő b b i e k .  Schnabel és más városi polgárok. Férfiak, nők. 
Szőlőműves, m esterem ber, m uskatéros, tarka vegyiiletben. 

S z a b i i k  és a városi zenészek.)
M ETZG ER: Imhofl a dicső nép! S ietve jön az új b író t ü d 

vözölni. K érdezzük meg, ki éljen, Nágli vagy  W ittnyédy?
A N ÉP (ö ssze-v isszak iabá lva): Éljen Nágli Lipót, a mi 

szeretett főb íránk! Vesszenek a jövevények! Ki a m agyarok
kal! Ki a nem esekkel! Éljen Nágli!

NAGEL: M eghajlok az én népem  előtt. M ulassatok jól. 
Minket a h ivata l szólít odább, de v isszatérünk . (N ágel és ta 
nácsosok el.)

A N ÉP ( le lk e se n ): Éljen N ágel. Éljenek a szenátorok! 
(Az asztalt s ie tv e  há tra  a sorakba Stolják. Szabiik v íg  tánc- 
nótát fuvat. A po lgárok  nagy hejehujával táncra perdülnek.)

15. JELENET.
( E l ő b b i e k .  Nágel és a tanácsosok  nélkül.) 

SZABLIK (a  tánc u tán ): No m ost előre énekesek. P ró 
báljuk meg az üdvözlő dalt, mire a városb író  visszajö. Ti is 
leányok, szépen  sorba. No, kezdjük. E gy, kettő! (V egyeskar. 
Egykorú sopron i ének a Stark-féle gyűjtem ényből.)

SZABLIK: Jól van, fiaim, jól m ent. Fújjatok rá egy tust, 
muzsikusok. (Z ene. Közben egy hordót gurítanak  be. C sapra 
ütik. K orsókban, poharakban hordják szé t a bort, tálakon és 
kosarakban az ennivalót.)

SCHNABEL: De most a karm ester is tegyen ki m agáért! 
Halljuk Szablikot!

A N ÉP: H elyes! Vivat! H alju k  Szablikot!
SZABLIK (iszik. P ityókosan e lérzékenyü lve): O sacra 

musica, nagy a te  hatalm ad. így indíto tta m eg egykor O rpheus 
is a köveket. E nnyi szeretetnek nem állhatok ellen. E ddig csak 
trom bitám at hallo ttátok, de énekelni szebben tudok. A torko
mat jól ápolom . (Iszik.) H alljatok egy alkalmi dalt, ezt én 
kom ponáltam :

Toronyőr s muzsikus 
Vagyok egy személyben 
Hol egyik, hol másik 
Dolgam marad félben. 
Mig éjjel lakziba 
Muzsikálni hívnak, 
Őrizi a várost 
A hajnali csillag.
Egyszeri nagy úrnak, 
Kocsis volt szakácsa. 
Míg lovát hnjtotta, 
Leégett a kása 
így amely városban 
Ilyen bölcs a tanács, 
Ott bakter muzsikál 
És kocsis lesz szakács.

Szép Magyarországban 
Mindig voltak csehek,
Jó vitéz magyarok 
Jól is jártak velek.
Sok itt a náció,
Azért vagytok csehül;
A magyar úgy táncol, 
Ahogy más hegedül.
Szekered, hogy tárjon, 
Hájjal kell megkenni; 
Pénz nélkül belőled 
Nem lesz sohn semmi. 
Jobbról is, balról is 
Vámot szed a bíró:
Szép szóval úgy mondják, 
Hogy ez diskréció.

A N ÉP: Szép volt, Szahlik, vivat, bravo!
SCHNABEL: De te a tanácso t gúnyoltad, pedig most

kaptál fizetésjavítást.
SZABLIK: C sak előttetek. Majd az t hallgassátok meg, 

ahogy én a váro sb író t éltetem. W ittnyédy  pedig pereat, noha 
ö hozott a vá to sba . M ásként szem ben és m ásként a hát m egett. 
Ez atyám fiai, az  életbölcseség. Ma tó t vagyok  és pápista, hol
nap ném et és lu theránus. Mire való a k öpönyeg?  Forgatni kell, 
hogy m egéljünk. R ajta legények, fú jja tok  a réztölcsérbe. 
Együnk, igyunk, holnap úgy is m eghalunk. Éljen Nágel, 
pereat W ittnyédy!

A N ÉP: Éljen Nágel, Abzug W ittnyédy! (Zene. A pol
gárság ku rjoga tva  táncol.)
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sei kapcsolatos mindennéven nevezendő 
munkát, az iparit is és a szükséges fu
varokat az egyházközség tagjai ingyen 
teljesítenek. A szükséges homokot 
Nádassy Kálmán gvugyi földbirto
kos, a tetőcserepet Simon Lajos ta
nító ajánlotta fel. Más épületanyagot 
úgy kellet megvennünk. 1935. év ok
tóber hó 15.-én aztán az Isten szent 
nevében hozzáfogtunk az építkezés-* 
hez s folyt a munka serényen. Öröm 
volt nézni a sok-sok munkáskezet. 
December hó 15,-ére tető alatt állt 
kis templomunk és hirdette ennek a 
kis, de annál lelkesebb evangélikus 
szigetnek Isten iránti hűségét és ki
tartó, összetartó munkáját. Ekkor 
láttam, mit is tehet a nép összetar
tással! — Bizony, bizony az örö
münkbe üröm is cseppent. A folyto
nos áldozathozatalban annyira kime
rültek buzgó híveink, hogy másfél 
esztendő kellett, amíg ismét tovább
mehettünk a megkezdett úton. Püs
pökünk hathatós közbenjárására, a 
kormánytól ismételten kaptunk se
gélyeket 450 P értékben. Gyáminté
zeteink sem hagyták cserben ügyün
ket. Híveink pedig a gondnok és né
hány presbiter társaságában egvik 
augusztus elejei vasárnap délutánján 
végig házaltuk híveinket s egy nap 
alatt összegyűjtöttünk ismét a szent 
célra 510 pengőt. így hozzákezdhet
tünk úiból a munkához, amellyel az
tán teljesedésbe ment a régi-négi ál
munk! — Pontos könyveléssel nyil
vántartottuk híveink pénz-, termén v- 
és verejték-*áildozatát. Ebből kitűnik, 
hogy gyülekezetünk minden egyes 
tagja, úgyszólván kivétel nélkül ere
jét felülmúlva meghozta nagy, de 
szíves áldozatát. Több olyan jószívű 
család is van, akinek áldozata több

mint 200 pengőt tesz ki. Így készült el 
e kicsi, de nekünk olyan kedves Isten
háza!

Amikor most boldog szívvel, nemes 
büszkeséggel és örömmel nézünk rá erre 
a kis templomunkra, megtelik a szívünk 

mélységes hálával a megtartó és 
megsegítő jóságos Isten iránt, de há
lával gondolunk mindazokra a jóte
vőinkre is, akik segítettek tervünk 
vaJóraválásában, hálával gondolunk 
jólelkű híveinkre is, akik megértették 
szent célunkat és amíg az ünnepi 
öröm tölti el szívünket, érezzük, hogy 
nekünk szólt az írás szava: „Légy
bátor és erős és küzdj hozzá, semmit 
ne félj és ne rettegj, mert az Úr Isten, 
az én Istenem veled lesz, téged el 
nem hagy, tőled el nem távozik, míg- 
len elvégzed az Úr háza szolgálatá
nak minden művét. (Krón. 1. 28:29.)

S im on  L a jo s .

A. h á c s l  templom oltára.

A mesterségesen országos üggyé 
dagasztott Sztranyavszky-ügyben sze
retnénk néhány őszinte kérdést in
tézni római katolikus testvéreinkhez.

Tudják-e, hogy mit is mondott tu
lajdonképpen Szltranyavszky Sándor 
abban a bizonyos „támadó“ beszé
dében? Olvassák csak el figyelme
sen. Mert nekünk úgy tetszik, hogy 
itt most már nem is az a fontos, 
hogy Sztranyavszky mit mondott, 
hanem az egész ügyet csak ürügyül 
használják egyesek izgatásra és fele
kezeti szenvedélyeik levezetésére.

Meg tudnák-e mondani, hogy mivel 
sértette meg Sztranyavszky a római 
katolikus egyházat? A római katolikus

16. JELENET.
(Előbbiek, Andrássy, Löwey’ Gradt. Reichenhaller. Wittnyédy. 
Ez utóbbit úgy vonják be magukkal. Előre jönnek a baloldalra, 

innen nézik az ivókat és táncolókat,)
ANDRÁSSY: Jöjj csak kománk, ne tiltakozz, ezt látnod 

kell. Ilyen im a fenséges nép. Tegnap téged bálványozott, ma 
megkövez és Náglit élteti. (Gúnyosan a nép félé.) Meghajtok 
előtted, dicső sokadalom. S még azt mondják: a nép szava, 
Isten szava. Te pedig jó Wittnyédynk, csak bízzál a te néped
ben és adj hálát, ha le nem ütnek.

WITTNYÉDY: A nép maga jó, csak vezetői gonoszak 
Bennük is van szikra, de a hamu alatt.

ANDRÁSSY: Van ám érzékiség, állati önszeretet. Aki 
szájukat tömi, annak a nevét kiáltják. Panem et circenses! 
Kenyér és mulatság kell. Azután viheted, amerre akarod. (A 
nép iszik, vihog, táncol.)

LÖWEY: Nézzétek, így táncolták körül egykor az arany
borjút, amint már Mózes könyve megírta: „Leii'le a nép enni 
és inni és felkele játszani“.

WITTNYÉDY: Csak vigasztaljatok és bántsatok, mint
Jóbot az ö barátai. Ha száz tanút idéztek is fejemre, én hazá
mat szeretni és az emberiségben bízni meg nem szűnöm, ölje
tek meg, de hitemet ne raboljátok ef. Ha szerettek, ettől meg
kíméltetek volna. Menjünk el! (Witnyédy és barátai a tomboló 
tömeget végig nézve, él.)

A NÉP (utánok kiáltva): Vivat Nági, pereat Wittnyédy! 
(A kiáltozás, zene és tánc még lármásabb. Zenekísérettel 
éneklik a soproni polgárok énekét XVII. századbéli dallamra.

H ej, g a z d a g  e v á r o s ,
H ej, bo ldog  e n é p  :
V an  jó  b o ru n k  s  m in d e n ,  
M i d r á g a , m i szép .
A  lá d á n k b a  bőven  h u ll  

A  lá z s iá s ,
I t t  n a g yo b b  ú r  tn in á lu n k  
N in c s  se n k i m á s .

H o g y  d u r v a  a  b ő rn a d rá g ,
A m  h a d d  m o n d já k ,

H a  p é n z ü n k  v a n , m i t  k e l l m ég  
S o k  f in o m s á g  !

A  s o k  H e r g e la u fe n e  
J ö ttm e n t k ö z ö tt  

A z  ig a z i  ú r  i t t  c s a k
A  b e n n sz ü lö t t . Függöny.

II. FELVONÁS.
(Wittnyédynek régies, de mégis eléggé díszes dolgozó és 
könyvtár szobája. Hátul a középen széles szárnyas ajtó, mely 
nagyobb terembe vezet. Jobbfelöl könyvesszekrény és régies 
íróasztal, aktacsomókkal. Balfelöl kisebb asztal pamlaggal és 
székkel. A pamlag felett kisebb tükör, régies kerettel, melyen 

felírás és szuperlát van.)

1. JELENET.
( Z a b á n  a baloldali asztalnál Z s i g á t  tamilja. P á l a pam- 
lagon olvas. F a t i m e törülget, rakosgat, L o z s i az íróasz

talnál aktákat másol.)
ZSIGA (az iskolások éneklő hangján): Pe, a, pa, er, a,

ra, para; de, i, di, paradi, cse; o; em, csőm, paradicsom, be, 
a, en, ban, paradicsomban.

ZABÁN (türelmetlen kifakadásokkal): No, végre! Tisz
telem én Plútót, tisztelem Cicerót. Filozofálni, szónokolni köny- 
nyű; de gyereket tanítsanak syllabizátni! Oh meddig tapossuk 
még ezt a száraz malmot!

LÜZSI (Fáradtan felsóhajt): Még a sebes sólyom szár
nya is elfárad csak az íródeák keze nem áll meg soha sem.

PÁL: No bizony még megszakadtok. Hát pihenjetek. 
Apám nem akarja, hogy kidőljetek.

ZABÁN: Bizony nem. Sokszor is gondolkodtam én arról: 
miért tápláltok ti engem, a töt diákot már öt éve házatokban?

PÁL: Azt mondta apám: kenyeret, szállást adok ennek 
a tótnak, hogy soha se panaszkodjék, hogy a magyar rosszul 
bánik a tóttal.

ZABÁN: Hálás leszek apád iránt, hálás minden fajommal.
FATIME: Bizony jó út a mi gazdánk, ő fut, fárad leg

többet. Elvárhatja, hogy mi is dolgozzunk.
LOZS1: Sok a munka bizony itthon is. Széchy uram Kő

szegen várja a kontraktust. Thököly uram írásait sem küldtem 
el még Késmárkra. Megjön urunk és elkerget, mint rest szolgát.

(Folytatjuk.)
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nevet ki sem ejtette. A római katolikus 
egyházról szó sem volt. Még a tornai 
katolikus egyház re verzál,is-po!itikájáról 
sem. Csak arról, hogy ennek a reverzá- 
lis politikának bizonyos végrehajtói mit 
művelnek. Sztranyavszky ezt mondotta: 
„ . . .  szinte a sötét középkorra emlékez
tető inkvizíció eszközeivel dolgoznak 
velünk szemben“. S hogy a reverzális 
egyes túloldali kalózai velünk szemben 
hogyan dolgoznak, annak eldöntésére 
nem a Zichy Jánosok és a többi urak 
hivatottak, akik római katolikus létükre 
ezekkel a dolgokkal sohasem találkoz
tak, — hanem mi, akik lépten-nyomon 
magunkon tapasztaljuk.

*
Hogyan, hogy a római katolikus test

véreink úgy felszisszennek annak az 
inkvizíciónak puszta említésére is, amely 
pedig egyházuk múltjában mint hivata
los intézmény működött? Tessék fel
lapozni a következő történeti tényeket:

1252-ben IV. Ince Ad extirpande című 
bullájában az inkvizíciót határozottan 
elrendeli, csak azt tiltja meg, hogy a 
karokat és a lábakat kitépjék a kínzás 
közben és megtiltja, hogy a kínzás olyan 
mértékű legyen, amelyikben meghal a 
kínzott. 1386-ban Eymeric, aragoniai 
inkvizitor, hiteles magyarázatát adja a 
pápa rendeletének, amely szerint az in
kvizícióba hurcoltakat csak egyszer volt 
szabad megkínozni. Eymeric ezt úgy 
magyarázza és úgy gyakorolja, hogy 
csak egyszer, de a kínzásnak három na
pon át szakadatlanul szabad folynia. 
Rámutat arra, hogy a lassú tűzön való 
megégetés „előnye“ az, hogy több idő 
marad a megtérésre. Vili. Bonifácius 
pápa megfenyegeti a fejedelmeket, akik 
nem akarják megégetni az elitéüteket. 
1575-ben Simancas, Bajadoz püspöke, 
Rómában adott ki egy könyvet, amelyik
ben különböző kinzási módokat ajánl s 
megemlíti, hogy Szent Teréz maga sem 
talált semmit az eretnekek égetésében.

A lateráni zsinat 1215-ben kimondta, 
hogy: „Azok a katolikusok, akik az
eretnekek kiirtására felövezik magukat, 
éppen olyan bűnbocsánatban részesüll
ek, mint a Szentföld harcosai“.

*
Sztranyavszky nem támadott senkit, 

csupán védelmére kelt a saját egyházá
nak. Avagy Magyarországon csak a 
római katolikus egyháznak van joga vé
deni a saját érdekeit?

*
Ismerik-e a mi római katolikus test

véreink azt a reverzális-esetet, amely 
Sztranyavszky saját családjában történt 
meg? Kérdezzék meg tőle, bizonnyal 
szolgál felvilágosítással, ő  valóban ta
pasztalat alapján beszélt.

*
Hol legyen joga az evangélikus em

bernek bizonyos aggasztó tapasztalato
kat szóvátenni, ha nem a saját egyháza 
törvényalkotó zsinatán? Bangha páter
nek szabad a rádió nyilvánossága előtt 
is bántani minket, nekünk pedig ma
gunk között sem szabad szót emelni?

*
Ki követ el itt tulajdonképpen izga

tást? Az a Sztranyavszky-e, aki a zsi
nat kebelbeli ülésén néhány mondattal 
védelmére kelt egyháza érdekeinek, 
avagy pedig azok, akik a mesterséges

önfelheccelés dagályos kitöréseivel im
már hetek óta izgatnak egy egész or
szágot? *

Mikor Sztranyavszky kijelentette, hogy 
csak egyesek módszereit kívánta szóvá 
tenni, nem pedig a római egyházat bí
rálni vagy annak társadalmát megbán
tani, — akkor minek tovább fújni a régi 
nótát?

*

Nem az vétkezik, aki a bajt szóvá 
teszi, hanem aki azt okozza és eltűri. 
Sztranyavszky felszólalása nélkül is 
tudnia kellett mindenkinek, hogy a rever- 
zális-kérdés pusztító rákfene a nemzet 
amúgy is lázas testében s hogy nem lesz 
itt addig békesség, míg ez a fájó kérdés 
megoldást nem nyer.

OLVASSUK BIBLIÁT
Kitárom előtted szivem .. ,
November 29. Hogy megvizsgálj I Zsolt. 

139. Nem az Istennek van arra szüksége, 
hogy megvizsgáljon. Ö ismer engem a 
nélkül is. Nékem van szükségem rá. 
Csak amikor Jézussal együtt, Jézus tár
saságában keli szemlét tartanom bűneim 
felett, akkor ismerhetem fel azok nagy
ságát és tanulhatom meg azokat komo
lyan venni. Isten nélkül, aki lézusban 
jött közel hozzánk, az önvizsgálat sem 
szolgált lelkünk javára.

November 30. Hogy megítélj! Mai. 3, 
1—6. Jézus ítélni akar ott, ahová betér. 
Nékem is engednem kell, hogy ítélete alá 
kerüljön az életem s el kell készülnöm 
arra, hogy nagyon sok dologban lesz 
kemény és lesújtó az ítélet. Mégis öröm
mel kell odaállanom ítélete elé, mert 
célja az, hogy megtisztítsa, fényessé és 
ragyogóvá tegye életemet.

December 1. Hogy összetöri ! Zsolt. 51. 
Valahányszor azt vesszük észre, hogy 
bűnbánatunk elsekélyesedetí. újra szí
vünket kell kitárni Jézus előtt. Ha 6 
újra betér hozzánk, amit bizonyosan 
meg is tesz, ha kérjük, újra teljes erejé
vel ébreszti fel bennünk a bűnbánatot 
az áldott összetörettetést elvégezi. Aki 
már egyszer keresztülment ezen, az tud
ja, hogy milyen drága ajándék az, amit 
újra meg újra kérni kell.

December 2. Hogy megüresits! Mt 15,
1—20. Róm. 13, 11—14. Azoknak a gonosz 
dolgoknak, amelyek a szívből jönnek 
elő, egészen ki kell onnét kerülni. Meg 
kell üresíteni szívünket, hogy ott csak 
Jézus lehessen az Ür! Ehhez nyújt se
gítséget Jézus a magángyónásban, amit 
minden igaz keresztyénnek rendszeresen 
gyakorolni kell.

December 3 Hogy betölts! Ef. 3,14—21. 
Jézussal egészen tele kell lenni a mi szi
vünknek, mert különben újra a gonos:: 
foglalja el azt. A megüresítésre is azért 
volt szükség, mert Ö nem elégedhetik 
meg félhellyel. Ő egészen üres szívet, 
egészen tele akar tölteni. Az Ö lénye 
van olyan gazdag, hogy egyedül is és 
egészen kielégíthet.

December 4. Hogy uralkodjál rajtam! 
Fii. 2, 5—15. Jézus korlátlan Úr akar 
lenni életünkben. Nem jön el hozzád, 
ha csak kellemes érzéseket, egy kis ke
gyes hangulatot akarsz nyerni tőle. ö

csak ott marad meg, ahol feltétlenül en
gedelmességet kap. Előtte minden térd 
meg fog hajolni. A puszta észszerűség 
is azt parancsolná, hogy ne eüenked- 
jünk, hanem alázatosan engedelmeksed- 
jünk néki.

December 5. Hogy megdicsőittessél ben
nem ! Ján. 17, 1—10. A Királyok Királya
elvárhatja, hogy minden ő t dicsérje. 
Alá van-e rendelve életemben minden 
annak a célnak, hogy Jézus dicsőségét 
meglássa a világ? ö  nem lehet az én 
érvényesülésemnek a kiszolgálója. Nem 
hívhatom magamhoz azér't, hogy az én 
céljaim jussanak előbbre ez által. Egy 
célja lehet megmentett életemnek: Szen
vedésben, gyalázatban, szegénységben 
és kereszthordozásban is ö t dicsőíteni 
egyedül.

B élá k  J á n o s

K A R C O L A T O K

L evelek  am a bizonyos 
le lk i in k v iz íc ió ró l.

Nagytiszteletű Főesperes Uram!
Egy igen sajnálatos esemény, történt 

itt a múlt héten az egyik külterületi 
(Zoltánszállás) iskolában. A római ka- 
tholikus káplán a következő szavakkal 
küldte ki a teremből a protestáns gyer
mekeket (akik máskor a hátulsó padok
ban szoktak maradni, mivel nincs több 
tanterem): „Menjenek ki a zsidók és a 
pogányok“, holott egyetlen zsidó sem 
jár abba az iskolába. Mikor két szülő 
jelentette nekem ezt a dolgot, azonnal 
elmentem az iskolába és két tanító je
lenlétében megkérdeztem a gyerekektől, 
hogy valóban mondta-e a tisztelendő úr 
az idézett szavakat, akkor a gyerekek 
azt mondták: „Igen!“ A kijelentés el
hangzása óta azután a protestáns gye
rekeket állandóan zsidóknak és pogá- 
nyoknak hívják a rk. gyerekek, ami a 
protestáns szülőket annyira fölizgatta, 
hogy többen azt mondták, hogy „ha a 
tiszteletes úr nem tesz ebben az ügyben 
semmit, mi agyonverjük a káplánt plq- 
bánostul“. Én jelentettem az esetet Gás
pár igazgató úrnak, aki igen meglepő
dött rajta és megígérte, hogy figyelmez
tetni fogja a káplánt.

Részemről ezzel befejeződne az egész 
eset, de most annyira paprikás a hangu
lat, hogy tartani lehet valóban attól, 
hogy a káplánt alaposan el fogják vei ni. 
Ebben az ügyben kérném szépen a Fő- 
esperes úr mielőbbi tanácsát.

Magyarbánhegyes, 1936. nov. 11.
N A G Y  J Ó Z S E F  

m issz ió i s  le lk é sz

*

Nagy tiszteletű Szerkesztőség!
S. L. közhivatalnok (ha kell, pontos 

adatokkal is szolgálhatok), evangélikus
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tanító fia, egyházmegyei világi aljegy
ző, római katolikus vallású lányt vett fe
leségül. Mi eskettük őket több évvel ez
előtt, még pedig anélkül, hogy a római 
katolikus féltől reverzálist kaptunk vol
na. Az asszony később súlyos beteg lett, 
meg kellett operálni. Az operáló orvos 
őszintén megmondta a betegnek, hogy 
az operáció sikeréért csak ötven száza
lékig vállal kezességet, mert súlyos az 
eset. Ekkor az asszony, úgy érezvén, 
hogy talán halálos ágyon fekszik, gyón
ni akart. A betegágynál megjelenő ró
mai katolikus pap azt mondta neki, hogy 
nem gyóntathatja meg, mivel nem ró
mai katolikus templomban esküdtek és 
mert annak idején nem kapott az urától 
a születendő gyermekekre nézve rever- 
zá'íist. De szegény beteg mindenáron 
gyónni akart. Azt a választ kapta, hogv 
ha megesküszik római katolikus temp
lomban is, akkor meggyónhatik. Most 
aztán az asszony és a rokonság elővette 
a szerencsétlen férjet. A férj lélekgvötrö 
helyzetbe került. Egyrészt jó evangéli
kusnak érezte magát, aki nemcsak evan
gélikus őseire való emlékezésből és nem
csak egyházi tisztségénél fogva, hanem 
saját meggyőződéséből is hü evangéli
kus akart maradni, másrészt pedig ott 
látta válságos helyzetben lévő feleségét, 
aki vallása szerinti gyónással szerette 
volna magát előkészíteni életre vagy ha
lálra. Végül is, hogy feleségének és ma
gának lelkibékességet és az állandó zak
latástól nyugalmat szerezzen, ráállt arra, 
hogy megesküszik a római katolikus 
templomban is. Mire idáig jutott, elkép
zelhetjük, vagy el se képzelhetjük, hogy 
mit kínlódhatott magában. De itt még 
mindig nem volt rendben a dolog. A 
plébániahivatalban azt mondták a je
lentkező férjnek, hogy csak akkor eske
tik meg, ha reverzálist ad. Hiába mondta, 
hogy osvosi vélemény szerint nem lehet 
gyermekük, „Egyházi használatra“ mégis 
reverzálist kellett adnia, holott nemcsak 
ő, hanem a plébániahivatal is jól tudta, 
hogy a reverzálisnak nem lehet semmi 
gyakorlati haszna, azonkívül mint köz- 
tisztviselő azt is tudta, hogy ez a pol
gári házasságkötés után adott reverzális 
a magyar törvények értelmében törvény
telen. Tudta ezt, mert tudnia kellett, 
a plébániahivatalnak is, de hát ezzel elég 
volt téve a kívánalmaknak, a kálvária 
egyelőre végétért és megtörtént az újabb 
esküvő a római katolikus templomban. 
Mivel a férj érezte, hogy egyháza ellen 
vétett s az új esküvővel azt ismerte el, 
hogy az evangélikus templomban való 
házassági esküje nem érvényes és hogy 
a római katolikus templomban való es
küvőjéig nem Istennek tetsző házasság
ban, hanem csak együttélésben volt a

feleségével: egyházával szemben levonta 
a következményeket és lemondott az 
egyházban viselt tisztségéről. Ez volt 
lelki kálváriájának második állomása. A 
harmadik állomás nem is állomás, ha
nem egy folytonos kínos lelkiállapot, ha 
másért nem, hát azért, mert ha azóta 
találkozik hittestvéreivel, kénytelen foly
ton mentegetődzni és kényszerű csele
kedetét magyarázgatni.

Veszprém, 1936. nov. 19.
H E R IN G  JÁ N O S  

le lkész.

*
Igen tisztelt Szerkesztőség!
Főnököm, a főesperes úr óhajára a 

Sztranyavszky-vitával kapcsolatban köz- 
'öm esetleges közlés céljából a követ
kező esetet:

Vegyesházasságban élő hívünk be
széli el. Férje római katolikus és fia a 
római katükus papnövelde 11. éves ta
nulója. Ebben a hónapban magához hí
vatta a fiút főnöke és szomorúan közöl
te vele, hogy most jött rá arra, hogy ö 
törvénytelen gyermek és így a papnö
veldét el kell hagynia, hacsak édesanyja 
át nem tét a katolikus vallásra. A fiú 
kétségbeesve ír haza. A férfi először 
kéri az asszonyt, hogy térjen át és ami
kor vonakodik hitét elhagyni, akkor 
kényszeríti rá. Nem hajlandó taníttatni 
a fiút, ha hazaküldik. Az asszony nagy 
sirások után kénytelen engedni, de is
mételten kijelenti a „gondozó“ római 
katolikus pap előtt, hogy szívében 
evangélikus marad. A pap válasza: „ezt 
tudom úgyis“. Most kényszerítik a há
zasfeleket, Ijogy az ágyasság bűne alól 
megszabadulandó,... újból... esküdjenek 
meg és ezzel mintegy tényleg eddigi 
házaséjetüket ágyasságnak bélyegezzék 
meg.

Sátoraljaújhely, 1936. nov. 23.
R EM ETE L Á S Z L Ó  

segéd le lkész.
í m e !

P a j z s u n k  s  f e g y v e r ü n k  kettő 
vön, amivel az ördög visszaverhető. Isten 
igéje és az imádság. Egyikben Isten szól 
hozzánk, másikban mi beszélünk Övele. 
Vértezd fel hát magadat e két fegyverrel s 
vigyázz, mert az ördög nem alszik!

L u th er .

Budapest-Kelerícld. „Adventi üze
net“ címen előadássorozat lesz. Az elő
adások sorrendben a következők lesz
nek: 1. December 3.-án: Az ember kér
dése: Mit cselekedjünk? D. Raffay Sán
dor püspök. 2. December 10.-én. A Ke
resztelő válasza: Térjetek meg! Kemény 
Lajos esperes. 3. December 17.-én: Az
Úr szózata. Imhol jő néked a te kirá
lyod! Dr. H. Gaudy László hitoktatási 
igazgató.

H E T I  K R Ó N I K A
Horthy Miklós kormányzót kedden 

hatalmas pompával fogadták Rómában. 
Rómából hazatérőben Miklas osztrák 
szövetségi elnöknél tesz látogatást a 
magyar államfő. — A kormányzó római 
látogatása idején valamennyi ország
zászlónál örségnapot tartanak. — De
cember 1.-ig elnapolták a képviselöház 
üléseit. — Eltűnt a pozsonyi Vörös
marty és Katona-szobor. — Mussolinit 
és Rothermere lordot szidalmazták a 
kolozsvári revizióellenes gyűlésen. — A 
cseh postaminiszter egy kalap alá veszi 
a horogkereszteseket a kommunistákkal. 
— A cseh-német és a cseh-osztrák ha
táron szovjet tisztek építik a be*onvár- 
övet. — Olaszország meggyorsítja a 
légi és tengeri fegyverKezés üteméi. A 
fasiszta nagytanács megállapította, hogv 
Ciano gróf külföldi útja nagyban hozzá- 
'árult a hatásos olasz-német-magvar- 
osztrák együttműködés megalapozásá
hoz. — Berlin és Róma elismerte Franco 
ábornok spanyol nemzeti kormányát.— 
lapán Madrid elfoglalása után ismeri el 
a Franco kormányt. — A francia bel
ügyminiszter világítógázzal megölte ma
gát. — Nő a veszedelem a spanyol par
kokon. Az olasz és német saj^ó azt han
goztatja, hogy véget kell vetni Moszkva 
beavatkozásnak. Eden angol külügy
miniszter elismerte az angol alsóház vi
haros ülésén, hogy Moszkva megsérti a 
semlegességet.

H A R A N G S Z Ó

Advent első vasárnapja.
Az új elkezdés.

M á té  21, 1 - 9 .  R om . 13, 1 1 -1 4 .

Az emberek szeretnek mindent kiszínezni 
a maguk vágyai szülte képzeletük szerint. 
Advent re is ráteríti az emberi képzelet a 
maga sokszínű, olykor nagyon is tarka
barka leplét, amely alá odahelyezi a maga 
emberi vágyait és gondolatait Ne ez legyen 
a mi ádveniünk, hanem az, amelyet az Ige 
tár elénk. Az Ige pedig úgy beszél az ad
ventról, hogy Krisztus eljövetele az e világ 
szerint való étet végét jelenti és egy egész 
új, egészen más világ elkezdését.

Krisztus eljövetele annyit jelent, mint a 
felkelő nap. Elmúlik az éjszaka és kezdetét 
veszi a nappal, egy új nap, melynek semmi 
kapcsolata az éjszakával. Krisztus eljöve
telével már nem élhet az ember e világ 
módja szerint. Aki pedig a Krisztus eljö
vetelével is lehetségesnek gondolja e világ 
szerint élni, az álomvilágban él. Nincs, 
nem lehet annak ádventje, aki nem számol 
azzal, hogy Krisztus eljövetele nem valami 
szebb és ragyógobb folytatása annak, ami 
ebben a világban van és ahogyan az embei 
benne él, hanem hogy igenis Krisztus el
jövetele egy egészen új és más élet és világ 
elkezdése. Aki „dobzódásokban és részeg
ségekben, bujálkodásohban és feslettségek-
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ben, versengésben és irigységben“ él, az 
semmit se tud Krisztus eljöveteléről, hanem 
a sötétség cselekedeteit cselekszi. Krisztus 
eljövetele Ítélet és új teremtés.

Krisztus eljövetele nem e világ módján 
történik. E világ hatalmasainak nagy ere
jük  és gazdagságuk van a világban. Krisz
tusnak annyira nincs semmije ebből a vi
lágból, hogy még azt a szamarat is, ame
lyen bevonul Jeruzsálembe, úgy kéri kölcsön. 
Krisztus hadat üzen ennek a világnak és 
ehez a hadüzenethez minden hadi felszere
lése, fegyverzete a szelídsége. Az Ó ereje 
fegyvertelenségében van elrejtve. Hatalma 
nyilvánul meg abban, hogy nem áll ellene 
a reátörő hatalomnak és ezzel győzi le. 
Nem lehet ellene védekezni.

E világ minden nagyságának és dicső
ségének el kell múlnia. Jézus Krisztuson 
ne keressünk és ne várjunk semmit, ami 
e világ szerint nagy és dicsőséges. Jézus 
ellenére van az, ha az Ö követői a világ 
számára tetszetősebb színben akarják Öt 
feltüntetni, mint amilyen Ö a valóságban. 
Aki követni akarja Öt, az fogadja Öt el 
úgy, amilyen a valóságban: alázatosságá
ban, szegénységében. Krisztus csak olyan 
tanítványokat akar, akik Öt semmi másért, 
mint csupán önmagáért követik.

A sm  u ssen —M oltto rtsz

T u c a t f á v a l  érkeznek szerkesztősé
günkbe a Sztranyavszky-fele nyilatkozattal 
kapcsolatos igazoló levelek. A sok levélből 
— helyszűke miatt, sajnos — csuk a leg
jellemzőbbeket közölhetjük.

CKvasóirlk figyelmét felhívjuk arra az 
új elmélkedés-sorozatra, amelyet hír
rovatunk elején az egyházi esztendő ün
nepeihez igazodó szokásos elmélkedés 
helyén most ádvent első vasárnapjával 
megindítunk. Az elmélkedéseket, ame
lyek az egyes vasárnapok evangéliomi 
és epistolai szentleckéinek üzenetét fog
lalják össze röviden, Asmussen berlini 
lelkész-tanár írta és Molitorisz János es
peres fordította.

Debrecen. Az Országos Luther-szövet- 
ség itteni ünnepsége során megalakult a 
helyi Luther-szövetség is, amely D. Ge- 
duly Henrik, D. Kapi Béla püspököket 
és Sztranyavszky Sándor kér. felügyelőt 
díszelnökké választotta.

Minden ev. cserkészvezető legyen ott 
az Országos Ichthys cserkészvezetői 
konferencián: Budapesten (IX., Kálvin
iéi’ 7.) dec. 6., 7. és 8.-án. A konferen
cia előadásai: „Mit kell jelentenie a
cserkészetnek a református és az evan
gélikus keresztyén cserkész számára?“ 
Mind a három nap d. e. 9-kor és d. u.
3-kor kezdődnek az előadások. Felkért 
előadók: Batiz Dénes dr., Draskóczy Ist
ván, vitéz Farkas Ferenc, Hilschef Zol
tán dr., Ittzés Mihály, Karácsony Sán
dor dr., Kolozsváry Béla, Kovács Bálint, 
Ravasz Árpád, Ráczkevy Sándor, Schu- 
lek Tibor, Sólyom Jenő dr., Szabó Zol
tán dr., Szőke Imre, Teleki László gróf, 
Tóth Sándor, Ujszászy Kálmán dr., 
Uzon László, Csathó József cserkész
tisztek, — Jelentkezés nov. 30,-ig Rácz

kevy Sándor Ichthys-titkár, est. címén: 
Budapest, XIV., Tihamér-u. 9., válasz
bélyeggel. Elszállásolásról, étkezésről, 
kedvezményes vasúti jegyről gondos
kodnak az igénylőknek.

Mezőtúr. A helyi Luther Szövetség 
nov. 15.-én az Ipartestület színháztermé
ben műsoros délutánt rendezett, ame
lyen dr. Vető Lajos szolnoki lelkész 
tartott „Lélek, lelki éhség, lélektáplálás“ 
cimen közfigyelmet keltő előadást. A 12 
számból álló kísérő műsorból Szelénéi 
Kató művészi zongorajátéka, Bartos Pál 
prológja, Egyed Aladárnak „Legfőbb 
vigasz“ című s vegyeskar által előadott 
szerzeménye, Hőgye Sándorné és Tóth 
István ref. lelkész énekszámai, valamint 
Bodorik Józsefné költeményei emelhetők 
ki, de a többi szereplők is tehetségük 
legjavát nyújtották a hatalmas termet 
szorongásig megtöltő közönségnek. A 
műsoros délután fényes erkölcsi és je
lentős anyagi sikerének biztosításában a 
főérdem Botyánszky Jánosné szövetségi 
titkáré, aki a rendezés fáradságos mun
káját nagy hozzáértéssel és odaadó buz- 
gósággal végezte.

Bük. (Sopron vm.) A gyülekezet nov. 
22.-én vallásos estélyt rendezett. Elő
adást tartott Dr. Farkas Elemér gyüle
kezeti felügyelő „Jézus a világ ország- 
útján“ címmel. Az előadás keretéül szol
gált két énekkari szám Czuppon Béla 
karnagy vezényletével és Balogh Fe
renc tanítóképzős növendék szépen si
került szavalata. Másnap a gyülekezet 
lelkésze, Dr. Farkas Elemér felügyelő és 
Dr. Szabó Imre h. felügyelő Gór, Alsó- 
szeleste és Lőcs filiákat látogatták meg.

Rozsnyó. Az egyházközség november
29.-én, ádvent első vasárnapján jubi
leumi örömünnepet tart abból az alka
lomból, hogy temploma felszentelésé
nek 150 éves fordulója lesz.

Sárvár. A Nő- és Leányegylet a sze
gény gyermekek karácsonyi felsegéiye- 
zésére Galba V'incéné föszolgabíróné, 
egyleti elnöknö rendezésében teával 
egybekötött szeretetvendégséget tartott. 
Előadást Weiss Vilmos kőszegi lelkész 
tartott, Banyó Annus és Finta Kálmán 
pedig szavaltak.

Pécel. E pestmegyei község Dr. Raf- 
fay Sándor püspököt díszpolgárrá vá
lasztotta. Az evangélikus és református 
lelkészek mellett Mészáros István pléoá- 
nos is köszöntötte a püspököt.

Györujfailu. A hívek minden eszten
dőben gyűjtést rendeznek a győri sze- 
retetház árvái és öregjei számára. Ez 
évben is tekintélyes mennyiségű káposz
tát, burgonyát, babot és zöldséget gyűj
töttek össze és küldtek be a szeretet- 
házba.

Erdély. A brassói magyar evangélikus 
egyházmegye új esperese Sipos András 
hosszúfalualszegi lelkész lett.

Szécsény. örömünnepe volt a szó-* 
csényi gyülekezetnek november 15,-ike, 
amikor is a vasárnapi istentisztelet Ke
retében történt a gyülekezet újonnan 
megválasztott lelkészének. Kovács Gyu
lának beiktatása. A szertartást D. Ko
vács Sándor püspök jelenlétében Kardos 
Gvula alesperes végezte. Az istentisz
teletet a helyszínen megtartott díszköz
gyűlés követte, melyen az elnöklő Kar
dos Gyula alesperes átadta a fiatal lel
késznek a gyülekezet meghívó * levelét, 
majd sorrendben Veress Imre egyház

községi felügyelő, D. Kovács Sándor 
püspök, továbbá a nőegylet és az elemi 
iskola keresetlen szavú szónokai üdvö
zölték a lelkészt.

Gödöllő. Erős Sándor újonnan meg
választott gödöllői lelkész beiktatása 
november 29.-én lesz.

Celldöinölk. Az ifjúsági egyesület ott
honát, amely jelenleg a város legna
gyobb terme, művésziesen kifestették. A 
teremben november 22.-én magyar né
pies kézimunka-kiállítást rendeznek.

Budapest-Zugló. A Templomépítési 
Egyesület november 22.-én, vasárnap 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól si
került szeretetvendégséget rendezett 
templomalapja javára. Szuchovszky 
Gyula vallástanár, a gyülekezet szerve
zésével megbízott lelkész megnyitó be
szédében a bibliáról, mint a megpróbál
tatások gyógyító forrásáról beszélt, No- 
vomeszky Gusztáv tanító-karnagy ve
zetésével az Egylet Énekkara és sza
valókórusa szerepelt. Dr. Szuchovszky 
Lajos lelkész „Jézus, az emberiség leg
nagyobb áldása“ címen tartott előadást. 
Dr. Csuka Lajos Lampérth Géza: „A
gályarab“ című költeményét adta elő. 
Szébeni Ödön tanító-cserkésztiszt az 
Egyesület cserkészeivel különböző ifjú
sági és cserkészi jeleneteket mutattak 
be.

Somogydöröcske. A reformáció em
léknapját Somogydöröcskén október hó
30. -án Somogyszilban • és Godácson
31. -én, Bonnyán november hó 1.-én val
lásos estélyek tartásával ünnepelték 
meg. A dalárdák éneke és szavalatok 
egészítették ki a műsort. Az igehirdetést 
Dr. Wölfel Gyula lelkész végezte. Offer
torium mindenütt a Luther-Szövetség 
javára történt.

Csanád-Csongrádi Egyházmegyei hí
rek: M e z ő h e g y e s e n  nov. 13.-án
vallásos est volt a templomban, amelyen 
Griecs J. saját szerzésű orgona szá
maink és szavalatokon kívül Szántó. Ró
bert Orsz. Luther Szövetségi igazgató 
tartott előadást „őszi hangulatok“ cí
mén. — B a t t o n y á n  nov. 14.-én volt 
műsoros teaest, amelyen a következő 
számok voltak: V. Magyar János szege
di kántor-tanító énekszólói, Szokoiay 
Bálint hegedüszámai, zongorán kísérte 
Szvoboda Sándor, Czavar Margit költe
ményt adott elő, Palotay Béla ev. kán
tor pedig melodrámát. Szántó Róbert 
előadást tartott „Szenzáció-éhség“ cí
men, majd költeményeiből olvasott fel 
néhányat. Szilágyi Margit magyar nó
tákat énekelt. — Nov. 15.-én ugyancsak 
Battonyán az istentiszteleten az igehir
detést Szántó Róbert végezte. — S z e n 
te s .  Nov. 15.-én este a templomban 
vallásos est volt, amelyen ének- és ze
neszámokon kívül Szántó Róbert tartott 
előadást.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Spanyolország. Angol és finn lapok 

arról írnak, hogy a spanyol polgárhá
borút nem lehet úgy tekinteni, mintha 
ott az ördög és a Krisztus kiizdene egy
mással, Névsort közölnek arról, hogy 
Franco tábornok nemzeti csapatai hány 
evangélikus templomot romboltak le s 
hány evangélikus lelkészt és papot öltek 
meg, — Szomorú,
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D unántú li S z a k á c sk ö n y v é t
három pengő beküldése ellenében bérmentve szállítja a szerző:
alsószopori NAGY FERENCNÉ Sopron, Jókai-utea 16.

Oroszország. Az istentelenek köz
ponti tanácsa Litvinow külügyi népbiz
tost a „tiszteletbeli istentelen“ címmel 
tüntette ki. Litvinow levélben köszönte 
meg a kitüntetést, amelyben azt írja, 
hogy a cimet büszkén fogja hordani, fe
lesége és gyermekei is istentelenek, to
vábbá 400 rubelt küld a mozgalom cél
jaira. — 1937. november 7.-én az orosz 
szovjet 20 éves fordulóján állítólag köz
kegyelmet fognak adni az összes fo
goly lelkészeknek. Az egyházakkal pe
dig esküt akarnak tétetni arra, hogy 
imádkozni fognak a szovjethatalomért 
és kommunizmusért.

CSALÁDI é r t e s í t ő
Születés, vitéz P a r 1 a g h Károly ta

nító, körz. isk. felügyelőnek és nejének 
Czink Máriának fiuk született, aki a
szent keresztségben Károly nevet nyerte.

Esküvő. F u c h s  J á n o s  lelkész és 
K i r c h n e r  Va l é r i a  november 24.-én 
Budapesten tartották esküvőjüket. —
M o h á c s  y László bakonytamási lel
kész és S a n d y  Irma november 25.-én 
tartották esküvőjüket a vadosfai temp
lomban.

Halálozás. Posch Ilonka Mária, Posch 
Jáuos-ny. igazgatq-tanitó leánya, a Harang
szó hű olvasója, wrvenrbeT tö-én hosszú
szenvedés után, 23 éves korában Budapes
ten elhunyt. Feltámadunk!

Ü l  K Ö N Y V E K
Mit aduak ki legközelebb ?
Istené vagyok címmel 32 oldalas fü

zetet adunk ki, amely kérdés és felelet 
alakjában tárgyalja egyházunk tanítá
sait. Szerkesztette Urban Ernő. Ára elő
fizetésben január 10.-ig 30 fillér, később 
40 fillér. Megrendelhető kiadóhivata
lunknál.

Krisztus a királyunk címmel 32 olda
las komfirmációi kátét adunk ki, ame
lyet az egyetemes egyház tankönyvként 
engedélyezett. Szerkesztette Urbán Er
nő. Ára előfizetésben január 10.-ig 30 
fllér, később 40 fillér. Megrendelhető 
kiadóhivatalunknál.

Szabadíts meg, Uram! címen rabok
nak való imádságos könyvecskét adunk 
ki. jTerjedelme 65 oldal, ára 20 fillér kö
rül fog mozogni.

Szerkesztői  üzenetek
Bizalom. A levelet félreértette. Nem 

azt irtuk, hogy önök dicséretért dolgoz
tak, hanem azt, hogy az olyan egyházi 
munka, amely dicséretre pályázik, nem 
ér semmit. Előttünk nagyon drága az 
önök kis gyülekezete. Legyen rajta ál
dás. A dicséret elmaradásában nem kell 
célzatosságot látni. — P. I. Sajtosnál. 
Költeményét közölni fogjuk.

A MAGYAR GAZDA
Vegyes. A berlini német-magyar keres

kedelmi bizottság tárgyalásain elhatározták, 
hogy növelik a kölcsönös magyar német 
benozatalt és kivitelt. — A zsákkartel ismét 
drágít. — Csökken Magyarország állatállo
mánya. — Szilárdulás varható a sertésérté- 
kesitésben.

Terményárak Budapesten. Búza 17.65 
—18.50, rozs 14.80—15.10, takarmányárpa 
13.50—14.50, sörárpa 16.—22.50, zab 16.30 
—16.55, tengeri 9.45 — 9 55 pengő méter
mázsánként.

Sertésárak Budapeten. Uradalmi nehéz 
sertés páronként 340 kg-on alul 98—104, 
szedett közép, páronként 220—260 kg-ig 
93 -95, 180—220 kg-ig 90—91, 100—180 
kg-ig 84—88, öreg nehéz, p-ként 300 kg-on 
felül 92—94, szedett öreg 88—90, angol 
hússertés, p-ként 180—220 kg-ig 95—98, 
angol sonkasüldő, p-ként 120—150 kg-ig 
90 -  94 fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Tarka bika 48—70, 
magyar ökör. 47—76, tarka 62—76, magyar 
tehén 40— 69, tarka 40—77, magyar bivaly 
28—48, növendékmarha 50—70, csontozni- 
való36 fillér élősúly kg-ként.

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

Pár éves gyakorlattal, meghízható, ' 
szorgalmas, nőtlen ispánt keresek. Dr. 
Szabg. István Sopronnémeti. 1— 1

Kiváló tenyésztőktől beszerzett, első
rendű máltai ar|gol golyvás, strasser 
fajgalambjaimból néhány tenyészpárt 
helyszűke miatt, méltányos áron kiadok. 
Tóth Vince gyiimölcskereskedö, Szent- 
gotthárd. 2—5

STELCZER KAROLY
müasztalos, lakberendező

GYŐR, KOSSUTH LAJ0S-U. 2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C égem  k ü l ö n l e g e s s é g e :  
s z a v a t o l  jó  k iv i t e lű  m o d e r n  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

Gyakoroljuk a virágmegvaitasv, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címre küldendők. 12—24

TIBiCiOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

9TIXIÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap!

Menekült, hadirokkant, négy gyer
mekes kéményseprősegéd, aki családjá
val együtt nagy nélkülözések között él, 
elhelyezést keres. Legutóbbi pályázata 
azért nem járt eredménnyel, mert evan
gélikus. Ha valaki a hittestvérek közül 
segítségére tud lenni az elhelyezkedés
nél, legyen szíves írni a tokaji evangéli
kus lelkészi hivatalba. 1—2

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , pariöm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
Győr, K az ln cz i-u lca  1.
Aki e h i r d e t é s t  fe m utatja, vásárlásnál 
S százalék engedm ényben részesül I

RuhaSeslés - vegy  tisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
VITÁLIS~n l̂
Szombathely, Kőszegi-u. 15.

Gallér tisztítás! 9—10

Érettségizett evangélikus ifjú elmenne 
jegyzői hivatalba gyakornoknak vagy 
bármilyen irodai munkára. Esetleg ne
velőnek is. Cím válaszbélyeg ellenében 
a kiadóhivatalban. 3—3

HOGYAN TÁMOGASSUK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
tagjainak érdekeit képviseli minden esetben  

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
G o n d o sk o d á s  a  g y e rm e k rő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Szerkesztő -b izo ttság :
IRÁNYI KAMILL, D r. ITTZÉS ZSIGM OND, 

MARCSEK JÁ N O S , NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZA BÓ  JÓ Z SE F.

K éziratokat nem  adunk vissza.

Baross nyomda Uzsaly ésKoncz. T.:7-63,



2?. évfolyam. 1936 december 6. 5Ü. szám.

Alapította:
KAPIBÉLA

1910-ben.

Laptulajdonos: 
D unán tú li L u the r-S zöv etség .

M egjelen ik  m inden v a s á rn a p .

Ingyan m«ll4*'#t tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANQ8ZÖ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Postacsekkszáinla 30.526.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP
Meri Isten Igéje nélkül a viz csupán csak viz és nem kér eszi ség. Isten Igéjével együtt azonban ke- 
resztséy, vagyis az életnek kegyelemben gazdag vize és a Szentiélekben való újjászületés fürdője. 

A kereszlség lutheri magyarázata a kiskátéból

A Harangszó 
szerkesztő-kiadóhivatala:

GYŐR
I I . ,  P e tö f i  t é r  2 .

Előfizetési ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10 % -08  kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P  60 fillér

Hozzád s érted jön el.
Ez a Jézus, aki felviteték tő le

tek a m ennybe, aképen jő el, ami
kép láttátok Öt felmenni a mennybe. 
Csel. 1,11.

Egyházi esztendőnk minden sza
kasza egy-egy hatalmas gon

dolatot és pedig üdvtörténeti gon
dolatot szemléltet velünk. Vakme
rőség volna ezeket a gondolatokat 
mérlegre, emberi mérlegre tenni 
abból a szempontból, hogy közü
lök melyik nagyobb, melyik az 
értékesebb. Isten mindegyiket szük
ségesnek és nélkülözhetetlennek 
tartotta a mi üdvösségünk érdeké
ben. Ép azért nekünk mindegyiket 
alázatos szívvel és nagy hálaadás
sal kell elfogadnunk.

De az is époly bizonyos, hogy 
az üdvtörténet gondolatai között 
vannak olyanok, amelyeket köny- 
nyebben tudunk megérteni a töb 
bieknél, amelyeken át emberi gyar
lóságunk mellett is világosabban 
látjuk az égi elhivatásunkat.

Az ádvent azok közé az idősza
kok közé tartozik, amelyekben kü
lönösen világosan látjuk égi elhiva- 
tásunk lényegét. Ádvent, várakozás. 
Várása annak, aki eljövendő. Soha- 
sincs úgy tele a lélek várakozással, 
mint ádvent idején, karácsony elő
estjén. Ebben a nagy várakozásban 
benne van az a tudat, megtalálom-e 
akit, vagy amit most várok!?

Fokozott szüksége van mai éle
tünknek erre a felfokozott várako
zásra. Hozzászoktunk ahoz, hogy 
nagyon is magunktól nyomorult 
emberi erőnktől várjunk mindent. 
Ezért kaptunk oly keveset és ezéri 
vagyunk örökké csalódottak és szo
morúak. Aki százezreket vár és 
csak silány filléreket kap, az csa
lódottnak érzi magát. Isten nem 
apró pénzzel akar kifizetni minket, 
mikor a mennyekre irányozza vá
rakozó tekintetünket. Rámuiat arra, 
aki egyetlen hordozója jelenünknek 
s jövendőnknek. Rámutat arra, hogy 
világberendezésünk, házunk, mun
kamezőnk azon fordul meg, aki

felment a mennyekbe, de eljő hoz
zánk és értünk.

Azért jön hozzánk, hogy hozza 
mindazt, amire szükségünk van. Az 
égből hozza. Kegyelmi ajándekkép 
hozza. Nem úgy kell megvennünk, 
megszolgálnunk. Nem kell tana
kodnunk, hogy elég gazdagok va
gyunk-e karácsonyra. Nem vehet a 
gazdag többet, nem maradhat a 
szegény üres tarisznyával. Tanít 
bennünket arra, hogy ajándék éle
tünk minden boldogsága, öröme s 
nem szerzemény. Tanít bennünket 
arra, hogy főfeladatunk nem az, 
hogy elveszítsük magunkat a föl
dön, annak bányáiban, házaiban, 
vegykonyháiban, lombikjaiban, ha
nem sokkal inkább az, hogy mind
ezektől megtudjuk magunkat sza
badítani annak számára, aki hoz
zád jön, értünk jön. Szabaddá tet- 
ted-e szivedet annak számára, aki 
hozzád jön s érted jön azért, hogy 
mindennel bővelkedővé tegye sze
gény szivedet?

Fábián Imre.

Miről ismerhetők meg Isten gyermekei?
, I r t a : M a lm iv a a ra  V ilm os. F o rd íto tta : S z te h lo  G á b o r . 2

Az igére való hivatkozás?
Mások azt mondják: a bibliában meg van irva : 

I s te n  g y e rm e k e i v a g y u n k , — ragadd ezt meg, higyj 
ez igének, támaszkodj reá! Helyesen cselekszel igy ? 
Egyáltalában nem. Istennek az igéje mindenkor igaz 
és hitelre méltó, de nem egyedül ez a mondat, hanem 
az egész biblia. De akkor sem úgy, hogy azt csak 
igaznak tartjuk, hanem úgy, hogy magunkra értjük 
és megszívleljük. Ha igy cselekszünk, akkor kegyel
met nyertünk és akkor, de csakis akkor nekünk is 
mondja János aposto l: most Isten gyermekei vagyunk 
De ha a többi igét szélnek eresztve, csak erre az egy 
mondatra támaszkodunk, akkor megcsaljuk az igaz
ságot és ezt az Ur nem tűri. Az ilyen cselekedet ítélet 
alá esik; É s  h a  v a la k i  e lv e sz  e p r ó f é tá lá s  k ö n yvén ek  
b e szé d e ib ő l, a z  I s te n  a n n a k  r é s z é t  e l tö r l i  a z  é le t k ö n y v é 
b ő l  é s  a  s z e n t v á r o s b ó l  é s  a z o k b ó l ,  a m ik  e k ö n yvb en  
m e g ir a t ta k . {Jal. 22. 19) A Lélek bizonyságtétele nél

kül az igére való hivatkozás sem tesz minket Isten 
gyermekeivé Magadat csalod meg, ha az igére hivat
kozva dicsekedsz istenfiuságoddal és az írást felütve 
igy kiáltasz: ime itt van megírva, mert ezt a fogást 
használják a jelenkor tévtanítói is, akik maguk bito
rolják Krisztus trónusát.

Jézus is tenfiúsága?
De vájjon lehet-e nekünk bizont osságunk afelől, 

hogy Isten valóban a mi Atyánk? Lehetséges, de 
csak a Krisztus áltál, a hitben, amelyik nem beszél 
magáról, hanem gyümölcseiben jelentkezik. Világosan 
látjuk ezt Krisztus életéből. Ő „valóban Isten gyer
meke volt, de mikor hallottuk Őt ezzel dicsekedni? 
Amikor például ki akarta jelenteni tanítványainak 
hogy ő kicsoda, nem mondotta meg egyenesen, ha
nem értelmüket megvilágosítva, mások bizonyság- 
tételére hívta fel figyelmüket: „Kinek mondanak engem 
az emberek" és az apostolok válasza után lelkükhöz
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még közelebb férkőzve egyenesen megkérdezi: „Hát 
ti kiknek mondotok engem?“ Amikor pedig Péter 
vallja, hogy: „te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia“, 
akkor az Ur is minden kertelés nélkül igy szól: és 
te Péter vagy . . ., mintegy azt mondva: most nevün
kön szólítottuk egymást. Amikor azt kérdez ék tőié: 
„Te vagy-e a Krisztus? Valóban Isten Fia vagy-e?“ 
soha sem áll oda büszkén: „ime itt vagyok“, nanem 
alázatosan, csöndesen válaszol Pilátusnak: „Te mon
dád . . . "  a te szájadból lehet ezt hallani, nem szük
séges nekem hangsúlyozni. A zsidóknak pedig igy 
válaszol: „Ha én teszek bizonyságot magamról, az én 
bizonyságtételem nem igaz. Más az aki bizonyságot 
tesz rólam és tudom, hogy igaz az a bizonyságtelel 
azok a dolgok, melyeket én cselekszem, ttsznek bizony
ságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elkül
dött, maga az Atya is bizonyságot tett rólam.“ (Ján. 
5. 31—37.) Amikor pedig egyszer a mellének szegez
ték a kérdést: „Ki vagy?“ Jézus azt válaszolta: „Amit 
eleitől fogva mondok is néktek . . . "  (Ján. 8, 25.) 
Amikor Keresztelő János tanítványait azzal küldte 
hozzá: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk“ 
nem mondta azt: én vagyok, hanem munkájára mu
tatott igy szólva: „Menjetek és jelentsétek meg János
nak amit hallotok és láttok.“ (Máté 11. 4.) Mindig 
csak igy beszélt. Ebből láthatjuk, hogy Jézus fiusága 
nem szájhősködés, sem puszta szó, hanem élet és 
erő. Egyáltalában nem hasonló azokhoz a szánandó

emberekhez, akik sokat beszélnek jóságukról, csak 
hogy dicsekedésükkel elfedezzék szivük ürességét. 
Nem szorult rá, hogy maga mondja magát Isten Fiá
nak, aki akarta, az megláihatta, hogy Ő igazán az. 
De azért külső bizonyítékok sem hiányoztak. Isten 
maga ismerte el fiának, amikor megkereszteltetésekor 
égi szózat hangzott: „Ez az én szerelmes Fiam, aki
ben én gyönyörködöm . . .“ Ugyanezeket a szava
kat hallották a tanítványok is a megdicsőülés hegyén. 
Keresztelő János azt mondja: Isten fia Ő, és reá 
mutatva igy kiált: „íme Istennek ama Báránya, aki 
elveszi a világ bűneit.“ Péter azt vallja: „Te vagy a 
Krisztus“. Amikor a nép látja cselekedeteit és hallja 
a beszédeit igy kiált fel: „Ez a Krisztus.“ (Ján. 7, 41.) 
A samáriabeliek igy szóltak : „Magunk“ is hallottuk 
és tudtuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisz
tus. (Ján. 4. 42.) Pilátusnak is igy kell bizonyságot 
tenni: „Názáreti Jézus, a zsidók királya“. Az egész 
természet, föld, sziklák, sírok, a templom függönye 
bizonyságot tesznek halála pillanatában; a pogány 
katonák holtteste mellett igy szólnak: „Bizony Isten 
fia volt ez “ Az ördögök is igy kiáltanak feléje : „Jézus 
Istennek fia.“ (Máté 8. 29.) Látjuk tehát mindebből, 
hogy milyen határozottan tesz bizonyságot Isten arról, 
hogy Jézus az Ö Fia. Minden cselekedete kiáltó szó 
az ember lelkiismeretéhez. Akiről mások szólották 
így, annak nem kellett többé magának bizonyságot 
tennie magáról. (Folytatjuk).

Menjünk fel Béthelbe 
—  csodálkozni!

Irta: Györffy Béla.
A mai embernek egyik legnagyobb 

baja, hogy elfelejtett csodálkozni A ma 
embere legfeljebb kiváncsi érdeklődés
sel hallgatja vagy szemléli a modern 
élet szellemi és testi vívmányait, de nem 
csodálkozik rajtuk. Gondoljunk csak 
azokra a bámulatos eredményekre, ame
lyeket a testi erő és ügyesség a világ 
érdeklődésének gyújtópontjában álló 
berlini olimpiászon éppen a múlt nyá
ron bemutatott és mi volt a hatás, 
amit az elért szédületes eredmények az 
emberek leikéből kiváltottak? Legtöbb 
volt a szinte önkívületbe ejtő lázas iz
galom, a lelkesedés fel-aláhullámzása, 
nem kevés volt az irigység és az ebből 
fakadó bosszankodás, volt sok közöny 
is és legkevesebb volt a — csodálkozás. 
Hol vagyunk mi azoktól az időktől, 
amelyekben az emberek még álmélkodni 
és csodálkozni tudtak! Ha a mai ember 
lelki világát közelebbről vizsgáljuk, ha
marosan rájövünk arra az igazságra 
hogy a sok és különböző eredetű ok kö
zött a mai ember elégedetlenségének és 
boldogtalanságának egyik oka éppen az, 
hogy egyszerűen elfelejtett csodálkozni.

A csodálkozás egyik legjobb iskolája 
a németországi bétheli szeretetintézmé- 
nyek tanulmányozása. Itt még mindig, 
még a mai közönyös ember számára is 
akad megcsodálni való, talán sokkal 
több és lélekbemarkolóbb, mint volt a 
zászlóerdőbe borított német birodalmi 
sportpályán, ahol százezrek drága pénz
ért, feszült idegekkel, lázas tekintettel, 
kidülledt szemekkel szinte őrjöngve hab

zsolták az idei olimpiai játékok úgyneve
zett „eredményeit“ és szerettek volna 
azokon csodálkozni, de nem tudtak.

Egy csodálatos ember.

Próbáljuk meg mi ezt úgy, hogy gon
dolatban repüljünk Berlintől nyugati 
irányba jó néhány száz kilométerre és 
egyszerre csak ott találjuk magunkat a 
mi Bakonyunkhoz hasonló teutoburgi 
erdő lábánál üielefeld százezer főnyi la
kosú város mellett a német, sőt az egész 
világ legnagyo^-LMiiiiéükus szeretet- 
i itt é zm é n y é n m wft^Nka pújában.
Itt áll egy /«.“igénytelennek líp^ó, vad- 
szőlővel beirtott háíMftfca: a feltheli tu
dakozódó irada. Ezelőtt a kiásná* előtt 

römun

gyülekeznek össze naponta kétszer, reg
gel 9 és délután 2 órakor az érdeklődök, 
a kiváncsiak, a csodálkozni akaró ven
dégek hol ketten-hárman, hol pedig né
hány százan, hogy részt vegyenek az 
úgynevezett „vezetésen“, vagyis a veze
tésre mindig készen álló diakónus test
vér szakszerű magyarázása és vezetése 
révén Béthel egyes házait meglátogatva, 
megismerkedjenek azzal a hatalmas 
munkával, amit Isten Szentlelke a mentő 
és segitő szeretet által az ö országának 
munkásai révén e hatalmas intézmény
ben végez. Egy-egy ilyen vezetés való
ban a csodálkozás iskolája.

Csodálatosak mindenekelőtt azok a 
történetek, amelyeket vezetőnk az intéz
mény múltjából elmond. E szerint az in
tézet 1867-ben alakult öt eskóros (epi
leptikus v. nyavalyatörős) gyermek gon
dozására. A ház is, amelynek neve már 
akkor Béthel =  Isten háza volt, a be
rendezés is, a betegek is megvoltak, de 
hiányzott még a vezető, nem volt még 
ú. n. háziatya. Az erre a hivatalra meg
hívottak közt szerepelt egy bizonyos 
Unföld János württembergi iskolames
ter is. Ö a meghívás után sokáig habo
zott és tépelődött azon, hogy ott hagy
ja-e biztos kenyerét a bizonytalanért. 
Végül a kitűzött határidő utolsó napján, 
amikor bibliájában felütötte az aznapra 
kijelölt Igét, a legnagyobb csodálkozás
sal ezeket a szavakat olvasta: „És kel
jünk fel és menjünk fel Béthelbe, hogy 
csináljunk ott oltárt annak az Istennek, 
ki meghallgatott engem az én nyomo
rúságom napján és velem volt az úton, 
amelyen jártam“. (I. Móz. 35, 3-ból Já
kob szavai.) Mikor Unföld Mátyás würt
tembergi tanító aznap reggel a Szent
írást becsukta, már tudta, hogy öt nem 
csak a bétheli belmissziói társaság, ha
nem Isten szava hívta és erre az elhívás'
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ra eljött és így lett ö a bétheli intézmé
nyek első házi atyja egy kis házban, 
ahol öt beteg gyermek várt reá. Nem 
csodálatos-e, hogy az azóta hatalmas 
fává növekedett mustármag árnyékában 
ma már 6—7000 beteg test és lélek talál 
menedéket, oltalmat és szerető gond
viselést?

Csodálatos továbbá az a szeretet, 
amellyel vezetőnk az intézet atyjáról, 
néhai Bodelschwinoh Frigyesről beszél. 
fi volt ugyanis Béthel felvirágoztatója, 
Isten országának kegyelemmel megál
dott ugartörője és magvetője. Elbeszéli 
vezetőnk, hogy az öreg atvának lelki 
nagyságánál, szivének szereteténél csak 
egv tulajdonsága volt nagyobb —- a sze
rénysége Valahányszor dicsérni és ma
gasztalni kezdték őt a vendégek az in
tézmény felvirágoztatásáért és vala
hányszor túlbuzgó hívei úgy szerették 
vo'na őt feltüntetni, mint az egész in
tézmény megteremtőjét, ő mindannyi
szor lecsendesítette az áradozókat. nem 
egvszer kivezette őket a temetőbe és 
megmutatta nékik az első házi atya. az 
előbb említett UnföVI Mátvás sírját e 
szavakkal: ,,Az első ő volt, én csak
folytattam a munkát.“ — Beszél veze
tőnk Bóde’sch win gröl, mint a ,.szeretet 
virtuózáról“, aki nem csak gyakorolni, 
hanem ki is tudta haszná'ni a szeretetet, 
de sohasem a maga, hanem mindig be
tegei számára. — Elmondja vezetőnk, 
hogy Béthelt Isten lelkének ereje a töb
bek közt egy kis negyedévenként meg
jelenő füzet: ,.Béthel követe“ által se
gítette a felvirágzáshoz. Az intézet ve
zetősége az intézmény életéről beszá
moló, azt időről-időre ismertető eme 
kis füzetet száz és ezer példányban kül
dötte és küldi ma is szét a világba, hogy 
jóbarátokat, híveket és pártfogókat to
borozzon Béthel számára, akik a szere
tet csodálatos alkotásáról csodálkozás-1

sál értesülve imádkozni és áldozni tud
tak és tudnak ma is a belmisszió szent 
ügyéért.

Gyökeres megoldás.
A reverzális kérdésről egyházunk kö

reiben is sokat tárgyaltak már. Több 
megoldást is ajánlottak már.

Sok szó esett már arról, hogy ezt a 
kérdést az államnak kellene a kezébe 
venni. Magától értetődik, hogy az ál
lamnak nem szabadna tétlenül nézni, 
hogy a reverzá'is-törvénvt a hatalmon 
lévő erősebb fél lelki vámszedésre hasz
nálja ki, hogy tisztességes magyar em
berek családi életét ágyasságnak. gyer
mekeit fattyúnak bélyegezhessék egye
sek csak azért, mert házasságukra evan
gélikus templomban kérték az Isten ál
dását.

Azt is ajánlották már, hogy egyházunk 
vesse bele magát nagyobb eréllyel a re
verzális harcba és igyekezzék a maga 
javára billenteni a mérleget. Bizonyos 
is, hogy ha majd az egész vonalon mi 
nyerünk a reverzálisok területén, akkor 
a másik tábor is hajlandó lesz a békés 
megoldásra.

De a leggyökeresebb megoldás mégis 
csak ez: kerüljük a vegyes házasságot. 
Nincs annál természetesebb, békessége- 
sebb és áldottabb, mint mikor evangé
likus evangélikussal térdel oda házas
sági eskütételre Isten oltára elé. így 
életük alapvető viszonyára, a vallásra 
nézve biztosítva van az egység.

Evangélikus ifjúság! Leendő házas
életed boldog békessége megéri, hogy 
megtanulj ezen a téren is parancsolni a 
szívednek! . . .

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

E csén y .
Ennek a tolna—somogy—baranyai

egyházmegyéhez tartozó németajkú, de 
jó magyar érzésű gyülekezetnek a ve
zetői a belmissziói és népmívelö munká
nak erőteljesebb megindulása óta egyre 
jobban vágyódtak olyan helyiség után, 
ahol ez a munka még jobban végezhető 
s az ennek nyomán sarjadt új élet még 
jobban gondozható. S íme Isten megad
ta nekik azt. ami után vágyódtak. A 
földreform 9 kát. hold földet juttatott a 
gyülekezet lelkészének és kántortanftó- 
ján-ak s azok révén a gyülekezetnek. Az 
így kapott földek jövedelmét aztán a gyü
lekezet lelkésze indítványára tartalékolta 
s a tartalékolt összegből a községbeli 
izraelitáktól először is egv 830 n -ö ’es 
telket vásárolt a község középpontján a 
rajta levő izraelita imaházzal együtt. 
Majd elhatározta, hogy a megvásárolt 
telken emeletes gyülekezeti házat épít. 
amelyben a evü'ekezet mindenkori má- 
sodtanítóján kívül otthont talál majd a 
gyülekező ifjúsági, nő és férfi egylete 
is. emellett közgyűlések, bib’ia és kon
firmandus órák. val'ásos esték, műked
velő, népművelő és vetitettképes elő
adások tartására is alkalmas lesz, nem
különben arra is. hogy abban időközön
ként a filia és szórványban híveket is 
összegyűjtse. Isten igéjével táplálja. 
Ugyanezen közgyűlésen erre a célra 
mindjárt felajánlotta a megvásárolt tel
ken és imaházon kívül a földreform föl
dek jövedelméből megtakarított 5800 P 
készpénzt s a szükséges kézi- és fogat
napszámokat is, egyben kimondta, hogy 
amennyiben a hiányzó 3000 pengőt ál
lamsegélyből előteremteni nem tudja, 
úgy ezt valamely takarékpénztártól egy
szerűen kölcsönveszi majd.

1936. április 27.-én aztán megindult a 
munka, amelyből az iparosokon kívül a

Zrínyi prókátora. 7
Történeti színmű, négy felvonásban. Egykorú dalokkal.

Irta: Payr Sándor. Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel Is kibővítette: Kapi Gyula.

PÁL: Attól ne tartsatok. Az szegény, az országot futja. 
Hol Árvában, hol Csáktornyán, hol Pozsonyban, höl Bécs- 
ben jár. Fejetlen ez a mi házunk. De nem is csodálom, ha szí
vesen van távol Soprontól.

FATIME: Már pedig ma meg kell jönnie. Erzsiké láza^ 
san várja. Ilv nagy napon apára van szüksége a leánynak.

PÁL: Hát csak meglesz az a kínos menyegző? El mer 
jönni a jámbor Armpruszter? Hisz a néném Bezerédyt siratja 
még mindig. Ily bús menyasszonytól én a hetedik határig 
bujdosnám.

LOZSI: Az a pozsonyi német pedig be ne tegye ide a
lábát, csak azt mondom. Maradjon otthon a Mayerokkal, Hu- 
berokkal. Nem kell német a szomszédból, van itthon is elég.

ZABÁN: Én már nászajándékot is vettem a vőlegénynek: 
kárpitos velencei tükröt (a falra mutat). Hallgasd, mi rajt a 
felírás (olvassa):

R á n ts d  ez s zu p e r lá to t
N é z d , k i t  s ze m ed  lá t  o tt .
É k e s , d e li  szép -e  ?
A v a g y  s zá ja tá to t t  ?

LOZSI: Bizony szájatátott, szegény Armpruszter, csak 
nézzen bele. És ilyenhez erőltetik Wittnyédy Erzsikét!

ZABÁN: Mi lesz e házból, ha Erzsikét elviszik! Mi lesz 
Zsiga gyerekből és belőlünk is! Ö volt eddig a mi tápláló daj
kánk és jó angyalunk.

PÁL: Apámat ti nem értitek. Ez a mi házunkban rend
szer. Apám a németet magyartat párosítja, hogy legyünk egy 
test és egy lélek. Armprusztert n én étnmei gyuratja át magyar

nak. Apám is német leánvt vett feleségül, pedig magyarhoz 
vonta a szíve. Bezerédyt Zrínyihez küldte a török ellen, hogy 
nénémtől eltávolítsa, fi mártirságot követei a hazáért. A mi 
házunkban mártirságból házasodnak, születnek és halnak az 
emberek. Mindent a hazáért! Ti eztt nem értitek.

ZABÁN: Szegény leány, a mi angyali jó Erzsikénk! A 
haza viruljon, a leányszív meg hervadjon! Bizony ezt én nem 
értem. Gvere Zsiga gyerek, te is mártír vagv. Hagyd a szillabá- 
kat, én miattam ne szenvedj. Eredj játszani!

ZSIGA (örömmel): Elfutok az apám elé, megnézem, mit 
hozott. (El. Zabán is menni akar, de Pál visszatartja.)

2. JELENET.
( E l ő b b i e k .  Zsiga nélkül.)

PÁL: Hohó, Izsák, várj csak. Az iskolának nincs még 
vége. Most tanul a felsőbb klasszis. Olvastátok apám levelét? 
A háborúból török könyveket hozott zsákmányul. S most azt 
írja. hogy Fatime hodzsa lánya, tud írni, olvasni, tanítson hát 
bennünket törökül. Hallottatok ilyent?

LOZSI (előre jön a kis asztalhoz): Ne haragudj Palkó, 
de ilyen gondolat csak egy agyafúrt prókátor fejében szület- 
hetik.

ZABÁN: És praktikus ember agyában! Tedd hozzá.
LOZSI: Ha kívánja, megtesszük. Isten neki. Ki merne 

eflenmondani, ha ö akarja. Balassa Bálint is tudott törökül és 
Apáczai is tanítja Erdélyben a törököt.

PÁL: No ide hát, Fatime, légy a Hypatiánk. Értesd meg 
velünk néped anyanyelvét.

FATIME: Hallottam már uramnak parancsolatját. De
arra kérlek, jó ifjak, hogy egy szegény török asszony beszédét 
a fogságban ki ne gúnyoljátok.

LOZSI: Ne félj, Fatime, tisztelünk, szeretünk mi téged. 
De azt mondd meg, érdemes-e a ti nyelveteket megtanulni?
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gyülekezet tagjai is dicséretreméltó buz- I 
gósággal vették ki részüket. Kicsinyek | 
és nagyok egyformán serény
kedtek. Voltak olyanok is, 
akik, noha öregségük miatt 
robot-munkát már nem kellett 
volna teljesíteniök, ásójukkal 
vagy kapájukkal mégis meg
jelentek s mikor megkérdez
ték: „Miért jöttek el?“ azt vá
laszolták: „Wo alles schwitzt 
dürfen auch meine Schweiss- 
tropfen nicht fehlen“ („Athol 
mindenki verejtékezik, ott az 
én verejtékcseppjeimnek sém 
szabad hiányozni“.)

A közös munka és fárado
zás eredményekép Isten meg
segítő kegyelméből im készen 
áll. sőt november 7.-én már 
felavatható lett a gyönyörű 
épület.

Az avatást megelőzőleg a 
gyülekezet templomában hála
adó istentisztelet volt. amelyen 
a helyi lelkész liturgikus oltári 
szolgálata után Gyarmathy 
Ferenc tabi lelkész prédikált.
Hirdette az igét s adott hálát 
Istennek mindazokért a javak
ért és jótéteményekért. Utána 
a felavatandó gyülekezeti ház 
elé vonult a hívek serege, ahol 
Fábián Imre sárszentlőrinci
lelkész egyházmegyei főjegyző 
avatóbeszédet tartott, majd 
Gyalog István föesperes meg
bízásából fel is avatta azt. Az 
avatást a gyülekezeti ház ter
mében ünnepi díszközgyűlés
követte még, amelyen a helyi 
lelkész a gyülekezeti ház épí
tésének történetét olvasta fel,
Fábián Imre egyházmegyei fő
jegyző pedig az egyház

megye elismerését fejezte ki a gyüleke- I 
zetnek azért, hogy ezt a házat, amely- |

Ax ősagárdi templom.

hez hasonló az egyházmegye területén 
még nincs, felépítette, egyben kifejezést 

adott azon reményének is, 
hogy az ecsényi gyülekezet 
példáját hamarosan mások is 
követni fogják s Isten dicsősé
gére s az ő országának ter
jesztésére hamarosan másu+t 
is épülnek majd ilyen házak.

Délután 3 órakor aztán a 
hívek és nagyszámú vendég 
lelki gyönyörűségére végbe
ment az első kultúrdélután a 
gyülekezeti ház termében. A 
műsort az ifjúsági egyesület 
tagjainak éneke. szavalata, 
színdarabja alkotta gazdag 
változatban.

Az embereknek, akik segít
ségünkre voltak abban, hogy 
ezt a szép napot megérhessük, 
legyen hála és köszönet. Is
tennek pedig, akinek elsősor
ban köszönjük azt* legyen di
cséret és dicsőség örökkö.i 
örökké . . .  B.

Ismét előhozzuk
templomaink fűtésének a kérdé
sét. Meggyőződésünk ugyanis, 
hogy ezen a hiányosságon se
gíteni kell. Azt mindenki ter
mészetesnek tartja, hogy a 
munkahelyeket és a szórakozó
helyeket fűteni kell. Hát miért 
éppen az Isten házában kelljen 
az embernek fagyoskodnia s 
az egészségét újra, meg újra 
Kockára tennie?

Arról is meg vagyunk győ
ződve, hogy ezen a hiányos
ságon lehet segíteni. Van

FATIME: Ha tudnátok, mennyi eredetiség és bájos szép
ség van a keleti ember beszédében, előre is hálásak volnátok.

PÁL: Van-e a töröknek is költészete, muzsikája?
FATIME: Nem vallunk szégyent a tietek mellett. Hiszen 

mennyi szót, dalt és regét vettetek át tőlünk. Zenéteken is 
megérzik a török hatás. Hány verset írt Balassátok is a török 
„Be szejráne giderüken“ dallamára.

PÁL: Édes Fatime, énekelj nekünk egy török dalt. A 
zene világnyelv. Hadd lássunk bele néped leikébe, mielőtt 
nyelvét értenénk.

FATIME: A zsidó néptől a babyloni fogságban hiába
kértek dalt uraik. A füzekre aggatták fel hegedűiket. De én 
hazámtól távol is tisztelni tanultam gazdámat és e házat. Fáj 
a lelkem, de azért halljatok egy török dalt. (Török dallam.)
S zo m o rú  le á n y , s zo m o rú  le á n y  N e m  a d  ö r ö m e t, n e m  a d  ö röm et
A  tö r ö k  le á n y . N e k ü n k  a  v i lá g ,
S z a b a d  leveg ő t, s za b a d  le veg ő t A  m i k e r tü n k b e n , a  m i k e r tü n k b e n
Ö  *8 c s a k  k ív á n . N e m  n y í l i k  v ir á g .
Á m d e  ö t e lz á r já k . A h o l n in c s  s z n b a d s á g ,
N e m  le l i  a  p á r já t , N in c s  is  o tt bo ldo g sá g ,
S zo m o rú  g er lice , b e c su k o tt r a b m a d á r  S zo m o rú  te m e tő , k ie tle n  p u sz ta s á g  
A  tö r ö k  le á n y  N é k ü n k  a  v i lá g .

PÁL: Gyönyörű volt. Köszönjük, Fatime.
LOZSI: Mily bájos, ez a dal egy fogoly török asszony 

szájából. A ti telketekben is van valami rokonság a mienkkel. 
Nótáitok oly búsak, mint a mieink.

FATIME: Hát mi egyéb lehetne a török asszony sorsa, 
mint bánat és búsongás. De tudunk mi vígabbat is. Vér csör
gedez a mi ereinkben is, nem aludttej. Hát ki szülné hazánk
nak a hős fiakat, ha nem mi, török asszonyok. Halljatok vi- 
gabb török muzsikát is. (Vígabb török zene, amelyre Fatime 
táncol.)

LOZSI: Éljen Fatime, a lelkes, szép török asszony. (Él
jenzés.) Bár néped a mi ellenségünk, de üdvözöljük benned a 
nőt,-a honleányt és művészt.

PÁL: Ezt el kell dalolnod Erzsikének is. íme, itt jön 
éppen kapóra.

3. JELENET.
( E l ő b b i e k .  Er z s i k é .  Házias magyar ruhában.)
ERZSIKÉ: Hát ti, Fatime, itt vígadoztok, míg én künn 

a napnak terhét hordozom! És mindennél súlyosabban nehe
zedik reárn az én mélységes bánatom.

FATIME: Atyád akarja, hogy nyelvmesterük legyek az 
ifjaknak.

ERZSIKÉ: Igaz, a dal, zene hívebb tolmács, mint a puszta 
szó. Én is szeretem Balassa és Zrínyi dalait. Bús hangjuk oly 
hű visszhangja lelkemnek.

FATIME: Szegény leány, megértelek. Téged is úgy ad
nak férjhez, mintha török nő volnál. Nem a szived, hanem az 
apád választ. Bezerédy helyett Armpruszter, bizony nagy 
különbség.

PÁL: Ne bántsd ezt a sebet, Fatime. A magyar nő haza
szeretetből, ha kell, szerelmét is feláldozza. Nézzétek Zrínyi 
Péter leányát, Ilonát. Bizony az ö szíve sem hévül ám Báthori 
Zsófia hidegszájú fiáért. De mivel a haza sorsa kívánja, fele
ségül megy hozzá.

FATIME: Szegény Magyarország, mely még leányainak 
legszentebb érzelmeit is áldozatul kívánja.

LOZSI: És hány szép magyar nőt visznek rabságra a ti 
török basáitok!

PÁL: Ne bántsátok Fatimét. Ö erről nem tehet. Ő maga 
is rabságban van. És nem jön érte az ura, hogy kiváltsa.

FATIME: Még jöhet idő, mikor török és magyar meg
érti egymást. Keleti nép vagytok ti is. A müveit nyugat, mely
nek csak a bőre síma, de szívében emberevö vadállat, reátok 
is feni fogát. Hagyjuk ezt. Erzsiké, most te énekelj. Halljuk 
kedvelt költőidet.

(Folytatjuk.)
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egy csomó gyülekezet, ahol a tavaly 
ilyenkor közölt cikkünk nyomán vezet
ték be a templomba a fűtést. Egy kály
hára való összeg közadakozásból is ösz- 
szegyüjthetö minden gyülekezetben. A 
fűtőanyagot vagy megajánlásból, vagy 
kivetéssel, vagy pedig költségvetésileg 
biztosítani lehet.

Jelszó: Meleg templomot!

A z  agárdiak íemploma.
( A  150 éves  j u b i l e u m i  ü n n e p  a lk a lm á b ó l .)

B o r ú s ,  ő szi n a p  v a n ,  k ö d  b o r u l  a  tá jr a ,
K a to n á k  é r k e z n e k  e g y  r e g g e l A g á r d r a .
A  v e z e tő jü k  p a p ,  r e v e r e n d a  r a j ta ,
S z é le s k a r im á ju  fe jé n  a  k a la p ja .
S z é t f u t  f a lu s z e r te  a  h i r  v i l lá m g y o r s a n  :
„ I t t  v a n n a k ,  t e m p lo m u n k  e lra b o ljá k  n y o m b a n  !"  
Ö sszecső d ü l a  n é p ,  a s s z o n y o k  z o k o g n a k ,
A  k i s  te m p lo m  k ö r ü l  m in d  fe ls o r a k o z n a k .  
F é r f ia k  f ü ty k ö s s e l ,  k a p á v a l  k e z ü k b e n ,
( K i  tu d ja  m i  fo r o g  e z e k n e k  e s z ü k b e n ? !)
A z  a g á r d i  p á s z t o r :  M ih a l id e s z  J á n o s  
S e jt i ,  h o g y  i t t  b a j le s z , s z o m o r ú a n  á l l  o tt;
J ö n  a  p a p ,  h e ty k é n  s z ó l :  „B e r k e s  J á n o s  v a g y o k ,  
P ü 8 p 0 k fö ld e 8 Ú r tó l r e n d e le te t  h o zo k ,
E z t  a  te m p lo m o t i t t  le fo g la lo m  m á m a ,
E z e n tú l  m a jd  é n  v ig y á z o k  a  k u lc s á r a  
É r t i t e k  ? ! M o st p e d ig  le p e c s é tle m  z á r á t ,
N e m s o k á  m e g k e z d jü k  fö ld ig  le b o n tá s á t  
A z  a g á r d i  p á s z to r  f e le m e l i  s z a v á t :
„ T u d d  m eg  A g á r d  n é p e  n e m  h a g y ja  te m p lo m á t  ! 
É s  h a  e lv e s z i te k  m a  fe g y v e r e s  kézze l,
U j te m p lo m  é p ü l  i t t ,  I s t e n  s z e n t  n e v é v e l!* 
„ S z u r o n y t  s ze g e zz !  I n d u l j /“ h a n g z ik  B e r k e s  s z a v a , 
V is s z a h ö k ö l  a  n é p , e r ő t le n  a  k a p a .
E lk ö l tö z ik  i n n e n  ta n í tó  é s  p á s z to r ,
H a tv a n n y o lc  é v e n  á t  n in c s  te m p lo m  A g á r d o n  

* * *

S z é p  n y á r i  id ő  v a n ,  a r a n y o s  n a p s u g á r ,
S á r g u ló  k a lá s z tó l  é k e s  m o s t  a  h a tá r .
B i l s z k y  J á n o s  l e lk é s z  ö s s z e g y ű jt i  n y á já t ,  
T e m p lo m u l h a s z n á l já k  a  k ö z s é g  p a jtá já t.  
E l h a n g z ik  a z  e n e k ,  m e g s z ó la l  a  p á s z t o r : 
„ R e n d e le t é r k e z e t t  B é c s b ő l  a  k ir á ly tó l ,
M in d e n k i  é p íth e t,  k i  a k a r  te m p lo m o t,
B ü n te té s r e  e zze l n e m  s z o lg á l ta t  o ko t.
É p í t s ü k  fe l  m i  is ,  — s z ó l  — a z  I s te n  h á z á t ! 11 
N e m s o k á  k e l l  e r r e  b i z ta tn ia  n y á j á t :
„ F e lé p í t jü k  / “ — h a n g z i k ,  m in t  te n g e r  z ú g á s a ,
, ,F e lé p í t jü k “  — m o n d j á k  —  , , a k á r k i  m e g lá s s a !“ 
M e g in d u l  a  m u n k a ,  m e n n e k  a  s ze k e r e k ,
H o r d já k  v e r s e n y e z v e  a  te n g e r n y i  kö ve t.
O ly  n a g y  a  s e r é n y s é g ,  n a g y  a  m u n k a  lá z a ,  
C s a k h a m a r  k é s z e n  á l l  a z  I s te n n e k  h á za .

***
M a  is  á l l  a  te m p lo m , é k e s  a  r u h á ja ,
P a la te tő  fe d i, v a n  u j  c s a to r n á ja .
U j v a s a b la k a i  s z é le s e k  é s  n a g y o k ,
R a j to k  k e r e s z tü l  a  n a p s u g á r  b era g yo g .
T o r o n y b ó l u j  h a r a n g  k e l t i  a  h ív e k e t,
O rg o n a  k i s é r i  i t t  le n n  a z  é n ek e t.
U j i t t  m in d e n  é s  s z é p ,  m o s t  m á r  n in c s  h á t r a  m á s ,  
M in th o g y  s z iv ü n k b e  is  jö j jö n  m e g ú ju lá s  ! ! !

H a r m a t i  B é la .

O l v a s ó i n k  f i g y e l m é t  újból 
felhívjuk D. Kapi Béla püspöknek a 20 éves 
püspöki jubileum alkalmából kiadott arcké
pire. Az arckép kétféle alakban kapható. 
A nagyobbik .30x50 cm.-es nagyságban 
4.50 pengőért a püspöki hivatalnál, a ki
sebbik 22x33 cm-es nagyságban 1.70 pen
gőért a Harangszónál rendelhető meg.

OLVASSUK A BIBLIÁT
Emberek, készüljetek!

December 6. Szavának megh'llásával.
Es. 40, 3—5. A legfontosabb az elő
készülésben, hogy meghalljuk az Úr 
szavát, mellyel parancsolja, hogy ké
szüljünk az ö érkezésére. Ha az Úr nem 
szólna, nekünk eszünkbe sem jutna, 
hogy készítsük az Ö útját. így, ha az 
útegyengetéshez hozzáfoghatunk, ez is 
kegyelem, mert ő  kegyelemből szólt. 
Azért fontos, hogy ezt a kegyelmet 
megbecsüljük és hallgassunk a szóra, 
amelyik kiált felénk.

December 7 Imádsággal. Jer sir 3 25— 
33. Az előkészület legnehezebb része a tü
relmes várakozás, az imádságban való 
kitartás, amikor az ember érzi már 
nyomorúságát, de úgy látszik, mintha 
késne az Úr. Ilyenkor nagy a kísértés, 
hogy feladjuk a reményt vagy próbál
junk valamit tenni a magunk erejével. 
Az Úr azért várat magára, hogy rájöj
jünk egészen a magunk tehetetlenségére. 
Azért tarts ki az imádságban, légy 
csendben és várj hittel.

December 8. Éberséggel. Mt. 24, 42— 
51. Az elernyedés a legnagyobb vesze
delme az életünknek. Nem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy erre milyen 
hajlamosak vagyunk. Az állandó készen
lét a legnehezebb dolgok közé tartozik 
a világon. Vigyázzunk, mert lehet, hogy 
az Úr máris itt van!

December 9. AitónyitássalI Jel. 3.19— 
22. Nehezen vesszük észre, hogy mi tu
lajdonképpen védekező állapotban va
gyunk az Úrral szemben, bezárkózunk a 
magunk világába. Félünk oda valakit 
beengedni. Talán legjobban félünk be
engedni magát az Urat. Veszedelmesnek 
tartjuk, hogy kiszolgáltassuk magunkat 
egészen őnéki. De nem lehet mást tenni, 
meg kell nyitni az ajtót, hogy el ne 
vesszünk.

December 10. Mert nem mindig lehet!
Ef. 5, 14—20. Ne gondoljuk, hogy az Úr 
érkezésére való készüléshez akkor fog
hatunk hozzá, amikor nekünk tetszik. 
Akkor lehet ezt csak megtenni, amikor 
az Úrnak tetszik. Vannak drága alkal
mak, amelyeket ő  készít és jönnek go
nosz napok, amelyek elveszik ezeket az 
Úrtól készített alkalmakat. Áron is meg
vegyétek az alkalmatosságot!

December 11. Mert elkérhetsz I Luk. 13, 
24—30. Mi nem vesszük elég komolyan, 
hogy eljöhet az idő számunkra, amikor 
már hiába minden erőfeszítés, de az Úr 
nagyon komolyan veszi és azért figyel
meztet. Ne halogassuk hát a készülést!

December 12 Mert most üzeni ezt né
kem az Ur! Zsid. 3. 7- 15. Most, éppen, 
ez által az ige által akar hozzám jönni 
az Úr, akar készülésre szólítani. Miért 
olvasom ezt, ha nem hiszem. Van-e ér
telme bibliaolvasásunknak, ha nem vesz- 
sziik komolyan, hogy általa a legna
gyobb dolgot akarja elérni az Úr, elké
szíteni az utat, hogy életünkbe egészen 
behatoljon. Higyj és a te hited megtart 
téged!

B é lá k  J á n o s

terjesszük a „HARANGSZó"-t!

K A R C O L A T O K
Hajdan és ma!

A megszállott Felvidék Farnad 
nevű községében, az ottani evangé
likus leányegyházközség kis templo
mában az oltár mellett festmény 
látható, amely Rudnay László haj
dani esztergomi római katolikus 
prímást ábrázolja. Mellette a követ
kező magyarázó felirat:

„Mindenható Istennek boldogító ke
gyelme és segedelme által I Ferenc, fels. 
Ausztriai császár és Magyar-országi király 
bö’cs uralkodója alatt, Rudnay Sándor 
Eszterg. érsek, Prímás és utóbb Cardinális 
életében, aki ezen farnadi fii. ev. ekklé- 
zsiát egy szántóföldből álló adománya által 
felsegíteni kegyes volt; Tek. Mérey Sándor 
úr uradalmi Direktorságában, Tek. Priletzkí 
István úr tiszttartóságában, kik a helybeli 
Ev. községet szent igyekezetben gyámolitani 
készek valónak: Lakozzon hát benne az 
Istennek dicsősége s a dicső és jeles sze
mélyeknek emlékezete legyen áldott a késő 
maradóknál is".

fgy volt hajdan !
***

Egyik veszprémmegyei iparvállalat 
tulajdonosát felkereste az ottani 
római katolikus plébános és arra 
kérte, hogy bocsássa el a vállalat 
összes evangélikus munkásait. Az 
emberséges római katolikus igazgató 
azonban nem teljesítette a plébános
nak ezt a paphoz nem méltó ember
telen kérését.

íme igy van m a!

H E T I  K R Ó  N I K A
Horthy Miklós kormányzót káprázatos 

pompával fogadták Rómában. A királyi 
pár, Mussolini és a kormány tagjai vár
ták a pályaudvaron a magyar államfőt 
és feleségét. Százezrek egetverö lelkese
dése közben ünnepi menetben vonultak 
a magyar vendégek a Kvirinálba. Mus
solini tanácskozott Darányi Kálmán mi- 
niszerelnökKel és Kánya Kálmán külügy
miniszterrel. — A kormányzó Rómából 
Becsbe utazott, onnan december 1.-én 
érkezett haza Budapestre. — Berlin és 
Tokio összefogott Moszkva ellen. Né
metország és japán közös harcot indít 
a világ békéjét fenyegető kommunista 
aknamunka leküzdésére. — Megtörtént 
a (apán Mandzsúria és az olasz Abesz- 
színia kölcsönös elismerése. — A szov
jet új távolkeleti vasutat építtet. Tokio 
szükség esetén fegyverrel akadályozza 
meg, hogy a bolsevizmus megvethesse 
lábát egész Kínában. — Merényletet kí
séreltek meg a francia hadügyminiszter 
ellen. — Barcelona kikötőjében London 
kérésére semleges zónát biztosit Franco 
tábornok. — Az angol bombavető re
pülőgépekre ágyukat szerelnek. — A 
szovjet halálra ítélt egy német mérnö
köt, de a német kormány közbelépésére 
megkegyelmezett néki.
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Advent második vasárnapja.
Az egyetlen ami megmarad: az Ige. 

Róm. 15, 4-13, Lukács 21, 25—36.

A világ tele van nyugtalansággal, há
borgással. Recseg-ropog benne minden. 
Megindult a föld lábunk alatt, Isten dön
tögeti azokat a szilárdnak tartott oszlopokat, 
amelyekre a világ ráépítette a maga életét. 
A világ kénytelen rádöbbenni arra, hogy 
mégse olyan szilárd amit balgatagon an
nak tartott. Valami uj, valami más van 
közeledőben a düledezö, széthullani készülő 
világ felett. Krisztus közeledése jelek által 
teszi nyilvánvalóvá, hogy ez a világ letü- 
nőben van.

Ezek a jelek a hívőt megerősítik hitben, 
a hitetlent a kárhozatban. Akinek a szá
mára az egyetlen létalap és reménység ez 
világ, az megrémül, kétség bees’k, amikor 
látja meginogni a világ tartó oszlopait De 
aki Krisztusban hisz és az Ö igéjében, az 
boldogan eszmél rá arra, hogy az ö hité
nek alapja a Krisztus közeledése.

A világ széthullásának közepette a re
ménység egyetlen alapja a Krisztus Igéje. 
Ahová Krisztus jön, ott bizonyossággá válik 
az, hogy a Szentirásban foglalt Ige az 
egyetlen szilárdan álló, ebben az elhanyatló 
világban.

Tanuljunk az Ótestamentum hivő embe
reitől. Minden idegszálukkal, minden forró, 
szent szeretetükkel három dologban fogódz
tak meg: templom, fa j és ország. Isten 
mind a hármat elvette tőlük és igy kény
szerítette őket arra, hogy ne fogódzónak 
meg semmi másban, mint egyedül az „Írá
soknak vigasztalásában“, hogy ne legyen 
más reménységük, mint az Isten ígérete az 
Ő Igéjében.

Asmussen—Molitórisz.

A Haranjgszó karácsonyi bővített ün 
népi számából szívesen küldünk dara
bonkénti 3 filléres árért azoknak a szór
ványgondozással foglalkozó lelkészek- 
riek és tanítóknak, akik a kedvezményt 
igénybevenni óhajtják és a pénzt a ren
deléssel előre beküldik.

R a v a s z  p ü s p ö k  — 
K a p i  p ü s p ö k r ő l .

Dr. Ravasz László dunamelléki reformá
tus püspök legutóbbi püspöki jelentésében 
olvassuk a következőket:

„Szívből köszöntöttem Kapi Béla dunán
túli evangélikus püspököt, püspöki szolgá
latának XX. évfordulóján. Kapi Bélának 
személyesen is sokat köszönök, mint aki a 
püspöki szolgálatból példaadó munkával és 
kiváló módszerével sokszor tanítóm. Nagy 
jótéteménynek tartom életét, egyéniségét 
a protestantizmus mai korszakára. Ő a 
püspöki székben is igazan pásztor, minde

nestől fogva a nyájé, annak a gondját és 
felelősségét teljesen hordozza s prófétasága,
b.rói tiszte, sáfársága és tanítói forgolódása 
mind ebben a pásztorságban fonódik össze 
forró életáldozattá“.

*

Egyben közöljük Ravasz püspöknek Kapi 
püspök jubileumán a győri templomban 
annak idején elhangzott gyönyörű üdvözlő 
beszédét, amelynek szövegét csak most 
tudtuk megszerezni.

„A Magyar Protestáns Irodalmi Társa
ság nevében köszöntöm főtiszteletü és mél- 
tóságos Püspök Ur személyében a mi nagy- 
rabecsült társelnökünket. Mi is tudjuk ki
csoda Kapi Béla, mint igehirdető, pásztor, 
egyházépitő, nemzetnevelő és Író. Jelentő
ségét azonban összefoglaljuk egy jelképes 
kifejezésben s a mai napon őt, mint a vi
lágosság emberét köszöntjük. Nagy dolog, 
szinte azt mondhatnám, a legnagyobb do
log világosság emberének lenni. Maga Jé
zus így foglalta egyszer egybe a szivesze 
rint való emberi élet eszményét: „Ugv 
fényljék a ti világosságtok, hogy lássák az 
emberek a ti jócselekedeteiteket és dicsőít
sék a ti mennyei Atyátokat.“

Kapi Béla is világosság-ember. Olyan 
mint a fény.

A fény nem tart meg magának semmit 
Lénye egészen fe olvad abban, hogy közli 
magát mással. Kapi Béla alapvonása is ön
magának a szétszórása. Legyen áldott, ez 
a szent tékozlás!

A fény nem uralkodik, hanem szolgál 
Minden ereje abból áll, hogy segít és szol
gál. Kapi Béla nagy tekintélyű ember, ur 
a lelkek felett, de nem azért, mert paran
csol nekik, hanem azért, mert szolgaija és 
segíti őket. Minden erejét arra fordítja 
hogy jobb dolguk legyen és jobbá legyenek.

A fény fegyelmez. Ma már nem csen
dőrökkel őriznek egy kincseskamrát, hanem 
azzal, hogy köröskörül kivilágítják. Ahova 
erős fény hull, ahol minden tisztán látszik, 
az emberek jól viselik magukat. A bűnhöz 
mindig sötétség kell. Kapi Béla azáltal, 
hogy jelen volt és világított rendkívül erős 
ellenőrzést gyakorolt, megelőzött hibákat 
és sokszor azáltal, hogy fényt vetett a 
bűnre : azt megtorolta kiirtotta.

A fény felülről való. A mi világunkban 
közvetve vagy közvetlenül minden fény a 
naptól származik Még a legkisebb mécs
világ is a napra mutat s az ő követekép
pen jelenik meg. igy viszonylik Kapi Béla 
szövétneke a lelkivilág napjának: Krisztus
nak a világosságához. Ez benne a fény ere
je, amit Krisztustól vesz. Ő sem tett egye
bet, mint a Krisztus világosságát akarta to
vább adni.

A fény végső tanítása: a világosság 
abból lesz, hogy elfogy valaki, vagy va
lami. A láng mindig égés, az égés mindig 
életet emészt. Azért örömnek és aggoda 
lomnak szövedéke a mai nap, mert két 
ellentétes érzés tusázik benne: szeretnök, 
hogy minél nagyobb lenne ez a láng és 
szeretnök, ha minél tovább tartana. Pedig 
a láng ereje és az égés tartama fordított 
arányban áll egymással. Azért ez ünnepi 
órában e lángot Istennek köszönjük meg és 
az Ő gondjaira bízzuk. Lehellete szítsa, 
gyertyatartója védelmezze, keze tartsa ma
gasra, mint egy utat mutató szővétneket!"

S x t r a n y a v s z l e y  S á n d o r  egy
házkerületi felügyelő, a képvlselönáz elnöke, 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előtt, mint a kormánynak vallás
ügyekben illetékes tényezője előtt álláspontja 
teljes fenntartása mellett kifejtette — ami 
különben úgyis világos volt —, hogy a 
reverzális kérdésben tett ismeretes zsi
nati nyilatkozatával nem volt szándékában 
bárkit is bántani Miután e nyilatkozatot 
úgy Serédi Jusztinián római katolikus prí
más, mint pedig báró úr. Radvánszkv Al
bert egyetemes felügyelőnk tudomásul vett, 
— az ügy befejezést nyert.

Az Országos Református Lelkészegye
sület, Orle, új elnöke Ravasz László dr. 
püspök lett.

Új adminisztrátor. D. Kapi Béla püs
pök dr. Bányai Béla várpalotai segéd
lelkészt december 1_töl várpalotai ad
minisztrátorrá nevezte ki.

Segédlelkészáthetyezés. D. Kapi Béla 
nüspök Lehel László segédlelkészt visz- 
szahelvezte Bábolnára, Weltler Ödönt 
Dedig Bonvhádra helyezte.

Adomány. Koritsánszky Ottó, a Tolna 
Baranya-Somogy-i egyházmegye má- 
sodfeliigyelöje szülőfaluja Kö'esd gyü
lekezetének, ahol szintén egyházfelügye- 
lői tisztet visel, ezüst úrvacsorái boros- 
kancsót ajándékozott, a rézből készült 
összes többi úrvacsorái edényeket pedig 
saját költségén ezüstöztette a gyülekezet 
használatára.

Debrecen. Az Országos Luther-Szö- 
"etség — mint már jeleztük — novem
ber 21—22.-ig evangé'ikus napokat tar
tott. Az ünnepség hatalmas magvetés 
volt e 130.000 lakosú város másfélezer 
evangélikusának leikébe.

Nógrádi egyházmegye. Az ifjúsági 
munka megszervezése tovább folyik. 
Harmati Béla ősagárdi és Limbacher 
Zoltán kisterenyei lelkészek a salgótar
jáni, balassagyarmati és terényi ifjúsá
got látogatták meg. Az ifjúság részére 
külön összejöveteleket, az összgyüleko- 
zet részére vallásos estéket tartottak, 
lövőben az Evangélikus Ifjúság c. lapot 
két példányban ajándékképpen fogja 
kapni minden gyülekezet.

Tengelic. A november végére terve
zett templomavatás tavaszra tolódik el. 
Az egyházközség felügyelőjévé dr. 
Grosch József egyházmegyei ügyészt 
választotta meg.

Pápa. A Nöegylet a következő meg
valósítandó tervekkel foglalkozik: sze-
retetház létesítése. — Diakonissza szol
gálatba állítása.

Várpalota. A gyülekezet a hálás sze
retet őszinte meghatottságával búcsúzott 
el Horváth Sándor lelkésztől, ki 3D esz
tendeig pásztorolta az Úr várpalotai 
nyáját.

Budapest. A III. kerületi Evangélikus 
Nöegyesület december 2.-án teaestét 
rendez, amelyen művészi számok kere
tében Kemény Lajos esperes tart elő
adást.

Farád. November 22.-én látogatást 
tett a gyülekezetben Männinen Illés finn 
lelkész, aki pár héttel ezelőtt érkezett 
hozzánk Magyarországra. Délután Joba- 
házán, a filiában néhány finn éhek elő
adásával is közreműködött. Útjára elkí
sérte Darnai Ferenc teológus, a teoló
gusok falu-szemináriumának Vezetője, 
hogy előkészítse a tavasz folyamán Jo- 
baházán tartandó falukutató munka tá
bornak az ügyét.
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Cegléd. A Luther Szövetség november
28.-án gazdag műsorú estet rendezett.

Veszprém. Az ifjúsági egyesület ben
sőséges emlékünnepet rendezett novem
ber 15.-én a lajoskomáromi KIÉ tíz kép
viselője és lelkésze közremŰKödésével. 
Délelőtt istentisztelet volt, melyre a 
KIE-tagok testületileg vonultak fel s 
együttesen Úrvacsorához járultak. En
nek végeztével díszközgyűlés volt az 
egyesületi helyiségben, ahol Horváth 
Imre elnöic üdvözölte a vendégeket, ne
vezetesen a lajoskomáromi kiküldötte-* 
két. Berzsenyi Miklós celldömöiki KIÉ- 
ügyvezető elnököt, a veszprémi pres
bitérium, leányegylet, diákszövetség és 
a veszprémi ref. KIÉ kiküldötteit. Hor
váth János titkár ismertette az egyesü
let beléletét megalakulásától kezdve, 
Berzsenyi Miklós tartalmas előadást tar
tott, melynek végén az egyesület meg
bízásából leleplezte a mostani és a volt 
tagok csoportképét. Erre következett az 
ünneplő KIÉ üdvözlése a fent említett 
egyesületek részéről, aztán „ünnepi 
nyilatkozat“ és a KlE-induló fejezte be 
az emlékezetesen szép ünnepséget. Este 
műsoros tea-est volt.

Bicske. Az itteni fiókegyházközségünk 
a múlt hónap 21.-én tartotta meg szo
kásos évi kulturestjét Szkok Pálné és dr. 
Sólyom Lajosné rendezésében. Az estély 
fnO pengő tisztajövedelmet hozott, mely 
összeget a templomépítéssel kapcsolato
san fennmaradt adósság csökkentésére 
fordítottunk.

Körmend. A körmendi gyülekezet me
leg ünneplésben részesítette ádvent első 
vasárnapján lelkipásztorát: Zongor Bé
lát főtanácsossá történt kinevezése al
kalmából. Az Istentisztelet után a gyü
lekezeti ház nagytermében a hívek se
rege, az iskolásgyermekek, ifjúság, Nő- 
egylet, egyháztanács és a tanítói kár 
jelent meg tiszteletadás céljából. A kül
döttség vezetésével érkező esperest él
jenzéssel fogadva Kluge Pál felügyelő 
felolvasta D. Kapi Béla püspöknek a ki
tüntetett esperes-lelkészt üdvözlő leira
tát, majd közvetlen szavakban üdvözölte 
az egész egyházközség nevében Zongor 
Bélát, ki 19 évi körmendi lelkipásztori 
működése alatt általános tiszteletet és 
szeretetet vívott ki s a legnehezebb 
időkben tanúsított férfias magatartásá
val sok veszélytől megóvta a gyülekeze
tét. Somogyi Béla a tanítói kar s a vasi 
közép egyházmegyei Tanítóegyesület 
köszöntését tolmácsolva utalt arra, hogy 
a tanítóság a kitüntető értékelést lelké
ben Zongor Béla áldásos munkájának 
már régen odaítélte, mint aki a nép
oktatásügyet mindig szivén viselte s az 
ev. tanítóságot mindig támogatta s ne
mes ideálok felé irányította. Lukáts Ár- 
pádné a Nőegylet nevében köszöntötte 
s életére Isten áldását kérte. Herczeg 
Piroska leányegyleti tag néhány kere
setlen szó kíséretében egy pálmát nyúj
tott át. Sárkány Ferenc az ifjúsági egye
sület és énekkar részéről emelte ki az 
ünnepelt lelki irányításának nagy áldá
sait. Végül a missziói gyermekszövetség 
és iskolásgyermekek nevében Somogyi 
Muci köszöntötte Sárkány F. alkalmi 
költeményével Zongor Bélát, virágcsok
rot nyújtva át. — Az ünnepelt ádventi 
beszédének alapigéjével válaszolt az üd
vözlésekre, elhárítva magától az érdeme
ket s köszöntve az üdvözlőket, mint 
munkatársait, akik segítették egyház
építő munkájában.

Kemeneshőgyész-Magyargencs. Ad
vent első vasárnapján Huber Etelka, a 
győri diakonissza anyaház főnöknője 
meglátogatta a gyülekezetei és a nagy
számban megjelent hívek előtt délután 
Magyargencsen az imaházban, este Ke- 
meneshögyészen a templomban előadást 
tartott a diakóniáról. Mindkét helyen a 
hívek közéneke, imádság, írásmagyará
zat nyitotta meg, illetve fejezte be az 
ünnepélyeket, melyeken a fönöknö elő
adása előtt és után a gencsi ifjúsági 
egyesület énekkara, illetö.eg a kemenes- 
högyészi gyermekkar és nagyleányok 
énekkara szép énekeket énekelt s a leá
nyok költeményeket szavaltak. Vallásos 
ünnepélyek után 14.34 P offertórium 
volt a keresztyén szeretetniunka támo
gatására. — A kemeneshőgyészi iskolás 
gyermekek 1936 november 15.-én Ke- 
meneshőgyészen este énekünnepélyt tar
tottak szép sikerrel, amit november hó 
22.-én Magyargencsen megismételtek. — 
Reformációi val.ásos est volt Kemenes- 
högyészen október 31.-én, Magyargen
csen pedig november 8.-án előadással, 
énekszámokkal, szavalatokkal.

h a t A e o j s o n  t ú l
Ausztria. A bécsi iskolákba most ve

zették be ünnepélyesen az evangélikus 
vallásoktatást.

Németország. Goebbels propaganda
miniszter elrendelte, hogy 6 bolsevista
ellenes film állítandó elő.

Románia. A bukaresti gyülekezet nov.
29.-én tartotta ez egyházközség telkén 
létesített „Evangélikus Otthon“ felava
tását.

Lengyelország. A varsói evangélikus 
egyház és az állam között alkotmány- 
jogi vita támadt. Az állam illetéktelenül 
akar beleavatkozni az egyház bizonyos 
jogaiba.

Anglia. Az angol keresztyénség a jövő 
évben ünnepli Moody áldott életű evan
gélista születésének 100 éves jubileumát.

Spanyolország. A centerböry angli
kán és Eidem svéd evangélikus érsek, 
valamint a francia protestáns szövetség 
elnöke levelet küldött a spanyol polgár- 
háború mindkét táborának vezetőségé
hez a következő szöveggel: „A keresz
tyénség és emberiesség nevében arra 
kérjük a hadakozó feleket, hogy kímél
jék a védteleneket. . . “

Szovjetoroszország. Az istentelenek 
központi tanácsa évenként 19 millió ru
belt fordít a maga gonosz munkájának 
végzésére. Azonfelül 6900 klub, 146 is
kola és 102 szanatórium áll a szolgála 
tában.

Kanada. A montreáli evangélikus, re
formátus anglikán és görögkeleti egyház 
együttes ünnepélyt tartott okt. 28.-án.

Amerika. Baltimore városában 8000 
ember jelenlétében leplezték le Amerika 
legújabb hatalmas Luther-szobrát. Az 
ünnepélyen megjelent a német követ is, 
aki Luther leszármazottja. Érdekes, 
hogy a szobor alkotója Schuler, 200 
egykorú Lutheri-képet tanulmányozott 
át, hogy annál eredményesebben meg
alkothassa a nagy reformátor alakját.

Brazília. Az egyik itteni államban a 
kommunisták arra szeretnék a kormányt 
rávenni, hogy a születések számának 
emelésére hozza be a többnejüséget. 
Ugyanez államban gázbiztos gyermek- 
kocsikat hoztak be.

K Ü L Ö N F É L É K
Apróságok. Az amerikai elnök évi 

fizetése 15.000 dollár, körülbelül 75.000 
pengő. — Az erdélyi szász egyház püs
pöke, dr. Glondys, a bánsági magyar 
egyházkerületnek felajánlotta testvéri se
gítő jobbját. — Vörösmarty Mihály ez
előtt 100 évvel írta a „Szózat“-ot. — 
Jugoszlávia megszüntette a magyarsá
got üldöző névelemzést. — Gandhi fia 
mohamedán lett s felvette a Badulla 
nevet.

Nevezetes események fordulója de
cember hónapban. 1529 december 3.-án 
iratkozott be Dévay Biró Mátyás a wit
tenbergi egyetemre. — 1891 dec. 5.-én
volt egyházunk utolsó előtti zsinata. — 
1520 december 10.-én égette el Luther 
Márton a pápai átokbullát. — 1645 de
cember 16.-án kötötték meg a linzi bé
két. — 1594 december 19.-én (az új nap
tár szerint) született Gusztáv Adolf. — 
1552 december 20.-án halt meg Luther 
Mártonná, Bóra Katalin, — 1606 decem
ber 29.-én halt meg Bocskay István. — 
1384 december 31.-én halt me gWiklef 
János. — 1621 december 31.-én kötöttéi 
meg a nikolsburgi békét.

ú j  k ö n y v e k :
Az „Ösagárdi Ág. Hitv. Ev. Egyház 

Története“. Irta: Harmati Béla. Szerző 
kiadása. 1936. 20 oldal. A templom
fényképével. — Kívánatos, hogy meg- 
írassék olyan egyházközségeink rövid 
története, amelyeknek nagy múltjuk vau. 
Fenti könyvecske a templomszentelés 
150 éves évfordulójára készült. Tar
talma: A község eredete. A lakosság
származása. Az ev. egyház keletkezése. 
Az Egyház újraéledése (1785). A temp
lomépítés. A templomtorony. Az új or
gona, szent edények és egyházi kegy
szerek. A lelkipásztorok. Á felügyelők. 
A tanítók. Kérő szó a gyülekezethez. — 
A könyvecske ára 90 fillér. — Tiszta jö
vedelem karácsonyi gyermekfelruházás-, 
ra szolgál.

„Singende Kirche“ c. alatt megjelent 
Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész ösz- 
szeárlításában egy 32 oldalas kis néniét 
nyelvű karácsonyi füzet. A nagypénteki 
passióhoz hasonlóan, Karácsony dél
utáni istentiszteletre állította össze a 
Messiási jóslatokat és Jézus születésére 
vonatkozó bibliai szövegeket s a meg
felelő szép karácsonyi egyházi és nép
énekeket. — A hívek rendkívül szeretik 
az ily énekes istentiszteleteket. — Egyes 
példány ára 40 fillér; 100 példány á 30, 
200 példány á 25 filiér. — Ha idejé
ben elegendő előfizető jelentkezik, ma
gyarul is meg fog jelenni.

A „Mennyei Jelenések“ című könyvre 
az újabb határidőig sem jött be annyi 
megrendelés, hogy a kiadás anyagi ter
hét vállalhatnám. Még egyszer felhívom 
minden bibliaolvasónak figyelmét erre az 
értékes írásmagyarázatra s kérem, hogy 
december 31.-ig rendelje meg. Ha eddig 
nem kapok elég rendelést, le kell mon
danom a könyv kiadásáról. Előfizetése
ket egyelőre nem kérek. Az egész mű 
ára: 5.50 P, amely azonban két részlet
ben is fizethető: februárban 3 P, április
ban 2.50 P. Címem: özv. Vargha Gyulá- 
né, Budapest, IL, Keleti Károlyt), 33,



Ha r a n g s z ő f936 december t>
T e s t i  és s z e l l e m i  f o g y a t é k o s o k ,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Halálozások: Nagy István zalaistvándi 

lelkész sokat szenvedett hitvesét, szüle
tett Hallek Erzsébetet az Úr elszólította 
az élők sorából. A Harangszó kegyelet
tel adózik az elhunyt papné emlékének, 
mert az ö betegágyánál született meg a 
„Gyógyíts meg engem Uram“ c. imád- 
ságos könyv gondolata. Ki tudja hány 
szenvedő léleknek adott enyhülést, vi
gasztalást ez a kis könyv, melynek lét
rejöttét Isten egy nagy szenvedésben ké
szítette elő. Csodálatosak az Isten útjai. 
Áldást fakaszt a szenvedésből is. —- 
Topscher Zoltán, a diósgyőr-vasgyári 
egyházközség fiatal lelkésze váratlanul 
elhunyt. Ifjú ereje teljében hívta haza az 
Úr. Isten utai nem a mi utaink! — 
Kocsi Lídia ápolónővér 29 éves korában 
Devecseren elhunyt. Temetése Karakó- 
szörcsökön volt. A megboldogult szív
béli hűséggel végezte Istentől kapott 
hivatását. A szenvedő emberek jótékony 
angyala volt. Szülei, testvérei s nagy
számú rokonság gyászolja. Az elmenö- 
nek is, az ittmaradóknak is legyen ke
gyelmes az Isten! — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA
Gazdasági teendők december hónap

ban. Odahaza szorgalmasan forgatjuk a 
gabonát és morzsoljuk a tengerit. Válogat
juk a gyümölcsöt, nehogy a romlottak meg
fertőzzék az egészségeseket. A jo gazda el
készíti a maga évi számadását és számba- 
veszi jövőévi terveit. Hátralékos kötelezett
ségeinket rendezni igyekszünk. A téli hóna
pok nagyon alkalmasak a kosárfonásra, 
kefekötésre és egyéb házi munkák végzésére. 
Állatainkat takarékosan de gondosan táp
láljuk s mikor lehet jártatjuk őket. Nagy 
hidegben a sertéseket álloltvizzel, a szarvas
marhákat az istálóban itatjuk. A baromfiak 
számára is állottvizről gondoskodunk.

Terményárak Budapesten. Búza 17.95—
18.80, rozs 15.30 — 15.50, takarmányárpa 
13.50—1450, sörárpa 16.—26, zab 16.60 —
16.80, tengeri 9 60—9.80 pengő métermá- 
zsánkint.

Sertésárak Budapesten. Uradalmi ne
hézsertés, páronként 340 kg-on felül 109, 
340 kg-on alul 101 —105, szedett közép, 
p-ként, 220—260 kg-ig 9 6 - 100, 180—220 
kg lg 91—94, 100—180 kg-ig 86—90, öreg, 
nehéz páronként 300 kg-on felül 93—96, 
szedett öreg, 88—92, angol hússertés p- 
ként 180—229 kg-ig 98—101, angol sonka
süldő p ként, 120-150 kg-ig, 92-96 fillér 
élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Magyar bika 43, 
tarka 46—68, magyar ökör 58 -  67, tarka 
54—84, magyar tehén 44—76, tarka 44— 
83, magyar bivaly 35, növendékmarha 56 
—67, csontozni való 32 —40 fillér kg-ként.
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Terjesszük a „HARANGSZó“-t!
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Uj előfizetők a Harangszóra 
november hónapban.

Horváth Lajos Rákospalota, Böhm 
Zsuzsanna Bük, Bagyinka Mária, Békés
csaba, Gulyás István Kemeneshőgyész, 
Kovács Lujzika Budapest, Kádas Imre 
Győr, ifj. Becsjánszki Mihály Szügy, 
Rösch Magdolna Budapest, Finta Imre 
Kóny, Hajas Imréné Rákospalota, Pau- 
lovits Gyula Keszeg, Takáts Istvánná 
Érd, Fekete József Főt, Halmi Valéria 
Nagytarcsa, Ozsánna Béla Felsőpaty, 
Józsa Imre Celldömölk, Kiszely András 
Cegléd, Béres János Répceszentgyörgy, 
özv. Popelka Béláné Kispest, apátikén 
Bottlik Gézáné Gyöngyös, Zámolyi Ká
roly Csikvánd, Schwarcz Jánosné Szom
bathely, Szandai János Békéscsaba, Al
földi Evangélikusok Lapja Csabazsüd, 
Czéh Márton Dég, Dobri Sándor Zala- 
szabar. Kovács Margit Pestszentlőrinc, 
Benczés József Jánk, Mészáros Sándor 
Soltvadkert, Eöry Bálintné Farád, 
Kherndl Irén Kispest, özv. Bertók jó- 
zsefné Kondorvése, Nagy Jánosné Bö- 
hönye, A Julián Iskola Egyesület rende
lése 120 példány. — Eszerint éüőjfize- 
tőink tábora november hóban 154-eI sza
porodott. — A család új tagjait szere
tettel köszöntjük!

Keresek megvételre jóminöségü kisebb 
birtokot, olcsó áron, készpénzfizetéssel. 
Megbízott: dr. Lichtscheidl Gyula ügyvéd, 
Szombathely. 1—1

Menekült, hadirokkant, négy gyer
mekes kéményseprösegéd, aki családjá
val együtt nagy nélkülözések között él, 
elhelyezést keres. Legutóbbi pályázata 
azért nem járt eredménnyel, mert evan
gélikus. Ha valaki a hittestvérek közül 
segítségére tud lenni az elhelyezkedés
nél, legyen szíves írni a tokaji evangéli
kus lelkészi hivatalba. 1—2

Kiváló tenyésztőktől beszerzett, első
rendű máltai argói golyvás, strasser 
fajgalambjaimból néhány tenyészpárt 
helyszűke miatt, méltányos áron kiadok. 
Tóth Vince gyümölcskereskedő, Szent- 
gotthárd. 3—5

Ruhái e s ié s  - v eg y  tisztítás
a l e g s z e b b  k i v i t e l b e n
V I T Á L I S - n á l
Szombathely, Kőszegi-u. 15

Gallér tisztítás! 10—10

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — C ím :

J á n o s a  L ajos vésnőki müinfézete.
Bélyegzők, jelvények ée zátzlószegek gyártása.

S zom bathely , P ü s p ö k  h ú sár

Gyakoroljuk a virágmegranast, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címre küldendők. 13—24

V I R Á f e O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXIÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a . Harangszó*-ra
hivatkozik, 10% engedm ényt kapl

Birtokbérletet keresek 4—500 m hol
dig, lehetőleg sík terepet, jövő október 
hó l.-i átvételre. Cím: Guóth Dezső
bérlő, Somlószöllős, Veszprém m. 1—1

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , parföm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„E rzsébet“ drogériában
Győr, Kazinczi - u tca  1.
Aki e h i r d e té s t  fe mutatja, vásárlásnál 
5 százalék engedményben részesüli

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben  

A jóléti egyesDIet 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Szerkesztő-b izottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. IT TZ ÉS ZSIGMOND,. 

MARCSEK JÁNOS, NÉM ETH KÁROLY,
D r. SCHLITT GYULA, SZEN D E ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚ RÓ CZY  ZOLTÁN'.. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ Z S E F  
K éziratokat nem  adunk vissza.

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T..-7-63,
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Ingyin tanév alatt

kéthatanként a KIS HARANG SZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Postacsekkszámla 30.526«

1936. december 13.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP
Az ujjú születésnek fürdője és a Szent'élek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel 

a mi Üdvözítőnk, a Jézus Krisztus által.
A keresztség lutheri magyarázata a kiskátéból

A Harangsző
szerkesztő-kiadóhivatala:

G Y Ő R
II., Petöfi-tér 2.

Előfizetés) ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
1 0 %-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

A v a k o k  lá tn a k .
M áté cv. XI—4—5. .É s  

felelvén Jézus, monda nékik : 
M enjetek  el és jelentsétek 
Ján o sn ak : a vakok látnak !*. . .

A  vakok látnak ! . . .  Ezzel igazolja 
magát Jézus Keresztelő János 

előtt. A vakok látnak! . . . Ezzel a 
ténnyel bizonyítja Jézus, hogy 
tényleg ő a megígért Krisztus, a 
várva-várt Messiás. A vakok lát
nak! . . . Ahol őt elfogadják Meg
váltónak és Krisztusnak, ott a vak 
szemek újra látnak, ott uj látások 
lobbannak fel s minden egészen 
más megvilágítást kap.

Bizonyos, hogy itt nem arról a 
vakságról van szó, amely elhomá
lyosítja „a test lámpását“, bár 
Jézus tír a testi vakság nyomorú
sága felett is. Néki hatalom adatott 
a vakok szemének megnyitására is. 
De ebben az igében mégis nem 
egyeseknek, hanem az emberiség
nek közös nyomorúságáról van 
szó, arról a vakságról, amellyel a 
bűn fátyolozza be szemünket s 
ezzel megrontja tiszta látásun
kat.

Nem tudom, hány éve, vagy év
tizede járod már ezt a világot. Azt 
mondod, látod szépségeit, előtted 
csillognak drágaságai. Látod fejed 
felett az égitesteket, lábad alatt a 
rét fűszálait. Nézted a búzatermő 
rónát s az arany-mezőket, meg- 
csudáltad a virágos május pazat 
szépségeit, vagy megborzadva lát
tad, hogy ez a föld szörnyű bűnök 
kövér tanyája, megátkozott siralom
völgy. Látásod szerint gyönyörköd
tél ebben a világban, vagy vissza
borzadva megutáltad . . . Szegény, 
vak gyermek! Csak ennyit láttál 
az egész teremtettségben ? . . .

Kerülj Jézus közelébe és meg
látod, hogy ez a világ nem más, 
mint az Isten levele. Nagyszerű

1 kinyilatkoztatás. Sziklába, harmat- 
cseppbe, virágsziromba foglalt pré
dikáció az Ur erejéről, bölcsesé- 
géről, hatalmáról és szeretetéről. 
Szegény vak testvéreim! Néztük, 
csodáltuk, átkoztuk a világot, de 
nem láttuk meg, hogy az ég és a 
föld, minden létező parány egy 
letagadhatatlan utalás arra, hogy 
minden valóság mögül az Isten 
arca tekint reánk . . .

Látod mennyit kalandoztál ezen 
a földön. Országokat jártál be. 
Megépítetted házadat, csűreidet, 
magtáraidat. Lihegve sietsz, mint 
egy rabló a zsákmány után. Össze- 
gyüjtesz egy marék kincset, köve
telődzve kizsarolod a világ gyönyö
rűségeit . . . Ugyan miért nem 
látod meg, hogy ez a föld csak 
ideiglenes városod, mely csak 
arasznyi léted rövid szempillantá
sára ad menedéket! Ugyan, miért 
nem látod meg, hogy ez a föld 
pitvar, keskeny tornác, amelynek 
ajtaja a szentek szentjébe, a menny
országba nyílik!

Mennyire becsapod magadat, 
amikor azt állítod, hogy tiszta 
látással figyeled az embereket. 
Osztályozod őket jóakarókra és 
ellenségekre. Azt látod, hogy az 
egyik mosolyogva közeleg feléd, 
a másik sötét arccal, haragosan 
elkerül. Látod őket. Urak és pa
rasztok, előkelő méltóságban és 
koldus gúnyában, egészségesek és 
betegek, kisírt szemű virrasztók és 
hangosan vigadók vonulnak el 
szemed előtt. Azt hiszed, mindent 
jól látsz. Állítod, hogy jó ember
ismerő vagy! . . .  Az Isten szerel
mére, milyen vaksággal megvert 
szemed van ! Miért nem látod meg 
emberben a testvért ? . .  A testvért, 
akivel egy hajlékból indultál el és 
egy Atya elé érkezel majd meg. 
Miért nem látod meg az elölted 
elvonuló emberseregben a testvért, 
akinek bánatát együtt sirod el s

akinek örömébe boldogan kapcso
lódsz bele! Feléd tekintő arcokon, 
miért nem látod meg a testvér 
arcvonásait ? . . .

Ugye, milyen rossz a látásod, 
vak a szemed.

A vakok látnak! — mondja Jézus. 
Aki az én közelemben él, annak 
mégnyilatkoznak szemei és egy
szerre meglátja szegénységben a 
minden nap megújuló gondviselé
sét, gazdagságban a számadás 
nagyságát, koldusban az Isten 
gyermekét, királyban a szegény 
bűnös embert, önmagában a tékozló 
fiút, szenvedésben az áldás elrejtett 
drágagyöngyét, dorgálás vesszejé
ben a feléje hajló, féltő szeretetet, 
igémben a lélek mindennapi ke
nyerét, koporsóban uj élet bölcső
jét, halálban az örök élet kapu
ját ! . . .

Nagyszerű lá tás! . . .  A mienk le
het, ha meglátjuk Krisztusban a 
mi Urunkat aki eljövendő volt a 
világra.

J ö v e l  o s z la s d  e l a  h o m á ly t,
M e ly  té v e ly g ő  e lm én k re  s z á ll t .  
V ilá g o ljo n  s zö v é tn e k e d  
E  b u jd o sá s  v ö lg y e  fe le t t .
H o g y  j á r ja k  a  te  u ta d o n  
Ó h té r j  be  h o zzá m  J é zu so m .

Á m en .

N a g y  M ik ló s .

I M Á D K O Z Z U N K !
V a la h o l im á d k o z n a k :
H a llg a s d  m eg  Isten em  l 
S z e n t ü g yb en  ta n á c s k o z n a k :
L é g y  je le n  Istenem  !
E g y h á z a d é r t  — E g y h á zu n k é r t  
F o ly  m o s t  a  k ü z d e le m : 
S zen tle lk e d n e k  e re jéve l 
L é g y  m a jd  o t t  Is ten em  !
S e g íts é g ü l h ív ju k  N e ve d ,
H o g y  é s z  és m in d en ek  f e le t t :
Te g y ő z z é l  I s te n e m !

Kuszy Dániel né,
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Miről Ismerhetők meg Isten gyermekei?
Irta : Malmivaara Vilmos. Fordította: Sztehlo Gábor. 3

Az Atya akarata.
Vájjon az Ur nem példaként áll-e előttünk, hogy 

nyomdokait kövessük? (1. Pét. 2, 21 ) Nem mondotta-e 
a tanítványoknak : „Ahol én vagyok, ti is ott legyetek“ ? 
(Ján. 14, 3.) Ha Ő nem kiáltotta ki magát Isten fiá
nak, hanem Isten bizonyságtételére hagyta és azt 
alázatosan várta, akkor nékünk keresztyéneknek még 
kevesebb jogunk van ahhoz, hogy a világ vásárara 
vigyük elrejtett kincsünket. Még jobban megértjük 
ezt, ha a dolog lényegére tekintünk. Min alapszik a 
mi fiuságunk? Az apostol azt mondja: „Isten eleve 
elhatározta, hogy minket a n aga fiaivá fogad a Jézus 
Krisztus által az Ö akaratjának jókedve szerint.“ (Ef. 
1, 5, 6.) Tehát Istennek a Krisztusban megjelent sze- 
retetén alapszik a mi tiuságunk. Ugyanaz tehát a sor
rend itt is, mint a természeiben. Az újszülött gyer
mek sem ismeri édesatyját, de annál jobban ismeri 
őt édesapja, aki szeretettel gondozza. Mikor a gyer
mek felnő és észreveszi ezt a szeretetet, akkor tudja 
csak meg, kicsoda az ő atyja és kezdi őt közelebbről 
megismerni. De csak addig lehet gyermeknek nevezni, 
ameddig az édesapja szeretetével körülveszi. Ha az 
atya szive elhidegül, nem szereti őt többé, mi haszna 
van gyermeki jogaiból ? Tehát, hogy az ember Isten 
gyermekévé legyen, az teljesen az Atyának szereteté- 
től függ.

Az elrejtett fiúság.
Hogy ez mi módon történik meg, az rejtve van 

a gvermek előtt. Ahogyan a gyermek nem tud a szü
letéséről, úgy a kegyelem gyermeke sem tud a Lélek 
által való újjászületéséről, mert Isten nagy hiányérzet

alá rejti ujjászülő kegyelmét. Ha nem vagyunk újjá
születettek, nem ismerjük lelkiállapotunkat. Sok jót 
képzelünk magunkról, de igazi élő önismeretünk ke
vés, vagy teljesen hiányzik. Azt gondoljuk mindegyre, 
hogy értjük Isten igéjét, szeretjük Istent és az Ö ke
gyelmét elfogadjuk, tőlünk telhetöleg cselekesszük 
Isten akaratát stb. Amikor pedig a Szentlélek az Ige 
által ujjáteremt minket, akkor megnyílik szemünk, 
észrevesszük, hogy lelkileg annyira vakok voltunk, 
hogy még az Ur igéjét is meghamisítottuk. Akkor 
latjuk Csak igazán, hogy az Ur kegyelme elől mene
külünk, hogy lelkileg halottak vagyunk, elveszettek, 
hitetlenségünk miatt elitéltek stb. Az ilyen önismerés 
alapján az ember valóban nem meri magát újjászüle
tettnek, Isten gyermekének tartani, hanem egyre csak 
könyörög azért a kegyelemért, hogy azzá legyen. Aki 
így könyörög, az már új életben jár, annak ellenére, 
hogy szeme nem látja. Mert az újjászületettek élete 
el van rejtve a Krisztussal Istenben. Az Ur arra vezeti 
rá az embert és arra tanítja, hogy önmagának és 
mindennek, ami csak körülötte van, meghaljon és 
újra meg ujia új életet nyerjen a Krisztusban Ekkor 
veheti csak ész<e az ember az Atyának határtalan 
szeretetét. Azonban minél világosabban látja azt, annál 
inkább szégyenli hitványságát. Összehasonlítja üres
ségét, engedetlenségét, ezzel a fáradhatatlan szeretet
tel és mind mélyebbre vágódik lelkében az a gondo
lat: hogyan lehetséges az, hogy Isten ilyen semmire- 
kelőt szeret ? Ezt sohasem fogja az ember teljesen 
megérteni, mert itt csak rész szerint való az ismeret. 
Az új élet teljesen a hitnek a dolga. És éppen a 
Krisztusban kijelentett szeretete által támaszt Isten 
bennünk hitet. (Folytatjuk).

M ik u lás-h ób ort.
Igen! Mikuíás-hóbort! Csak ennek 

lehet nevezni! Külföldről behozott félig 
pogány, félig keresztyénnek-1 á t s z ő  
szokás, amely kezd egyre jobban elha- 
rapódzani. Ezelőtt csak nagyobb váro
sokban, u. n. előkelőbb körökben volt 
divatban, ma már belopja magát a falu 
zártabbkörü világába is és leki vesze
delmeket hord magával.

A Mikulás-hóbort v e s z é l y e z t e t i  
k a r á c s o n y  s z é p s é g é t  a gyer
mekek lelki világában. A gyermek aján- 
déksóvárgö lelke önkéntelenül is, de el
kerülhetetlen lélektani következetességgel 
a jóságos Mikulást, aki é p ú g y aján
dékokat hoz, mint a Jézuska, egy neve
zőre hozza a maga kis lelkében és a ti
tokzatos csodatévő, mindenható és gaz
dag istenséggel állítja párhuzamba, 
majd a z o n o s í t j a  vele. Hogy ez a 
gyakorlatban mennyire megdöbbentő, 
tapasztaltam saját, négyéves kislányo
mon, aki, mivel a Jézuskának szokott 
leveleket írni és a napokban a Miku!ás- 
szinektől ordító kirakatoktól nem lehe
tett távoltartani, a jó Mikulásnak i s 
levelet akart írni; hogy küldjön néki 
ajándékokat s majd alig lehetett lebe
szélni, hogy ne i m á d k o z z é k  a jó 
Mikulás bácsihoz!... Tessék! Itt van már 
a viaszként érzékeny gyermek-Iélek a

megdöbbentő lelkimérgezésnél: az Isten
nél közbenjáró, sőt az Istennel egy ne
vezőre hozott, imádható és akkor imá
dandó pogányos felfogásnál, amely 
Krisztus egyedüli közbenjáró mivoltának 
bibliai tanítását meghazudtolja és a to
vábbi nevelésnél ennek az evangéliorn 
szempontjából életbe vágó, sarkigaz
ságnak a tanítására egy mérgezett lelki 
alapot nyújt. Akik a Keresztyén Igaz
ságban és dr. Vető Lajos lelkész ilyne
mű, fordított művében a tudatalatti vi
lágból olvastak, azok még világosabban 
láthatják ennek az állításnak rettenetes, 
következetes igazságát és elkerülhetetlen 
következményét. Ne kicsinyeljük le ezt a 
veszedelmet! Gondoljunk arra, hogv a 
karácsonyi ajándékozás is veszedelmes 
l e l k i  a j á n d é k o z á s  n é l k ü l  s 
vájjon Mikuláskor a szülő, aki a szokás 
kényszerhatalmában van, hogyan tud 
evangéliomi lélek-adományt mellékelni a 
vörösen csillogó Mikulás és Krampusz
csokoládék mellé?!

Maga a római katolikus egyház is 
veszedelmet látott a szerinte elfajult 
Mikulás-kultuszban, mert pl. a Krampu
szok elhagyására a gyárakban olyan 
erélyes közbelépést tett. hogy ma pl. 
nem kapni egyetlen Krampuszt a cell- 
dömölki üzletekben: Mint mondják a
kereskedők: Győrött léptek közbe ille
tékes körök.

Az evangélikus lélek számára azon
ban ez a „krampusztalan-Mikulás“ ta
lán éppen a fent vázoltak miatt még 
veszedelmesebb, mert az Üdvözítő és 
Megváltó Krisztus egyedüli közbenjáró- 
ságának Krisztus életében s a szent Igé
ben megdönthetetlenül kijelentett hitté
telével homlokegyenest ellenkező leki 
élményeket rajzol a gyermek lelki táb
lájára. Ám felnőttek, ifjúsági egyesüle
tek tartsák meg (ha éppen elkerülhetet
len!) a Mikulás-estet, melyen kormány
zónkról is kötelességünk mindig meg
emlékezni, de óvjuk meg tőle a gyer
mekvilágot, mert karácsony szent pati
náját és hitéletét veszélyeztetjük vele.

Vegyük tehát észre a helytelenséget, 
tudatosítsuk ennek a veszedelmét és 
küzdjünk ellene a maga helyén és a 
maga idejében!

Bácsi Sándor.

A  l e l k é s z t  k a r  ß ö s e l .  A né
metországi würtlenbergi lelkészegyesület 
összeállította, hogy csupán a württenbergi 
körzetben mennyi lelkész hösihalott volt a 
háború alatt. Eszerint: a háborúban részt
vevő 585 württenbergi evangélikus teoló
gus közül 283 elesett. A 658 papfiu-katona 
közül 265 esett el.
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Menjünk fel Béthelbe 
— csodálkozni. 2

Irta : Oyörffy Béla.
Miközben vezetőnk  mindezeket —  a 

bétheli d iakónusokat annyira jellemző 
szerénységgel és közvetlenséggel —  el
m ondja, m egérkezünk az egész telep 
egyik legérdekesebb házába, az úgyne
vezett „M orzsagyiijtő‘‘-be, amelynek ka
pu ja  felett az ism ert ige áll: „Szedjétek 
össze a m aradék darabokat, hogy sem 
mi el ne vesszen azokból!" Ebben a 
házban gyűjti össze az intézet nem csak 
a  mellette elterülő több  mint százezer 
lakosú Bielefeld váro 
sának, hanem ú g yszó l
ván az egész N ém eto r
szágnak  elavult, B éthel- 
ben azonban m ég na
gyon jól használható  ki
selejtezett holmirt. Eb
ben a házban és e ház 
körül épült m űhelyek
ben mindenféle h asznált 
tá rg y a t újból használha
tó  ál'apotba hoznak és 
a különböző házakban  
felhasználnak. Ha pedig 
az intézet a tá rg y ak a t
m aga felhasználni nem
tudja, úgy kijav ítás után 
a hatalm as e lárusító  
házban újból értékesíti.
Ebbej) a hatalm as, zá
logházhoz vagy talán
m égínkább rég iségke
reskedéshez hasonló épü
letben igazán csodá la 
to s  dolgokat talá lunk .
Találkozunk itt a  fran

cia-porosz háborúban  viselt tiszti uni
formison kezdve a cilinder-kalapig, 
a bevertfejű játékbabátó l az elrom
lott ébresztő vagy  fali óráig, a  fe
leslegessé vált gyerekkocsitól a m eny
asszonyi kelengyéig minden elképzelhető 
és elképzelhetetlen ruha és b ú to rdarab 
bal, szerszám m al és háztartási cikkel a 
világon. Amint az egyes csom agok —  
naponta nem egyszer több mint száz — 
m egérkeznek, kezdődik a kicsom agolás 
és szétosztás. Nem hiába van e ház kö
rül egy egész rakás kézműves műhely, 
m int cipész, szabó , asztalos, lakatos, 
kovács, könyvkötő, stb. Ezekben a mű
helyekben lesz a régi egyenruhából m ű
kedvelői előadások szám ára kikészíteti

uniformis vagy pedig valam elyik ház 
szám ára postaküldönc-zubbony; a  zsí
ros, foltos cilinderkalap újból m egjelen
hetik a tem etések alkalmából bárm elyik 
hivatalnok fején (N ém etországban 
ugyanis a tem etéskor majdnem kötelező 
divat a cilinder-kalap, m ég a kocsis is 
cilinderben ül a bakon ); a  m eglékelt 
agyú já tékbabá t az operáció u tán m eg
tisztogatva új ruhába öltöztetik, a rom 
lott ó rá t kijavítják, a  m enyasszonyi ke
lengye újból k irakatba kerül és a  gye
rekkocsi a m orzsagyüjtő  ház közvetíté
sével m ás családban teljesítheti k ö te le s
ségét. Ami pedig mindennél csodálato 
sabb  az, hogy ebben a csodálatos ház
ban és a körülötte épült m űhelyekben 

minden m unkát, az áruk
kicsom agolásátó l kezd
ve azok kijavításáig —  
term észetesen kellő fel
ügyelet és irányítás mel
le tt —  mind m aguk a 
betegek végzik m ég pe
dig nem a betegeknél 
m egszokott fá rad t és
életúnt arccal, hanem  jó 
kedéllyel és vidám  lé
lekkel.

C sodálatos a követ
kező ház is, m elynek 
neve Betlehem, m agya
rul: Kenyérháza. Ebben
a házban van az egész 
intézm ény malom és
péküzem e. É vente 77
vágón lisztet, naponta 
kétezer darab  kenyeret 
sütnek meg ebben a 
m odern gépekkel felsze
relt hatalm as épületben. 
—■ C sodálatos ezzel 
kapcsolatban az is, hogy

Zrínyi prókálora. 8
T örtén eti s z ín m ű , n é g y  fe lv o n á sb a n . E g y k o rú  d a lo k k a l.

I r ta : P a y r  S á n d o r .  Z enei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzem ényeivel is k ib ó v ite tte : K a p i  G y  la .

ERZSIRE: A bús gerlétől ne várjá tok , hogy turbékoljon. 
Szomorú nap ez én nekem.

LOZS1: Mi is kérjük, Erzsiké. A nehéz szívnek jó o rvos
ság , ha dalba önti bána tá t.

ERZSIRE (B alassa  verseit énekli egy pozsonyi kódex
ben m egőrzött egykorú  dallam ra).

Boldogtalan vagyok.
Mert kínjaim nagyok, 
Béborult ifjúságom,
A nagy árvaságot
És a nehéz jármot
Már megszokni nem tudom.
Régi idom elmúlt
Most másképpen fordult
Szomorú az én sorsom.

Immár sólymocskádat, 
h edves madárkádat,
Kit karodon hordottál, 
Klárisokkal rakott, 
Sekáfiummul varrott 
Lábzsináron tartottál, — 
Bocsásd el békével 
Szegényt, hadd menjen $l, 
Reá ne haragudjál.

LOZSI: Szép volt, gyönyörű volt.
PÁL: Igaz é rzés szólt belőled, Erzsikénk.
ERZSIRE: H át ha m ég apám bálványozott költőjét, Zrí

nyit ha'Ianátok. (A z íróasztalhoz fut s  fiókjából kéziratokat 
vesz elő.) A pám ra bízta kéziratait, e fiók rejtegeti a titkos 
kincseket. ím e hallgassá tok . (Szavalja.)

Kém irom pennával, — Fekete téntával, 
De 8zabtyám él »vei, — Ellenség vérivel 

Az én örök híremet.
Vagy ahol haláláról zengi oly b á to r  lélekkel, látnoki 

e rőve l:
Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Öröm, tisztesség is csak legyen utolsó,
Akár farkas, akár emésszen meg az holló,
Mindenütt feljül ég, a föld leszen alsó.

LOZSI: Ö röm től repesne a költő szive, ha ily lelkes nő 
szájából hallaná a szép igéket.

PÁL: A pja lánya. Ez is halálba m enne Zrínyiért. De ha 
így szereted a hazát, m iért siratod Bezerédyt, miért nem kel! 
A im pruszter?

ERZSIRE: Szép, szép az a honszeretet, de ta lán  egy 
'eányszív és egész élet mégis nagy áldozat. Hiszen m eghalni 
sokszor könnyebb, m int élni.

FATIM E: M ár ism ét benne van a  szokott bús hangu la tá
ban. Fr7S'kénk, ne em észd m agadat.

ERZSIRE: T e fogoly vagy s hozzám képest mégis sza 
bad. Engem ma elcsuknak, akárcsak a török nőt és m int ra b 
m adár vasrostély  mögül nézhetem a világot.

PÁL: Ne. néném. ne siránkozz. Ne vedd el a jó  kedvün
ket. Hadd Fatim ét dalolni.

ERZSIRE: Ifjak, gyerekek! Mit érd tek  ti egy nö bánatá t. 
Szegény anyám , míg élt, az m eghallgato tt, v igasztalt. Most 
szeles ifjak és egy idegen nő mellett gyenge vállam ra szakad t 
a házta rtás gondja, az élet terhe. C saládanya vagyok, holott 
gyerm ek volnék. Nincs mellettem erős férfi. B ezerédyt csellel 
és erővel ragad ták  el tőlem. Akit rám tukm álnak, nem szíve
lem. Oh, apám ! . . .  De van-e nekem apám ? ő  csak szálló ven
dég házunkban. Ha m egjön, csak úti ruhát cserél, ő  a báné, a 
nádoré, az országé, a várm egyéé. De nékem nincsen apám . 
CEgy karosszékbe hanyatlik .) Majd énekli egykorú szép dal
lamra (Fabó  B. gyiijt. 77. 1.):

Erdei zöld*llfi fák 
Mezei virágokká1 
Bánkódjatok violák,
Illatozó szagokkal 
Koszorúk és szép bokréták 
Árnyékos hús borostyánnal 
Hervadjatok hamarsággal

PÁL: Erzsiké, ne vádold apánkat te  is. Annyi az ellen
sége, legalább házában találjon hálás szívet. M enyegződ csak 
hazahozza. M egkésett szegény apánk. Főbenjáró dolga akadt. 
Én várom  ö t minden percben. Zsiga m ár az u tcára is k iszaladt 
elébe. (Rünn zörej.) Hallod? Ugye m ondom . M intha a lép
teit hallanám .

(Folytatjuk.)

A béthell „u orztoh áz" .

Mint sir a fehér hattyú, 
Meander vize partján, 
Mikor kes*>rgi sorsát 
Életének végéráján 
így zokog a bús gerUce 
Özvegységében asszú fán 
Szerelmes társa halálán.
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az egész intézmény minden betegje 
és alkalmazottja, az intézet jelenlegi 
vezetőjétől a kolóniák vándormunkásáig 
napról-napra ugyanazt a fekete-barna 
rozskenyeret eszi. Már ebben a kenyér
közösségben is van valami megragadó 
csodálatos vonás.

Van azonban csodálkozni valónk 
nemcsak az intézet hatalmas arányait 
feltüntető külső berendezéseken és épü
leteken, hanem még sokkal több az igazi 
munkán, a bétheli betegek testi és lelki 
gondozásán. Az e célt szolgáló épületek 
közül egyszerre csak egy virágerdővel 
körülvett hatalmas ház folyosóján va
gyunk. Ennek az épületnek, mint az 
élet tengeréből kiemelkedő kis szigetnek 
Pathmosz a neve és kb. 100 leggyen
gébb, legbetegebb, legszerencsétlenebb 
gyermekgondozó helye. Amikor ezt ve
zetőnktől megtudjuk, összeszorul szí
vünk arra a gondolatra, hogy ebbe a 
házba 100 család temette el reménysé
gét és boldogságát; már előre mély 
részvét ébred szívünkben a ház szeren
csétlen kis lakói iránt és el vagyunk ké
szülve arra, hogy itt minden szobában 
könnyes szemek, hangos sírás és kora
vén, beteg gyermekarcok fogadnak ben- 
niiket. De a mi igazi csodálkozásunk ak
kor kezdődik, amikor az előre elképzelt 
és sötét színekkel magunk elé festett 
gyermekkórház helyett egy hangos, vi
dám és kacagó társaságot találunk a 
házban. Kedves és felejthetetlen látvány 
volt, amint a gyermekek az árnyékos 
virágos udvaron körben állva kiabálás 
és nevetgélés között játszadoznak egy
mással vagy a nővérekkel, a ház angyali 
lelkű diakonisszáival. Aki csak teheti, 
az az udvaron, a szabadban van; az 
ágyban az egész épületben alig találunk 
2—3 beteget, ezek mellett pedig minden 
szobában ott van a folgalkoztató és 
ápoló diakonissza. Igazán nem tudjuk, 
mit csudáljuk inkább, a betegek és nő
vérek közt kifejlődött kedves viszonyt-e, 
vagy azt az angyali türelmet-e. amelyet 
az itteni munka a diakonisszától meg
követel, vagy azt a szeretetet-e, amely 
minden szemből, minden arcról lesugár- 
zik. Vagy csodálkozzunk-e magán a há
zon, amely olyan, mint egy két emeletes 
virágcsokor; mindenütt virág, mindenütt 
a legragyogóbb tisztaság. Mindez any- 
nyira meragadja lelkünket, hogy magá
ról a gyermekek betegségéről eltereli 
nemcsak a látogatók, hanem maguknak 
a gyermekeknek figyelmét is. Vezetőnk 
felvilágosítása szerint ez az épület a 
diakonisszák valóságos próbaállomása; 
aki itt megállja helyét, innen mehet bár
melyik épületbe, az levizsgázott a ke
resztyéni türelemből és a krisztusi sze
retettől. Mert a legcsodálatosabb ebben 
a házban mégis csak a szerencsétlenek
nek. a betegeknek. Jézus kicsinyeinek 
szolgáló önfeláldozó krisztusi szeretet.

(Folytatjuk.)

A misszió köréből A lipcsei misszió 
86 oldalas évkönyvet adott ki, amely 
nemcsak a most ünnepelt 100 éves jubi
leumról, hanem az elmúlt év missziói 
munkájáról is beszámolót ad. — A lip
csei misszió munkásai az elmúlt évben 
593 pogányt kereszteltek meg. — A 
most ülésező zsinat törvényileg teszi 
kötelezővé a gyülekezetekben a missziói 
munkát.

Éneddel beszélgetek/)
Lelkünk olyan, mint az a ház, mely

nek földszintje alatt pince terül el. A 
földszint az ébertudat. Benne az foglal 
helyet, amivel tudomásom bármikor 
rendelkezik, amiről mindenkor beszél
hetek és számot adhatok. De életemben 
a döntő szerepet nem a tudat, hanem a 
tudatalatti, a pince játssza. Benne az 
rejlik, amit „elfelejtettem“.

***
Feledés nincs. Azt, ami a szívünk 

táblájára van felírva, soha semmiféle 
szivacs nem törli le. Ez a tudatalatti 
nagy és borzalmas csodája.

Véleményem szerint itt a modern bi
zonyítéka annak, hogy van örökélet. Mi 
értelme lenne ennek a könyörtelen köny
velésnek, ha — mint a szabadgondolko
dók vélik — a halál mindennek véget 
vutne? Nem úgy van-e inkább, hogy az 
utolsó órában, az utolsó másodpercek 
alatt az örökkévalóság fénykévéje hull 
rá a lélek pincehelyiségére és így lesz
nek rejtett dolgaink nyilvánvalókká mi
kor, amikor érzékeink már elhomályo
sodtak? Az örökkévaló ítélő szeme 
előtt valódi lényünk teljes világosságban 
jelenik meg. ❖  * *

Az ember ha beszél, valóban nagy 
kúrán megy át. Állítom, hogy ha az em
ber jó! kibeszéli magát, époly egészsé
ges dolgot cselekszik, mint amikor fiir- 
dökúrát vesz. Vannak szívfájdalmak, 
melyeket nem lehet szénsavas fiirdőzkel 
gyógyítani. Ellenben, ha valaki páciense 
szóáradatát türelmesen végighallgatja, 
olyan jót tesz vele, amilyenhez fogható 
kevés akad. Ha embertársad szeretet
szolgálatra kér. nem mindig kíván ke
nyeret tőled. Sokkal nagyobb szolgála
tot teljesítesz, ha drága idődből áldozol 
számára egy keveset. De a legnagyob
bat akkor cselekszed, ha magadtól elte
kintesz, a sok okos gondolatot, mellyel 
énlelkűséged csakhamar előhozakodik, 
visszaszorítod s türelmesen hallgatsz. A 
csöndes, odaadó, egészen a másikra irá
nyuló, áhítatos hallgatás és figyelés na
gyon nehéz feladat. Talán tégy próbát 
és hallgasd végig egyszer csöndben, fi
gyelemmel élettársadat, vagy bárki 
mást.

* * ••!:

Néhány évvel ezelőtt egy férfi kere
sett fel és így szólt: ,,A feleségem egé
szen megváltozott. Amikor elvettem, 
más volt. Leánykorában egészen másnak 
ismertem. Kedélye vidám volt s elpusz
títhatatlan egészség áradt belőle. M i 
pedig ideges, beteg és semmiben sem 
leli örömét“. Kerestem e változás okát 
Tényleg úgy volt, emberem viruló 
leányt, dolgos nőt vett feleségül, akinek 
az volt a legfőbb törekvése, hogy férjét 
szeresse és érte éljen. A nőnek azonban 
sokkal nehezebb az értékérzetét egyen
súlyban tartani, mint a férfinak. A férfi
nak hivatása, és életmunkája van. Tevé
kenysége kézzelfogható eredményekkel 
jár, míg a nő fáradozásának a gyümöl
csei újra meg újra megsemmisülnek. Az 
étéi, melyet főzött, félóra alatt eltűnik.

*) Szemelvények Ernst zur Nleden könyvéből 
Fordította dr. Vető Lajos szolnoki lelkész. A rend
kívül érdekes, csinos könyv ára kötve 2 80 peng*. 
Megrendelhető: Scholtz Testvérek Budapest, IX. 
Ferenc körút 19-21.

Amit ma ragyogóvá tett, holnap ismét 
tisztátalan lesz. A nő lelki helyzete 
emiatt igen nehéz. A szóbanfotgó férfi 
ezzel nem volt tisztában. Sohasem vette 
észre, hogy felesége a lakást szépen ki
takarította. A mezőről hozott virágcsok
rot tekintetre se méltatta. Magátólérte- 
tödőnek tartotta, hogy felesége a kony
hában megfeszített erővel fáradozik. 
Semmibe se vette, hogy felesége egész 
szívét s egész szerelmét neki ajándékoz
za. De ha az étel még nem volt kész, 
amikor hazaérkezett, az asztalt verte és 
szitkozódott. Ahelyett, hogy ápolta 
volna, igy sebezte felesége értékérzetét. 
Az asszony öröme ennek következtében 
elszállt s munkakedve megszűnt. S 
mindennek oka a férj volt, aki felesége 
értékérzetét nem ápolta.

***
Hihetetlenül hangzik, de a vallásosság 

is lehet énlelkű (=  önzö).ÉnIelkűségüket 
sokan éppen a vallás terén igyekeznek 
kiélni. A hitet életbiztosításnak tekintik. 
Szerintük a jó Istennek nincs más dolga, 
minthogy a jólétünkről, gondtalan meg
élhetésünkről s ha végre meg kell hal
nunk, üdvösségünkről gondoskodjék. Ha 
pedig ez a „vallás“ nevű biztosító inté
zet nem működik kifogástalanul, neve
zetesen úgy, ahogy elképzelték, Istenre 
is megharagszanak, meggyűlölik Öt s 
kiábrándulnak belőle. Állítom, hogy az 
istentelenség nagymérvű terjedésének 
éppen az a tévelygés az oka, mely a 
vallásosságot az énlelkűség kielégítésére 
akarja felhasználni.

Pedig a vallásosságnak éppen az a 
célja, hogy énlelkűségünket megsemmi
sítse. Ez a célja Isten egy egész életen 
át tartó nevelőmunkájának, a bennünket 
sújtó megpróbáltatásoknak, megleckéz- 
tetéseknek is. Isten Olyan tárgyilagos 
emberekké akar bennünket formálni, 
akik hajlandók érte kockázatot is vál
lalni. A szentírás senkit sem biztosít a 
felől, hogy életét biztonságban fogja vé
gig vándorolni. Istennek végeredmény
ben semmi érdeke sem fűződik ahhoz, 
hogy jól megy-e a sorsunk, vagy sem. 
Öt kizárólag az érdekli, eleget teszünk-e 
a megbízatásunknak. Erőt és minden 
veszedelem ellen segítséget csak addig 
nyújt, míg megbízatásunkat el nem vé
geztük . . .

V értesk eth e ly .
Komárom megye délnyugati sarká

ban, Kisbér mellett, lankás dombvidéken 
terül el Vérteskethely község, melynek 
215 lelket számláló kis evangélikus 
leánygyülekezetei, nov. 22.-én nagy ün
nepet ült. E napon szentelte fel jórészt 
alapfalaiban is megújított, toronnyal el
látott, újonnan berendezett templomát 
D. Kovács Sándor püspök.

Régi vágya volt már a kis gyüleke
zetnek, hogy az elnyomatás idejére em
lékeztető, torony nélkül való építkezés 
nyomait eltüntesse s bár a XVIII. század 
végén épített imaházát a XIX. század 
közepén megnagyobbította, de tornyot 
építeni nem tudott. Közben elavult az 
imaház tetőszerkezete is.

A 90-es években Csányi Lajos lelkes 
tanítója indítja meg az építkezésre való 
előkészületeket. Az egyházmegyének 
akkori jegvzője, Payr Sándor pusztává-
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mi lelkész hívja fel a környező gyüleke
zetek figyelm ét a  kis leányegyház g o n d 
jaira: „A fejérkom árom i egyházm egyé
nek csak egy leánya van, ne hagyjuk 
m agára, seg ítsü k “ . És m egindultak a 
környező gyülekezetekből a kővel, tég 
lával m egrakott szekerek, hogy az ép ít
kezéshez szükséges, anyago t összehord
ják. Lelkes p resbiterek , hűséges egyház
tagok alapítványokkal, végrendeletileg 
hagyott nagyobb  adom ányokkal ig y e 
keztek az egyházat közelebb hozni k itű
zö tt céljához. P öntör István és Varjú 
Elek tanítók a la tt m ár-m ár összegyűjti 
a  gyülekezet az építkezéshez szükséges 
összeget, m időn az időközben kilobbant 
világégésben —  annyi nagy és szent é r 
tékkel együ tt —  m egsem m isül a gyüle
kezet 6000 a ranykorona tem plom 
alapja is. a nőegyletnek, a templom 
belső berendezésére fillérenként ösz- 
szegyüjtö tt 10CO aranypengőjével 
együtt.

De am it az  Úr elvett egyfelől, 
az t visszaadta m ásutt. A gyülekezőt 
vezetésére vitéz Szijj G yulát állítot
ta . kinek hevülö lelkét m egragadta 
a hívek tem plom  és torony utáni vá
gyakozása. E tán to ríth a ta tlan  hitű, 
gyakorlati kérdések irán t fogékony, 
intézkedéseiben h a tá rozo tt és kitartó  
tanító  m egindítja az o rszágos gyűj
tés t s fáradhatatlanu l írogatja  se
gélykérő leveleit m ég tengeren túlra 
is. Ernyedetlen tevékenysége pár év 
a la tt összehozta az építkezéshez hoz
závetőlegesen szükséges összeget. Az 
építkezés elöl azonban  m ás állásra, 
m ajd rövidesen hét esztendeig tartó , 
de mindvégig türelem m el viselt be- , 
tegségének keresz thordozására  hívta 
el az Ür. M ég lá tta  a kivitelre keirülö 
tervet s m eghato ttan  testá lta  a gyü
lekezetre 1 kát. hold földjét, de 
öröm iinnepét m ár m eg nem érhette. 
Másfél évvel ezelő tt nagy részvét 
m ellett kísértük utolsó ú tjára Ba- 
konyszentlászlón.

A templom ép ítését az egyház 
m ostani tanító ja , Laász János vezet
te, az ő tervei szerin t készült a szó
szék, az o ltár s  a  tem plom  belső be
rendezése. M ély m eghatódottsággal 
ad ta  á t az egyház a  soproni ősi lí
ceum diákjainak gyámirutézeti ado
m ányát, a díszes oltári bibliát, 
valam int a P ön tö r Béláné vezetése ala tt 
álló nőegyelt a rannyal hím zett, bíbor- 
bársony oltár- és szószékterítöjét, oltári 
szőnyegét, s a Selm eczy-család oltári 
gyertyatartó it.

A kőből épült tem plom  elkészült, 
hogy hívogasson és alkalm at adjon a 
lelkek tem plom ának m egépítésére. Vaj
ha e szent m unkában is olyan áldásról 
szám olhatnánk be, m int aminövel m eg
áldo tt az Úr a tem plom  felépítésében.

Mint örvendetes jelenségre m u ta tha
tunk rá végül a rra , hogy D. Kovács Sán
dor püspök csak a fejérkom árom i egy
házm egyében ez évben m ár az ötödik 
tem plom szentelést végezte. Az esztergo
mi imaház után a dorogi, a bicskei, a 
nagyvelegi s m ost a vérteskethelyi te m p 
lom ot szentelte fel. M ég a folyó évben 
lerakják a bánhidal ev. tem plom alapját!

Evangélikus Sioii! Az Úrban csak 
e lő re !
HniiilihiiitiiiiiiiilliiiiiiiiiiuitltiiiiiilliiiiiilliiiiiilhiitiiflitiiiiinmiilliiiHtlItiiiiii
Terjesszük a „HARANGSZÓ“-t!
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M a g y a r  ádvent.
Szoktunk beszélni m agyar ádventról. 

Szükséges is, hogy  ne csak az egyes ke
resztyén léleknek, hanem a nemzet 
együttesének is legyen ádventi rem ény
sége.

Csak az a  kérdés, hogy mit értün.c 
alatta. Mikor a m agyar ádventról beszé
lünk, akkor rendszerin t a revíziós re
m énységekre gondolunk. Arra, hogy 
egyszer visszakapjuk N agym agyarorszá- 
got. Szabad és  kell ebben rem ényked
nünk. Amit Isten terem tő keze egybe
szerkesztett, az t em ber szét nem vá
laszthatja.

De azzal legyünk tisztában, hogy ha

a revízió olyan lelkiállapotban találna 
bennünket, m int amilyennel éppen el- 
prédáltuk annak idején hazánkat, — az 
vajm i keveset érne. Először a lélek reví
ziójának kell végbem enni a m agyar föl
dön. Ez az első, — minden egyébnek a 
feltétele.

Az igazi m agyar ádvent ez: várni és 
befogadni azt, „akinek szórólapát van az 
ö kezében és m egtisztítja  az ö szérűjét 
és az ő g ab o n á já t csűrbe takarítja , a 
polyvát pedig m egégeti o lthatatlan  
tűzzel.“

Két tévedés.
Tévedés, hogy Sztranyavszky ak á r

kitől is bocsána to t kért. Némely újság  
ugyanis így írta . Nem igaz. B ocsánatot 
annak  kell kérnie, aki valami rosszat 
te tt. Sztranyavszky semmi rosszat nem 
tett. Csak az t te tte , ami nem csak joga, 
de kötelessége is volt. Ezért pedig nem

jár bocsánatkérés. Sztranyavszky, állás
pontja teljes fenn tartása  m ellett csak 
annyit je len tett ki, hogy szavait súlyo 
san félreértették, vagy fé lrem agyaráz
ták azok, akik bántó szándékot olvastak  
ki belőle. E gyébként örülünk annak, 
hogy az ügy befejeződött s  úgy fejező
dött be, ahogy befejeződött.

T évedés az is, hogy ezzel m aga a 
reverzális-ügy is elintézést nyert. Ez a 
tengernyi visszaélésre és örökös feleke
zeti súrlódásra alkalm as kérdés m eg 
volt Sztranyvszky felszólalása előtt is 
és m egm aradt a vita formaszerinti lezá 
rása  után is. Azt kell m ondanunk: bár
csak kerü lhetett volna sor a tárgyi bi
zonyítékokra. Mi ezt vártuk. Hogy szen 
vedélyes viták helyett m agyaros egye

nességgel szem ébe néznek a kérdés
nek. Míg ez m eg nem történik, add ig  
a reverzális-kérdés nyílt seb m arad, 
amelyik ú jra  m eg újra m egbolygatja 
ismét a felekezeti békességet.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ú r!
T alán nem leszek nagyon alka '- 

m atlan, ha soraim m al felkeresem . 
Régi olvasója vagyok a H arangszó
nak, hiszen ahogy nőttem, o tt volt 
mellettem , veSem, anyám  csókjával 
és apám  jószavával együtt.

Jó nevelő volt ez a három s hogy 
talán nem érték el mindenben, am it 
szerettek  volna, — n:,m az ő jó igye
kezetükön múlt. Jó volt otthon a sok 
szere te tb tn , szépek voltak a kedves, 
napos H arangszós vasárnapok és a 
szépszavas m eleg esték.

Persze m ost is jó. Szeretem n a 
gyon a h ivatásom at, ezt a jó, ke
mény csendőrszolgálatot, m ert erős 
lélek és etgész férfi kell hozzá. Van 
benne mély. erős hit, mint a szán
tásvetésben. Hit az igaz győzelm é
ben, hit ebben a könnyekig balsor- 
sos d rága m agyar fajtában. Hit ab 
ban. hogy a  jó  erősebb a rossznál.

Csak az a hiba, hogy nem pro 
testáns faluba kö t a szolgálat. Nincs 
az otthoni vasárnapok tem plom os 
hangulata. A rádió segít csak vala
mit, —  többe t a H arangszó. A ztán 

az nagyon jó, m ikor évente egyszer- 
kétszer —  szabadságon  — elmegyek o tt
hon a régi padba, a szószékkel szem ben.

Ma ádvent eleje van. N em sokára ka
rácsony. Reggelre m ár kis hó is esett. 
Szép tisz ta  a levegő, jó hószagú a ha
tár. Ilyenkor szépen hallik otthon a h a 
rang. —  N em rég jöttem  szolgálatból és 
valahogy úgy m egkívántam  írni ezeket. 
Ne haragudjon  érte  szerkesztő úr.

Mély tisztelettel maradok szerkesztő 
úrnak

P erkáta , 1936 nov. 29.
készséges h ive:
S z a b ó  D é n e s

csendőr.

Ö /ö n  !  N em  te  m é s sz  érte  és n em  te  
h o zo d  e l  Ö t, h iszen  e lé rh ete tlen ü l m a g a sa n  
és m e ssze  va n  tő le d . K in c se id d e l és m in 
den  v e s ző d sé g e s  ig y e k e z e tte l  sem  é rh e tsz  
f e l  h o z zá . N e m  éd es a ty á m f ia !  Ö  jö n  te -  
h o zzá d . A  k irá ly  é s  k o ld u s  ta lá lk o zó ja  e z !

Luther.

A vérieak elh ely l templom.



OLVASSUK A BIBLIÁT
„Eljövök.“

December 13. „Hamar eljövök.“ Jel. 22. 
20. Az egész ádventi idő alatt fülünkbe 
csengenek ezek a szavak. Jézus szavai. 
Mert Ő mondja: .Eljövök.’ Oly határozot
tan mondja, hogy semmi kétség. Biztosan 
eljön. Hamar. Vájjon kikhez? Az egyes em
berekhez. Amig itt e földön járt is, külö
nös szeretettel foglalkozott az egyes em
berekkel. Ő nem csak úgy általában jött a 
földre, egy kicsit széjjel nézni és világot 
látni, hanem egyesekhez. Mihozzánk is. 
Vájjon mit akar velünk?

December 14. Megkeresni. Luk. 19. 10. 
Hogy miért jön, miért közelít Jézus az 
igében: Jövök megkeresni azt, ami elve
szett, Jön megkeresni nem az elveszett 
pénzestárcánkat, óránkat, Írásainkat, hanem 
jön megkeresni elveszett magunkat. Hiszen 
mi olyanok vagyunk, mintáz elveszett juh, 
az elveszett drachma. De jó is tudni, hogy 
van valaki, aki bennünket keres. De szép 
is az ádvent, amikor különös elevenséggel 
érezzük, hogy Jézus azért jön, hogy meg
keressen minket.

December 15. Meggyógyítani. Luk. 9, 
38—42. Senki sem sóvárogja annyira a se- 
gitséget, mint éppen a beteg. Éjjel-nappal 
várja sz.kadatlanul. Az ördöngös fiú apja 
emberekhez, a tanítványokhoz forduit se
gítségért, de éppen azért csalódnia kellett. 
Nem tudtak segíteni. Segíteni csak Jézus 
birt rajta. Mi is betegek vagyunk. „Ezer 
fekély rajtunk“. Ne várjunk emberektől se
gítséget. Meggyógyítani egyedül csak Jézus 
képes minket is.

December 16. Megtisztítani Luk. 17, 
11—19. Jézus megtisztított tiz bélpoklos 
férfit, Olyanokat, akik már maguk is alig 
hitték, hogy valaha még tiszták lehetnek. 
Hányszor vagyunk mi is Így Amikor na
gyon elhatalmasodik rajtunk a bűn, amikor 
hiába küzdünk a szenvedélyek ellen, el
csüggedünk. Fáradtan feladjuk a küzdelmet 
Pedig Jézus azért jön, hogy megtisztítson 
minket. Ö megteheti velünk is.

December 17. Megbocsátani. Luk. 7. 
36—48. Jézus meg akar minket tisztítani 
De mi annyira rosszak vagyunk, hogy sok
szor nem engedjük magunkat megtisztítani. 
Bününk tehát megmarad. Ilyenkor már na
gyon válságos a helyzetünk. Kárhozat fe
nyeget Jézus azonban még most sem enged 
elvesznünk. Megmaradt bűneinket hallandó 
megbocsátani, ugv, mint a bűnös asszonyt 
is feloldozta vétkei alól. A farizeusok két
ségbe vonták jézus eme jogát. Te hiszed-e, 
hogy megteheti veled ?

December 18. Megváltoztatni Luk. 19 
1—9. Zakeus hires volt harácsolásairól és 
fösvénységéről. Ki is gúnyolták érte. Eleinte 
talán bántotta is őt ez, de. aztán nem tö
rődött vele. Azzal vigasztalja magát: Hiába! 
Ilyen vagyok. Ilyennek születtem. Maga 
sem hitte, hogy lehetne másmilyen is De 
Jézus eljött hozzá és egész életét felforgatta. 
A fösvény Zakeusból gavallér ember lett. 
„Ilyen vagyok! Igv születtem.“ Szeretjük 
mi is igy mentegetni bűneinket Azt hisz- 
szük, képtelenség megváltoznunk. Pedig 
ha jézus egyszer mihozzánk is betérhetne, 
belőlünk is uj embert teremtene.

December 19. Megítélni. Máté 23. 13— 
31. Krisztus nemcsak a szelíd, alázatos, 
hivő emberekhez, de a farizeusokhoz is el-

i ä ___________________________

ment. Elment közéjük, hogy megítélje őket. 
Mily félelmetesen hangzik ajkán a farizeu
sokhoz intézett szó : „Jaj néktek . . Krisz
tus nem csak gyógyítani, megkeresni, meg
bocsátani stb. jön, de megítélni is. Ezért 
kell ádventi előkészületünknek nagyon- 
nagyon komolynak lennie.

Dedinszky Gyula.

K A R C O L A T O K

Megfyasonlott léleli.
Kitérő. Öregedő édesapa. Feleke- 

zetnélkiili akar lenni.
Ok: a múlt héten meghalt a fia, 

„Ha van Isten mért nette el?“, 
mondja pogány ajakkal.

Szegény lázadó lélek! Kinn állsz 
bosszút? Isten Ur marad nélküled 
is. De mi lessz veled nélküle?

Fájdalmadban elfutsz Istentől, 
ahelyett, hogy Hozzá menekülnél.

Fordulj vissza!!

H E T I  K R Ó N I K A
December 6.-án Horthy Miklós kor

mányzót az egész ország hódolattal és 
szeretettel ünnepelte névnapja alkalmából. 
— Kozma Miklós belügyminiszter berlini 
útja alkalmából elsősorban a német mun
kaszolgálatot tanulmányozza — Hóman 
Bálint kultuszmini-zter hétszázkötetes 
könyvtárt adományozott a római magyar 
intézetnek. — Darányi Kálmán miniszter- 
elnök a titkosság és a tiszta népképviseleti 
rendszer mellett foglalt állást. Készül a 
törvényjavaslat a jelenlegi ajánlási rend
szer azonnali megváltoztatásáról. A kor
mányzónak a teljes királyi jogkört kell 
biztosítani a törvényalkotásnál. — Fabinvi 
Tihamér pénzügyminiszter Genfbe utazott, 
a népszövetség pénzügyi bizottságának 
ülésére. — Az egyik román lan szerint Ro
mánia ellenségei: Hitler B“rlinje, Horthy 
Budapestje és Mussolini Rómája. — A 
Párisi kommunisták a párisi magvarokat a 
spanyol vörös hadsereghe kénvszeritik 
Két zászlóalj magyar munkanélkülit küld
tek már tüzvonalba Madrid mellett. — 
Németországot megvádolták, hopy csapa
tokat küldött Spanyolországba. Á berlini 
lapok erélvesen visszautasították a vádasko
dást. — Nyilvánosságra került Madrid és 
Moszkva fegvv<*rkezési szerződése. — A 
spanyol kérdésben összehívták a népszövet
ség tanácsát. London az utolsó pillanatig 
ellenezte az összehívást, mert sulvos bo
nyodalmaktól tart. Kétezer francia önkén
tes érkezett újabban a spanyol vörösök tá
mogatására. — Roosevelt háhoruellencs 
beszéddel nyitotta meg a pánamerikai 
kongresszust.
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Budapest. Az Országos Bethlen Gá
bor Szövetség előadássorozatában de
cember 3.-án D. Kapi Béla püspök tar
tott előadást Luther nemzetnevelö hatá
sa Magyarországon címmel. — Most ta
nácskozik a zsinat utolsó ülésszaka.

1936 decembei 13.

H A R A N & S Z Ó
Advent harmadik vasárnapja.

Krisztus eljövetelének titka.
I. Kor. 4, 1-5. Máté 11, 2-10.
Krisztus Ígéretei az Ő eljövetelével telje

sednek be. De ez nem jelenti azt, hogy 
csupán a távoli időre várjunk. Már most 
a jelenben megláttatja velünk Krisztus az 
Ö tetteit, amelyekben most, ma valósítja 
meg Ígéretét. Az Ö Ígéretének legnagyobb 
jelentőségű beteljesedése az Ő Igéjének a ■ 
hirdetése, melyet a „szegények“ örömhír 
(evangélium) gyanánt hallgatnak.

Az isteni ígéret beteljesedése titokzatos 
módon megy végbe. Csak azok veszik ész
re, akikik az igére támaszkodva hisznek 
az Istenben minden fenntartás nélkül, va
kon. De még ezek is ki vannak téve a 
botránkozásnak, mert gyakran felüti fejét 
bennük a kétely, ügy gondolván: talán 
mégse adta meg az Isten mindazt Krisz
tusban, amit vártunk tőle. „(Te vagy-e az, 
aki eljövendő, vagy mást varjúnk ?")

Isten az Ö Ígéretei bejelentése titkának 
őrizését az igehirdetőre bízza. Az igehirdető 
feladadata, figyelmeztetni arra, hogy Isten 
megtartja szavát Az igehirdetö feladata 
rámutatni arra, hogy Isten hol és hogyan 
teljesíti be az Ö ígéreteit.

Az idehirdetö az igehirdetésben csupán 
az Isten Ítélete alatt áll. Minden emberi 
Ítélettől, még a saját maga ítéletétől is, 
független, szabad. Soha se engedje meg 
magának, hogy Isten ígérete beteljesedésé
nek tüntesse fel azt, ami az embereknek 
kedves. Szolgálatában semmi ne korlátoz
za szabadságát.

A müssen —  Molitórísz.

A testvér egyház köréből. Molnár 
Mária misszionáriusnő visszaérkezett 
munkahelyére. — A Református Élet 
című kitűnő egyházi lap „Krisztus a ma
gyar országúton“ címmel konferenciát 
tartott Kaposvárott. — A nemrégen ná
lunk járt Barth Károly bázeli tanár elő
adásai magyar nyelven is megjelennek. 
Rendelési cím: Igazság és Élet kiadóhi
vatala Debrecen. — A református test
véregyház — mint mindig —, a Sztra- 
nyavszky-ügyben is megmutatta, hogy 
mellettünk áll.

Nagyvázsony. Az egyházközség dec.
6.-án egyhangúlag Orbán Lajost válasz
totta meg lelkésznek.

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Jakab Sándort Enyingre, Süme
gi Istvánt Kaposvárról Szentantaifára, 
Zongor Endrét Szentantalfáról Vésére, 
Lakatos Györgyöt Vésőről Celldömölk- 
re, Váczi Dezsőt Celldömölkröl Kapos- 

. várra helyezte segédlelkésznek.
Lelkészavatás. D. Geduly Henrik ti- 

szakerületi püspök december 6.-án lel
késszé avatta Krecsák Kálmán végzett 
teológust.

Tanítóválasztás. A tényöi leánygyü
lekezet Hajas Gyulát választotta egy
hangúlag levitatanítójává.
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Várpalota. A gyülekezet — mint rö
viden jeleztük már — ádvent első va
sárnapján búcsúzott szeretett lelkipász
torától, Horváth Sándortól. 34 éven ke
resztül szolgálta nagy hűséggel anya- 
szentegyházitnkat. Ebből a 34 eszten
dőből az első négyet Nagyvázsony és 
Sikátoron, a többi 30-at pedig az ősi és 
nemes tradíciókban gazdag várpalotai 
gyülekezetben töltötte. Ez a 30 eszten
dős lelkipásztorkodás nemcsak a gyüle
kezetben, hanem az egész községben 
éreztette áldásos hatását. Egyházközsé
günkben egyetértés, szeretet uralkodott; 
alkotó munka folyt. A távozó lelkésznek 
megható búcsúztatásban volt része. 
Várpalota 27 társadalmi egyesülete je
lent meg küldöttségileg a bucsuisten- 
tiszteleten. A szeretett lelkipásztor be
széde közben sokszor feltört a hívek so
raiból a hangos zokogás. Istentisztelet 
végeztével díszközgyűléssé alakult át a 
templomi közönség, melyet dr. Bányai 
Béla s. lelkész imával, a távollevő fel
ügyelőt képviselő ifj. Purgly Pál, a meg
jelent vendégek és a hívek üdvözlésével 
nyitott meg. A díszközgyűlésen felolvas
ták D. Kapi Béla püspök és Purgly Pál 
kormányfötanácsos, egyházközségi fel
ügyelő meleghangú búcsúlevelét. Utána 
Morotz György községi törvénybiró a 
gyülekezet, Morotz Gyuláné a nöegylet, 
Morotz Etel a leányegyet, Macher Gyula 
az ifjúság, Benkö Klári elemi isk. tanuló 
pedig a tanulósereg nevében búcsúzott 
megható, szívből fakadó beszédben. 
Majd Korompay Lajos bányaigazgató a 
róm. kát. egyházközség, dr. Péter Sán
dor főjegyző a politikai község, Benkö 
Béla pedig a gyülekezet tanítói és az 
iparostanonciskola óraadói nevében in
téztek búcsúbeszédet a nyugalombavo- 
nuló lelkipásztorhoz. Díszközgyűlés után 
gyónás és urvacsoraosztás következett. 
Először Horváth Sándor lelkész úr és 
családja élt az úri szent vacsorával, az
után pedig ő osztotta ki a gyülekezet 
mintegy 300 elébe járuló tagjának 
a szentséget. Dr. Singer Leó rabbi a zsi
dó hitközség küldöttségét vezette a lel
készlakra és elibúcsúzott a nyugalomba- 
vonuló leükipásztortóL Még egy szép 
eseménye volt a napnak. Délután 5 óra 
tájban mintegy 400 bányász fáklyák, 
lampionok, bányászlámpák fénye mellett 
zenekari kísérettel, Korompay Lajos bá
nyaügyi tanácsos és az egész bánya
tisztikar vezetésével vonult fel a lelkész
lak udvarára. A bányászzenekar játéka 
után Korompay Lajos igazgató megkapó 
beszédben tolmácsolta a bányászok sze- 
retetét, melyre a lelkész meghatottan 
válaszol. A dalárda éneke és a zenekar 
játéka zárta be a gyönyörű bucsuzást. 
Midőn pedig harmadnap este a család 
Bobára költözött, a hívek és tisztelők 
serege könnyek között búcsúzott el sze
retett lelkipásztorától és a kedves csa
ládtól. A téli este csendjébe néma, vo- 
nagló ajkak, sötétbe meredő kisírt sze
mek fordultak abba az irányba, amerre 
drága jó öreg papunk útját már csak a 
tovaúszó fénykoszorú mutatta. — Benkö 
Béla.

Kitüntetés. Bárdosi Aladár nyuga- 
lombavonult gecsei tanító püspöki és 
miniszteri elismerésben részesült.

Veszprém. A leányegyesület decem
ber 8.-án teaestet rendezett.

Ajka. A nöegylet műsoros est kere
tében ünnepelte szolgálatának 40. évfor- 
d ifjúját.

Káld. Nov. 29.-én vallásos délután 
volt, melyen a tanító beszédet mondott, 
az iskolás gyermekek énekeltek, Kovács 
Ilus VI. o. és Böröndy Sárika IV. o. sza
valt. Ünnepély után nőegyleti tisztújító 
gyűlés volt, melyen Böröndy Lajosnét 
diszelnökké, Erdős Jánosnét elnökké, 
Hetliijger Jánosnét pénztárossá válasz
tották.

Szentgotthárd. A nő- és leányegyesü
let 10 éves fennállási jubileumát ünne
pelte advent 1. vasárnapján. Az ünnepi 
istentisztelet után, melyen a gyűl. ve
gyeskar és özv. Némethné Takó Irén al
kalmi énekeket adtak elő, díszközgyű
lés volt a templomban. Ennek kereté
ben történt megemlékezés az egyesület 
eddigi munkájáról és kiváló munkásai
ról. A 10 éves jubileum alkalmával az 
egyesület 500 P-t adott át a gyülekezeti 
elnökségnek a most beszerzés előtt álló 
gyülekezeti nagyharang javára. D. u. 5 
órakor az egyesület templomi hangver
senyt adott, melyen Heintz Fülöp orgo
na-. dr. Havas Imre gordonka-, dr. Ne
mes Valdemár hegeidüjátékkal és Ajkay 
Jenőné szólóénekkel működött közre. A 
hengversenyen való részvétel díjtalan 
volt, az offertórium összege 57 P. A 
hangversenyen megjelent közönség igen 
hálás volt az egyesületnek, mely e 
hangverseny rendezésével ily ritka szép 
és áhítatot keltő zenei élményhez jut
tatta.

Hatvan. A nőegyesület dec. 6.-án 
kézimunka kiállítást és vásárt rendezett. 
A vasárnapi iskolások pedig jólsikerült 
gyermek-előadást tartottak, melynek a 
rendezéséért és betanításáért Filcsik 
Márta és Ferik Ilona vas. isk. vezetőket 
illeti dicséret. A vásár és az előadás tisz
ta jövedelmét a szegények karácsonyi 
felsegélyezésére fordítják. Az ádventi 
előadások sorrendje: 1. Ádvent: Eljöve
tel — Várás. Kühn Ernő. 2. Mit várunk 
mi Krisztustól? Vitéz Stréter Ferenc. 3. 
Mit vár tőlünk Krisztus? Kendeh-Kirch- 
knopf György. 4. Mit hoz nekünk Krisz
tus? Jávor Pál.

Evangelizációs napok a vasi-közép 
egyházmegyében. November hó 25.-én 
Meszlenben. 26.-án Nemescsóban volt 
crvangelizációs nap. A hívek már reggel 
feikeresték az Isten házát. Külön-kiilön 
megszólalt az Ige a gyermekek, fiú- és 
leányifjúság, asszonyok, férfiak, presbi
terek számára. Ez lefoglalta az egész 
napot. Este bűnbánati áhitat zárta be a: 
áldott munkát. Az egész gyülekezet 
részt vett ezen. Nagyon sokan járultak 
az Ür asztalához a gyülekezet színe 
előtt. Az Űr áldása legyen a meszleni, 
acsádi és nemescsói híveken és gyüle
kezeten.

H A T Á R O K O N  t ú l
Ausztria. Az osztrák, jugoszláviai, 

romániai és csehországi evangélikusság 
képviselői Bécsben tanácskozást tartot
tak, amelynek végén Glondys erdélyi 
szász püspök fogalmazásában a követ
kező kiáltványt adták ki: „Az evangéli
kus egyház kötelességének teljes tuda
tában teljes határozottsággal szembehe
lyezkedik a bolsevista istentelenségge!.“

Anglia. Az egész országot napok óta 
izgalomban tartja Vili. Eduard király 
tervbevett házassága. A király ugyanis 
feleségül akarja venni Simpsonné ameri

kai asszonyt, aki az ő kedvéért vált el a 
hites urától. A sok vita közepette na
gyon dicséretesnek tartjuk Anglia pro
testáns államegyházának, az anglikán 
egyháznak állásfoglalását, amellyel el
lenzi a házasságot. Nem a rangkülönb
ség, nem alkotmányjogi nehézségek 
miatt, hanem a 6. parancsolat megsér
tését látja benne. Lásd Dávid és Betsabé 
esetét!

Hollandia. Most jelent meg egy 640 
éneket tartalmazó egyetemes keresztyén 
énekeskönyv, amelyet a római katolikus 
egyház is elismert s amelyből igen rö
vid idő alatt 30,000 példány fogyott el.

Franciaország. A közel egymillió lel
ket számláló francia protestáns szövet
ség elnöke, Boegner résztvett a párisi 
magyar protestánsok egyik istentisztele
tén, ahol beszédet is mondott, amelyben 
kedves szavakkal emlékezett meg a nem
régen Magyarországon tett utazásáról.

Spanyolország. Franko tábornok egyik 
megbízottja Genfben az egyházi segély
központ vezetőségének jegyzéket nyúj
tott át, amelyben azt ígérik, hogy a jö
vőben Spanyolországban a protestánsok 
is teljes szabadságot élvezhetnek.

Csile. A hadügyminiszter az összes 
iskolákba be akarta vezetni a kötelező 
katonai oktatást. Az evangéliomi egyhá
zak azonban ezt megakadályozták.

K  Ü  L  Ö Ü T F  É  L  É  K
Apróságok. Meghalt Zaharoff, a hír

hedt fegyverszállító. — A katolikusság 
világkongresszusa 1938-ban I. István ma
gyar király halálának 900 éves fordulója 
esztendejében Budapesten lesz. — San 
Franciskóban megnyitották a világ leg
nagyobb emeletes hidját, amely 77 mil
lió dollárba került. — A japán kormány 
10 millió yent fordít a legközelebbi olim- 
piász előkészítésére. — Az egész világon 
49,2L9,843, Magyarországon 340,117 
rádióhallgató van.

A leghíresebb ének. Doving norvég 
lelkéisz összeállította azoknak az egy
házi énekeknek jegyzékét, amelyek leg
alább 100 nyelvre le vannak fordítva. Az 
élen az Erős vár áll, mint amelyet a leg
több nyelvre fordítottak le.

A vasárnapi isko4a köréből. A világ
2.036.000. 000 lakója 232,374,142 protes
tánsa és 62,000,000 gyermeke közül
34.000. 000 jár vasárnapi iskolába. — A 
vasárnapi iskolai világszövetség legkö
zelebbi világkonferenciája Délafrikában 
lesz.

Ú J  K Ö N Y V E K
Petrovlcs Pál: „Trianoni zsoltárok.“

vagy Trianon a Bibliában. Szerző kiadá
sa. Budafok. 1936. 70 oldal. Ára 60 fill. 
Tiszta jövedelme a budafoki ttimplom- 
alapé. — Fenti címen időszerű köny
vecske jelent meg Petrovics Pál buda
foki lelkész tollából. A Biblia íróinak 
nemzeti feljajdulásait versben dolgozza 
fel és találóan alkalmazza a jelenlegi 
magyar sorsra. Bármely hitfelekezetü 
magyarok, kiknek fáj hazájuk jelen nyo
morúsága, vigaszt meríthetnek a Tria
noni zsoltárokból. Nagyobbrészt rövid 
lélegzetű, u. n. japáni versekbe öltözteti 
mondanivalóit. A kötetből alkalomadtán 
szemelvényeket fogunk kőcélni, (H. B.)



„Dunántúli í)rot.I«ap,, 
Kiadóhivatala

A Dunántúli Keresztyén Énekeskönyv
zsebkiadása megjelent. A csinos kis éne
keskönyv magassága 10, szélessége 7 
és vastagsága csupán egy centiméter. 
Könnyen beletehetö zsebbe, ridikülbe. 
Tartalma ugyanaz, mint a kétszerakko- 
ra nagy énekeskönyvé. Ára 4.80 P-nél 
kezdődik. Kapható a könyvkereskedé
sekben. Főbizományos: Kókai Lajos Bu
dapest, IV., Kamermayer-u. 3.

Hastings: Szolgáló angyalok. Ford.:
Halmi János. Dr. Imre Lajos tanulmá
nyával. A kötet 38 gyermekprédikációt 
tartalmaz. Ára 3.12 P. Azok előtt, akik 
Hastings előző gyermekprédikáció-iköte- 
teit ismerik, nem szorul bővebb aján
lásra e csinos könyvecske.

Könyvet karácsonyra!
Az egyik legmaradandóbb karácsonyi 

ajándék a könyv. A karácsonyfa elszá
rad, a ruha, cipő elkopik, az édesség el
fogy, a könyv megmarad. A karácsony
fa ajánljuk a Harangszónál megrendel
hető kiadásunkban megjelent alábbi 
könyveket:
B « t ü  a v a g y  l é l a k .  Irta : Fábián  Imre.

Népies r pirai a szekták ellen — 10  ü l i .
L u t h e r ;  B ű n b á n a t i  z s o l f t á r a k .  A 6.,

82. és a 3a. zsoltár Fordította : Schu- 
lek Tibor. Egyenként - — — — 14 , ,

L á n y o k ,  a a y á k ; n a g y a n y á k .  Elő
adás anyák napjára. I r t a : D. Kapi 
Béla — — — — — 2 0 , ,

A z  Úr o l t a l m á b a n .  Történeti elbeszé
lés. Irta: D. Kapi Béla — — — 1 .— P

l a t e n  h á r l á s n .  II..kiadás. Irta : D. Kapi
Béla — — — -  — — — -  2 . - P

E r ő s  v á r  a  m i  I s t e n á n k .  Jubileum i
emlekfüzet — - - — — — — 5 0  ü l i .

K o r u n k  é s  a  m i s s z i ó .  Irta : Túróczy
Zoltán — — — — — — r -  14 „

J e f t e  f o g a d a l m a .  Bibliai tragédia. Irta:
Id. Endieffy János — -  — —  1 . 2 0  P

A b s a l o n .  Bibliai tragédia. I r ta :  ld.
F.ndreffy Junos — — — — —  1 . 2 0  P

K e r e s z t e l ő -  J á n o s .  Bibliai tragédia.
irta  : ld Endreffv János — —■ — 1 . 2 0  P

B i l e á m .  Bibliai tragédia Irta : ld. End-
reffy János — — — — — — 1 . 2 0  P

E g y k e - k é r d é s .  Irta : Kiss Sam u. — 5 0  ü l i .
G y ó g y í t s  m e g  e n g e m ,  U r a m  ! Evang.

itnakönvv betegek részére — — 2 0  ,,
O l d o t t  k é v e  I s t e n  s z é r ű j é n .  Irta :

Túróczy Zoltán — — — — — 4 0  f ,
I s t e n é  v a g y o k .  Rövid ev. hittan . Szer

keszt : Sztehló— Urban — — — 3 0  %,
K r i s z t u s  a  k i r á l y u n k .  Konfirmációi

káté. Szerkesz t.: Sztehló—Urban — 3 0  , ,

A pénz előre beküldendő!
***

Talán mondanunk sem kell, hogy 
könyvajándékozásnál az első az, hogy 
— ahol még nincs — bibliát, énekes- és 
imádságos könyvet ajándékozzunk!

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Esküvő. R ó n a y  K á l m á n  közép

iskolai tanár, Rónay Kálmán somlószöl- 
lősi igazgató-tanító fia, december 5-én 
vezette oltárhoz T o m a s c h o f f  G u sz
t i k a t  Budapesten, a Deák-téri temp
lomban.

Halálozás. Vitéz Pétery Aladár dr.
56 éves korában Budapesten elhunyt. 
Egyetemes egyházunk jegyzője volt, ki 
minden egyházi munkában tevékeny

PÁPA Testi és szellemi fogyatékosok,
epileptikusok és egyéb ilyen betegek három éves 
kortól felekezeti különbség nélkül f e l v é t e t n e k :  
WALLRABENSTElN-féle szeretetotthon, Budakeszi.

HAHANGS2Ó 1936 december l ‘L

részt vett. — Pellek László diósgyőri 
vasgyári tisztviselő, a győri ifjúsági 
egyesület volt tagja, váratlanul elhunyt. 
— Péczy Lajos, a felpéci gyülekezet 
volt gondnoka, a „Harangszó“ hü olva
sója, hosszas szenvedés után Felpécen 
elhunyt. — Feltámadunk!

A MAGYAR GAZDA
Vegyes. Fontos tárgyalások folynak 

németországi élelmiszer kivitelünkről — 
A németországi zsír és szalonna kivitel 
hírére megélénkült a sertésvásár. — A 
méz és borpiab lanyha. — Magyar-szerb 
kereskedelmi tárgyalások folynak. — Drá
gul a a kelkáposzta. — A gyümölcs, külö
nösen az alma és körte ára szilárdul. A 
nemes fajkörte ára 10—20 fillérrel emel
kedett.

Terményárak Budapesten. Búza 18 55 
—19 30, rozs 15. 75—16.05, takarmányárpa 
13.70—14 50, sörárpa 16 50—21.50, zab 16. 
90—17.20, tengeri 9.70—lO.-pengő q-ként

Állatárak Budapesten. Sertésárak. Ura
dalmi nehézsertés, páronktnt 340 kg-on 
felül 110-r-l 11, 140 kg-on alul 101—106, 
szedettnközép p-ként, 220—250 kg ig 96— 
99, 170—220 kg-ig 84—90, öreg nehéz p- 
ként 300 kg-on felül 96—100, szedett öreg, 
90—94,angol hússertés p-ként, 180—220 
kg-ig 97—100, angol sonkasüldő p-ként 120 
—IöO kg-ig 92—103 fillér élősúly kg-ként.

Vágómarhavásár. Tarka bika 64 —79, 
magyar ökör 42— 64, tarka 70—90, magyar 
tehén 48—70,tarka 44 —80, növendékmarha 
bO—76, csontozni való 34—36 fiiér élősúly 
kg-ként.

TIBÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXHÉ-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a „Harangszó*-ra
hivatkozik, 10% engedményt kap!

Okleveles tanítónő házi tanítói állást 
keres. Zongoraoktatást és elemi iskolá
soknál német tanítást is vállal. Cim a 
kiadóban. 1—1.

Értékes ajándékot ad elemi iskolába 
járó gyermekének, aki karácsonyfa alá 
helyezi Lunde János norvég evangélikus 
püspök magyar fordításban megjelent 
„Jézus kis barátai“ című könyvét. Kap
ható: Wolf Lajos ev. lelkésznél Ceglé
den. I. kötet ára: 1.50 P. II. kötet ára:
1.50 P. Postai befizetési lap sz.: 52425.

1— 2 .

Szerény .leány szívesen elmenne 
gyermekek mellé vagy idősebb urinö- 
höz, esetleg családhoz. Mindenféle házi 
munkához ért, varrni és kézimunkázni 
tud. Fizetés megegyezés szerint. Érdek
lődni lehet: Ev. lelkészi Hivatal címén 
Barcs, Somogy m. 1—1.

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , parfüm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron íiaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
Győr, Kazinczi - u tca  1.
Aki e h i r d e t é s t  fe m utatja, vásárlásnál 
S  százalék engedm ényben részesü li

Gyakoroljuk a virágmegvanasi. hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címre küldendők. 14—24

STELCZER KÁROLY
müasztalos, lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH LAJOS-U. 2 4 .
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C égem  k ü l ö n l e g e s s é g e i  
s z a v a t o l  jó  k iv i te lű  m o d e r n  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

Kiváló tenyésztőktől beszerzett, első
rendű máltai argói golyvás, strasser 
fajgalambjaimból néhány tenyészpárt 
helyszűke miatt, méltányos áron kiadok. 
Tóth Vince gyümölcskereskedö, Szent- 
gotthárd. 4—5

HOGYAN TÁMOGASSUK  
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár, szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben  

A jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a g yerm ekrő l!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Szerkesztő-b izottság:
IRÁNYI KAMILL, D r. IT TZ ÉS ZSIGM OND, 

MARCSEK JÁ N O S, NÉM ETH KÁROLY,
D r. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓ Z SE F.
K éziratokat nem  adunk vissza.

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T.:7-63,
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Alapította:

KAPIBÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos: 
D unántúli L u th e r-S z ö v etsé g .

M egjelenik m inden  v a s á rn a p .

Ingyan m .lló.'al tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARiNQSZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Postacsekkszámla 30.596.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP
Az újjászületésnek fürdője és a .Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel 

a mi Üdvözítőnk, a Jézus Krisztus áltál.
A keresztség lutheri magyarázata a kiskátéból

A Harangsző 
szerkesztő-kiadóhivatala:

GYŐR
II., Petófi-tér 2.

Előfizetési ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
1 0 %-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P  60 fillér

A süketek hallanak.
M áté ev. XI. „És felelvén Jézus, 

monda nék ik : M enjetek  el és je 
len tsétek  Ján o sn ak : a süketek
h a lla n a k . . .

Rettenetesen elátkozott élet le
het, süketen járni a világ

ban! . . .  Még most is érzem, hogy 
kisdiák koromban mennyire a szí
vemre csapott az a látvány, ami
kor a soproni süketnéma intézet 
egyenruhás csapata olyan ijesztő 
csendben vonult el mellettem 
Megérti az ember Beethovent, a 
világhírű zeneköltőt, aki élete vé
gén megsüketült és ezt írta nap
lójába: „Mikor megtudtam, hogy 
minden hiába, elvesztem a hallá
somat, kicsibe múlt, hogy önke
zemmel nem vetettem véget éle
temnek!“

Képzeljük csak el, micsoda fáj
dalom nyilalnék bele a szívünkbe, 
ha a süketség démona mindörökre 
bekötné fülünket! . . .  Szólna hoz
zánk az édesanyánk, de mi nem 
éitenők a beszédét. Mosolygó 
arccal ürömüzenetet hoznának, de 
a mi egész világunk csendességbe 
temetkeznék. Szerető szívek kö
szöntenének, de mi semmit sem 
értenénk örvendező szavuk csen
géséből. Megmentő szó kiáltana 
utánunk, de hiába, a következő 
pillanatban eltemetne bennünket 
a veszedelem. A gyermekünk ri- 
mánkodnék csak egy pohár vizén 
és mi nem segítenénk rajta, mert 
nem értenők beszédét. . .  Oh, de 
elátkozott világ lenne, jaj de 
megátkozott élet lenne, ha süket 
füllel kellene járni az örök csend
nek néma birodalmában!

Mikor így beleképzeljük ma
gunkat a süketség nyomorúságá
ba, milyen megkönnyebbülten só
hajtunk fel: „Uram, köszönöm
néked, hogy rajtam kegyelmesen
könyörültél!

Jézus meg így igazolja ma
gát Keresztelő János tanítványai 
előtt: „Menjetek el és jelentsétek 
Jánosnak: a süketek hallanak!
Amerre én járok, ott a süket fü
lek meggyógyulnak, aki közelem
be érkezik, annak néma világán 
megtörik az átok, aki elfogad en
gem, az új világba érkezik el, ahol 
új éneket, égi üzenetet, angyali 
szót, atyai tanítást hall és megérti 
a beszédet, melynek nincsen sza
va, mégis mindennél hangosabban 
szól. Jelentsétek: a süketek hal
lanak!

De hát akkor nekünk nem szói 
ez az Ige!? . . .

Ha a halláshoz csak ép fül kel
lene, akkor nálunk talán tényleg 
minden rendben volna. Oh, de 
értsétek meg, hogy az igazi hal
láshoz első sorban is nemes szív 
és jó  lélek kell!

Istenem, miért nem hallja meg 
a szegény ember, hogy a csiliáros 
termekben is hányszor ott döröm
böl a bánat, a gyász, a szomorú
ság? . . .  Míg irigykedve gondo
lunk a gazdagokra, miért nem 
halljuk meg azt a sóhajt, mely el
veri az álmot a selyemágyban vir
rasztó nagy úr szeméről? . . .

Istenem, miért nem hallja meg 
a vigadozó, hogy a muzsikaszón 
keresztülver és keresztülkong mil
liók panasza, nyomorúsága és bá
nata? . .. Miért nem hallja meg a 
gazdag, míg gyöngyöző poharát 
víg cimborák társaságában ma
gasra emeli, miért nem hallja 
meg, hogy talán egészen közelről, 
a kastély kapujából ziháló mellű 
halálra ítéltek sóhajtanak mor
zsákért, melyek hullanak a gaz
dag aszta láró l? .. .

M ié r t? . . .  M ié r t . . .  Talán nin
csen jó fülünk . . . Más hiányzik! 
A szív körül van baj!

Tolsztoj gróf átmulatott éjsza
ka után egy párisi nyomortanyán,

éhenhalt gyermek és a halálba 
menekült édesanya holtteste mel
lett esküdött meg, hogy élete, va
gyona ezután a szegényeké . .  . 
Pedig a nyomortanya egészen 
csendes volt, csak a néma csend 
beszélt a szívekhez.

Istenem, miért nem hallja meg 
a tékozló fiú, hogy az édesapja 
éjjel-nappal utána sóhajtozik és 
haza várja?

Miért nem hallja meg ez a vi
lág, hogy Isten szerelme sírva ke
resi, hogy megtartsa? Miért? . . .  
Miért? . . .  Mert van füle, de nincs 
szíve!

„Menjetek el és jelentsétek Já
nosnak, hogy a süketek hallanak! 
Jelentsétek, hogy a Krisztus kö
vetői meghallják a hangtalan be
szédet is, megértik a könnyek 
csendes panaszát, a gyermeksze
mek könyörgését, a gondredős 
arcok vádolását. Jelentsétek, hogy 
a Krisztus világában testvéri szí
vek boldogan adják tovább egy
más örömét és bánatát, jelentsé
tek, hogy mellettem a süketek 
hallanak, nem a fülükkel, a szí
vükkel! Kérdezzük csak meg, 
hogy ez a mi világunk igazán a 
Krisztus világa . . .  ahol a süketek 
hallanak? . . .

„Jer azért, Uram, jer közelembe,
Ruhád szélet kezem hadd illesse!
Jer drága vendég,
Veled tér be hozzám a békesség!"

Ámen.
Nagy Miklós.

Birodalmamat
n e m  f ö l d i  e m b e r b e  v e t e m ,  n e m  i s  

ö n m a g a m b a ,  — e r ő m b e ,  ü g y e s s é 
g e m b e ,  j a v a i m b a ,  k e g y e s s é g e m b e .  

É n  b i z o d a l m a m a t  a z  e g y  i g a z  I s 

t e n b e  v e t e m .
Luther.
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Miről ismerhetők meg Isten gyermekei?
Irta : Malmivaara Vilmos. Fordította: Sztehlo Gábor. 4

A Lélek bizonyságtétele.
Egészen mást jelent egyedül a hit által vallani 

magát Isten gyermekének, mint arról tudni, beszélni, 
magát annak vélni. Az ilyen vélekedés lustává és el- 
bizakodottá tesz, a hit ellenben merő harc. Maga az 
Ur késztet a kisértések által szünet nélkül harcra De 
nem mindig érdemes dicsekedni ezzel a harccal. Ez 
a harc az ember előtt sokszor hitetlenségnek tűnik 
fel, a bizonyosságot sötétség takarja, a segítség távol
esőnek látszik, az istenfiuság el van rejtve előle, úgy 
hogy maga magának sem tud hinni és meg kell ta
nulni a Dávid imádságát: „Vizsgálj meg engem, óh 
Uram és ismerd meg szivemet! Próbálj meg engem és 
ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e ná
lam a gonoszságnak valamilyen útja és vezérelj engem 
az örökkévalóságnak az ösvényén! (Zsolt. 139, 23.) 
Mintha a mindentudó Isten előtt te így imádkoznál: 
„Ismersz te Uram mindent, jól ismered az én helyze
temet is, jobban mint magam, vagy bárki más. 
— Igaz-e az, hogy Te engem elesettet gyermekednek 
tartasz?“ Ez az imádság telve van szorongattatással 
és ez az az igazi, Isten előtt kedves lélek. Remény
telenség, ha önmagára tekint, reménység, ha Krisztusra 
néz. — Ez az a legfőbb előjog és kiváltság az isten- 
fiúságban, hogy minden bajomat a mindentudó Isten 
elé vihetem. Amint a gyermek természetszerűleg az 
édesanyának sírja el fajdalmát, úgy Istennek gyer
meke is, mennyei Atyja előtt önti ki szivét. Ezt 
mondja az apostol is : „A fiuságnak a lelkét kaptátok, 
aki által kiáltjátok: Abba Atyánkl (Róm. 8 15.) Akár 
csak a megrémült gyermek: atyám, atyám! Ilyenkor 
a Lélek is bizonyságot tesz a mi lelkűnkkel együtt, 
hogy Isten gyermekei vagyunk.*

Akinek Isten a Léleknek ezt a bizonyságtételét 
adja, azt a kereszt alá veti. Mert az apostol azt 
mondja: „Ha gyermekek vagyunk, örökösök is, örö
kösei Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak, ha 
ugyan vele együtt szenvedünk!“ A továbbiakban pedig 
még jobban kiemeli a Lélek bizonyságtételét, amikor 
azt mondja: A Lélek is segítségére van a mi erőtlen
ségünknek. Isten kegyelmének gyermeke ebben az 
iskoláoan egyáltalán nem hivalkodhatik. Csak a maga 
nyomorúságát láthatja szünös szüntelen. Éppen olyan 
elrejtetté válik a fiúsága, mint az apostolé: „Mi ma
gunk is, akik a Lélek zsengéi vagyunk, fohászkodunk 
magunkban, várván a fiúságot. Reménységben, a 
reménység pedig ha látható — jól figyeld ezt meg — 
nem rém mység; mert amit lát valaki, miért reményli 
azt ? Ha pedig mi amit nem látunk, azt reméljük, 
békességes tűréssel várjuk“. Isten kereszt és szenvedés 
alatt járó gyermeke tehet-e maga-magáról bizonysá
got? Mer-e egyáltalán bizonyságot tenni? Bizony 
nem, mert tudja jól, hogy milyen hazug dolog ez. 
Hanem az a Lélek, aki benne működik az tesz bi
zonyságot az egész világ előtt arról, hogy ő jóllehet 
saját szemében senki és semmi, mégis a Lélek ereje 
által tartóba helyezett gyertva, amit a szobában lévők 
mind látnak és hegyen épített város, amelyet nem 
lehet elrejteni. Ez a bizonyságtétel azonban nem az

emberek, hanem egyesegyedül a Krisztusnak ád dicső
séget.

Nagy változás.
Ámulva látjuk azt az embert, aki azelőtt moso

lyogva vétkezett, mint siratja most a bűneit; aki 
azelőtt világi életet élt a hiábavalóság szolgájaként, 
mint kezdi mind azt kerülni, aki azelőtt nem tudott 
semmit Istenről, létezését is kétségbevonta, remegve 
mint áll Isten előtt; aki azelőtt Isten igéjét megvetette 
és nélküle élt, mint merül abba bele; aki azelőtt csak 
a világ dolgairól beszélt, a társasági életben kedves 
és szórakoztató embernek számított, annak nyelvén 
és szivén most egészen más dolgok vannak, szünet 
nélkül Isten kegyelméről szól és előbbi társai szemé
ben kellemetlen „csodává“ vált. Azelőtt szívesen látták 
minden vendégségben, most a testnek gondolatai sze
rint élő emberek menekülnek előle és a világ szamára 
elveszett ember; azelőtt nem ismerte a szegény Ínségét, 
most azonban lelkét részvét tölti el és minden nyo
morúságukban osztozik; azelőtt mint elbizakodott kö
tekedő tűnt ki, most alázatos türelmes, sőt annyira 
alázatos, hogy maga sem veszi észre. Látjuk, amint 
szomorúság nehezedik lelkére, látjuk amint kisértés 
szorongatja, lenézik, üldözik és csodálatos, mindeze
ket elviseli, sőt, örömmel fogadja. így tesz bizony
ságot róla az Istennek Lelke. Ez a bizonyságtétel 
sokkal erősebb, mint az emberi ajkak dicsérete, mert 
ez minden ember lelkiismeretébe vág, döntésre hivja 
fel. A döntés haragra ingerli a világot, de örömet 
okoz a hívőknek. A Megváltó is azt mondja a tanít
ványainak : „A világ nem ismer titeket, mert engem 
sem ismer“.

Tanuld meg mindebből a megtanulandót. Meg 
nem változott ember létedre ha a Szentlélek bizony
ságtétele hiányzik, mi jogon tartod magad Isten 
gyermekének! Hagyj fel minden hiábavaló remény
séggel, inkább fogadd meg Megváltónknak szavát: 
„Az ördögtől valók vagytok és atyátok haszontalan- 
ságait folytatjátok“. Fordulj el ennek az úrnak szol
gálatától, aki majd bűnnel, majd hamis szavakkal 
áltatja gyermekeit, hogy megejtse őket. Halld meg 
mit kiált az emberek nyomorúsága fölött szánakozó 
Atya: „Ha meg nem tértek, mindnyáján elvesztek“. 
És te küzködő ember, akit sokszor gyötör az, hogy 
nem tudod, hol vessed meg lábad, nem látod való
ságos helyzetedet világosan: vidd az Ür elé elrontott 
és összekűszált ügyedet, Ö tisztán látja és világosan 
ítéli meg. Mikor azt kérdezik tőled: Isten gyermeke 
vagy-e, vigyázz, mert tőrt vetnek eléd, hogy Krisztus 
dicsőségéből bitoroljál valamit. A kérdezőnek azt 
válaszold: ha tudni akarod, nézd meg az életemet. 
De egyszersmind legyen ez a kérdés ébresztő kegye
lem számodra, mely a mennyei Atya elé kényszerít, 
hogy tőle kérdezd meg: vájjon elismer-e gyermeké
nek? Hagyd az ő bizonyságtételére a feleletet Egyedül 
az Ö bizonyságtétele igaz. Emlékezz mindig arra, 
hogy nem az, aki elbizakodott önhittségében magasra 
tör, hanem aki megalázkodik, mint kis gyermek, az a 
legnagyobb az Isten országában Amen.
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Menjünk fel Béthelbe 
— csodálkozni. 3

Irta : O y ő r f fy  B éla .

Éhez a házhoz sorakoznak a többi 
bétheli betegápoló házak, körülbelül 
mintegy 60—70 ház külön az eskóros 
férfiak, külön a nők, az iskolás gyer
mekek részére külön iskolateremmel, 
külön házuk van az idült, külön a kez
dődő betegségben szenvedőknek, külön 
a gyengelméjűeknek és külön az epi
lepszia mellett még tüdőbajban szenve
dőknek úgy, hogy az egészet végiglá
togatni nem egy pár óra, de egy hét 
sem volna elég. Minden házban csodá
latra méltó tisztaság, minden házban 
virágerdő, minden házban szeretet és 
szolgálat. Ha néha-néha előtör is lel
kűnkből a kérdés: vájjon kik 
vétkeztek; ezek-e, vagy ezek 
szülei; ezekről a súlyos kér
désekről hamarosan eltereli fi
gyelmünket egy-egy kacagás 
vagy a betegeknek egy-egy 
csudálatos áhítattal elénekelt 
éneke. Csodálatos, hogy Bét- 
helben a betegek mosolyogva 
viselik a betegség terhét. Pe
dig ez a teher elég súlyos, ha 
elgondoljuk, hogy a legutóbbi 
kimutatás szerint Bethel terü
letén minden második percre 
esik egy-egy úgynevezett epi
leptikus roham, ami azt jelenti, 
hogy a 7000 beteg közül min
den második percben merül 
egy beteg alá az öntudatlan
ság sötétségébe, úgyszólván a 
halál küszöbére és utána órá
kig, napokig kénytelen érezni

e szörnyű betegség testileg és szellemi
leg gyengítő hatását. Példaként emlí
tem meg, hogy abban a házban, amely
ben két és fél hónapig én is, mint ápoló 
dolgoztam, a fenyves erdővel körülvett 
Tannenwaldban, egyik betegünk kétnap 
alatt több mint háromszáz rohamot ka
pott, úgy, hogy már el voltunk ké
szülve a legrosszabbra; végül állandó 
orvosi kezelés, többszöri befecskende
zés után a baj lassanként alább hagyott 
és a beteg most többi társai között mo
solyogva fejti a staniolpapírt és végzi 
a betegeknek ezt a szórakoztató ked
ves munkáját.

Vezetőnk ezután az élők városából 
kivezet bennünket a halottak városába, 
a betheli temetőbe. E hatalmas temető 
egyik sarkában van az intézet legelső 
házi atyjának gondozott sírja, a teme
tő közepén egyszerű szürke kereszt

alatt, családtagjai között pihen az in
tézmény atyja: Bodelschwingh Frigyes, 
akinek melegen érző szíve nemcsak test
vérként ismerte, hanem szerette is a 
szegényeket, a betegeket, az elhagyot
takat és nyomorékakat. Ebben a cso
dálatos temetőben pihen egy kis néger 
leányka is, hirdetvén, hogy Béthel nem
csak a belmisszió fellegvára, hanem im
már 50 éve külmissziói munkát is foly
tat. Tovább menve valósággal lenyűgö
zi lelkünket egy csodálatos látvány: a 
sötét erdő hátteréből magasan emelke
dik Krisztus hatalmas keresztje és kö
rülötte rézsutosan a virágos sírokra 
fektetett szürke keresztek százai: a dia
konisszák temetője, akik a Krisztus ke
resztje mellett még haláluk után, még 
sírjukon fekvő keresztjükben is a föld
re borúinak. Lelkünk alig tud szabadul
ni a csodálatos látványtól. Egymásután 

kerülnek elő a zsebkendők, 
hogy felszárítsák a meghatott
ság könnyeit, hogy a hatalmas 
kereszt előtt aláhajtott fejjel 
el tudiuk olvasni annak felira
tát: „Jöjjetek én hozzám mind
nyájan, akik megfáradtatok és 
meg vagytok terhelve és én 
megnvugosztlak titeket. (Má
té 11, 28.)

Halk hangon búcsúzik ve
zetőnk. A vezetésnek vége: 
Egymásután szorítunk vele 
kezet; közben dicsérjük mind
azt, amit láttunk és köszöne
tét mondunk néki a vezeté
sért, de mindnyájan érezzük 
azt, hogy a legfőbb dicséret 
és legnagyobb köszönet azt 
illeti, aki szeretetből elküldöt- 
te egyszülött Fiát, hogy sze
retettel keblére öleljen mind-A bétheli diakonissza-temető.

Zrínyi prókátora. 9
Történeti sz ín m ű , négy felvonásban . E g yk o rú  dalokkal.

Irta: P a yr S án dor. Zenei részét zongorára és énekhangra alkal
mazta és saját szerzeményeivel Is kibővítette: K a p i G yula.

4. JELENET.
( E l ő bb i e k .  W i t t n y é d y  és vele Z s i g a  gyerek az 

apja sarkában.)
WITTNYÉDY (útiruhában, melyet lerak. Jókedvvel): Jó 

napot, gyerekek!
PÁL: Isten hozta édesapánk! (Nyakába borul.)
ZSIGA: Hozott-e kardot, puskát apuskám? (Apjára

csimpaszkodik.)
FATIME: Hozott Isten, jó urunk! (Bókol előtte.)
WITTNYÉDY: No hát, asszony, mennyire vagytok a

törökkel? Tanultok-«?
ERZSIKÉ (meg se mozdul, bánatában elmélyedve iil a 

széken).
WITTNYÉDY: Hát az én Erzsikém hol marad? (Kérdő- 

leg néz reá.) Erzsiké, megjött apád! Nem is örülsz? Hát már 
az én házam is ellenem támad? Mi lelte ezt a leányt? (Kínos 
csend. Mind Erzsikét nézik.)

ERZSIKÉ (hirtelen apjához fut, nyakába borul és fel- 
sjkolt): Apám, te minket nem szeretsz! (Sír keservesen.)

WITTNYÉDY (lányát dédelgetve, homlokon csókolja): 
Szegény bohó kis leány, te! Épp olyan, mint boldogult anyja 
volt, mikor elvettem. Kit szeretnék a világon, ha titeket nem. 
S magam is szeretetet csak tőletek várok, senki mástól.

ERZSIKÉ: Ha szeretnél, itthon maradnál. Nem hagyná! 
árván itt e házban és városban, hol már idegenek vagyunk és 
gyanakodva néznek, ránk az emberek.

WITTNYÉDY: Szívem vérzik, hogy hivatásom oly sok

szor szakít el tőletek. De vannak magasabb célok, melyekért 
családi boldogságunkat is fel kell áldoznunk.

ERZSIKÉ: Ki várja ezt tőled? Kegyetlen ember lehet! 
Itt van kis fiad, itt vagyok én. Kis majorságod veszendőbe 
megy. Klienseid elhagynak. És te mind ezzel tartozol? Kinek?

WITTNYÉDY: Fiacskám, te jó tanuló voltál. Tudod a 
Bibliából. Krisztus mondja: Valaki jobban szereti az ő atyját, 
vagy anyját és szereti fiát vagy leánvát inkább, hogy nem en- 
gemet, az nem alkalmatos az Isten országára. íme a mi orszá
gunk, végveszedélemre jutott hazánk is ezt várja tőlünk. Az 
apának fiát, a gyermeknek szüleit, a nőnek jegyesét kell meg
tagadni, ha a magyarság ügye úgy kívánja. De mit prédikál
jak, te mpgértesz, leányom?

ERZSIKÉ: Megértlek, apám. De nehéz tudomány ez. A 
szívem elvérzik bele.

WITTNYÉDY (megcsókolja): Légy erős leányom.
Armpruszter szekerét a köhídnál kerültük el, hamarosan itt 
'esz. Nagy családot nyersz meg a magyarságnak azzal, hogy 
hozzá mégy feleségül. Pozsonyban is sok a német. Térítsd 
meg őket. Leányom vagy, tudod, mi a kötelességed!

ERZSIKÉ: Kötelesség! Mily zsarnoki szó! Az egész életre 
veszi el szivem vidámságát. De te mutatsz példát, miként kell 
feláldozni mindent a közügyért. Keserű a pohár, de kiürítem. 
Én leányod maradok!

WITTNYÉDY: Erzsikéin, jó angyalom! (Megcsókolja.) 
örömhírt is hoztam. Zrínyi Péterné Bécsbö! jövet megtiszteli 
házunkat. És a francia tisztek is, miként megígérték, Szent
gotthárdiéi visszajövet, ismét vendégeink lesznek.

ERZSIKÉ: Csak halavány szivárvány nékem a borús
égen.

WITTNYÉDY: Félre most az érzelgéssel. Az időnk rövid. 
Rendben vagytok-e a készülettel? Mi hír a városban? Még a 
leveleimet sem néztem át. (Lozsihoz.) János öcsém, jer csak, 
szedd elő az aktákat. (Erzsikéhez.) Ti addig menjetek a kony
hára, lássatok a munkához! (Erzsiké, Fatime, Zsiga. Zabán el.)

(Folytatjuk.)
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nyájunkat, szegény bűnös, beteg és 
megfáradt gyermekeit a mi mennyei 
Atyánknak.

A temetőből már csak egyedül bal
lagok lefelé az erdei ösvényen. Nem lá
tok, nem hallok semmit. Lelkem más 
országban, más világban jár.

Gondolataim ott kalandoznak szép 
Magyarországon, magyar földön, ma
gyar ég alatt. Tudnánk-e mi ma
gyar evangélikus egyházunkban ha
sonlóan csodálatra méltót alkotni? 
Erre a tépelődésemre Jákób szavá
ban a Szentírás adja meg a választ: „És 
keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, 
hogy csináljunk ott oltárt annak az 
Istennek, ki meghallgatott engem az 
én nyomorúságom napján, és velem volt 
az úton, amelyen jártam.“ Igen! Né- 
künk is fel kell mennünk Béthelbe: Is
ten házába! Nékünk is oltárt kell épí
tenünk annak az Istennek, aki mindig 
meghallgatott minket és mindig velünk 
volt az úton, amelyen egyházunk járt. 
Nékünk is oltárt kell építenünk a sze
retet Istenének és ezen az oltáron né
künk is meg kell hoznunk az áldozatot 
a belmisszió javára. Ennek az áldozat
hozatalnak pedig legalkalmasabb ideje 
az ősz, a hálaadás időszaka. — Hiszen 
betegjeink, szegényeink, árváink és 
elhagyatottjaink nekünk is vannak, ta
lán aránylag még nagyobb számban, 
mint Németországnak. Sőt vannak sze- 
retetintézményeink (Győri Szeretetház, 
Protestáns Árvaház, Szarvasi Árvaház, 
Gusztáv Adolf Gyámintézet, stb.), van
nak hűségesen szolgáló diakonásszáink. 
Egyedül a magyar evangélikus egyház 
híveitől függ, hogy ezek a szeretetin- 
tézményeink magyar Sionunk Bethelévé 
legyenek. Egyedül tőlünk függ, hogy 
magyar földön, a magyar evangélikus 
egyházban is elmondhassuk: Menjünk 
fel Bethelbe — csodálkozni!

(Vége.)

Te vagy az, aki eljövendő...?
Mt. 11. rész, 2—6. vers.

Megrendítő látvány: Keresztelő János 
kételkedik. Aki nem akart más lenni, 
mint az Úr útjának készítője és egyen- 
getője, aki nem tarotta magát méltónak 
arra, hogy saruja szíját megoldja, meg- 
botránkozik Jézusban. Börtönének sö
tétsége nem fekszik úgy lelkére, mint 
keserű hónapok kétségeinek az ered
ménye, ama kérdés: „Te vagy-é az, aki 
eljövendő, vagy mást várjunk?“

„. . .  aki utánam jő, erősebb nálam...“ 
János az erőnek a prófétája és amikor 
arra gondol, aki az ő életének célja és 
értelme, akkor fenséges alak jelenik meg 
képzeletében, aki felemelt fejszével áll 
szembe e korhadt világgal és emésztő 
tűzbe vet szórólapátjával minden poly- 
vát. A börtönébe beszivárgó hírek egé
szen másról beszélnek. Végtelen szelíd
ségről és szeretetről, segítésről és gyó
gyításról.

így születik meg Keresztelő János 
kérdése. Elviszik tanítványai Jézushoz 
éí, elviszik minden mi kételyünket is. 
„Te vagy-é az, aki eljövendő vagy mást 
várjunk?“

Jézus felel: „A vakok látnak és a sán
ták járnak; a poklosok megtisztulnak és 
a siketek hallanak; a halottak feltámad-
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nak és a szegényeknek az evangélium 
hirdettetik“. Ezekben a szavakban azon
ban nem lehet benne a felelet, legalább 
is nem az egész, hiszen ezekről a tet
tekről már hallott János. Minden újabb 
hír Jézus gyógyításairól csak olajat ön
tött kétségei tüzére: hol maradnak a tö
meget felrázó, nagy tettek? A hangsúly 
tehát az utolsó szavakon van: „És bol
dog, aki énbennem meg nem botrán- 
kozik.“

Ha embertársaink közül valaki kifeje
zésre juttatja velünk szemben bizalmat
lanságát, akkor mi szakítunk vele. Isten 
nagyobb, mint a mi szívünk. Ha inga
dozunk is, akkor is hű marad hozzánk. 
Ő megérti, hogy mi oly lassan tudunk 
lemondani kegyelmének látható bizonyí
tékairól. Amikor még ily gyenge a hi
tünk, akkor odavezet bennünket, mint 
egykor Tamást sebeihez és nem csendül 
meg ajkán szemrehányó szó. Tudja, 
hogy ez az ingadozás nem a végső álla
pot. Lassan önként lemondunk minden 
bizonyítékról és reábízzuk magunkat 
teljesen az élet minden szakadéka felett 
Isten láthatatlan karjaira. Akkor is, ami
kor elrejtőzik előlünk, hogy kipróbálja 
hitünk erősségét. Boldog, aki megpró
báltatások között sem botránkozik meg 
őbenne.

Mennyivel könnyebb nekünk hinni 
Krisztusban, mint Keresztelő Jánosnak 
és mennyivel könnyebb nekünk hívő 
szívvel várni eljövetelét. Mi már tudjuk, 
hogy érettünk jött a földre, mi már a 
bölcső körül zengő angyali kar hallása
kor is ismerjük a kereszt üzenetét:

. . úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki 
hiszen benne, el ne vesszen, hanem örök 
életet vegyen.“

R em ete L á sz ló .

Mit tesz értem az én 
egyházam ? !

1. Életem küszöbén megkeresztel.
2. Hirdeti nékem az Isten igéjét.
3. Az úri szent vacsorában újra meg 

újra összeköt az én Atyámmal.
4. Testvéri közösségbe fűz.
5. Frigykötésemet megáldja.
6. Gyermekeimet neveli.
7. Alkalmat ad az én Uram szolgála

tára.
8. Életem minden bajában mellettem 

áll.
9. Vigasztal, dorgál, tanácsol.

10. Sírom fölé örök élet jeléül odatűzi 
a keresztet.

Mit teszek: én az én 
egy Házamért ? !

A földön b é k e s s é g .
Ülök az asztal előtt. . .  Előttem új

ság, melynek hasábjairól az emlékezetes 
zsinati feljajdulás nyomán felkorbá
csolt, de ma már — Istennek hála — 
elcsitult vihar utórezgései ásítoznak fe
lém. Gondolataim önkéntelenül is a 
inár derengő karácsonyi hajnal tájai 
felé szállnak s már hallom az öröm
hírt is: a földön békesség!

Szívem elszorul. . .  Hát lehet-e és 
szabad-e ma békességről még csak ál-

modni is? Hát van-e valami ebben a 
bomlott és vértől megrészegedett világ
ban, ami remélni engedi, hogy az a 
boldog karácsonyi üzenet egyszer csak 
mégis valóra válik? Hiszen még azok, 
akik a békességnek hivatott apostolai: 
még az egyházak sem tudnak békében 
élni egymás mellett.

De már látom a karácsonyi hajnal 
derengését... már hallom a karácsonyi 
öröm-üzenetet: békesség a földön . . .
És lelkem az angyali ének szárnyain 
repülni kezd, majd megpihen a kolozs
vári katonai börtön 11-es cellájában.

A naptár szerint az Ür 1921 -ik esz
tendejének a karácsonya volt. Tizenket- 
ten — valamennyien 5—10 évi kény
szermunkára ítélt magyar rabok — le- 
horgasztott fejjel, hazasíró lélekkel áll
tunk a meggyujtott karácsonyfa körül, 
amivel a kolozsvári magyar társada
lom karácsonyi hangulatot akart vará
zsolni börtöncellánkba. Jobbról is, bal
ról is egy-egy római katolikus pap állt 
mellettem. Mind a kettő a Szent Ferenc 
rendjéből: névszerint dr. Pater Imecs 
Károly, a marosvásárhelyi zárda főnöke 
és Pater Szabó Szerafin, a szatmárné
meti zárda egyik áldozópapja. Rabok 
voltak ők is. Hazaszálló gondolataink
ból egyszerre csak egy mély, búgó hang 
riasztotta vissza lelkünket a valóságba: 
„Imádkozzunk!“ A hang Harsányi Ist
ván máramarosszigeti evangélikus lel
kész hangja volt, aki keresetlen, egy
szerű szavakban küldte fel Istenhez az 
akkor már 11 hónapja szenvedő 12 rab
magyar sóhajtását a karácsony békes
sége után. Az ima után a kezek vala
hogy önkéntelenül találkoztak és egy
befonódtak. Mindkét kezem egy-egy 
becsületes magyar katolikus pap ke
zébe kulcsolódott. . .  mindannyiunk sze
mében közös fájdalom könnye csillant 
s a rabság keresztje alatt édes testvé
rekké forrva össze —- valamennyiünk 
szivébe karácsonyi békesség költözött.

És karácsonyi békesség után sóvárgó 
lelkem tavább repül a visszaemlékezések 
szárnyain . . .  1923. március idusa volt... 
A vacarestii oláh börtön egyik kis cel
lájában a falhoz támasztott s oltárrá 
alakított asztal előtt Pater Szabó Sze
rafin áhítatos csendben misét pontifi
kái. Mögötte mint ministráns, a római 
katolikus vallású Sándor Imre és Ta
más Endre segédkezik. A cellába beál
lított két lócán hatan ülünk, a rabság
nak immár harmadik esztendejét taposó 
magyarok s mind a hatan — protestán
sok. Az én kezemben egy papírlap re
meg s arról olvasva vezetem a kis rab
csapat gyülekezeti énekét: „Hol vagy 
István király?“ . . .  A mise végeztével a 
kilenc rab megmerevedik s vonagló aj
kukon felsír az ima: „Isten áldd meg a 
magyart!. . .“ És a kis cellában mo- 

. solygó arccal végigsuhan a karácsonyi 
angyal.... a közös kereszt súlya alatt 
a kilenc rab-magyar szívébe békesség 
költözik.

A kép elszáll. . . ,  ismét egyedül va
gyok s szemem a kiterített újság egy
befolyt betűire mered.. .  Hát mégis 
van valami, ami még ma is remélni en
gedi, hogy az az angyali üzenet: a föl
dön békesség még sem megvalósíthatat
lan álom? Ez a valami: a közös ke
reszt!

Magyarok! Trianon láncait csörgető 
rab-magyarok: legyen már egyszer bé-
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kesség a reátok roskadó közös kereszt 
alatt!. . .  A kereszt alatt állva nézzetek 
bele egymás szemébe... Lássátok meg 
ott a közös kereszt alatt!. . .  A kereszt 
alatt állva nézzetek bele egymás sze
mébe . . .  Lássátok meg ott a közös 
könnyet és közös reményt. . .  A közös 
kereszt terhe alatt ismerjetek egymásra 
s legalább Trianon 17. karácsonyának a 
küszöbén fonódjék össze kezetek, hogy 
annak a közelgő karácsonyi angyalnak 
az üzenete igaz legyen: legyen már
egyszer csakugyan béke a földön, — 
a szegény, megcsonkított, megalázott 
magyar földön.

Irányi Kamill.

ISTE N N E L EGYEDÜL.
A munkától fáradt két kezed, 
Amikor este már megpihen 
Amikor már lassan megtisztul 
A világ zajától a lelked,
A szíved is egyre csendesül: 
Maradj az Istennel — egyedül!

Ha földi kísértés vesz körül 
És érzed gyenge vagy megállni, 
Szívedből szeretnéd a sátánt,
A vétket örökre kizárni,
S lelked a bűntől menekül: 
Maradj az Istennel — egyedül!

Ha nehéz a kereszt, mit hordasz, 
Ha nincs már erő és nincs hited, 
Ha csordultig tele bánattal 
És keserűséggel a szived,
S az élet terhe rád nehezül: 
Maradj az Istennel — egyedül!

S ha minden elhagy is, te ne félj, 
A magány az mindig jó barát,
A csendben hallod meg legjobban 
Az Istennek hívó szózatát,
És sohasem leszel egyedül,
Ha Istennel maradsz — egyedül!

Erdélyi Ilona.

Szünet nélRül
érkeznek hozzánk megrendelések a 
Gyógyíts meg engem, Uram! című, 
betegek számára irt imádságos köny
vecskére. Most már a tizenkettedik 
ezernél tartunk.

Egy példány ára 20 fillér és 4 
fillér portó. A pénz előre beküldendő. 
Küldhető bélyegben is. 5 vagy több 
példány rendelése esetén portót nem 
számítunk. Arany-nyomású, disz- 
kötésü példány ára 1 pengő.

Megrendelhető kiadóhivatalunknál.

Jóstat. A Magyar Kultúra című újság 
az 1935. nov. 5—i számának 397 oldalán 
-— tehát egy évvel ezelőtt — azt írta: 
„Spanyolországban, ahol nem várt, sőt 
néha szinte hihetetlen lendülettel tör 
előre a katolikus aktivitás. . A jóslat 
nem vált be!

0LVASSU2A BIBLIÁT
„E ljövök“.

Dec. 20. „Mint éjjeli tolvaj." 2. Pét. 3, 
9-10. A világ régtől fogva szeretné tud
ni, hogy mikor is kerül megvalósításra 
Jézus fenti ígérete: „Eljövök.“ Mert hi
szen ha ezt tudnánk, úgy érezzük, 
olyan könnyű volna Jézus jövetelére 
felkészülni. De Jézus nem mond időt. 
Nem jelöli meg a napot. Csak annyit 
árul el: mint éjjeli tolvaj úgy fogok 
eljönni. Váratlanul. Nekünk tehát ál
landóan éberen kell maradnunk, mert 
különben kárt szenvedünk, mint minden 
ember, aki alszik, akkor, amikor jön az 
éjjeli tolvaj, f

Dec. 21. ,.Miképpen a villámlás."
Mt. 24, 27. Ez az ige is Jézus jövetelé
nek váratlanságára mutat. De még va
lami másra is. A villámlás napkelettől 
napnyugotig látszik. Mindenki látja. 
Ugyanúgy Krisztus eljövetele is min
denkihez szól majd. Hiába áltatja ma
gát valaki azzal: Ha Krisztus jön, ak
kor én majd elrejtőzöm, engem nem 
talál meg. Nem! Amiképpen a villám
lás napkelettől napnyugotig terjed, úgy 
Krisztus is mindenkihez eljön. Egyhez, 
hogy megítélje, máshoz, hogy üdvö
zítse.

Dec. 22. Mint vőlegény. Mt. 25, 1— 
13. Az eljövő Jézust mai igénk vőle
génynek mondja. A vőlegény menyasz- 
szonyához jön, hogy szövetségre lépjen 
vele. Krisztus is azért érkezik, hogy 
szövetséget kössön velünk. S amikép
pen a házasságban létesülő szövetség 
a legmeghittebb és egész életre szóló, 
ugyanúgy nekünk is ilyen bensőséges 
viszonyban kell állanunk Jézussal, egész 
életünkön keresztül.

Dec. 23. „Felhőben, hatalommal." 
Luk. 21, 25—28. Talán az egész Szent
írásban nincs még egy hely, mely eny- 
nyire érzékeltető formában közölné Jé
zus visszajövetelét. Felhőben jő majd 
el, mert hiszen felhőben is ment fel az 
égbe. Ez azonban csak külső dolog. A 
lényeg az, hogy eljö: „hatalommal.“ Jé
zus eddig csak szolgált a földön, meg
alázkodott, de most már hatalmát érez
tetni és uralkodni akar. Igenis, megkö
veteli, hogy minden fej és térd megha
joljon hatalma előtt. A mienk is.

Dec. 24. Dicsőségben. Mt. 25. 31—32. 
Karácsony előnapja van. Ma este már 
ott állunk a Kis Gyermek bölcsőjénél. 
Milyen gyönge, tehetetlen gyermek. De 
a feje körül már is ott a dicsőség jele: 
a fénykoszorú. Igen! Ö már akkor, az 
első karácsonykor is „dicsőségben“ jött 
el, amiért nem is állhat meg senki sem 
gőgösen, öntelten előtte, hanem csakis 
alázatosan térdre omolva, mint a pász
torok és a napkeleti bölcsek. Jer testvér, 
boruljunk mi is térdre a hozzánk di
csőségben érkező Jézus előtt.

Dedinszky Gyula.

A világ vallásai. A földkerekség két
milliárd lakója vallás tekintetében a 
következőképpen oszlik meg: Római
katolikus 350 millió, protestáns 230 
millió, görögkeleti 150 millió, konfuciá
nus 350 millió, hindu 245 millió, moha
medán 255 millió, budhista 150 millió, 
állatimádó 140 millió, sintoista 25 mil
lió, zsidó 17 millió, vegyes 128 millió.

K A R C O L A T O K
Ax egyf>úx bútor szava.

A z  e l m ú l t  h e t e k b e n  a z  e g é s z  v i 
l á g  V i l i .  E d u á r d  a n g o l  k i r á l y r ó l  
b e s z é l t .  H á z a s s á g i  s z á n d é k á r ó l ,  
a n n a k  n e h é z s é g e i r ő l ,  m a j d  l e m o n 
d á s á r ó l .

M o s t ,  h o g y  a  k i r á l y  l e m o n d á s á 
v a l  a z  ü g y  b e f e j e z ő d ö t t ,  j e g y e z 
z ü k  f e l  a z t ,  a m i r ő l  a  v i l á g  k e v e s e t  
b e s z é l t ,  h o g y  t u d n i i l l i k  a z  e g é s z  
ü g y b e n  a z  a n g o l  p r o t e s t á n s  á l l a m 
e g y h á z  j á t s z o t t a  a  l e g f ő b b  s z e r e 
p e t .

A  k i r á l y  h á z a s s á g i  s z á n d é k á r a  
e g y  p r o t e s t á n s  p ü s p ö k  p r é d i k á 
c i ó j a  i r á n y í t o t t a  r á  a  f i g y e l m e t .

A z  a n g o l  p r o t e s t á n s  e g y h á z  v o l t  
a z ,  a m e l y i k  t e l j e s  b á t o r s á g g a l  k i 
m o n d t a :  a  k i r á l y  s z á n d é k a  n e m  
e g y é b ,  m i n t  I s t e n  t ö r v é n y é n e k  
l á b b a l - t a p o s á s a .  É r d e k e s ,  h o g y  
a z  o t t a n i  r ó m a i  k a t o l i k u s  e g y h á z  
— m i n t  a  m a g y a r  l a p o k  i s  m e g 
í r t á k  — t e l j e s e n  a  k i r á l y  m e l l é  
á l l t .

A z  a n g o l  p r o t e s t á n s  v e z e t ő  é r 
s e k  n y í l t a n  m e g m o n d o t t a :  n e m
h a j l a n d ó  k i r á l y n é v á  k o r o n á z n i  
o l y a n  a s s z o n y t ,  a k i n e k  m á r  k é t  
e l v á l t  f é r j e  j á r  a  v i l á g b a n .

E b b e n  a z  e g é s z  ü g y b e n  i s m é t  
h a t a l m a s a n  m e g m u t a t k o z o t t  a z  
a n g o l  p r o t e s t á n s  e g y h á z  e r e j e .

A z  a n g o l  k i r á l y  l e h e t  n a g y  ú r ,  
d e  a z  I s t e n  t ö r v é n y e  r e á  n é z v e  i s  
k ö t e l e z ő !

H E T I  K R Ó N I K A
Horthy Miklós kormányzó nyitotta 

meg ünnepélyesen az országos felsőok
tatási értekezletet. — Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszter részletesen ismertette 
Magyarország gazdasági helyzetét a 
Népszövetség pénzügyi bizottsága előtt. 
— Kozma Miklós belügyminisztert ba
ráti melegséggel fogadták Berlinben. 
Január elejére várják az angol-olasz 
Földközi-tengeri megállapodást. — VIII. 
Edward lemondott a trónról. A yorki 
herceg VI. György néven lépett helyette 
az angol trónra. A lemondott Vili. 
Edward rádiószózatban búcsúzott el bi
rodalma népétől. —- Fáklyásmenet és 
tüntetés volt Tokióban a német-japán 
egyezmény mellett. — Francia kommu
nisták sarokba akarják szorítani a 
Blum-kormányt. — Sztálin és Trockij 
harcol Kataloniában a hatalomért. Az 
anarchisták ki akarják irtani a katalo- 
niai függetlenségi pártot. — A szovjet 
hadihajói a Baleári-szigetekhez érkez
tek. Spanyol lobogó alatt vonultak és a 
jelek szerint támadásra készülnek a 
nemzetiek kezén levő szigetek ellen...— 
A spanyol vörös kormány elfogadta a 
francia-angol békeközvetítést. A nem-
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zetiek folytatják a harcot a teljes győ
zelemig. — Erődítményövet épít keleti 
és nyugati határain a szovjet. — Félel
metes új bombavető repülőgéppel kí
sérleteznek Amerikában.

H A E . A N Q S Z Ó
Advent negyedik vasárnapja.
Filipp. 4, 4—7. Ján. 1. 19—28.
A z  Í g é r e t  é s  b e t e l j e s e d é s  k ö z ö t t .

A hívő ember örömének forrása a 
Krisztus közeledése. Ez olyan nagy do
log a hívő számára, hogy minden más 
eltörpül. De mert ezzel az örömmel tele 
a szíve, ezt a túláradó örömöt mások
kal is közölnie kell. Amikor ezt az örö
möt másokhoz eljuttatja, olyan ajándé
kot nyújt, amely másokat is Krisztushoz 
utal. Ez az öröm annyira áthatja, any- 
nyira betölti, hogy nem marad hely a 
gondok számára.

Ami a Krisztus ajándékaiból látható, 
mindaz csupán utalás és előkészítés ar
ra, hogy várakozzunk a tulajdonképeni 
ajándékra. Az evangéliom minden hir
detője önmagán túl az eljövendő Krisz
tusra kell, hogy mutasson. Az egyház 
arra kell, hogy figyelmeztessen, hogy 
utána jön az, akiért van az egyház. Min
den igehirdető és minden egyházi szer
vezet csupán útegyengető Krisztus szá
mára.

Ezért vezet a keresztyén ember útja 
állandóan hitből hitbe. Ígéretek folytán 
nyerjük el a mennyei ajándékot. De eze
ket azért kapjuk, hogy újakra várjunk. 
Ha a keresztyénség csupán abból akar 
élni, amit Isten a múltban tett, tönkre 
megy a saját biztonságérzetén. De ha 
Isten jelenvaló és eljövendő ajándékai
nak várásából él, övé lesz az a béke és 
öröm, amelyet Krisztus ad.

Krisztus gyülekezete állandó moz
gásban van, mert hálát ad a beteljese
dett ígéretekért és a beteljesedett ígé
retek új ígéretek felé mutatnak. Krisz
tus mindig előttünk, mindig közel, min
dig „eljövendő."

Asmussen — Molitórisz.

A testvéregyház köréből. December
13.-án Incze Gábor dr. református lel
kész, budapesti hitoktatási igazgató 
magyarnyelvű istentiszteletet tartott a 
bécsi magyaroknak. Ugyanakkor vetí
tettképes előadásban számolt be nyári 
külföldi útjáról. — Az Országos Refor
mátus Szeretetszövetség 5 évi munkál
kodása alatt 25 különféle szeretetintéz- 
ményt létesített. — A tiszántúli refor
mátus egyházkerület új püspökét, Mak- 
láry Károlyt december 16.-án iktatták 
be szolgálatába.

Budapest. Sikerült hazafias műsorú 
előadásokat rendezett az evangélikus 
leánygimnázium december 5.-én és 6.- 
áti „A magyar nő alakja a magyar tör

J ű k ______ *___________________

ténelemben és irodalomban“ cfmen. 
Apró kis jelenetekben a magyar nép
mese okos leányától kezdve a magyar 
Hiszek egy . . .  halhatatlan írójáig egész 
sereg kiváló magyar nő vonult el a né
zők szeme előtt. így többek közt sok 
költemény hőseként a magyar anya, 
Petőfi és Arany kiváló nőalakja s a 
magyar szabadságért várfogságot szen
vedett két kiváló honleány: Teleki Blan
ka grófnő és hűséges társa: Leövey 
Klára. E két utóbbi magyar nő vérta- 
nuságának megjelenítése különösen le
kötötte a nagyszámú és előkelő néző- 
közönség figyelmét, hiszen az igazgató 
bevezető szavaiból mindnyájan megtud
ták, hogy az előadás jövedelmét a Kuf
stein várában állítandó emléktábla ja
vára szánta az iskola. Az emléktábla 
állításának gondolatát megértő barát
sággal fogadta és karolta fel a kuf- 
steini városi tanács és lelkes hazafias 
felbuzdulással az ott szenvedett magyar 
hősök sok leszármazottja, kik napról- 
napra felkeresik az igazgatóságot sze
mélyes, vagy írásbeli jelentkezésükkel. 
A jelentkezőket olvasóink sorából is ha
zafias és hittestvéri szeretettel kérjük 
és várjuk.

Budapest-Angyalföld. A Luther Szö
vetség és Ifj. Kör december 3.-án sze- 
retetvendégséget rendezett, melyen dr. 
H. Gaudi László hitoktató-igazgató Is
ten fenségességéről és közelségéről tar
tott előadást. Baksa Jánosné énekszá
mait Koch István, Jajczay Klára he
gedűjátékát Rezessy László kísérte. 
Schindler Lujza, Rimár Ibolya és Bar- 
tos Károly szavalata gazdagította a mű
sort, melyet Rimár Jenő bibliamagya
rázata zárt be. Az est bevétele 124 P 
volt a templomalap javára.

Kelenföldi hírek. A vasárnapi isko
lás növendékek és az ifjúsági egyesület 
tagjai november 28.-án jól sikerült szí
nielőadást tartottak az orgonaalap ja
vára. Előadták: Szántó Róbert: Szegé
nyek karácsonya; Czifra Mari; A ket
téosztott Biblia és Ne bántsd az állatot
c. színjátékait. — December 3.-án tar
totta a gyülekezet első ádventi estjét, 
amelyen D. Raffay Sándor püspök: Az 
ember kérdése: Mit cselekedjünk cí
men tartott előadást. Szerepelt még 
Ceglédy István ref. s.-lelkész (gordon
ka) és az egyházi énekkar. — Decem
ber 5.-én volt a Nőegyesület műsoros 
teadélutánja, amelyen Hamvas József A 
házasság három magyar regényben cí
men beszélt. Szántó Róbert verseiből 
olvasott fel; Kernács István hegedűit.
— A december lO.-i adventi esten dr 
H. Gaudy László vallástanítási igazgató 
A Keresztelő válasza: Térjetek meg cí
men beszélt. Dullien Klára hegedűit 
Weltler Jenő kíséretével és az egyházi 
énekkar énekelt. — December 12.-én 
megismételték az ifjúsági színielőadást.
— December 13.-án volt a háztartási al
kalmazottak szeretetvendégsége, ame
lyen a gyermekek a színielőadások tel
jes műsorát bemutatták a háztartási al
kalmazottak előtt. — December 17.-én 
lesz a gyülekezet harmadik adventi est
je, amelyen Kemény Lajos esperes Az 
Ür szózata: Imhol jő néked a te kirá
lyod címen tart előadást. — December 
19.-én a Nőegyesület az egyházközség 
szegényei részére műsoros szeretetven- 
dégséget'rendez. — December 23.-án 
délután pedig a szegények karácsonyfa

ünnepét tartja, amikor is a gyülekezet 
szegényeit ruhanemű, élelmiszer, tüze
lőanyag segélyben részesíti.

Győr. Az evangélikus és református 
egyház ádvent 3. hetében közös előadás
sorozatot tart a kommunizmusról. — 
Ugyancsak közös előadássorozatot tart 
a két egyház a helyőrség tiszti-, altisz
ti karának és legénységének. Az elő
adássorozatot D. Kapi Béla püspök elő
adása vezeti be. — Az evangélikus diák- 
szövetség december 6.-i Luther ünnepé
lyén dr. Hilscher Zoltán tanár tartott 
előadást.

Keszthely. A gazdasági akadémia 
Bethlen Gábor köre dec. 6.-án, a kor
mányzó névünnepe alkalmából műso
ros adventi ünnepélyt rendezett, me
lyen Menyhár István tartott előadást: 
„Adventi Gondolatok“ címmel, gazdag 
műsor keretében.

Sopron. A soproni evang. nőegylet 
november 29.-én szeretetvendégséggel 
egybekötött finn estélyt tartott, melyen 
a teológusok énekkara, Männinen Illés 
finn lelkész és Mátray Attila finn éne
keket adott elő, Mechle Valéria és Gráf 
Manci finn költők műveiből mutatott be 
szemelvényeket. Az előadást Túróczy 
Zoltán tartotta.

Pápa. A nőegylet december 6.-án 
rendezte meg nagysikerű szeretetven- 
dégségét, amelyen több, mint kétszáz 
vendég jelent meg. A szeretetvendégsé- 
gen közreműködtek a következők: a
tanítóképzőintézet zenenégyese, a gyü
lekezet tanítóiból alakult énektrió, Ge
rencsér Gizella urleány. A szeretetven- 
dégségen Schock Gyula lelkész tartott 
előadást. 150 pengőt jövedelmezett a 
szegény gyermekek karácsonyi felruhá
zásának nemes céljára.

Bonyhád. A néhány éve megalakult 
Bonyhádi öregdiákok Szövetsége szor
galmasan gyűjtögeti szárnyai alá az in
tézet volt növendékeit. Célja, hogy 
azok, akik a nagynevű iskola azonos 
szellemén nőttek fel, az életben is mi
nél szorosabb érintkezésbe jussanak 
egymással. A Szövetség titkársága: 
Bonyhád, Gimnázium; elnöksége: Buda
pest, VI., Hegedűs S.-u. 17.

Jákfa. (Vas vm.) A leányegyházköz
ség dec. 6.-án ádventi vallásos estélyt 
rendezett. Bevezető imát mondott, 
„Örök ádvent“ c. előadást tartott Ba
logh István s.-lelkész. Az egyházi ének
kar Gömbös József tanító vezetésével 
előadta „A nagy király jön“ c. énekét. 
Saródy Emma és Király József sza
valtak.

Sikátor. A gyülekezet templomának 
40 éves fennállását bensőséges keretek 
között ünnepelte. Ez alkalomra a gyü
lekezet a templomot kijavíttatta, a nő
egylet pedig a templom utcai oldalát 
bekeríttette és a padokat lábtartóval 
szereltette fel.

Celldömölk. Az ifjúsági egyesület de
cember 13.-án gazdag műsorú ünne
pélyt tartott.

Sopronnémeti. Ádvent második va
sárnapján vallásos est volt az iskolá
ban. Nagy László szilsárkányi lelkész 
írásmagyarázatot tartott, az iskolás 
gyermekek pedig énekkel és szavalat
tal járultak hozzá az est sikeréhez. 
Utána offertórium volt a gyermekek 
karácsonyfájának a javára. A hívek ne- 
messzívű adakozása értékes oltárterítő- 
nek a beszerzését tette lehetővé.
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Kiss Sándor, volt sopronnémeti lakos 
meghalt szülei emlékére 20 pengőt ado
mányozott a gyülekezetnek jótékony 
célra. Ez az adomány pedig alkalmat 
ad a még hiányzó kegyszerek beszerzé
sére. — Dec. 10.-én volt a nőegylet új
jászervező gyűlése, amelyen Nagy 
László lelkész is jelen volt. A tisztikar 
a következőképpen alakult: Elnök: dr. 
Szabó Istvánná, alelnök: Erdős Ferenc- 
né, pénztáros: Mesterházy Katalin,
számvevő: Dorner Istvánná, jegyző:
Mesterházy Eszter.

Bakonytamási. Az egyházmegyei Bel- 
missziói Egyesület „Belmissziói nap“-ot 
rendezett, melyet előző napon esti is
tentisztelet vezetett be, hol Kakas Jó
zsef dabronyi lelkész hirdette az igét. 
A „Belmissziói nap" körzeti KIÉ kon- 
résztvevővel. (Gecse, Sikátor, Varsány, 
Zalagalsa, Vanyola, Bszombathely, Dab- 
rony, Bszentlászló és Btamási gyüleke
zeteiből.) A megnyitó istentiszteleten He
ring János beim. elnök mondott alkal
mi egyházi beszédet, magán a konfe
rencián pedig „Ideje immár az álomból 
felserkennünk stb.“ egységes téma alap
ján hangzottak el Mohácsy László bta- 
mási-i, Molnár Gyula bszombathelyi, 
Búzás Imre btamási-i tanító, egy dab
ronyi ifjú és Kakas József dabronyi lel
kész előadásai. Minden előadás és a ho- 
zákapcsolt megbeszélés célja volt kü
lönböző felfogásban és beállításban ki
fejteni azt a kérdést, hogy „milyennek 
szeretném látni egyházam ifjúságát?“ 
A konferencia után a vidéki résztvevők 
a gyülekezet családjainak voltak szíve
sen látott vendégei, de a megjelent ve
zetők az ingyenebéd árát felajánlották 
a Btamásiban építendő KIE-ház javára. 
Délután Hering János a presbitérium
mal folytatott megbeszélést a presbite
rek kötelességeiről, este pedig az egész 
gyülekezet részvételével vallásos-est 
volt, ahol a beim. e. elnök végztt ige
hirdetést. Az istenáldotta nap magve
tése teremjen százszorost!

Kötse. Sikerült előadást rendezett 
december 6.-án az itteni gyülekezet hősi 
halált halt tanítójának, néhai Feyer Im
rének leánya: Feyér Gizella h. tanítónő. 
Színre került a zsúfolásig megtelt te
remben Kosáryné Réz Lola „Karcsi ál
ma“ c. gyermekdarabja. A nemremélt 
nagyösszegü bevétel a templom csillár
alapja javára ^szolgál.

Gyón. A gyülekezet december 6.-án 
adta át nemes hivatásának a közada
kozásból épített új orgonát. Az énekkar 
indította meg a mozgalmat, hogy a 71 
évvel ezelőtt használtan vásárolt or
gona helyére új kerüljön. Isten a gyü
lekezet híveinek áldozatos adakozása 
által most juttatta célhoz a nemes tö
rekvést. Az orgonaavatás szolgálatát 
Bakay Péter főesperes végezte buzdító 
szavú és hittel szóló igehirdetés kereté
ben. Ugyanekkor avatta fel Horvát Já
nos és felesége ajándékát, akik 650 
P-ért nagy csillárral gazdagították a 
templomot. Ebben az ünnepben helyez
ték először oltárra az Evang. Ifjúsági 
Egyesület ajándékát és hithűségének 
bizonyságát, egy új oltárterítőt. A nő- 
egylet néhány tagja pedig újra fest- 
tette erre a napra a templomot! Az ün
nepi istentiszteletben az Evang. Ének
kar Hajnal László kántortanító „Orgo
nahang“ című alkalmi kórusát, az Ifjú
sági Énekkar pedig „Szállj, ztndülj ma

gasztosan“ című 3 szólamú szerzemé
nyét adta elő a szerző vezetésével. Az 
avatás után díszközgyűlés volt, amelyen 
a gyülekezet átvette adakozóitól az or
gonát és emlékkönyvben örökítette meg 
mindazok nevét, akik adakoztak s ezt 
megelőzően Borka Jenő kecskeméti 
kántor mutatta be művészi játékkal az 
új orgonát. Eőry Dénes tanító pedig 
„Orgonaavatásra“ c. alkalmi költemé
nyét mondotta el. A közgyűlés a Him
nusz eléneklésével ért véget.

Miskolc. Becht József tanítóképző
intézeti tanár, a miskolci evangélikus 
vegyeskar karnagya műveiből hang
versenyt rendezett a miskolci templom
ban december 5.-én. A hangversenynek 
külön érdekességet adott az, hogy min
den énekszám énekeskönyvünk egy-egy 
darabjának volt a művészi megzenésí
tése. Az énekszámokat az evang. taní
tóképző intézet férfikara és az evang. 
vegyeskar adta elő. Közben Henszel- 
mann Aladár dr. egyetemi magántanár 
olvasott fel verseiből és Túróczy Zoltán 
beszélt „Ádventi gondolatok“ címmel. 
A hangverseny jövedelme a templom
renoválási alap gyarapítására szolgált.

A zsinat harmadik ülésszaka is lezá
rult. Most már csak a megszavazott 
törvények egyeztetésének munkája kö
vetkezik, — valószínűleg január végén.

A c s á k v á r i  t e m p l o m r a n o v á l á s i  a l a p r a  a
kővetkező adományok érkeztek: Kiskőrösi ev. egyh. 
és Dr. Csengódy L. leik. Salgótarján 20—20, Szarvasi 
ev. egyh., Szarvasi Ifj. Luth Szöv., Salgótarjáni ev. 
Nóegylet, Ev. Leányegylet és Ev. Luth. Szöv- 10—10 
Pusztavámi ev. egyh 5.— Kecskeméti ev. egyh. 3.— 
Gércei ev. egyh és Bödecs K ev. leik. Sur 2—2, 
Kalaznói és Ecsényi ev. egyházak t—1 pengő. <>sz- 
szesen n n . -  P. Az összes eddigi országos gyűjtés 
i4f>.06 P. Úgy az adakozó gyülekezetek, mint egye
sületek és lelkészek, kik megértették a gondokkal 
küzdő ev. végvár segélytkérő szavát, fogadják a H á 

lás testvérek ezúton kifejezett őszinte köszönetét 
adományaikért Postatakarék csekkszámlája : 42.691

H A T Á R O K O N  T Ú L
Románia. Az erdélyi Evangélikus 

Élet közli: „November 22.-én történt a 
római katolikus egyház új követének 
ünnepélyes fogadtatása Bukarestben. Ez 
alkalommal az országban élő római ka
tolikusok minden nyelvén hangzottak 
el üdvözlő szavak s csupán a bukaresti 
magyar római katolikusoknak tiltották 
me?, hogy magyar nyelven üdvözöljék 
az új pápai követet.“

Németország. Január elején minde
nütt Evangélikus napok lesznek.

Finnország. Dec. 4.-én a helsinkii 
nagytemplomban Kunos Jenő magyar 
segédlelkész hirdette Isten igéjét. — 
Rinne Károly, a városmisszió lelkésze, 
a felébredtek főiskolai otthonában elő
adást tartott Magyarországról.

Skócia. A Vasárnapi Iskolai Világ- 
szövetség 350 oldalas emlékkönyvben 
számol be a nyáron tartott oslói világ- 
konferenciáról. A szép könyvet a részt
vevők ajándékképpen kapják.

Egyesült Államok. November 26.-án 
országos hálaadó napot tartottak. Roo
sevelt elnök külön kiáltványban szólí
totta fel a népet, hogy adjon hálát Is
ten egyévi gondviseléséért.

K ü  L ö N  P É L  É P
Ezer év háborúja. Egy tudós kiszá

mította, hogy Európában az utolsó 
ezer év alatt összesen 827 háború volt. 
A legtöbb háborút Franciaország vi
selte: 185, Anglia 176, Oroszország 151, 
Ausztria 131, Spanyolország 75, Olasz
ország 32, Németország 25, Hollandia 
22-t.

Ki tudja — ha?! A The Lutheran cí
mű amerikai egyházi lap érdekes cikket 
közöl arról, hogy Ferenc, Franciaország
nak a reformáció korabeli királya meleg 
hangú levélben hívta meg Luther mun
katársát, Melanchtont, hogy a franciák 
között is tanítson. Meghívta Melanch
tont két francia biborOs, Bellaius és 
Langey is. Bölcs Frigyes azonban poli
tikából nem. engedte a reformátorokat 
sem Franciaországba, sem Angliába, 
ahonnét a királytól szintén meghívást 
kaptak. Ha Meíanchton elmehetett vol- 
nak, akkor Franciaország talán evan
gélikussá lett volna s, ezzel egészen 
máskép alakult voln az egész törté
nelme. S akkor ma talán Anglia is nem 
anglikán volna, hanem evangélikus.

Folyékony kenyér? Egy vendéglős a 
következő szellemes versfelirattal ajául- 
gatta a maga sörét:

„Az én söröm folyékony kenyér,
Tápértéke mindennel fölér.“

A vendéglőstől valaki vett egy üveg 
sört s elvitte egv tudós vegyészhez, kér
ve, vizsgálja meg, igaz-e, hogy a sör fo
lyékony kenyér. Egy hét múlva aztán a 
tudós vegyész a következő leírását adta 
a sörnek: „Találtam benne 93 százalék 
vizet.“ „Folyékonynak tehát elég folyé
kony“, — felelte. A tudós folytatta: 
„Volt benne 5 százalék alkoholnak ne
vezett méreg. Azután 1 százalék vegyes 
dolog. S végül ez az 1 százaléknyi 
szennyes liszt itt az, ami tápláléknak, ke
nyérnek nevezhető.“ „Hogy lehet hát 
akkor a sör táperejéröl beszélni?“ — 
kérdezte az illető. „Mindig voltak, akik 
az üzleti haszon kedvéért hazugságra is 
hajlandók voltak“, — felelt a tudós.

Ú J  K Ö N Y V E K
„Szeretsz-é engem?“ Prédikációk, 

alkalmi beszédek, előadások. Szerzője: 
Szántó Róbert kelenfölodi lelkész. Ki
adja a Kelenföldi Luther-Szővetség. Ára 
4.80 P. E közel jövőben megjelenő mű
re már most felhívjuk híveink figyel
mét.

Az örök paraszt előtt. Bakó József 
tanító, ismert költőnk negyedik kötete. 
Kiadta az Orosházi Szépmíves Céh. Ára 
1.50 P. Ez erőteljes versek kötetét 
— melynek ismertetésére még vissza
térünk — olvasóink figyelmébe ajánl
juk. Cím: Orosháza, Monori iskola.

A farmtól a székesegyházig. (Wil
liams György élete. Irta: Williams I. E. 
Hodder. Fordította Szőllősy István. A 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nem
zeti Szövetségének kiadása. Budapest, 
1936. VII. 149 lap. Karácsony Sándor 
elöljáró beszédével. Ára 2.50 P.) E kö
tetre ismét felhívjuk mindazok figyel
mét, akik ifjúsági munkával foglalkoz
nak, vagy aziránt érdeklődnek.

ÉníW* eW'tfft cím sflartt megjelent
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PÁPA A Harangszé gyBiyörf kiadásba* 
klad,a LU THER

hogy odakerűlheiten az minden 
lekreitye éa lelkéazi Iroda ialára 
A 30X45 nagyságú színes nyo-

i m i í i l r ^ / n l  másu tábla ára 1 P és 12 f portó, sekrestye -  imádságát, Megrendelheti a lap kiadóhivatalában

Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész ösz- 
szeállításában egy 23 oldalas magyar- 
nyelvű karácsonyi füzet. Ára 40 fillér. 
100 példány á 30, 200 példány á 25 fil
lér.

CSALÁDI JlRTESÍTŐ
Esküvő. Néhai Baldauf Gusztáv pé

csi lelkész és neje, született Tomka Gi
zella fia: di\ Bejte Ti bor  városi al
jegyző és Balogh Péter nyug. körjegyző 
és Kádár Anna leánya: dr. Balogh
I lona f. é. december hó 21.-én délelőtt 
Balkány-Abapusztán házasságot kötnek.

A MAGYAR GAZDA
Vegyes. Világszerte javul az állat

értékesítés helyzete. — A gyapjú be
váltási árát 2.10 P-ben állapították meg. 
— Drágul a baromfi. — Élénk a hagy
mapiac. *— Biztató az állatkivitel hely
zete.

Terményárak. — Budapesten. Búza 
18.35—18.90, rozs 15.45—15.75, takar
mányárpa 13.80—14.70, sörárpa 16.50— 
21.—, zab 16.70—17.—, tengeri 9.35— 
9.80 pengő métermázsánként.

Állatárak. Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-ón felül 112, 340 kg-on alul 1Ó4— 
106, szedett, közép páronként, 220— 
260 kg-ig 97—102, 180—220 kg-ig 94— 
96, 100—180 kg-ig 86—92, öreg, nehéz 
páronként, 300 kg-on felül 97—101, sze
dett, öreg, 92—95, angol hússertés pá
ronként, 180—220 kg-ig 98—103, angol 
sonkasüldő páronként, 120—150 kg-ig 
96—102 fillér élösúlykg-ként. Vágó
marhavásár.  Magyar bika 42, tarka 
50—74, magyar ökör 51—72, tarka 45— 
80, magyar tehén 44—60, tarka 40—77, 
növendékmarha 48—70, csontoznivaló 
26-—38 fillér élősúlykg-ként.

Szerkeszt ő i  üzenetek
I. J. Németzsidány: A cikket alkalom- 

adtán közölni fogjuk. — ifj. özv. P. 
S—né Ajka: Folyó évre félévre 2.40 P-vel 
hátralékban van. — G. J. Rákosszent
mihály: Előfizetése 1937. dec. 31.-ig
rendezve van. — W. F. Sopron: Elő
fizetését folyó év dec. 31._ig rendezte.— 
Sz. K.-né Mezőtúr: Előfizetését folyó év 
dec. 31.-ig rendezte. — M. I. Gyóró: 
Előfizetését folyó év dec. 31-ig rendezte. 
— Ev. Lelkészt Hivatal Szügy: Folyó
évre 4.80 P esedékes. — Sz. E.-né Bu
dapest: Előfizetése 1937. április 1.-ig
rendben van. — G. E.-né Kiskőrös: Folyó 
év végéig 4.52 P a hátraléka. — B. Gy. 
Kisfalud: Előfizetését folyó év végéig
rendezte. — J. I.-rjé Ajka: 1937 április 
1.-ig. — L. L Budapest: A beküldött
összeggel folyó év végéig rendezte elő
fizetését. — W. E. Hegyeshalom: 1937. 
március 1.-ig. — V. M. Debrecen: Folyó 
év vegéig. — özv. S. H.-né Kvár: A be
küldött összeggel folyó év végéig ren
dezve van.

Sz. K. Montreal. A hálásan vett uj- 
ságkiildeményeknek jó hasznát vesszük. 
Kérünk máskor is.

P. J. Pápa. 1937. márc. l-1g — Sz. 
I. Barlahida. Előfizetését folyó év julius 
lig rendezte. Esedékes még 2.40 P. — 
G. I.-né. Előfizetése folyó év dec. 31-én 
lejár. — G. S. Kispest. Folyó évre 2 P- 
vel van még hátralékban. — N. K.-né 
Bpest. 1937. ápril 1-ig rendezte előfize
tését. — P. M. Borota. Előfizetését a 
beküldött összeggel 1937. április 1-ig 
rendezte.

D. E. Pécs. A beküldött cikkekből a 
közölhetőket, már közöltük. — Sika- 
leb. Vers-e az az írás, amelynek első 
sora 6, az utolsó sora 11 tagú?! —- 
Múlt, jelen, jövő. A vers nagyon szép. 
Hanem a karácsonyi angyaléneket és a 
„rajta magyar“-t nem szabad mégsem 
összekeverni.

Az Új Idők, Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjának kiadóhivatala (Budapest, VI., Andrássy-út 
lő.) díjtalanul küld mutatványszámot. Előfizetési díj 
negyedévre 6 40 P. Az Uj Idők minden előfizetőjét 
értékes lexikon sorozattal ajándékozza meg.

M agyar Láayok a legszebb, legérdekesebb, 
legrégibb szépirodalmi lap fiatal lányoknak. Szer
kesztőié : Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
4 P. Az előfizetők 1*60 P kedvezményes áron sze
rezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regény
sorozatot. Együttes előfizetési ára negyedévre 5.60 P. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Az országos 
hírű leányláp szerkesztője ma is az, aki megindí
totta: Tutsek Anna, a kiváló írónő.

Am Én Ú j s á g »  a legszebb, legrégibb képes 
gysrmeklap, 6-i2 éves fiuk és lányok kedves szó
rakoztatója, melyet Pósa Lajos alapított és szer
keszti Gaál Mózes. Minden szombaton jelenik meg. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Én Újságom 
előfizetői l *20 P kedvezményes áron fizethetnek elő 
a legnépszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvekre, Az 
Én Újságom könyveire. Mutatványszámot minden 
érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VII., Andrássy-út 16.

Értékes ajándékot ad elemi iskolába 
járó gyermekének, aki karácsonyfa alá 
helyezi Luhde János norvég evangélikus 
püspök magyar fordításban megjelent 
„Jézus kis barátai“ című könyvét. Kap
ható: Wolf Lajos ev. lelkésznél Ceglé
den. I. kötet ára: 1.50 P. II. kötet ára:
1.50 P. Postai befizetési lap sz.: 52425.
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S zap pan , fésű , k ö ln iv íz , parföm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“ drogériában
G y ő r ,  K a z i n c z l  -  u t c a  1. 
Aki e  h ir d e té s i  felmutatja, vásárlásnál 
3  százalék engedm ényben részesül!

Gyakoroljuk a virágmegvanast, hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címre küldendők. 15—24

Kiváló tenyésztőktől beszerzett, első
rendű máltai anjgol golyvás, strasser 
fajgalambjaimból néhány tenyészpárt 
helyszűke miatt, méltányos áron kiadok. 
Tóth Vince gyümölcskereskedö, Szent- 
gotthárd. 5—'S

HOGYAN TÁMOGASSUK 
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A Jóléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyermekről!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Ev. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 
a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az egyesületnek.

Kőszeghyné gyógy és francia fűző
készítő. Híveinknek árengedmény. Vi
dékre is szállít. Budapest, III., Bécsi-út
88., II. 70. 1—2

V I R Á G O T ,
K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

STIXUíÍ2-tél
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. :-: Aki a „ Harangszó‘-ra
hivatkozik, 10% engedményt  kapl

Gépüzemre berendezett asztalosmű
helybe 15 évet betöltött fiút keresek 
inasnak ellátással vasmegyei községbe. 
Cint válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

1—1

Az eredeti kisméretű

L uther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím:
J á n o s a  Lajos vésnöki mfiintézete.
Bélyegzők, Jelvények ée ziezléezegek gyártása. 

Szombathely, Püspök bazár

Szerkesztő-bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÚRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Baross-nyomda Uzsaly és Koncz. T..-7-63,
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Alapított*:
KAPIBÉLA

1910 ben.

LaptulajdonoB: 
D un án tú l i  L u t h e r - S z ö v e t s é g .

M egjelenik m inden  v a s á rn a p .

Ingyen mallé»'at tanév alatt 

kéthatanként a KIS HARANG8ZÓ.

1935-ben beolvadt lap a 
Jöjjetek énhozzám.

Postacsekkszárala 30.526 Hogy az <J kegyelméből megigaznljunk és örökösei legyünk az örök éleinek, a reménység szerint.
Ez minden bizonnyal igaz !

A keresztség lutheri magyarázata a kiskátéból.

A Harangszó
izerkosztő-kiadó h ivatala:

G Y Ő R
II., Petőíi tér 2.

Előfizetési ára: 
ncgyodóvre J P 28lfillér, 

félévre 2 P 40 fillér 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
1 0 %-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér

Karácson? szent ünnepén a legmelegebb hütest* 
véri szeretettel köszöntjük összes olvasóinkat. és 
kívánunk mindnyájuknak megáldott ünneplést.

Templomi közösség, együttes 
imádkozás és úrvacsoravétel nélkül 
nem teljes a szent ünnep megülése; 
de hiányos akkor is, ha nincs a 
családi körben áhítat. Nagy szomorít* 
sággal gondolunk azokra a kistest
vérekre, akik nem mehetnek a tomp' 
lomukba, nem lehetnek együtt a hü* 
testvérekkel istentiszteletünk lelki kö
zösségében. Csak a különösen nag? 
távolság lehet az akadálya annak, 
hogy elmaradjunk a templomunk láto
gatásától. .Ha van bennünk szeretet 
az egyházunk iránt, akkor meghoz
zuk azt az áldozatot, hogy elme
gyünk a templomba, vagy a szór' 
ványban tartott istentiszteletre. 3  
betegség szobához köthet, de ezen 
kivül csak igen komoly ok tarthat 
vissza az egyházunk istentiszteletén 
való részvételtől.

Ha ez a komoly ok megvolna, 
vedd elő ezt az ünnepi számot,
Kedves Hittestvérem s olvasd át 
gondosan. Cég? e lapon keresztül a 
mi lelki közösségünkben. Nagy szeretettel gondo
lunk rád és imádkozunk érted, hogy növekedjék a 
hited és légy hűséges gyermeke, a földre szállt 
3ézus tanításán alapuló és azt valló evangélikus

egyházunknak. Cég? őrtállója ott, hová 3sten keze 
helyezett.

Gtkik pedig 3sfen kegyelméből résztveheftek az 
evangélikus templom áldásaiban, ott
honi csendes órátokban vegyétek ke
zetekbe ezt a lapot és élessze ez 
a közös áhítat áldását azzal, hogy 
a lapon keresztül belekapcsolódtok 
e nagy családba, a mi egyházunk 
kiterjedt nagy családjába, s érezzétek 
meg az evangélikus anyaszeutegyház 
áldó szerefetét.

Jílindcn gyülekezetben és szór
ványban élő evangélikus érezze és 
legyen tudatában annak, hogy a mi 
egyházunk a Krisztus egyháza, mely 

,a hüet és a szeretetet hirdeti és 
képviseli ezen a földön. Cegyünk 
hát mindnyájan a Krisztus igaz és 
elszánt követői, akik megadják a 
dicsőséget az 3stennek, terjesztik a 
békességet és munkálják a jóakaratot 
az emberek között.

Ssfeníelen, békételen, gyűlölködő 
világban tartsatok össze. Sohasem 
volt rá oly nagy szükség, mint ma. 
Cehetjaz élet akármilyen setét, csak 
el ne eresszük az egymás kezét! 

Szeretettel köszönt és áldott ünneplést kíván 
mindnyájatoknak

I<)36. karácsonyán,

V ár a tem plom od!

Sx?angélil*us SgvHázatok.

Ünnepi üzenet.
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Veszedelemben a karácsony!
Apóst. Cselekedetei IV-12. „Nincs 

senkiben másban üdvösség, mert 
nem is adatott emberek között az 
ég alatt más név, mely álta. kellene 
megtartatnunk, mint az Ur Jézus 
Krisztusi

Veszedelemben a karácsony! . . .
És pedig nem a komunisták 

miatt, hanem saját magunk miatt. 
Ezt a mi sugárzóan szép, boldog 
ünnepünket lassanként egészen ki
forgatjuk eredeti mivoltából. Meg
hamisítjuk! Úgy teszünk vele, mint 
a példazatbeli árvafiu, aki csupa 
szeretetből egészen álfestette édes
anyjának megfakult, töredezett régi 
fényképét. Az uj kép meglepően 
szép lett, de nem mutatta többé az 
igazi édesanyát . . . Könnybeborult 
az árvafiu szeme! Ráeszmélt, hogy 
megrontotta, elpusztította egyetlen 
örökségét, az édesanyja fényképét.

Valahogyan ezt tettük mi is a 
karácsonnyal. Annyi földi vonást 
raktunk rá, hogy lassan megsejteni 
sem tudjuk: milyen lehet az igazi 
karácsony! Ezt a szent, nagy ünne
pet úgy teleaggattuk földi csillogás
sal, behintettük a költészet arany
porával, hogy igazi jelentőségét 
egészen eltakarjuk. Addig diszit- 
gettük, cifráztuk, hogy végre is az 
üdvösség napja holmi érzelgős em
lékezéssé vált. Azt gondoljuk kará
csonyt ünnepelünk, ha egy kissé 
megindul a szivünk, ha himnuszt

Szomorú karácsony-est.
(T ö rténe t a h áb o rú  idejéből.)

Égbe nyúló, büszke hegyek  alján, — 
ta lán  a kegyetlen , vad széltő l bújva, — 
csendes kis fa lucska húzódik  meg. 
O lyan, m int a fé lénk  gyerm ek , ha az 
alkony ijesztő á rnya i elöl any ja  ölébe 
m enekül, — fázósan tak a ró zv a  be csil
logó  hóleplébe; csupán  i t t- o tt  m u ta tja  
egy-egy  ablak p is logó  mécse, hogy 
é le t van o t t ! . . .

K arácsony este!
Süvöltő o rkán  h a rso n á jáb a  békélte tő  

h a ran g  szava csendül s m intha a szél 
is m egszelídülne tő le, vad rohanása ap 
ró  csengők csillingelésévé szelídül az 
ereszek  havas jégcsap ja in .

A papiak fehér fü g g ö n y ö s  ablakán, 
m int apró, fényes csillagok, — átszü- 
rőd ik  a karácsonyfa  ap ró  gy erty á in ak  
m eg-m egrebbenő fénye. M ost g y ú jto tta  
m eg ő k e t az apa! M agas, sz ikár a lak 
ján  puha, fekete  redőkben  öm lik el t a 
lá rja , — a tem plom ból jö t t  épen, — és 
reszkető  kezekkel ra k o s g a tja  sze re tte i
nek  az apró  a ján d ék o k a t, ő, a sze re te t 
a p o s to la ! . . .

A szom széd szobában  nagy az iz
galom . V árakozástó l k ip iru lt, apró  
gyerm ekarcok  szen t á h íta tta l csüngenek 
az anya csendes m eséjén : M a szü le te tt 
a kis Jézus, messze B e tle h e m b e n ...

De mintha gyötrő, sötét felhő borul
na 9 His család örOpiére... Aí »ny«

énekelünk a szeretetről, ha kará
csonyfát állítunk és ajándékokkal 
lepjük meg egymást. A karácso
nyi prédikációtól is érzelgős han
gulatkeltést várunk, mely álomlá
tások világába vezet és könnyet 
csal a szemünkbe . . .

Én pedig most lefosztom a ka
rácsonyról mindazt, amit emberkéz 
rakott rá. Félrehajtom az arany
füstöt, kioltom az apró gyertyák 
lángját, kogy midezek mögül elő
törhessen az egyetlen, igazi kará
csonyi öröm, hogy megláthassuk a 
karácsony egyszerű szépségét, amit 
Isten adott ebben az igében: „Nin
csen senkiben másban üdvösség, 
mert nem is adatott emberek között 
az ég alatt más név, mely által 
kellene megtartatnunk, mint az Ur 
Jézus Krisztus“.

. . .  Mi már talán el is felejtettük, 
hogy az igazi karácsonyt mindig 
valami nagy keresés, sziveket e- 
mésztő vágyódás előzi meg s az 
igazi karácsony mindig boldog meg
találást jelent. Karácsony csak ott 
lehet, ahol „félelemmel és rettegés
sel“ Megtartót keresnek, ahol semmi 
sem lesz drága az üdvösség érde
kében.

Gondoljunk csak arra: mi is volt 
a földön, mielőtt karácsony lett 
vulna 1 Pihenés nélküli kereséssel, 
mennyire kereste az ember a meg- 
tartatást . . Az áldozati oltárokon

lopva egy-egy fényes , e lő to lakodó 
k ö n n y e t tö rö l le s z e m é rő l. . . ,  az apa 
m agas, g o n d szán to tta  hom lokán titk o s  
b á n a t sö té t b o rú ja  ül.

E g y ü tt az egész k is  család . . . ,  csak  
egy hiányzik . . . ,  a legnagyobb  f i ú! . . .

Ki tu d ja  hol j á r . . . ,  m ilyen a k a rá 
csonya? O tt, m essze északon  . . . ,  n y ir
kos lövészárkok, havas halálm ezők 
gyerm ek-hadnagyának  ki g y ú jt k a rá 
csony fá t?  . . .

M eleg fedezékben  szen t esté t ü n n e
pelnek! D erék székely  fiúk  most b o n t
já k  a kincseket re j tő  ap ró  csom agokat, 
és vidám an, g o n d ta lan  jókedvvel kinál- 
g a tjá k  egym ást a hazu lró l é rkeze tt so k 
féle jóval. M ások, p iro s  lapon, gö rbe , 
reszke tő s betűkkel k ü ld ik  falu jukba k a 
rácsonyi üdvözle tüket. N ehéz az írás a 
puska  és szurony fo rg a tá sb a n  k é rg esü lt 
székely kéznek és n éh a  . . .  néha egy k ó 
sza könnycsepp is e lhom ályosítja  sze 
m üket.

A hadnagy ú r  is levelet k a p o tt: 
,,Kedves Géza . . .  az tán  összefolynak 
e lő tte  az apró, göm bölyű  betűk.

A szél sikoltva szágu ld  a fedezék f ö 
lö t t és a havas é jszak áb a  éles csa ttanás- 
sal hasít egy-egy  k ó sza  lö v és!. . .

Nyílik az a jtó  . . . ,  zuzm arás bajszú , 
havas legény lép be, kezében p a ran cs
csal:

Egy járőr induljon a szomszéd falu 
felderftéséfe! . . .

szüntelen lobogással mennyi áldo
zat égett el . .  . galambfiókák és 
elsőszülött gyermekek, szegények 
báránykái és gazdagok hekatombái. 
De az elhamvadt oltártüzek ha
muját széthordta a szél s az üres 
hely erről beszélt: ezen az utón, 
nincsen, nincsen üdvösség!

Nyugtalan szívvel tovább ment 
az ember. Megpróbálta belevesziteni 
magát a világ gyönyöreibe, beállt a 
tudomány, a műveszet napszámo
sának, megfutotta a földet keresve 
nyugalmat, de mindenünnen csak 
a lesújtó feleletet kapta: erre sincs, 
itt sincs üdvösség!

Azután elővette a szöges ostort, 
mellyel véres barázdákat szántott 
önmagán, megp óbált kimenekülni 
a világból kolostorokba, remete- 
kunyhókba, szegénység magányába, 
odaszórta kincseit a bucsucédulák- 
ért, de mindezeken keresztülvert a 
csalódás szava: nincsen üdvösség!

Igaz ez? . . .  2000 esztendő bi
zonysága üt pecsétet erre az Igére! 
Aki Jézus közelébe került, aki nála 
és benne kereste az üdvösséget, az 
meg is találta ott. Nyugalmat ke
reső emberszivek nála pihentek 
meg, ősi reménységek benne váltak 
valóra, eltévedtek benne találtak 
haza, megszomorodottak nála vi
gasztalódtak meg, elkárhozottak 
benne leltek Megtartót és üdvös
séget. Zakeustól — Pál apostolig,

C sen d . . .
Az előbb m ég hangos fedezékben  

szem  se rebben!
Elszánt, nehéz h a rco k  fe rg e teg éb en  

e d z e tt tek in te tek  szegeződnek  a h ad 
n ag y  fiatal arcára .

A szom széd fa lu t e llenség szállta 
m eg, — szól a hadnagy , —  k ik  válla l
k o znak  önként a fe ld e ríté sre?

A felelet rá  eg y e tlen  e lszán t szó:
Parancs!
A hadnagy ú r te k in te te  té to v án  s ik 

lik végig a kem ény  arcokon  . . . ,  aztán  
lecsuklik  a fe je  . . .

N é m a . . . ,  n agy  csend! A dacos v o 
n áso k  egy p illan a tra  e llágyu lnak  . . . ,  a 
kezekben  m ég o t t  a d rág a  le v é l. . .

A hadnagy ú r  szem e rá tév ed  az ő le 
velére. Aztán szól, —  szava m ár p a t
to g ó , kem ény pa ran cs :

Első félraj felszereln i, —  p a ra n c s
nokságom  a la tt ö t p erc  m úlva indul!

V égtelen hósivatagon , m in t im boly
gó , sö té t árnyak , — dacolva széllel, 
m etsző faggyal, za jta lan , szó tlan  csend
ben tö r te t a hóban a kis já rő r . E lől a 
hadnagy  úr, u tá n a  h a t fa lu jabeli le 
gény.

.. .C s il la n  a fényes h ó k r is tá ly . . . ,  
vak ító , fehér fényével v ég ig ta p o g a tja  
egy  kiváncsi fényszó ró  a halál ném a 
b irodalm át.

Fekszik a járőr! A vakító csáp lom
hán kúszik át r a j t u k . mi nd e n  pillg-
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Pál apostoltól — Augusztinuszig, 
Augusztinusztól — Lutherig és 
Luthertől napjainkig milliók állnak 
seregbe és igy zengik a karácsonyi 
halleluját; .Nincsen senkiben más
ban üdvösség, mert nem is adatott 
emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene megtartat
nunk, mint az Ur Jézus Krisztus!“

Csak ott van karácsony, ahol ez 
ma is bizonyossá lesz. Tudom, 
ezzel elveszik a karácsony költé
szete. Lepereg róla minden, ami 
földi, de előragyog az, ami mennyei, 
ami örök, ami megmarad, ha föld 
megindul és végrom1á«ba vész is.

Miből áll a te karácsonyod?.. 
Ne akadj fenn a karácsony ember
kézszőtte szépségén, azon ami ve
szendő és mu'andó benne. Életgaz
dagodást az ünnep csak akkor je
lent számodra, h* Krisztusban Meg
tartódat, üdvösségedet megtalálva, 
előtted is bizonyossággá lesz, hogy 
nincsen senkiben másban üdvösség 
és megtartatás.

Enélkíil hiába vonnád tűzbe ka
rácsonyfák gyertyalángjaival a világ 
mind a négy táját, mert a lényeg 
ma is ez: halld meg, hidd el, mit 
hirdet az Istpn beszéde: Nmcs sen
kiben másban üdvösség mint az Ur 
Jézus Krisztusban . . .

Ide várunk. Ebbe a hbvalló. ka
rácsonyi seregbe Míg itt nem állsz, 
addig c^ak rombolod a legszebb

nat végtelennek tűnik itt, a halál tor
nácában. Egy néma fohász talán öntu
datlanul hagyja el ajkukat, hogy haza- 
szállion kis falujuk karácsonyfás temp
lomába, a felfeszített Krisztus zsámo
lyához! . . .

Aztán...  egy tompa dördülés..., si
kolt, búg a havas levegő és a fehér hó
mezőn magyar vér piros rózsái nyílnak.

Átlőtt szívére egy drága fehér leve
let szorított a kis hadnagy úr.

Csendes papi házban most érkezett 
meg az angyal. . .  Mosolygós gyermek
arcok áhítatos, nagy örömmel csüng
nek a ragyogó fán. Puha kacsók ka
cagva ..., nevetve kapkodnák már az 
angyalka fényes ajándékait, de az anya 
szelíd kézzel imára kulcsolja az apró 
kezeket. . .

Száll az ima, messze ..., pirosvirá
gos fehér hómezőkre.

Félve rebben a szó: Úgy legyen!...
Aztán...  az anya hangtalan, néma 

zokogással borul férje fekete taláros 
vállaira.

A pap ajkán hittel csendül az ének:
Jövel, Uram, várva várunk,
Szent békéddel szállj meg nálunk; 
Mimagunkra ne hagyj többé,
Maradj velünk mindörökké!

A fehér éjszakában halkan hull a hó 
puha, fényes palástja!...

ünnepet, pusztulásba viszed a ka
rácsonyt.

Mi pedig meghajtjuk térdünk: 
Uram, te vagy a Megtartó. . te 
vagv az üdvösség! . . .  Ez a mi ka
rácsonyunk 1

r Ezrek ajkán egy szívvel 
Zendü'jön az ének!
Mondjunk holát egy hittel 
A m?nnv Istenének!
Oh világ, Szent Fiát 
Ad*a Isten néked.
Hogy nyerj üdvösséget/“ Ámen.

Nagy Miklós.

K érő k e z e k .
Az ember mindig rendkívül sokat 

tevékenykedett a maga üdvössége érde-

Könyörülj Uram!

kében. Megható és sokszor megdöb
bentő, mi-mindent tett az ember azért, 
hogy magához hajlítsa Istent, vagy el
jusson Hozzá. Ezért épített bábeli tor
nyot, ezért áldozott állatcsordákat, 
azért korbácsolta magát félholtra, ezért 
volt hajlandó még gyermek-áldozat 
ra is.

S minden hiába volt. Míg az ember 
mindenáron azon volt, hogy maga se 
gítsen magán, addig az emberiség leg
jobbjai Pál apostoltól Lutherig csak a 
teljes csődbe tudtak eljutni. „Oh én 
nyomorult ember, kicsoda szabadit 
meg...?

A gödörbe zuhant ember hogyan is 
tudna segíteni magán?! Hogyan tudna 
rajta segíteni a társa is, aki vele együtt 
zuhant a gödörbe.

A segedelem csak felülről jöhet. 
Nem belülről, nem jobbról, nem balról, 
hanem felülről. Ez a karácsony lénye
ge is. Minden érdemünk és hozzájáru
lásunk nélkül felülről lenyúlt az Isten. 
Szabad irgalomból. Mert így akarta.

Nézd meg a mai képet.
Két kéz, amely esdve kér a magasból.

Két üres kéz, amely felülről vár.
Két alázatos kéz, amely hajlandó el

fogadni, amit csak Isten adhat.
Kérni, várni, elfogadni: ez minden, 

amit tehetünk!

DICSŐSÉG ISTENNEK!
Dicsőség Istennek I
Súlyosabb szót ki tudsz-e mondani ?
Mint kózápor, mint jégverés hull vissza rád! 
Mint puszta vád.
Rablómosolygás, bitangi hódolat,
Földig görbe bók ez, — összeesküvőké,
És cselszövőké.
Mert nem kívánsz te dicsőséget adni.
A te vágyad csak dicsőséget kapni I 
Világitón — mint naptüzött tető —
Vagv reitve — mint bujócskdló patak —
Benned viharzanak
Egy hang el nem haló ütemjei,
Szíved zajával hallod zengeni:
Dicsőség I Dicsőség 11 
Ezért a hajsza, láz, törődés.
Ezért a sápadás, tűnődés.
Ezért cserződsz bírókhoz, edzed öklöd.
A lelkiismeret megdobbanását 
Ezért öldöklőd.
Ez ped ő rugód s acélozó célod.
A titkos Minden!
Kész vagy pörölni érte, elvitatni.
Kész vagy kenyérlágy, gyenge lenni. 
Tornázni hősként, avagy szenvelegni. 
Minden szirmot kinyitni pőrén,
Vagy idegen levéllel eltakarni 
A hegeket lelked üszögös bőrén.
Ha kell, pogányok közt hetvenkedel,
Kik Krisztusnak hadat izennek.
Ha kell, hát összeroskadsz s ájtatosan ejted: 
Dicsőség Istennek!
De mindezt csak m a g a d é r t ,  névért. 
Hírért, koszorúért, babérért,
Ha csak levelnyi —
Ezért halni és ezért élni,
Ezt dobogni és ezt zenélni:
Dicsőség I Dicsőség II

Dicsőség Istennek!
Súlyosabb szót ki tudsz-e mondani?
Mint kőzápor, mint jégeső hull vissza rád! 
Mint puszta vád.

Mikor tudod majd egyszer úgy lehelni,
Hogy mint pacsirta fellebegjen,
Utat hasítva fellegekben 
S visszahullva kőzáporként, jégverésként 
Meg ne verjen ? I
Mikor tudod már egyszer visszaadni,
Amit bitangolsz Tőle: dicsőségét, —
Hogy meglásd koldus-sorsod ürességét?! 
Mikor lesz ajkadon magasztalás,
Öt illető meghódolás,
Angyalok nyelvén zengő ének,
Dala pásztorok félelmének,
És örömének:
Dicsőség Istennek?! Solt László.



426 HARANGSZÓ 1936 december 25

0 |> ufssUlöii k irá ly!
D i c s ő s é g e d e t  é s  é r t é k e d e t  h a 

l a n d ó  n y e l v n e k  l e h e t e t l e n s é g  k i f e 
j e z n i .  A n g y a l s e r e g e k ,  m i n ő k e t  
m é g  J á k o b  s e m  l á t o t t  M a c h a n a i m -  
n á l ,  t a l á n  t ö k é l e t e s e b b  é n e k e k e t  
t u d n a k  é n e k e l n i ,  m i n t  m i ,  d e  a z  ő  
é n e k ü k  s e m  é r i  e l  a  t e  d i c s ő s é g e 
d e t  é s  k e d v e s s é g e d e t .  E n g e d d ,  
h o g y  é n ,  a k i  o l y  s z í v e s e n  b e s z é l 
t e m  é s  b e s z é l e k  r ó l a d ,  b ö l c s ő d n é l  
h a d d  n é m u l j a k  e l  é s  h a d d  l e g y e k  
c s e n d b e n .  B o l d o g  b e s z é d  t e r ó l a d ,
— b o l d o g  c s e n d  fe
lenned/

T e  b ű n  n é l k ü l  s z ü 
l e t e t t ,  k i  a z  é n  b ű 
n ö m m e l  v a g y  m e g 
t e r h e l v e ;  —

e l s ő  f i a  é d e s a n y á d 
n a k ,  é l e t c é l j a  a n y á d 
n a k  é s  n e v e l ő  a t y á d 
n a k ,  J ó z s e f n  T e  
a t y á t l a n  á r v a ,  a n y á d 
n a k  k i r á l y a  é s  m e g 
v á l t ó j a ;  —

T e ,  k i  I s t e n  v a g y  
s  e  v i l á g  U r a  s  m é g i s  
e g y  k i s  c s e c s e m ő  
v a g y  p ó l y á b a n  é s  
b ö l c s ő b e n ,  T e ,  k i  f ö l -  
é r h e t e t l e n  m a g a s s á 
g o k b ó l  j ö t t é l  l e  i d e  
a  m é l y  v ö l g y b e ;  —
M i n d e n h a t ó ,  k i  m i n 
d e n t  m e g t e h e t s z ,  m é g  
a z t  i s ,  h o g y  e m b e r  
é s  k i c s i n y  l e g y é l ;  —

Te m e g m é r h e t e t 
l e n ,  k i  m i k o r  j ö t t é l ,  
h e l y e t  n e m  t a l á l t á l ,
— d e  k i  a z é r t  j ö t t é l ,  
h o g y  e g e d n e k  h e 
l y e t  k é s z í t s  i t t  a  f ö l d  
v é g s ő  h a t á r á i g ,  — Te m e g m é r h e 
t e t l e n ,  k i  e g y  k i s  t e s t b e n  é s  e g y  
a s s z o n y  ö l é b e n  e l f é r t é l ;

T e  s z e n t ,  s z e n t  S e r e g e k  U r a ,  s 
c s o d á l a t o s a n  e m b e r n e k  f ia ;

A n g y a l s e r e g e k  d i c s é n e k e ;  e g y 
h á z a d n a k  d i c s é n e k e ;

A t y á d  l e g n a g y o b b  d i c s ő s é g e ;
A  v i l á g  l e g m é l y e b b  b é k é j e ;
I s t e n n e k  é s  m i n d e n  m e g v á l 

t o t t  b ű n ö s n e k  j ó t e t s z é s e ;
V i l á g  m e g v á l t ó j a ,  s z e n t ,  s z e n t  

S e r e g e k  U r a ;
E l ő t t e d ,  b ö l c s ő d n é l  e l n é m u l  u j 

j o n g ó  a j k a m !
B o l d o g o k ,  k i k  R ó l a d  b e s z é l n e k ,  

b o l d o g o k ,  k i k  c s e n d b e n  v a n n a k  
T  e b e n n e d !  — H a l l e l u j a !

Löhe Vilmos karácsonyi imádsága.

A Smalkaldeni Cikkek/)
M egírására  L uthernek  Ján o s F rigyes 

szász választófejedelem  ad ta  az u ta s í
tá s t. Ugyanis 111. Pál pápa , hosszú vo
nakodás u tán V. K ároly császár sü rg e
té sére  1536. június 2. zsin a to t rendelt 
el, aipelynek 1537. m ájus 3-ikán ke lle tt 
volna összeülni M an tuában , hogy az 
egyházból az e re tn ek ség e t k iirtsa  és a 
békességet helyreállítsa. Az evangéli
kus rendeknek m ár m ost m eg ke lle tt 
á llapódniok, hogy a zsinati m eghívás
sal szem ben milyen á llá sp o n tra  helyez
kedjenek . A választófejedelem  hosszas 
m egbeszélések u tán  1536. decem berében 
m egb íz ta  Luthert, hogy  a m antuai zsi
n a t szám ára állítsa össze azokat a h it

c ikkeke t, am elyek a schm alkaldeni g y ű 
lésen kerülnek m ajd  elfogadásra  az 
evangélikus rendek  elé. L u ther néhány 
theo lógus bevonásával azonnal m u n k á
hoz lá to tt s 1537. ja n u á r  3.-án m ár el is 
kü ld te  a c ikkeket a választónak . Igaz, 
hogy a m antuai zsin a tn ak  nem volt r á 
juk szüksége ,m ert nem  ü lt össze. M in t
hogy azonban a legk iválóbb  evangéli
kus theológusok rész in t W ittenbergben , 
részint Schm alkaldenben a lá írták  és 
m ert a cikkek L u th e r nevét viselték, 
ham arosan h itv a llási-ira t je lleget n y e r
tek.

Luther a c ikkekben  összefüggően 
tá rg y a lja  a re fo rm á to ri evangéliom  fő 
pon tja it. Éiesen, nyersen  e lu tasítja  a 
róm ai egyház tév e ly g ése it és to rz ítá 
sait. Je len tőségüke t hangsúlyozza az 
zal is, hogy ünnepélyesen  k in y ila t
kozta tja , hogy e h itc ikkek  m elle tt 
m indhalálig k ita rt. E lté rő en  a M elanch-

*) E hitvallási iratunknak most van 400 éves 
jubileuma.

ton  álta l hét évvel k o ráb b an  szerkesz
te t t  Á gostai H itvallástól, ezekben  a c ik 
kekben  nem az a cél, h o g y  a róm ai és 
az evangélikus egyház m egegyező  tan í
tásai dom borodjanak  ki s hogy  az e l
len té tek  elsim íttassanak v ag y  els ikkad
janak . E llenkezőleg: L u th e r célja az,
hogy  a m élyen szántó  e llen té tek  a k é t 
egyház  kö zö tt világosan és tisz tán  k i
tűn jenek , L u ther m inden kendőzés és 
szép ítés nélkül k ím életlenü l m egm ondja 
az igazságot.

E  hitvallás három  részből áll. Az 
első, egészen rövid részben  m egem líti 
„az isteni felségről szóló fő c ik k ek “ cím 
a la tt  azokat a h itc ikkeke t, am elyeket 
m indkét fél vall. A m ásod ik  rész tá r 
gya lja  Jézus Krisztus tisz tsé g é t és m un

k á já t. A h a rm ad ik  rész 
a bűn t és a b űnbána to t, 
a tö rv én y t és az evan- 
géliom ot, az egyházat 
és a szen tség ek e t, a 
p ap ság o t és a jócsele
k ed e tek e t.

L u ther m indig  abból 
indült ki, ho g y  ő nem 
ak ar ö nkényesen  új eg y 
házi sze rv eze te t a lak í
tani, hanem  a rég i eg y 
házat a k a r ja  m egszaba
dítani a tévelygések tő l 
és a v isszaélések tő l. Ami 
a k é t egyház  k ö zö tt nem 
képezi v ita  és harc  t á r 
gyát, az az alap, am e
lyen L u th e r áll, de eg y 
ú tta l az a po rond  is, 
am elyen L u th e r állva, 
harcol az evangéliom  
ig az ság áé rt. A m áso
dik és h a rm ad ik  részben 
L u ther k im u ta tja , hogy 
a róm ai egyház  azt a 
közös a lap o t, am elyet az 
első részben  ír t le, m eg 
ta g a d ta  és elhagyta . A 
róm ai egyház  nem tű ri, 
hogy K risz tus az legyen, 
am inek az evangéliom  
ta r t ja  és k ije len ti: a b ű 
nösök m egváltó ja . L u 
th e r K risz tus d icsőségé
é rt h a rco l, nem ped ig  
valam ely m egalko tandó  
új eg y h ázé rt. Az evan 
gélikus k e resz ty én ek n ek  

az a csoportja, am elynek  nevében L u
th e r beszél, nem öncél, hanem  azoknak  
a csapata, akik  igazán a k a rn a k  a Jézus 
K risztusban hinni. Nem valam i kedvenc 
ta n é r t küzd, hanem a K risz tusért. A h it 
á lta l való m egigazulás tan a  nem egy  
m eg áta lk o d o tt th eo lógusnak  a vessző- 
p arip á ja  .amelyen lovago l, hanem  csak 
fegyver, amellyel m inden t visszaver, ami 
a Krisztus d icsőségét csorb ítja  és 
ron tja .

Mivel Luther egészen  á tad ta  m ag át 
K risztusnak, azért e m e lle tt az egy Ur 
m ellett és egyetlen  M egváltó  m elle tt 
nem  enged te re t és sze rep e t senkinek 
és sem minek. H arcol m inden em beri 
vállalkozás ellen, am ely  K risztus egye t- 
lenségét, p á ra tlan ság á t e lv ita tn i s m eg 
váltó i m unkájának e lég ség es v o ltá t k é t 
ségessé tenni akarja . É lesen és fé lre é r t
hetetlenü l beszél. A re fo rm á to r  le lk iis
m erete  kötve van; nem  teh e t sem m iféle 
engedm ényt. B írá la ta  sú lyos és az a lap - 
elvekig hatol. Ez a k r i tik a  k ím életlenü l

Tedd tem plom m á a te  ha jlék o d a t is!
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lesújt minden emberi tanításra, amely 
annyira merészkedik, hogy Istennek a 
Krisztusban megjelent megtartó ke
gyelme mellé odaállítja az embert, és 
az emberit. Csak az Ur Krisztus váll 
meg. Azért csak a Krisztusba vetett hit 
az a magatartás, amelyben az ember 
isten előtt megigazul.

Luther ezzel feltárja nemcsak a ró
mai katholikus kegyességnek, hanem 
az újkori szekták és rajongók kegyes
ségének a tévelygését is. Mert úgy a 
római egyházban, mint a szektáknál az 
ember és a Megváltó közé a teljesen 
elégséges isteni kegyelem mellett min
dig becsúszik valami azzal az igénnyel, 
hogy szintén szükséges az üdvösséghez.

A római tévtanok között Luther 
első sorban a misét említi és mindazt, 
ami a misével összefügg: a halotti mi
séket, az ereklyék tiszteletét, a szentek 
tiszteletét, a bucsujárást, a bűnbocsátó 
cédulákat, stb. Azután a szerzetesi intéz
mény ellen fordul: mert az emberek a 
szerzetesi élettel külön érdemeket akar
nak szerezni, mintha Krisztus munkája 
nem volna elegendő. Végül szól a pápa 
hatalmáról: a pápa Krisztus helyét fog
lalja el és azt igényli, hogy a maga 
uralmi rendszerével eszközli azt, ami 
egyedül a Krisztusba vetett hitnek van 
megígérve: a lélek megváltását.

De a jelenkori szektákat és rajon
gókat is sújtja Luther bírálata. Itt me
gint más dolgok azok, amelyeket úgy 
tüntetnek fel, hogy a Krisztusba vetett 
hit mellett szükségesek az üdvösség
hez: egy bizonyos parancsnak a meg
tartása, vagy bizonyos hivatalok és in
tézmények fenntartása, vagy kimutat
ható lelki ajándékok birtoklása, vagy a 
megtérésnek egy bizonyos formája, 
vagy a megszentelődésnek bizonyos 
külső jelei stb. Luther mindezekről azt 
mondja, hogy bálványozók.

Luther azonban nemcsak azt mutat
ja ki, hogy az ember önigazsága ellen
tétben van a megváltás hitcikkével, ha
nem azt is, hogy az ember a maga fá
radozásával és erőfeszítésével miért nem 
tud soha békességre vagy üdvbizonyos
ságra eljutni. A tévedés ott van, hogy 
azt hiszik: az ember önmagától is ké
pes a jóra s hogy másfelől az Isten be
éri már azzal, ha nincsen bennünk go
nosz akarat. Luther szerint az Isten tör
vénye teljes szeretetet követel meg és 
ezzel a feltétlen követelésével felkelti a 
szívben az igaz bűnbánatot. Leleplezi a 
római bűnbánati rendszer egész kárho 
zatosságát és kimutatja, hogy a keresz
tyén ember bűnbánata halálig tart; de 
rámutat arra is, hogy az ilyen bűnbánó 
embernek szól a bűnbocsánat igéje, 
amelyet az evangéliom prédikál és ame
lyet a szentségek felkínálnak. Nem ott 
van az egyház, ahol a püspökök és pá
pa nőtlen papokat iktatnak be s ahol az 
az egész vallásos üzem uralkodik, ha
nem ott, ahol a juhok hallják a pásztor 
szavát, ahol a bűnösök hittel megragad
ják Krisztus kegyelmét és mint hívők 
jót cselekesznek, nem azért, hogy érde
meket szerezzenek, hanem hogy az Ur 
szavának engedelmeskedjenek.

Ha ettől az evangéiiomtól tágíta
nánk, akkor elvesztenénk Krisztust és a 
Krisztus kegyelmét.

Közli: Németh K á ro ly .

Terjesszük a „HARANGSZó“-t!

Gondolj rójuk.
A m ikor m a jd  karácsony szen t estéjén  

tieiddel e g yü tt Örvendező sz ívve l á llsz  m eg  
a karácsonyfa a la tt, g o n d o lj azokra , a k ik 
nek nincs, v a g y  csak  boldogta lan  k a rá 
csonyuk.

A z árvákra , ak ikn ek  sen k i se g y ú jt  ka
rácsonyi g yer tyá t.

A szegényekre, a k ik  a  szen t estén is  
dideregnek.

A betegekre, a k ik  á g yh o z kö tözve, va g y  
ta lán  kórházban tö ltik  a  karácsonyt.

A távollevőkre, a k ik e t tá vo l ta r t kedve
seik tő l a h iva tásu k .

K arácson ykor g o n d o lj a  ka rá cso n y-  
talonokra.

G ondolj rá ju k  I
Im ádkozzá l ér tü k !

Igazi karácsonyi ajándék.
Karácsony ünnepén minden lélek 

örömmel viszi ajándékát azoknak, aki
ket szeret. A szülő boldogan gondol 
arra az ajándékra, amellyel a gyerme
kének örömet szerez. A gyermek bol
dog titkolódzással készül arra az öröm
re, amelyet az ő kicsiny ajándéka szü
leinek szívében gyújt.

Az emberiségnek legdrágább kará
csonyi ajándéka a Jézus Krisztus. Isten
ajándék, tehát ingyen való. Ki nem ér
demeltük, meg nem szolgálhatjuk.

Ha ajándék, azért ajándék, hogy el
fogadjuk. A pásztorok elfogadták, a 
bölcsek elfogadták, sok reá várakozó 
lélek már elfogadta.. . .

Annak van igazi karácsonya, aki el
fogadta Jézust. János apostol így kiál
tott fel: „Mi láttuk az ő dicsőségét!“ 
Pál apostol így szólt: „Meg vagyok
győződve, hogy sem halál, sem élet. . .  
sem semmi . . .  ne szakaszthat el minket 
az Istennek szerelmétől ,amly vagyon a 
mi Urunk Jézus Krisztusban.“ Péter ezt 
mondja: „Áldott az Isten, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyja. Aki az ő nag> 
irgalmassága szerint újonnan szült min
ket élő reménységre!“

Testvérem, te elfogadtad-e a magad 
számára Istennek ezt a mindenekfelett 
való drága ajándékát? Mit eredménye
zett életedben eddig, hogy a Jézus 
Krisztus követőjének vallottad magad? 
Észre lehet-e venni magaviseleteden, 
szereteteden, hosszútűréseden, az anya- 
giakal való gazdálkodásodon, hogy te a 
Jézus Krisztus követője vagy? Meglát
szik-e családi életedben, mindennapi kö
telességeid teljesítésén, hogy te az övé 
vagy és Ö a tied?

Karácsonykor sok drága ajándékot 
adhatsz, kaphatsz. De ne feledd, hogy 
Krisztuson kívül minden ajándék csak 
múlandó semmi.

B e n z in g  Is tv á n .

S z ü l e t e t t  n é l c í e k l  E z  a  „nék- 
te k “ szócska valóban  örvendezökké tehet 
m indnyájunkat. M ert kiknek s z ó l ez ? F ák
nak , va g y  köveknek? N em , hanem  a z  em 
bereknek. S  nem is  csak  egynek-kettőnek, 
hanem mindeneknek. L u th e r .

KARÁCSONY.
T é l  van, h id e g , d is z -h ú lla tó ,  
M eleg  n y á r n a k  b ú c sú t m o n d ó . 
R ö v id  n a p p a l, h o s s z ú  é jje l, 
S ilril, n e h é z  s ö té tsé g g e l.
S ö té t  v a n  a  te rm é sze tb e n ,
A k e m é n y , ö n z ő  s z iv e k b e n  . . . 
D e im  h a jn a l  k ö ze le d ik , 
A n g v a l- a jk u  s z ó z a t  h a i t ik :

J e r te k  b ű n ö s  f ö l d i  népek ,
N a try  k ir á ly to k  m e g szü le te tt,  
N e m  m in t  k ir á ly  p a lo tá b a n ,  
C sa k  e g y s z e r ű  n y o szo ly á b a n .  
O tt  is  o ly  s ze g é n y e s  helye  
Á m d e  d ú s g a z d a g  a  le lke.
S  k ö rü lö t te  m in t  f é n y  keret, 
R a g y o g  a z  ö rö k  sze re te t.

É r te te k  j ö t t  le  a  m en yb ő l,  
I s te n n e k  n a g y  k e g y e lm é b ő l:
Ö  a  b ű n n e k  e ltö r lő je t 
L e lk e te k n e k  m e g m e n tö jc .
A z é r t  Ö t m e g  n e  vessé tek , 
S z e n t  é n e k k e l  d ic sé r jé tek ,  
E lő tte  a j tó t  n y is s a to k ,
M in d  ö rö k re  im á d já to k .

B e n c sik  J ó z s e f .

Egy évvel ezelőtt
adta hi a Iiarangszó a Gyógyíts 
meg engem, Uram ! cimü betegek
nek való imádságos könyvecskét. 
E kis könyv azóta családok ez
reibe v itt vigasztalást s je len te tt 
ott erőt. Immár a hatodik kiadás 
tizenkettedik e zré t küldözzük 
szét.  —  T estvér! Jl te csalá
dodban, van-e már ebből a k is  
könyvecskéből ? Sohasem tudha
tod, hogy betegség jö ttén  mikor 
lesz rá szükség ! —  JÍra 20  fillér  
és 4  f illér  portó. Jl pénz  —  akár 
bélyegben is  —  előre küldendő a 
Harangszó kiadóhivatalába.

A sz o v je t  h a zu d ik !
Az alábbi levél kerülő úton, vörös- 

Oroszországból érkezett.
„. . .  Már megbántam, hogy itt ma

radtam. Becsaptak bennünket. Földi pa
radicsomot ígértek. S most a helyzet 
az, hogy a főelvtársak, akik többnyire 
zsidók, bundában járnak, konyákig túr
nak minden jóban, maga a nép pedig 
nyomorog. Merem mondani, hogy a vi
lágon együtvéve sincs annyi rongyos, 
koplaló, mint ebben a szörnyűséges vö
rös pokolban.

Szabadságot is ígértek. S mi az 
eredmény? Az, hogy mukkanni sem sza
bad. Könyörtelenül vérbefojtanak min
den szabad vélemény-nyilvánítást. Ma 
minden orosz olyan, mint egy néma sir: 
hallgat, mert a falaknak is füle van. S 
jaj annak, aki itt egyszer gyanússá vált.

Ez az ország más, mint aminek a 
vezetői hirdetik. Hazugságon és erő
szakon épül..

Magyarok! Ne engedjétek félreve-* 
zetni magatokat!
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OLVASSUKA BIBLIÁT
Égi üzenetek.

Dec. 25. Ma született a Megtartó. 
Luk. 2:11—13. Karácsony van. Minden
felé állnak a karácsonyfák. Égnek a ka
rácsonyi gyertyák. Boldog, örvendő em
berek mosolyognak egymásra. Miért? 
Felel az ég: Ma született a Megtartó. 
Ez az égi üzenet volt évszázadok óta 
az első igazán örvendetes üzenet. Hogy 
várta a világ a Megtartót! És íme ez a 
várakozás karácsonykor teljesedett be. 
A mi karácsonyi örömünk azonban csak 
akkor lesz igazán teljes, ha elevenen ér
zem azt, hogy Jézus az „én“ Megtar
tóm. Az enyém. Többé nem vagyok a 
kárhozat gyermeke, de Isten megvál- 
tottja.

Dec. 26. Ez amaz én szerelmes Fiam. 
Luk. 9:28—35. Az újszülött Jézusról so
káig nem tudta a világ, hogy kicsoda. 
Ha egy-egy csodát tett, csodálkozva 
kérdezték az emberek: Kicsoda ez,
hogy ilyen hatalma van? Némelyek pró
fétának, mások ördögcimborájának néz
ték. Míg végre maga az Isten nem nyi
latkozott Jézusról így: „Ez az én sze
relmes Fiam.“ Igen. Jézus Isten fia. A 
számunkra karácsonykor megjelent ke
gyelmet csak akkor tudjuk fölmérni 
igazán, ha arra gondolunk, hogy Isten 
a maga Egyszülöttjét küldötte el meg
tartásunkra.

Dec. 27. Ne féljetek . . .  Luk. 2:9—10. 
A betlehemi pásztorok halálra rémül
tek, amikor fejük felett egyszerre csak 
megnyílt az ég. A bűnös ember is min
dig fél, valahányszor a szent Istennel 
kerül kapcsolatba. Azonban karácsony 
nem a félelem, de a béke és öröm ün
nepe. Azért ember! ha ijeszt bűneid so
kasága, ha kétségbeejt gyarlóságod lá
tása, ha rémít a pokol borzalma, csak 
nézz fel az égre. Ma, karácsonykor ma
ga az ég üzeni biztatón néked is: Ne 
félj!

Dec. 28. Én te rólad el nem feledke
zem. Es. 49:14—15. Ne féljetek! Ezt 
üzente nekünk tegnap az ég. Ha kér
dezzük: miért ne féljünk, kérdésünkre 
maga Isten adja meg a választ: Azért, 
mert én te rólad el nem feledkezem. Mi 
is sokszor vagyunk úgy, mint Sión, 
hogy azt hisszük: Elfeledkezett rólunk 
az Isten. Ha nics kenyér az asztalon, ha 
betegség kínoz, ha kellemetlenség ér, 
m indjárt azon sopánkodunk: Jaj ne
künk! Már az Isten is elhagyott. Pedig 
ez az örökös íjedezés, bizalmatlankodás 
oktalan dolog. Isten egyszer s minden
korra megígérte nekünk: Ne félj! Én te 
rólad el nem feledkezem. Isten még ha
junk szálait is számon tartja.

Dec. 29. Enyém vagy. Es. 43:1—5. Az 
égben lakó Isten egy újabb vigasztaló 
üzenete ez: Enyém vagy! Oh, micsoda 
boldogító tudat Istenének lenni. Ez 
azt jelenti: Ha Istené vagyok, akkor az 
Isten vigyáz rám, az Isten vezet engem, 
az Isten gondoskodik rólam. Igen! 
Nagy boldogság ez. Csak az a kérdés, 
vájjon a mi életünk bizonyítja-e napon
ként, hogy mi az Isten gyermekei va
gyunk? Hány keresztyén ember élete 
éppen az ellenkezőjét hirdeti. Azt, 
hogy: Ennek a keresztyénnek semmi
köze sincs az Istenhez. Szálljunk ma
gunkba.

Dec. 30. Dicsőség mennyekben Is
tennek. Luk. 2:14. Ezzel az égi himnusz- 
szál kezdődött a karácsony. De úgy ér
zem, hogy ezzel a dicsőítéssel kell be
fejeződnie is. Mert hiszen ha karácsony 
jelentett nekünk örömöt, ha hozott szi
vünkbe vigasztalást, ha adott lelkűnk
nek békességet, azt mind-mind egyedül 
Istennek köszönhetjük. Ö alázkodott 
meg miértünk, ő áldozta fel egyszülött 
Fiát miértünk. Azért most, amikor az 
idei áldott karácsonytól búcsúzunk, az 
égi angyalokkal együtt zengjük mi is 
a mennyei dalt: .„Dicsőség a mennyek
ben Istennek."

Az idő tanításai.
Dec. 31. Állj m eg ... Jöb 37:13—17. 

Az egész esztendő egy szakadatlan ro
hanás volt. Mint valami igáslovat haj
szoltuk magunkat. Mindig csak tovább, 
mindig csak előre, hogy minél többet, 
nyerjünk, minél többet végezhessünk. Az 
év utolsó napja azonban „megáilj“-t pa
rancsol. Miért? Azért, hogy egy percre 
visszanézzünk a letűnt időre és meglás
suk Isten csodáit, melyeket velünk cse
lekedett. Ezután azonban ne csak éven
ként egyszer, hanem minden nap áll
junk meg számbavenni és megköszönni 
Isten jótéteményeit.

Jan. 1. Vesd le az ó-embert. Ef. 4, 
22—32. Ma újév napján sokan néznek 
bizakodó, derűs szemmel a jövőbe, mert 
hiszik azt, hogy ez az új esztendő egé
szen másmilyen, sokkal jobb lesz, mint 
az ó. De milyen különös. Az emberek 
az esztendőtől elvárják azt, hogy más
milyen legyen, mint a régi, ők maguk 
azonban továbbra is ugyanolyanok 
akarnak maradni, mint régen voltak. Ez 
pedig nem megy. A mai nap tanítása 
ez: Vesd le az ó embert és öltözz fel 
újat! Igazi új esztendőre csak „új“ em
ber tarthat számot. Vessük le azért a 
bűnnek óemberét.

Jan. 2. Hagyd az Urra utadat. Zsolt. 
37:5—9. Ma van az új év első munka
napja. Ma millió és millió ember feltűrt 
újakkal, kidagadt izmokkal dől neki a 
munkának azzal a fogadkozással: Majd 
én ez évben megmutatom, hogy min
dennek sikerülnie kell. Hát igen. Jó ez 
a nagy nekihevülés, de ez nem elég- 
Ezen úton feltétlenül a csalódások töm
kelegé vár reánk. Isten gyermekei egy 
másik úton járnak, melyet a mai nap 
ezekkel a szavakkal tűz elénk: Hagyd 
az Urra a te utadat. Meg kell tanulnunk 
gondjainkat Isten gondjaira bízni.

Dedinszky Gyula.

K A R C O L A T O K
Vzen a pásztor !

K e d v e s  H i t t e s t v é r !  E m l é k s z i k - e  
m é g  m ú l t  v a s á r n a p i  b e s z é l g e t é 
s ü n k r e ?  A m i t  o t t  f o l y t a t t u n k  a  
t e m p l o m  e l ő t t .  S z í v ü n k b e n  m é g  
o t t  z s o n g o t t  a z  i m á d s á g .  S  a  s z á n k  
í z e  é d e s  v o l t  s z é p  é n e k e i n k t ő l .

A r r a  k é r t e m ,  h o g y  b é k ü l j ö n  k i  
a  t e s t v é r é v e l .  S  ö n  e r r e  m a k a c s  
f e j v e t é s s e l  v á l a s z o l t .  P e d i g  n i n c s  
i g a z a !  H o g y a n  t u d n a k  e l j á r n i  n a p 
n a p  u t á n  s z ó t a l a n  h a r a g g a l ?  H á t  
í g y  j é g g é  t u d  f a g y n i  k é t  t e s t v é r -  
s z í v ,  a m e l y e k  k ö z ö s  a n y a i  s z í v  
a l a t t  m e l e g e d t e k  é l e t r e  v a l a m i k o r ?

É r d e m e s - e  m e g k e s e r í t e n i  k é t  
c s a l á d  é l e t é t  n é h á n y  b a r á z d a  
m i a t t ?  H o l o t t  e g y s z e r  — s o h ’ s e m  
t u d j u k  m i k o r  — i t t  h a g y u n k  m i n 
d e n  b a r á z d á t .  A  m á s v i l á g o n  p e d i g  
n i n c s  m á r  k i b é k ü l é s .

M i n d e n  p e r c b e n  I s t e n  b o c s á n a 
t á b ó l  é l n e k .  S  ö n ö k  a  k e v e s e t  s e m  
t u d j á k  m e g b o c s á t a n i ? !  E l ő t t ü n k  a

H a za i e g y h á z u n k  n éh á n y  szá m a d a ta .
(A z elm últ k ö z ig a z g a tá s i  évben.)

A bányai A dunán- 
inneni

A dunán
túli A tiszai Összesen

Tavalyi
hoz

e g y h á z k e r ü 1 e t b e n képest
Lélekszám 293,265 36,301 176,937 39,300 545,803 + 7,316
Anyaegyház 83 37 134 19 273 + 3
Leányegyház 14 13 119 2 148 — ■ 1
Fiókegyház 41 24 124 34 223 + 12
Szórvány 105 217 1,446 627 2,395 + 25
Rendes lelkész 93 38 137 24 292 —

Vallástanár 36 1 11 6 54 —

Segédlelkész 35 8 47 9 99 + 21
Középiskola 5 — 3 2 10 —

Középiskolai tanár 97 — 50 29 176 + 11
„ tanuló 2,566 — 774 826 4,166 + 280

Polgári iskola 1 — — — 1 —

Tanító, és -nőképző 1 — 1 1 - 3 —

Elemi iskola 45 40 253 34 372 —

Tanító 235 58 376 56 725 — 3
Tanuló 13,789 4,745 25,871 3,562 47,967 + 1,531
Idegen iskolában 14,382 353 2,265 2,014 19,014 —

Született 5,397 664 2,916 755 9,732 — 146
Meghalt 4,248 482 2,534 542 7,806 386
Konfirmált 4,817 684 3,448 702 9,651 457
Úrvacsorával élt 86,219 19,001 80,739 22,853 208,812 + 4,188
Házasságot kötött 2,199 256 1,233 292 3,980 100
Áttért 552 59 165 105 881 — 219
Kitért 320 60 174 69 623 — 42
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karácsonyi bölcső. Benne a békes
ség királya. A Krisztus szent ne
vére kérem, fogják meg egymás 
kezét s térdeljenek együtt a kará
csonyi oltár elé!

Hadd térjen a szavam szívből 
szívbe.

Ezért imádkozom!

H E T I  K E  Ó N I K A
Kozma Miklós belügyminiszter nyi

latkozatában kijelentette, hogy német- 
országi útja alkalmával részletesen 
megismertetett egyes magyar kérdése
ket Németország vezetőivel. Hitler ez 
út alkalmával kihallgatáson fogadta a 
magyar belügyminisztert. — A nemzeti 
egység pártja egyhangúlag elfogadta 
az új pártalkotmányt. A párt magáévá 
tette az új ajánlási eljárásról szóló tör
vényjavaslatot, mely szerint száz ajánló 
hitelesített aláírása és 2000 pengő biz
tosíték szükséges a képviselőjelölt in
dulásához. A magyar felsőházban éles 
tiltakozás volt az erdélyi magyarság 
brutális üldözése ellen. A képviselőház 
január 26-ig elnapolta üléseit. — 
Báthory István király halálának 350. év
fordulója alkalmából a lengyel Grodno 
városában ágyúszó mellett gyűjtöttek 
földet a budapesti Báthory-szobor ta
lapzata alá. — Ünnepélyesen letették a 
párisi világkiállítás magyar csarnokának 
alapkövét. — Romániában óriási feltű
nést keltett az az újságcikk, amelyik 
arról számol be, hogy Németország er
kölcsi kötelességének tartja a magyar 
revíziós törekvések támogatását. — A 
cseh kormány ma már nemcsak a hatá
rokra, de Prágára is kiterjesztette a 
fényképezési tilalmat. — Berlin és Ró
ma a spanyol kérdésben továbbra is tá
mogatja a be nem avatkozás politiká
ját. — Angliában biztosítják a katoná
kat a szolgálattal kapcsqlatos kocká
zat ellen. — Az angol parlament feles
küdött VI. György királynak. — Le
rombolásra szánt cirkálóit is szolgálat
ban tartja Anglia a nemzetközi helyzet 
rosszabbodása miatt. — Franciaország
ban vígan toboroznak a spanyol vörö
sök számára. — Súlyos élelmezési ne
hézségek fenyegetik Párist. — Kom
munista zendülés volt Kínában. Csang- 
kaisek tábornagyot fogságba vetették 
és háborút hirdetnek Japán ellen. — 
Japán semmiesetre sem tűri Kína bolse- 
vizálását. — A szovjet nagy sietséggel 
szállítja a csapatokat Szibériába.

Megjárta! Egy osztrák pap a kö
vetkezőképpen akarta hallgatóinak 
megmagyarázni a római katolikus, 
evangélikus és református vallás kö
zötti különbséget. Kezébe vett egy 
olyan diót, amelyiken még a zöld héj 
is rajta volt. Lefejtve a zöld héjat,1 így 
szólt: „Látjátok, ez a lutheránus val
lás; nemcsak értéktelen, hanem keserű 
is.“ Azután a dió kemény héjára mu
tatva folytatta: „íme ez a kálvinista
vallás: kemény és száraz.“ „Most pedig 
jön a dió belseje, a római katolikus 
vallás.“ Ahogy azonban megtörte a 
diót, bosszankodva látja, hogy férges 
és romlott a belseje.

E A E A H 9 S Z Ö
Karácsony.

Z s id ó  lev. 1, 1 - 1 2  J ó n .  1, 1 -1 4 .

K r i s z t u s  é s  a z  ig e .

Isten igéje a Krisztusban testet öl
tött. A kinyilatkoztatás legnagyobb tit
ka az, hogy Jézus Krisztus nemcsak hir
dette Isten Igéjét, hanem ő maga az 
Isten Igéje. Ahol Isten szól, ott van 
Krisztus cs ahová Krisztus jön, ott az 
Isten szól hozzánk.

Isten Igéje kezdettől fogva a világ
ban volt. A világ az Ige által lett. A vi
lág az Igéért van. Reá nézve teremte
tett. Az embereknek életük az Igében 
és az Ige által van. De az Ige nem lett 
számukra nyilvánvalóvá, amíg a testté 
vált Igével nem találkoztak. De nem is 
akarják ismerni, mert jobban szeretik 
a sötétséget, mint a világosságot.

Az Ige testté lett. Ezzel maga a Te
remtő is teremtménnyé. A láthatatlan 
láthatóvá vált. Isten megtapinthatóvá 
lett. Isten dicsősége és képmása látha
tóvá lett egy emberben, aki olyan, 
mint egy más ember.

Istennek ez az egyetlen és végső ki
nyilatkoztatása a végítélet napja előtt. 
Egyetlen lángész se mondható ezen a 
földön az Isten testben megjelent ki
nyilatkoztatásának. Az ítélet napja előtt 
sohase jön olyan nap, amikor túlszár
nyalható volna Istennek ez egyetlen ki
nyilatkoztatása.

Asniussen Molitórisz.

Határokon innen, határokon túl, 
minden hittestvérnek Istentől megáldott 
ünnepeket kívánunk!

Zrínyi prókátora című tárcánkat a 
jövő számban folytatjuk.

M ár m o s t  JeöxölfUU, hogy a 
H arangszó  ja n u á r  elején ú jból m egindítja  
a ter jesz tő i m u n ká t. E zú tta l D éldunántú l 
kerül sorra .

Személyi hír. Győrffy Béla a julius 
óta Németországban tartózkodó felpéci 
lelkész a königsbergi egyetemen végez 
tanulmányokat.

A testvéregyház köréből. A Kálvin 
János Társaság január 12.—13.-án or
szágos konferenciát rendez. Budapes
ten. Tárgy: Az egyetemes papság. — 
A csehszlovákiai magyar református 
lelkészek ötnapos önképzőtanfolyamot 
tartottak Komáromban. Kimondották, 
hogy minden presbitérium köteles fű
tött és világított helyiségről gondos
kodni a belmissziói munkák számára. 
Különösen hangsúlyozták a vasárnapi 
iskola fontosságát és a presbiteri bib
liakörök tartását. — A Budapest-jó- 
zsefvárosi egyházközség Darányi Kál
mán miniszterelnököt főgondnokává 
választotta.

Levél Murgáról. A murgai evangélikus 
elemi iskolából levelet és csomagot ho

zott a posta a győri szeretetházba. A 
levél igy hangzik: „Kedves Árvák! Me
leg otthonunkból szeretettel gondolunk 
rátok. Árvaságtokat átérezve küldjük e 
szerény kis ajándékunkat. Fogadjátok 
oly szeretettel, amilyen szeretettel zicsi 
kezünk összehordta. Amióta: sorsotokat 
tanítóbácsünktól hallottuk, sokszor be
szélünk rólatok kicsiny murgai evangé-* 
lizus iskolánkban. Kérjük a jó Istent, 
legyen mindenkor veletek“. Köszönjük 
néktek murgai gyerekek szívetek meleg 
érzését és a kezetek kedves ajándékát.

Cegléd. Az elemi iskola december 
20.-án karácsonyfaünnepélyt tartott, 
amelyen Wolf Lajos lelkész mondott 
ünnepi beszédet. A műsort változatos 
karácsonyi gyermekszámok alkották.

Győr. Az ifjúsági egyesület elhatá
rozta, hogy a tavasz folyamán méltó 
emléket állít Rát Mátyás, volt győri 
evangélikus lelkésznek, aki 1780-ban 
megindította az első magyarnyelvű új
ságot.

A Protestáns Országos Árvaházért. A
Dunáninneni kerület evangélikus papnéi 
özv. dr. Kiss Istvánná és dr. Kovács Sán- 
dorné püspöknék indítványára köte
lezték magukat egy-egy szeretetcso- 
mag küldésére. Azóta hozza a posta a 
kedves csomagokat. Ez ideig a követ
kezőktől kaptunk szeretetcsomagot: 
özv. Kiss Istvánná püspökné, Sámson- 
háza, dr. Kovács Sándorné püspökné 
Budapest, Gerhardt Sándorné Galgagu- 
ta, Okolicsányi Zoltánná Szügy, Szende 
Miklós Luciáivá, Váczi Jánosné Terény, 
Kiss Kálmánná Felsőpetény, Ottmár Bé
la Legénd, Bartos Dezső tanító Szúpa
tak, Szupataki gyülekezet, Schultz Ala- 
dárné Bánk, Horváth Sándorné Csabdi 
és a székesfehérvári nőegyesület. A 
bányakerületi papnék dr. Raffay Sán
dorné és dr. Kovács Sándorné püspök
nék vezetésével decemberi összejövete
lüket a Prot. Orsz. Árvaházban tartot
ták meg. Mintegy 35 papné gyülekezett 
az árvaház otthonában. Az árvák éneke 
után Gáncs Aladárné imádkozott és a 
bibliából olvasott. Utána Borbély Gyu
rika üdvözölte a papnékat és Tőkés 
Irén szavalt, az árvaház igazgatója pe
dig rövid vonásokban ismertetette az 
árvaház történetét. Az ünnepséget is
mét egy egyházi ének fejezte be. Ezek- 
után következett a szeretet legszebb 
megnyilvánulása; minden papné egy-egy 
nagy csomagot hozott az árváknak.

Gyón. Evangélikus nőegylet f. hó
9.-én műsoros vallásos estéllyel kezdte 
meg a téli bibliaórák sorát. Műsorban 
Gál Istvánná és Eőry Dénes tanító 
énekkel, Horváth Mária, Bernhard Da
rinka és Kárpáthy Ilona tanítónő sza
valattal, Murányi Györgyné pedig fel
olvasással gazdagították a műsort. Ige
hirdetést a lelkész végezte. Offertorium 
a szegény gyermekek karácsonyi felru
házását szolgálja. — Múltkori gyóni 
hírünkben Borka Jenő kántor helyett 
Szarka Jenő kántor olvasandó.

A H a ra n g sx ó  o lv a s ó tá b o r a  
az elm últ 1936. esztendőben 1 7 8 3  o lv a s ó v a l  
szaporodo tt. — A n a g y  család ú j ta g ja it  
m eleg szere te tte l k ö szön tjü k  I

Gecse. Az egyházmegyei „Belmisz- 
sziói Egyesület“ rendezésében „Belmisz- 
sziói Nap“ volt december 11.-én. A bel- 
misszió elnöke délután előbb az ifjú. 
ság számára tartott előadást, majd a 
presbitériummal folytatott megbeszélést
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a peresbiterek kötelességeiről, este val
lásos esten beszélt az egész gyüleke
zethez, utána pedig a gyülekezet nő
tagjainak és a Nőegyletnek szánt elő
adásában fejtette ki, hogy mit vár az 
egyház az evangélikus nőtől.

Takácsi. A gyülekezet ádvent harma
dik vasárnapján a templomban vallásos 
estélyt tartott. Az előadást Rónay Zol
tán s.-lelkész tartotta. Felolvasott Hor
váth Vilma. Szavaltak Borsos Ida, Ko- 
vácsics Ilonka, Borbély Dénes és Győri 
Juliska. Szólót énekelt Marton Sándor. 
Az ifjúság énekszámmal szerepelt.

Hódmezővásárhely. Kékén András 
lelkész evangélikus kiállítást rendezett. 
A kiállítás szemléltetően mutat.ia be az 
evangélikus egyház világ-, európai és 
magyarországi helyzetét.

Olcsva. Alig pár hónapja szentelték 
fel az olcsvai fiókegyházközség kis 
templomát, már ismét ünnepre gyűlt 
össze a kis gyülekezet népe, mert elis
merésre méltó közös áldozattal haran
got szerzett és ennek haranglábat állí
tott fel. Dec. hó 13.-án áldotta meg a 
kis harangot az egyház nevében Pass 
László alesperes. Megható jelenet volt, 
mikor négy lelkész ajkán felcsendült a 
régi, áldó ének: Áldjad meg Istenem e 
munkát. . .  Az istentiszteletre már az úi 
harang hívta a híveket, valamint a dél
utáni vallásos ünnepélyre, melyen Mar- 
csek János ózdi lelkész Az ember és az 
Isten ádventjéről tartott előadást; szol
gáltak még ezen Nikodémusz János, a 
fiókegyházközség missziói segédlelkésze, 
valamint a kisvárdai anyaegyházközség 
lelkipásztora, Csákó Gyula, aki a fiók
egyházközséget megszervezte, önfelál
dozó odaadással gondozta és hűséggel 
irányítja. Az erősödő és szépen fejlődő 
szórványközpont szép ünnepén résztvett 
dr. Streicher Andor, a tiszavidéki egy
házmegye felügyelője, a szórványgyüle
kezet tagja.

Pusztaföldvár. E hó 20.-án volt a 
karácsonyfaünnepély. 41 gyermek, 4 
felnőtt kapott ruhát, 10 család lisztet, 
zsírt és egyéb élelmet. Az ünnep sike
réhez előadások rendezésével vitéz Ko
vács Ernőné és Vajda Sára, adományok 
gyűjtésével, ruhák varrásával a gyüle
kezet buzgó leány- és nőtagjai járultak 
hozzá. A hívek között szép sikerrel biz
tató gyűjtés van folyamatban az egy
ház beszerzendő két új harangjára.

Hács. A hácsi evangélikus nők Isten 
segítségével új csillárt szereztek be, 
melynek árát a hácsi és a szórványban 
élő evangélikusok adták össze. Különö
sen sokat buzgólkodott a gyűjtés érde
kében Koch Mihályné és özv.Maineisz 
Jakabné, de a hívek is mind örömmel 
áldoztak erre a célra. Másik örömben 
is lett része ennek a kis gyülekezetnek, 
ugyanis Kubik János lengyeltóti aszta
los saját készítményű csillárt adomá
nyozott a hácsi templom számára.

Gyöngyös. Dec. 18.-án D. Kovács 
Sándor püspök ádventi előadást tartott 
a reformátusok gyülekezeti termében. 
Jól esett a kislélekszámú fiókegyház 
tagjai mellett ott látni más vallásfele
kezetek tagjait is s érzeni, hogy kö
zös az ádvent, közös akadály a bűn és 
mindnyájunk megváltója a Krisztus. 
Hedrich Éva szavalattal, Szivák Imre 
énekszámmal szerepelt. — A vasárnapi 
iskolások Szivák Hona vas. isk. vezető

irányításával kis házi ünnepélyt rendez
tek, amelyen szegényebb társaikat ör
vendeztették meg szeretetcsomagok- 
kal.

Á f e p /e le n f  két legújabb kiadvá
nyunk. Az egyik Krisztus a királyunk 
cím alatt az egyetemes egyháztól enge
délyezett konfirmációi káté. Rövid, vi
lágos, hittanilag kifogástalan. — A má
sik Istené vagyok cím alatt evangélikus 
hitünk rövid foglalatját adja. Aki közü- 
lünkvaló újból tudatosítani akarja, hogy 
mit hisz az evangélikus ember s aki kí
vülálló arra kiváncsi, hogy mit hisz az 
evang. ember, vegye kezébe e kis köny
vet. Ára mindegyiknek külön: január 
10.-ig 30, azontúl 40 fillér. Szerkesztette 
Sztehló Gábor és Urbán Ernő. A pénz 
előzetes beküldésével megrendelhetők 
kiadóhivatalunknál.

Terveink. Lapunk tartalmát il
lető közelebbi fontosabb terveink a kö
vetkezők. Folytatjuk Az evangélikus 
világegyház rövid története című körül
belül 60 folytatású sorozatot. Hazai 
egyházunk szeretetintézményei címen 
14—15 részes sorozatot közlünk. Szent
könyvünk, a biblia, elmen 10, A misszió 
címen szintén 10 folytatásos sorozatot 
közlünk. Égő világ címen 6 folytatás
ban foglalokzunk a kommunizmussal. 
Cikksorozatot közlünk a finn felébred
tek életéből. Állandóan közlünk gazda
sági cikksorozatokat. Építő cikkekkel 
szolgáljuk evangélikus népünk lelki 
életét. Gazdag hírrovattal ápoljuk az 
evangélikus összetartozandósági ér
zést. Olvasóinknak minden kérdésben 
szolgálatára állunk. A közel jövőben 
raboknak való imádságos könyvecskét 
adunk ki. A jövő évben lapunk beve
zető cikkeit Luther irataiból vesszük.

H A T Á R O K O N  t ú l
Németország. Goszner János ezelőtt 

100 esztendővel 6 munkás-misszioná
riust állított munkába. Ezt a mustár- 
magnyi kezdetet Isten úgy megáldotta, 
hogy ma Középindiában 140.000 evan
gélikus van e misszió eredményeké- 
pen. Ez a Goszner-féle misszió, amely 
eddig 288 misszionáriust küldött ki, 
most ünnepli szolgálatának 100 éves 
fordulóját.

Olaszország. Páduában római kato
likus templomot építenek annak emlé
kére, hogy Olaszország és a pápa kibé
kült egymással. Ez az első olasz temp
lom, amelyet légvédelmi berendezéssel 
is ellátnak.

Anglia. A volt abesszín négus részt 
vett az egyik londoni protestáns gyüle
kezet szeretetvendégségén. — London
ban meghalt Waldegravené asszony, a 
Keresztyén Leányok Világszövetségé
nek hosszú idő át volt elnöknője.

Szovjetoroszország. A szovjet meg
tiltotta Luther műveinek bevitelét. Az 
orosz könyvtárakban levő Luther-köny- 
veket sem szabad olvasni.

Mexikó. E félig kommunista ország
ból olyan hírek érkeznek, hogy az 1934- 
ben becsukott templomokat újra visz- 
szaengedik rendeltetésüknek.

India. A KIÉ 21. világkonferenciája 
Mysoreban lesz január elején. A konfe
renciát az ottani maharadzsa nyitja 
meg.

K Ü L Ö N F É L É T
Apróságok. A Népszava című mun- 

kásujság új főszerkesztője, a galíciai 
származású Brandstein Illés izraelita 
lett. — A spanyol polgárháborúnak ed
dig egymillió áldozata van. — Hazánk
ban 1879 újság jelenik meg. — A volt 
atigol király állítólag földet akar venni 
Magyarországon.

Igaza van! Mussolini legutóbb nagy 
beszédet mondott a földművesekről. 
Többek között ezt mondotta: „Aki el
hagyja a földet, az szökevény és haza- 
ápiló!“ Igaza van! De sok drága ma
gyar barázda került úgy idegen kézre, 
azért, mert a gazdája hűtlen volt hozzá!

t TJ  K Ö N Y V E K
A csoda. Irta: dr. Schlitt Gyula. Kü

lönlenyomat a Harangszóból. 147. ol
dal. Ára 1 pengő. Olvasóink jól emlé
keznek erre a pompás elbeszélésre, ame
lyet nem régen közöltünk lapunkban. 
Most könyvalakban is megjelent. Azok 
akik az elbeszélés folytatásait végig
gyönyörködték, bizonnyal könyvalak
ban is megszerzik maguknak. Megren
delhető a szerzőnél (Majos, Tolna me
gye), vagy kiadóhivatalunkban.

Aktuális keresztyénség. Irta: Papp 
Béla református lelkész, a Magyar Üt 
szerkesztője. 32 prédikáció! Világos- 
beszédű, őszinte igehirdetés. Aki el
mondta őket, az nem az elefántcsont
torony elvont magasságából nézi az 
életet. Itt jár nyitott szemmel, érző 
szívvel, embertársi felelősséggel ezen a 
testi-lelki nyomorral teli földön. A 
kérdések tömkelegét az igével világít
ja meg. Ezért mindig korszerű. E rövid 
prédikációk mindegyike egy-egy lám- 
pavillantás az élet zarándokúján.

Magyarság és labancság. Irta: Egry 
István. A könyv a magyar nemzet éle
tén Mohács óta végighúzódó, kuruc- 
labanc néven ismeretes belső hasadást 
ismerteti nagyon érdekesen. Főbizomá
nyos: Bethlen könyvkereskedés, Buda
pest, Kálvin-tér 8. Ára 4 pengő.

CSALÁDI JSRTESÍTŐ
Eljegyzés. Dr. Szlávik Mátyás nyug. 

eperjesi theol. akad. dékántanár és neje, 
Sziebert Olga Le n k e  nevű leányát f. 
hó 21.én Rákosszentmihályon eljegyezte 
K o l l á r  J ó z s e f  fővárosi középisko
lai tanár.

Halálozás. — Id. Polgár János ny.
lelkész, a meszleni evang. gyülekezet
nek 51 éven át volt lelkésze, életének 
88. évében december hó 15.-én rövid 
szenvedés után Budapesten elhunyt. Te
metése december 18.-án volt a Farkas
réti temető halottasházából. Hű szol
gájához legyen kegyelmes az Ür! — 
Remete Vilma életének 64. évében, rö
vid, súlyos szenvedés után f. hó 9.-én 
Sárvárott csendesen elhunyt. Gyászol
ják és emlékét szeretettel megőrzik 
testvérei. — Feltámadunk!

Terjesszük a „H ARANGSZó“-t!
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A MAGYAR GAZDA
Vegyesek. A földmívelésügyi mi

nisztérium az 1937. évi tavaszi és őszi 
vetés céljából kedvezményes áru fűma
got bocsát rendelkezésre a legeltetési 
társulatoknak. Az igénylést a várme
gyék gazdasági felügyelőségeinél kell 
bejelenteni. — Tovább gyengül a tojás 
ára. — Olcsóbbodnak a zöldségfélék. — 
A búzazáloglevelek kamatszelvényeinek 
beváltásakor 1937. év január havára át
számítási kulcsként egy métermázsa 
búza fejében 17.90 aranypengőt kell al
kalmazni.

Terményárak. Budapesten. Búza: 
18.75—19.50, rozs 16—16.15, takarmány- 
árpa 13.80—14.70, sörárpa 16.50—21, 
zab 16.80.—17.15, tengeri 9.30—9.50 pen
gő métei mázsánként.

Állatárak Budapesten. Sertésárak. 
Uradalmi nehézsertés páronként, 340 
kg-on felül 109—110, 340 kg-on alul
104—108, szedett, közép p-ként 220— 
260 kg-ig 104—108, könnyű páronként, 
180—220 kg-ig 98—102, silány páron
ként, 100—180 kg-ig 90—96, öreg, ne
héz páronként, 300 kg-on felül 97—102,

szedett, öreg 93—96, angol hússertés 
páronként 180—220 kg-ig 103—107, an
gol sonkasüldő páronként, 120—150 kg- 
ig 96—102 fillér élősúlykg-ként. — Vá
g ó m a r h a v á s á r .  Tarka bika 44—70, 
magyar ökör 41—56, tarka 40—86, ma
gyar tehén 42—66, tarka 41—76, magyar 
bivaly 36, növendékmarha 20—36 fillér 
élősúlykg-ként.

Szerkeszt ő i  üzenetek
P. I. Sajtoskál. Költeményét közölni 

fogjuk. — Olvasóinkat kérjük, hogy 
címváltozásukról, a régi címmel együtt 
azonnal értesítsék a kiadóhivatalt. — 
Helyszűke miatt több karácsonyi cik
ket ki kellett hagynunk. — N. N. For
duljon bizalommal a lelkészéhez. Az 
evangélikus lelkész nemcsak a szószék 
magasságából prédikál, hanem minden
ben pásztora híveinek. — X. Az egy
házat sohase tévessze össze az embe
rekkel. Az emberek gyarlók, bűnösök, 
ez egyház szent és örök, — a Krisztus 
teste!

Terjesszük a „HARANGSZÓ“-t!

HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére a következő 

adományok folytak be:

Szabó János Vönöck, Ambrus József 
Celldömölk, Hetyésy Lajos Mesterháza, 
Molnár Erzsébet Győr 10—10 fillér. — 
Baján Kálmán Somlószőllős 12 fillér. — 
Lada József, özv. Molnár Antalné Szom
bathely 17 fillér. — Szabó Linus Ujma 
lomsok, özv. Szalai Gáborné Bábony- 
megyer, Dámay Károlyné Pásztó, Mé
száros Ferencné Sárvár, Németh Sán
dor Rábcakapi, Szabó Sámuelné Gérce, 
özv. Bodó Boldizsárné Rákoskeresztúr, 
Reményi Ede Rudabánya, Szabó Gyula 
Sopronbánfalva, Szolnoki Ferenc Sop
ron, Pór Ferencné Kiskunfélegyháza, 
özv. Vámossy Pálné Sashalom, Koncz 
István Szergény, özv. vitéz Szeles La- 
josné Rábaszentmihály, Mórotz Sándor 
Kemenesszentmártort, Bánfalvai Ignác 
Nagykanizsa, Fuchs Pál Sopron, Mód 
Jolán Nagysimonyi, Gerencsér József 
Árpás, Weisz Erzsébet Hegyeshalom 
20—20 fillér.

A magyar lótenyésztés mai helyzete.
Irta: v ité z  P e ttk ó  Szan d tn er T ibor alezredes, 

a bábolnai ménes parancsnoka.
H a r m a d ik  k ö z le m é n y .

Abd el Kader mondja: „Minden dolognak meg van a
maga sziklaszirtje, melyen hajótörést szenved. A lónál e szirtet 
a túlságos nyugalom és a megkövéredés képezi, mi egyúttal 
betegségeinek kútforrása is.“

„A Sahara lovai“ című könyvben olvashatjuk:
„Hegyen fel ne serkents,
Hegyen le ne kergess,
A lapályon ne kímélj,
De otthon ám ne felejts el!“

Érdekes, hogy Nagymagyarország volt s most Szerbiához 
csatolt bukin-palánkai méncsikótelejjén, — ahol az egész or
szág területéről gyűjtötték össze a vásárolt egy éves mén
csikókat — a mirigykor egész esztendőn át dühöngött és 
szedte áldozatait, mert a csikókat túlnagy mértékben kényez
tették, széltői, hidegtől óvták.

Csonkamagyat'ország ménc9ikótelepén, Puszíaszentkirá
lyon a méncsikók télen-nyáron a szabadban élnek. Éjjel is nem 
istállóban, hanem inkább a kifutóban levő hóra, sárba feküsz- 
nek. Jól vannak etetve, sokat mozognak, nyáron hatalmas szi
kes legelőkön élnek és a csikótelep fennállása óta immár ki
lenc esztendeje mirigykor csak egy ízben fordult elő.

Pedig ide is a csonka ország minden részéből vásárolt 
egy éves méncsikókat gyűjtik s volna alkalom a mirigykor 
behurcolására.

Meggyőződésem, hogy itt csak a jó etetés melletti edzés 
védi meg a csikókat a járványoktól.

A jó etetésre különösen fel kell hívnom lótenyésztő gaz
dáink figyelmét, mert sok gazdaságban, ahol a gazdasági mé
nes kancái jól tartatnak ugyan, a csikók megfelelő etetésére 
nem fordítanak kefiö gondot és mindent — a csikók növeke
dését, fejlődését is — az állami méntől várják.

Sok igazat mond az a régi arabs közmondás: „Ha nem 
láttuk volna, hogy a lovakat lovak nemzik, azt mondottuk 
volna, az abrak nemzi őket.“

Az etetésről beszélvén, el keö mondanom, hogy a sok 
Bábolnát látogató külföldi majd mindegyikének feltűnik, hogy 
Magyarországon mennyi lezsarolt sovány ló látható.

Ilyeneket kérdeznek: „Hogy engedheti ezt meg az állat
védő egyesület?“ vagy „Hogy tűrheti ezt a rendőrség s miért 
nem bünteti meg e sovány, agyonkínzott, agyonhajtott lovak 
gazdáit?" „Nálunk, külföldön, ez nem volna lehetséges“ stb.

Sajnos, el kell ismernünk és be keü látnunk, hogy kül

földön, de talán a keletet kivéve, sehol a világon ilyen sok so
vány, csupacsont és bőr lovat látni nem lehet, mert főleg nyu
gaton, csak az tart lovat, aki azt becsülettel el is tudja tartani.

Hazánkban is ideje volna már, hogy az államrendőrség 
az állatvédő egyesülettel karöltve végetvetne e szégyenletes 
állapotnak. Átért nem az általános szegénység az oka ennek, 
mivel látjuk, hogy sok igazán szegény, de rendes, tisztességes 
zsellér vagy fuvaros megfelelően el tudja tartani a lovát; — a 
hiba rendszerint a ló gazdájában van, ki ha kevesebb szesszel 
is beérné, bizonnyal maradna egy kis abrak és takarmány sze
gény nyomorult hűséges, odaadó munkatársának is.

A másik igen fontos kérdés, a csikók legeltetésének kér
dése és az ezzel kapcsolatos legelőkérdés. Ezt az olyan sok
szor hangoztatott fontos kérdést megfelelően megoldani még 
senkinek sem sikerült. Vannak ugyan községek, — de felette 
csekély számmal, — ahol a szarvasmarhalegelö mellett, vagy 
azokkal együtt jut legelő a község csikóinak is. Elrettentő 
dolgokat láthat az ember, ha a községeket járja. Pl. Bonyhá- 
don — borjú módjára — szopós csikókat láttam kötéllel a já
szolhoz kötve. Amíg be nem fogja — lehetőleg egy vagy más
fél éves korában — mindig.csak áll szegény csikó, legfeljebb 
az itatáshoz engedik ki a kúthoz vagy a kocsi után kötve vi
szik ki a határba, amikor örömében ide-oda ugrálva hol a ke
rékbe, hol a lőcsbe, hol a tengelyvégbe vagy a kiálló nyújtóba 
veri s teszi tönkre lábait.

De láttam évekkel ezelőtt egy ménesben — amely most 
már egyike a legjobban vezetett méneseknek — egy egész 
istállóra való egy éves csikót állandóan — éjjel-'nappal — he- 
ringek módjára szorosan egymás mellé kötve úgy, hogy a 
mozgásban és fekvésben teljesen tolva voltak.

Mi lehet az iiyen módon nevelt és tartott csikó sorsa? 
Hogyan fejlődhessenek a puszták e szaladó és játszó csikói e 
tömlőzökben, bilincsekben?

Ezekből csak puha, semmire sem használható ll-od, 
vagy 111-ad rangú lovakat várhatunk. Márpedig ma csak első
rendű lovat nevelhetünk — hogy számításainkat megtalálhas
suk. Régen az egész Európa bérkocsis lovait mi szállítottuk a 
másodrendű, kevésbbé sikerült — de akkor még az ősi legelő
kön nevelt — kemény lovainkból. Ma csak nagy pénzt érő el
sőrendű használati, katona vagy versenylovat vagy olcsó, se
lejt vágó lovat exportálhatunk.

A cél tehát csakis az elsőrendű ló tenyésztése lehet, 
amelynek felnevelése azonban legelő nélkül meg nem oldható.

De miért nehéz ma a legelő kérdése hazánkban?
A legelőkre semmi gondot és ápolást nem fektettek, 

még a marhatrágyát sem seperték, kenték szét, a tövist, gazt, 
nem irtották, annak trágyázásáról sohasem gondoskodtak s így 
az egyre rosszabbodván, a gazdák, bérlők s bölcs községi ta
nácsok, azok legnagyobb részét feltörették s az állítólagos 
többtermeié« szolgálatéba álfftatták.
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A meghagyott legelőrészeket pedig — továbbra sem ke
zelve — oly rossz állapotban tartották, hogy azon állat meg 
nem élhetett.

Öttingen írja könyvében: „Egy jó és helyesen, megfele
lően gondozott állandó legelő mennél régibb, annál jobb, an
nál erőteljesebb lesz.“

A német belterjes mezőgazdaság megalapítója, mestere, 
Thaer tanár azt írja: „Állandó legelőket létesítsünk s az azok
ban élő erőt tekintsük őseinktől öröklött és utódainkra ha
gyandó és megőrzendő kincsnek s aki ezeket feltöri s a benne 
rejlő erőt kizsákmányolja s elpusztítja, tekintsük tékozlónak és 
árulónak, mert a bennök rejlő csodálatosan nagv erőt ha fel
törjük, örökre vagy legalább is hosszú, nagy időre elveszítjük, 
dacára, hogy látszatra azért szép és dús, erős füvet, pázsitot 
létesíthetünk.“

Sajnos, ezt a nagy bűnt az állami ménesbirtokok vezető 
gazdatisztjei is elkövették, sőt Mezőhegyesen a múlt évben 
szántották fel az utolsó ősi legelő felét és állami méneseink 
még ma is erősen sínylik a ménesbirtokok legelőkérdésének 
megoldatlan voltát.

Hazánkban, különösen a nagy uradalmakban a belterjes
séget a legelők feltörésével kezdte/, ahelyett, hogy a legelők 
javítására, gondozására gondoltak volna s azokon át jutottak 
volna a belterjességhez. Külföldön a legelő megbecsült része 
a birtoknak, nálunk — elhanyagolt voltuk miatt — azt mint 
feleslegest, semmit sem érőt kezelték, mört mindig csak az 
volt a kérdés — mennyi a szántó? A legelő és az út nem szá
mított, pedig a belterjességhez a jó legelő és a jó út is hozzá 
tartozik, sőt attól elválaszthatatlan.

Hogyan oldjuk meg immár a lehetőségekkel számolva a 
csikólegelök kérdését, nagy-, közép-i és kisgazdaságokban? 
Nagy uradalmakban ha van még ősi legelő, akkor azt fel kell 
javítani, az ismert módozatokkal. (Gyomirtás, skarifikálás, 
komposzt, istálló- vagy műtrágya vagy -50%-os trágyalé öntö
zéssel). Ez utóbbi móddal hihetetlen eredményeket értem el. 
Természetesen a felülvetés is elengedhetetlenül szükséges. Ha 
már ősi legelő nincsen, állandó legelő létesítésére töreked

jünk, amelynek létesítésénél az aljfüvekre, különösen a tarac- 
kosgyökerüekre és pillangósokra legyünk figyelemmel. Hang
súlyozom, hogy legelőt sohasem szabad sorba, vagy pedig 
védnövénnyel vetni, hanem a legjobb, ha a vetögépről a cso- 
roszlyákat levesszük s a csövek alá egy ferdén elhelyezett 
deszkát akasztanak. így vetik a német állami méneseikben és 
magángazdaságokban is az oly csodás állandó legelőket.

A középbirtokosok helyzete nehezebb, mert ezeken a 
kisebb birtkokon ritkán találunk már ősi vagy más legeltetésre 
alkalmas területet. Tekintve azonban — az ilyen középbirto
kon élő — nem nagy csikólétszámot s tudva azt, hogy jól ke
zelt és gondozott legelőkből nem kell oly nagy terület, a legelő 
kérdést egy egyszerű drótszállal bekerített s állandó legelőnek 
vetett s gondozott legelővel a legjobban oldhatjuk meg.

Hogyan oldjuk meg tehát a csikók legeltetési és mozgási 
lehetőségeit? Ennek a megoldása könnyen keresztülvihető, ha 
nem is a legtökéletesebb módon, de mindenesetre a csikók ja
vára. Esztendőkkel ezelőtt a Moson megyei Levél községben, 
közel a falu széléhez egy eléggé nagy (ha jól emlékszem, lehe
tett vagy 6—8 holdnyi terület) legejőszerű területet láttam be
kerítve, amelynek közepén kút állott itatóvályukkal. Reggelen
ként ebbe eresztették csikaikat a gazdák, hogy egész nap a 
szabadban lehessenek. Legelni való nem sok volt, de szabadon 
szaladgálhattak a csikók. Volt gazda, ki délben is, volt, ki csak 
este velzette haza csikóit, hogy otthon rendesen elláthassa őket. 
Napközben a kisbíró nézett olykor a csikók felé s ekkor vizet 
is mert az itató vályúkba.

Mint mondám is, ez nem pótolhatja teljesen a legelőt, de 
mindenesetre a csikók egész nap, télen-nyáron szabadon mo
zoghatnak. Amely község nem rendelkezik csikólegelövel, ez a 
megoldás módot nyújt a csikók ésszerű felneveléséhez. Ma 
csak azokat a módozatokat lehet ajánlani, amelyeket meg is 
lehet valósítani. Ezt pedig minden község könnyű szerrel meg
teheti. Falra hányt borsó lenne, minden évek hosszú tapasz
talataiból fakadó tanácsom, ha azokat egy kis jóindulattal, 
eréllyel és erős akarattal meg nelm valósítanánk.

(Folytatjuk.)

Kőszeghyné gyógy és francia fűző
készítő. Híveinknek árengedmény. Vi
dékre is szállít. Budapest, III., Bécsi-út
88., II. 70. 2—2

STELCZER KÁROLY
műasztalos, lakberendező 

GYŐR, KOSSUTH LAJ0S-U.24.
Bejárat Palatinus-utca 4. sz.

C ég em  k ü l ö n l e g e s s é g e  t 
s z a v a t o l t  jó k iv i t e lű  m o d e r n  
h á l ó s z o b á k  o l c s ó  á r b a n .

Evangélikus lelkész vagyok, falura 
keresek feleségem mellé 40—50 év kö
rüli, csekély nyugdíjjal bíró, munkasze
rető özvegy nőt, aki a háztartási teen
dőket feleségemmel közösen elvégezné. 
Készpénzfizetést nem tudok adni, ellen
ben az illető teljes ellátást kapna s csa
ládomhoz tartozónak tekinteném. Evan
gélikus lelkészi hivatal, Nagyszokoly. 
(Tolna vm.) 1—2

Szappan, ié sü , k ö ln iv íz , parföm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóbb napi áron kaphatók az

Gyakoroljuk a virágmegTimast. hogy 
anyagiakban szűkölködő protestáns öreg 
testvéreinket is gondozásba vehesse a 
Bethánia Virágszövetsége. Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Esz
ter címre küldendők. 16—24

HOGYAN TÁMOGASSUK 
A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z K E R Ü 
L E T E K  JÓ L É T I E G Y E S Ü L E T É T ? !

Evangélikus ember családjáról a 
„Jóléti Egyesület“ útján gondosko
dik. Egyházi érdek is a „Jóléti Egye
sület“ felkarolása. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egye
sületre. A Jóléti Egyesület minden
fajta biztosítást felvesz: temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, 
gyár. szavatosság, autó, szállítmány, 
jég, eső és betegbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben.

A jéléti egyesület 1936. évi programmja: 
Gondoskodás a gyermekről I

Templomaink fűtése könnyen meg
oldható, nagyon kevés fűtőanyaggal az 
általam készített már több helyen hasz
nálatban lévő kályháimmal. Kéményt 
magam készítem el. Uj torony és régi 
torony fedését és javítását jótállással, 
mérsékelt árért állás nélkül készítek. 
Hívásra költségemen megjelenek. Payr 
Gusztáv, Csorna. 1—2

Harmóniumok eladók, részletre is. 
Kovács Testvérek, Budapest, IV., Mol
nár-utca 26. 1—4

VIRÁGOT,
KOSZORÚT
legolcsóbban

STIXIÉ-től
csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6.
Telefon 9-46. Aki a »Harangszó‘-ra
hivatkozik, 10% engedm ényt kap!

Szerkesztő-bizottság:
IRÁNYI KAMILL, Dr. ITTZÉS ZSIGMOND, 

MARCSEK JÁNOS, NÉMETH KÁROLY,
Dr. SCHUTT GYULA, SZENDE ERNŐ, 

SZUCHOVSZKY GYULA, TÜRÓCZY ZOLTÁN. 
Felelős szerkesztő és kiadó:

SZABÓ JÓZSEF.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Baross-nyomda Uzsaly él Koncz. T.:7-63,

„E rzsébet“ drogériáb
(» y ö r ,  K a z i n c z i  -  u t c a  í .  ‘ 
Aki e  h i r d e t é s t  felmutatja, vásárlásnál 
S s tárai ék e r» g e d m é n y ^ > e « l^ r fc s ;& g tÍH i

Terjesszük a „HARANÖSZÖ'M!

Felvilágosítással és tájékoztatás
sal szolgál az egyesület központja: 
Budapest, IV., Hajó-utca 8/10. (Év. 
bérház.) Telefon: 186-3-32., valamint 

illeti fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Békéscsaba, Szeged, Pécs, 

érvár, Győr, Szombathely. 
:n jegyházközségben megbízottai 

vannak.^az egyesületnek.
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