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Vizkereszí — a misszió ünnepe.
A kkor monda az ő tan ítványainak: 

Az aratni való sok, de a munkás kevés. 
K érjé tek  azért az aratásnak U rát, hogy 
küld jön munkásokat az ő aratásába.

M áté  9, 37— 38.

Most is, mint akkor, Jézus látja a nagy aratást. 
Soha a misszió hosszú történelme folyamán nem vol
tak az ajtók így tárva-nyitva, mint most.

Most, mint akkor, sietésre biztatja Jézus a maga 
barátait. S barátai hallják, amit mond. Soha a misz- 
szió történelme folyamán nem volt a missziói munka 
olyan nagyszabású, sokoldalú és jó l eltervelt, mint 
most.

Most is, mint akkor, így szól Jézus: imádkozza
tok! Az imádság, ez az első és az utolsó, amit elvár 
tőlünk.

S Jézus barátai hallják, amit Uruk mond. Egye
sült erővel száll fö l sokak imádsága a misszió Urához.

Te is imádkozol. S az Ür hallja imádságodat. 
Felel is: kiküldők imádságodra egy misszionáriust. 
Kiküldelek téged.

Te mit felelsz? Azt, hogy kész vagy az enge
delmeskedésre? Vagy csak másokra nézve óhajtod

azt, hogy menjenek ki a misszió munkamezejére? És 
nem csupán te vagy az, aki így imádkozol. Ez is oka 
annak, hogy állandóan olyan kevés a misszionárius.

Vagy ezt a feleletet kapod az Űrtől: kiküldők 
imádságodra egy misszionáriust. Mivel azonban ma
gad öreg vagy, kiküldőm felnőtt gyermekedet.

M it felelsz erre? Azt hogy odaadod gyermeke
det? Vagy azt, hogy imádságodban másnak a gyer
mekére gondoltál? Azt hiszem, sok hívő szülő az 
akadálya annak, hogy gyermeke elvigye az evangé
lium üzenetét a pogányokhoz.

Vagy így felel az Ür: hallottam imádságodat, 
hogy küldjék munkásokat az aratásba. Magad azon
ban öreg vagy és gyermeked sincsen, akit helyetted 
küldhetnék. Kölcsönözz tehát nekem valamit a pén
zedből.

Legtöbbünk felől nem az az Isten akarata, hogy 
kimenjen a misszió munkamezejére. Azt azonban el
várja minden egyes barátjától Jézus, hogy életünket 
—  ott, ahol állunk —  a misszió szolgálatába állítsuk.

Ha ezt Jézus barátai megteszik, nem lesz a misz- 
szió sem ember, sem pénz híján.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A misszió és a háború.
Inter arma silent musae — há

borúban hallgatnak a múzsák — 
tartotta a régi latin közmondás.

Bizonyos, hogy a háború nem 
kedvez a le lki munkának sem. 
Emlékszünk rá, hogy a világhá
ború is annyit rombolt erkölcsi és 
lelki téren, hogy évtizedek kellet
tek annak helyrehozatalához, ha 
egyáltalán helyre lehetett hozni azt 
a, rombolást.

A külmissziói szolgálat is meg
érzi a háborút. Nemcsak anyagi té
ren, bár ez is jelentős. Különösen 
a hadviselő országokban óriási ne
hézségek tornyosulnak a külmisz-

sziói szolgálat anyagi ellátása elé. 
Hanyatlik az adakozó készség, ne
héz a pénznek a missziói mezőkre 
való kijuttatása. — Még jobban 
,érinti azonban a háború a külmisz- 
Isziót lelki téren.

A most megint háborút viselő 
európai ember keze újra véres, a j
ka hazugságtól fertőzött. Véres 
íkézzel pedig nehéz a pogánynak 
bibliát nyújtani s megrendült hi
telű beszéddel nehéz evangéliumot 
hirdetni. El tudjuk képzelni, hogy 
mostanában hányszor kell az euró
pai misszionáriusoknak meghallani 
•az ázsiai vagy .afrikai pogápyoktól:

ti akartok minket megtéríteni?! 
Menjetek haza és söpörjetek a ma- 
agatok háza előtt. Ne nekünk, ha
nem otthon prédikáljatok.

Bizony há a misszió ügye embe
rekre volna bízva, a kilátások nem 
volnának valami fényesek.

A missziónak azonban Krisztus 
az Ura. És ő ágyudörgés közt sem 
hagyja szent ügyét. Ö most is 
munkálkodik.

Az Ür, aki minden rosszból tud 
kihozni valami jó t, a háború vér- 
zuhatagjával is meg tudja termé
kenyíteni a külmisszió vetését!
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Uj esztendő, új parancs, 
új élet.

Űj esztendő küszöbén új vágyakkal 
új rem énységekkel, új tervekkel áll a 
régi vándor, a bűnös, m egrom lott em 
beri szív, az én szívem. N aptárunk új. 
tiszta oldallal, könyveink úi. tiszta lap 
pal kezdődnek, új célok kerülnek elénk, 
csak mi. te. meg én vagyunk még m in 
dig a régiek: bűnben élő. bűnt cselekvő, 
jó t elmulasztó emberek. De ha ez így  
van. pedig így  van lebet-e új rem ény
ségünk az úi esztendő kezdetén? Nem  
kell joggal félnünk attó l, hogy régi ön
m agunk. régi hűneink, régi haszontalan- 
ságunk az ú i évben is 
rosszá, eredm énytelenné  
teszi ú i terveink, ú i cél
ja in k  ú i lehetőségeit?!
Nem  kell-e és joggal, 
m egrém ülnünk attó l, 
hogy ú i naptárlapunk és 
ú j évszámunk nem k e 
zeskedik úi életrő l szá
m unkra? M e rt hiába a 
fehér, tiszta lap, hiába 
az úi 366 nan minden új 
ígérete  és drága a lk a l
ma, régi lé lekkel, régi 
szívvel nem lehet ú i éle
te t élni! M á r pedig ne
künk új életet kell é l
nünk: nekem ezt az esz
tendőt ú i szívvel, ú j lé 
lekke l kell kezdenem és 
m egjárnom . M e rt Isten, 
aki az ú j évszámmal új 
kegyelm i esztendőt nyit 
szám unkra, ú j é letet vár 
tő lünk, m ert N ek i ú j p a 
rancsai vannak szá-

m unkra. Űj, nehéz parancsok várnak rám ; 
ij követelésekkel áll elém Az, A ki az új 
esztendőnek is U ra. Háborús, gyű lö l
ködő, kegyetlen, bűnös világban m egint 
az új parancs hangzik  felém az írás 
lap ja iró l. „Új parancsolatot adok nék- 
tek, hogy egym ást szeressétek; am int én 
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást. E rrő l ism eri meg mindenki, 
hogy az én tan ítványaim  vagytok, ha 
egym ást szeretni fo g já to k .“ (János 13, 
34— 35.)

M egtarthatatlan  nehéz parancs, ha a 
magam akaratával, önerőmm el akarom  
élni. Ám az, A k i a parancsot adta, végbe 
is viszi azt: „imé, m indent újjá teszek“. 
Nem  nekem kell rég i, bűnös szívemet, 
m egrom lott életem et erővel újjá, a p a 

rancsmegtartásra alkalmassá tenni, — h i
szen ez teljesen hiábavaló vesződség 
is —  hanem ö  az Ür, a nagy Parancs
osztó úgy a lakítja  a neki átadott szí
vünket, lelkünket, egész valónkat, hogy  
m ár nem lehetetlenség az új parancs 
megtartása. Krisztusban ú jjá  lett é letem  
boldog, hálás bizonyságtevése lesz a sze
re te t parancsának betöltése. Nem azért, 
m ert én olyan tökéletes vagyok, hogy  
szívemben harag, gyűlölség, irigység is
m eretlen hatalmak, nem azért, m ert erős 
akaratom  olyan nagy úr, hogy előle e l
takarod ik  minden gonosz indulat, nem
azért, mert olyan jó  vagyok, hogy belő 
lem  csak szeretet, kegyesség árad, ha
nem egyedül és k izá ró lag  csakis azért, 
m ert az én gonosz régi életem et á ldo tt, 

éle tform áló , régi rosz- 
szat ú jjá  tevő kezébe  
vette a karácsonyi b ö l
cső szent G yerm eke, A k i 
m egtartásom ra szü letett 
és A k in ek  neve az én 
szám om ra is Jézus K risz
tus.

Jövel U ram , ú j eszten
dő küszöbén tedd ú jjá  
régi bűnökkel terhe lt éle
tem et, tedd ú jjá , a T ie d 
dé, az én m eg ro m lo tt 
szívem et is!

O lva sd ,
terjeszd .

tá m o g a s d
a Harangszói!

Tizenkettedik órája, hogy komolyan vegyük a bel- és külmisszió szent ügyét!
S z e re z z

ú f  e lö f lz e tö U e t!

Élő nevek.
Vizkeresztí levél a Harangozó

Kedves Olvasótáborához.
N em régiben va lak i m egküldötte ne

kem  a Harangszó fo lyó  évi vízkereszti 
számát. A m int nézegettem  azt a lappél
dányt, azt a gondolatot tudatosíto ttam  
magamban, hogy ezt b izonyára azzal a 
célzattal kü ldötte  meg a barátom , hogy  
i t t  kinn semmi körülm ények k ö zö tt se 
vesszem el szemem elől legfontosabb  
tennivalóm at: „az élő kövek“ jövendő  
beépítését Krisztus egyre épülő anya- 
szentegyházába. A zé rt vagyok itten , 
azért bajlódom  a nyelvvel, hogy bűne
ikben m egholtak megelevenedjenek, 
hogy holtak nevei irattassanak be az 
Élők-könyvébe.

K ínai világ, kínai nevek.

B izonyára nem lesz érdektelen, ha 
előbb egyet-m ást m egpróbálok elm on
dani a k ína iak  családi és utónevéről. A 
családok és egyének elnevezésénél szinte 
egészen ú j v ilággal állunk szemben, jó l
lehet a kínai névhasználatnak a m ag yar
ral van némi kapcsolata. A népek szo
kásátó l eltérőleg, a k ína i is, éppen úgy, 
m int a m agyar, először m ondja meg a 
családi nevét és csak azután az utónevét. 
Hanyiben tehát rokon a m agyarral. De

minden másban e lté r nemcsak a m ienk
től, hanem minden más nép névhasznála
tától.

M e ly ik  népnek ju tn a  például eszébe 
íz , hogy az országa fö ld jé re  lépő és ott 
huzamosabb ideig élni szándékozó ide
gentől vezetékneve m egváltoztatását k i 
'ánja. De a k ína iak  kénytelenek előál- 

lani ezzel az igénnyel. M erő  képtelenség 
i k ína iak tó l azt k ívánn i, hogy a nem ép 
aen ruganyos írásrendszerük segítségé
vel á tír ja n a k  m indenféle nemzetiségű és 
hangzású neveket. E m e lle tt a kínaiak  
aem is vo ltak hozzászokva egyszótagu- 
íknál hosszabb nevek kimondásához. A 
kérdést m egoldották azzal, hogy aki K í
nában akar élni, annak legyen kínai ne
ve. Ez a követelés fennáll azután misz- 
■-zionáriusra. kereskedőre, követre, kivé 
tel nélkül. Ahogyan az i t t  élő kínai neve 
így tagu  szóval k ie jth e tő  főnév, épper 
úgy az idegenek neve is legyen ilyen  
egyszerű.

Mindössze 100 vezetéknév.

Képtelenségnek hangzik , de tény 
hogy a több száz m illió  lakosú óriási b i
rodalomban mindössze egyszáz családi 
név használatos. P ek in g tő l le egészen 
Kantonig ugyanazzal a száz névvel ta 
lálkozunk, azzal a száz névvel, amely 
m ito lógia i, mondái e redetre  vihető visz- 
sza. Valaha száz család a lko tta  a kínai 
népet s a mostani nagy nem zet ereknek

egyenes leszárm azottja. A rany, ö re g , 
F eh é r stb. nevüek a lk o tjá k  nyelv iskolánk  
tan á ri karának is jó  hányadát. K ü lönö
sen elterjedtségnek örvend az „ ö re g “ 
név. (A korosság, öregség nagy tiszte 
s ib e n  áll Kínában.) K ü lfö ld ieknek kü - 
önös előszeretettel adom ányozzák azo- 
:a t a neveket, szavakat, am elyeknek igen  
ó és szép jelentése van. M ind en eke lő tt 
ill ez a megállapítás az idegen orszá- 
roknak adott elnevezésekre.

A z azután a k ína i udvariasság körébe  
f artozik , hogy a fe lebarátom  vezeték
neve nagyon értékes, m íg a m agamé, 
‘ eljesen értéktelen valam i. H a  egy ősei 
hagyományaiban nevelt k ín a i legelső  
kérdésként, bem utatkozásként m egkér- 
le z i valaki nevét, a k k o r azt m ondja: Az 
ö n  drága, becses neve? A kérdezett pe- 
lig  ugyanúgy felel: m éltatlan , értékte len  
revem . . .

Kínában kim ondhatatlan nagy je le n 
s é g e  van a névjegynek. Sokszor m ég  
hivatalos személyek szemében is na
gyobb fontossággal b ír  a névjegy, m in t 
íz  útlevél. A névjegynek úgy k ínai, m in t 
degen nyelven fel ke ll tün te tn ie  az i l 

lető  nevén kívül fog lalkozását, lakását 
itta. (Szerencsére a névjegy beszerzése 
ootom  olcsó.) U g yan így  nélkü lözhetet
len a kis pecsét, am elybe k ína i nevük  
ielei vannak belevésve. De ezt nemcsak 
a külfö ld iek, hanem m aguk a  k ína iak  is 
fo ly to n  zsebükben h ord ják .
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Kung Jo han.
Az én kínai nevem egy a száz közül. 

Az új vezeték nevemet a missziói mun
kamezőnk finn vezetője és kínai taná
raim választották. A Kung név tarta l
mazza családi nevem három első betűjét 
és ugyancsak K-val kezdődik. — A Kung 
nevet évezredek óta minden kínai gye
rek ismeri és sok otthoni számára sem 
ismeretlen teljesen. A nagy kínai tanítót 
Kung fu tcö-nek (magyaros kiejtéssel 
írtam, míg a latinos, általánosan elter
jedt forma: Konfucius) hívják. Fu tcö 
szavak tanító mestert jelentenek és ezt 
a megtisztelő elnevezést az utókor ado
mányozta Kung mesternek.

A kereszt nevemet én magam válasz
tottam és az azonos János névvel.

Az utónevek útvesztője.
A családi-nevek szerfeletti egyhangú

sága és egyöntetűsége mellett az utó
nevek olyan sokaságával állunk szem
ben, hogy az bizony időt vesz igénybe, 
míg e téren valaki külföldi kiismeri ma
gát, de még akkor sem tud azzal azo
nos értelmű elnevezést találni. Rettenete
sen megsértődve érzi magát a kínai em

ber, ha valaki, legyen az akár az ő ba
rátja, őt a „keresztnevén“ szólítja meg. 
A szüleitől kapott nevet nincsen jogá
ban senkimásnak ajkára vennie, mint a 
saját szüleinek, vagy igen magasrangú 
személyiségnek.

Ezért van minden kínainak még egy 
második utóneve, amelyet meghittebb 
társai használnak az illető megszó.ká
sára. Ezt néha csak iskolás korában 
kapja a gyermek tanítójától. A már em
lített nevek egyikét sem lehet azonban 
keresztnévnek nevezni. A névadás fenti 
módja pogányoknál éppen úgy megta
lálható, mint a keresztyéneknél. A szent- 
keresztség alkalmával még egy másik 
nevet is kapnak. Ez azután nagyon sok 
esetben bibliai vonatkozású. Legnagyobb 
csodálkozásomra azonban ezt a kereszt
nevet sem használják általánosan. Csu
pán a szülők és a gyülekezet vezetői ve
szik ajkukra valakinek a keresztnevét, 
amikor őt valamiért meg akarják szólí
tani.

A bibliai nevek kínai formája.
Az eddig elmondottakkal kapcsolat

ban önként kínálkozik az alkalom, hogy 
írjak egy keveset arról, hogy hogyan ü l

tették át a mi Urunk nevét a kínai 
nyelvbe. Kínálkozik ez a gondolat annál 
is inkább, hiszen vízkeresztet újév ün
nepe előzi meg, amelyet Jézus neve- 
napjának, Jézus névadása napjának kell 
neveznünk.

Héber és görög eredetű tulajdon
neveket magátol értetődően nem volt 
könnyű feladat átplántálni a kínai nép 
nyelvére. Nem szabad ugyanis elfeled
nünk, hogy ennek a nyelvnek nincsen 
ábc-je. Csupán szóképei, jelei vannak, 
ameiyek egytaguak, de amelyeket szé
pen össze lehet iüzni. Ha még a két-há- 
rom-négy je l mellé egy függőleges vo
nást is húznak, akkor mindenki tudja, 
hogy it t  tulajdonnévvel állunk szemben 
és egyáltalában nem kell a kínai jel 
eredeti jelentését tekintetbe venni.

A napokban egyik kínai tanítómmal 
éppen a bibliai nevekről beszélgettünk. 
Szent lelkesedéssel beszélt nekem arról, 
hogy a Biblia-fordítás idejen a Szent 
Lélek égész bizonyosan segítette azokat, 
akik a fordítás terhes, munkáját hordoz
ták. Különben hogyan találtak volna ők 
olyan találó szavakat és kifejezéseket, 
mint amilyenekkel átplántálták az Írást

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 4

Irta: M o h r  G e d e o n  Kassa.

— Mégis csak gonosz kend — tüzelt a jó néne. — De 
ne higyje, hogy már mindennek vége! Amikor Bálint úr elbú
csúzott, mindenkihez ejtett egy jó  igét. Olyan volt a szava, 
mint aki már vissza nem is készül. De ott termett Gyurka, 
az ifjú  úr, s megfogadta mindannyiunk előtt, hogy ha szép
szerével atyját nem mentik fel, ártatlanul talán halálra ítélik, 
elmegy ő egymaga s Isten kegyelmével ki is szabadítja. Ne 
örüljön előre oly nagyon, gonosz, istentelen ember!

Mihály figyelmesen hallgatta Szénásné kitörését. Csak
úgy itta magába a szavakat. Hiszen éppen erre volt ő kiváncsi. 
Most pedig már elég is. Kimutathatta a foga fehérét.

— Hallgasson kend, Szénásné, vénasszony! Prézsmitálni, 
fecsegni, azt jó i tud, de bezzeg elzü.lik a háza táján azalatt 
minden. Engem is csak feltart sok üres kotyogásával. Tüstént 
menjen a üo.gára! — s azzal már sarkon is fordult.

A „szomszédasszony lelkem''-nek csak tátva, nyitva ma
radt a szája, ily elvetemedettség hallatára. Mélyeket- lélegzett 
egy párszor.

— Minek is álltam szóba vele — nyögte. Maga sem tudta, 
hogyan ju to tt haza. — De ez az Isten keze volt — gondolta. — 
így van ez: a bárányok ne keveredjenek a farkasok közé, mert 
rajta vesztenek! — S ez a gondolat még büszkévé is tette. 
Jólesően bizsergett a szive, hogy ő a bárányok közé tartozik.

5. Csillag.
Mihály több okból gyűlölte Kerekeséket. Bálint úr, mint 

jó lelkipásztor, többször nyíltan mutatott rá istentelen, bűnös I 
szokásaira, botlásaira és megbízhatatlan jellemére, intése nem 
volt soha fennhéjázó. Ügy teddette meg őt, mint az eltévedt 
embert, akit a jó útra vissza kell vezetni. Mihály azonban ebben 
sértést érzett és a harag benne csak még erősebb lett, hogy 
dorgálása folytán a lelke mélyén megszólalt lelkiismerete, me
lyet azonban sietett nyomban elnémítani.

— Vannak még nálam is gonoszabbak! — gondolta ilyen
kor. — A többi sem olyan, mint a ma született bárány! A má
sét elvenni, elédesgetni, azt is tiltja  Isten!

— Mihály it t  az ő szemefényére, Csillagra gondolt. Négy 
éves tüzes csikó volt ez. Még csak alig törték nyereg alá. Nem 
is tűrt meg akárkit a hátán. Toporzékolt, ágaskodott, hányta, 
vetette magát, két hátsó lábával a magasba rúgott, mintha 
kézen állna, ha valaki hátára vergődött. Nevét onnan nyerte, 
hogy a tiszta, egyszínű almásszürke testén csak egy tenyérnyi 
fehér folt villogott, homlokán, mint valami kis csillag.

Kerekes Gyurka pedig nagyon szerette ezt a csikót. Még 
kicsiny korában, amikor félszegen, négy ügyetlen lábon oldal-

gott anyja körül, úgy eldédelgette, cukorral, süteménnyel, hogy 
Csillag már, ha csaK meglátta, odairamodott Gyurka elébe és 
hosszú lejevei hozzá hízelkedett. A liú  pedig előkotorászott 
zsebéből egy-egy árpacukrot, megsímogatta homlokán a kis fe
hér szói csomói. Kesoub egynéhányszor a mezőn Kerültek össze. 
A barátság ta rto tt még mindig közöttük. Gyurka csak úgy a 
szőnie íelpattant reá es nekuramodtak a szeies világnak. Kan
tár helyett a sörényét fogta, futás közben meg-megveregette 
nyakát es szeretőn súgta a fülébe:

— Csillag, kedves Csillag. Én jó táltosom.
S ez a nehány szó olyan volt a paripának, mint a balzsam. 

Bűvös erő cirógatta meg dobhártyáját és nem táncolt, nem to 
porzékolt.

De mást aztán nem is engedett magához.
S az volt csalt a látványosság, amikor Mihály először mun

kába lógta, bzepen lelnyergeite, zabolát nyomott a szájába, 
Kantárt vetett at a lején. Csillag már e műveletnél is nyugta
lankodott. Kapálta a lóidét, léiét emelgette, lorgott egy hely
ben, mintha íüieben bogár mászkálna. Hanem a java akkor 
Kezdődőit, m ikor a gazua nyeregbe akart szállni. Olyan tán
cot, bukdácsolást lejtelt, hogy Mihály csak a földön szedte 
össze magat. 6 egy szerencse, hogy a kantárt fogta, mert 
iiuionben a csikó ott is hagyja őt világ csúfjára.

— Haszontalan, beste lajzat! — szitkozódott Mihály.
Ostor került elő a sarokból, sarkantyút kötött csizmáira,

elagyabugyálta lovát s csak úgy ült fel rája ismét. A szom
széd gyerekek már ölsszeiutottak és szájtátva nézték a jele
netet. Csillag olyanokat ugrott, mint a bakkecske, farolt, o l
dalvást járt, rázta, tépte egész testét. Mihály kezdte magát 
porul érezni, de azért nem engedett. Sarkantyús lábait a ló 
vékonyába vágta, hogy vér serkent nyomán, ostorával hatal
masakat húzott rajta. Ilyen küzdelemben jutották át a szérűn 
ki a mezőre. Gyurkának könny gyűlt a szemébe, ahogy fájó 
szívvel nézte ezt a lovaglást a távolból.

— Hogy nem szólna hozzá csak egy szelíd szót is! — 
sóhajtotta.

Mihálynak még sokszor kellett ezt a leckét megismétel
nie. míg annyira vitte, hogy Csillag nyugodt ügetésben meg
tűrte a hátán. Azonban a végén mégis csak célt ért. Jutalom
ból érte megkötözött lábbal ugyan, de legelni hagyta künn 
a mezőn. S ilyenkor a kipányvázott Csillag, ha Gyurkának is 
arra felé v itt az útja, melléje bicegett béklyózott lábain s 
hozzá dörgölőzött. Látták ezt nem egyszer a falusi népek s 
mondogatták is erősen fejcsóválva:

— Nem Mihályé a ló, Gyurka az igazi gazdája.
Fülébe ju to tt ez a gazdának is. Bosszankodott eleget s

váltig fogadta, hogy tőle az ő Csillagát sem a fiú, sem más 
soha el nem veszi s csak azért is mindig rajta portyázott.

(Folytatjuk.)
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a kínai ember világába. Hiszen a fordí
tást akkor végezték, amikor az azt vég
ző külföldi nem tudott még behatolni a 
kínai szellem világába s viszont a mun
kában segítkező kínai nem volt tökéle
tes az angol nyelvben. Mégis a legna
gyobb csodaként a Biblia a kínaiakhoz 
a kínaiak nyelvén szól, kínai kifejezése
ket és szóképeket használva fel.

...é s  hívták nevét Jézusnak.

Ha Jézus nevét a kínai jelekből ol
vassuk ki, akkor magyar betűkkel át
írva Jé szu-nak hangzik. Két sok vonás
ból összetett kínai jel szükséges ahhoz, 
hogy ezt a nevet leírja a kínai. Mind a 
két jelnek megvan a maga önálló je
lentése is. Ha a Jé-nek hangzó jelet ele
mezzük, akkor azt találjuk, hogy az 
mindent hallást, mindent látást és moz
gást jelent. A Szu szótag megint két 
kisebb jelből tevődik össze. Az egyik iel 
halat, a másik pedig kenyeret jelöl. K i
csoda Jézus? A mindenható, az ötezre
ket megelégítő, csodálatos Isten!

Találhattak volna-e találóbb jelet a 
Jézus szó átírására?

. . .  megtaláltuk a Messiást

. . .  Krisztust.
A kínai nyelvnek nincsen egyetlen 

K-val és r-rel kezdődő szava sem. Itt 
az angolos kiejtés jö tt segítségre. így 
szolgál azután a Dzsi tu szó a Messiás 
megjelölésére. M it jelentenek ezek a kis 
szavak? Ez alkalommal is nagyon so
kat mondóak. Dzsi a ház alapzata, fun
damentuma. I t t  rögtön eszünkbe ju t az 
írás szava: Más fundamentumot senki
sem vethet, mint amely vettetett, a Jé
zus. Krisztus. A második és még rövidebh 
szócska is jelent valamit. Tu megjelöli 
az emberi főt és vele együtt az irányító 
és befolyásoló képességet. Krisztus-ki
rályunk éppen azt akarja, Hogy ő irá
nyítson, parancsoljon és vezessen min
denben.

Kimondhatatlanul boldog voltam, 
hogy ezek a jelek ilyen sok és gazdag 
jelentéssel bírnak a kínai nyelvben.

Atya, Fiú és Szentlélek nevében..

mondjuk mi ezt a keresztelési alkal
maknál. A kínai forma it t  is kissé más
ként hangzik. Az Atya, Fiú és Szent
lélek „neve alá“ . Nagyon furcsának 
hangzik ez a forma. Legalább is a mi fü 
lünkben. De nem a kínai emberében. 
Ugyanis, ha egy kínai ember valakit, le
gyen az gyermek, avagy felnőtt, a „neve 
alá“ vesz, az azt jelenti, hogy azt a 
személyt a nevének oltalma alá helyezi. 
Mindabban a pártfogásban, gyámolítás- 
ban és védelemben részesíti, mint amiben 
tulajdon leszármazottait. M i ez más, 
mint örökbefogadás. Am it a keresztnév
vel kapcsolatban fentebb elmondottam, 
az már kizárja azt, hogy itten valaki a 
szent keresztséget merő névadássá sű- 
lyessze. A fentiekből kitűnik, hogy a 
névadásnak viszonylag kicsiny szerep 
ju t a keresztségben, de annál jobban elő
térbe ju t az a gondolat, hogy e szent 
cselekmény által Isten veszi saját oltal
mába a megkeresztelendőt, gyermekévé 
fogadja azt, s a szó legteljesebb értel
mében adoptálja!

A külniisszió ünnepén azt kérjük, 
hogy Istau kegyelméből, az ö  Szent

Lelke hívogató, gyűjtő és megvilágosító
működése folytán élő nevek irattassanak 
be az Élet könyvébe!

Kunos Jenő. 
misszionárius.

GONDVISELÉS.
A fagyos északról örömhírek jőnek: 
Sűrű hópelyhekből nagy torlaszok nőnek, 
Orosz ágyúk, tankok hóban megakadnak, 
A hőslelkű finnek győzelmet aratnak.

Mélyen hallgat arról a hadijelentés: 
Hogy van örök Isten és van gondviselés; 
Orosz seregeket Isten behavazza,
A vitéz finneket, hogy megoltalmazza.

S zenian ta lfa i Nagy Lajos.

O lv a s ó in k n a k  
á ld á s , b ékesség !
Lapunk szűkreszabott terjedelme 

nem engedi meg, hogy hasábos be
köszöntő sorokat írjak, amikor a 
Harangszó szerkesztését átveszem. 
Mégis úgy érzem, az új munkame
zőn nem állhatok munkába anél
kül, hogy szeretetteljes köszöntés
sel ne forduljak mindazokhoz, akik 
a Harangszó hűséges olvasó tábo
rához és szerkesztő bizottságához 
tartoznak.

Amikor, mint a Harangszó fele
lős szerkesztője, szeretettel köszön
tőm őket, két dolgot legyen szabad 
megemlítenem előttük. Az egyik 
egy kérés. Annak a bizalomnak és 
hűséges szeretetnek a kérése, 
amellyel eddig a lap felelős szer
kesztőjét és magát a lapot felkarol
ták és támogatták. Ajándékozza
nak meg ezzel a bizalommal és 
szeretettel bennünket ezután is. 
— A másik pedig egy ígéret. Hadd 
ígérjem meg, hogy szerkesztői 
munkámat szent szolgálatnak fo
gom tekinteni. Minden erőmmel 
azon leszek, hogy a Harangszó 
szava tiszta csengésű legyen, e vi
lág lármáján túlhangozzon, felül
ről égi üzenést hozzon, minden ma
gyar evangélikus szívhez elérjen, 
a mi békételen világunk tévelygő 
gyermekei számára Istenhez hívó 
szóvá legyen, amelynek hallatára 
sokan elindulnak, s akik már elin
dultak,biztosabban mennek az örök 
Haza felé!

Lukács István 
felelős szerkesztő.

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útját!

Nétfány m is s z ió i 
Kötelesség !

Imádkozni és áldozni a magyar 
evangélikus egyház kül misszió
jáért.

Támogatni a magyar evangélikus 
egyházi külmissziói szolgálat hiva
talos szervét a Misszióegyesületet. 
Csekkszámla 16,188.

Előfizetni a Misszióegyesület hi
vatalos lapjára, a Missziói Lapokra. 
Előfizetési díja évi 1 pengő. Meg
rendelhető e címen: Missziói Lapok 
kiadóhivatala: Kispest, Thököly-út 
18. szám.

O L V A S S U K _ A  BIBLIÁT
Ú j é le t — ú jjászü le tés  á lta l.

Január 7. Az úiiászületés szüksége. 
Ján. 3, 1—10. A 7. versben Jézus félre
érthetetlenül megmondja Nikodémus- 
nak: Szükség néktek újonnan születne
tek. Igaz, hogy Nikodémus farizeus volt 
és a felhívás egyenesen nekik szólt, de 
szól minden Istentől elfordult, önmagá
ban meghalt, a bűn által leigázott embe
ri élethez. Szükséges az újjászületés, 
mert az ember, mint megromlott te
remtmény, nem juthat el teremtése cél
iához. az üdvösséghez. Újjá kell szület
nie, át kell változnia, mássá kell lennie. 
Azzá kell lennie, mint volt Isten alkotó 
tervében.

Január 8. Az újjászületés lényege. 
Róm. 6, 1—6. Krisztussal meghalni a bűn
nek és vele feltámadni az új életre. Ez 
az újjászületés. Aki meghal a bűnnek, az 
nem élhet többé benne. A bűn szolga
ságából szabadult ember pedig már ú j
jászületett. A bűnnel ellenséges élet, 
amelynek előbbi állapotát teljesen elfe
le jti a bűntől való szabadulás felett ér
zett határtalan öröm. Ehhez az újjászü
letéshez semmi köze nincs a testnek, 
mint Nikodémus gondolta, ez a Lélek 
dolga. Isten dolga az én lelkemmel.

Január 9. Az úiiászületés eredete. Fii. 
2, 13. Miképpen születhetik újjá az em
ber. mikor vén? Nikodémusban a maga 
erejében és tehetségében bizakodó fa ri
zeus dolgozott, amikor ezt kérdezte 
Talán távol volt tőle minden ellenkezés, 
inkább elébe akart menni az újjászüle
tésnek, azért érdeklődött annak módja 
után. De rosszul indult meg. Nem tud
ta, hogy az újjászületés titkos megindu
lása és lefolyása teljességgel Isten ke
zében van. Az Ö jókedvétől függ, hogy 
munkálja-e az akarást és a munkálást. 
Az ember nem tehet érdekében semmit. 
Mindent megtettünk, ha hittel ráhagyjuk 
magunkat Isten akaratára.

Január 10. Az újjászületés eszközei. 
Róm. 8, 9. — I. Péter 1, 23. Ha az ú jjá 
születés Isten munkája bennünk, akkor 
az eszközök, amelyekkel Isten ezt a 
munkáját elvégzi, szintén isteniek. Az 
egyik a Szent Lélek, a másik az Ige. 
Ez a kettő együtt, — és mindig csak 
együtt — hozza létre az újjászületést. 
Hogy mi módon cselekszi ezt Isten a 
Lélek által, nem tudjuk. Nem is a mi 
dolgunk. A szél fú, ahová akar, zúgását
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hallod, de nem tudod, hogy honnan jön 
és hová megy. M i csak azt tudjuk, hogy 
Istennek meg vannak az eszközei arra, 
hogy belőlünk új embert teremtsen. Le
gyen hála neki, hogy vannak eszközei.

Január 11. Az újjászületés útja. Gál. 
2, 20. Az újjászületésig is vezet egy út, 
meg azon túl is. Az újjászületésig én 
élek, a magam módja szerint és a ma
gam dicsőségét keresve élek. Az újjászü
letésen túl már Krisztus él bennem. M i
lyen két ellenkező irányú út. Miiven 
más az iránva a született és az újjászüle
tet embernek. Milyen más út az, amelyik 
az újjászületésbe torkollik, mint az, ame
ly ik  belőle ered. Az Krisztus nélkül, ez 
Krisztussal együtt. Nem. Az az envém. ez 
a Krisztusé. Azon én járok, ezen 0  vezet, 
visz, ahová akar. Csak addig nehéz, amtg 
én megyek, m ikor ő  vezet, nincs többé 
gondom.

Január 12. Az újjászületés fürdője. 
T it, 3, 5. Pál apostol a keresztséget ne
vezi az úiiászíiletés fürdőiének, amely
ben a Lélek ajándékát nverik a hívek. 
A keresztség jelképezi a Krisztussal való 
meghalást a bűnnek és a Benne való új- 
életre támadást. De a keresztség nem 
valami varázslatos dolog, amely akara
tod ellenére is, lemossa rólad a bűn 
szennyét. H it nélkül a keresztség üres 
szertartás, Ige és Szent Lélek nélkül 
csak víz. A keresztségben így a teljes 
Szentháromság találkozik: Isten, aki a 
hitet kelti bennünk, a Szent Lélek és az 
Ige, a Jézus Krisztus.

Január 13. Az úiiászületés eredmé
nye. Róm. 8, 1—2. Az újjászületett élet 
felszabadul a bűn és halál törvénye alól. 
Az már nem a test szerint jár, hanem 
Lélek szerint. Az újjászületett ember 
a Krisztus Jézusban van, Benne él. En
nek az életnek pedig más törvénye van, 
mint a hús életének. Az újjászületés a 
törvény rabságából a kegyelem szabad
ságába való átmenetei. Nincsen semmi 
kárhoztatásuk az újjászületetteknek. A 
törvény nem nekik és nem róluk szól 
övék az evangélium, Isten kegyelmének 
drága örömhire.

Ruttkay-Miklián Géza.

K A R C O L A T O K
Üzenet Finnországból!

Mannermaa János. dr..oului finn 
püspök, aki nálunk is járt, újév al
kalmából üdvözletét küldött ma
gyar barátainak. Ebben többek kö
zött a következőt mondja: „A leg
nagyobb érdeklődéssel és örömmel 
látjuk Magyarország szeretett 
evangélikus egyházának erőteljes 
munkáját... Finnország küzdelme 
eléggé ismeretes. Nehéz ez a harc 
és valóban népünk, egyházunk lét
nemléte körül forog. De kétségbe
esni? Ó, nem: „Ez a mi Istenünk, 
a szabadításnak Istene és az Clris
ten az, Aki megszabadít a halál
tól!" (68. zsolt.) Sokan, ó sokan ro
konszenveznek velünk, — de csak 
ö segít rajtunk, ő a mi egyetlen 
reménységünk . . . “ (M. É.)

H E T I  K R Ó N I K A
Kallio finn köztársasági elnök újévi 

rádiószózatában köszönetét mondott a 
Finnországgal rokonszenvező országok
nak a tapasztalt ssegítségért. — A hős 
finn csapatok acélfalként állanak a finn 
föld határain. A szovjet csapatok min
den gőzhenger-támadása összeomlott ed
dig. Erős vár a mi Istenünk!

H Í R E K
Győr. Lukács István lelkész január

1.-én megkezdette a Harangszónál fe
lelős szerkesztői szolgálatát. — Ugyanőt 
a győri diakonissza anyaház nagybizott
sága az anyaház és szeretetház igazga
tójává választotta. Lukács István e ket
tős szolgálatára Isten áldását kérjük.

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Magyarósi Gyulát, a Harangszó 
segédlelkészét Győrből Körmendre he
lyezte szórványszolgálatra. Magyarósy 
Gyula két évig volt lapunk szerkesztő
iének teljes hűségű, pontos munkáiu se
gítőtársa. Szolgálatáért ezúton is hálás 
köszönetét mond s új munkájára Isten 
áldását kéri a Harangszó.

A finn vöröskereszt
ja v á ra  a  H a ra a g s z ó  u tjá n  

befo ly t gyű jtés.
(Csak a Harangszóhoz közvetlenül 

küldött adományokat nyugtatjuk.)
Evangélikus ifjúsági egyesület, Sur 

7 85. Kovács Mihály Gvör. 2, Muth Elek 
Győr 5, özv. Stőger Vilmosné Győr 5. 
dr. Farkas Béláné Győr 2, Farkas Judit 
Gvőr 2, Hirschler Izidorné Győr 1, Hor
váth Irma Győr 5. Simoni Imre Győr 1, 
Zámbó Sámuelné Győr 3, Soófalvi Lud
milla Győr 2, Hutás Richárd Győr 2, 
Barcsav Károly Gvőr 3 Erdős János Ma
gyaróvár 10, Laczv Józsefné Budapest 
í0. özv. Czepó Györevné Békéscsaba 10, 
..Atóm“ Mezőnagymihálv 13, Felsőpatyi 
egyh 10. özv. Varga Józsefné Devecser 
10, dr. Wiczián Dezső Sopron 10, Bren
ner József Nagyatád 10, Juhász József
né Rákosliget 8, Györgyi Gvula Pester
zsébet 7.20, Bauer János Simontornya 
5 10, Iskolai kisgyülekezet Szilsárkány 4, 
Lányi Béla Budapest 3, Czuker Ilona 
Budapest 3, Csepcsányi Blanka Budapest 
2, Gombás Sándorné Bakonyszentkirály 
2, özv. Kőszeghy Károlyné Esztergom 
1 50, Zergényi János Kőszeg 1, Jósfay 
Tausz Lajos Győr 10, N. N. Somsálybá- 
nya 5.20, Kőszegi egyh 20, B. J. M. A. 
Budapest 27.20, Rimaszombati egyh 
27.56, Cinkotai egyh 15.67, Sashalmi fiók- 
“gyh 17.22, Egeri és Egercsehi egyh 
°0.16, Veszprémi egyh 16.10, Ganz és 
Tsa villamossági vállalat 21, Szentgott
hárdi egyh 13.09, Budai egyh 127.83, 
Lingsch Pál Budapest 10, Mikula és 
Nagy család Szügy 7, Hévizgyörki egyh
1.50, özv. Baditz Lajosné Budapest 3, özv. 
Soproni Józsefné Pécs 3, özv. G iffing 
Edéné Budapest 3, Mód József Zalaeger
szeg 3, Ormóspusztai missziói egyh 2.42,

Kovács Ilona Bánszállás 2, Gegő Lajosné
Kunszentmárton 2, Pammer Nővérek 
Budapest 2, Kamondy Kálmán Dunate- 
tétlen 1.14, Csepregi Lajos Hódmezővá
sárhely 7.60. Gömörpanyiti egyh 17.30, 
Kiss Béla Kiskőrös 14.50, Ácsai egyh 
531, Mencshelyi egyh 6.02, N. J. Magyar- 
keresztur 3, Ujklenóci leik. hiv. 4.50, 
Balogpádári egyh 12.57, Kapolcsi egyh 
23.32, Eplényi egyh 8, Suri egyh 47.46, 
Kölesei egyh 17, Saskó Tibor Nagyme- 
gyer 3, Somlószöllősi egyh 20, Csornai 
misziói .egyh 63.54, Acsádi egyh 37.70, 
Heszler Samu Sopron 3, Paksi el. isk. ifj. 
vösörkereszt csoport 61.82, Somogvdö- 
röcskei egyh 14.34, Bakó József gyűjtése 
Békéscsabán 15, SchwarzI Julia Sárszent- 
mihály 10, Farádi egyh 48. Gvékényesi 
Leánykor ádventi előadásából 58, Gyéké- 
nyesi ifj. e fv le t 10, Gvékényesi egyh 12, 
Ábauiszántói egyh 12, Horváth Gyula 
Nagykapornak 2, Waltersdorfer Karolin 
Budapest 3. Brózik Károly Tiszaföldvár 
5, Brózik Károlyné Tiszaföldvár 5, Bró
zik Ida Tiszaföldvár 2, özv. Gábor Im- 
réné Tiszaföldvár 1, Farmos! elemi isk. 
6.53, Zsibriki egyh 1.50, Siklósi egyh 
20, N. N. Domony 4, N. N. Gvőr 6.76, 
N. N. Győr, 4, N. N. Gecse 100. Bőny- 
rétalapi egyházközség 105.35, Büki egyh 
117.72, Rákóczitelepi missziói egyh 
19.12, Ungvári egyh 36, Lócsi Fiókevül. 
7.30, Székelv Kálmán Miskolc 2, Jákfai 
Leányegyh 9.10, özv. Szloboda Zsigmond- 
né Balatonszemes 2.60. Ilanszky Sámuel 
Budakeszi 5, Zsidói egyh 56 54, özv. Hoz
nék Gvuláné Bpest 5, Kispesti i f i  egy. 
10, Vörös Sámuel Répcelak 2. Bátapáti 
leik. hiv. 1.10, Bakonyszombathelyi egyh 
°53 50, Ózdi egvh 100, Harkai eevh 30, 
Ecsenvi egvh 93.12, Somodori fiókegyh 
2 70, Bariádi egyh 3.50, Zalagalsai egyh 
5.24, Ráncakapi egyh 14.10, Kisbaboti 
egvh 32.30, Győréi egyh 4 20, Téti egyh 
76.36, Mucsfai egyh 71.52. Tési egyh 
9.40, Egyházashetyei egyh 50.87, Gömör- 
hosszúszói egyh 19.82. Varsádi egyh 40, 
özv. Barabás Ádámné Kötcse 2, Ásbóth 
Nővérek Sopron 4, özv. Sárközy Zsig- 
mondné Remetekertváros 5, Gecsei egyh 
301.18, Gércei egyh 210, Domonvi egvh 
214.71. Keszőhidegkúti egyh 136.04, Kő
vágóőrsi egyh 57.13, Saiókazai egvh
33.50, Kurityáni Leányegvh 2.80, Jákfal- 
vai Leánvegyh 0.84, Edvei Leánygviil.
36. Vönöcki egvh. 26, Bikácsi egyh 20 95, 
Osküi egyh 17, Szentantalfai egvh 12, 
Felsőnánai egyh 10.10, Izményi egyh. 10, 
Iharosi isk. kisgyül. 12, Somlószőllősi 
egyh 7.50, Gyórói Leánygyül. 624, Sop- 
ron-Kőhidteleoi leik. hiv. 8, Nagykátai
m. egyh 10 96, Baán Dénes Szapud-pta 
20, Kiss Ilona Bpest 3, Nagvköcski Nő- 
egylet 10, Szabó Jolán Celldömölk 0.50, 
Meszleni egyh 73.10, Sárvári egyh 130.42, 
Újpesti egyh 70, Alag-Dunakeszi fió k 
egyh 30. Dunaföldvári egyh 90.10, Ke- 
meneshőgyészi egyh 51.59, Magyargen- 
csi egyh 32.27, Délszaholcsi egvh 80, 
Nagyalázsonyi egyh 75.78, Alsódörgicsei 
egyh 66.20, Györkönyi egyh 50.03, Kö- 
lesdi egyh 43.81, Tániószelei egyh 20, 

| Tiszaföldvári egyh 23, Szekszárdi egyh 
18, Murgai Leányegyh 10.40, Kismányoki 
egyh 9.55, özv. Schmeisz Ágostonná Bu
dapest I., 10, Bánfai Mátyás Zlgszeg 10, 
Mezőlaki missz. körzet 6, Nagyacsádi 
missz. körzet 4, Kalaznói egyh 5, Gyö- 
mörey Árpádné Kispest 5, Fodor Ba- 
lázsné Bpest V., 5, dr. Vidonyi Sándor 
Győr 5, dr. Srigethy Lajos Bpest I., 15,
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Karsay József Farád 5, Bolla Gyula 
Köcsk 2, Gálné (leik. özv.) Bgyarmat 1, 
Bernhard Anna Sásd 2, Balázs Mária 
Bgyarmat 3, Nagy Lidia Farád 5, Kiss 
Gergely Gecse 5, Berky Irén Irhóc 5, 
Bakonycsernyei egyh 214.53, Bakonyta- 
mási egyh 94.11, Csanádi egyh 50.49 
Nagyszokolyi egyh 20.60, Hartai egyh
43.50, Csikóstöttösi egyh 20.10, Ajkai 
egyh 141.50, Mendei egyh 192, Orosházai 
Nőegylet 103.50, Kisvárdai egyh 17.80, 
Szárazdi egyh 50.10, Szolnoki egyh 42.20 
Soproni tan. képző int. i f j  és tan. test. 
80, Pusztaszentlászlói egyh 38.21, Pápai 
egyh 140, Polányi el. isk. 3.30, Tamási 
egyh 24.20, Magyarbólyi egyh 6.20, Győ
ri egyh 413.03, 5 győri egyhtag 32, Jár
tás Zsuzsa Győr 10, Győri leik. hiv. 
gyűjtése 217, Börcsi gyűl. 30, Gondán 
Jánósné Győr 2, Krompacher József 
Győr 2, Bojtos Jenő (Varga Sándorné) 
Győr 2, (összes győri gyűjtés 850 P), 
Nyíregyházai egyházközség 1,744.46, Pá
pai egyh 270, Kőszegi egyh 259.32, Bony
hádi egyh 264.06, Nemeskoltai egyh 100, 
Kaposvári egyh 117,33, Veszprémi egyh
89.20, Gyomai egyh 95.16, Enyingi m. 
egyh 87.07, Délszabolcsi egyh Nyíregy
háza 130, Kispesti egyh 70.50, Kővágó
őrsi egyh 69, Kötcsei egyh 55, Hántai 
egyh 52.64, Csömöri egyh 54, Makói 
egyh 52.15, Cinkotai egyh 43.25, Alsó- 
nánai egyh 25.14, Hévizgyörki egyh 22, 
Barcsi egyh 22, Vönöcki egyh 19, Csé- 
pai egyh 17.27, Magyarbólyi Nőegylet
11.27, Alsóabaujszántói egyh 10, Mádi 
szórvány egyh 10, Révfülöpi fiókegyh 
10, Révfülöpi Nőegylet 10, Kalaznói 
egyh 5.08, Gáncs Aladárné Bpest V III. 5, 
Pischl Paula Vác 4, Nagy Terézia Bpest 
3, Páli Sándor cs. szv. thtts. Sopron 1, 
özv. id. K. Mokva Andrásné Hévizgyörk 
5, A vasi közép egyh szórv. off. 29.20, 
Groó Gyula Győr 2, Csöglei egyh 21.62, 
Bukovszkyné Szászvár 2, Fischer család 
Győr 5, Jankó Ignácné Győr 1, N. N. 
Győr 1, y. Egyed Lajosné Győrszhegy
2.50, Szollár Pálné Győrszhegy 2.50, Hő- 
fer Lujza. Győr 5, Németh János Bpest 
XIV., 2, Szabó Dóra Bgyarmat 5, Tóth 
Mária Diósberény 5, Csikvándi gyüi. 5, 
Micsinay István Orosháza 6.10, Nagyalá- 
sonyi egyh 6.67, Bikali egyh 8.80, Kar
ner Lajos Szepetnek 10, Hangos-pusztai 
fiókegyh 10, Olcsvai egyh 10, Zalaszent- 
gróti gyűl. 10, Takácsi Leánygyül. 10, 
Meszleni isk. karácsonyfa ünn. off. 10, 
Bakonysztlászlói egyh 11.35, Gyékényes 
másodízben 11.52, Acsádi tan. hiv. 14.18, 
Ketrai egyh 15.52, Liszói leányegyh 16.77, 
Barlahidai egyh 21.90, Kölesdi egyh
24.20, Sopronbánfalvai egyh 24.68, Kétyi
egyh 25.25, Bezi egyh 27.18, Kistormási 
egyh 27.71, Arnóti egyh 28.96, Szepet- 
neki egyh 30, Sopronnémeti egyh 30, 
Paksi egyh 30.75, Mórichida-Árpási egyh 
33.41, Csóti Leánygyül. 34.32, Sikátori 
egyh 35, Pálfai egyh 35, Váraljai egyh 
35.80, Ménfőcsanaki egyh 36.63, Ágfalvai 
egyh 39.46, Szilsárkányi egyh 40, Kap.os- 
szeki - ' i  egyh 40.44, Kispéc-Kajári egyh 
43.70 P. (Folytatjuk.

A ilarangszóhoz eddig befolyt
i 7 , 6 pengő.
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O. BLAHANGSíO iula/ttuntu ÉkGpemO
győri B jU tO S S -W r O M D ^  elsőrangú felnereléié-

jjfáL nél fogva szépen, gyorsan ős olcsón készft n /a d p o í ,  
k ö n y v e i ,  vagy bármely nyom t a 1 v O ny i.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Egyetemi tanár. Sajnos valóban van

nak gyülekezetek, amelyek csak immel- 
ámmal, vagy egyáltalán nem tettek ele
get a püspöki kar azon rendelkezésének, 
hogy a finn vöröskereszt javára gyors 
és eredményes gyűjtés tartandó. Az egy
házi főhatóság azonban ezeket a gyüle
kezeteket számon ta rtja  és mulasztásuk 
pótlására szorítja. — F. I.-né Veszprém- 
varsány. Jóleső, kedves sorait hálásan 
köszönjük. A mellékelt versből legked
vesebb az első szakasz:
Mióta csak ember bujdossa e földet, 
Keresték az Istent szüntelen a bölcsek, 
De véges tudomány halovány szövétnek, 
Hozzá földi embert még el nem vezetett.
—  Érdeklődő. Az evangélikus egyház 
országos gyűjtésének eredményét való
színűleg a püspöki kar nyújtja át Onni 
Talas, budapesti finn követnek, aki az
tán k iju tta tja  azt a testvérnépnek.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés. E n d r e f f y  Z o l t á n  bé

késcsabai segédlelkész eljegyezte L i n 
de r  I z a b e l l a  oki. tanítónőt Békéscsa
báról. — Néhai Hajnal Lajos és neje 
Fiiszár Vilma leányát J o l á n k á t  elje
gyezte Mód Aladár evangélikus lelkész 
és neje Tóth Vilma fia A la d á r .

Esküvő. Tamás K o r n é l i á t ,  Tamás 
Illés és Greyer Kornélia, kötcsei kántor
tanító leányát, január 4.-én oltárhoz ve
zette dr. K i zbán  J a k a b  orvos, Karád.

M A G Y A R  G A Z D A
Terményárak. Búza 19.95—20.95, rozs 

15.10— 15.55 takarmányárpa 17.10—17.85, 
sörárpa 19.60—22, zab 19.40—19.75, ten
geri 17.50—18.75 P métermázsánként.

Gazdasági teendők január hónapban. 
A gabonát forgatjuk s a vetőmagvakat 
előkészítjük. Gazdasági mérleget készí
tünk az új évre. Különféle biztosítások 
megújílandók. Ha az idő engedi, trágyá
zunk. Állatainkat járta tjuk s bőven al
mozunk. A gyümölcsösben megkezdő
dik a fák tisztogatása. Ha a tyúkokat 
malátával, pörköltzabbal etetjük, hama
rább tojnak.

K E C S K É S J Á N O S
szakiskolát végzett asztalosmester

Györ-Gyarvaros, Munkás-u 29
Tervez és készit mindennemű 

asztalos munkát. 4 1 - 4 1

Egyedülálló 53 éves ember jó csa
ládból való házvezetőnőt keres 30—40 
évig, aki szatócsüzletében s a kinti mun
kában is segítségére lenne. Válaszbé- 
lyeggel ellátott leveleket a kiadóhivatal 
továbbit. .. . ... . 2—2

Egy kovács-tanoncot, egy bognár-ta- 
noncot és egy bognársegédet azonnalra, 
egy szolgát gazdaságba január 1-re fel
vesz Kosztra András kocsigyártó Duna- 
szerdahelyen. 2—3

Sajtit készitményü útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, Itvéltarcak, akta 

2 és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
A választékban és a legolcsóbb árpán

N l I T H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2..

Kölcsönsegélyző épü le t
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Eladó 1070-es príma fiatal Hoffherr- 
cséplő, 1200-as kombinált Máv-cséplő, 
ritka példány, keveset használt Fordson- 
traktorok eredeti takóval, Kingston-gá- 
zosítóval. világítással, sárhányóval. In
dián oldalkocsis motorkerékpár, príma 
állapotban. Csere is lehetséges. Csak 
személyesen tárgyalok. Bakos Ferencné 
Jánosháza, Vas megye. 1-̂ -1

Szappan,  fésű,  köl ni ví z ,  parl őm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 
2 legolcsóbb napi áron kaphatók az

"Erzsébet“  drogériában
G y ő r ,  K a z i n c z l ' U f c a  1 . 
Aki e  h i r d e t é s i  felmutatja, vásárlásnál 
.5 százalék engedményben részesüli

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas rncgye.

6—26

WliKAtt*'?,
E&OSZ6 R U T

^  legolcsóbban

§TIXIÉ-tŐl
csak
GYŐR, Deók-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó‘ -ra 
ilvatkozlk, 10%  engedményt kap’

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett- 
■séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baros8-nyomda: Uzsaly éj Koncz, Győr. 
j (Hjuangsz.ú nyomdája.)
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Alapította.

K A M  B É L A
ísmi-ban.

[ .aptulaj donas : 
Dunántúli Luther-SzAvetség.

Megjaianik minden vasárnap.

in|y«n malléklal tani* alatt 

kéthatankénf a KIS HARANGSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek enhozzám 

1938-ban a fe lv idék i Luther.

31. évfolyam.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó tenyverünk és parisunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk?
Az Ür a ml oltalmunkI

A Húsaim  
n.rkuitO -k ia '-C hlvata lr

•  Y OK
U., Petöli-tii 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P  40 fillé r, 
egy évre 4 P au fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o ll& i; az utód á ll air.okha 

negyedévre l  P «0 fillé r. 

Postacsekkszámla : 30,520.

A lelked szomjúsága.
V alak i pedig abból a vízből iszik, 

am elyet én adok néki, soha ö rökké  meg  
nem szom júhozik. János 4, 14.

Jézus ismerte az ember szívét. Látta, hogy gyötri 
a szomjúság.

A bűn az oka ennek az égető szomjúságnak. Ez 
szakította el a szívünket Istentől. S a lelkünk üres
sége, ez az, ami arra késztet, hogy kiáltsunk valami 
után, a nélkül, hogy tudnánk, mi az.

S az ember majd ez után, majd az után nyúl, ab
ban a reménységben, hogy az enyhíti szomjúságát. 
Kezdi a szórakozással, megpróbálkozik a mulatozás
sal, folytatja a dorbézolással s végül beleveti magát 
az ocsmány szenvedélyek szennyes áradatába. A lelke 
szomjúsága hajtja!

Mindez azonban nem használ, csak ideig-óráig 
enyhíti a szomjúságot. Olyan, mint a kábulat. Ha fö l
eszmél az ember belőle, nemcsak a szomjúság gyötri, 
hanem az utálat is elfogja.

Mások más források vizével akarják eloltani a 
szomjúságukat.

Belévetik magukat a munkába. Hasznavehető, 
fürge és kiváló emberek lesznek a maguk munkakö
rébe. S a lélek szomjúsága mintha megenyhülne egy 
időre. Íme, ez is egy módja annak, hogy az élet célt 
és értelmet kapjon.

S a lélek megtelik a dicsőségnek, vagy a nyerész
kedésnek, vagy a hatalomnak a vágyával.

De mentői többet iszik az ember az ilyen forrás
ból, annál szomjasabb lesz. S mialatt az emberek ma
gasztalják a derék embert, ott bent elsanyart lélek 
gurnyaszt és kiá lt végső nyomorúságában segítségért.

Isten az, aki után szomjúhozol, barátom.
Ezt már magad is megértetted. Legalább is oly

kor-olykor. S épp ez a legnagyobb baj. Mert mégsem 
akarsz az Isten hívó szavának engedni. Hiszen akkor 
meg kellene változnia az életednek.

S amíg te magad méreggel akarod itatni a lelke
det, addig nem is segíthet rajtad Jézus.

De, ha akarod, Jézus még ma fölüdítheti szom- 
juhozó lelkedet.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Farsangoló ifjúság.
Regényeket, elbeszéléseket ol

vasva lépten-nyomon találkozunk 
ilyen kifejezésekkel: boldog fia ta l
ság, gondtalan, vidám ifjúság . . .  
A felnőtt emberek visszatekintve 
fiatalságukra, szépnek lá tják azt. 
Sokan vannak, akik szeretnének 
mégegyszer fiatalok lenni. Valóban 
úgy látszik, mintha az ifjú  embe
rek boldogabbak volnának, mint 
az öregek. A testük még ép, erős. 
Nem fészkelte még beléjük magát 
a betegség. Szomorúság, bánat 
nem szokott tartós vendég lenni 
fiatal szívben. Könnyen elhárítanak 
az ifjak különböző akadályokat, 
amelyek meglett ember számára 
esetleg nagy nehézségeket jelente
nének. Előttetek, fiatal testvéreim 
— amint mondani szoJtás —  nyitva 
még az élet.

A legtöbb ifjú  ember meg is van 
győződve az ilyen mondások igaz
ságáról és szinte félve gondol ar
ra az időre, amikor fiatalsága szí
nes emlék lesz csupán. Meg is ra
gad ezért minden alkalmat, csak
hogy minél színesebbé, elevenebbé 
tegye ifjúkorának elszálló idejét. 
Megy, amerre vágyai húzzák, amer
re kénye-kedve tartja. Jár szívének 
utaiban és szemének látásaiban. 
Járja a farsang gyönyöröket kí
náló, zajos útjait. Ha néha-néha 
valami ürességet érez is a lelkében, 
vagy lelkiismerete felemeli tilta 
kozó szavát, elűzi magától a zava
ró gondolatokat, elhallgattatja lel
kiismerete szavát, s megy a maga 
vétkes, bűnös útján abban az ön
áltató meggyőződésben, hogy he
lyesen cseleks&jß, p a  }!'

( Reform ti I* r „ - . _  y \

Ennek az önáltatásnak véget 
kell érnie egyszer. Hallottad Isten
nek Igéjéből már eddig is százszor, 
hogy néki nem tetszik az az élet, 
amelyet te folytatsz. Világosan szól 
hozzád most is-az Ige: „Örvendezz 
a te ifjúságodban,. . .  de megtudd, 
hogy mindezekért az Isten tégedet 
ítéletre von!“ (Préd. kve 12:1.) Is
ten most is megmondja: nem vezet 
jóra a te nemtörődömséged, Isten 
nélkül való járásod. Tudja, mennyi 
jűnös gondolat húzódik meg szí
vedben. Tudja, mennyire csábít a 
gyönyör, sőt szemei előtt van min
den bűnöd is, amelyeket elkövettél 
akkor, amikor engedtél szíved vá
gyainak, szemeid kísértésének. 
Mindezeket tudva mondja néked, 
hogy csak já r j továbbra is eddigi
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útadón, de vedd tudomásul: ítélet
re von téged mindezekért.

Együgyűség volna magad azzal 
hitegetned, hogy az ítélet alkalmá
val felmentést fogsz nyerni. Gon
doljuk csak meg, milyen komolyan 
veszi Jézus a bűnt, még azokat a 
bűnöket is, amelyeket mi ártatlan 
szórakozásoknak szeretnénk ne
vezni. Azt javasolja, hogy vájjuk 
ki a szemünket, vágjuk le a kezün
ket, ha azok bűnös gondolatot tá
masztanak bennünk. Semmi remé
nyed sem lehet a kárhoztató ítélet
től való szabadulásra.

Gondold meg hát, érdemes-e 
azokért a te úgynevezett gyönyö
rűségeidért ilyen nagy áldozatot 
hozni. Érdemes-e üdvösségedet el
veszíteni? Minél jobban ragasz
kodsz e vágyaidhoz, annál szeren
csétlenebbé teszed magad már mos
tani életedben is. Isten óva int et
től s még nyújt néked módot arra, 
hogy kikerülhesd a kárhoztató íté
letet. A lehetőségek között azon
ban. nem válogathatsz. Csak egy

lehetőség van és ez eddigi életed
nek a megtagadása. Magad erejé
ből nem vagy erre képes, Isten nem 
is kívánja ezt tőled. Krisztus azért 
jö tt, hogy átvigyen téged mostani 
hiábavaló életedből az új életbe, 
ahol mostani érdekeidet kárnak és 
szemétnek fogod ítélni. Ne ellen
kezz tehát, hanem engedd át ma
gadat Néki!

Sághy Jenő.

A tánc.
A Harangszó állást foglalt az ellen, 

hogy egy Balaton-nienti templomépítés 
céljára táncmulatság útján gyűjtsenek 
pénzt.

Kívánatos azonban végül tisztán és 
világosan megfogalmazni azt is, hogy az 
egyház hivatásával összeférhetetlen m in
den táncos összejövetel. Az egyház tá r
sadalmi programmja sem állhat a sátán 
szolgálatában. Ezért fel kell most már 
számolni a „Protestáns bált“ és a ,.Lu- 
therszövetségi bálokat“ . — Az egyház 
csak egyház lehet és evangélikus, 'vagy 
protestáns nevezet alatt ne lehessen töb
bé táncot rendezni. — A református

Konvent hozott is már ily  értelmű ha
tározatot és különösen Debrecen püspö
ke: Révész Imre foglalt éles állást min
déül egyházi tánc ellen.

A mai táncolást a Bibliából igazolni 
nem lehet. Már pedig h it és lelkiisme
ret dolgában egyedüli zsinórmérték: a 
Szentírás. II. Sám. 6. 14. és 16-ban o l
vasunk Dávid táncáról, de ő egyedül 
táncolt és Isten sz'ne előtt táncolt, te
hát Isten dicsőségére táncolt. Ki merné 
ezt a példát alkalmazni a mai tánco
sokra? A tékozló fiú hazatérésének örö
mére volt tánc és zene az atyai házban, 
de ez is Isten dicsőségére szolgált, hogy 
az elveszett fiú t hazahozta. Lukács 15, 
25. A mai táncosok nem a hazatért fiú, 
hanem inkább az elveszett, a tékozló 
fiúk állapotában vannak, k ik  nem tértek 
meg Istenhez, hanem a „széles út“ -on 
j árnak.

Míg a sátán biztosítani tudja az if jú 
ság számára ezt a „széles útat“ , addig 
Jézus hívó szavát nem hallják meg és 
nem ülnek le az Ö kirá lyi lakomájának 
asztalához: enni és inni az élet kenyerét 
és az örök életre buzogó forrásvizet. — 
így az ifjúság elvesz aZ egyház számára, 
mert a tékozló fiúk útja a széles út, 
mely a veszedelemre, a pusztulásba, a 
kárhozatba visz.

Egy leány bejelentette nővérének, 
hogy bálba megy. M ikor báli ruhájában 
elköszönt, nővére így szólt: „M íg te a

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 5

I r t a : M o h r  O e d e o n  Kassa.

6. Mihály útrakél.

Mihály gazda sunyi nevetéssel hagyta Szénás nénit fa- 
képnél, Végig ment hosszan épített háza mentén és bekurjan
to tt a konyhába:

— Kinézek az erdőre!
— Nincsen nyugtod itthon? —- került elő Erzsók, a gaz

da testvére. Nem volt családja egyiknek sem. Csak ketten éltek 
együtt. Erzsók végezte az otthoni munkát, Mihály meg gya
korta mezei foglalatosságán kívül járta az erdőket, hegyeket 
azzal az ürüggyel, hogy ez a kedvtelése. Az emberek azonban 
sugdostak eleget ezekről a titokzatos újakról. Kuruc gazda 
létére a törökkel, a labanccal tárgyal! Híreket vesz, hireket 
visz. Jól megfizetik érte.- Onnan a nagy jólét, ökrei, lovai a 
háza táján, Sőt még azt is rebesgették, hogy valahol tömér
dek aranyat, ezüstöt rejteget.

— Mikor jössz vissza?
— Magam sem tudom —■ vetette oda Mihály. — Vacso

rával ne várj, lehet, hogy a koma magánál tart.
— Jól van na, Miska, Csak vigyázz magadra — figyel

meztette a nővére. —■ Tudod milyen virgonc a Csillag.
— Együtt mentek az istállóba. Mihály átvetette elefánt- 

csont nyergét a ló hátán. Alul összeszíjjazta. Erzsók pedig a 
zablát tolta fel a Csillag szájába. Szótlanul vezették ki az ud
varra. Gyönyörű állat volt. Nemes nyaka akár a hattyúé, kar
csú, szép vonalban ívelődött. Lábait álltában szedegette. A 
nyerge díszes, művészi faragású, amilyet csak a kassai kéz
művesek tudtak készíteni. Liliomok, borostyánlevelek, rózsák, 
domborodtak két oldalt az elefántcsonton. Elöl és hátul öblö
sen nyúlt fel az ülés, nyugodt tartást biztosítva.

— Gábor úr ajándéka — mondotta - Mihály büszkén, — 
Ezzel jutalmazta hősi szolgálataimat. — Bátran állíthatta ezt 
a gazda. Kétségbe senki sem éonta. Bethlen Gábor réjgen 
halott volt már. S ki tartaná számon háborús időben, ki mit 
kapott, vagy talált, vagy éppen magához vett?

A gazda nyeregbe pattant, mint valami fiatal legény. Évei 
nem látszodtak rajta. Emberöltő óta ilyennek ismerték: tor- 
zonborz, mogorva fickónak. Lassan indult meg a szérűn ke
resztül, Vissza se nézett. Erzsók sem ténfergett sokat, inkább 
dolga után nézett. Nem tartozott ő azok közé, akik gondol
kodni szoktak. Munkáját ellátta a szokott napi rendben, test

vérbátyját féltette ugyan, mert érezte, hogy útai néha nem 
a legsimábbak, de épp ezért csodálta is erősen.

Mihály ezalatt elhagyta a szérűt és rátért a köves hegyi 
útra. A domboldalon kanyargóit felfelé az ösvényen, kétol
dalt nyír és bükkfák álltak szikáran, levéltelen ágakkal. M i
hály minden fordulónál újra látta a városkát. Egy széles, 
hosszú útca volt maga Régecz. A házak között vidám patakok 
csörgedeztek, melyek most derűsen csillantak meg a nap
fényben. A házsor közepén nyúlt az ég felé a százados gót- 
ízlésű templom. Magas ívelt ablakaival, hosszú tornyával olyan 
volt, mint a gondos apa, aki vigyázva néz széjjel gyermekein, 
a sok tarka házon. Közvetlenül a templom mellett á llott a 
papiak. Tisztán látta Mihály az udvart, benne a kutat, a két 
nagy eperfát. Tőle délnek emelkedett az egykor büszke ré- 
geczi vár bástyázata. Még innen a távolból is meglátszott 
raita dz idők járása. A falak omladoztak, töredeztek. Nagy 
rések tátongtak magán az énületen is, Nem vo lt aki rendbe
hozza. Berkyék már kenyerük javát megették. Se aranyuk, 
se kedvük az építéshez. Gáspár, az árván maradt unoka, meg 
távol keresi iobb szerencséiét. A vár kéményéből, meg a többi 
házból a békés, nyugodt élet füstje szállt a magqsba. Mihály 
gazda visszarántotta lovát, egy pillanatra még egyszer átölelte 
szemeivel az egséz völgyet.

— Minden az enyém lesz gondolta magában. — A 
várat rendbehozatom s én leszek Régecznek legdicsőbb földes
ura! Hatalmasabb a Bebek családnál!

Ettől a régi kedves eszméjétől megjött a jó kedve. Valami 
katonanótát kezdett fütyörészni. Vígan poroszkált tovább 
észak felé. S vigyázott, hogy az útirányt megtarthassa. Csil
lag engedelmesen bólogatta fejét a meredek, kapató úton, 
mintha igent intene ura gondolatainak, de közben hegyezte a 
fülét. Felfigyelt az erdő zajaira s talán hálás lószívében t i t 
kon Gyurkára gondolt.

Bejutottak lassan a rengetegbe. Régeczet már elfedték a 
hegyek. Itt-o tt hó villant elő a fák közül. Szeder és málnabok
rok váltakoztak két oldalt, majd meg csupasz sziklák. Helyen
ként hegyi bővizű patakokon gázoltak át, melyek mögött 
kisebb tisztások, rétek tárultak.

Egyszerre a távolban ágak recsegését és törtetést ne
szeit meg Csillag. Felkapta nemes fejét és tágult orrcimpák- 
kal szimatolt.

— Mi lelt téged Csillag? — ijedt meg a gazda.
A ló értelmesen válaszolt. Két mellső lábát maga elé 

feszítette. Visszatorpant. Nem akart tovább menni. Felhorkant, 
halkan felnyerített s már-már visszafordult.

(Folytatjuk.)
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bálban m ulatsz, én térdeimen im ádko
zom érted, hogy Isten könyörüljön ra j
tad. Pár óra m úlva a leány visszatért a 
bálból. N ővérének imája nem hagyta  
többé békén. Isten Lelke kezdett m un
kálkodni benne. M egkapta  Isten k e g y e l
mét: e lfogadta ő t gyerm ekének s a v i
lági ö rö m ö kért sokszoros kárpótlást 
adott neki.

Gaál József.

Ahogy a régiek látták.
Egy 1772-ből való könyv a táncról.

Hogy H eródes az ő születése napján  
nagy festom ot ind íto tt, és gazdag vat- 
sorát szerzett a fő-em bereknek, azt m a
gán semmi vé tekn ek  ném k e ll-tu la jdo n í- 
tanunk.

V alam in t ped ig  semmi vétek se volt, 
hogy vatsora végin a Heródiás  
Leánya bé-perdü le a palotában, és 
a K irá lynak kedvéért, s a vendé
geknek m u lattságáért, a niusika 
szó-mellett, egy mesterségesen k i 
tanult alakosi fris  tántzot já ra : 
sőt inkább kívánnunk kellene, 
hogy a K eresztyéneknek lakodal
mi is tsak egy vatsorával, és egy 
tántzal végeztettnének: De midőn 
hajna ltó l-fogva é j-fé lig  szüntelen 
füstölög a konyha  kürte, és az 
ételben s-ita lban  való tobzódásnak 
se rende nintsen, se m értéke úgy, 
hogy sokszor a tántzban jobban  
elfáradgyanak, m int sem ha nap
estig egy nedves szürün tséplet- 
tek volna; ez m ár valójában ofly 
illetlenség, m elyet se Heródes nem 
tselekedett az ő születése napján, 
se pedig a H eród iás  Leánya el-nem  
követett, noha a tántznál jobb mes
terséget nem tan u lt vala az ő rossz 
Anyától. N em  a zért mondom ezt, 
mint ha a tán czo t tu lajdon term észete sze
rént véteknek tartanám , és kárhoztatnám ; 
mert a tántz m inden vétek nélkül meg k é 
szülhet, ha képesen tisztességgel, és m in 
den zabolátlan vásottságnak e l-távozta tá - 
sával végezte tik ; m indazonáltal va lam it a 
Heródiás Leányának, noha tsak egygyes  
tántza, K eresztelő  Szent Jánosnak m él
tatlan halá lával fejesztetett-bé, úgy a 
mostani V ilá g n a k  szokása szerént való  
páros tán tzo k  le lk i gyilkosságok nélkül 
nem egy könnyen  készülnek meg. M it-  
soda veszedelm et nem szenvednek a sze
mek, m iko r a tántzosokra nagy fig y e 
lemmel, és gondolkodva függesztett- 
nek. M itsoda veszedelemben nintsenek  
a kezek, m ellyek  a tántz-közben sokkal 
nagyobb szabadságot tu la jdonítanak m a
goknak, m in t a nrellyet az Isten törvénye  
engedett nék ik . Noha azért a tántzolás ön
nön magában nem vétek, de nagy a lk a l
matosság a vé tekre; és ollyan veszedelmes 
dolog, m int a k i az égő kanóttal sokat 
forgolódik  a puska-poros edények-kö- 
zött. K ire nézve héjában mented m aga
dat édes ö tts ém , hogy te tsak ollyan  
tántzokat gyakoriasz, a holl eggyül-egy- 
gyig mind betsületes emberek és Asz- 
szonyi á llá to k  szoktak jelen lenni; M e r t  
ha azok m innyájatt betsületes em berek  
is, de u£yan tsak  nem vasból fo rra s z ta t-  
tak öszve, hanem  testből állanak, m in t te, 
gyarlók, m in t te. Nem különben te se m en
tegesd m agadat édes húgom, hogy a te

tántzodon m indenkor jelen vannak a szü
léid: M e r t  se A tyád, se Anyád a te sze
mednek héjá t szurokkal le nem ragaszt- 
hattya, tekéntetedet meg nem tilth a ttya , 
gondolataidat meg nem kötheti, se závárt 
nem tolhat a szívedre. A veszedelmén k í
vül pedig a bolondtságát is gondold meg a 
tántznak: M e r t  miképpen a fo lyó  vizek  
a keserű tengerbe, úgy az élő em berek  
szüntelen a lá-fo lynak, és sietnek az ha- 
lá lto rkába; eszesség-é pedig síppal dob
bal menni az halálra? holl lá ttad  hogy a 
hóhér kezébe adatott ember tántzolva  
m entt volna az akasztófához? és te 
mégis tántzolva akarsz közelíteni az 
halálhoz? Nem  azért engedtetett ne
künk ez élet, hogy azt lakodal- 
mokban, fintzározásokban, és a he
gedű pöngése m ellett kedvünkre m ulas
suk; hanem hogy penitentzia tartással, 
és üdvességes sírásokkal szerezzünk m a
gunknak boldog napokat a másik halha
tatlan, és igaz életben. Ú gy rendellyük

tehát dolgunkat e számkivetésben, hogy 
az örök ditsősségnek Ünnepétől, és m u
slicájától k i ne rekesztessünk.

A tánc a Bibliában.
A Bibliában is olvashatunk a táncról. 

De —  fig y e ljü k  csak meg —  egészen 
más az, am it a Biblia a táncról érdemes 
nek ta rt a m egemlítésre, m int am it mi 
ina tudunk és mondunk a táncról. És 
egészen más a bibliai emberek tánca, 
m int a mai táncok. Más az oka és más 
a célja a b ib liai táncoknak és egészen 
ritka  dolog a tánc a Bibliában.

Vegyünk sorba néhány bib liai helyet.
I I.  Mózes 15, 20. M iriám  prófétaasz- 

szony és az iz ia e lita  asszonyok táncáról 
olvasunk itt a Vörös-tengeren át való 
szabadulás nagy örömére. Nem fé r szóba 
és semm iféle szűkre szabott keretbe az 
Ür szabadítása fe le tt érzett öröm . K i
tö r az emberből és táncban fe jezik  ezt 
ki. M ilyen  más ez az öröm, m int a fa r
sangi öröm !

II. Mózes 32, 6. V a lam i ilyen farsangi 
öröm ről lehetett szó, akkor am ikor a 
nép az aranyborjú  körül já tszadozott és 
ugrált. Az ilyen öröm re és táncra íté 
let az Isten felelete, m ert nem egyedül 
neki ad dicséretet.

B írák  11, 34. Jefte leányának a tán 
cában nemcsak a fiatalság öröme van,

hanem az a ty ja  győzelm e fe le tt érzett
örvendezés. E z t az öröm ét azonban nem 
másokkal, m int az ő leánybarátaival fe 
jezte k i táncban. A B iblia nem tud fé r 
fiak  és nők közös táncáról.

B írák 21, 19—-23. I t t  nem férfiakka l 
való táncról van szó, hanem az Ür ün
nepnapjának ünnepi körtáncáró l. Sem m i
esetre sem az következik  ebből, hogy 
rendezzünk egyházi (?) bálokat és o tt 
szerezzünk feleséget fia inknak.

I. Sámuel 18, 6. G yőzelm i öröm ről és 
táncról van it t  szó. Ezzel csak azt akar
ják  k ife jezn i, hogy m ilyen nagy öröm az 
egész népnek, am ikor Isten nyilvánva
lóvá teszi azt, hogy ki az Ő választottja  
és a nép reménysége.

II. Sámuel 6, 14. A  B ib lia legval
lásosabb táncáról olvasunk itt. Dávid, 
mint valam i szent révületben, teljes ere
jéből táncol. A z Ür e lőtt m utatja  be ez
zel is végtelen nagy öröm ét azért, hogy 
a szövetség ládája ismét hazakerült.

P réd iká to r 3, 4. Bölcs mondás 
ez. Feltétlenül áll a táncra. M a  jó  
ezt m egfonto lnunk, am ikor olyan 
szom orú, ítéletes időket élünk és 
mégis m indig több a táncoló em 
ber.

Jerem iás 31, 4, 12— 13. De e l
jön m ajd még Isten népének is az 
öröm ideje. Sión ú jra  örvendezhet 
m ajd az Ü r előtt. E zt az öröm öt, 
boldog táncot és vígadást boldo
gan élvezheti m ajd az Ü r népe, 
m ert felépül és új életet élhet.

M áté  11, 17. G yerm ekek piaci 
tán c já tékáró l olvasunk. E z t b izo
nyára a nagyoktó l tanu lták  el. 
G yerm ekek árta tlan  já té k a  g ya
nánt egészen másképpen íté ljü k  
meg a táncot, m int a felnőtteknél. 
A g yerm ekek részéről csak já ték , 
múló valam i, semmi más.

Lukács 15, 25. szerint az előbbi- 
binél fontosabb az a házi vigalom , 

mely a tékozló  fiú  visszatéréséért érzett 
öröm öt táncban fe jezi ki. Ez a legnagyobb  
öröm nek, a m ennyei öröm nek a példázója. 
Ez is m utatja , hogy minden táncnak és 
minden öröm nek csak a k ko r van értelm e  
és jogosultsága, ha azzal a mennyei 
öröm öt lehet példázni. M inden máshoz 
van valam i köze az ördögnek és a bűn
nek.

M áté  14, 6— 7. A  H eródiás leányának  
a tánca m ár az a fa jta lan  tánc, ami ön
m agáért van és ami bűnre viszi Heródes  
k irá ly t. Ez a tánc legelvetem ültebb fo r 
mája. Rettenetes bukás az, m iko r testi 
gyönyörökért nemcsak lelki kincseket, 
hanem egyenesen m agát az Isten akara
tát tagadja meg az ember.

„V ig yázzato k  és im ádkozzatok, hogy 
kísértésbe nem essetek; m ert jó llehet a 
lélek kész, de a test erőteíen .“ (M áté  
26, 4L )

Ha pedig ö röm etek van: „ ö rü lje te k  
az Ürban m indenkor; ismét mondom, 
ö rü lje tek !“ (F ilip p i 4, 4.)

fttzés Mihály.

A  H n ra n g s s ó -N o p to r  b izo m á 
nyosa ihoz. Mivel a bizományba kül
dött naptárakat immár eladottnak 
kell tekintenünk, kérjük bizomá
nyosainkat, hogy a pénzt sürgősen 
beküldeni szívesked iék.

Bombázott finn ház.
Képszemelvény K uo rtti Adum „Pap, száműzött, szökevény■ 

cim ii könyvéből.
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A tánc orvos-szemmel.
A tánc egyidős az emberrel. A vad 

népnek is megvan mai nap is a harci-, 
vallási-, győzelmi tánca s (gy volt ez 
minden népnél, csak a történelem folya
mán változott egy kissé. A 'Bibliából is
meretes, hogy az Izrael népe örömtán
cot járt az aranyborjú körül. A régi gö
rögöknél már művészi színvonalon állott 
a tánc, náluk már betanult táncot jártak 
a tánc. — Krisztus utáni időkben inkább 
a harci táncok járták s csak a későbbi 
16-“—17. században tudunk divatos tán
cokról.

A zene elterjedésével és nemzetközivé 
válásával ugyanaz a tánc mindenhova el
terjedt; iíp'v hogy mananság ősi, eredeti 
táncát talán csak a délamerikai Argen
tina s Magyarország tartotta meg.

A háború utáni táncok töhhnvire 
amerikai eredetűek, it t  a tánc alaplépése, 
a zene ritmusa valamely prim itiv nép
nek. vagy vidéknek jellemző táncából 
indult ki, pl. az egyik az északamerikai 
— pálinkától részeg — dü!lö>n<rélő nége
rektől ered a másik az amerikai pusz
tákon élő tebénnásztorok vasárnapi tán
cát vitte diadalra rövid időre.

A magyar csárdás, a csárda szóból 
származik, ősrégi néni eredetű: eredeti
leg férfiak iárták baltával, fokossal a 
kezükben, nem verekedési szándékból 
hanem egyensúlyozás miatt, amire gyak
ran volt szükség. Látjuk, hogy ősi tán
cunkat is eleinte csak a férfiak ronták s 
csak később kezdték a nők is leiteni.

A régi rómaiaknál szokás volt az 
hogy a társaságba járó. mulatni vágyó 
nők nappal 2—3 csepp terpentin olajat 
ittak, ettől lebeletük és testük kinárol- 
gása ibolya szagúvá vált: közvetlenül a 
tánc előtti naoon pedig nadragulya ma
got fogyasztottak, hogv a szemük szép 
fényes légven. (Ezen utóbbi szokás, sai- 
nos mai naoon is tartia magát nálunk 
is.) Hogy azután a tementin ólai vese- 
gvuüadást okozott náluk, a nadragulya 
pedig vakságot, ez már másodrendű 
kérdés volt.

Ma"a a tánc túlságba vive egészség
telen körülmények között ártalmas le
het.

Oondolinnk csak arra. hogy a tánr- 
helviség nagy terem, azt hetntímj alig 
lehet erről gyakran panaszkodnak a lá
nyaikat bálo7tató mamák; a hálózó nők 
alig hordanak valamellves ruhát, tánc
közben kimelegszenek, m.etpg ruha nem 
lévén raituk könnven meghűlnek. Ne fe
lejtsük el, hogy ewv iól sikerült bálon 
a sokat táncoló fi—7 órát táncol egy
folytában. am!t ha átszámítunk távol
ságra 2n—3ű kilométert tesz ki sőt töb
bet csak nem tűnik fel ilyen soknak, 
mert aránylag kis helyen honvolitiák le 
ezen távgyaloglást, zene ütemére, tánc- 
léoésben. — A kimelpgede+t táncosok' 
hogv a melegtől szabadúlianak és szóra
jukat oltsák, hideg vagy behűtött több
nyire alkoholt is tartalmazó ita lt fo
gyasztanak, ezzel meg is hűtik magukat: 
amíg a cigány pihen, kimennek a tánc
terem melletti folyosóra — gyakran a 
nvitott ablakhoz állva — lehűlés céliá
ból; it t  hiába lép fel a szülő erélyesen, 
a gyermeke nem té r t i magára kabátiát, 
bundáját, meghűl s csak amikor borzon-, 
gani kezd. akkor hagyja ott a hideg fo 
lyosót és kezdi uihól a táncot; ezen k i
melegedés és lehűlést egy éjszaka fo 
lyamán több ízben is végig csinálják s
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egyúttal megalapozzák az influenzát,
tüdőgyulladást, csak nem veszik észre, 
mert alkohol hatása alatt állanak.

A zsúfolt bálteremben a sok ember 
csakhamar elfogyasztja a terem levegő
jét, a dohányfüst, alkoholos ital maga 
is igen ártalmas az o tt levőkre, úgy 
hogy kis fokú fulladás jelentkezik sok 
embernél, a gyengébbeknél pedig áju
lás, fejfájás, szédülés.

Ha az ilyen ájult embert szabad leve
gőre visszük, csakhamar magához tér s 
mihamar — virtusból is — o tt folytatja, 
ahol elhagyta; mindehhez járul az, hogy 
egy átdolgozott napi munka után egész 
éjjel fentmaradtunk, virrasztottunk, igen 
nagy testi munkát végeztünk egészség
telen körülmények között, szokatlan idő
ben ettünk, ittunk, néha túlsók alkoholt 
fogyasztottunk. Ezen fáradalmakat el
tompítja a zene hangja és az alkohol ha
tása s csak reggel felé érezzük a cipő 
nyomását, a boka fájdalmát, a fejnyo
mást.

A hazamenetellel megint baj van. A 
nőket nem tudjuk eléggé begvöngyölni, 
hogy ne fázzanak, addig az italos em
bernek ,.igen melege“ van, s nem gom
bolja be a kabátiát. Egyben mindkét nem 
megegyezik: bál után mindenki igen 
hangosan beszél, nagy bosszúságára a 
békésen alvóknak s csak másnap veszi 
őszre, hogy rekedt, garatja fáj, vagy 
mandola gyulladást kapott.

Ha azután hazaért az ember, akkor 
a legtöbb vagy holtfáradt, vagy nem 
■ózan: pedig ilyenkor kellene egy kis jó
zan ésszel okos dolgot művelni.

Akár müven fáradtak vagyunk, mi
nél melegebb, rrtáidnem forró  vízben mo- 
sakodiunk meg. de tetőtől-talpie ha le
hetséges fürödtünk meg igen rnfüeg víz
ben, ez kitűnő ellenszere a fáradt iz
moknak. hajunkat keféltük ki. ruháin
kat tegyük ki e w  másik helyiségbe, 
hadd tárta át a szabad, tiszta 1eve"ő és 
szabad'tsa meg a dohányfüsttől. Lefek
vés előtt igyunk meg 2 dl forró citromos 
f«át. ezzel pótoltuk a nagy vízvesztes- 
séget amit a forró hálj leve"ő okozott 
s csak azután feküdtünk le Másnap reg
gel langyos vizzel mosakodtunk s h'deg 
"ízzel öhl'tsük le testünket lélegezzünk 
mélyen, h"gv ezáltal is siettessük az al- 
'-nVinl és dohány eltávozását szerveze
tünkből igyunk teát sok c'trommal, 
mert az égő gyomor savanyút kivan

Nem akartuk a táncot magában bűn
nek bélyegezni, de az bizonyos, hogy a 
f ánc gyakran okoz: influenzát tüdőgyul
ladást. hónapokig tartó rekedtséget, láb
fájdalmakat. mandola-gyulladást.

A tánc gyakran e'ő'e'e a züllésnek, 
kezdete a lelki, testi romlásnak.

Dr. Mai ásíts Gyula.

P íís p ö lc i v é T c m é r rv .
Nagyon köszönöm a Kuortti 

könyvet. Flsörangn munka, gvö- 
nvöri'í kiállítás, olcsó ár. legköze
lebbi körlevelemben fel fogom rá 
hívni az egész lelkészt kar figyel
mét . . . Túróczy Zoltán

püspök.
*

A könyv rohamosan fogy. Ára 
1.50 P és 8 fillér portó. A pénz 
bélyegben is beküldhető.

1940. január 14.

Apró történetek.
R é s z le /  B o c s k a i  I s t v á n  

v é g r e n d e le t é b ő l .

„M in t Ádámtól származott s gyarló
ság alá vettetett ember por, hamu, nem 
angyal lévén, a bűnnek terhe alá vetett
nek vallom magam; de erős és bizonyos 
hitem minden én bűneimnek bocsánatja 
fe lől olyan vagyon, az én Idvezitő Krisz
tusomnak érdemeiért, hogy ha mind e 
széles világnak bűneit és annak szám- 
lálhatatlan voltát egyedül cselekedtem 
volna is, és terhe rajtam volna, az én Id- 
vezítő Krisztusomnak minden hívekért, 
én érettem is, szegény bűnös féregért, a 
keresztfán kiontott csak egy csepp vére 
is, azoknál nagyobb és hathatósabb lé
vén, énrólam ezt elmosta.

Egy marék hamu.
Tűzbe bámulunk mind a ketten.
Én űzötten . . .  ő elégedetten . , .

Puszták embere most a társam.
Elmerül szemünk a rő t parázsban . . .

ö  se szól. Én se. Hosszan hallgatunk. 
Nincsen egymáshoz egyetlen szavunk!

Minek a szó? Minek a. beszéd?: j
Két fej, 4<ét szív, de egy cseléd!

Nézzük a harcot. Vívnak a lángok! 
Egyet látunk: a haláltáncot!. . .

Életre hordtuk össze a gallyat.
S lassan az élet mégis hamvad.. .

Szűnik a harc. Szemünk a tanú:
A fö ld i élet: egy marék hamú...

Szirti János.

O L V A S S U K ^ A  BIBLIÁT

Krisztus dicsősége.
Január 14. Menyegzőn. János 2, 1—2. 

Dicsősége Krisztusnak, hogy részt vett a 
kánai menyegzőn. Hogy egy ilven hét
köznapi eseményt választott első csodá
ja alkalmául. Krisztus a hétköznapi éle
tünk egyszerű eseményeiben akar meg- 
dicsőülni. így farsangban sok házasságot 
kötnek. Vájjon hányra hívják meg Jé
zust?

Január 15. Nincs boruk. János 2, 3. 
Dicsősége Krisztusnak, hogy éppen o tt 
van. ahol a szükség. Közel a segítség. 
Ahol a bűn s vele a nyomorúság meg
növekedik, ott a kegyelem még sokkal 
inkább megnövekedik.

Január 16. Mi közöm hozzád?! Já
nos 2, 4. Jézust csak nem lehet azzal 
megvádolni, hogy tiszteletlen volt édes
anyjához! Vannak azonban dolgok, ame
lyekben Istennek kell engednünk, hogy- 
nem szüléinknek.

Január 17. Megtegyétek! János 2, 5.



1940. január 14 H A R A N G S f ő II.

Dicsősége Krisztusnak, hogy saját édes
anyja is meghajol előtte, mint engedel
mes szolgáló az Ura előtt. Máriának ab
ban van a dicsősége, hogy alázatos szol
gálója tudott lenni Krisztusnak.

Január 18. Megtelték. János 2, 6—8. 
Dicsősége Krisztusnak, hogy a násznép 
szó nélkül engedelmeskedik neki. Azért 
vagyok én is, hogy engedelmes eszköz 
legyek az én Uram kezében.

Január 19. Vízből—bor. János 2, 9— 
10. Dicsősége Krisztusnak, hogy lényeg
szerű változást tud előidézni. Vizet borrá 
változtatni ugyanannyi, mint teremteni. 
Aki ezt meg tudta tenni, az engem is 
újjá tud szülni.

Január 20. A csoda. János 2, 11. 
Dicsősége Krisztusnak, hogy csodatévő 
volt. Sőt maga volt a legnagyobb csoda: 
testet öltött ige, Isten közénk alázkodott 
megtartó kegyelme. — Hiszek benne!

Szabó József.

K A R C O L A T O K

E v a n g e l ic á c ió  —  p u s k á v a l .

Ami most Finnországban törté
nik, az sokkal több, mint dicsősé
ges haditény. A mesterlövő, hősies 
evangélikus finn nép most világ- 
evangelizációt végez.

Mert a finn hősiességben az Is
ten hatalma dicsőül meg. Hiszen 
ime mindenki láthatja, hogy nem 
az anyag, a tank és a tömeg bizto
sítja a győzelmet, hanem a lélek, 
a hit, a belső fegyverzet, — Isten.

Hála a finneknek ezért a vérta- 
nus bizonyságtételért!

H E T I  K R Ó N I K A

Gróf Csáky István magyar külügy
miniszter fontos tanácskozásokat fo ly
tatott Olaszországban gróf Ciano olasz 
külügyminiszterrel. — Megtárgyalták a 
két országra tartozó összes kérdést. — 
Állítólag Olaszország közvetítő szerepet 
vállalt Magyarország és Románia között. 
— Az angol és francia újságok is meg
állapítják, hogy Olaszország és Magyar- 
ország a legerősebb biztosítéka a közép
európai békének. — Hőre Belisha angol 
hadügyminiszter lemondott. Utódja — 
úgylátszik — még nagyobb mérvű se
gítséget javasol a finneknek. — A fin 
nek egyébként újabb hatalmas győzel
meket arattak.

H Í R E K

El ne mulaszd rendezni az előfizetést!

R á d ió s  t s i e n t l s x i e l e t .  F. hó
14.-én I I  óra 15 perckor rádiós isten- 
tisztelet a bécsi kaputéri templomban. 
Prédikál Szabó József győri lelkész. 
Énekszámok: Dunántúli énekeskőnyvhen 
286 és 254

Győr. D. Kapi Béla püspök Vörös
Imre missziói s. lelkészt jan. 1-vel Győr
be rendelte maga mellé ehker. missziói 
másodlelkésznek.

Győr. Vizkereszt ünnepén külmisz- 
sziói ünnepély volt, melyen br. Podma- 
niczky Pál dr. egyet, tanár ta rto tt elő
adást. Délelőtti istentiszteleten az ige
hirdetést szintén ő tartotta. — Január
7.-én az Ifjúsági Egyesület rendezésében 
a városháza dísztermében irodalmi-est 
volt, melyen D. Kapi Béla püspök be
mutatta Bakó József költőt, akinek ver
seit Kuszák István tanár adta elő. A mű
sor keretét az egyházi énekkarok szép 
számai adták Fodor Kálmán vezényle
tével.

Rákoskeresztúr. A gyülekezet az el
múlt évben elkezdte templomépítő mun
káját. — A rákoshegyi fiókegyházköz
ség felügyelőjéül Marschalkó Gyula áll. 
elemi isk. tanítót választotta meg. — Rá
kosligeten megkezdődött 5000 P k ö lt
séggel a gyülekezeti ház építése. — A 
vasárnapi iskolások vezetőikkel mind a 
három gyülekezetben kedves karácsony
fa ünnepeket tartottak. — A rákoshegyi 
nőegylet jólsikerült kultúrdélutánt ta r
tott a harangalapra.

Börcs. Január 7.-én vallásos ünnepély 
volt a győri Diakonissza Anyaház, ill. 
börcsi Árvaház rendezésében a finnek 
javára.

Mohács. A kis szórványegyházban 
57 Harangszó és Gotthold naptár kelt 
el. — A 170 lelkes mohácsi missziói köz
pont karácsonyi offertóriuma a finnek 
részére 67 pengőt eredményezett. — A 
kis gyülekezet az új esztendőben be
kapcsolódik a külmisszió szolgálatába is.

Kötcse. December hó 24.-én kará
csonyfaünnepély, 25.-én pedig finn ün
nepély volt 55 pengő bevétellel. Giczy 
K. s. lelkész, Horváth Pál, Chavanda Gi
zella előadása után finn verseket sza
valtak: Németh Pál e. halig., Biró Etel, 
Lőrincz Irma, Tremmel Gizella, Lohr G. 
és Reichert I.

Terény. A gyülekezet bensőséges mó
don ünnepelte karácsony szent estjét. 
Dr. Sréter János másodfelügyelő s a te
hetősebb egyháztagok adományából 
minden gyermek szeretet-csomagot ka
pott. Karácsony másodnapján felavatást 
nyert a régi iskolaépület nagyterme, hol 
a gyülekezetben folyó belmissziói mun
ka kapott hajlékot.

Somorja. Ádvent első vasárnapján ve
zette be az új istentiszteleti rendet. A 
Leányegylet ádvent második és harma
dik vasárnapján vallásos estét rendezett. 
A Nőegylet szeretetvendégség keretében 
rendezett karácsonyi ünnepséget, mikor 
a szegény gyermekeknek ruhát, cipőt, 
a szegény családoknak pedig élelmet 
osztott ki körülbelül 400 P értékben. A 
gyülekezetben van vasárnapi iskola, ser
dültek egyesülete, leánykor és ifjak 
egyesülete.

Kapolcs. A felekezetenkivülivé le tt 42 
hivünk visszatért egyházunkba. — Gyü
lekezetünk finn testvéreink megsegíté
sére vallásos estet rendezett. Szavaltak: 
Vida Ibolya, Mezriczky Eszter. —* Magya- 
ry Kornél dr. a beregszászi kórház fő 
orvosa adományt küldött szegények és 
betegek részére.

Bük. A nőegylet karácsonyfa ünne
pélyén a szegény iskolás gyermekeknek 
72 szeretetcsomag és 32 ruhaadomány 
osztatott ki,

H A T Á R O K O N  T Ú L

Finnország. Az orosz bombák elta
lálták a Luther-templomot s annak te
tőzetét és karzatát tönkretették. Ember, 
életben nem esett kár. — A Kotimaaban 
Pesonen Máyás megemlékezik a magyar- 
országi protestáns napokról és bő k ivo 
natban ismerteti Raffay Sándor püspök
nek azon tarto tt beszédét. — A Hen- 
gellinen Kuukauslehti részletesen beszá
mol a Harangszó s az Ev. Élet finn c ik
keiről s telies egészében közli Mórocz 
Sándor cikkét: „Isten a történelem mö
gött.“

Németországban erősen emelkedett a 
Biblia forgalma. Az utolsó 6 évben egy 
könyv sem kelt el annyi példányban, 
mint a Biblia. 1933-hoz viszonyítva 50— 
70% az évi forgalom emelkedése. A ró
mai kath. egyházban is sok Biblia kel el.

Svédország. November 15.-én tö ltö t
te be 80. évét Oszkár Bernadott herceg, 
a svéd király testvére. Több, mint 50 éve 
szolgál különböző kér. eevesületi mun
kában. 1892-től a svéd KIÉ elnöke. M i
kor ünnepelték, ezt mondotta: „A  leg
nagyobb méltóság az istenfiúság.“

Ú J  K Ö N Y V E K

„Követlek Uram“ címen vallásos esté
lyen nagyszerűen felhasználható tizen
két elbeszélésemet kiadom egy kötetben. 
Aki január 20-ig 1.10 P-t előfizet, portó
mentesen kapja kézhez a könyvet. Ko
vács Vince ref. lelkipásztor, Papkeszi, 
Veszprém m.

Megjelent a „Kemeneshőgvész-magyar- 
gencsi gyülekezet története“ Lukács Ist
ván lelkész összeállításában. — Megren
delhető: Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Kemeneshőgyész, Vas m. címen. — Ára: 
50 fillér.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Születés. N i k o d e m u s z  János o r
mospusztai evangélikus missziói lelkészt 
és nejét K o l l á r i k  Anna  oki. tanító
nőt karácsony másodnapján az Ür leány- 
gyermekkel ajándékozta meg, aki de
cember 31-én a szent keresztségben Má
ria Anna nevet nyert.

Eljegyzés. Nagygeresdi Kiss Pál dr. 
földbirtokos és felesége nagygeresdi Kiss 
Rózsi leánya: nagygeresdi K iss  G i z i k é  
és néhai véthei Fadgyas Gyula ny. közs. 
főjegyző és felesége Ihász Gizella fia: 
véthei F a d g y a s  Bé la  dr. k ir. bir. 
ömkf. aljegyző, e. e. hadnagy karácsony 
napján tartották eljegyzésüket Marcal- 
gergelyiben. (Minden külön értesítés he
lyett.) — Dr. Ócsag I s t v á n  körorvos 
(Alsónána) eljegyezte Szűcs E t e l k a  
tanítónőt, néh. Szűcs Imre ev. lelkész és 
neje Linde Etelka leányát (Bonyhád). — 
Gáncs Géza tisztviselő Budapest és 
M o l n á r  M á r i a  Celldömölk jegyesek.

Halálozás. Pausz Vilmos, a galántai 
hitelban igazgatója 82 éves korában el
hunyt. — Huszár János az alszopori 
leánygyülekezet gondnoka december hó 
26.-án, 58 éves korában elhunyt. A gvü-
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K i a d ó h i v a t a l a

lekezet koszorú h elyett a finn  Vörös- 
keresztre és az alszopori tem plom ra 5— 5 
pengőt adom ányozott hűséges gondnoka  
em lékére.

c - s  <

A fián vöröskereszt
javára a Harangszó utján 

befolyt gyűjtés.
(Fo lyta tás .)

Vanyolai egyházk. 40.77, Sand-Pati 
egyh 41.91, S zentgotthárdi egyh 43, A l
sósági egyh 43.60, N agykan izsa i egyh 
45.58, Sopronbánfalvai áll. elemi népisk. 
„V örös Kereszt“ if j.  cs. 50, Siklósi egyh 
54.14, ő riszentpéter 58, B atto nya  60, Far- 
nadi leányegyh 60, M ohácsi gyűl. 67.16, 
Nemescsói, Kőszegdoroszlói, Lukácshá- 
zai egyh 78.90, D abronyi egyh 82, Keme- 
nespálfai hívek 70, Kem enespálfai r. kát. 
hívek 12.30, O stffyasszonyfai gyűl. 83.80, 
Kemenesmihályfai gyűl. 86.06, U jm alom - 
soki gyűl. 92.60, E gyházaskozári gyűl. 
100, U ra iú jfa lu i gyűli 103.20, Lébényi 
egyházközség 108.81, E g ri egyh 112, 
Répcelak-Csánigi egyházk. 219.96, Tabi 
egyházk. 243.13, Szom bathelyi egyházk. 
271.50, Vadosfai gyűl. 279.50, Pécsi egyh  
510.67, Oszkó Sándor és cs. Révfülöp  
3.60, Kiss M ária  Bpest I., 3, G öm örpa- 
nyiti egyh 2.03, R im ár Ibo lya Bpest X IV ., 
10, Bpest-Angyaiföld  gyűjtése 23.20, 
N itschinger János Sopron 5, Sándor 
G yu la  Mencshely 2, B ika li egyh 4.80, 
G yőrszem erei egyh 11.13, dr. Ágoston 
László G yőr 2, Cserhalm i Pál G yőr 2, 
M agyarósd i egyh. 66.14, B ábonym egyeri 
egyh 33.41, Csöngei egyh 10, Budai egyh 
Bpest I. Verbőczy-u. 52.37, Csomádi egyh 
5, Csikóstöttösi egyh 8.30, Vései egyh  
50, Kem eneshőgyész-M agyargencsi egyh 
15, Szakonyi egyh 89.4U4, Nagyhajm ási 
egyh 15, Bábolnapusztai P ro t. F iókegyh  
68.36, Pusztaszentlászlói egyh 4.76, B alfi 
egyh 6.74 Pécsi egyh 108, D om bóvári 
egyh 35, Nem eskolta-Püspöktam ási egyh 
26.30, Sajógöm öri egyh 48.50, Gyöngyösi 
F iókegyh  50.20, Rigácsi iskolaszék 18.94, 
Fancsali egyh 17.96, Kissom lyói egyh 
167.28, Beledi egyh 604.44, Körm endi 
egyh 256.33 Somlószőllősi egyh 39.50, 
Nem eshanyi Leánygyül. 11.71, H arta i 
egyh 50, M érgesi egyh 21.60, S á to ra lja 
ú jhe ly i egyh 63.93, Békési egyh 43.26, 
M ezőberényi egyh 100, Lovászpatonai 
egyh 314.05, Nagygeresdi egyh 97.93, Po- 
gányi egyh 20, Veszprém varsányi egyh 
21.33, Kötcsei egyh 11.50, Surd 16.47, 
Lajoskom árom i lev. egy. 15.56, özv. Saly 
Józsefné M artonvásár 5, F id le r N ándor 
ig .-tan ító  Fancsal 2, B ernáth  család G yőr 
5, N. N. G yőr 4, N. N. G y ő r 2, Kúnta- 
polcai egyh 3.70, Soós M ih á lyn é  G yőr 
0.50, T é ti egyh 1.20, G y ő ri Kér. Szöv. 
15, N évtelen „A hála tizede a finn ekn ek“ 
25, G yőr-N ádorvárosi perselypénz 11.20, 
Hegedűs G yula G yőr 10, özv. R itte r  F ri-  
gyesné G yőr 2, id. M acher P ál G yőr 10, 
P ö ltin g er Gusztáv G yőr 5, K ét özvegy  
G y ő r 2.50, N. N. Csepreg 3, Kovács M i
hály H ánta „H “ ú tján  1, K irá ly  G izella  
Kisfalud 3 pengő.

MA R A N Ö $ 1 Ő 1940. január l4.
AI EL/Ul/äNGS3LÖ ÍBia/aouúi Mepttác

gyári B ^ E O S S - A í l ' O H D J  clxóraogú telxierelfcx
nél fogva szépén, gyorsan ex oicsö/i kéxzit ufmágo 
K ö n yve t.  vagy bármely n y o m t a t v á n y

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
J. T . Szarvas. A  k ü ld ö tt aranyórát és 

stan io lpap írt hálásan köszönjük. Rendel
tetési helyére ju tta t ju k . —  Gy. Gy. A D. 
tiszte letbeli d oktori m egjelölés. Ha m án- 
vallású barátja  nekünk nem hisz, g yő 
ződjön  meg közlem ényünk igazságáról. 
—  Panaszával keresse m eg az Egyetem i 
L u th e r Szövetséget. —  Intézm ények ne
vei az illetékes Püspöki H ivatalokban  
ta lá lha tók .

KlflDÓHIVnTIlLI ÜZENETEK
L. J. R ákoskeresztúr. Folyó  évre egy

negyeddel hátrá lékban  van. V . T. L o -  
vászpatona. E lő fizetése 1940. jún. 30-ig  
rendben van. Sz. J. E nying . Folyó év 
dec. 1-ig. K. A. K utasó. 1940. ápr. 1-ig.
J. B. Cegléd. 1940. feb r. 1-ig T. I. Pécs. 
Folyó  évre egynegyed év 1.28 P esedé
kes. Sz. L. Pápa. 1939. évi hátrá lékát ren 
dezte a beküldött összeggel. F. A. K o
m árom . A bekü ldött összeg 1940. évre  
előfizetés. Özv. Á. J. K iskőrös. 1939. dec. 
31-ig . J. A . Kemecse. 1940. júl. 1-én. J.
K. M ád . 1940. júl. 1-én. K. M . Beled. A  
cím változást á tvezettük. A  3 pengő ado
m ányt rendeltetési helyére  küldtük. V . 
l.-né Rákosszentm ihály. A  beküldött ösz- 
szeggel 1939. dec. 1-ig  rendezte hátrá lé 
kát. W . K. Budapest. A m erikába a lapot 
m egind íto ttuk. A dec. 3 í - i  számot is e l
k ü ld tü k  a m egadott cím re.

M A G Y A R  G A Z D A
Term ényárak . Búza 20.05— 21.30, rozs 

15.70— 16.15, takarm án yárpa  17.30— 18.05, 
sörárpa 20.00— 22.55, zab 19.90— 20.30, 
ten g eri 20.00— 20.50 pengő  m éterm ázsán
ként.

Pályázati h irdetés.
A  g yő ri evangélikus egyházközség  

p ályázato t hirdet fé r f ita n ító i állásra. F i 
zetés: 17% helyi javadalom , a többi á l
lam segély. Pályázati h atárid ő  február 21. 
A  kellően  felszerelt kérvények  a lelkészi 
hivata lhoz küldendők, válaszbélyeg mel
léklendő. A pályázók a választási idő 
a la tt nem lá to ga tha tják  az iskolaszéki, 
sem a képviselőtestületi tagokat. Evang. 
Lelkészi H ivata l G yőr, P e tő fi-té r 1— 3.

V á ro s i házaspár keres jó l főző m in
denes szakácsnőt, aki háromszobás ház
tartás  minden dolgát önállóan ellátná. 
Külső m unka nincs. K özépkorú , erő tel
jes nőt, esetleg özvegy asszonyt ke re 
sünk, aki nálunk csendes otthont és jó  
bánásm ódot találhatna. C ím : Evangélikus  
Lelkészi H ivatal, Veszprém . 1— 1

„ B É T H E L “ D iakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz le lk i, testi nyugalm at, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfia k a t. Békés o tt 
hont b iztosít. Alpesi k iim a , diéta, áuo- 
iás. T á jé k o zta tó t küld. C ím : B ÉTH EL  
D iakonisszaotthon Kőszeg, Vas rns-gry■“

7— 26

Keresem nagyszüleim  adatait. Nagt 
atyám , Zsiray Sándor 1859-ben Pápá 
lako tt, hol Károly f iá t  m egkeresztelte  
te. Nagyanyám  K o m játh y  Zsófia. 18S 
kö rü l éltek még. Születési évük 184 
e lőtt kereshető. Am ennyiben születés 
házassági, halotti fe ljegyzések talá lta i 
nak róluk, kérem  u tánvétte l alábbi ci 
m em re küldeni: Zsiray Kálmán ő rnag j 
Budapest, V ll. Erzsébet k ö rú t 6. II. e. 3f

Sajat készitmenyii útitáskák, nöi- 
tuskak, pénztárcák, U vettariuk,ukta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
<*> választékban és a tegolcsobb urban

M U T H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2 .

K ö l c s ö n s e g é l v z ő  e p ü l e t

V ásárlásnál kérjük a H arangszóra hivatkozni.

Keresem Kiss Pál születési adatait 
N evezettrő l a veszprém i evangéliku  
egyházközség halo tti anyakönyve alap 
ján  csak annyi ismeretes, hogy 1866. év 
április hó 11-én Veszprém ben halt me* 
31 éves korában. Értesítést a protestán  
tábori püspökség (B a likó  Lajos esperes 
cím ére (Budapest 1., postafiók  12.) ké 
rek. A beérkező adatok  egybevetést 
alapján  külön kérem  m ajd  a vonatkozc 
keresztlevelet, am elyért annakidején 1( 
pengőt fogok m egtéríten i. 2— I

S zap pan , (ésü , k ö ln iv íz , parfőm
es borotválkozó eszközök n a g y  vá lasz tékban , 
-  lego lcsó b b  napi áron  ka p h a tó k  az

"Erzsébet“  drogériában
G y ő r ,  K a z i n c z i - u t c a  1.
Aki e  h i r d e t é s i  felm utatja, vásárlásnál 

«?7áza1éU engedményben részesü li

l l E A f k « ! ' ,
K O R Z 9 R U T

,  . legolcsóbban

« T I X H É - t é l
c s a k
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a , Harangszó*-ra 
nlvatkoztk, 10% engedményt kap’

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irá n y i Kam ill, 

dr. Ittzés Zsigmond, M arcsek János, 
Ném eth Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A  lap elfogadása e lőfizetési kö te lezett
séggel jár. —  K ézira toka t nem őrzünk  

meg és nem' kü ldünk vissza.

Bsross-nyom da■ Uzsalv é.i Knncz. G yőr. 
(Harangszó nyom dája .)
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Alapítónk
I  A P I  B É L A

1910-ban.

L a p tu la jd o n o i: 

Dunántúli Luth«r-8zú*Bt»ég.

áegjsltnik minden «asárnap.

Infytn milléklat tan** alatt 

léthatankinf a KIS HARANGOZÓ.

Beolvad t la p o k  : 
935-ben a Jöjje tek enhozzám 
938-ban a fe lv idék i Lu ther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pa/zsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk!

A Hataafaao 
o u k a u t t  -kuu-ób lra ta i*

•  Y f t *
U ., P e tf iC -M i 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P  40 fillé r , 
egy évre 4 P ao fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 

negyedévre 1 P 60 ü llé r. 

Postacsekkszamla : 30,526.

Asz egy iálenlom.
És ada az egy iknek  öt tálen tom ot, 

a másiknak k e ttő t, a harm adiknak pedig j 
egyet, k inek -k in ek  az ő erejéhez képest.

Máté 25, 15.

Aki az egy tálentomot kapta, az ásta el. Kis ado
mányokkal já r leginkább együtt a hűtlenségre való 
kísértés. Éppen ezért ez a mai textusunk különös- 
-téppen hozzánk szól, akik csak egy tálentomot kap
tunk.

Isten országában az a kivétel, amikor valaki két, 
vagy öt tálentomot kap. Mi, akik csak egy tálento- 
mpt kaptunk, vagyunk a nagy többség Jézus szolgái 
között.

Sőt, hajlandó vagyok arra a föltevésre, hogy 
ama nagy napon az a meglepetés is fog érni bennün
ket, hogy az Ür szőlőkertjében azok végezték a leg
fontosabb munkát, akiknek csak egy tálentom ju to tt.

Nincsen Jézusnak olyan tanítványa, aki egy tá- 
lentomnál kevesebbet kapott volna.

S az a nap, amikor mindazok, akik egy tálento
mot kaptak, alázatosan és hűségesen föl fogják hasz
nálni a nekik ju to tt kis adományokat, nevezetes nap 
lesz Isten országa történetében.

Ha Isten országának nagy munkája itt e földön

lassan halad előre, ez onnan van, hogy Jézus szolgái 
i közül a legtöbb, az egy tálentomot kapottak, nagyon 

hajlamosak arra, hogy rajta felejtsék szemüket azo
kon, akik nagy adományokat nyertek s így aztán 
elássák a maguk egy tálentomát, az egyik egy dere- 
kas gazdaságban, a másik egy jó l menő üzletben, a 
harmadik egy megbízható iparágban.

Jól van, mondod erre, de én nem tudok prédi
kálni, bizonyságot sem tudok tenni, aligha tudnék 
egy imaórán hangosan imádkozni, vagy a hozzám 
legközelebb állókkal sem tudnék Istenről beszélni.

Értsd meg: nem beszédben, hanem erőben áll 
az Isten országa.

Ha nem viheted előbbre Isten országa ügyét 
szóval, vagy intelemmel, szóljon hallgatásod vagy 
szereteted. Szakadj el a bűntől és a világ szerint való 
élettől. Ezt megteheted akkor is, ha egy szót sem 
tudsz szólani. Csak világoltasd a magad világosságát 
és nyilvánvalóvá lesz a sötétség a maga feketeségében.

S meglátod: ehhez nem szükséges szó, vagy in
telem.

Légy hű a kévésén!
Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

ÉletilirR az Ige fényében.
Nem akarunk előírásokat adni 

lapunk hasábjain népünknek abban 
a tekintetben, hogy mit csináljon, 
mert hiszen a keresztyén ember 
nem báb, aki úgy mozdul, ahogy 
rángatják, hanem önálló személyi
ség, akinek megvan a maga élet- 
és világfelfogása, — mégis szüksé
gét érezzük annak, hogy népünk 
életére vonatkozó egyes kérdése
ket megbeszéljünk, illetve az Ige 
világosságába helyezzünk.

Szükségét érezzük ennek azért, 
mert úgy látjuk, sok tekintetben 
nincs egységesen kialakult evangé
likus közvélemény, amely olyan 
irányító hatást tudna kifejteni bizo
nyos kérdések megítélésénél, hogy 
annak minden evangélikus ember 
feltétlenül alávetné magát. -— De

szükséges ez azért is, mert sok te
kintetben ferde felfogás alakult 
ki és ment át a köztudatba és 
ezeknek a ferde felfogásoknak irá
nyító hatása alatt áll népünk, mi
kor állást kell foglalni bizonyos 
kérdésekben. — Végül szükséges 
bizonyos kérdéseknek az Ige fényé
vel való megvilágítása azért is, 
mert olyan világban élünk, amikor 
döntő jelentőségű az, hogy akár 
az egyes ember, akár az emberek 
tömege milyen álláspontot foglal 
el bizonyos kérdéseknek a megíté
lésében.

Ezért hoztuk elő a múlt szá
munkban a tánc kérdését és ezért 
vetítjük rá az Ige fényét most a 
divat kérdésére.

Jézuymefh törődött a divat Jtér-
í REFOflMMlíS FŐISKOLA J .

' *' y v t  V

désével. A keresztyénség sem fo r
mál jogot, hogy előírásokat adjon 
a divatra nézve és döntőbíró le
gyen, hogy mi például a helyes és 
mi a helytelen öltözködési forma. 
És mégis úgy gondoljuk, mindez 
nem zárja ki azt, hogy a kérész - 
tyénségnek, sőt magának Jézusnak 
is ne legyen meg a maga vélemé
nye a divatról és ne mondjuk ezt 
meg nyíltan és bátran, amikor az 
emberek nemcsak azt kérdezik, 
hopy mit együnk és mit igyunk, 
hanem azt is, hogy „mibe öltöz
ködjünk“ ? Hisz a keresztyénség 
nem elmélet, hanem élet és pedig 
a legtisztább élet. Joga van tehát 
ahhoz, hogy szóljon és az élet min
denféle vonatkozásában irányító 
hatása legyen.
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Éppen a keresztyénség megvilá
gításába helyezve a kérdést látjuk 
meg, milyen óriási eltévelyedésnek 
lett az áldozata a mai ember a di
vat terén is. Itt tűnik szembe, ho
gyan tagadta meg, milyen köny- 
nyelműen vetette le magáról, amit 
őseitől drága örökségként kapott, 
ami egyéniségének, leikületének a 
kifejezése volt és ugyanakkor mi
lyen szűklátókörűén, a következ
ményekkel nem számolva vette ma
gára azt, ami idegen, lelkületével, 
jellemével, fajiságával homlok- 
egyenest ellentétben áll. I tt tűnik 
szembe azután az is, milyen vétkes 
könnyelműséggel lett magyarságá
nak, fajiságának megtagadója anél
kül, hogy ennek tudatában lett 
volna.

Amikor erre rámutatunk, nem 
akarunk beszélni arról, amit nehéz 
it t  elhallgatni, hogy hogyan lett 
— éppen mert irányító hatalommá 
vált a divat, még falusi népünk éle
tében is — családi perpatvaroknak, 
testi és lelki nyomorúságoknak az 
előidézője, hogy vonta meg nem 
egy helyen a kisebb gyerek szájá
tól a falat kenyeret azért, hogy 
a nagyobb gyermeknek kerüljön a 
divatra.

Nincs ez így jó l! Rá kell eszmél
nünk arra, — s hála Isten, útban 
vagyunk már efelé — , hogy nem 
szabad e tekintetben sem elher
dálni azt, ami a mienk s vakon ro
hanni azután, ami tőlünk idegen s 
ami magyarságunk és keresztyén- 
ségünk megtagadását jelenti.

Lukács István.

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útlát!

D iva t és erkölcs.
A divat és erkölcs kérdését sokféle 

szempontból lehetne tárgyalni; beszél
hetnénk róla például történeti, társa
dalmi, gazdasági, művelődéstörténeti 
szempontból, de célunk nem lehet, hogy 
ezekről kimeritő ismertetést adjunk, 
hanem az, hogy egészen röviden az Ige 
fényébe állítsuk az életnek ezt a terü
letét is.

M i a divat? Az, ami rma általánosan 
szokásos, használatos. Életünk szinte 
minden megnyilatkozása alá van vetve 
a divat törvényének. Öltözködésünk, la
kásunk kívülről-belülről, olvasmányaink, 
szórakozásaink nagyrésze és még sok 
mást lehetne felsorolni, mind-mind más 
ma, mint régen volt. Űjabb és újabb 
ötletek formálják életünk megnyilatko
zását, életberendezkedésünket, felfogá
sunkat divatossá, ma szokásossá. Alakít
ják az életet kívülről és belülről egy
aránt. És a ma embere alkalmazkodik a 
ma szokásaihoz, annyira, hogy szinte ész
re sem veszi és már nem az ember jóízlése, 
szépérzéke, erkölcsi felfogása, lelki ta r
talma fejeződik ki a divatban, hanem a 
divat — egy egy ember, vagy frisebb 
embercsoport mindenáron újat akaró öt
lete folytán — zsarnok módon hatal
mába keríti és uralja emberek millióit. 
És aztán észrevétlenül rombolni, ártani 
kezd a divat. Eltűnnek a nemzetek ere
deti adottságai és sajátosságai, megsem
misül az egyéni Ízlés, Isten-adta egyéni 
értékek. Engedünk a divat hóbortjának, 
mert nincs elég belső erőnk tiltakozni'el- 
lene, jóllehet helytelenítjük azt. Félünk 
attól, hogy maradinak, ósdinak neveznek 
ki a divatosak és sokan nem mernek 
szembeszállni a világ ítéletével. És mikor 
ide eljut az ember, pedig szinte észre
vétlen eljut ide mindenki, már nem a 
külső életet formálja a divat, hanem rá
nehezedik a lélekre, az égész belső em
berre. Miközben új színeket, új formá
kat hozott az életünkbe, elvette tisztán
látásunkat, félelmet és szolgai engedel
mességet o ltott belénk törvényeivel 
szemben. így történik meg, hogy amikor 
divatossá válik a szabados gondolkodás 
és életmód egy-egy ember, vagy egy tá r
sadalmi osztály beteg leikéből fakadó

ötlete nyomán, ezrek és ezrek vallják, 
h irdetik és élik ezt, részben mert a meg
rom lott embernek így esik jól, részben, 
mert nincs erő az ellenállásra és bátor
ság a más felfogás megvallására.

Nem azt mondjuk mindezzel, hogy 
minden rossz, ami divat, és máris rossz 
és elvetnivaló, mihelyt divatos valami. 
Hiszen sok szép és egészséges, okos ha
tása is volt és van a divatnak, de igenis 
áll az, hogy rossz és helytelen, ha a 
divat lesz életformáló erő.

Ma divat a nagy erkölcsi szabados
ság; ezzel szemben az írás azt mondja, 
hogy a gonosz kívánság paráznaság; — 
az a divatos felfogás, hogy mindent sza
bad; az írás azt mondja: inkább szemed
től, kezedtől válj meg, semhogy megláss, 
megtégy valamit, mi lelkedben kárt 
tesz; — divatos felfogás, hogy a gyer
mek a maga önálló életét éli a szülők 
ellenére is; ezzel szemben azt mondja az 
írás: tiszteld atyádat és anyádat. — Azt 
is hirdetik, kötelességed olyan szépnek 
lenni, amilyen csak tudsz-, és ezt kell 
szolgálnod divatos ruhákkal és a koz
metikai szerek tömegével; ezzel szemben 
az írás az Isten szerinti életet, a lélek 
tisztaságát ismeri el az egyetlen szép
ségnek. Üdvösséget senki sem szerzett 
még azzal, hogy szembehelyezkedett a 
divattal, de igen sokan eljátszották már 
földi boldogságukat és az Úrtól kapott 
drága megbízatást azzal, hogy életük 
urává a divatot, a világ életét, az embe
rek tetszésének megnyerését tették. Mert 
ne feledjük el, hogy Jézus Krisztus meg
váltottál vagyunk. Az, Aki érted és ér
tem ontotta vérét a kereszten, ura akar 
lenni öltözködésünknek, szórakozásaink
nak, könyveinknek és erkölcsi felfogá
sunknak, ' azaz testünknek, lelkűnknek 
egyaránt. Lehet, hogy ez nem divatos 
felfogás, de ideig és örökkévaló boldog
ságot mégis csak ez ad. — És mondd 
csak Testvér, divatos, vagy boldog 
akarsz lenni?

Ittzés Mihályné.

OLVASD ÉS 
TERJESZD A
I----------- HARANGSZÓT!

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 6

Irta: M  o h  r  G e d e o n ,  Kassa.

— A régit kezded megint, mihaszna! — kiáltotta Mihály 
ostorát keresve,

De jobban tette volna, ha ostor helyett inkább más után 
néz a nyereg kápájában, mert a málnabókrok közül vad rö
fögő zajjal hatalmas vaddisznó termett eléje. Mihály katona 
volt és dicséretére legyen mondva nem ijedt meg jobban, mint 
akárki más az ő helyében. A vadkan szintén visszatorpant. 
A találkozás az ő számára is váratlan volt. Nem tudta, tá
madjon, vagy tovább elinaljon? Mereven nézte a lovat és 
lovasát. Deter úr még kevésbbé vette le szemét róla. Lassan 
tapogatta ki jobbjával pisztolyát, mely golyóra volt töltve. 
Felemelte és lőtt. Ugyanabban a pillanatban görbe vadász
kését előrántotta övéből, egy ugrással lenn volt lováról, egy 
következővel a kan hátára vetette magát és kését annak mel
lébe döfte. Még egyet ugrott. Félre a disznótól az első fa 
mögé. Csillag már előbb visszahúzódott, okos szemeivel a tá
volból nézte, mi történik? Most elszaladhatott volna, de hű
sége nem engedte, hogy urát a hajban cserben hagyja.

A vadkan sziigyében a késsel felállt, vadul hánykolódott.

Torkából vér szökött fel. Egy ideig toporzékolt, majd mind 
csendesebb lett, s végül összerogyott.

öntelten lépett elő Mihály. Odament a vadhoz, jobb 
lábát rátette. Ez a vadász diadalmi mozdulata volt. Lehajolt 
és megnézte zsákmányát. Hatalmas egy példány volt. A golyó 
a balszemébe fúródott, az is végzett volna vele. A kés már 
csak kegyelemdöfést adott neki.

A gazda kitörte két agyarát, tarsolyába csúsztatta. K i
húzta kését a sebből, párszor a földbe taszította, hogy meg
tisztítsa a vértől.»

— Gonosz, nagy állat — mormolta —. Jó lesz a komának!
Aztán, mintha nem is életveszélytől menekült volna, oda

ment lovához, kantáron fogta, nyeregbe szállt és elügetett. 
A vadkant tovább pillanatra sem méltatta. Góndolt is ő arra, 
hogy az Isten szabadította meg a fenevadtpl. Eszébe sem 
ju to tt hálát adni* Amilyen öntelt és büszke volt, természetes
nek tartotta, hogy ő lett a győztes.

A távolban már előtűnt a Zátony-szikla. Hatalmas bazalt- 
szirtek emelkedtek o tt a magasba. A csúcs egyik oldalán füst 
szállt fölfelé.

— Itt volnánk a kománál! — örvendezett Mihály.

7. A sólyomidomár.
Csillag nyugtalanul nézegetett. Vad süvítő- vijjogás hal

latszott a sziklák felől, melyek nevüket onnan vették, hogy
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A divat magyar 
evangélikus szemmel.

Az ember ragaszkodik ugyan régi 
szokásaihoz, hagyományaihoz, de szereti 
a változatosságot, megúnja a megszo
kottá vált formákat, színeket, így ke
letkezik a divat, mely bizonyos formák
nak, szokásoknak általános elfogadása.

Az volna a helyes, ha egész külső 
megjelenésünk: öltözködésünk, hajvise
letünk, szokásaink egyéniségünket fejez
nék ki. Kevés azonban az önálló ízlésű, 
kifo rrott egyéniség s ezért az emberek 
inkább egymást utánozzák, — követik a 
divatot. A divat bizonyos mértékig egy
formává tesz, szinte kötelezővé teszi fo r
mák elfogadását, s noha a teljes egyfor
maságtól irtózunk, mégse merünk egé
szen másként megjelenni, elfogadjuk az 
általánost. Különc és feltűnő az, aki egé
szen eredeti.

Valamikor nemzetekre, néptörzsekre, 
népcsoportokra jellemző volt a viseletűk. 
Ma már inkább csak az idegen világré
szeken látjuk ezt az állandóságot, az 
európai népek mindinkább kivetkőztek 
népi eredeti jellegükből s igyekeznek 
minél egyformábbak lenni. Még az 
ázsiai népek is, kínaiak, hinduk stb., kü
lönösen a tanult emberek átveszik az 
európai viseletét és elhagyják a megkü
lönböztető nemzeti jelleget. A legújabb 
időben, amikor a nemzeti öntudat min
denfelé kezd erősödni, döbbenünk rá, 
mennyire elszintelenedett nemzeti jelle
günk a megjelenésünkben, külsőnkben és 
jóformán nem is tudjuk, miért, de egyre 
jobban utánozzuk a nem tudjuk honnan, 
kitől, miből eredő általános európai d i
vatot. Rádöbbenünk, milyen káros ez a 
nemzeti öntudatra és kezdünk küzdeni 
ellene. Vissza kell térnünk, minden vidék
nek a maga eredeti viseletéhez, formáihoz, 
szokásaihoz. M iért utánozzunk tőlünk ide
gen külsőt? Nagyravágyásból, kényelem
szeretetből? Ez nem méltó magyar evan
gélikus emberhez, akinek kötelessége 
egyéniségét, nemzeti jellegét minél job
ban kifejleszteni.

Érdekes, hogy ez az ősi, népi formák
hoz való visszatérés is „divat“ lett! De 
ha csak divat, akkor nem ér semmit, ak

kor nem visszatérés, csak átmeneti, mú
ló szeszély. Nekünk pedig öntudatos, 
megfontolt visszatérés kell az elhanya
golt jobbhoz, szebbhez.

Könnyebb ez a falu lakosainak, nehe
zebb a szülőföldtől elszakadt városinak. 
Szinte parancsol o tt a divat és egészen 
reménytelen dolog volna, ha arra akar
nám felhívni olvasóimat, hogy fordítsa
nak hátat neki. Evangélikus meggyőző
désem ezt nem is kívánja tőlem.

Egy a fontos: az evangélikus ember 
szabad, nem rabja a divatnak, szokások
nak, mások utánzásának sem! Legyen 
hát bátorságunk függetleníteni magun-

Kuortti Ádám, a „ szökevény". Ahogy az 
orosz pokolból Finnországba érkezett. 
„Pap, száműzött, szökevény" című nagy
szerű könyve 1.58 P-ért kapható a kiadó- 

hivatalunkban.

kát mások példájától. Erre is vonatko
zik Pál apostol tanítása: minden szabad 
nékem, de nem minden használ. Nem 
volna értelme szándékosan egészen szem
behelyezkedni a fennálló szokásokkal, 
ha azok ellen erkölcsi kifogás nem esik, 
csak azért, hogy így mutassuk meg hivő 
evangélikus voltunkat; ez csak feltűnés 
keresése. De ugyanilyen feltünéskeresés 
a divat minden mozdulatát mérlegelés 
nélkül követni.

Az Úristennek nagyon mindegy, mi
lyen ruhában, hajviseletben szolgáljuk 
Ót: Neki egyformán kedves a kínai a 
maga tarka zubonyában, nadrágjában, a 
hindu a fehér lepelben, a pápua a kötény
kéjében, az európai ráncos vagy szűk 
szoknyájában, testhez simuló kabátjá
ban, nadrágjában, ö  nem azt nézi, ami 
a szeme előtt van, hanem ami a szívben 
van. (1. Sám. 16:7.)

A szívnek elrejtett embere a fontos, 
a szelíd és csendes lélek romolhatatlan- 
ságával (I. Pét. 3:4); de ez a lélek meg
nyilatkozik a külsőben is, nem cicomás, 
de rendes, csinos külsőben. Az evangé 
likus embernek nem fontos, nem cél a 
divat, csak eszköz, egyszerű, szerény, a 
szemnek kellemes megjelenésre. Nem 
fordít rá aránytalanul sok időt, pénzt, 
fáradságot, de nem is tagadja meg, ha
nem felhasználja, amit jót, célszerűt 
nyújt.

Az evangélikus ember kovász, só, 
gyertya a külső megjelenés, forma, szo
kások terén is. Nem veti el előre azt, 
ami új; elfogulatlanul vizsgálja, küzd 
a kinövések, a természetellenes ellen, k i
fejleszti, megtisztítja, ami jó és szép.

Marcsek Jánosné.

A magyar népviselet.
„M i vár reám? Mi a hivatásom?“ — 

ezt a kérdést látja ezer és ezer leány, 
mikor feladatát végzi. Ezzel fekszik, ez
zel ébred nap-nap után. „Van-e célja 
egyáltalán velem a Teremtőnek? Kell-e 
valamire az életem?“ És száz és száz 
ilyen kérdés gyötör bennünket. Megkí
sérlem, hogy feleletet adjak.

Testvéreim, nézzetek vissza a múltba, 
az ezeréves történelembe s feleljetek ne-

élesen meredtek elő és olyanok voltak, mint a zátony, melyen 
a lég képzelt hajói feneklenek meg.

Ahogy a csúcshoz közelebb értek, mind erősebben hallot
ták a sipítást. Egész hangzavar fogadta őket.

— Jól megy a komának! — nevetett magában Mihály.
Ahogy a házhoz értek, közvetlen közelről, majd el

nyelte őket a pokoli lárma. A szirtek tetején, köveken, a 
törmeléken furcsa nagy madarak gubbasztottak. Görbe, erős 
csőrükkel egyszer-egyszer benyúltak to llá ik alá, hogy elfogja
nak egy-egy élősdi bogarat. Ilyenkor kis tömpe fejük és'görbe 
nyakuk eltűnt szárnyaik alatt, melyek végei úgy álltak ki ra j
tuk kétoldalt, m int az emberi vállak. Egyik-másik vijjogva 
szökött fel a magasba, egy ideig keringett, még magasabbra 
akart szállni, de csak csapdosta két hosszú szárnyát a levegő
ben, nem ju to tt tovább és minden egyes szárnycsapásnál bele
vágott lábába, a rabfonál. Fájdalmas lármával ereszkedtek 
megint vissza. Két kimagasló szikla között rúd feszült, mely
hez sorjában voltak láncolva a madarak.

A sziklától védett beugrásban állt a koma kunyhója. Mel
lette kétoldalt fűzből font nagy ketrecek hevertek ugyan
olyan madarakkal teli. Azok ott legelemibb szabadságuktól 
megfosztva egymást ütötték, marták a szűk helyen.

Mihálynak mindez nem volt szokatlan, gyakorta fordult 
meg itt, Mindazonáltal egy szitkot nem tudott elfojtani.

— Átkozott sólymai, legyetek már csendben! — szólt 
ez a szava a sikító seregnek, de ugyanúgy Csillagnak is. ő t 
annyira megzavarta ez a környezet, hogy a gazdának minden 
sarkantyúzása sem tudta egész a kunyhóig kényszeríteni.

— Mássz elő koma — kiáltotta Mihály. S m ikor nem 
jö tt válasz, megtoldotta még egy kurjantással. — Hé koma, 
kerülj már kifelé, vendéged érkezett!

Azonban még erre sem mozdult semmi sem a kunyhóban.
— Tán alszik az öreg? — találgatta a gazda.
Leszállt a nyeregből. Sziklához kötötte szürkéjét és k i

tárta a ház ajtaját. A nappali fény után vakon lépett a szo
bába. Ismerte már benne a járást, azért nekiindult a túlsó 
saroknak, ahol az asztal, meg a székek álltak. M ielőtt azon
ban még egyet is lépett volna, az a bizonytalan érzés fogta 
el, hogy többen vannak a házikóban. Nem tudta megmondani, 
honnan veszi ezt a gondolatot, mi indítja erre a feltevésre? 
A helyiségben minden csendes volt. Mégis halvány félelem 
kezdett motoszkálni a szíve táján. Valaki leselkedik rája, 
vagy valami veszedelem várja.

Mindez abban a percben villant át az agyán, amikor az 
első lépést tette. A következő pillanatban, ahogy tovább akart 
menni, bal lába valami puhába ütődött, jobbját is utána húzta, 
belegabalyodott a földön heverő tömegbe s mintha taszították 
volna, végig zuhant az agyagos földön*

(Folytatjuk.) __
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kém: volt-e hivatása, életcélja a magyar 
nőnek és mi volt az? Oh nem élvezet
hajhászás, sem nagy dolgok véghezvi- 
vése. És mégis, mennyit köszönhet tö r
ténelmünk az önfeláldozó jó anyának és 
hitvesnek. Vagy nem édesanyáink érde- 
me-e, hogy tudunk imádkozni, nem az 
ő érdemük-e, hogy jó hazafiakat nevel
tek, hogy megtanították gyermekeiket 
élni és meghalni a hazáért? Higyjétek 
el, ez a legszebb hivatás, a legszebb élet
cél. S ezzel tartozik minden magyar nő 
a hazájának. így volt s mi talán már el 
sem hisszük, hogy így lehetett. Mi egy 
más ko r gyermekei vagyunk, egy olyan 
kor gyermekei, melyben sokunknak ke
nyeret kell keresnünk. Leányok ne fe
ledkezzünk meg kenyérkereső pályánkon 
hivatásunkról, ne felejtsük el, hogy ránk 
még nehezebb feladat vár, mint őseinkre. 
Nekünk bízó és akaró nemzedéket kell 
felnevelnünk. Mi nem lehetünk gyávák, 
erőtlenek! És bárhová állítson is ben
nünket a sors, bármilyen legyen is éle
tünk, hivatásunk, életcélunk csak egy 
lehet: magyar nőnek lenni, s magyar 
nemzedéket nevelni!

Ezenkívül nem látjátok, nem érzitek, 
hogy magyarságunkat nem szégyelleni, 
titko ln i kell, hanem büszkén megváltani 
és külsőleg is kifejezésre juttatni? Kö
vessük külsőnkkel is anyáink példáját, 
viseljünk magyarruhát — nem gondolok 
én most az elcsépelt fehér szoknyákra, 
piros pruszlikra, csupa nemzetiszínű 
pántlikával, amit felvesztek néha, ha ide
genek jönnek (apeolok, franciák stb.). 
de ezt is csak akkor, ha előzőleg tud
játok. No meg ha szerepeltek, meg a 
Bokrétások is István-'királvkor. Hanem 
nyilianak ki az almáriumok, vagy a tu 
lipánosládák és kerülienek elő azok fe
nekéről a ki'kötős feikendők, tarka ro 
kolyák, hímzett ingek!

Magyar leány testvérem, ne váriunk 
arra, mig egy pár lelkes, igaz magyar 
ember, k ik  győzedelmeskednek az új 
magyartalan felfogáson, fel tudiák tá
masztani a népviseletet, hanem igyekez
zünk mi megszeretni, megszerettetni 
mindenkivel az igazi magyar népvisele
tet. M i magunk se hordiunk dirndlit! 
Ugyanazt az anyagot magyarosan is 
megvarrhatiuk és akkor amellett, hogy 
csinosabb és nem olyan általános — a 
haza érdekeit is szolgáljuk vele! Ne fe
le d ite k , ruháinkkal is őrizzük magyar
ságunkat!

Reánk országépítés vár. Lehet-e ma- 
gasztosabb hivatása a magyar honleány
nak? Készüljünk fel e hivatásra, e nagy 
munkára, legyünk erre büszkék, adiunk 
hálát a Teremtőnek, amiért ilyen mun
kára hív bennünket!

Szí/; Jolán.

A nemzet és a tánc.
Hitvalló evangélikus keresztyén em

ber sohasem tévesztheti szemelől. hogy 
a tánc az embernek e világi dolgai közé 
tartozik. Nyilvánvaló, hogy a világ egyéb 
cselekedeteivel együtt Isten ítélete alatt 
áll. Ezt annyival inkább hangsúlyoz
nunk kell, mert arról ma már alig 
lehet szó, hogy valaki kimondottan Isten 
dicsőségére táncoljon. Ebből a szem
pontból legfeljebb az u. n. liturgikus 
táncok jöhetnének számításba, amelyek 
tehát egy-egy vallási gondolatot fejesnek

ki, ez azonban a keresztyénségen belül
elesik, mert a keresztyének számára az 
ő Isten iránti hálájuk kifejezésére az Úr 
Jézus a táncnál sokkal tökéletesebb esz
közt hagyott hátra: a szeretet által való 
szolgálatot.

Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a tánc önmagában bűn lenne. Nem, 
mert mi a tánc? Bizonyos emberi érzé
seknek, gondolatoknak szabályosan is
métlődő mozdulatokban való kifejezése. 
Lényegében tehát ugyanazt a célt szol
gálja, mint a beszéd, vagy a zene stb. 
Ezekhez hasonlóan az ítélete is attól 
függ, hogy mi az a gondolat, amit k ife 
jez és hogyan fejezi ki.

A gondolatok között a család és a 
nemzet állnak első helyen. Mindkettő, 
nagyon sok olyan mozzanatot hordoz 
magában, amelyben az egyéni életcélok 
erkölcsi feladatot, az egyéni tevékeny
ségek erkölcsi tartalmat nyernek. így a 
tánc is, ha családi vagy nemzeti vonat
kozást nyer, különösen ha azok érzéseit 
feiezi ki erkölcsi alapot nyer, s éppoly ér
tékes alkotásává és nevelő tényezőjévé 
válhat a nemzeti léleknek, mint akár az 
irodalom, vagy a zene. Milyen nagy érték 
a számunkra, hogy magyar őseink egyéni 
és közösségi életében egyformán helyet 
kapott a tánc lelket és gondolatot kije- 
jező ereje! A lényeg az, hogy a gondo
lat, amely a táncban kifejezést keres, 
Isten igéje által megmunkált és a Szent- 
lélektől áthatott szív gondolata legyen, 
akkor nem kell attól félnünk, hogy az 
a tánc egyéni élvezetet kereső, vagy 
festi bájokat fitogtató bűnös cselekmény 
lesz.

Természetesen, aki szeret táncolni, ha 
mégolyán szép gondolatok vezetik is, a 
táncot nem szabad túlértékelni, mert ak
kor bálvánnyá lesz, az pedig már bűn. 
Senki se higyje, hogy a tánc bármilyen 
előnyt biztosíthat számára olyanokkal 
szemben, akik nem akarnak, vagy nem 
tudnak táncolni. Ne felejtse el senki, 
hogy a tánc még a legeszményibb fo r
májában is leginkább e világ dolgai kö
zé tartozik, s bizonyára ezért van az, 
hogy a leghamarabb el is múlik e földön, 
még a kívánsága is, s csak egy az, ami 
megmarad örökké: az Istennek beszéde.

Molnár Sándor.

O L V A S S U K ^ A  BIBLIÁT
Isten elhív.

Nemcsak a prófétai könyveknek és 
az Ószövetségnek, hanem az egész Szent- 
•'rásnak is egyik legérdekesebb fejezete 
Dániel prófétának könyve. Ez a könyv 
tele van eseményekkel, megrázó jelene
tekkel és megdöbbentő látomásokkal. 
Ez a könyv tele van Isten Szentlelkével. 
Ha ezt a könyvet elkezdjük olvasni, nem 
tudjuk azt letenni addig, mig végig nem 
olvastuk. Olvassuk el Dániel könyvét!

Január 21. Isten elhív az életre. Dán. 
1, 3—4. Dániel és társai „k irá ly fi mag
ból valók és előkelő származásúak vol
tak.“ Én is az vagyok. Testi származá
som legyen bármi alacsony sorból való, 
’elkem származása Istentől való. Isten 
hívott el erre az életre és állított abba 
a közösségbe, amelyről az ő Szentigéje 
azt mondja: „T i pedig választott nem
zetség és királyi papság vagytok." (I. 
Péter 2, 9.)

Január 22. Isten elhív azzal, hogy ne
vemen nevez. Dán. 1, 6—7. Isten nevén 
nevezte a négy előkelő zsidó ifjút. Dá
nielnek két neve is volt. Dániel jelenté
se: él a bíráskodó Isten; Baltazáré: az 
Ür megőriz téged. A mi névadásunk al
kalmával a keresztségben való elhívá
sunk is azt jelenti, hogy él az én Iste
nem, aki elhívott és megőriz engem.

Január 23. Isten elhív hivatásomra. 
Dán. 2, 25—26. Dániel hivatása a k irá ly 
lálmának megfejtése által is az Ür szol
gálata volt. Nekem is ez a hivatásom, 
Akárhová állít az életben, hivatásom 
mindig az Ő szolgálata. így leszek én 
Isten sáfárává. M in t sáfártól pedig Isten 
azt kívánja tőlem, hogy mindenben hű 
legyek. (I. Kor. 4, 2.) Isten tehát az én 
hivatásomban hűségre is elhívott.

Január 24. Isten elhív bölcseségre. 
Dán. 1, 17—18. Isten Dánielnek és tá r
sainak tudományt és bölcseséget adott. 
Salamon is értelmes és bölcs szívet kért 
Istentől. Én is csak úgy tölthetem be h i
vatásomat, ha Isten bölcs szívet ad ne
kem. Mivel pedig tudom, hogy minden 
bölcseség kezdete az Isten félelme, nem 
e világban, hanem Istennél találom meg 
az igaz bölcseséget. (Dán. 12, 3.)

Január 25. Isten elhív az alázatos
ságra. Dán. 5. 17. Dánielt nem kábítot
ták el a király ajándékai. Alázatos ma
radt. Ellene tudok-e én is éppígy állni 
a világ ihúságának és kísértéseinek, mint 
Dániel? Megéreztem-e már eddigi éle
temben, hogy a lelki alázatosságra való 
elhívás Isten egyik legnagyobb kegyel
mi ajándéka? Tudok-e alázatos lenni Is
ten és emberek előtt? Gvakorolom-e 
magamat az alázatosságban?

Január 26. Isten elhív a bátorságra. 
Dán. 6, 7—10. Előttem áll Dániel halált 
megvető bátorsága, aki életével játszik 
azért, hogy dicsérhesse Istenét. Mi a bá
torságot gyakran összetévesztjük vagy 
a vakmerőséggel, vagy pedig az erősza
koskodással. Az igazi bátorság mindig 
higgadt, hűséges és bizonyságot te=z Is
ten mellett. Van-e nékem ilyen bizony
ságtevő bátorságom? (Róm. 1, 16.)

Január 27. Isten elhív a hitre. Dán. 
9. 3—4. Dániel Istenhez emeli orcáíát és 
szívét, mert élt lelkében a hit. Ha én 
nem tudok buzgón imádkozni és nem 
tudok hűségesen igét olvasni, annak oka 
nem az az üres kifogás, hogy nincs rá 
időm, hanem az, hogy nincs hozzá elég 
hitem. Isten a bibliaolvasás minden csen
des óráján hitet kínál nékem, mert hitre 
hívott el engem. Méltó vagyok-e erre 
az elhívásra ?

Dr. Györfty Béla.

Segítik a finneket!
Kis Finnország kopott húsz nagyhajó búzát. 
Akkor odja vissza, ha jobb napokat lát. 
Szives adomány ez, kamat sem já r  rája, 
Nyílik még a földön szeretet virága.

Ezt a nagy adományt Argentina adta. 
Mikor odaadta, már vissza is kapta,
Nem Finnország volt a jó  visszafizető:
De az ég s föld Ura, a hú Gondviselő I 

Szentantalfai Fagy Lajos.
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A  p é l d a  G á l ,
. Egy angol tábori lelkész mondja a 

következőt: Egy mohamedán vallású ka
tona, aki az egyik repülőtéren volt be
osztva, egyik napon hozzám jött és je
lentette, hogy keresztyén akar lenni. 
Amikor megkérdeztem ennek az okát, 
elmondotta, hogy már tizennyolc hónap
ja figyeli az egyik repülőtiszt életét, aki 
ugyanoda van beosztva, ahol ő is szol
gált eddig. Most aztán elhatározta, hogy 
ő is Krisztus követője lesz. Egyetlen 
szót sem mondtak ennek a mohamedán
nak, hogy lépjen Krisztus követői közé, 
de mivel napról-napra látta annak a h it
teljes, őszinte keresztyén férfiúnak a v i
selkedését, nem tudott kitérni a példa 
hatása alól. Közben felébredt benne a 
vágy Isten után és így határozta el ma
gát a keresztyénségre.

K A R C O L A T O K

Jó megírni !
A finn vöröskereszt javára tör

tént gyűjtés egyik legszebb példá
ját a sopronmegyei Beled adta. 
Az 1400 lelkes gyülekezet 640 pen
gőt gyűjtött. A hívek szinte verse
nyeztek az adakozásban.

Ugyancsak Beleden történt, hogy 
az ottani esperesplébános hozzá- 

I  j  árulásával tíz római katolikus
asszony is részt vett a gyűjtésben.

Olyan jól esik mindezt megírni! 
Mert bizony finn véreink nemcsak 
tulajdon hazájukat és hitüket vé
dik, hanem a mi hazánkat és a mi 
hitünket is, sőt a római katolikus 
keresztyénséget is.

Megérdemlik hát, hogy támoga
tásukra összefogjunk!

H f  T I  K R Ó N I K f

H Í R E K

Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Vértesi Jolán békéscsabai 
állami leánygimnáziumi h. tanárt, Vér- 

' tesi Zoltán magyarbólyi evangélikus le l
kész leányát, rendes tanárrá nevezte ki.

Győr. Az ifjúsági egyesület tisztújító 
közgyűlésén elnökéül Szabó József utód
jául Ittzés M ihályt választotta. A leány
osztály elnöke Demetrovits Mária, a f iú 

osztályé Pető Kálmán, főtitkár Böröczki
Vilmos. Az egyesület programmba vette 
a KLE-vel és a EKIÉ-vel való szerves 
kapcsolatok megteremtését, hasonlókép
pen az anyagyülekezethez tartozó leány
gyülekezetekben is az ifjúsági munka 
szervezését. Győrszabadhegyen Szollár 
Irén és Egyed Ilona vezetik a leánymun
kát. Győrujfalun Kiss Lajos tanító ügy
vezető elnöksége és Tüske Sándor i f 
júsági elnökségével 41 taggal alakult 
meg az egyesület, öttevényen, Bácsán 
és Börcsön is tervezik a munka megin
dítását.

Rákóczltelepen január 6.-án este kül- 
missziói ünnepély volt, mely alkalommal 
Tóth László orosházi kántor-tanító gyü
lekezeti másodfelügyelő tartott előadást: 
Mi neked a misszió? címen. Megalakult 
a missziói gyermekszövetség 30 taggal. 
A külmisszió céljára offertóriummal 
együtt 3 P jö tt össze.

A Magyar-Finn Társaság is gyűjtést 
indított finn testvéreink megsegítésére. 
Az egyesület egyébként összeírást ké
szít azokról a családokról, amelyek a 
háború befejeződéséig hajlandók egy- 
egy elhagyott finn gyermek tartását 
vállalni.

Boba. 16.000 pengő költséggel új pap
lakot épített.

Nemeskocs. Patkó Ernő tanító ve
zetése alatt egyházi vegyeskar alakult.

Az ostffyasszonyfai evangélikus Nő
egylet karácsony előtt szeretetvendégsé- 
get rendezett dr. Ostffy Lajosné nő
egyleti elnök vezetésével. Mike Dávidné 
mondott megnyitót, Károlyi Aliz éne
kelt, Ostffy Anny szavalt, a leányének
kar pedig karénekeket adott elő Szalóky 
Endre tanító vezetésével; Nagy István 
lelkész ta rto tt előadást. A Nőegylet 17 
szegénysorsú gyermeket látott el jó 
meleg ruhával és az iskolai tanulók ré
szére karácsonyfát állított.

Nyolcvan éves a Protestáns Országos 
Árvaház, amelyet Bauhofer budai evan
gélikus lelkész és Székács József püspök, 
„a nemzet papja“ alapított. Kétezer árva 
nevelődött benne nyolc évtized alatt, a 
társadalmi- és közélet számos vezetője 
került ki soraikból.

Ifjúsági téli tábor Győrött. Január 
23—28.-ig a KIÉ evangélikus ága rendezi 
e tábort ifjúságunk számára. Hívunk és 
várunk olyan fiatalembereket, akik irá
nyítói a helyi egyesületnek, vagy fele
lősséget éreznek egyházunk ifjúsága 
iránt. Jelentkezés a győri lelkészi hiva
talnál, Ittzés Mihály püspöki másodlel
kész, egyházmegyei ifjúsági megbízott 
címén. Részvételi, ellátási díj a hat napra 
6.50 pengő.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Németországban azok a Theológiai 

Fakultások, melyek eddig zárva voltak, 
ismét megkezdik előadásaikat. — A han
noveri országos egyháztanács az 1938. 
elején kiadott egyházi törvényhez most 
szabályzatot bocsátott ki, mely azt a 
célt szolgálja, hogy a szülők gyermekei
ket bizonyos időn belül megkereszteltes
sék. Azok d^73TO ^^>unond ja  a sza
bályzat — méjft&ftj flüák gyerme
keik megkéreszteütetését, "«Neszük egy- 
háai jogaikat és 'KefeszUzfilk sem le

hetnek. Azt is kimondja a szabályzat, 
hogy a keresztség szentsége mindig az 
istentisztelet keretén belül szolgáltassák 
ki, hogy így a szentség jelentőségének 
megfelelő helyet kapjon a gyülekezet
ben.

Észtország. A német gyülekezetek 
pap iái, egy kivételével, aki a jövő év 
eleién indul útnak, mind elhagvták Észt
országot. Az észt gyülekezetekben szol
gáló német származású panok is kiván
doroltak. Ilven 27 volt. Közöttük 3 észt 
pap is volt, akinek felesége volt német 
származású. Mivel a lelkészek 17%-a né
met származású volt, nehézségek vannak 
a gyülekezetek lelkészi ellátásában. Be
töltötték ugyan majdnem minden elha
gyott szolgálati helvet segédl^Ikészek- 
kel, azonban azok helyére nincs elég em
ber. Az a terv, hogy a segédlelkéskek 
gyakorlati ideiét megrövidítik adóig, 
amig minden helyet be nem tölthetnek.

K Ü L Ö N F É L É K
Bűnügyi eüárást Csehszlovákia sír

ásója ellen! A Vlaika című cseh nemzeti 
irányú lap azt követeli, hogv azonnal 
indítsanak bünügvi eüárást Benes ellen, 
akit a lap a csehszlovák köztársaság sír
ásójának nevez s azzal vádolia, hogv ő 
a felelős mindazokért az á'dnzptokért, 
amelyet a cseh népnek meg kellett hoz
nia. A lap iavaslata szerint Prága leg
nagyobb gvűléstermében nyilvános tár
gyalást kell tartani Benes ügyében. Bé- 
nes ugyan bűnperének tárgyalásánál nem 
lehet jelen, de akár öt, vagy tiz ügyvé
det is állíthat ki a védelmére. A lap ez
után felsorolja Benes bűn'aiströmát és 
azt állítia, hogy a volt köztársasági el
nök meg nem engedett módon gazda
godott meg a nemzeti vagyon rovására 
és összeköttetést ta rto tt fenn zsidó ban
károkkal. A lap végül leszögezi, hogy 
Benes bűnös múlt iát az egész nép előtt 
le kell leplezni, mert ha mint közönsé
ges tolvajt elítélik, egycsapásra véget- 
vethetnek az érdekében folyó suttogó 
propagandának.

Hányféle nvelv van a világon? A
francia tudományos akadémia megállapí
tása szerint 670(i féle nyelvről van tudo
másunk, és 2796 nyelven ma is beszél
nek. Legjobban elterjedt nyelv az an
gol: 160 millió ember anyanyelve és 60 
milliónak társalgási nyelve. 150 millió 
ember beszél oroszul. Harmadik helyen 
áll a német 90 millióval. 75 millió ember 
beszél spanyolul. Ezután következik a 
francia és olasz, mint 45—45 millió em
ber anyanyelve.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
K. K. Szombathely. Jókívánságodat 

hálásan köszönöm. Könyvedet, versedet 
köszön iük. Közölni fogiuk. Csak a hoz
zánk beérkezett összeget nyugtázhatjuk. 
— N. J. Ostffyasszonyfa. Áldáskíváná
sod nagyon köszönöm. Lapot megindí
tottuk. — P. R.-né Sopron. Bélyegeket 
köszönjük. — Homokbödöge, Iharosbe- 
rény. Mindkettőt megkaptuk. A befize
tések nyugtázására most került sor! — 
Újhelyi Aranka Balassagyarmat. A sole, 
szépen rendezett bélyeget köszönjük. Jó* 

. kívánságait viszonozzuk.

Magyarország belekerült az európai 
érdeklődés középpontjába. — Már a 
nyugati államok is elismerik revíziós tö 
rekvéseink jogosságát — Szovjetorosz- 
ország úiabb nagy támadásra készül a 
finnek ellen. — Svédország és Norvégia 
gyors ütemben fegyverkezik. — Anglia, 
Franciaország és Amerika tekintélyes 
támogatásban részesíti Finnországot.
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Kiadóhivatala

A finn vöröskereszt
javára a Harangszó utján 

befolyt gyűjtés.
B akonyi M iklós G y ő r 2, Ino tai Erzsé

bet G yőr 3, Isó Vince R évfü löp 10, M o l
nár Erzsébet G yőr 1, T én yő i egyh 31.02, 
Reichhardt M ária  K aposvár 1, Czingelek  
Katalin  Kaposvár 2, H o ff  H enrikné  
Szekszárd 2, Törő  Istvánná Szekszárd 2, 
Komlósi M a rg it Szekszárd 1, Porládonyi 
kar. o ff. 12, Kom ádi egyh  1.86, Zs. F e 
hér Irm a Tab 2, B alia  G yuláné Tabajd  
2, Sandi egyh 2.20,. Ivánd árd ai egyh 8.72, 
M ichna M ihá ly  Pápa 10, Ó dor Kálmán | 
Füzfőgyárte lep  10.10, Pogányszentpéteri 1 
egyh 10.29, Ú jpesti egyh  12, Zsédenyi i 
leányegyh 13.60, Nagyszénási egyh 6.04, 
M encshetyi egyh 14, Nem espátrói egyh 
14.02, Hácsi leányegyh 14.20, Kemenes- 
magasi egyh 15, V id i egyh 15, M endei 
egyh 16.82, dr. Karsay Zoltánná Csorna 
20, Kőszegi egyh 24.50, Nagyvázsonyi 
egyh 25, Nagysim onyi egyh 25.93, Ten- 
gelici egyh 26.24, T á rn o k ré ti egyh 30.60, 
M ekényesi egyh 33.41, Iharosberényi 
egyh 60, Kemenessömjéni leányegyh  
60.48, Tolnaném edi egyh  63.25, Zalaist- 
vándi egyh 64, Szőkedencsi egyh 68, A l- 
szopori leányegyh 70, Hom okbödögei 
egyh 70, Nemesszalóki egyh  70.88, Ke- 
menesmagasi egyh 94.91, Kissom lyói egyh  
129.42, Bobai egyh 137.21, Pusztaföldvári 
egyh 130.79, Felpéci egyh  155, M arca l- 
g e rg e ly i, egyh 174, R im aszom bati egyh  
191.70, V árpalo ta i egyh  224.85, F ó ti egyh j 
231.41, Celldöm ölki egyh  286.81, Lajos- 
kom áro m i egyh 300, S z tró k a y  Pál B u
dapest 1, Vélsz Ödön G y ő r 10, Lébényi 
egyh 3, Veszprém i egyh  2, Pápai egyh 
6, T rie b e r Lajos G ödpuszta 7, Bábolnai 
pro t- fiókegyh  7, dr. Kovács János K o
m árom  10, Szolnoki egyh 13, Som ogyvá- 
inosi, egyh 19.60, G yón i egyh 114.09, R á
koskeresztúri egyh 153.50, Keszthelyi 
egyh 215.30, Kis G áspárné Kiskőrös 2, 
Sárs?entmiklósi egyh 46.50, M o ln ár G yu
la Bpdapest 10, Róth P á l A lm ásfüzitő  1, 
özv. Hegedűs Józsefné Csepel 7, Csöngei 
egyh 16.50, Nem espátrói egyh 28.04, V á -  
sárosmiskei leányegyh 41.44, Som ogy- 
szili leányegyh 26.87, S a jó kaza i vallásos
estből 5.82, K urityáni vallásosestből 5.95, 
'Ormospusztai vallásos estből J5.82, Ru- 
dabányán 16.87, N agybarátfa ílu i egyh 
•64.69, Nagysim onyi egyh 115.19, N ag y -  
sitkei leányegyh 26.42, P o rro s ze n tk irá ly i 
egyh 150, M unkácsi egyh  201.35, N agy- 
acsád 4, özv. Kochan M átyásn é  Pitvaros-
1, Hazslinszky G yuláné Pestszenterzsé- 
ibet 4, Zenovicz K aro lin  Budapest 5, özv. j 
IZongor Lajosné N agys im on yi 10, N. N. 
G yőr 3, Ev. fiókegyh 6.70, Szigeti G yu
láné G yőr 0.90, özv. S tő r A ntalné Győr
2, Lébényi egyh 1, N ém eth  László Szák- 
Szend 2, Bárdosi A la d á r Pápa 4, özv- 
Szücs Istvánná M agyargencs 14, Rába- 
szentandrási anyaegyh 100, f iliá ja  Sobor 
50 pengő. (A  győri le lkészi h ivatal g y ű j
tése címen nyugta to tt összegben benne ! 
fo g la lta tik  a győru jfa lusi fiókegyh ázkö z- 1 
Jég 36.50 pengős o ffe rtó r iu m a  is.) '

A  Harangszóhoz addig b efo ly t: 22,091 
pengő 20 fillé r. i

R A R A N G S Z Ő 1940. január 21,
Ji. HAUAHG&ZO íaJa/doaűi kepcsó

/ gyűri n J tn O S S -H Y O M V J  e ltó ra o g ú  fe lsze re léa é - 
né l ló g v a  szépen, gyorsan 6a olcsón ké sz ít n / a d g o f ,  
k ö n y v e i ,  v a g y  bá rm e ly  n y o m a i a t v ú n y i .

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés: N é m e t h  G é z a  szombat- 

helyi s. lelkész e ljegyezte  K i r c h  l é c  l i 
n e r  I l i t  Szom bathelyen. —  Késmárszky 
G yula evangélikus tan ító  és neje szül. 
Kertscher Laura  evangélikus tan ítónő  
leányát í r  é n k é t  eljegyezte, B a r l a i  
M i h á l y  rákoskeresztúri evangélikus ta 
nító . —  S z e l e s t e y  I l o n k a  és M i k e  
L a j o s  C elldöm ölk, jegyesek. —  T a -  
k á t s  K á l m á n  Szom bathely, H ö b e  
S á r i k a  Vönöck, jegyesek. M inden k ü 
lön értesítés helyett.

Házasság: D r .  D e á k  I s t v á n ,  a sop
roni evangélikus tan ítóképző -in tézet ta 
nára, fo lyó  hó 6.-án vezette o ltárhoz  
F o l t é n y i  E m m i  oki. középiskolai ta 
nárnőt a pécsi evangélikus templomban.

M A G Y A R  G A Z D A
Term ényárak . Búza 20.05— 21.30, rozs 

15.70— 16.15, takarm án yárpa  17.30— 18.05, 
sörárpa 20.00— 22.55, zab 19.90— 20.30, 
tengeri 20.00— 20.50 pengő m éterm ázsán
ként.

O L V A S  0 
TERJESZD 
TÁMOGASD 

AHARAN6SZUT!
Igazolásom hoz keresem  vámosi Saáry 

A dél édesanyám keresztlevelét, ö  Saáry 
Ferenc leánya vo lt és 1838— 1845-ig szü
le thetett. D unántú li evangélikus család 
volt. Kérem a nagytiszteletű  lelkész u ra 
ka t, tüzetesen m egkeresni és ez esetben 
a hiteles m ásolatot cím em re utánvétté! 
m egküldeni. H a  va lak i a feltaláláshoz jó  
tanáccsal segíthetne, kérem  tudatni F ű 
z ik  János ig .-tan ító , Balatonszepezd.

Eladó tem plom padok. E g y ik  városi 
gyü lekezet 50 darab 2 m éter 18 cm hosz- 
szúságú használt, de jókarban  lévő 
tem plom padját ép ítkező  gyülekezet ré 
szére igen jutányos áron átengedné. C ím  
a kiadóhivatalban.

Intelligens, középkorú  evang. házve
zetőnő, k itűnő re ferenciákkal, elhelyez
kedne magányosnál, kisebb családnál. 
M egbízható , mindenhez értő. Falura, ta 
nyára is m egy. Zajacz E . Nyíregyháza, 
H o rth y -té r 1. szám.

A z aszódi evangélikus leánynevelő  
in tézet azonnali belépésre gazdasági ta 
n árnő t keres. 1— 1

A cinkotai egyházközség február l .-re  
helyettes tan ító t keres. F izetése 10% he
ly i javadalom  és állam segély. Jelentkezni 
lehet január 24.-ig a cinkotai lolkétzi hi
vatalnál, Pest megye.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  a já n lju k  
M endöl Ernőné h ittestvérünk zo n g o ra - 
term ét, Budapest, V ili. ,  Bezerédi-utca 10., 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók. 
________________________ 1—4

Keresem p erlaky  P erlaky  László ada
ta it  aki 1853. évben Veszprém  m egye  
e g y ik  ismeretlen községében született és 
akinek részére a pápai főiskola 1870. jú 
lius 28-án ke lt b izonyítványt á llíto tt  k i. 
A m egtalált adatot külön pén zju ta lom 
ban részesítem. K ris tó f József m. k. cs. 
tiszth . Szerencs.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalm at, g yó g y u 
lást kereső nőket, fé rfia k a t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiim a, diéta, ápo 
lás. T á jéko zta tó t küld . Cím : B É T H E L  
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas rncgve.

8— 26

S zappan, fésű, k ö ln iv íz , p a r iő m
es borotválkozó eszközök n a g y  vá la sz té kb a n ,
2  ie g o lcsó i/b  n a p i áron  kap ha tó k  az

“ Erzsébet“  drogériában
Győr, Kazlnczl'Utca 1.
Aki e  h i r d e t é s t  felm utatja, vásárlásnál
&  százalék engedményben részesö l!

Pályázati hirdetés.
A  győri evangélikus egyházközség  

pályázato t h irdet fé rfita n ító i állásra. F i-  
zetés: 17% helyi javadalom , a többi á l
lamsegély. Pályázati határidő  feb ru ár 21. 
A kellően felszerelt kérvények a lelkészi 
hivatalhoz küldendők, válaszbélyeg m el
léklendő. A pályázók a választási idő  
a la tt nem lá to g a th a tjá k  az iskolaszéki, 
sem a képviselőtestületi tagokat. E vang. 
Lelkészi H ivatal G yőr, P e tő fi-té r 1— 3.

K O S Z O R Ú T
„ legolcsóbban

%TIXIIÉ*től
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó ‘ -ra 
Avatkozik, 10% engedményt kap’

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-oyomda: Uzsaly éj Koncz, Győr,



évfolyam, Í940.?]anuár 28. 4 szám.

A lapíto tta :

KAIM BÉLA
1910-bsn.

Ltptulrvjdonoa: 

nántúli Luther-8zivetség.

gjelanik minden »«sárnap.

Ingyan malllklat tan«» alatt 
hálánkén, a KIS HARAN08ZO.

Beolvadt lapok :
5-ben a Jöjjetek enhozzám 
S-ban a fe lv idéki Lu the r.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml IstenOnk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunkI

A H a ia a in t 
■sukM iM -ktauA bltaW s

•  Y A K
II., PeU fi-M r 1.

Előfizetési ára :
negyedévre 1 P 28 fi l lé r , 

félévre 2 P 4<) fillé r , 
egy évre 4 P 8<) fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 30,626.

Az ige hallgatásáról.
Kiméne a m agvető, hogy elvesse az 

ő magvát: és magvetés közben ném ely  
esék az ú tfé lre ; és e ltapostaték és az 
égi madarak m egevék azt. Lk. 8, 5.

Ugyancsak nekünk való ige, amely most szól 
jzzánk.

Ez a példázat ugyanis arról szól, hogy mi megy 
igbe a szívben az ige hallgatása alatt. Jézus az igé
ik  négyféle hallgatóját különbözteti meg.

Első helyen említi azokat, akik minden különö- 
:bb haszon nélkül hallgatják. Van ugyanis valaki, 
r i meglopja őket. Hallani hallják ugyan az igét, mi- 
őtt azonban ideje lenne az igének hatni a szívükben, 
z elragadja tőlük.

Van, aki it t  ül és más dolgokra gondol, mialatt 
ile az igét hallja s így egyetlen egy szó sem ju t el 
lég az értelmébe se abból, amit hall. Pedig, tudhatod, 
ogy Istennek nincs más eszköze arra, hogy az üd- 
össégre eljuttasson, mint a maga igéje.

Nincs tehát azon mit csodálkozni, hogy Jézus az 
féhez hozzáfűzi azt az intelmet: akinek van füle a 
állásra, hallja!

Vannak azután olyanok, akik hallják az igét,

oda is hallgatnak, de egyre csak bírálgatják azt, amit 
hallanak. Némelyek az igehirdetőt bírálgatják és bosz- 
szankodnak hibáin és fogyatkozásain. Mások nemcsak 
az igehirdetőt kritizálják, hanem a bibliai igét is, ame
lyet hirdet.

Kedves barátom, ebben az a nagy veszedelem 
számodra, hogy csakugyan van okod a kritizálásra. 
Mi, akik Isten igéjét hirdetjük, telve vagyunk hibák
kal. S nemcsak ez, hanem magában Isten igéjében is 
van valami, ami kihívja kritikádat: a keresztről való 
beszéd bizony b o t r á n k o z á s  a zsidók és b o l o n d 
ság a görögök számára.

Bizonyára hallottál a vérnek arról a halálos be
tegségéről, amikor a fehér vérsejtek fö lfa lják a vö
rösöket. Ennek halál a vége. Semmit sem használ, 
akármennyit eszik is a beteg.

Amig úgy ülsz a szószék alatt, hogy egyre csak 
kritizálgatsz, szakasztott ez a folyamat megy végbe 
a lelkedben. Nem segít rajtad, akármennyit hallgatod 
is az igét.

Ó, kiálts Istenhez, hogy szabadítson meg a lélek
nek ettől a halálos betegségétől!

Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál.

M i n d e n e k  é k e s e n  é s  Jó r e n d d e l  l e g y e n e k .
1. K or. 14:40. v.

Ügy gondoljuk, nem hiábavaló, ha 
ppen ebben az időszakban, amelyik 
íveink figyelmét egyébként is a 
■yülekezet beléletére irányítja, hisz 
yenkor vannak legtöbb helyen a 
zámadó gyűlések s ilyenkor nyí- 
ik alkalom a gyülekezetek életé
ül törődő híveinknek arra, hogy 
i saját portájukon szétnézzenek, 
zándékosan ráirányítjuk olvasóink 
jgyeimét saját gyülekezetük belső 
Jetére és arra kérjük, hogy nem 
i rosszakaratú kritizálásnak, nem 
i kákán csomót keresésnek a szem- 
ivegén át, hanem a gyülekezetét 
'éltő és támogató, érte felelőséget 
/áHaló, jövőjé t áldozatosan mun
káló szeretetnek a szemével néz
zenek szét és vizsgálják meg, vá j
jon náluk ,,mindenek ékesen és jó

I renddel“ vannak-e? Ha úgy talál- I 
ják, hogy igen, adjanak hálát Is
tennek, hogy ezt megállapíthatják 
s vigyázzanak arra, hogy ezt jó  
lelkiismerettel mindig elmondhas
sák. És ha úgy találják, hogy nem, 
akkor ne azt keressék, kit lehet leg
előbb vádolni, hanem azt, hogy 
mennyiben lehet engem okozni és 
mennyiben tudok ahhoz, hogy 
„mindenek ékesen és jó  renddel le
gyenek“ , én hozzájárulni?!

Hisszük, nem lesz áldásnélküli 
egyházi beléletünknek ez az Ige 
fényébe való odahelyezése. Meg
nyílik a szemünk olyan dolgok 
meglátására, amelyek előtt eddig 

' szemet hunytunk, felébred a fele- 
.őségérzésüiik- olyan dolgokkal 
szemben, amelyek mellett eddig

felelőtlenül mentünk el, kinyúlik a 
kezünk olyan feladatok elvégzésé
re, amelyekről azt hittük, mások
nak kell végezni. — Egy nagy át
formálódás megy végbe bennünk. 
Lélek szerint bekapcsolódunk a 
gyülekezet életébe és ha eddig ke
veset, vagy semmit sem tettünk a 
gyülekezetért, ha nem érdekelt a 
temploma, iskolája, közgyűlése, 
szeretet munkája, szórványgondo
zása, ezután azt keressük, hogyan 
tudnánk valamit, legtöbbet tenni a 
gyülekezetért!

S ha már elindultunk a szolgáló 
szeretet útján és léptünk néhányat 
ilőre, ekkor érezzük, milyen öröm 
s nekünk tenni valamit és milyen 
jröm a vezetőknek látni, hogy kí
vülük is vannak, akik tesznek va-
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lamit, mindennap azért, hogy a 
gyülekezetben „mindenek ékesen 
és jó  renddel legyenek!“ Ez kettős 
öröm: a szolgálat öröme és a szol
gálattal való örömszerzés öröme! 
Isten segítsen ahhoz, hogy ezt mi
előbb átélhesd! L. /.

Rend a templomban, 
biblíaórán, iskolában.

1. Az evangélikus templom az Isten 
háza. ahol Ö szól hozzánk szent igéjé
vel és cselekszik velünk szentségeivel, 
mi pedig Hozzá fordulunk imádságunk
kal és magasztalunkkal. Ezért szent 
ház a templomunk, amely egyedül az 
Óinak, a kegyelmi eszközök szolgálatára 
van szentelve és ezért igazi otthona, 
tápláló erőforrása a gyülekezet életé
nek. Az evangélikus templom evangéli
kus istentiszteleten és egyházi szertar
tásokon kívül semmi más célra fel nem 
használható, át nem engedhető!

Bár első sorban a templom papja —• 
a gyülekezet lelkipásztora — felelős a 
templomért, — abból, hogy mint gon
dozza és mint használja egy gyülekezet 
a templomát, biztosan következtethe
tünk az egész gyülekezet hitéletére; — 
itt látszik meg a legnyilvánvalóbban, 
mennyire Isten népe az a gyülekezet?!

Az Ür előtti felelőssége tudatában kö
vessen el tehát a templom papja m in
dent, hogy a legalkalmasabban megvá
lasztott segítsége (felesége, gyülekezeti 
elöljárók, gondnokok, nőegyesület, le
ányegyesület, egyházfi!!) szolgálatával 
biztosítsa a templom állandó tisztántar
tását.

Legyen gondunk a templom kör
nyékének (templom-udvar!) tisztaságára 
is! — Ismertem egy öreg esperest, aki 
betegsége éveiben is állandóan maga 
tisztogatta meg a gaztól a tágas temp
lom-udvar pázsit-mezőit, útjait, nyeste 
fáit, bokrait, ugyancsak maga végezve 
az öntözést is.

Még fokozottabb mértékben törőd
jünk azzal, hogy templomunk belse'e 
tündöklőén tiszta legyen! — A pókhálós 
falak, poros padok és a piszkos padló
zat-kövezet egyaránt megítélik a temp
lom papját és gyülekezetét.

Mivel az evangélikus templom az Is
ten háza. ezért méltán uralkodik benne 
az Ür oltára, amelynek drága javaiban 
egészen közel jön övéihez a kegyelmes 
Isten. — Legyen tehát az oltár tisztán
tartása, felszerelésének gondozása, az 
e!ő!rásos fertőkke l, igazi gyertyákkal 
és élő virágdísszel való ellátása a temp
lom papjának és gyülekezetének egy
aránt szent örömet jelentő, boldog szol
gálat!

Ugyanilyen áh'tatos szeretettel le
gyen gondunk a szószék tisztaságára és 
felszerelésére, ahonnan Isten szolgáid
nak személyes bizonyságtevésében szól 
hozzánk Isten igéje: szent evangéliuma

és szent törvénye! — És ne feledkez
zünk meg a keresztelő-rpedenciről (kút
ról) sem, hiszen a Szentlélek kegyelmé
ből itt születünk keresztyénné; Krisztus 
megváltottjává! — Végül úgy tekintsek 
és úgy gondozzuk a templomunk orgo
náját és harangjait is, mint Isten dicső
sége szolgálatának és a gyülekezet épí
tésének eszközeit! — Gyülekezeteink 
sok mindenfélére kénytelenek fedezetről 
gondoskodni; elsősorban legyen tehát 
nénz az Or házának, a templomnak méltó 
gondozására! A szükséges pénz igen 
könnyén rendelkezésre fog állani, csak 
minden gyülekezetünkben minél többen 
legyenek az Isten házát igazán szerető 
hívek!

Nem elég azonban a templomot gon
doznunk, hanem méltóképpen is kell 
használnunk: a temnlomban Isten háza 
szentségének megfelelően kell viselked
nünk! — Amint természetes, hogy a pap 
csakis tiszta és gyiiretlen ornátusban já
rulhat az oltár elé. vagy mehet fel a 
szószékre, éonen úgy elvárható minden
kitől, aki átlépi templomunk küszöbét, 
hogv öltözetével is bizonyítsa Isten há
zának megbecsülését. — Amint a sze
génység nem jogcím arra, hogy piszko
sak legyünk, éppen úgy kötelessége a 
gyülekezetnek, hogy valóban in^é^es 
■szegényeit kimentse a leronnvolódás 
nyomorúságából. — Viszont a jómódban 
élők ne feledkezzenek meg arról, hogy 
a templom nem bálterem!

Az. hogy miiven lélekkel lépünk be 
a templom kanuián, bizony meglátszik 
egész magatartásunkon. — A templom-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 7

Irta : Mohr Gedeon, Kassa.

— Az árgyélusát! — tö rt ki belőle.
Nagy ügyetlenül kecmergett tovább. Összeszedte fájó 

tagjait és féltérdre állt. Kémlelőn dugta előre a feiét, hogy 
körülnézzen. Esés közben kalapja is legurult fejéről. Egyik 
kezével most azután tapogatózott. Undorral rántotta azonban 
vissza: meleg, ragadós folyadékba ért vele, mely a földön 
fo ly t széjjel és nem szivárgott be az agyagos talajba. Ned
ves ujjait a szájához értette. Megizlelte.

— Vér! — nyögte elhülten.
Megismerte azt a félédeskés, félig sós ízt, mely annyira 

jellegzetes az ember ereiben keringő nedvre. Különben is most 
már a levegőben érezte a vér émelyítő szagát.

— Mi történt itt?  —• kérdezte még mindig térden állva. 
Akaratlan szorongással kémlelt körül. Az ajtót beléptékor 
tárva-nyitva hagyta. Azon keresztül elég fény-áradt be a kü
lönben sötét kis kunyhóba. Mihály kezdte kivenni a bútoro
kat, a nyughelyét a balsarokban, vele átellenben az asztalt, a 
székeket, az ajtó mellett a szekrényt. Tekintete ekkor maga 
elé tévedt: sötét alak feküdt ott arccal a föld felé fordulva, a 
vér még mindig szivárgott belőle. Első félelmében azonnal 
hozzákapott és féloldalira fordította.

— Meggyilkolták! — horkant fel.
A halottban komájára, Ácsai Józsefre ismert.
Még alig tért magához Mihály az első ijedtségből, mi

dőn újabb bizonytalan érzés fogta el. Mintha elfojtott léleg
zést hallott volna. S ekkor halkan csendben, mintha szellemek 
mozgatnák, megnyikkant az ajtó. Lassan fordult eresztékében 
és bezárult. A gazda nem akart hinni a szemeinek. De most 
már késő volt, koromsötétség fogta körül.

Még mindig o tt térdelt a komája előtt. Tömzsi nyakán 
előrenyújtva tartotta fejét. Hallgatott és kémlelt. Minden ide
gét a szemébe és fülébe összpontosította. Szólni nem mert. 
Csak némán állt fel és halott komáját elkerülve az ajtó felé 
lépett. Egyet. . .  ke t tő t . . .  az asztalt elérte. Belekapaszkodott 
és várt. Újra megindult. Egyszerre ijedten félreugrott. Valami 
csörrent a lába alatt. Cinnedény hevert a; földön, arra lépett 
rá. Dühösen félrerugta.

Egyszerre nem messze magától tisztán kivette, hogy 
lélegzik valaki.

— A fickó még it t  van! — suhant át agyán a gondo
lat —. Vagy talán többen is? Ki tudia?

Bizonytalanul állt meg és várt. övéből előhúzta vadász
kését, mely már ma neki egyszer oly jó szolgálatot tett.

•— Kik lejietnek ezek? — bántotta a Jcérdés. — Csak 
nem a Szuhay István kurucai? M it akarhatnak? M iért bán
tották épp a sólymászt? Erdélyből egész idáig jöttek volna?

Mihály szúrásra készen emelte fel kését és előre lépett. 
De vissza is hökkent, mert férfi-test kemény izomzata állta 
útját. S ugyanekkor irtózatos ütés zúdolt a fejére. Szúrásra 
emelt keze pettyhüdten hanyatlott vissza. Még érezte, hogy 
zuhan, zuhan nagyon mélyre és1 elvesztette az eszméletét.

8. Zátony-sziklán.

Mihály jó l okoskodott, amikor Szuhay Istvánra gondolt. 
Azoknak az uraknak volt egyike, akiket a Lipót császár ön
kénye birtokvesztésre és száműzetésre ítélt. Nem volt sehol 
sem maradásuk az országban. Az egyedüli Erdély fogadta be 
őket. Apafi Mihály, a fejedelem, segtíétte őket, ahogyan csak 
tudta, nagy elődeinek, Bocskaynak, Bethlennek, Rákóczi 
Györgynek szellemében. Tudták mindenfelé, m it művel a csá
szár vezérei által. Hogyan szervezett rendkívüli törvényszéket 
Lőcsén, Eperjesen, majd Pozsonyban, hogyan enged az érsek
nek, Szelepcsényinek gyűlöletes tanácsaiban. Miként fogad 
szolgálatába beteges természetű, vérszomjas5 idegen generáli
sokat, mint vette el az eperjesi kollégiumot é.s alakította mag
tárrá, mint züllött le a hírneves, dicsőmultu sárospataki iskola!

Szuhayék nem akartak társaik sorsára jutni, kiket har
madéve kivégeztek, ezért inkább elhagyva mindenüket fö l
dönfutókká lettek. Üres zsebbel, fegyvertelenül, de olthatat- 
lan, égő haraggal fu tottak Erdélybe. A császár még ott se 
hagyta őket.

Erdély ebben az időben függő viszonyba került a tö rök
kel. A császár pedig békét kötött velük. így a törökök által 
akarta kikényszeríteni a szökevények elpusztítását. A török 
liormány rá is ír t nagy enyhén Apafira, aki megértette a 
magáét belőle és fegyverrel, pénzzel látta el a menekülteket.

(Fo ly ta tjuk.)
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ban nincs helye semm iféle beszélgetés
nek, —  leg fe ljeb b  az istentisztelettel 
kapcsolatban kérdezhetünk meg valam i 
szükségeset halkan  —  az egyházfitó l, 
vagy a szom szédunktól. —  Am int a fej 
meghajtása, ilíe tv e  meghajlásunk vagy  
^borulásunk a tiszteletadás kifejezése, 
éppen olyan tiszteletlenség a job bra - 
balra tekintgetés. —  A pad felső lapja  
nem a csom agok (női táskák!) e lhe lye
zésére való, hanem  az énekeskönyvünk 
helye. M in d ig  fá j, ha olyanokat lá to k , 
akik  énekeskönyv nélkül érkezneic 
a templomba. —  A  régi jó időkből 
egyik másik tem plom  padsoraiban 
megmaradt térdep lő  nem arra való, 
hogy m agukat előkelőknek vélő 
hölgyek a lábuk felrakásával igye
kezzenek még kényelmesebbé tenni 
ülőhelyzetüket.

Durva tiszteletlenség —  életbe
vágóan fontos ok  nélkül! —  az is
tentiszteletre megkésve érkeznünn 
és a tem plom ból az istentisztelet 
teljes befejezése e lő tt eltávoznunk.
—  Hasonlóképpen megcsúfolása az 
Isten házának, sőt megvetése az 
Úrnak, ha evangélikus istentiszte
leten olyan ú. n. „egyházi ének
k a r“ énekel, am elynek a tagjai fe 
csegve, nevetgélve várják „szerep
lésük“ időpontjá t és ennek m egtör
ténte után szinte menekülve távoz
nak a tem plom ból. Inkább sohase 
legyen „ünnepi ka rén ek“ a mi is
tentiszteletünkön, mintsem ilyenek  
botránkoztassák m eg az Isten igé
jét és szentségeit szerető h íve
ket 1

Tem plom aink papjai időről-idő
re tanítással és állandó jó példa
adással, —  kántor-orgonista , eg y 
házfi és gyü lekezeti e löljárók p e 
dig buzgó példaadásukkal (term é
szetesen m indenek fe le tt az ige és 
a szentség használatában, valam int 
im ádságos-tem plom os életben kell 
igazán „e lö ljá ró k n a k “ lenniök!) 
igyekezzenek .továbbplántálni Is
ten házának szeretetét és megbe
csülését az egész gyülekezetben.

Ne feled jük el a tem plomot 
m egtisztító Ú r Jézus figyelm ezte
tését: „Az én házam imádság há
za!" (M áté  21, 13.) — Ilyen lé 
lekkel járjunk, hogy valóban lelki 
otthonunk lehessen templomunk és 
a mi m agyar evangélikus gyüleke
zeteinkben is ú jra  életté válhassék 
—- Krisztus kegyelm éből —  a zsol- 
táros hitvallás: „Uram, szeretem a 
te házadban való lakozást, és a te 
dicsőséged hajlékának helyét!" (26. 
zsoltár 8.)

2. M indenütt, ahol Anyaszentegyhá- 
zunk istentiszteleti élete a vasárnapok 
és ünnepnapok istentiszteleteinek m eg
tartásává zsugorodott össze és n é lkü 
lözi a mindennapi istentiszteletet és 
ahol a Szentlélek mégis éhséget tám aszt 
egy-két lélekben Isten szentigéje után,
—  szükségképpen alakul ki a le lk ipász
to r vezetésével, Is ten  igéjének egész é le 
tünket m eghatározó használatára a bih- 
liaórák m eghitt közössége. A bibliaóra  
célja az evangélikus gyülekezetben: az 
egész Szentírás elményedő m egism erte
tése, Isten igé jén ek  személyes életünk  
középpontjába á llítása  és rendszeres 
használatára való nevelés az egy hit

imádságos szeretet-közösségében, hogy  
segítse, erősítse, gyűjtse és összetartsa 
a gyülekezetben m indazokat, ak ik  ig a 
zán és kom olyan —  mindennapi életük  
minden viszonyában —  keresztyének  
szeretnének lenni. Kívánat <s, hogy  
azokban a gyülekezetekben is, am elyek
nek tem plom ában a mindennapi isten
tiszteleten m egszólal az Ige, m egvaló 
sulhasson -— a gyülekezet összetételé
nek m egfelelően akár több tagozatban  
—  a b ib liaórák  kisebb közössége. A

rendszeres tem plom i írásm agyarázattal 
párhuzamosan haladó bib liaórának ép
pen a kölcsönös megbeszélésben és a 
személyes m egnyilatkozások közvetlen 
ségében van a sajátos értéke.

M ivel ezek a b ib liaórák rendszerint 
a gyülekezetnek valam ely erre a lk a l
mas helyiségében történnek, a vezető  
le lkipásztornak, vagy m egbízottjának  
ugyancsak kom olyan és teljes hűséggel 
biztosítania ke ll a b ib liaórák belső és 
külső rendjét.

A helyiség tiszta és a b ibliaórai ösz- 
szejövetelhez m éltó  legyen. A dohány
zás it t  előbb sem engedhető meg. Le
gyünk pontosak, hogy pontosságot kér

hessünk. A m in t természetes az, hogy
kisebb közösségben személyesen ism er
jék egymást a b ib liaórára já ró  hívek, 
éppen úgy óvakodnunk kell a ttó l, hogy 
a „korábban jö v ő k “ p letykázási a lka
lommá, vagy kaszinózássá torzítsák  a 
bibliaórát.

V igyázzunk, hogy ezeknek a b ib lia 
óráknak á ldott a lka lm ait tönkre ne te 
gyék azok, ak ik  minden áron szeretnek 
„hozzászólni“ az éppen olvasott szent
igéhez, —  viszont senkit se tartson visz- 

sza a szólástól —• személyes ta 
pasztalat, vagy kérés e lőterjeszté
sétől —  a szólásban való já ra tlan 
ság.

Talán  em líteni is felesleges, 
hogy im ádság és ének egészen ön
ként k íván kozik  oda a b ib liaórák  
rendjébe.

Ha a gyülekezetben több b ib lia
kör m űködik, akkor is a le lkipász
to r a felelős irán y ító ja  m indegy ik 
nek. —  Az a természetes, hogy a 
bib liaórák látogatói a legbuzgób
ban já rn ak  a tem plom ba is. H a  nem 
így van, akkor valahol baj van, 
am it meg ke ll keresni és meg kell 
gyógyítan i, m ert különben ezt a 
beteg á llapoto t m egsínyli az 
egész gyülekezet! —  Hivatását 
akkor tö lt ik  be gyü lekezeteink
ben a b ib liaórák , ha résztvevői a 
szívük vallástételeként az é letük
kel h ird e tik : „Uram„ az én lá
bamnak szövétneke a te igéd, és 
ösvényemnek világossága!" (119. 
zsoltár 105.)

3. A z iskola az Egyház vete
ményes ke rtje , —  ezért tekin tünk  
olyan fé ltő  szeretettel minden is
ko lánkra, akár a népoktatás fo 
kán, akár pedig a legfelsőbb fo 
kon álljon  az evangélium szolgá
latában.

E le in k  rendszerint a tem plom  
mellé, de legalább is a tem plom  
közelébe ép íte tték  a gyülekezet 
iskoláját és manapság kétszeresen 
boldog lehet az a gyülekezet, 
am elyikben minden reggel a 
tem plom ból mennek a tan ítók  
és növendékek az iskolába, a na
pi m unkára. —  A z evangélikus is
kola az evangélikus gyülekezet 
szerves része és minden iskolánk
nak ilyenül kell élnie!

Csakis akkor lehet rendben 
az iskolánk m unkája, ha m inden
nel az Ú r Jézus Krisztust szolgál
ja, ha a tan ítók -tan árok  példája, 
oktató-nevelő  m unkája az Úrhoz 
segíti közelebb a tanulósereget. 
—  Evangélikus iskolánk é letrend
jébe természetesen ta rto z ik  bele 
az Isten szentigéje, az imádság 

és az egyházi ének. —  K im ondhatatla
nul nagy a tan ító k  és a szülők kölcsö
nös felelőssége az evangélikus iskoláért. 
Im ádkozunk-e azért, hogy evangélikus 
iskoláink m unkájában Isten tiszta szent
igéjének áldott magvetése fo lyhassékí!

Sem a lelk ipásztor, sem a gyü le
kezet nem lehet eléggé hálás a buzgó, 
hívő egyházi tan ító  m unkájáért. Nagy  
részük van abban, hogy jó  kon firm an 
dus-sereg, buzgó templomos ifjúság  
gyülekszik-e Krisztus zászlaja alá?! —  
Éppen ezért pásztor és gyülekezet féltő  
szeretettel v igyázzon arra, hogy az 
evangélikus iskola —  akárm ilyen magas 
fokú legyen! —  ne akarjon semmiben

K ö zö ljü k  azért, hogy finn  testvéreink Him nuszának  
necsak a szövegét, hanem szép dallam át is m eg

ism erjék híveink.



H { R X N G I I B 1940. januáf 28.

sem „önálló", a gyülekezettől, a temp
lomtól független életet élni! — Beteg
ség jelé, ha az iskola olyan időpontban 
rendez ünnepélyt (akár a legértékesebb, 
építő műsorral!), amikor a harangok az 
Isten házába, istentiszteletre hívják az 
evangélium népét. — Iskoláink ifjúsá
gának, gyermekseregének templomi v i
selkedése megbízható — de nem min
dig megnyugtató — betekintést ad 
az evangélikus iskola lelkületébe, veze
tőségének buzgóságába, egyháziassága- 
ba. — "A  nemcsak nevében, de egész 
életrendjében evangélikus iskola egy
úttal erős bástyája a templomnak, mert 
legszentebb feladatként szintén a tanít- 
vánnyátevés apostoli munkájának igen 
fontos, nélkülözhetetlen részét végezi 
Isten szentigéjének szolgálatában.

Templomban, bibliaórán, iskolában 
Isten színe előtt állunk; vezetők és ve
zetettek az Ő kegyelme és ítélete alatt 
szolgálunk. — Egyedül „övé legyen a 
dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus
ban, nemzetségről-nemzetségre, örök- 
kön-örökké!“  (Efez. 3, 21.)

Dr. Jánossy Lajos.

22________________________

Egy le v é l,
amely n e k e d  is sxólQat.

Kuorttinak nagyon keresett, szép 
könyvét olvasgatom. Bár lapunk 
közölt már belőle részletet, sokan 
az egész könyvet olvasták talán, 
— mégis elém kívánkozik olvasás 
közben egy levél, hogy közread
jam. Ügy érzem, drága vigasztalá
sok forrása lehet szomorkodó lel
kek számára. Közreadjuk hát be
vezető és zárószavaival együtt. Ta
lán éppen te találod meg benne Is
ten üzenetét hánytvetett lelked és 
életed számára . . .

Minden nap hallhattam, hogyan 
vittek embereket családostul az is
meretlen útra — mondja Kuortti. 
Minden éjjel vártam, mikor kerül 
rám a sor. Megkönnyebült sóhaj 
tört fel minden reggel a mellem
ből, amikor megbizonyosodtam, 
hogy legalább egy napot még sza
badon élhetek. — Amikor egy na
pon gondolataimba merülve ültem 
a dolgozószobámban, levelet hozott 
be a szolgálóm. Felbontottam s ol
vastam. A tartalma ez volt:

,,Kedves Barátom! Isten jónak 
látta megpróbálni gyermekét. In
tésre és tanításra van szükségünk, 
különben nem maradunk meg a hit
ben. Ha mindig száraz idő van és 
napsütés, a növények nem nőnek, 
hanem kiszáradnak. De ha eső esik 
a sötét felhőből, akkor a mező s a 
gyep kizöldül. Nekünk is szüksé
günk van a szomorúság keresztsé- 
gére, különben lelki életünk ki
szárad.

Tegnap M . . .  állomásán voltam. 
Keserves volt látni, amint lezárták 
a vagonokat. De akkor ének hang
zott bentről: „Erős vár a mi Iste
nünk!"

Az üldözöttek oltalma és vára 
az Isten. Ha az Ür velünk van, tö
rődünk-e akkor azzal, hogy mit 
csinálnak velünk az emberek. Őben
ne bízhatunk nemcsak a boldog na
pokban, hanem az üldöztetés és 
szenvedés idején is.

Ügy gondolom, Te is sokat fogsz 
még szenvedni. Te azonban sokat 
beszéltél nekünk Isten kegyelmé
ről. Bízzál Te magad is Benne. Hi
szen Te megtanultad, hogy mindent 
a mennyei Atya kezéből végy. Is
ten áldjon meg!" '

Amint elolvastam a levelet, el- 
szégyeltem magam, mert gyáva 
voltam, bár másoknak Isten gond
viseléséről beszéltem, s másokat ar
ra bíztattam, hogy bízzunk min
dent Isten kegyelmére.

A k n á k .
Irta: Dr. Schlitt Gyula.

A világtengert teleszórták aknákkal. 
Víz alatt lebegnek s úsznak ide-oda. 
Hatalmas gömbök. Semmi különös raj
tuk. Némák és akaratnélküliek. A ten
ger árja sodorja őket és engedelmes
kednek, mint a pórázon vezetett bá
rány. Ártatlan vasgolyók. Türelmesek, 
míg nem jutnak érintkezésbe valami ke
mény tárggyal. Akkor azonban szikrát 
fog bensejiikben a gyutacs, életre kelnek 
a beléjük rejtett lehetőségeknek a bor
zalmai, robbannak és pozdorjává tö r
nek százezer métermázsás vastesteket.

Az emberi élet óceánja is meg van 
rakva úszó aknákkal. Semmi veszélyt 
nem árulnak el. Egészen ártatlanok. 
Egy színes meghívó valamilyen estélyre, 
egy pohárka csillogó szesz, egy csábí
tóan mosolygó alkalom. Ezer és ezer 
változatban lebegnek körül a farsangi 
könnyű hangulatok. Mind megannyi 
kísértés. Aknák. Sírnák, ártatlanok, gyá
vák. Szinte alázatosak. De ha beléjük 
ütközöl, robbannak. Félelmetesen, meg
semmisítőn. Szétszedik becsületedet. 
Romba döntik erkölcsi értékeidet és 
pusztító éhségüknek áldozatul esik öröm, 
boldogság. Végül is a szégyen, a gya
lázat piszkos hullámaiba süllyesztenek.

A német aknák állítólag maguktól 
keresik fel a közeledő hajót, hogy be
léje fúródjanak, és megsemmisítsék. Va
lami magnetikus erő hajtja őket. A k í
sértésekbe, a bűnözés alkalmaiba is 
ilyen vonzó erő van beépítve, hogy a 
gyanútlan ember felé sodortassanak s 
megközelítsék. Ösztönös megérzések 
vannak ezekben az életaknákban s min
dig arrafelé igyekeznek, merre emberre 
találnak. Nehéz ellenük védekezni.

Acélhálókkal veszik körül a hajókat, 
de ez vajmi keveset segít. Az ember is 
a műveltség, a magabízás hálójába bur

kolódzik, hogy felfogja az aknák táma
dását. Nincs azonban egyetlenegy sem, 
k i megmenekülne. Az életóceán mély
ségeit emberroncsok tö ltik  be. Büszke 
lelkek, megfeneklett életek roncsai.

A haió testének taszító erővel kel
lene bírnia, hogy a feléje lopakodó ak
nát már messziről feltartsa és tovább 
lökje. Ez az egyetlen megoldás.

Az élet harcában e kérdést megol
dotta Krisztus. Ahol ö  megjelenik, ott 
tehetetlen az élet aknája. A Krisztust 
vedd fel életed hajójára és semilyen 
alattomosan támadó veszély nem árthat. 
Egyedül elveszel. Ne bízzál erődben, 
magadban. Tudásod, erkölcsi belátásod 
csak hitvány háló. Az akna keresztül sza
kítja, lelkedbe vágódik, robban és meg
semmisít. Megmenteni egyedül Krisztus 
tud. Krisztustól fél a kísértő, a bűn. 
Menekülnek előle gyáván az alattomos 
aknák. . .

Vigyázz, mert minden lépésed aknák 
között bolyong!!

Lelkészek és tanítók 
ügyeimébe \

Megjelent az első rendszeres Gyer
mekszövetségi Munkaprogramm. A Misz- 
szióegyesületnek ez az 52 oldalas kiad
ványa röviden ismerteti a Missziói Gyer
mekszövetségek történetét és jelen hely
zetét; részletes útmutatást nyújt a gyer
mekszövetségek megalakításához és ve
zetéséhez, 12 gyermekszövetségi órára 
szóló feldolgozott anyagot és 2 ünne
pélyhez programmot ad.

Ez a kis munka elsősorban az egy
ház és a misszió szolgálatában áll, ezzel 
együtt szolgálni kíván lelkészeinknek, 
tanítóinknak és a vasárnapi iskolák veze
tőinek azzal, hogy a mindennapi, az is
métlő- és a vasárnapi iskola gyermekei
vel való foglalkozáshoz egységes irány
elvek alapján kidolgozott anyagot közöl.

A munkaprogrammot _ a^.Misszióegye- 
sület minden parochus lelkésznek és ve
zető (igazgató) tanítónak teljesen ingyen 
megküldte abban a reményben, hogy 
azok a misszió ügyét a programúihoz 
mellékelt felhívás értelmében lelkiisme
reti kérdésükké teszik. Ha ezenkívül 
bárki a programmot be akarná szerezni, 
az illető kér. gy. szöv.-i vezetőnél bár
m ikor megrendelheti. Kerületi vezetők: 
a bányai egyházkerületben Jávor Pál lel
kész, Hatvan; a dunáninneni kerületben: 
Harmati Béla lelkész, ösagárd, u. p. Ke
szeg; a dunántúli kerületben: Rácz Sán
dor lelkész, Meszlen; a tiszai kerületben: 
Túrmezei Sándor esperes, Tokaj. Tőlük 
kérhetünk gyermékszövetségi tagsági 
jegyeket és bélyegeket is. Ugyancsak a 
kerületi vezetők szíves készséggel áll
nak bárkinek bárminemű felvilágosítás
sal szolgálatára.

Ma, amikor a misszió ügyének szív- 
vel-lélekkel való felkarolása a magyar 
evangélikus egyháznak és az egyház 
munkásainak nemcsak lelkiismeretbeli, 
hanem becsületbeli kötelessége; ma, ami
kor Kunos Jenő testvérünk személyében 
testünkből való test, vérünkből való vér 
jegyezte el magát a misszió Urának való 
szolgálatra, ma minden evangélikus lel
kész, tanító és hívő nevének ott kellene 
lenni a Magyar Evangélikus Misszióegye
sület tagjainak jegyzékében.
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A Gyermekszövetségekkel nemcsak 
a gyermekek, hanem a vezetők leikét és 
lelkiismeretét is ébreszthetni akarja Is
ten Szentlelke.

A Gyermekszövetségekkel a misszió 
Ura nemcsak sereget, hanem vezetőket 
is akar nevelni magának.

Isten Szentlelke tegye a megjelent 
Gyermekszövetségi Munkaprogrammot 
a misszió számára áldott magvetéssé!

Mi pedig imádkozzunk alázatosan és 
áldozzunk örömmel a misszióért!

O L V A S S U K  A BIBLIÁT
Isten megpróbál.

Január 28. Isten megpróbál testem 
által. Dániel 1, 15. Hány ember élete fe
nekük meg a testi kívánságoknál! (Fii. 
3, 19) Vannak, akik csak a testnek és 
a testért élnek. Nem fenyegetett-e és 
nem fenveget-e engem is ez a veszede
lem? Nem nróbált-e már engem is az 
Isten a testi hiúságomban és testi vá- 
gvaimhan? Hogyan állottam meg a 
próbát? Megfogadom, hogy testi szen
vedélyeimnek ura maradok. Tudom, 
hogv Isten nemcsak megpróbál, hanem 
meg is segít.

Január 29. Isten megpróbál értelmem 
által Dániel 1. 19—21. Az emberek leg
büszkébbek szoktak lenni a tudásukra. 
A legfőbb ember ott bukik el ahol az 
első ember, a ió és gonosz tudásnak fáia 
alatt. M it is kérkedhetnék én az én tu 
dásom nislogó mécsesével! Hiszen Isten 
kegyelme által vagyok, ami vagyok. Tu
dásomat is Tőle nvertem. ö  adta értel
memet. Tudásomban inkább alázatos, 
mint elbiza^odott legyek.

Január 30. Isten megpróbál a lóiét 
által. Dániel 1, 8. Dániel visszautasítja 
a királyi ellátást, mert tudia. hogv a 
jólétben miiven nagy k'sértés reiük. Ta
lán őseire gondolt, akik nem tudták el- 
feleiteni az egyiptomi húsos fazekakat. 
Müven sokszor megfeledkezünk mi is 
Titus 2. 12. intéséről! A iólét hol egész
ségem. hol becsületem rovására van. A 
józanság és mértékletesség legyenek 
életszahályaim!

Január 31. Isten megpróbál testi 
szenvedéseimben. Dániel 3. 19—27. Dá
niel a tüzes kemencébe, maid az orosz
lánok vermébe kerül és mégis megállja 
a próbát. Hányszor voltam már én is a 
betegségek tüzes kemencéiében, vagy a 
halálnak oroszlán-torkában! Hánvszor 
vesz'tettem el én ilyenkor hitemet és 
reménységemet! Pedig tudnom kellett 
volna, hogy ..azoknak, akik Istent szere
tik. minden javokra van." (Rom. 8, 28.)

Február 1. Isten megpróbál le lki 
szenvedéseimben. Dániel 4, 16. Dániel 
rémüldözött Isten próbáia alatt. Hánv
szor rémüldözik és gyötrődik az én lel
kem is a megpróbáltatások súlyos ide
jén! Lelki szenvedéseim nem egyszer in
gattak meg engem is hitemben és Isten
be vetett bizalmamban! A kishitűség és 
reménytelenség nem egyszer lett már 
szívemen úrrá súlyos és nehéz fájdal
mak ideién, talán éppen szomorú gyá
szom éiielén. Elfeledkeztem az engem 
megpróbáló Istenemről.

Február 2. Isten megpróbál bűneim 
által. Dániel 9, 5—8. Dániel bűnbánati 
imája. Hitem legádázabb ellensége, le l

kem legkeményebb próbaköve a bűn.
Ha közelebbről szemügyre veszem bű
neimet, látom, hogy nem is Isten pró
bál engem, hanem én teszem próbára Is
ten hosszútflrését. A bűnökkel való harc
ra Dániel mutat példát bűnbánó imád
ságával. Imádkozzam minél buzgóbban, 
hogv Isten szabadítson meg bűneimtől.

Február 3. Isten megpróbál a bűn 
büntetésével Dániel 9 16. Tudom, hogy 
Isten bűneiért büntette meg Jeruzsále
met. De azt is tudom hogy ö  a bün
tetéssel nemcsak megfizet, hanem ne
vel Í9, Isten engem szeretetből bünket. 
Fletem ennek bizonysága. Büntetése 
még a,fkor is szeretetből van ha én ezt 
nem látom és nem értem. Áldom Men 
büntető kezét, mert ezzel is üdvömet 
munkálja. (Zsid. 13, 6.)

Dr. Győrlty Béla.

K A R C O L A T O K

E x  Is  ölönxal!
F.pv vasmegyei tisztviselő-család 

leánva lemondott a7. idei farsang 
hál iáiról, háti ruháiról és az így 
m e g ta k a r íto tt SO pengőt odaadta 
a finn vöröskereszt iavára.

Ez a leány nem szegényebb. ha
nem gazdagabb lett ezzel az áldo
zattal!

H E T I  K R Ó N I K A
A vörös hadsereg minden vonalon 

visszavonul Finnországban. A szoviet te
hát nem bír a kis Finnországgal A légi 
támadást azonban folvtatiák az oroszok. 
Finnországnak majdnem minden városát 
bombázták. — A nyugati harctéren a 
kemény tél naivon megbénítia a had
műveleteket. Em’ítésre méltó esemény 
nem történt. — Európa figyelme a vál- 
ságba.iutott Románia felé irányul.

H Í R E K
R fís jn ö lf  e J n l f  személyenként 100— 

W0 pengőt adtak a finn vöröskereszt 
'avara.

R f í r f l r t s  F. hó
28.-án, 11.15 órakor evangél'kus isten- 
tisztelet a Deák-téri templomból. Prédi
kál Mágnes Károlv kerületi központi 
le lkész, énekszámok a dunántúli éne- 
keskönvvből: 7. 4S6 és a nemzeti him
nusz. Orgonái Zalánfv Aladár Karének: 
Kapi-Králik Jenő: Karácsonvi ének. Éne
kel a Kelenföldi Evangélikus Egyházi 
Énekkar. Vezényel a szerző.

Kitüntetés. Az Országos Testnevelési 
Tanács vitéz Pataky Sándor evangélikus 
kántortanító bokodi lakost a Levente 
intézmény felvirágzása érdekében k ife j
tett buzgó és eredményes munkásságá
ért a bronz testnevelési éremmel tüntet
te ki. A 15 éven át jó szolgálatot telje
sítő levente főoktatónak a művészi 
bronz plakettet és oklevelet a várme

gye főispánjának megbízásából dr. Kál
mán Rudolf főszolgabíró ünjiepélyes ke
retek mellett adta át Bokodon.

%
Theologusaink cserkésztlsztképző tá

bora Győrött. Tizenkilenc theológus ér
kezett az ország különböző részeiből 
Győrbe, mielőtt folytatnák Sopronban ez 
évi tanulmányaikat. Velük 'vo lt a 384. 
sz. „Kiss János" cserkésztisztképző csa
pat helyettes parancsnoka, - dr. Sólyom 
Jenő egyetemi tanár. Ennek a csapat
nak az a célkitűzése, hogy a benne mű
ködő theológusok eltanulják és gyako
rolják azokat á kitűnő módszereket, me
lyek a serdülő-fiú munka szempontjá
ból elengedhetetlenek. Ifjúságunk és így 
egyházunk ifiúsága soraiban *a legmosto
hábban kezelt ^csoport általáhan az, ame
lyik a legjobban van kitéve kísértésnek, 
a serdülő korú ifjúság. Mindnyáian, 
szülők, nevelők, lelkészek és egyhá
zunk minden vezetője, szívünkön hor
dozzuk a mi fiaink iövőiét' és bennük 
látiuk egyházunk lövőiének a letétemé
nyeseit. Ezért mindent meg kell tennünk 
egyetemes egyházunkban és' gyülekeze
teinkben, hogy él ne veszítsük ifjúságun
kat, sőt megnyerjük azt a Krisztus szol
gálatára. Ezért kell a fiúk nyelvén, az 
ő életstílusuk szerint végeznünk ifiúsági 
szolgálatunkat. — Erre készültek fel 
theológusaink a győri táborban. Né’kü- 
lözhetetlen azonban, hogv ilyen tábort 
többször is rendezzenek. Hozzunk minél 
több anyagi áldozatot is ezért a mun
káért. mert áldott egyházépítés lesz a 
gyümölcse.

Szombathely. A karácsonyi gvüités- 
re szegényei segélyezésére -a Nőegvlet 
a gyülekezet adakozásából 805 P-t fo r
dított. — A finn Vöröskereszt iavára a 
Nőenvlet 100 P-t, gyülekezeti tagok 
511 &0 P-t adakoztak, összesen: 61180 
P. Ezen kívül a Nőegvlet és Leánvegv- 
let tagiai 88 pár gvapiu érmelegítőt ké
szítetitek s küldöttek el a finn katona
ság számára. — Az egyházközség már 
fpión.'ttette a diakonissza otthont, s a ké
s z ü lő  kultúrházát tető alá hozta kb. 
22.000 P költséggel.

Evangélikus napok lesznek Nyíregy
házán az Országos Luther Szövetség ren
dezésében febr. 2—4-ig a következő pro
grammal: D. e. 9 órakor: A délszabol
csi egyházközség rendkívüli közgyűlése. 
Utána: Konferenciai előadás. D. e- 11 
órakor: Elemi iskolások konferenciája. 
Utána: Tanítók konferenciája ' D. u. 5 
órakor: Vallásos estély Kálmánházán és 
Nyfrszöl'.ősön. D. u. 6 órakor; Vallásos 
estély Borbánván. Este fél 9 órakor: Nő
egyleti kultúrestély a Korona-száloda 
nagytermében. Február 3-án. D. e. 10 
órakor: Konferenciai előadás férfiak ré
szére. Utána: A tiszai eevházkeriileti Lu
ther Szövetség rendkívüli közgyűlése. D. 
u. 4 órakor: Konferenciai előadások nők 
részére. D. u. 5 órakor: Tanyai isten
tiszteletek. D. u. 6 órakor: Az Orszá
gos Luther Szövetség és a Kerületi Lu
ther Szövetség vezetőinek megbeszélése.. 
Február 4.-én. D. e. negyed 9 és 10 óra
kor: Istentisztelet. Utána: Egyházközsé
gi rendkívüli közgyűlés. D. u. 4 órakor: 
Az Evangélikus Kér. Ifiúsági Egyesület 
konferenciája. — Mindezekre az alkal
makra meghívja a nyíregyházi és déb 
szabolcsi egyházközség minden ,tagiát és 
az egyházkerület közönségét az Orszá
gos Luther Szövetség.
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Pécsi gyülekezet statisztikája 1939- 
ről. Kereszteltetett 50, konfirmált 44, es- 
kettetett 29 pár. Reverzálist adott ja 
vunkra 12, kárunkra 10. Meghalt 32. Ur- 
vacsorázott 1406.

Bátaszék. A mohácsi missziói körhöz 
tartozó és 109 lelket számláló virágzó kis 
fiókgyülekezet — a finn testvérekre yaló 
emlékezéssel ünnepélyt rendezett. Ezen 
Lipták Gábor nagybérlő, egyházfelügye
lő ta rto tt előadást, v. dr. Szentlőrinczy 
Géza és kisleánya hegedült és két isko
lás-gyermek szavalt. Az ünnepély offer- 
tóriuma 62 P-t eredményezett finn test
véreink részére.

Fancsal. Szepesváraljai Haendel Vin- 
mos dr. egyházfelügyelő 250 pengős ala
pítványt tett, amit később tekintélyesen 
növelni fog, s amelynek kamatai a szór
ványbeli szegény evangélikusok segélye
zésere fordittatnak.

Medina—Kölesd. Néhai Halmai Tiva
dar ny. medinai főjegyző családja, lelké- 
szi stóla váltság címén 20 pengőt ado
mányozott a kölesdi evangélikus gyüle
kezeti ház alapja javára.

Evangélikus és református kenyér
iskola a szegény gyermekek számára. A 
kassai evangélikus és református leány
egyesületek január 15-én hétfőn d. u. 3 
órakor nyitották meg a szegény gyer
mekek részére létesített kenyériskoláju
kat, amely egyelőre minden hétköznap 
d. u. 3 órakor a 6—8 éves gyermekek
nek az evangélikus egyház iskola épü
letének nagy termében előadást tart s 
utána szerény uzsonnával vendégeli meg 
őket. A kenyériskola fővédnöknője 
báró Amelin Guidóné, igazgatója Ébrey 
Ilona, Lisska Julia, helyettesek: Homola 
Teréz, Ébrey Erzsébet.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Palesztina. Tel-Avivban, ebben a 100 

ezer lakosú városban, a zsidó hatóságok 
betiltottak minden keresztyén tanítást. 
Pedig a zsidók mindenütt vallásszabad
ságot élveznek.

K Ü L Ö N F É L É K
Apróságok. Egy német mérnök 

krumpliszárból papírt és szövetet tud 
gyártani. — XII. Pius római pápa elis
merő szavakkal emlékezett meg az evan
gélikus finnekről.

Ú J  K Ö N Y V E K
Könyvismertetés. Stockmayer Ottó: 

Bűn és kegyelem. Fordította Szerb An
na. A fordító előző mély értelmű, a hit 
mélységeiben járó könyvei után ismét 
eggyel gazdagította magyar egyházi 
irodalmunkat. A könyv megrendelhető 
a fordítónál: Budapest, Olasz fasor 45/ t, 
vagy a 44.940. számú csekklapon. A Ha
rangszó olvasói kivételesen előfizetési 
árán: P 1.80 és 30 f. porté kapják.

Kutas Kálmán szombathelyi lelkész 
fordításában megjelent Példázatok cí
men összegyűjtve a nagy igehirdetőnek: 
Spurgeonnak munkáiból Istenről, ember
ről, világról stb. szóló több példázat, 
kép, hasonlat. Az értékes füzet ára 30 
fillér. Kapható a szerzőnél.

C S A L Á D I É  R T  E S Í T Ö
Házasság. Ko v ác s  S á n d o r  mihály- 

házai evangélikus kántortanító január 
hó 22.-énvezette oltárhoz K e rs c h b a u m  
S a r o l t a  védőnőt a győri evangélikus 
templomban. Tanuk voltak: dr. Mohá- 
csy Lajos tb. esperes és Horváth Károly 
oezi evangélikus kántortanító.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
M. P. Sámsonháza. Nálunk kapható. 

Ára 80 f. — Ismeretlen. Bélyegkü.de- 
ményét köszönjük. — K. L. Szepetnek. 
A kert könyv ehogyott! — F. L. Csil
laghegy. Az áldáskivánást köszönöm. — 
az. L.-né Ózd. Jólesett levelét Olvasni s 
.apunk iránti szeretetét érezni. Bizony 
mindnyájan isten kezeöen vagyunk. Uj- 
esztendei jókívánságait szívből viszonoz
zuk. — Sz. J. kaüospalota. Az adomány 
a perselyoe kerül es sorkerü.tévéi nyug
tázza kiadóhivatalunk. Előfizetése ez ev 
julius 1-ig rendoen.

P. M. GyeKenyes. Előfizetése 1940. 
dec. 31-lg rendően van. — Cz. J. Sop
ron. 1940. ápr. 1-ig. —• Sz. I. Pápa. 1940. 
apr. 1-ig. — Sz. G. Tab. Hátra.eka 1939. 
dec. 31-lg 14 P. — M. l.-ué Ceildömüík. 
A  beküldött összeggel 1940. jul. 1-ig 
előfizetett. — K. J. Hsa. Ez év febr. 1-ig.
— özv. Sz. L.-né. Orosháza. Október ho 
i- ig  előíizeteset rendezte. — özv. K. L.- 
né Gyenesdias. A beküldött összeggel 
iy41. apr. 1-ig rendezte eiőfizeteset. — 
S. M. Magyar diószeg. Ez év jun. 30-ig.
— Cs. A. mgysunouyi. Október hó 7-en 
befizetett 2.4U P összeggel 1939. 11. fél
évre űzetett elő. Eionzetése 1940. jan. 
i-en esedékes. — 1. D.-né Hatvan. Nov. 
z-an kü.uott befizetése 1939. 11. lelevre 
szóit. EiOtizetese 1940. jan. 1-én lejád. — 
ozv. P. V.-né Nagygyimót. Eionzetése 
ez év április 1-én já r le. — L. 1. Ete. A 
iap 1939. márc. 1-en indult meg címére, 
rebr. 2ö-en 1.72 P-t kú.dött okt. 13-án 
Z.4Ü P-t. Előlizetése 1940. jan. 1-én le
tart. Kérjük az előfizetés megújítását.
— özv. Janossy Pálné Sashalom. Előfi
zetése ez ev dec. 1-ig rendoen van. — 
H. E. Izmény. Ez év jan. 31-ig. — S. I. 
rét. A beküldött összeggel ez év jul. 
i- ig  rendben. — K. J. kepcelak. A be
küldött összeggel 1939-re rendezte hát- 
laiekát. H. J. Cegléd. Előfizetése 1941. 
aug. 1-ig rendben van.

M A G Y A R  G A Z D A
Terményárak. Búza 20.05—21.05, rozs 

15.70—16.15, takarmányárpa 17.30—18.05, 
zab 19.90—20.15, tengeri 20.90—21.40 P 
meteripázsánként.

Payr Gusztáv Csorna. Vállalok temp
lomtorony újra fedését és javítását, vil
lámhárító felszerelését, templomok fűté
sét, ha nincs kémény, eternit kéményt 
készítek. Kályháim már több templom
ban üzemben vannak. Vállalok bádogos 
munkákat és vízvezeték szerelését, kézi- 
és motor-haitású szivattyúkkal, a leg
jobb és legolcsóbb kivitelben. 14— 15

Sokszorosítást, jegyzetek írógépi má
solását vállalom jutányos áron. — Kuti 
Sándor Győr, Klétzár-utca 4. 1—2

Gömöri evangélikus lelkész házaspár 
egy tagú családdal, vidékre keres fő 
zésben legalább némileg jártas, állandó 
háztartási alkalmazottat, aki 1 tehenet 
is fejne. Útiköltség fedezve. Leveleket 
a kiadóhivatal továbbít. 1— 1

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10., 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok
garanciával részletre is vásárolhatók.

2—4

Tarrós evangélikus leányegyház elő
készítő tnafolyamának vezetésére okle
veles tanítót keres, aki a német nyelv
ben is jártas. Kötelessége: a tanterv sze
rin t előírt iskolai munkán kívül a kán
to ri és levitái szolgálat ellátása is. F i
zetése: természetbeni lakáson (2 szoba 
és konyha), 300 négyszögöl házikert 
használatán kívül havi 70 P. Csak kán
to ri oklevéllel is bíró fé rfi tanítók je 
lentkezzenek. Pályázatok a csikóstöttösi 
ev. lelkészi hivatalnál nyújtandók be a 
megjelenéstől számított 2 héten belül. 
Az állás ezután rövidesen elfoglalandó.

Az eredeti kisméretű

Luther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
J á n o s a  L a jo s  vésnök! mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények é t zéezlóezegek g y é rtá »  

S z o m b a t h e l y ,  P i i ip ik - b a iá r
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Alapította:

KAPI  B I L A
1910-ban.

Luptulajdonoa : 

Dunántúli Luthsr-Szfivataég.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan malléklat tané* alatt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Boolv& dt la p o k  : 
935-ben a Jöjjetek enhozzám 

1938-ban a fe lv idék i Lu ther.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a ml oltalmunkl

A Harangéit 
■xaikaiiM -kU i-ú híva tele

•  Y é f
U ., P eM C -M r * .

E lö fiie tés i á ra : 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-ot kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 80,626.

Jézus megkereszteltelése.
A kkor eljőve Jézus Galileából a J o r

dán mellé Jánoshoz, hogy megkeresz- 
te lked jék ő álta la . M á té  3, 13.

Jézus ezen a napon megkereszteltetett a Szent 
Lélekkel.

Az ő nagy feladata azonban az volt, hogy ben
nünket kereszteljen meg, mondja János. De ez, hogy 
bűnösöket megkereszteljen a Szent Lélekkel, a leg
nehezebb, ami valaha valakire rábízatott. Át kellett 
mennie a halál vérkeresztségén, hogy a mi kereszt- 
ségünket szerezhesse.

Halála és feltámadása által visszaszerezte nemzet
ségünknek azt, amit az a bűnbeesés alkalmával el
vesztett: Isten Lelkét. S pünkösd óta a bűnösök el
nyerhetik mind a Szent Lélek által való keresztséget.

Jézus keresztsége ilyen módon lett a mi kereszt- 
ségünkké.

S Jézus parancsára megkereszteljük most gyer
mekeinket is. Ezzel ezt akarta nekünk mondani Jézus: 
a gyermekek beleszületnek a bűnös nemzetségbe az

elzárt menny alatt, a keresztség által azonban menten 
a nyitott menny alá kerülnek, hogy rövidke életük
nek minden napját beragyogja Isten atyai mosolya.

A gyermekek beleszületnek ebbe a szentségtelen 
nemzetségbe szentségtelen lélekkel, hogy azonmód 
megkereszteltessenek a Szent Lélekkel, mert ahhoz a 
nemzetséghez tartoznak, amelyért Jézus meghalt.

így kereszteltettél meg te is évekkel ezelőtt.
Ilyen dicsőséges volt életednek a kezdete.
De mi lett ennek a folytatása, amikor felnöve

kedtél s elérkezett annak az ideje, hegy magad dönts? 
Nem fordítottál-e hátat a keresztségednek s a nyitott 
mennynek s Isten jóságos atyai mosolyának?

A menny még nem zárult be mögötted. De fe
lelj, ha Isten hív. Szava hamar elhallgathat. Akkor 
azután bezárult a menny számodra.

Gyönge vagyok, add kezed,
Szent életre hadd vezet,
Sokasítsa hitem et.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

M iv e l tö ltőd té li n a p ja id a t és estéidet ?
Régi és bölcs állítás: az idő pénz! 

Ami azt jelenti, hogy amint a pénz 
értéket képvisel és bölcsen hasz
nálva áldássá lesz, úgy az idő is 
érték, de valóban csak akkor vá
lik  áldássá, ha Isten akarata sze
rin t használjuk fel azt.

Ha jó l meggondoljuk, életünk 
sem más, mint az időnek hetekre, 
hónapokra, esztendőkre tagolt ré
sze. Az életidő a keresztyén ember 
szemében Istentől kapott drága ér
ték. Isten elvárja tőlünk, hogy az 
ő szent akarata szerint élve az idő
vel, áldássá tegyük azt.

Milyen’kár, hogy talán semmivel 
sem bánnak olyan könnyelműen az 
emberek, mint az idővel.

Jogosult tehát a kérdés: tudatá
ban vagy-e az idő értékének? Ho
gyan használod fel azt? . . .  Érzed-e 
és átlátod-e, hogy minden perc, 
minden óra visszahozhatatlan, drá

ga alkalom, amit csupán egyetlen 
egyszer ád Isten számodra? . . .

Földmíves népünk szellemi életé
nek munkaideje a tél. Kora tavasz
tól késő őszig, a mindennapi gon
dok lényegesen csökkentik figyel
münket szellemi életünk kérdései 
iránt. De jön a tél. Behavazza a 
falut, szobába kényszeríti a család 
tagjait. Isten ilyenkor elibénk tár
ja, felkínálja a lelki önművelésre 
való alkalmakat.

Engedd meg kedves olvasóm, 
hogy én, aki ismerem sorsodat, 
életkörülményeidet, lelki szükség
leteidet, megkérdezzem tőled: mi
vel töltőd téli napjaidat és órái
dat?“ . . .  Mert áldássá válhatnak, 
ha bölcsen használod fel őket. De 
eltűnhetnek felhasználatlanul is. 
Sőt szégyenné, átokká is válhat
nak számodra, ha léleképítés he
lyett lélekrontássá teszed akár te

magad, akár másoknak engeded 
azzá tenni azt.

A hajlékoknak fala mintha üveg
ből volna; belátni az otthonokba. 
Milyen különböző a látvány!

Behunyt szemmel is látom, amint 
az egyik házban kézimunkával, 
vagy más hasznos elfoglaltsággal 
teszik hasznossá, erkölcsi tartalmú 
felolvasással és csendes beszélge
téssel épületessé és lelki gazdago
dássá a téli estéket. A szép és jó  
példa másokat is odavonz; roko
nokból, ismerősökből szűkebb kis 
baráti kör alakul ki. Áldás a mun
kájukon; csend, béke a házuk falai 
között és a lelkűkben.

A másik házban is telnek a na
pok, múlnak a hosszú téli esték. 
Maguk sem tudnának beszámolni 
róla, hogyan és miként. Semmitte
vésben unalmas az idő; valamit ten
ni kell! Előkerül a kártya. A f^p
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finép indul a korcsma felé, hiszen 
valamit csak tenni kell, mert „ i t t 
hon megeszi az embert az unalom“ .

Ha megkérdezzük tőlük, hol ma
rad az iskola téli építő munkája, 
hol az ifjúsági egyesület jellemne
velő hatása, hol a gazdakör össze
fogó, oktató, irányító tevékenysé
ge; kinek a mulasztása, bűne az, 
hogy még mindig akadnak, akik 
kivonják lelkűket ezeknek áldásos 
hatása alól, különböző feleleteket 
és kifogásokat tudnak említeni.

De minden feleletből egy elszo
morító tény állapítható meg és ez 
az: sok-sok téli nap és téli este 
megy veszendőbe és múlik el nem
csak felhasználatlanul, hanem átok
ká válik, ahelyett, hogy áldássá tu
dott volna lenni.

Pedig evangélikus népünk szá
mára nemcsak a lelki munka elkö- 
telezése, hanem a lelki munka min
den alkalma és eszköze is bőven 
adva van.

Használjuk fel őket, éljünk ve
lük, hogy amit Isten áldássá kívánt 
tenni, téli napjainkat és estéinket 
tegyük mi magunk a lelki kincs
gyűjtés áldott alkalmaivá.

Nagy István.

Olvasd a Bibliát, megtalálod benne 
a mennyország útját!

Egyesületeink élete.
Örömmel kell elmondanunk, hogy 

meghosszabbodott az egyház keze. Ma 
már majdnem minden evangélikus em
bert elér. Az egyház keze az a belmisz- 
sziói munka, amelyet különféle egyesü
letek (ifjúsági-, fiú-, leány-serdülő-, gyer
mekszövetségi-, vasárnapi iskolai, férfi-, 
női-, missziói egyesületek) révén végez. 
Mindegyiknek ugyanaz a mondanivalója, 
az evangélium igazsága, de ezt kor, nem 
és sokszor az érdeklődési kör szerint 
más és más színezettel adja. A közös 
rendeltetés miatt ezeknek az egyesüle
teknek egységes és azonos vonásokat is 
kell tartalmaznia. Éppen ez oknál fogva 
lehetséges közös nevezőt találni az 
egyesületi munkák számára és így meg 
is lehet állapítani hibáit, fogyatékossá
gait.

Árbócon leng a zászló.
A napi munka megkezdésekor fel 

szoktuk húzni táborozások alkalmával a 
zászlót az árbócra. A rúd körül ekkor 
már o tt vannak munkára készen a tá
bor lakói. Ahogy felszalad a zászló a 
rúdra, rögtön utána következik a napi 
teendők kiosztása.

A statisztika azt mutatja, hogy nincs 
már olyan gyülekezet, amelyben ne volná
nak egyesületek. A munka zászlaja leng, 
munkára készen állanak az egyesületek. 
De sok helyen csak készen állanak, de nem 
dolgoznak. Mindig alakulnak, ez a mun
kájuk. Vannak egyesületek, amelyek 
minden évben csak alakulnak. Mert ok 
az újjáalakuláshoz mindig akad, de mun
kájuk már azután nincs. Az, hogy a sta
tisztikában mégis csak szerepelnek, ez 
az egyesületi élet egyik óriási bűne. En
nek a kezdeti tehetetlenségnek két oka 
van. Az egyik:

Hiányzik a célkitűzés.
Még pontosabban megfogalmazva, 

hiányzik a helyes célkitűzés. Vannak 
olyan gyülekezetek, ahol minden fajta 
egyesület megalakult. Arra a kérdésem
re, miért alakították meg az egyesüle
teket, ilyesfajta válaszokat kaptam: 
. . .Nem akarunk az utolsók maradni: 
. . .másut t  is van, nálunk is legyen... 
vagy: . . .majd megmutatom én, hogyan 
kell egyesületi munkát végezni... vagy: 
. . .  én ugyan nem látom célját, de hát 
rám parancsoltak, hát most megvan . . .  
stb. E vélemények szerint, hiányzik a 
célkitűzés. Nem a szükség teremtette 
meg az egyesületeket, hanem rpás ténye
zők hivták életre. Másutt viszont követ
kező válaszok hangzottak el: védekezem 
az egyesülettel... szükség van pénzre... 
szórakozzanak az egyház felügyelete 
alat t . . .  stb. Itt viszont helytelen a cél
kitűzés.

Az egyesületi munkánál elsősorban 
az elérendő célt kell világosan látni. Nem 
lehet túlságosan alacsonyra tűzni a célt, 
mert előbb utóbb ingoványra téved a 
munkánk.

A másik oka a kezdeti tehetetlen
ségnek:

Hiányzik a Programm.
Nagyon sok egyesület nem tudja, mit 

is csináljon. Azt az anyagot, amelyet ké
szen kap, hamar felemészti, s azután 
üresen járnak a garatok. Az örökös mű- 
kedvelősdi nem elég. Éppen ezért legyen 
az egyesületnek programmja! Minden 
komoly munkánál elengedhetetlen a pro
gramúinak előzetes elkészítése. Ha egy 
szoba konyhás háznak a megépítésénél 
megkövetelik a tervrajzot, éppenúgy 
meg kell követelni a le lki ház építésé
nél is. Programmot tehát, addig, amíg 
nem késő.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 8

Irta: Mohr G e d e o n ,  Kassa.

Szuhay talált sereget is. Elég volt a szegénylegény, aki 
elszegődött hozzá. Kis dandárával István, úr csak kezdetben 
szorult pénzbeli segélyre, mert azután értették ők a módját, 
hogy kell eleséget, lőszert, pénzt szerezni az ellenségtől. Be
becsaptak a labancok földjére. Portyázásaikban elmentek Kas
sáig, Losoncig s így ju tottak el egészen Pelsőc közelébe. Ké
retlen, hívatlan szállásolták oda el magukat. Berendezkedtek 
hosszas időzésre.

Azonban megunták a vitéz emberek erősen a folytonos 
tétlenséget. Február végével vadászatra szottyant kedvük. Igazi 
vadászat pedig sólyom nélkül el sem képzelhető. Lekötött 
szemekkel viszik ki ilyenkor magukkal a madarakat, bőrrel 
védett karjukra ültetik őket s markukban ta rtják a sólyom 
lábára illesztett hosszú, finom lánc végét.

Az volt az érdekes, ha feltűntek a magasban a madarak 
és a sólymok szeméről lerántották a köteléket, azok mint a 
szélvész fúrták magukat a levegőbe és rácsaptak védtelen 
áldozataikra. Vagy mint az ostor vége buktak rá rémülten 
ugráló nyulakra. Halomra gyűlt a zsákmány ilyenkor.

— Édes fiam — nézett végig István úr a legényeken. Az 
volt a szokása, hogy becézéssel vezette be mondani valóját. 
— M it szólnátok egy kis vadászathoz?

— Éljen, éljen! — kiáltozták fölcsillanó szemekkel a 
hosszas vesztegelésben kalandra éhes katonák.

— De hol vesszük a sólymot — kérdezte Ádám a kis 
dandár rendszerető, aprótermetű alvezére. — Messze vannak 
ide a mi erdélyi sólymaink.

—• Sólymot majd hozok én! — jelentkezett Palkó, aki 
csak it t  Gömörben csapott fel katonának és ismerte szülő
földje minden dombját, völgyét. — A Murányi uradalomnak

is van a közeli Zátony-csúcson sólyom telepe. Elhozok én on
nan egy párat. A sólyomidomár régi ismerősöm. Elmegyek 
én hozzá, ad ő szépszerével. Ha megtagadná, majd viszek 
másképpen!

— Hát akkor csak eridj, Palkó fiam! Járj jó szerencsé
vel! — biztotta István úr.

A legénynek sem kellett ezt kétszer mondánk Előkészí
tette kis hegyi, de erős lovacskáját. Vadászkést, pisztolyt és 
kötelet csavart derekára.

Útközben pedig vo lt ideje elég, hogy elgondolkozzék az 
idő folyásán. Meglepték mint döngő, zümmögő méhecskék a 
visszaemlékezések. Szülőhelyét látta, a magasba épült, büszke 
Murány várát, hol szülei jámbor várnépek voltak. Látta maga 
előtt a bátor-lelkű, szépséges Széchy Mária úrasszonyt, fé r
jét, a daliás Wesselényi Ferkót. Azok voltak csak az idők! 
Vadászatok, törökkel való hadakozások, vitézi tornák a vár
nak udvarán. Derék kuruc idők. Mennyi hősi tettet hajtot
tak o tt végre! Hányszor vertek vissza ostromló sereget.

— Én Uram, Megváltóm, üdvösséges Jézus — sóhaj
totta Palkó. — M ily  igaz félelmet oltottál szívünkbe! Nem 
voltak akkor díszes körmenetek, nem cikornyás latin szóbe
szédek! A mi nyelvünkön szólt hozzánk Illés tisztelendő! S 
a szívünkben bűnbánó alázattal fogadtuk kegyelmedet.

Fájdalmasan sajdult meg a szíve. M ily jó urak voltak. 
Frangepán, Zrínyi, Nádasdy, csupa szilárd erő. S elpusztítot
ták mindegyiket. Jó, hogy legalább István úr megmenekült.

Eszébe ju to tt a várúr, Wesselényi Ferenc távozása. Nyu
gatra ment, vissza se jö tt többé, csak a gyászhire. Német- 
lipcsén halt meg. Ki tudja, hogyan? S negyedévre a borzal
mas dolgok, Mária úrnő távozása. Károly vezér győzelmes 
támadása.

Elfoglalta a bevehetetlennek h itt Murány várát. K ifo r
gatott mindent, új időket hozott. Eladta a várat, mintha pén
zen meg lehetne venni annyi hősi vérrel öntözött bástyákat. 
Vitézség kell ahhoz!
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Legyenek meg az eszközök Is.
De hiába van Programm, ha nincsenek 

meg az eszközök annak megvalósítására. 
Igen sok egyesület azért fejlődéskép
telen, mert hiányoznak az előrehaladás
nak a feltételei. Nincs például megfelelő 
helyiség. Ideig-óráig mégcsak jó a szük
ség megoldás is, de ez csak átmeneti le
het. „Otthon“ kell az egyesületi mun
kának. A legtöbb helyen egyetlen 
könyvet, vagy folyóiratot sem találunk. 
Pedig lehetne könyvtárt szerezni, lehetne 
folyóiratokat rendelni. Nem vesznek 
részt az egyesület tagjai semmiféle ta
lálkozón, konferencián, gyűlésen és ha
sonló alkalmakon. Pe
dig az egyesület önma
gát kárhoztatja halálra, 
ha ezeknek a kérdések
nek a megoldásáról nem 
gondoskodik. Teremtse 
meg az egyesület a fe j
lődéséhez szükséges fel
tételeket!
Mások is, ne csak a ve
zető dolgozzék!

A legtöbb egyesület
iben a tagok csak „hall
gató“ . Egy, vagy két 
ember van, akik vállal
ják az egyesületi mun
kának minden terhét, a 
többiek legfeljebb csak 
bírálnak. Az a néhány 
lelkes ember előbb- 
utóbb elkopik és meg
fárad. Az egyesületi 
munka törvénye pedig 
az, hogy mindenkinek 
lehetőleg feladatot ad
junk. Minél többen dol
goznak, annál jobb az 
egyesületi munka. Ne 
felejtsük el, az egyete

mes papság elve gyakorlati meg
valósításában az egyesületeknek van a 
legnagybb szerepe. Akkor lesz élet a 
gyülekezetben, ha van egy kipróbált, 
munkás gárdája, amely speciális felada
tok elvégzésére alkalmas. A vezetőkép
zés gondolatának is mindenütt meg kell 
születnie, mert nemcsak jóakaratra, ha
nem bizonyos szaktudásra is szükség 
van az egyesületek vezetésében. Necsak 
a vezető munkálkodjék, hanem lehető- 
leg minden tag is!

A jórend kedvéért
szükség van bizonyos egyesületi törvé

Házi áhítat Finnországban.

nyék, szabályok megszerkesztésére, ame
lyekkel a munkánk zavartalanságát biz
tosíthatjuk. Az összejövetelek számát, 
idejét, tartamát rögzíteni kell. Pénztár- 
könyv, jegyzőkönyv beszerzése és azok 
vezetése szükséges. Közgyűléseket kell 
tartani fontos és az egész egyesületet 
érdeklő ügyekben. A tisztikart munkába 
kell állítani, mert a tisztség mindig több 
munkára kötelez.

A harmónia.
Az énekkarban rendszerint négy szó

lam van. Mindegyik ugyanazt a szöveget 
énekli, de más hangon. És ez a négy

féle hang egységbe ol
vad. Ez az egymáshoz 
való símulás, egymás
nak a kiegészítése és 
kisegítése a zenében a 
harmónia. De ez az 
egyesületi életben is 
így van. Vannak gyü
lekezetek, amelyekben 
több egyesület műkö
dik. És nem ritka eset, 
hogy ezek egymással 
„haragba" vannak. Ve- 
télytársnak tartják egy
mást, sőt ellenségnek. 
Pedig itt is a harmónia 
elvének kell érvényesül
ni. Egymást kiegészíte
ni, kisegíteni. Az egye
sületi munkáknak bele 
kell olvadni a gyüleke
zet munkájába. Csak 
annak az egyesületi 
munkának van létjogo
sultsága, amely erőt, 
lelket, munkát visz a 
gyülekezeti életbe. Az 
öncélú egyesületesdi ide
je már elmúlt. Ez az 
említett tény bizonyos

Hiába lakik o tt az új Rothold uraság. Nem tudnak ők 
élni. Csak a pénzt imádják. Elzárkózva laknak, félnek a szel
lőtől, félnek az erdőtől. Csak fegyveres hadnak árnyékában 
mernek vadászatra menni.

— És a Hefler, a császári vezér az ő zsoldosaival! — ke
seredett el Palkó.

A parókás dandárparancsnok nagyon bántotta. O tt ül 
kék dolmányu katonáival, rontja a levegőt, vigyázza a várat 
s a reggeli pápista miséket.

Palkó fiatal szívét annyira megülte ez a sok emlék, 
hogy alig látta az idő múlását. Közel járt pedig már a sólyom
idomárhoz. S örü lt is a találkozásnak.

— A jó Acsaj Jóska bácsi!,— dagadozott szíve a várt 
találkozáson érzett boldogságtól. — Mesél majd valamit a 
mi szép várunkról!

Az idomár szintén régi murányi cseléd volt. Felesége, 
fia fenn a várban laktak, csak ő éldegélt ott a sólymai kö
zött. Ismerték és szerették madarai. Könnyen tanulták el mű
vészetüket. Tűrték a bőrsipkát s szélsebesen csaptak a taní
tás szerint, a kívánt zsákmányra. Nagy volt Acsaj József híre 
a környéken.

Palkó azon vette magát észre, hogy már alig van kő- 
hajításnyira a Jóska bátyja viskójától. Kikötötte lovát s meg
indult a Tiáz felé. Azonban alig lépett egyet, amikor a másik 
oldalról — nem lehetett messze — lövést hallott. A hegyek, 
a völgyek, zúgva adták vissza többször is a hangot. Feszülten 
figyelve állt meg ott egy percre. Minden csendes lett megint, 
csak a kunyhó felől hallott haragos szóváltást.

— . . „ akk or  takarodj el, látni sem akarlak! — ismerte 
meg Palkó a Jóska bácsi hangját. — Ha te a hitedet pén
zért váltogatod!

— Elég legyen Jóska, mert megkeserülöd! — kiáltotta 
egy másik magán kívül.

— De nem hallgatok, mert a lelkeddel játszol!

— Te meg az életeddel!
— Takarodj, takarodj, nem ismerlek többé!
Ez volt az utolsó értelmes beszéd. Palkó csak nézett 

maga elé értelmetlenül.
— Mi lehet ez? — csodálkozott. S ekkor fájdalmas kiá l

tás hangzott el hozzá, mely mindig gyengébb lett. A kunyhó 
Jött megjelent egy császári ruhába öltözött katona. Hirtelen 
a közelben várakozó lovára pattant és elnyargalt nyugat felé.

Palkó kezdte érteni a történteket. Sebesen szaladt a 
kunyhóhoz, é|s szomorúságában ő is csaknem felsikoltott. 
Jóska bácsi, az idomár, feküdt a földön vérében fetrengve. 
Még élni látszott. Első gondolata az volt, hogy vizet hoz. 
Körülnézett. A sarokban cinedényben viz állott. Odaugrott és 
locsolni kezdte a haldoklót. A sólymász megtört szemmel te
kintett rá:

— Palkó fiam! — ismerte meg a legényt — hogy ke
rülsz ide?

— Jóska bátyám! — nyögte a fiú, —• mi történt?
— Az Isten akarta így! Legyen áldott az ő neve... 

mindenért.
— Tőlem akartál valamit?
— Igen bátyám, sólymokért jöttem.
— Csak vigyél fiam amennyit akarsz! Én már úgy sem 

nevelhetem őket.
— Ki tette ezt a förtelmességet?
— Ne kérdezd Palkó. . .  Az Isten tudja, a fiam, Jóska. . 

Hallod? — kérdezte mind elhalóbb hangon.
— Beszéljen bátyám — bátorította.
— A fiam legyen-., az utódom.,.- Viselje gondját a 

madaraknak. A feleségem... üstén áldja!
Halkan nyögött, meg akart mozdulni, de sebéből erő

sebben kezdett buzogni a vér. Palkó gondolkodás nélkül szelt 
le késével ingéből egy darabot és rányomta a sebre, hogy 
elállítsa a vérzést. Az idomár megint felnyitotta a szemét.

(Folytatjuk.'
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címen a győri evangélikus egyház- 
megyei belmissziói szövetség éb
resztő röpiratsorozatot indított. 
Az egyenkét 4 oldalas első három 
szám „Hiszek“ , „Azt mondja a bal
gatag: nincs Isten“ és „Az Ür gon
dot visel“  címen már megjelent. A 
sorozat szerkesztője Kiss Samu

nagybarátfalui lelkész. A röpirat 
ára darabonként 2 fillér. Megren
delhető a szerkesztőnél: Nagyba- 
rátfalu, Győr megye. Legalább 50 
példányt kell rendelni. A röpirat 
rendkívül alkalmas tömeges ter
jesztésre. A jánljuk a lelkészi hiva
taloknak.

«■

következm ények levonása kötelez. P é l
dául nem lehet egy egyesület a gyü
lekezet területén, am ely semmiféle kap
csolatot nem tart az egyházzal. Nem  
lehet az egyesület vezető je  tem plom ke
rülő. Az egyesületek nem külön egyhá
zak az egyházban, hanem  alázatos szol
gáló i a gyülekezeti életnek.

Sok minden van, ami m ég leírásra  
k ívánkozik , de a legfőbb kérdésekkel 
fo g la lko ztu nk  már. N éhány gondolatot 
adtunk, am elyeknek megvalósulása ered
ményesen szolgálja azt a bibliai gondo
la to t: hogy mindenek ékesen és jó rend 
del legyenek!

Erős Sándor.

Miről beszélgettek?
A tyám fia , hadd kérdezzem  meg egy

szer Tőled: M irő l beszélgettek? M iko r  
utcátokon végigseper a dermesztő hóvi
har, jégbilincs rá tok  zá r a jtó t, ablakot, 
s o tt ü ltök a kályha k ö rü l —  férj, fe le 
ség és gyerm ek —  drága alkalm at ké 
szít elő az Isten csendes együttléthez, 
m eghitt közösséghez. B izonyára nem 
h a llg a tto k  ilyenkor állandóan! V á jjo n  
m iről beszélgettek?!

Esik-e egyetlen szó arró l, k inek meg
valósult Ígérete o tt .fehérük utcán, ház
tetőn, o tt csillog az ablaküvegen és ott 
didereg fázós testeden? Istenről, k itő l 
való az ígéret, hogy „am ig  föld lészen, 
nyár és tél, hideg és meleg meg nem 
szűnnek“ ?

Talán  zsebretett kézzel és zuzmarás 
bajusszal tanakodtok a szomszéddal, ho
gyan telelhet a vetés? Avagy o tt ü ltök  
a községi korcsma padján  és az újság 
legújabb jelentései alapján  la to lga tjá to k : 
M edd ig  b ír já k  még a hős finnek? L e 
győzi-e Dávid ú jra  G ó liá to t?

Szavak, bölcselkedések pergőtűzébe  
veszitek a S iegfried- és M ag inot-vonala- 
kat, hiszen tél van, szobafogságra ítélő  
kem ény tél, —  lehet beszélgetni.

D e m ondogatja-e o ly k o r-o ly k o r vala
k i közü letek , hogy Isten o tt v irraszt az 
alvó term észet fehér h ó takaró ja  fö lö tt és 
o tt áll szent akaratával és m egfellebbez
hetetlen  végzéseivel a történelem  m ö
gött?  Beszélgettek-e néha-néha Istenről, 
Krisztusról, E gyházró l és a bűn posvá
nyába süppedő em beriségről is? Be
szélgettek-e csendes té li esték áhítatos 
m agányában a Lélek  nyelvén saját le l
te te k rő l is?

F ázik  kezed-lábad, szinte némává 
fagy  az utcán ajkad, m ire  odabujsz a 
meleg kályha mellé. Azonban meleg 
kályha közelében is d idereg, fagyosko- 
dik az ember lelke. H iá n y z ik  néki a Lé 
lek melege, az Ige, az ú j élet, —  az 
Isten.

M ind en ütt azt hallod, olvasod és ér
zed, hogy nagy időket élünk. N agy idők  
nagy eseményein keresztü l m indig nagy  
dolgokró l beszél az Isten. N agy idők, 
nagy események idején  csak nagy, k o 
m oly és szent do lgokró l beszélgessen az 
ember. Ne fecsegjetek hát, hanem be
szélgessetek! Az alkalm atosságot áron 
is m egvegyétek, m ert az idő amaz egyet
len kincs, ahol irigység erénynek számít.

Weltler Rezső.

A gyermek és a munka.
Irta : Zacher Lajos.

A m ik o r az ember kim ondja ezt a 
szót, m unka: képek sorozata vonúl el 
szeme e lőtt film szerűen. Néhány kép cí
m ét ragadjuk ki a sok ezer közül. B á
nyászok a tárna m élyén, kubikosok a 
gátépítésnél, olvasztóm unkások az acél
öntődében; gyári m unkások gépóriások 
acé lkarja i m ellett, m unkára várók az em 
berpiacon, zsákolók a malomban, szántó
vető a pacsirtadalos ég a latt, aratók az 
égető nap hevében, k ifu tó  a rohanó b i
c ik lin , édesanya a fo ltos  ruhadarabbal a 
kezében, gyerm ek a könyvére hajolva, 
tudós a kísérleti tá rg y  fö lé  hajolva, o r
vos a műtőasztalnál, tan ító  a gyerm ekek  
e lő tt, gyerm ekek a ta n ító  előtt.

E ze r és ezer képet lehetne felsora
koz ta tn i, melyeknek egy közös főcím e  
van: m unka. Ha a m unkások seregét vo 
n u lta tju k  el magunk e lő tt, különböző ru 
hában, különböző szerszám okkal lépnek 
el le lk i szemeink e lő tt. Csákány és b a l
ta, kapa és kasza, kard  és toll, műszer és 
m o tor vonulnak el e lő ttünk változatos  
tarkaságban. Ha a le lkekbe tudnánk be
le lá tn i s osztályozhatnánk ezt a vége
lá th a ta tlan  hadsereget, új?y érzem, ké t 
nagy csoportot lehetne belőlük alkotni. 
E g y  boldog sereget, m elynek öröm, an
gyalarcú  jóltevő szellem a munka és egy 
elégedetlen, lázadó, boldogtalan sereget, 
m elynek robot a m unka, szörnyeteg az 
arca, m ely p o lipkarja iva l átöleli az em 
bert és kiszívja erejét, velejét, vérét, e l
sorvasztja ifjúságát.

A z  egyik  embercsoportban m indenki
nek ragyog  az arca, csillog a szeme a 
m unka után is. A ráncos homlok a la tt, 
a fá ra d t agyból tüzes lélekszemek csil
lognak elő; a k ifá rad t izm ok csak az á l
do tt pihenésre várnak, hogy új erőre  
kapva, új munkára indulhassanak.

A  másik em bercsoportban csupa le 
tö rt a lakok állnak, összetörött emberek, 
a k ik  gyűlölettő l izzó tek in te tte l, á tko t 
szórva dobják el m aguktó l a munka esz
közét. Nyilvánvaló, hogy a két ember- 
csoport közt, bár m indegyikben találunk  
m indenféle  szerszámmal, munkaeszköz
zel e llá to tt embert, óriási le lki szakadék 
tátong .

Az egyik csoport a m unkában Isten  
legnagyobb áldását lá tja , a másik Isten 
átkának tartja  a m unkát. A z is nyilván
való, hogy a boldogtalan töm eg elesett- 
sége onnan van, hogy nem tudja helye
sen értékelni a m unkát, m ert nem ismeri 
annak igazi célját.

A  magunk egy ik  legközelebbi p ro b 
lém áját, gyerm ekeink boldogságát te 
kintve, természetesen felve tőd ik  a k é r
dés: hol szeretnők lá tn i a m i gyerm e
keinket? M inden bizonnyal, csak egy fe 
le le te t adhatunk rá m indannyian: a bo l
dogok seregében! Jól tudom  én, hogy  
am ikor a munka és a gyerm ek p rob lé
m ájáról akarok szólni, nem tudok egy 
kulcsot adni m indenkinek a kezébe: ime, 
i t t  van. ezzel k i fogod tudni nyitn i a 
gyerm eked boldogságának az a jta já t!  
A z t is jó l tudom, hogy nem elég csak ez 
az egy a boldogsághoz, am irő l én fogok  
szólni, még inkább tisztában vagyok az
zal. hogy nemcsak a fö ld i boldogság az, 
am ire törekedni ke ll az em bernek, de azt 
is tudom, hogy százak és ezrek és m il
lió k  életének útja vezetett it t  a földön  
a boldogtalanságba és a bűnbe s v itte  
ő ke t oda át a kárhozatba, m ert a munka 
nem tisztítótűz vo lt szám ukra, nem Isten  
áldását látták benne, hanem Isten átkát.

A m ikor így áll e lő ttünk a m unka és 
munkások két csoportja, nézzük a m un
k á t egészen közelrő l, a gyerm ek szem
pontjából. A gyerm ek első term éken y
sége: játék. Legalább is mi fe ln ő ttek  így  
nevezzük. Nézzük meg azonban a g yer
m eket az úgynevezett játék közben. 
Nézzük meg a gondoktó l összehúzott 
szemöldököt, azt a lázas sürgés-forgást, 
azt a fontoskodást és azt a halálos k o 
molyságot, m ellyel az egész já té k o t k e 
ze li: meg kell á llap ítanunk, hogy ez 
m unka, mégpedig a legodaadóbb, leg 
lelkiismeretesebb m unka! És it t  á lljunk  
meg néhány percre. T isztáznunk ke ll 
ugyanis egy olyan kérdést, am ely 14 
év óta kísért a nevelés berkeiben, m ely  
sok félreértésre ad a lkalm at.

1925-ben jelent meg az u. n. új tan 
terv, mely gyökeres vá ltozta tás t hozott 
be az iskola életébe. Behozta az iskolai 
életbe a játékot. Nem  m intha addig nem

(le tt volna ott. Igen is, o tt volt, egyes 
órákon. Azonban most a tan ítási órák  
majdnem m indegyikébe bevonult és o tt
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polgárjogot nyert. Szülök megbotrán-
koztak, tanítók méltatlankodtak. M it ke
res ott a játék, ahol halálos komolyan 
az életre kell készülni? Sok tanító a kez
detben tú llic itá lt a szabadságon, mig 
megtalálta azt az utat, amelyen a játék 
a gyermek számára a legodaadóbb és 
leglelkiismeretesebb munkává vált. Mig 
ez a visszakozás megtörtént, addig a szü
lők hozzászoktak a játékos iskolához és 
bizony sokan kérdezik mostanában: hol 
az új módszer, hol a játékos tanítás? 
Csak egyet mondhatunk: az arany kö- 
zépúton. A sallang elmaradt, a tévedé
sek, melyek minden újítással velejárnak, 
korrigálást nyertek. Egyébként is a hely
zet az, hogy ha játékos is a munka, ak
kor is a munkán van a hangsúly, nem 
a játékon. Arról talán szólnom sem kell, 
hogy a felső osztályokban igenis komoly 
már a munka és dolgoznia kell a gyer
meknek az iskolában is, otthon is, a tu
dásért erejét megfeszítve, némelyiknek 
talán fogcsikorgatva. Igen, mert ezt k í
vánja az élet, s ezt kívánja a gyermek 
érdeke, jövője, boldogsága is.

De ezt kívánja a „közerkölcs“ is — 
hogy ezt a rossz szót használjam. Ezt 
kívánja különösen ma, amikor a könv- 
nyű munka és a nagy kereset, a léhűtő 
naplopás és a könnyű vagyonszerzés le
beg ideálként az emberek szeme előtt.

Szinte megdöbbentő, hogy milyen 
megmételyezett már gyermekeink lelke 
ebben a tekintetben is. Hadd mondjak 
el egy esetet erre vonatkozólag.

Egyik magyar-nyelvi órán (népiskola
V III. o.) az irodalmi műfajokkal kap
csolatosan a meséről tanítottam. E l
mondtam egy kis mesét. A gyermekek
nek természetesen nagyon tetszett. Az
után boncolgattuk a kérdést. Megál
lapították a gyermekek a mesének, mint 
műfajnak vonásait, többek közt azt is, 
hogy gyönyörködtet. Azután azt is, hogy 
tanít. A két szóból megszületett a mon
dat: A mese gyönyörködtetve tanít. M i
kor ezt a mondatot kiejtettem, az egyik 
kislány szeme huncutul, sőt mondhat
nám: lekicsinylőén, rámvillant. Lecsap
tam rá egy mondattal, mint sólyom a 
maga áldozatára:

—- Tudom, m it gondoltál!
A gyerekek nem értették mindjárt a 

váratlanul jö tt közbeszólást. Érthetetlen 
volt számukra a közbevetett mondat is, 
meg az is, hogy csak úgy abbahagytam 
a munkát. Újra szóltam a kislánynak; 
aki először elfehéredett, majd elpirult:

— Tudom, m it gondoltál!
(Folytatjuk.)

M a g y a ro rs zá g ró l— 
F in n o rszág b a!

Ez a cím nem a magyar szabadcsa
patokat toborozza a muszka ellen, ha
nem a magyar szellem csatarendjének 
kezébe ád önműködő, csodálatos fegy
vert: finn-magyar nyelvtant. Zongor
Endre, gecsei (Veszprém m.) h. lelkész 
írta, aki Suomi nyelvét s földjét tapasz
talatból ismeri s ebben a könyvben tö r
leszti az adósságát finn testvéreink sze- 
retetéért. örülhetünk, hogy északi vé
reink élet-halál harcának idején egyhá
zunk a második, jó finn nyelvtant adta 
magyar kézbe. (Véreinknek mondom a

finneket, mert azt a „túlbuzgónak“ lá t
szó feltevésemet egyre több tudós kezdi
igazolni, hogy a finnek nékünk nem egy
szerűen rokonaink, hanem egy nép a 
finnekkel a magyarságnak jó része. Te
hát nem rokonaink, hanem véreink a 
finnek!) — Aki elkezdi tanulni Zongor 
Endre könyvéből is a finn nyelvet, úgy 
érzi magát, mint aki gyermekkorában 
elszakadt falujától s öreg korában visz- 
szakeriil: először minden idegen, meg
változott gyermekemlékeinek világa, de 
mikor jobban körülnéz, egyre boldogabb- 
ban ismeri fel az elválás után a régi 
egyiittlét drága emlékeit. — Minden 
ember végtelen múltnak örököse és vég
telen jövendőért felelős.

Magyarságunk végtelen múltját vé- 
reink romlatlanabb nyelvéből kell meg
ismernünk, hogy fajtánk „végtelen“  jö 
vőjéért több legyen a felelősségünk. 
Véreink nyelvét nekünk nem hangulat- 
változásnak alávetett rokonszenvből kell 
megismernünk, hanem a régi közös 
nyelvből saját életünk jövendő feladatait 
kell kiolvasnunk. Történelmi jussunkat 
dobjuk el, ha a szépen megírt nyelv
tanokat könyvtárcsemegének vesszük 
meg é,s nem esszük ki belőle és nem 
szívjuk fel magunkba a nyelvben, mint 
magban bennerejlő nemzeti életcsirát.

Zongor Endre könyvéből több-keve
sebb szorgalommal — csak Pápán — 
harmincán tanulunk finnül. Nagy írók 
és szakértők véleményét és dicséretet 
olvasom róla. Nem akarok ezeknek fel
sői akoztatásával „reklámot“ csapni 
Zongor Endre könyvének, mert finnül 
megtanulni minden reklámozás hiába
való lenne, ha nem lenne magyar, nem
zeti, faji ébredés közöttünk, amely meg
láttatja véreink nyelvében nemzetünk 
múltját és jövendőjének feltételeit. Nem 
nyelvtehetség, hanem elsősorban ma
gyar szív kell hozzá. Magyar szívnek 
pedig többnek kell lenni, mint amennyi 
finn-nyelvtant eddig magyar földön 
megvettek!

Bácsi Sándor.

Bocsáss meg, hibáztam . . .
Tudom, sok büszke arra, hogy 
Igaza van, — nem téved,
S másnál nem is keres soha 
Tanácsot, bölcseséget,
De inkább az az emberem,
— Ilyenre is találtam —
Ki bánatosan vallá meg:
„Bocsáss meg! Hisz' hibáztam."

Ah, oly nehéz bevallani 
Embernek, hogyha téved . . .
Üt at vesztett.. megsérte mást. . .  
Hogy sokszor bűnössé lett.
Oly ritka az, ha félrevonsz 
Valakit, s szólsz szent lázban: 
„Barátom, nézd el, tévedék. 
Bocsáss meg. Én hibáztam."

Pedig kik igy cselekszenek:
Ezek a lelki épek;
Szívemre vonom őket én,
S megyünk k irá ly i széked 
Elé, Uram, együttesen . . .
S majd az örök hazában 
Szólunk egyenként: „Istenem, 
Bocsáss meg, mert hibáztam."

Kutas Kálmán.

Ifjúsági téli tábor.
Január 22—27-ig volt a győri egy

házmegyének ifjúsági téli tábora, ami
lyent mostmár a KIÉ több helyen is 
rendez, hogy ifjúságunkat, ill. az if jú 
sági munka iránt érdeklődőket össze
gyűjtse és az ifj. egyesületi munkára 
előkészítse. Ezekre a táborozásokra fel 
kell figyelni olyanoknak is, akik eddig 
közönyösek voltak az ifjúsági munka 
iránt. Nemcsak azért, mert az idő min
dig jobban megláttatja az ifjúsági mun
ka komoly kézbevevésének a szükségét, 
hanem azért is, mert mindig több és 
több helyről, mindig többen és többen 
lesznek,' akik egy-egy ilyen táborozás
ra összejönnek és hazamenve ennek a 
munkának otthon híveket szereznek.

Győrbe 32-en jöttek össze 13 gyü
lekezetből. Voltak, akik nagy unszolás
ra lépték át falujuk határát, voltak, aki
ket hajtott a kíváncsiság, s voltak, aki
ket valami lelki éhség hozott ide. Az 
első órák idegenkedése után meghitt 
testvéri közösség szálai fűzik őket ösz- 
sze szétszakíthatatlanul. Az utolsó nap 
— hogy beszélgetek velük — kiérzem 
a szavaikból, haza se igen akarnak 
menni. Szakasztott úgy vannak, mint az 
én volt gyülekezetem 2 kiküldöttje a 
.celldömölki táborozáskor. Nehezen men
tek, végül haza nehezen jöttek. Az ide
gen arcok hamar testvér-arcokká szé
pültek . . .  Mégis van ebben az ifjúsági 
munkában va lam i!... Ez is az Egyház 
kinyújtott keze az ifjúság felé. . .  Aki 
rábízza magát a vezetésére, olyan áldott 
lelki hatások alá kerül, amelyektől nem 
akar többé szabadulni.

Evangélikus ifjak! Menjetek az ilyen 
téli táborokba! Szülők! Küldjétek fia ito
kat ilyen téli táborokba! Ne féljetek, 
hogy bibliás és imádkozó fia itok lesz
nek! Ez a megmentett ifjúság!

/Is ismeretlen 
Katonánál

Karácsonyra a finn iskolás gyer
mekek csomagokat készítettek az 
„ismeretlen katonának“. Mind
egyikhez írtak egy kis levelet is. 
Az egyiket itt közöljük:

Az ismeretlen katonának!
Jó napot! Mi újság arrafelé? Ki 

Maga? Én csak 9 égés kislány va
gyok. Remélem, hogy örömmel fo
gadja csekély ajándékomat! Isten 
minket őriző Isten, efelől nem kell 
nyugtalankodnia. Szeretem ezt a 
Finnországot mindenek fölött, ami 
csak van e földön. De Istent még 
jobban, önnek is így kell tennie, 
megígéri-e? Én itt vagyok Säynät- 
saló iskolájában. Hát maga hova 
való? Legyen csak örvendező s 
hagyja magát Isten gondviselésére, 

őrizze meg az Isten!
Säynätsalo, 1939. dec. 18.

Järvinen Erzsébet 
Cím: Säynätsalo, Havula 

Kérek választ.
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Az újság hőse.
Szegény kis rikkancs megfagyott a

hóban!
Hazavitte a fehér halál.
Ebből a nagy, ködös világból 
Egyszer mindenki hazatalál.

A képeslapok nem hozták a képét.
Nem volt vezér, vagy primadonna,
Az újságok sem írtak róla,
Pedig talán illette volna.

A sír gödrénél sem jajongott senki, 
Virágot sem szórt senki rája.
Az emberek nem vették észre,
Hogy átsuhant a másvilágba.

Fagyott kezébe jó csomónyi újság,
A rongyaiban áll az Ür előtt,
Eléteszi a földi herce-hurcát. . .
— Fogadd kegyesen fázó hírvivőd!

Jakus Imre.

O L V A S S U K  A BIBLIÁT
Isten megáld.

Február 4. Isten megáld jó tanács
csal. Dániel 4, 24. Nabukodonozor nem 
fogadta meg Istennek Dániel által adott 
jótanácsát. Ha megfogadta volna, elke
rülte volna a megalázást. Hányszor áld 
meg Isten minket is jó tanáccsal és 
hányszor nem fogadjuk meg mi sem Is
ten tanácsát! Valahányszor a Bibliát ke
zembe veszem, mindig Isten áldásával és 
jótanácsával találkozom. Élek-e én ez
zel az áldással?

Február 5. Isten megáld sikerekkel. 
Dániel 2, 48. Dániel földi sikere a király 
előtt való felmagasztaltatása volt. En
nél a sikernél sokkal nagyobb volt az, 
amivel Isten őt kegyelméből megáldot
ta hitéért és hűségéért. Sokszor nem ér
tem, vagy nem akarom megérteni a szo
ros összefüggést munkám sikere és Is
ten áldása közt. Pedig sohasem volna 
szabad elfelejtenem, hogy emberé a 
munka, Istené az áldás.

Február 6. Isten megáld világosság
gal. Dániel 2, 20—22. Dánielt Isten tette 
Világossággá a babiloni fogságban. Az 
én életem útjára is ö  hint világosságot. 
Saját erőm, vagy okosságom által nem 
volnék képes hinni. Ha már ezen a fö l
dön nem látok világosságot, Isten csil
lagot gyújt számomra, amelynek fényé
nél eljutok Bethlehembe, a minden vi
lágosságok kútforrásához. Isten adta 
Jézust világosságul.

Február 7. Isten megáld erővel. Dá
niel 2, 23. Isten egyik legnagyobb áldá
sa testem és lelkem ereje. E kettő 
együtt az én boldogságom és boldogu
lásom feltétele. Nem szabad megfeled
keznem arról, hogy nemcsak testem, ha
nem lelkem erejét is napról-napra táp
lálnom kell. Lelkem eledele Isten Szent
igéje, lelkem ereje Istenbe vetett b i
zalmam. (És. 40, 31.)

Február 8. Isten megáld bocsánatá
val. Dániel 9, 9. Dániel Istennél keresi 
népe bűnéért a bocsánatot, összekulcso- 
lódik-e naponként kezem imára és ha 
igen, imádkozom-e szívvel-lélekkel a

Miatyánk ötödik kérését. Érzem-e, mi
lyen áldás van a bűnök megbocsátásá
ban? Amikor magam is bűnbocsánatra 
szorulok, meg tudok-e bocsátani azok
nak, akik ellenem vétettek? Feleljen er
re a kérdésre a lelkiismeretem.

Február 9. Isten megáld szabadltás- 
sal. Dániel 3, 17. Istennek mindenre van 
hatalma. Arra is. hogy meeszabadRsa 
testünket a veszedelemből, lelkünket a 
gonosz hálóiából. Már pedig ahogyan 
a bezárt madár vágyakozik a szabadság 
után, úgy vágyakozik bűneim falai kö
zé bezárt lelkem a szabadítás erős Is
tene után. Ezért imádkozom mindennap: 
szabad'ts meg minket a gonosztól.

Február 10. Isten megáld irgalmas
sággal. Dániel 9, 18. Azt, amit emberek
ről nem igen remélhetek, irgalmasságot, 
Istentől kanok. Isten irgalmassága, mint 
a nap melegítő fénye, rám is kiárad. 
Tudom, hocv ö  nem akaria a bűnösnek 
halálát hanem hogy megtérien és él
jen. Életem, boldogságom, üd^össé^em 
’•útforrása Isten irgalmassága. Mire kö 
telez ez? Isten dicséretére. Legyen Is
tennek dicsőség!

Dr. Győrffy Béla. 
« » » m  » a t  # ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ »

K A R C O L A T O K
Iqaxi Katona.

Ma sokat hallunk Mannerhejm 
finn tábornok-fővezérről, a test
vérnél) hős bajnokáról.

Hogy kicsoda ez a hős katona, 
azt élesen mutatja az alábbi eset.

Orosz repülőgépek bombázták a 
finn főhadiszállást. A finn vezérkar 
éppen ebédelt. A bombák egyre 
közelebb csaptak le. Valaki sürge
tően kérte Mannerheim tábornokot, 
hogy meneküljön, mert eltalálhatja 
egy bomba.

,,Ha Finnországnak szüksége van 
rám, akkor megmaradok" — fe
lelt a tábornok és nyugodtan fala
tozott tovább.

Íme, egy istenfélő katona!

H E T I  K R Ó N I K A
Hitler német vezér Berlinben nagy 

beszédet mondott, amelyben hangoz
tatta. hogy a háborút nem Németország 
kezdte és hogv a háborút meg fogja 
nyerni. — Európa figyelme egyre job
ban a magyar-román viszony alakulása 
felé fordul. Egyre szélesebb körben 
hangzik az a vélemény, hogy Románia 
nem zárkózhatik el a jogos magyar ér
dekek kielégítése elől. — Finn testvé
reink győzelmesen állják tovább a har
co t —

C e lU é s x e l c  ü g y e im é b e  í  Már
most felhívjuk a figyelmet, hogy a gye- 
nesdiási lelkészevangeiizáció ez évben 
is meg lesz, augusztus utolsó hetében. 
Az evangelizációt elejétől végig Tú- 
róczy Zoltán püspök vezeti.

H Í R E K

örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy 
D. Kapi Béla püspök eredményes köz
benjárása folytán lapunk újból állandóan 
8 oldalon jelenik meg.

Püspöki karunk február 1.-én adta át 
Onni Talas finn követnek azt az össze
get, amit finn testvéreink megsegítésére 
a magyar evangélikus egyház hívei ed
dig gyűjtöttek.

Lelkészi meghívások. A kissomlyói 
gyülekezet egyhangúlag Szabó Lajost 
hívta meg lelkészének. Ugyancsak egy
hangúlag hívta meg a kemeneshőgyészi 
gyülekezet Váczy Dezsőt.

Győr. A győri evangélikus és re fo r
mátus egyházközségek közös rendezésé
ben egy hetes előadás-sorozat volt a vá
rosházán. Időszerű és közérdekű tá rgy
ról szólt ezen a címen: A háború. Az 
egyes előadások címei voltak: A keresz- 
tyénség és a háború. A múlt és a jövő 
háborúja. A háború orvos-szemmel. A 
háború a magyar irodalom tükrében. A 
háború és az egyes ember. A háború és 
béke. Előadók voltak: D. Kapi Béla 
püspök, vitéz Hennyey Gusztáv tábor
nok, dr. Szilágyi Pál m. kir. tiszti fő 
orvos, Späth Gyula polgármester, Szabó 
József igazgató-lelkész és Győry Elemér 
református püspökhelyettes, lelkipásztor. 
Mind a hat alkalommal D. Kapi Béla 
püspök zárta le az előadásokat, amikor 
is az Evangélium világosságával vetített 
fényt mindegyik kérdésre. A nagyter
met mindenkor zsúfolásig megtöltötte a 
közönség, felekezeti különbség nélkül.

Sopron. A gyülekezeti lap közlése 
szerint újjáalakította 220 tagú képvise
lőtestületét és 64 tagú presbitérumát. Az 
egyházközség 1939. évi népesedési ada
tai: A keresztelések száma 174 (91 fiú 
és 83 leány); a konfirmáltak száma 227 
(110 fiú és 117 leány). Úrvacsorával élt 
összesen 3980 lélek (2131 férfi és 1760 
nő). Házassági szövetségét megáldatta 
összesen 85 pár (56 evangélikus, 29 ve
gyes). Meghalt összesen 130 hittestvé
rünk (68 férfi és 62 nő).

Zalaegerszeg. Az evangélikus gyüle
kezet ezidén is megtartja böjti vallásos
est sorozatát. „Isten és a világ“ össze
foglaló cím alatt a következő előadások 
hangzanak el. Febr. 4. „Fátum?—Gond
viselés!“ Febr. 11. „Sors?—Világkor
mányzás!“ Febr. 18. „Fa ji öntudat?— 
Testvériség!“ Febr. 25. „Sovinizmus?— 
Krisztusi hazaszeretet!“  Márc. 3. „H á
ború?—Béke!“  Márc. 10. „Krisztus min
den mindenekben!“  Isten áldása legyen 
a gyülekezetei építő szent munkán.

A Győrszabadhegyi Leányegyesület 
január 21.-én jótékonycélú műsoros tea
estet rendezett. A jövedelemből 30 pen
gőt a finn vöröskereszt, 10 pengőt a ná
dorvárosi templomépítés és 10 pengőt a 
győrszabadhegyi toronyalap javára 
adott.

A Magyar D’ákok „Pro Christo“ Szö
vetsége 1940. február 2—4.-ig rendezi 
meg XX. téli főiskolás konferenciáját, 
amelyre minden egyetemi hallgató és 
hallgatónő, a középiskolák, tanító- és ta 
nítónőképzők két felső osztályának ta 
nulói hivatalosak. A konferencia helye: 
Budapest, VI., Pozsonyi-ut 58. Jelent-
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m kezéseket: Budapest, IX ., U llő i-ut 25. II. 
I  15. címre kell küldeni. V idékieknek idő- 
I  ben való jelentkezése esetén szállásról és 
I  e llátásró l a konferencia vezetősége gon-
■  doskodik.
I  Felsőszeli. A gyü lekezet lélekszám a: 
I  2058. M egkereszteltünk 49 gyerm eket
■  (29 fiú, 20 leány). M egeskettünk 15 párt,
■  tiszta  pár 9, vegyes 6, 2 esetben re fo r-  
I  mátussal, 4 esetben katholikussal, m ely- 
I  bői egyházunk ja v ára  3 esetben k ö tö t-  
I  tek  reverzálist. M eg k o n firm á ltu n k  58 
I  szem élyt, 27 fi, 31 leány. E ltem ettü nk  
I  35 személyt, 22 fi, 13 nő. Úrvacsorát ve tt
■  298 lélek.
I ,  A  budapest - ke len fö ld i evangélikus
■  tem plom ban (X I., Bocskay-út 56.) b ö jti
■  időszakban minden alkalom m al este fél
■  7 ó ra k o r „Krisztus harca és győzelm e“
■  cím en igehirdetési sorozat lesz. Az ige-
■  h irdetéseket a m. k ir. honvédség evan-
■  gélikus lelkészei végzik . Febr. 8. „Szem 
é b e n  a Sátánnal.“ v itéz H o rkay  Béla al-
■  esperes, Szombathely. Febr. 15. „Szem 
é b e n  a világgal.“ Szabó Gábor alesperes,
■  Szeged. Febr. 22. „Szemben népével.“
■  ü r .  Schulek T ib or főlelkész, Budapest.
■  F eb r. 29. „Szemben családjával.“ L azáry
■  Sándor alesperes, Pécs. M árc. 7. „Szem -
■  ben tan ítványaival.“ U rbán Ernő lelkész,
■  Budapest. Márc. 14. „Szemben a halál-
■  la l.“ Balikó Lajos főesperes, Budapest.
■  M árc . 21. „Győzelem a G olgothán.“ Bűn-
■  b án áti áhítat és úrvacsoraosztás. Szántó
■  R óbert.
■  A  G yerm ek vasárnapja című vasár-
■  napi iskolai lap —  többek érdeklődésére
■  k ö z ö ljü k  —  kiszélesíti szolgálatát és
■  ham arosan új köntösben, iskolai kisgyü-
■  lekeze ti anyaggal bővülve „G yerm ekgyü- 
l l e k e z e t “ címen je len ik  meg.

|  H A T Á R O K O N  T Ú L
B Finnország. M inden  évben van négy
■  hálaadó, bűnbánati és imanap, m elynek
■  id ő p o n tjá t s a lap igéjé t a köztársasági
■  e lnö k  állapítja  meg. A z első január hó
■  28.-án  volt. A reggeli igehirdetés alap
■  ig é je  II. Mózes 10, 16— 17, a főistentisz 
■ te le té  János 3, 19, az esti áhítaté I. Thess
■  5 ,3 — 5 volt. —  A finn  hősi halo ttakat ha 
■ z a s z á llít já k  s otthon külön hősi tem ető  
■ b e n  tem etik  el. —  Az izlandi képviselő
■  ház ta g ja i egy heti fizetésüket adták az 
■ o rszá g b a n  m egindíto tt finn  gyűjtésre. —
■  A K otim aa  közli G yő ri János elmé'.kedé- 
■ s é t Isten fegyvereirő l s részletet Túróczy  
■ Z o ltá n n a k  a protestáns napok a lkalm á
é b ó l a nemzeti élet m egújhodásáról mon- 
■ d o tt  beszédjéből. Közli a m agyarországi 
■ evan gé likus  egyházi gyű jtés  h írét is.
I  K ína. A japán bom bázás következté 
ib e n  december 14.-én H o k i városban sok 
■ h a lá lo s  áldozat volt. K öztük  volt P eter 
ÍT o rg e rs e n  norvég misszionárius is. ö  a 
■ k ín a i háború első misszionárius áldozata.

[ K Ü L Ö N F É L É K
I; B ib liá t a ka tonáknak! A svéd hadse- 
I r e g  ta g ja i között nem régen 10.000 U j-  
Ite s tá m e n tu m o t oszto ttak  szét. Az angol 
Ih a d s e re g  minden tag ja  m agától a k irá ly 
i t ó l  kap  Bibliát ezzel a szöveggel: „M in -  
B r n  katonám nak olvasásra ajánlom e 
^ ^ t y v e t ,  amely minden vígasztalás isteni

Ú J  K Ö N Y V E K
Ti r pákok .  Életkép egy város 

hőskoráról. Irta: Vietorisz István 
dr. Nyíregyháza, 1939. A szerző 
Nyíregyháza alapító őslakóit, az 
úgynevezett tirpákokat énekli meg 
e kedves könyv lapjain, pompásan 
gördülő időmértékes verselésben. 
A könyv olvasása tanulság és szó
rakozás egyszerre.

Zongor Béla: K onfirm áció i káté. II.
kiadás. Az egyházegyetem  által engedé
lyezett konfirm áció i tankönyv. 40 oldal.

M inden tankön yvet kettős b írá la t alá 
kell bocsátani. Az egy ike t a tárgy  el
méleti tudósai m ondják  ki fö lö tte , a m á
sikat a tá rg ya t tanuló  gyerm ek. Külö
nösképpen fontos ez a b írá la t a k o n fir 
mációi tankönyveknél. Az ú j theológiai 
átértékelések következtében ma m ár 
többnek lá tju k  a szentségeket, mint az
előtt, több le tt különösképpen a kereszt- 
ség szentsége. E nnek természetszerű  
következm ényeképpen megszűnt a kon
firm áció általános keresztségpótló  é rte l
mezése. A kon firm ác ió  nem szentség
pótlék többé. E zzel az átértékeléssel a 
konfirm áció nem le tt kevesebb, csak más 
jelentőségű.

Zongor Béla kon firm ác ió i káté ja  te l
jes egészében ennek az ú j irányzatnak  
a szolgálatában áll. A  re fo rm átori theo- 
lógia tanításait érvényesíti az egész ta r 
talomban. Különösképpen látszik ez a 
kiny ila tkoztatásró l, az utolsó dolgokról, 
a kegyelm i eszközökről és a választó 
tanokró l szóló részeken.

Az anyag feldolgozása kérdésekben 
és feleletekben tö rté n ik  egyszerű, v ilá 
gos, könnyen e lsa já títh a tó  m ondatok
ban.

E gy pár apróbb ja v íta n i valótól e lte 
kintve, a második kiadás tényleg „ ja v í
to t t “ kiadás. Felh ívom  reá a figyelm et.

Túróczy Zoltán.

Passió-előadások ifjú ság i és gyüle
kezeti használatra. A lapunkban m ár je l
zett, passió-előadásokat tartalm azó  fü 
zet „A  mi U run k  Jézus Krisztus szenve
dése és halála“ címen sajtó  a latt van és 
február 4.-én, b ö jtre  m egjelenik. Két 
passió előadást ta rta lm az a füzet: egy 
nehezebbet a M á té  evangélium a és egy 
könnyebbet a M á r k  evangélium a sze
rin t. Egyházi-, k a r-  és szólóénekek és 
harm ónium - vagy o rg o n a já ték  díszítés
sel adhatók elő ezek a passiók. A füzet 
elején külön ú tm utatás van az előadá
sok megrendezéséhez. M egrendelhető: 
Evangélikus D iákszövetség G yőr, II., 
Ráth M átyás-té r 1. M o ln á r Sándor val- 
lástanító-lelkész leveleivel címen. A k o t
tákka l és pontos beosztással készült 
füzet darabonként 80 fillé r. T íz  példány 
vásárlásakor 10% és 50 példányon felüli 
rendelés esetén 20% engedényt adnak. 
Az árban 'a p ortókö ltség  benne van. A 
pénz előre küldendő be a Harangszó  
csekkszámláján: 30.526 sz.

E l fo g y o t t !
egy hónap alatt Kuortti Ádám: 
Pap, száműzött, szökevény című 
könyve. Hogy mért lett ez a könyv

ilyen kelendő?! Mert megrázó és 
időszerű. Aki elolvassa, az megért 
valamit a finn győzelmek csodájá
nak titkából. A finnek tudják mi
lyen sors várna rájuk a vörös szov- 
jetban, azért harcolnak olyan ha
lálig elszánt vitézséggel.

Már nyomjuk a könyv második 
kiadását. Egy hét múlva készen 
lesz.

Ezt a könyvet minden magyar 
evangélikus családnak el kell ol
vasnia.

Ára: 1.50 pengő és 8 fillér portó. 
A pénz beküldhető bélyegben is.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Halálozás. Id .  C s e n g e y  K á l m á n  

a Bp. k ir. btő. tszék. nyug. tanácselnöke, 
kúria i bíró ez évi jan u ár hó 25.-én, dél
után fél 4 ó rako r, életének 70. évében, 
rövid szenvedés után lelkét visszaadta 
Terem tőjének. —  N e m e s k é r i  K i s s  
J ó z s e f  surdi evangélikus lelkész e l
hunyt. Kiss István takarékpénztári igaz
gató, Kiss Róza, Lőrinczy Ferencné és 
Ásvány Lajosné nyugalm azott evangéli
kus .tanítónők fe le jthe te tlen  jó  testvérü 
ket gyászolják a m egboldogultban. —  
D e á k  J ó z s e f  presbiter, a Harangszó  
hűséges olvasója, jan u ár 17.-én 56 éves 
korában Apostagon, váratlanul elhunyt. 
Feltám adunk!

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
B. K. Rim aszom bat. A küldött bélye

geket köszönjük. —  Többeknek. Isten 
irán ti hálával köszönjük  meg azt a sze
re te tek  m ellyel többen m agukhoz ven
nének egy-egy finn  gyerm eket. E g y e 
lőre a gyerm ekek hozzánk szállítása ne
hézségekbe ü tközik . M ih e ly t e nehézsé
gek megszűnnek, azonnal közölni fo g 
ju k  azt. —  Régi e lő fizető . Semmiképpen  
sem lehet elnöknő az, aki annakidején  
reverzálist adott ellenünk. —  N yugdíjas  
Kom árom . Budapesten a Fébé O tthonát 
(V III. ,  József-u. 4. II.), Budapest kö rn yé 
kén az Evangélikus Papnék O tth on át 
(Kistarcsa, Pest m .) és távolabb Pesttől 
a győri D iakonissza Anyaház Gusztáv 
A dolf O tthonát a ján lh atjuk . —  H . I.-né  
Celldöm ölk. A k ü ld ö tt c ikkeket köszön
jük . M i is tudunk a m egm ozdulásokról. 
Résen leszünk!

M A G Y A R  G A Z D A
Olcsó kávépótló . N agy gondot okoz  

a kávéhoz szokott em bereknek a drága  
kávé pótlása. A sok kávépótló m ellett 
m int egyik legolcsóbb pótlékot em lege
t ik  a csicseri borsót, amely igénytelen, 
trágyázás nélkül term eszthető, a ta la jt  
nem használja ki, sőt ja v ítja  annak n it
rogéntarta lm át. K ora tavasszal kell ve t
ni, m int a cukorborsót. Kétszer kell k a 
pálni, m ajd jú lius elején szedni és k i
csépelni. Tepsiben m egpörkölve éppúgy  
kell darálni s főzni, m int a kávét.

Term ényárak: Búza 20.05— 21.05, rozs 
15.70— 16.15, takarm án yárpa  17.80— 18.05, 
zab 19.90— 20.15, tengeri 20.75—20.90 P 
m éterm ázsánkint.



A finn vöröskereszt
javára a Harangszó utján 

befolyt gyűjtés.
Jantsovits N e lly  Szarvas 25.20, Ne- 

mesládonyi Evangélikus Nőegylet 10, 
Pratschner Ilonka V ilm á n y  3, Ádám Jó
zsef Somogydöröcske — 50, Czéh Pál 
Sándor Budapest 1, Costez Arthurné  
Bpest 5, T o ka ji egyh — .50, Blum Erzsé
bet M ihálydom b 5, özv. Lukács M átyás- 
né Kispest 1.50, Bencze Rezsőné M á 
tyásföld 4, özv. L ázár Jánosné Fűzfő
1.50, Szalay L id ia Ferád  1, Ruga A ntal- 
né Szurdokpüspöki 2, Battonyai egyh 
20, Csepregi O lga  Békéscsaba 1, özv. 
Csengéi Károlyné Rákospalota 4, Geré- 
nyesi egyh 3.25, O berndorf J. H enrik  
V ára lja  1.20, D eli Józsefné Pápa 1, D om 
bóvári egyh 11, Nagyszénási egyh 14.74, 
Kemenesszentmártoni egyh 3.50, Cell- 
döm ölki egyh 2.54, Kőszegi egyh 4, Lé- 
bényi egyh 1.50, Nem eskéri gyűl. 55.24, 
özv. G yőri Jánosné Békéscsaba 2, K ar- 
deván Ernőné Szom bathely 3, Kiss Gyu- 
láné Bpest 10, Barabás József Dunaha- 
raszti 1, Gulyás Istvánná Terebesfejér- 
patak 2.72, K alm ár László Tokod 6, T a -  
káts Irm a Répceszemere 10, Dobro- 
nyovszky Gyuláné A lb erti 3, Bácsi fiók - 
egyh 3.60, Kiss Pál gyűjtése G yőr 10, 
Bonyhádi Ev. G im názium  19.90, Gadá- 
csi egyh 7.72, Pécsi egyh 45.70, Bony- 
Ev. gim názium  50, K örm endi gyülekezet 
180.30, Ev. tiszakerü leti püspöki hivatal 
Nyíregyháza 52, Lengváry  Julia Bpest
1, özv. vitéz N agy  Jánosné Kispest 1, 
Böhsl Paula Bpest 3, v itéz V árhely i Já
nosné M iskolc 3.60, if j. M isurák József 
Rád 10, Nagy E rnő  N yíregyháza 20, L a 
tes József Eszterháza 10, vitéz Magassy 
Sándor-Sopron 6, G e rra  Gyuláné Kapos
vár 2, Svendor Zsigm ond Zalaistvánd 1, 
R ichter Testvérek G y ő r 10, E isert K o r
nélia Budapest 5.40, if j.  Kövecses M i
hály G yőr 3, H eg ya lja i M ihályné Buda
pest 1.20, T ó th  Sándor Kóny 0.60, M á-  
tis Sámuel B a la tonm ária fürdő  1, Bors 
V ik to r  H ajm áskér 4, özv. M átis  János
né Bonyhád 5, N ém eth  Sámuel Hegyfalu  
5, özv. Orosz Lajosné T é t 2, Jurtsó 
Gyuláné T ét 2, Tatabán yai egyh 89.18, 
M isko lci evang. tan ítóképző  int. 60, 
N agy Ferenc Keszthely 10, Szilvásváradi 
o ffertó rium  14, Nem eskocsi leányegyh  
40.80, B ocsárlapujtő i egyh 8.47, Haskó 
János Soroksár 1, Jákfa lva i leányegyh  
1.83, H orváth  Im réné Csány 3, Turcsá- 
nyi Ödönné Balassagyarm at 1.20, Köhler 
Jolán Budapest 10, Krajcsovits Gyuláné 
Salgótarján  5, Béres János Répceszent- 
g yörgy 2, Bereczky Sándor Budapest 
5, Láng Lajos Budapest 3, Csáki ev. 
hívek 15, Sass G ábor M ag yaró vár 10, 
Takács Sándor N em eskaja l 1.20, H o r
váth József N ag ykap o rn ak  2, Fodor 
János N agykapornak 2, Felsőőry Lajos  
E g e r 2.50, Ú jpesti egyh 90, Hidasi „Schöll 
Lajos“ evang. Nőegylet 16.04, Hidasi 
egyh 3.83, Ráczhidasi egyh 4.63, Csön- 
gei egyh 4, Borjádi evang. Nőegylet 12, 
B.i'.rtonalmádi evang. hívek 23, Kalma 
Pál Sopron 2, Kratochwill Stefi Vasvár
2, Péee Jézsef Köask 1, Mezőberényi

M A R A N G S i í U lő40. február 4.
A H.AHANGSXÖ fala/dojD«u kC pesfl

győri H jt t tO S S - M tO M Ü jé  elsőrangú feliierelfesfe
néi fogva szépén, gyorsan ea olcsún készít n / s d g o í ,  
k O n y v e í ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

N em zeti Kör 10, özv. P e trik  G yuláné  
Ó zd 5, Csákvári evangélikus és re fo r 
m átus egyh 9.10, özv. H ibján Sám uelné  
A lb ertfa lva  2, Felsőnánai isk. gyű jtés  
4.30, Kaposvári egyh 15, T iszaföldvári 
egyh 22.08, Földesi S tári Lajos N a g y -  
sim onyi 5, Zalaegerszegi egyh 74.85, 
Korontos M iklós Balatonfenyves 1.60, 
özv. Bessenyei Istvánná Békéscsaba 2 P.

A Harangszóhoz eddig befolyt: 
24,511.70 pengő.

Sokszorosítást, jeg yze tek  írógépi m á 
solását vállalom ju tányos áron. —  K u ti 
Sándor Győr, K létzár-u tca 4. 2— 2

M I T  N Y Ú J T

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK jóléti egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor tem e t
kezési segélyt.

Kihazasítási, tanu lm ány i és neveltetési 
segélyt.

Elet, nyugdíj, tftz, jég, betörés, baleset s za 
vatosság, gyár, autó biztosításainak  a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel seg í’i elő

Evangélikus egyhazat tám ogatja m indenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hívja fe- m indenki a h ittf>s'vérek fifrv'Mtn*» 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : B udapest, IV. Fehérhajó-u 
8 — l«1 (Ev bérhaz.) T e lefon : 186-382, valam int 
a kerületi fiókok : B ékéscsaba, Debrecen, É rsek
újvár, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom 
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg- 
felelő iavAdalmaráMHAl tajru/errőket. hölgyeket it

Származásom igazolásához keresem  
néhai nagyszüleifn, Lag ler Lajos és 
Schmiedl Lujza házasságkötési adata it és 
e házasságból szárm azó Friderika  k e 
resztelési adatait. A  házasságkötés kb . 
1856— 1862. időközben történt, F rid e r ik a  
születése és keresztelése kb. 1867. jú liu s  
16.-án. M eg jegyzem , hogy néhai n a g y 
atyám  pécsi káplán , m ajd  később a k is - 
m ányoki (To lna vm .) egyházközségnek  
vo lt lelkésze, de i t t  erre  vonatkozó ad a 
to k  nincsenek. K érem  az igen tisz te lt  
Lelkész urakat, hogy anyakönyveikben  
a k é rt  adatok u tán  puhatolni szívesek  
volnának és am ennyiben a kért adatokat  
m egtalálnák, úgy azt velem közölni s z í
vesek legyenek, am ik o r is az egyházköz
ségnek a hivatalos d íjakon kívül m e g 
fe le lő  ju ta lm at b iztosítok . Coriáry István  
m. k ir. tüzérszázados, Debrecen, Kölcsey  
utca 19. 1— 1

¥ IR Á 6 « T ,
K O S Z t R U T
legolcsóbban

§ T I X M É 4 é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó *-ra 
hivatkozik, 1 0 %  en g ed m ényt kap!

A* Uj Idők című legrégibb és legelterjedtebb 
szépirodalm i hetilap, amely Herczeg Ferenc főszer
kesztésében jelen ik meg, m inden o lvasó ját 20 
kötetes lexikonnal ajándékozza meg A  lex ikon, 
amelyből eddig 5 kötet je len t meg, az ism eretek 
hatalmas kincsesháza. Egész könyvtá r önmagában. 
Az U j Idők negyedévi előfizetési d íja  6.49 pengő. 
C ím e: Budapest. V I., A ndrássy-ú t 16.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalm at, g yó g y u 
lást kereső nőket, fé r fia k a t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi k iim a, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. C ím : B É T H E L  
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas rncgye.

9— 26

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , parfőm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 
~  legolcsóbb napi áron kaphatók az

"Erzsébet“  drogériában
G y ő r ,  K a z i n c z i - u t c a  1 .
A ki e  h i r d e t é s i  fe lm uta tja , vásárlásnál 
.%  százalék e n g e d m é n y b e n  részesül!

Keresek pusztára 25— 35 év k ö z t levő  
megbízható nőt, k i főzn i tud. C ím  v á 
laszbélyeg ellenében a k iadóhivatalban.

1— 3

Dunántúli Szakácskönyvet
háiom pengő beküldése ellenében 

bérmentve szállítja:
NAGY FERENCNÉ SOPRON.

CSENGFRI-U. fi5. a. 1- 2

Olvasóinknak l e g j o b b a n  a já n lju k  
M endöl Ernőné h ittestvérü nk  zo ngora- 
term ét, Budapest, V ili. ,  B ezerédi-u tca 10., 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

3—4

Az eredeti kisméretű

L sitlier-rózg ák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
J á n o s a . L a jo s  vésnöki műintézete.

Bélyegzők, Jelvényük 0> zótzlóazegak gyártó»« . 

S z o m b a t h e l y ,  P n sp ő k-b aó ír

Szerkesztő-b izottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása e lőfizetési kötelezett
séggel jár. —  K éz ira to k a t nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly éj Koncz. Gyf 
(Hsrstsgszó nyomdája^
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Alapítom  

K A M  B A L A
1910-ben.

Lap tulajdonos : 
Ounántúli Luther-Szövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan malléklat tané* alatt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jö jje tek enhozzám 

1938-ban a fe lv id é k i Lu ther.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunkl

A H u u in t  
nuk« iitt-kU > .6h lT *la lt<

•  Y 4 1
U., Petőfi-tér 2.

Előfizetési á ira :
negyedévre 1 P 28 f i llé r , 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 

negyedévre 1 P  60 fillé r. 

Postac8ekk8zámU: 30,626.

Krisztus, ártatlan Bárány! 
K.1 miértünk megholtál,
V keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes voltál.

Viselvén bűneinket, 
Megváltottál minket. 
Irgalmazz néktink, 
Öli Jézus, ók Jézus!

Jézus meg kísérletese.
A kkor Jézus v ite té k  a Lélektő l a pusz

tába, hogy 'm egkísértessék az ö rdögtő l.
M áté  4:1.

Amikor a múlt héten Jézus keresztségéről hallot
tunk, a nyitott mennyet láttuk. Ma, amikor Jézus meg- 
kísértetéséről hallunk, a nyitott pokolba tekintünk bele. 
Akkor a mennynek a szavát hallottuk, ma a pokolét 
halljuk. A megkísértetés is hozzátartozik ahhoz a fö l
készültséghez, amelyre Jézusnak szüksége volt, hogy 
megkezdhesse munkáját. Ezzel hívta ki párviadalra 
az erősít, hogy megkötözze és foglyul ejtse.

Jézus m egkísérlése talán a legrejtélyesebb moz
zanat egész életében. Megaláztatásának mindenesetre 
az a legmélyebb pontja, hogy egyáltalában m e g k í 
sé r t he tő  volt. Ez, hogy neki is, aki Isten és ember 
volt egy személyben, engedelmességet kellett tanulnia 
azokban a megkísértetésekben, amelyeken keresztül
ment.

Jézus megkísértetése drága evangélium mind
azoknak az őszinte lelkeknek a számára, akik meg
kísértetnek.

Ö megért bennünket. „M ert amennyiben szenve
dett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik 
megkísértetnek.“  ö  megért bennünket, amikor a k í
sértés félelmetes erői szétmarcangolják belső vilá
gunkat. És ő megért bennünket akkor is, ha elbukunk 
a kísértésben. Mint ahogy az anya megérti elesett 
gyermekét és együtt érez vele, úgy hajol fölénk, ami
kor ott fekszünk szégyentől lesújtottan s alig merjük 
tekintetünket fölemelni hozzá.

S ha látja szomorúságunkat és szégyenkezésün
ket, gyöngéd keze lágyan végigsimítja sebhedt lelkün
ket. S szelíden így szól: „Ne fé lj, gyermekem! Én 
megfizettem minden elbukásodért.“

E rő n k  magában m it sem ér,
M i csakhamar elesnénk;
De küzd velünk a hős vezér,
K it Isten rendelt m ellénk.
Kérdezed: k i az?
Jézus Krisztus az;
Isten szent Fia,
Az ég és föld U ra, 
ö  a mi diadalmunk.

Öle Hallesby— Br. Podmaniczky Pál.

A kegyelem ideje.
Drága ajándék az idő. Arról be

szél, hogy még tart a kegyelem. 
Borzasztó lesz, ha üt az utolsó óra 
és nem lesz többé számunkra már 
idő, hanem elkezdődik az örökké
valóság.

Drága kegyelmi ajándék különö
sen a böjti idő, amely most ismét 
beköszönt hozzánk. Igazán nem 
lenne jelentősége az életünkben, 
ha csak úgy néznénk rá, mint amely 
azért van itt, mert a naptár szerint 
idekerült, mert a farsang után neki 
kell jönni. Isten egészen bizonyo

san nem azért adta, hogy úgy men
jünk el mellette, ahogyan elme
gyünk a naptár szerint egymást 
követő napok, időszakok mellett. 
Néni is azért adta, hogy csupán kü l
sőleg tartsuk meg s tartózkodjunk 
olyan dolgoktól, melyek egyébként 
más időszakban megengedett dol
gok, pl. vigadozás, húsevés stb.

Isten a bö jtö t a lelkünk számára 
adta, s a lelkűnknek, ennek az el
veszett, elkárhozott léleknek akar
ja a napjaival hirdettetni azt, hogy 
még van kegyelem, njég van lehe

tőség, sőt éppen most van lehető
ség a bűnből való szabadulásra, a 
kárhozatból való megmentésre. — 
Hogyan? — Mi által? — Éppen er
re ad örök feleletet a böjt, amikor 
rámutat a keresztre és a kereszten 
szenvedő és haldokló Krisztusra.

Észreveszed ezt, ha belépsz a 
templomba és ránézel a lilába, vagy 
feketébe öltözött oltárra, amelynek 
sötét hátteréből a megmentő ke
reszt fehérük elő.Észreveszed, ha 
kinyitod az énekeskönyvedet és a 
gyülekezettel énekeled: „Krisztus,
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ártatlan Bárány, Ki miértünk meg
holtál . . Észreveszed . . .  tudod, 
mikor? Ha lelkileg elcsendesedsz 
és elgondolkozol azon, ami böjtben 
és annak nagyhetében történik és 
mindazt nem úgy szemléled, mint 
ami rajtad kívül van, hanem a leg
közvetlenebbül érint téged, mert 
miattad, helyetted és éretted tör
ténik.

Igen, — ha Urunk szenvedésének 
nagy eseihényeit egészen személyes 
kapcsolatba hozod a magad életé
vel, akkor úgy érzed, iránymuta
tássá, egyúttal figyelmeztető szóvá 
lesz éppen a te számodra a böjt. 
Tekintetedet ráirányítja először a 
bűneidre, azután bűneid büntetésé
re, a kárhozatra, s ettől való sza
badulásra, a keresztre és amikor 
ezt megmutatta, figyelmeztető szó
val fordul hozzád és azt mondja: 
Szállj magadba, bánd meg bűnei
det, vidd a kereszthez és rakd le 
azoknak súlyos terhét a Krisztus 
golgothai keresztjénél. Látod, azért 
hal meg Krisztus a kereszten, hogy 
neked bünbocsánatot, kegyelmet,

új életet szerezzen halála által. Ez 
a kereszt neked az élet!

Az lesz az igazi bö jt, ha benne 
és általa engem is, téged is ma- 
gunkbaszállásra, bűnbánatra indít, 
a kereszthez vezet, o tt összetör és 
újjáteremt — a kegyelem!

L. I.

Evangéliumi böjt.
Hát van ilyen is? Nemcsak a katoli

kusok szoktak bőjtölni? A Biblia azon
ban világosan mutatja, hogy Isten aka
rata a böjt. (Pl. Márk 9, 29; Lk. 21, 34; 
i. Kor. 9, 27; Róm. 12, 1—2; Csel. 13, 
2—3; 14, 23; II. kor. 6, 5; 11, 27; Ézs. 
58, 4—7.) Miben áll azonban az evan
gélium böjtje? — Béketűrésben, meg
szentelésben, szolgálatban és győzelmes 
harcban. Egészen más ez az igazi böjt, 
mint a közismert vallásos böjtök.

Aki Isten puszta kegyelméből akar 
élni, annak a világ nem hagy békét. Gú
nyolja és üldözi. Hát még az ördög! 
Betegséggel és csapásokkal,' kísértések
kel ostromol, hogy megejtsen. I t t  kez
dődik a magunk-megöldöklésének böjt
je: a béketűrés.

Az emberek szabadjára akarnak élni. 
Erre csábítják a felébredteket is. Ök

azonban nem szűnnek meg könyörögni 
a Szentlélekért, hogy ő megtisztítsa szí
vüket, gúzsba kösse az ó-ember vágyait, 
drágává tegye előttük Isten parancsola
ta it és új engedelmességre indítsa őket 
Az önmegtagadás böjtje: a megszen
telés.

Krisztus szeretete szorongat ben
nünket, hogy többet ne íjragunknak él
jünk, hanem másoknak szolgáljunk. A 
vallásos ember gondolata mindig ön
maga körül forog, magának akar lelki 
javakat és boldogságot szerezni a böjtje 
által is. A megtért ember életében azon
ban az első helyre Isten lépett. Isten 
és az „én“ nem fér össze. Ellenben Is
ten mindig a „másokkal“ van együtt. 
Ezért a „többiek“ gondja gyötri a hívő 
embert és mások lelki-testi nyomorú
ságáért jár közben Istennél. Az igazi 
önfeláldozó böjt: amikor mások szolgá
latában elégünk.

A keresztyén élet harc, még pedig 
önmagunk ellen. A világ ellen is önma
gában harcol a keresztyén. Nem könnyű 
„kicsivé“ lenni, „lélekben szegénynek“ 
maradni, mindig csak önmagát elítélni. 
Kemény feladat a testünk ráncba szedé
se is. Kézben kell tartanunk a gyeplő
ket. Ebben az önmegtartóztatásban, le
mondásban, bőséges adakozásban kell 
gyakorolnunk magunkat. így kapunk 
győzelmet; nem a magunk erején, ha
nem azért, mert Krisztus, a Győző belé
pett életünkbe. Ezáltal a győzelem ál-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 9

Ir ta : Mohr Gedeon, Kassa.

— Imádkozzunk Palkó! — szava már csak suttogásnak 
hallotszott. — Megváltó Ür Jézus, légy az én bűnös életem
nek . . .  kegyelmes. Bocsásd meg vétkemet. . .  De nagy Uram, 
ne ródd fe l . . .  neki sem ... bűnül.

— Ki volt az, bátyám? — unszolta a fiú.
De a sólyomidomárból már elköltözött az élet. Hátra 

hanyatlott. Meghalt.
Palkónak jóformán még annyi ideje sem volt, hogy 

egyet gondoljon, m ikor a sziklákon a madarak hatalmas v ij
jogásba kezdtek. Kinézett a félig nyitott ajtón s Mihályt p il
lantotta meg, ahogy leszáll Csillagról, k ikö ti és a kunyhó 
felé tart.

Gyorsan behajtotta az ajtót. A szekrény és az ajtó mögé 
állt úgy, hogy amikor Mihály belépett, őt eltakarta a nyitva 
hagyott deszkalap.

Hallotta a gazda kurjantását, esését, matatását a sötét
ben és látta elszörnyülködését.

Palkó nem mert előjönni. Mihály ádáz haragosa és ellen
sége volt a régi murányiaknak, az egy Acsaj József kivételé
vel, aki megtűrte, mint komáját maga mellett. Ha most elő
lép, a viz se tudja róla lemosni a gyanút, hogy ő végzett a 
sólymásszal. Ismerte Deter sötét jellemét és ta rto tt is tőle.

— Jobb lesz, ha sötétben vagyunk —- gondolta. — Én 
már hozzászoktam szemmel, Mihály gazda meg semmit sem 
fog látni.

Csendben betette az ajtót.
A beállt koromsötétben tisztán látta a másik körvonalait. 

Látta, hogy lépked az asztalig, titkon mulatott is rajta, ami
kor a vizes edénybe botlott. De a hideg borsódzott a hátán, 
mikor látta, jobban mondva megérezte, hogy Mihály a kését 
húzza elő. Veszedelmes fegyver ez a sötétben. Ö is övébe | 
nyú lt Nagy félméteres pisztolyát vette kézbe, megfordította, 
csövével a markában.

Amikor a gazda szúrásra emelt karral nekiütődött, rá- 
su jtott pisztolya agyával s Mihály összerogyott.

Palkó tudta, hogy it t  nincs sok keresni valója. Bárki 
betoppanhat. A gazda is csakhamar összeszedi magát. Neki 
mennie kell. Kinyitotta az ajtót. Kilépett a ház elé. Meglátta 
Csillagot, de nem ment közel hozzá, mert már hallott a vad
ságáról.

Visszanézett a kunyhóba. Csendben hevert ott a földön 
a sólyomidomár. Levette süvegét és így imádkozott:

— Te mondottad jóságos Megváltónk, hogy aki hisz, 
üdvözül. Legyen hála Néked, hogy hitéért őt magadhoz vetted.

Azután elrebegte az Úr imádságát. Még azonban alig 
mondotta ki az áment, amikor észak felől paták dobogására 
neszeit fel.

— Mégis jön valaki! — eszmélt a valóságra. ‘
Csillag is nyugtalanul kezdett mozogni. Palkó most már 

nem gondolkodott sokat. Vállára vetette az egyik fűzfa ke t
recet a ház mellől. Megindult délnek, hol a lovát hagyta. 
A sólymok a szűk helyen embertelenül kezdtek visongani. A 
fiú  megszaporázta lépteit, hogy a sólymok zaja árulója ne 
legyen. Előnyben volt. ö  lefelé szaladt, túlnan pedig lassan le
hetett csak a hegynek menni. Felült terhével a kis ló hátára 
és nekieresztette a kantárt. Egy-kettőre elérte az erdőt. Be
ugrott mélyen a sűrűbe, lovát a ketreccel hátra hagyta, ő meg 
visszalopakodott az erdő szélére. Figyelmesen kémlelte a 
csúcsot.

Csakhamar két lovas tűnt fel a magasban. Ahogy a nap 
megaranyozta a két délceg alakot, Palkó két jó  cimborájára 
ismert bennük, Berky Gáspár volt az egyik, a murányi apród, 
Ácsaj Jóska a másik, a sólyomidomár fia.

— Szegény Jóska! — sajnálkozott a fiú. — Nem hoz 
neked sok jó t ez a mai utad.

Igaz bajtársi részvéttel nézte őket. Azonban hozzájuk 
nem akart menni. Sokat kellett volna megmagyaráznia. Talán 
el sem hiszik, hogy a sólymok , az öreg ajándéka. No meg 
aztán Mihály! Öt biz Palkó ütötte le.

Megfordult hát szépen, lovához sietett, nyeregbe pattant 
és szívében furcsa érzéseikkel igyekezett minél előbb vissza
térni a kuruc táborba.

9. Gáspár és Józsi.
A két fiú t Hefler kommandáns küldte Murányból. Ha 

tudták Szuhayék, hogy most van a jó vadászatok ideje, meg
mondták neki is emberei. S hogy már régen nem volt küz
delem, csata, harc, zaj, őbenne is erő gyülemlett fel és meg
jö t t  kedve a vadászatra.

Rothold Joáchim el volt anélkül is, de Hefler csak fel
já r t mindig a nyakára.

— Minek a sok sólyom, ha soha se használja? — mon
dogatta neki. —  Szép tavaszi nap van. Nézzünk ki egy kissé!

(Folytatjuk.)
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tál leszünk a Szentlélek Úristen esz
közei.

Mi jellemzi mármost az evangéliumi 
böjtöt?

Egész életre szóló. Könnyű volna a 
böjt, ha az csak bizonyos időre volna 
megszabva. Sokkal több ez a böjt, mint 
a katolikusoké. Azután nemcsak abban 
áll a böjt, hogy válogatunk az ételekben 
és bizonyos napokon nem eszünk húst, 
stb. Nehezebb az evangélium böjtje: ma
gunk megfegyelmezése és legyőzése.

Az igazi különbség azonban ott van, 
hogy az evangélium böjtje ingyenvaló. 
A katolikus ember azért bőitől, mert 
azt véli, hogy ezzel megtisztul bűneitől, 
kiengeszteli Isten haragját és kiérdemli 
az üdvösséget. Ez az evangélium meg
hamisítása, Krisztus gyalázása. A hívő 
Isten ingyenvaló kegyelméből ajándék
ba kapja bűnei bocsánatát és a Krisz
tus által bizonyos, hogy Isten éppen 
Őhozzá kegyelmes és ő is az örök élet 
örököse lett. Mindent megkapott és 
ezért hálából aláveti magát Isten aka
ratának. A keresztyén ember Isten ked
véért böjtöl, ingyen, érte semmit sem 
várva.

Ezért az evangélium böjtje a szabad
ság böjtje. Itt nincs semmiféle kényszer. 
„Isten senkit sem fog kötéllel.“  Még 
csak külső kötelező előírás sincsen. Mi 
belső indításra bőitölünk, azért, mert 
erre késztet a Szentlélek; mert nem ma
radhat életünk a régiben, hanem el kell 
változnunk és nem szabhatjuk magun
kat a világhoz. Ilyen igazi böjt nélkül 
lehetetlenség keresztyén módon élni, 
de ezt a hívő a maga jószántából gya
korolja. A keresztyén böjt teljesen ön
kéntes.

Végül lássuk meg tisztán, hogy el
sősorban nem a magunk erőfeszítése az 
Igazi böjt: a szent élet, hanem Krisztus 
ajándéka és müve bennünk. Nyissuk 
meg szívünket az élő. diadalmas Krisz
tus előtt, adjuk át neki magunk fö lö tt 
az uralmat és akkor ő harcol ellenünk 
és bennünk a bűnnel, világgal, ördög
gel és ő győz bennünk. Krisztus győ
zelme által az evangéliumi böjt örven
dező, vidám böjt.

Urbán Ernő.

A család téli estéi.
Azok a csendes, meghitt téli esték!
Mennyi áldás árad belőlük. Azok ad

ják vissza a családot önmagának. Azok 
adnak alkalmat és lehetőséget, hogy a 
családtagok egymásra találjanak, hogy 
a szíveiket összekötő szeretetszálak még 
szorosabbra fűződjenek.

A nappal munkája, hivatása rendsze
rin t szétválasztja a családtagokat. A 
családtagok a nap folyamán a három 
étkezésnél találkoznak egymással. De 
ezek sem igen nyújtanak alkalmat gon
dolataik kicserélésére. Hiszen evés köz
ben a magyar nem nagyon szeret be
szélni; „szavuk sem igen van azalatt, 
míg esznek, természete ez már magyar 
embereknek“ , — mondja Arany János.

A bizalmas beszélgetésre a munka 
utáni esti órák adnak lehetőséget. Kü
lönösen is pedig a téli esték. A többi 
évszak nagyon leköti, igénybe veszi a 
család minden tagját. Reggeltől estig ég 
a kezekben a munka. A vacsorái talál
kozó után — elfáradva a napi munká

ban — siet „k i-k i nyugalomra“ . Hiszen 
másnap már korán újra kezdődik a küz
delem, a harc az életért.

Amitől a többi évszak megfosztja a 
családot, azt pótolja számára a tél. A 
téli esték. Összejönnek, egymással érint
kezhetnek ilyenkor a családtagok. Meg
beszélik a napi teendőket; meghányják- 
vetik a világ dolgait. A gyermekek be
számolnak arról, amit tettek, ami a nap 
folyamán velük történt. Ha a szülő ér
deklődést tanúsít gyermekének a sorsa, 
ügyes-bajos dolgai iránt, az az apró nép
ség mennyit tud csacsogni, beszélni, kér
dezni, hogy az édesapa, édesanya csak

Az Élet fája a Kereszt.

győzzön rá felelni. A kisebbik elmondja 
■lénk gyermeki fantáziával kiszínezve, 
hogy mit csinált a babája: rossz volt: 
nindig sírt; nem akarta megenni az ebé
det. A másik, a „gyerek“ tán a lovára 
panaszkodik; vagy a csúszkálás, szánkó
zás élményét beszéli nekihevülten Az 
iskolás elmondja: mi történt az iskolá
ban; ki felelt; ki tudta a leckéjét; kit 
pirongatott, k it dicsért meg a tanító úr, 
vagy a kisasszony.

Csupa lényegtelen dolog, semmiség 
De mégis mennyi lehetőség és magától 
kínálkozó kedves alkalom arra, hogy 
szülők és gyermekek összeforrjanak; 
hogy a szívek egymás előtt s egymás
sal szemben megnyíljanak. — Ügy meg 
lehet ismerni az iskolában, hogy melyik 
gyermekkel foglalkoznak a szülei; hogy 
hol tö lti be meghitt, családias szellem 
az otthont. Egészen más a beszéde, te
kintete, modora annak a gyermeknek, 
akit csacska kérdéseivel nem hallgattat
nak el odahaza; mint azé, aki ha a lec

kéjében megakad s útbaigazításért a szü
leihez fordul, vagy odaáll eléjük: „Édes
apám, hadd mondjam fel a történelmet: 
édesanyám, kérdezzen ki a hittanból“ , — 
s azok azzal mordulnak rá, azzal to r
kolják le: „Hát mér’ fizetem azt a ta
nítót, meg a papot?“

A család légkörének, a szülő gyerme
kéhez való viszonyának, magatartásának 
óriási jelentősége van a gyermek egész 
jövőjére. Amilyen irányítást ott kap, 
olyan menetet, fejlődést vesz fel az éle
te. Amit ott hall, ott lát, az bevésődik 
kitörölhetetlenül a leikébe. Mint az anya
jegyet az arcon, úgy az otthon nyert 
benyomást is holtig hordozza magán. 
Sőt még inkább. Mert azt az éktelenítő 
anyajegyet kozmetikával manapság már 
el lehet tüntetni, de a szülők káros, 
rontó hatását teljesen soha.

Egy édesapa a téli estéivel nem tud
ván mit csinálni, alkonyat szálltán a 
kocsma felé szokta venni az útját. Poha
razás közben, pipaszó mellett o tt érezte 
csak jól magát. Egyszer, amikor hazul
ról távozik, hallja ám, hogy a frissen 
esett hóban valaki törtet utána. Vissza
néz: hát a négyéves kis fia volt. „Mész 
rögtön vissza. Hiszen elsüppedsz, elme
rülsz a hóban“ , — szól rá a gyermekre. 
„Nem édesapám, — felel az vissza; hi
szen mindenütt a maga nyomába lépek.“ 
— „A  maga nyomába“ , ez a szó szíven 
üti az édesapát s gondolkodóba ejti: ho
va fog vezetni, ha az ő nyomába lép, az 
ő nyomdokát követi a fia? Nem, azon 
a nyomon nem szabad járnia! S vissza
fordul, ölébe veszi a gyermeket; haza 
megy vele. A ttól fogva otthon, családja 
körében töltötte az estéket. S azok az 
„unalmasnak“ h itt té li esték mind- meg- 
szokottabbakká és tartalmasabbakká, 
kedvesebbekké váltak rá. És az övéire is. 
Mennyi alkalmat adnak emellett azok a 
téli esték az önművelésre, a családtagok 
látókörének a kibővítésére is. Már ami
kor a szülők belekapcsolódnak iskolás 
gyermekeik tanulmányába, mennyi min
den újul fel előttünk, amit már-már el
feledtek; vagy mennyi mindenről vesz
nek tudomást, amit az ő idejükben még 
nem tanítottak. — Aztán alig van ma 
már olyan ház, ahol újságot ne olvas
nának. A világ eseményeinek a megtár
gyalása, megvilágítása, melyben érdek
lődéssel vesznek részt a nagyobb, fe l
nőtt gyermekek (sőt bizony még a k i
sebbek is: mert őket is érdekli, hogy mi 
örténik a nagyvilágban; milyen hősies
éggel küzdenek a finnek hazájukért): 
nennyi témát, tárgyat szolgáltatnak a 
’asznos, „jóízű“ beszélgetésre, az isme
etek gyarapítására, az ész művelésére. 

■5 egy-egy, a gyülekezeti könyvtárból 
lozott, vagy másunnan szerzett jobb 
önyv, melyet az édesapa olvas fel fi- 

-yelemmel hallgató övéinek, hogy ne
mesíti a szívet s fejleszti, csiszolja az 
értelmet!

Végül esti áhítat tartásával fejezik be 
a napot. Erre is különösen a téli idő
szakban van meg a lehetőség. Nyáron 
bizony a munkában kifáradt tagok egy 
imádságos sóhaj, vagy egy rövid fohász 
után hamarosan elnyugosznak. A hosszú 
téli estéken azonban kikerül az időből 
a rendes — hajdan általános szokásban 
volt! — áhítatok tartása is. Közös ének, 
valamely bibliai rész olvasása (a Harang- 
szó-Naptár bibliai vezérfonala, illetve a 
Harangszó ..Olvassuk a bibliát“ című ro-
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vata szerint; vagy v. Virág Jenő „Hiszek 
Uram“ című házi áhítatossági könyve 
alapján). Közös esti imádság, amit a csa
ládapa olvas, vagy előmond a háznépé
nek; Miatyánk . . .  Mire a gyermekek ke
zet csókolnak szüleiknek s mindnyájan 
jó-éjet kívánnak egymásnak. Aztán p i
henni tér, „elteszi magát másnapra“ a 
család.

Milyen tartalmassá is lehet tenni azo
kat a sokak szemében unalmasnak gon
dolt téli esti órákat. Éppen mikor künn 
hideg, fagy uralkodik, mennyi lehetőség 
és alkalom kínálkozik arra, hogy bent a 
családi körben a bizalmas, kedélyes tá r
salgás által egymás iránt felmelegedje
nek a szívek. Óh azok a csendes, meg
hitt, áldott té li esték! Tőlünk függ, 
hogy csakugyan azzá legyenek.

Kiss Samu.

A gyermek és a munka
Irta: Zacher Lajos.

(Folytatás.)

Ezzel aztán vége is volt a tanításnak, 
már t. i. a meséről, mint irodalmi mű
fa jró l való tanításnak. Otthagytam, mert 
értékesebb anyagra bukkantam. A gye
rekek kíváncsian figyeltek, hogyan lesz 
belőlem gondolatolvasó. Az „áldozatot“ 
persze nem eresztettem el. Felszólítot
tam, mondja el, mit gondolt. Nagyon 
ijedt volt, hát megnyugtattam, hogy sem
mi baja sem lesz, még haragudni sem 
fogok, csak legyen őszinte. Nem volt haj
landó 'vallani. Erőltetni nem akartam, 
mert féltem, hogy elrontom a dolgot. A 
gyerekek érezték, hogy „nagy dologról“ 
van szó. Feszült lett a hangulat. Igyekez
tem feloldani.

— Én megmondom, hogy m it gon
doltál, de te is légy őszinte és mondd 
meg, jó  gondolatolvasó Vagyok-e?

Megígérte. Erre aztán jö tt a gondo
latolvasó.

— A Bözsi azt gondolta, hogy én 
nem tudok gyönyörködtetve tanítani, 
mint a mese!

Bözsi ráfelelte:
— Igen, ezt gondoltam!
Az osztály szemében kaján öröm vil- 

lánt meg: Na a Bözsi rátapintott az igaz
ságra! Egyik-másik gyerek még sajnált 
is, — ahogy az arcokról olvastam —, 
hogy ennyire ügyetlen vagyok: kiterege
tem „gyöngeségemet“ . Nem gondoltam 
arra, hogy céljaim vannak s ezért enge
dem gyarlóságomat leleplezni, sőt ma
gam segítem megmutatni.

De nem időztünk i t t  sokáig. Üj kér
dést dobtam eléjük:

— Jó volna, ha mindig mesével taníta
nék, vagy legalább is gyönyörködtetve?

A válasz nem volt kétséges. Harsogva 
hangzott az: igen!

Próbáltam vezetni őket: A sok édes
ség elrontja az ember gyomrát!

— A mese nem rontja el!
— A sok gyönyörűség megszokottá 

lesz s nem tudtok majd igazán örülni.
— Nem szokjuk meg!
— Szóval szeretitek a dolog köny- 

nyebb végét fogni!
Bent voltak a sarokban, de nem adták 

meg magukat. Újabb sakkot próbáltam 
adni. Éppen vásár után voltunk. Nálunk

vásár napján szünet van. Az egyik fiú
törökmézet árult s 1.50 P-t keresett. Ezt 
mindenki tudta az osztályban. Nekem ez 
ju tott most eszembe és megadtam az új 
tételt:

— A Lajcsi 1.50 P-t keresett vásár
kor. Nem történt meg, de tegyük föl, 
hogy hazamenet talált az úton szintén 
1.50 P-t. Melyiknek örü lt vájjon jobban: 
a keresetnek, vagy a talált pénznek?

— Amit talált! — jö tt a felelet.
Megfogództam az asztalban. Ezt az

én gyermekeim mondták! Azok, k ik esz
tendők óta az ige fényétől kapnak reg
gelenként világosságot. És íme, milyen 
sötétségben járnak!

De nem volt sok időm a gondolko
dásra. Észrevehettek volna valamit a gye
rekek s azt nem akartam. A megkezdett 
épület pedig, amihez hordtam a köveket, 
várt a további munkára. Föladtam hát a 
kérdést úgy, mintha egy véleményen 
lennék velük:

— Miért a talált pénz okoz az em
bernek nagyobb örömöt?

— Mert azért nem kell dolgozni!! — 
jö tt a megdöbbentő válasz.

Hosszúra nyúlna a cikk, ha mindent 
elmondanék, hogyan fo ly t le a beszél
getés tovább köztem és az osztály kö 
zött. Csak röviden elmondom: megálla
pították ők maguk — persze hosszas rá
vezetés után, — hogy a talált pénz épp
úgy nem ád nyugalmat, mint a lopott 
pénz. Megállapították, hogy a földi ja 
vak megszerzésének legszebb s igazán 
örömöt adó módja a munka. Megálla
pították, hogy igen boldogok voltak ők 
is, mikor a nyári kifutóskodással s más 
egyéb úton-módon pénzt kerestek s azt 
is megállapították, hogy nem annyira a 
pénz, mint a becsületes munka tette őket 
boldoggá.

(Folytatjuk.)

Csak a láza t!
Ha átokra nyílna ajkad —
Ne tedd — nem segít az rajtad!

Ha ölni űzne szenvedés 
Ne tedd — az élet oly kevés!

Ha dac kötné munkakedved —
Ve tedd — ne tetézz keservet!

Ha a sorsunkat átkoznád —
Ne tedd — keresd a keresztfát!

Ha büszke —  gőgösen halni vágysz — 
Hallgasd meg elébb a hant szavát!

Ha senki, semmi nem segít rajtad 
Hajlítsd meg egyszer a gőgös derekad!

Nem baj ha nem tudják sorsunkat az
égbe'

— Alázatunknak kereszt a mértéke! — 
Balikó János.

A diakonissza Krisz
tusi szolgálja az egy
házban hálából azért, 
amit Urától[kapott!

Diakonissza fölvétel.
A győri Evangélikus Diakonissza 

Anyaház minden évben egyszer meg
nyitja kapuját azok előtt, akik az Úr 
szolgálatának akarják szentelni életüket. 
A diakonissza-növendékek közé felvehe
tők 20—30 éves hajadonok és gyermek
telen özvegyek.

A fölvételért folyamodni kell. A kér
vény március hó 1.-ig küldendő be. 
Címzendő az Anyaházhoz és mellékletei 
a következők: a) a folyamodó által írt 
önéletrajz, b) keresztlevél, c) a szülők, 
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 diakonissza
választmány bírálja felül s a jelentke
zők március 15.-ig kapnak értesítést. A 
felvettek április 15.-re jönnek be az 
Anyaházba.

A tanfolyam teljesen ingyenes, csu- 
oán 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, mely mindig külön elbírálás 
tárgyát képezi.

Közelebbi felvilágosítást szívesen ad 
az érdeklődőknek Lukács István lelkész, 
a Diakonissza Anyaház igazgatója. 
(Győr, II., Péterffy S.-u. 5. sz.)

Ki a diakonissza ?
Talán senki nem jellemezte szeb

ben a diakonisszát, mint Löhe V. a 
diakonissza ajakára adott alábbi 
szavakban: „Mit akarok? Szolgálni 
akarok! — Kinek akarok szolgál
ni? Az Úrnak az ő nyomorult és 
beteg tagjaiban! — És mi a ju
talmam? Én nem jutalomért és 
háláért szolgálok, hanem hálából és 
szeretetből. Jutalmam az, hogy 
szolgálhatok! — És ha emiatt el
pusztulok? Ha elpusztulok, elpusz
tulok — mondotta Eszter, aki pe
dig nem ismerte Azt, Aki kedvéért 
én elvesznék, de Aki engem elvesz
ni nem enged. — És ha megöreg
szem? Szívem akkor is virul, mint 
a pálmafa és az Úr megelégít ke
gyelmével és irgalmával. Isten ne
vében békén megyek utamon és 
nem félek semmitől.“

A Pusztaszentetornyai Evangélikus 
Asszonyok február hó 11.-én vasárnap 
este 7 órakor szeretetvendégséget ren
deznek az építendő templom javára. A 
műsoron szerepelnek: Benczúr Márta,
Csiszár Irén, Csiszár Katalin, Fekete 
Erzsébet, Für Etel, Hári Gizella, Jankó 
Magda, Navota Zsuzsanna, Németh Ka
talin, Boros Sándor, Csizmadia Ferenc 
és Horváth Sándor.
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L e v é l
F in n o rs zá g b ó l.

Vapalahti Topi finn lelkész, akit 
Magyarországon is sok helyen jól 
ismernek, levelet írt a finn frontról 
Mint tartalékos hadnagy, harcol az 
első vonalban a hit, haza és otthon 
védelméért. Gyülekezetét, mely a 
Mannerheim-vonalon kívül, egé
szen az orosz határ közelében fek
szik, már az első nap folyamán el
foglalták az oroszok. Paplaka po
rig leégett s nem maradt meg más 
vagyonukból, mint rajta a kincstá
ri katonai ruha s feleségén ami raj
ta volt. Két gyermeküket már előbb 
közép-Finnországba a nagyszülők
höz vitték el. A kifosztottság kese
rű érzései között felesége ezt mond
ta neki: 10 évvel ezelőtt, mikor ösz- 
szekerültünk szintén semmink sem 
volt, csak adósságunk. Most keve
sebb már az adósságunk, meggaz
dagodtunk két egészséges gyer
mekkel, miért ne kezdhetnénk hát 
mindent újra, mikor a haza meg
mentése a fő mindenek előtt!

Azt is írja, hogy katonái azt szok
ták mondogatni: nekünk a legma
gasabb hadvezetőségünk van, ami 
csak egyáltalában lehet. Arra céloz
nak ezzel a mondással, amit a fron
ton minden nap megtapasztalnak, 
hogy velük van az Isten.

Leírja, hogy az egyik katonát, 
aki aggodalmaskodott afölött, 
hogy mi lesz a vége a harcnak, így 
vigasztalta barátja: „Ne felejtsd el, 
hogy nekünk Istenünk is van és 
Mannerheimünk is, az oroszoknak 
pedig sem Istenük, sem Manner- 
heim jük."

Téli táborból.
Nem szól az erdőben a dalos madárka, 
Nem nyílik az erdők sok tarka virága, 
Nem száll a pacsirta dalolva az égnek, 
Nem hallani dalát a fülemilének.

De nem szűnt meg minden, nem szűnt
meg az élet.

I f jú sziveinkben Krisztus hite ébredt. 
Szívbéli éneket zengedez az ajkunk,
A Sátán hatalma nem vesz erőt rajtunk.

Madár dala helyett fölzendül az ének, 
Nyíló virág helyett kinyílnak a szívek. 
A kinyílott szivek mind, mind Krisztust

várják,
Nem leli meg bennünk Sátán a tanyáját.

Nem szól az erdőben a dalos madárka, 
De nyílik szívünkben a hitnek virága. 
Nem száll a pacsirta dalolva az égnek, 
De fölszáll a jkunkról zengedező ének.

Kovács Jenő.

O L V A S S l!K _ A  BIBLIÁT
Miért ha lt meg az Úr Jézus?

I. Hogy betöltse az írásokat.
Február 11. A húsvéti bárány. II. Mó

zes 12, 1—13. A bárány vére életet je- 
'entett azok számára, akik védelme alá 
menekültek. A Krisztus vére örök éle
tet jelent azok számára, akik benne hisz
nek és védelme alá menekülnek. (I. Pé
ter 1, 18— 19.) Pál apostol Így kiált fel: 
,A mi húsvéti bárányunk a Krisztus 
megáldoztatott érettünk!“ (I. Kor. 5, 7.1 
\z  ószövetség népe a húsvéti bárányt 
ette, az újszövetség népe az Isten bá
rányának testét. Mert az Úr Jézus pa
rancsolja, hogy az úrvacsorában együk 
az ő testét!

Február 12. A bűnbak. III. Mózes Ifi, 
1—21. Izráel népe nagyon jól érezte, 
hogy bűnéért halált érdemel. Egyfelől 
Azázel, vagyis a Sátán, mint kérlelhetet
len vádló, másfelől Isten igazsága kö
vetelte ezt. Izráel, hogy saját életét 
megtarthassa, helyettes áldozatot kere
sett. Erre szolgált a bűnbak az engesz- 
telés nagy ünnepén. — A mi bűneinket 
az Isten báránya hordozza. Keresztelő 
János e szavakkal mutatja be az Ür 
Krisztust a népnek: „íme az Istennek
ama báránya, aki elveszi (helyesebben: 
hordozza) a világ bűneit!“ (János 1, 29.)

Február 13. A Fiú készsége. Zsoltár 
40. 1—11. Az ószövetségi törvény a jö 
vendő javaknak csupán árnyéka volt. A 
bakok és bikák vérénél jobb áldozat 
kellett. Olyan vér, amely örökkévaló 
hatóerővel bír. Olyan áldozat, melyet 
nem kell újból és újból megismételni. 
Erre az egyszeri, de örökre hatékony 
életodaáldozásra vállalkozott az Ür Jé
zus. (Zsid. 10. r.)

Február 14. A keresztrefeszítés. Zsol
tár 22, 1—20. Ezt a zsoltárt kezdte 
imádkozni az Ür Jézus a kereszten. A 
nagy kínok miatt azonban csak a kez
detéig jutott. Figyeljük meg. hogy ama 
sötét órában a Golgotán a 7. 8. 9. 14— 
19. versek szóról-szóra beteljesedtek! 
Valóban meglepő, hogy kezeinek átlyu
kasztása, ruháinak felosztása mind-mind 
meg volt jövendölve ebben a zsoltárban.

Február 15. Urunk helyettes szenve
dése. Ézsaiás 53, 1—12. Már Fülöp 
apostol kifejtette a szerecsen főember 
előtt, (Csel. 8. 26—35 ) hogy az a bá
rány, akit mészárszékbe vittek, aki bű
neinkért megsebesíttetett, aki érettünk 
megostoroztatott és kínoztatott, akire 
az Ür mindnyájunk vétkét reá veté, de 
akinek sebeivel meggyógyultunk — az 
senki más, mint az Űr Jézus Krisztus, 
aki helyettes szenvedésével betöltötte 
ezt az ószövetségi próféciát.

Február 16. Urunk kicsúfolása. Zsol
tár 109, 22—27. Urunk szenvedése tö r
ténetében, a kicsúfolások, gyalázkodá- 
sok és fejcsóválások mind-mind ponto
san beteljesedtek. Talán még a testi fá j
dalomnál is kínosabb volt a lelki fá j
dalom, amit a nép és vezetők csúfoló
dása okozott a nagy szenvedőnek. A 
gúny éles nyilai át- meg átjárták szí
vét. De ennek az ószövetségi jövendö
lésnek is be kellett teljesednie. (Olv. 
Máté 26, 53—54.)

Február 17. Az írások beteljesedése. 
Lukács 24, 44—48. Nagyobb becsben 
kellene tartanunk az ószövetségi íráso

kat, melyeknek betöltéséért Urunk szen
vedett és meghalt. Hiszen e szenvedés 
által szerezte meg nekünk a bűnbocsá
natot, az üdvösséget és mennyországot! 
Együgyü vélekedés az, hogy az ószövet
ség elhagyható volna a keresztyén Szent- 
írásból! Tanuljuk azzal a tisztelettel és 
engedelmességgel olvasni az írásokat, 
amellyel Üdvözítőnk tette.

Harmati Béla.

K A R C  O ^ L  Á T O K

A finneK fittéről
csodálatos eseményeket jegyeznek 
fel. Egy gazdag karéi iái asszony 
egyetlen poggyásszal és két unoká
val érkezett egy lelkészhez. A lel
kész kérdésére, hogy mindene az, 
amit a kezében visz, azt felelte: 
gazdagnak érzi magát, mert férje 
és fia a fronton vannak. Egy másik 
anya megfagyott gyermekévei a 
karján így kiált fel: „A gyeirnek 
Istené volt. Nem fontos, hogy meg
halt. Az a fontos, hogy az ország 
szabad maradjon és mi mindig tud
junk itt imádkozni!" Egy gazdag 
földbirtokos ezt mondja: „Megma
radt a Bibliám és Isten újra kivirá- 
goztatja a földet, amelyet az em
ber pusztasággá akart tenni."

H E T I  K R Ó N I K A
A balkáni államok külügyminiszterei 

Belgrádban ülést tartottak. A kiadott hi
vatalos jelentés szerint a balkáni álla
mok kitartanak eddigi békepolitikájuk 
mellett és igyekeznek jóviszonyt terem
teni a szomszéd államokkal. — Románia 
továbbra is merev álláspontot foglal el 
Magyarországgal szemben. Akárcsak an
nak idején Csehszlovákia. — A magyar- 
jugoszláv viszony egyre javul. — Fran
ciaország nemrégiben feloszlatta a kom
munista pártot. Most katonai törvény
szék elé állítják azokat a kommunista 
képviselőket, akik a feloszlató rendelet, 
ellenére és óta is fenntartották a pártot. 
— Naponként több száz repülőgép bom
bázza Finnország különböző városát. A 
finnek hősi és eredményes ellenállása to 
vább tart.

az e g y h á z i  e s z t e n d ő
B ö jt 1. vasárnapja.

I .  M ó z e s  3 : 1 — 6 .  v .

Az első kísértés éri az embert,és íme 
az ember elbukik. Nem tudunk megáll
ni tehát magunktól. A Sátán legyőz e's 
kárhozatba sodor. Szükségünk van va- 
lakire, aki a kísértésben, szenvedésben, 
halálban legyőzi a Sátánt és összetöri 
hatalmát. Böjt azt hirdeti, hogy a kísér
tésben diadalmas, szenvedés keresztjét 
hordozó Krisztus itt van, meghal helyet
tünk. Menjünk Hozzá, imádjuk Öt! 
A d j u n k  h á l á t :
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Hogy Krisztus diadalmaskodott már 
a kísértésen, szenvedésen, és halálon.

Hogy kész bűneinket magára venni 
és a keresztre ráfeszíteni, hogy meghal
ván a bűnnek, éljünk ö  általa. 
K ö n y ö r ö g j ü n k :

Hogy adjon erőt a kisértések komo
lyan vételére és minden gonosz kíván
ság legyőzésére.

Hogy tartson meg a hitben, nehogy 
kételkedők, Isten ellen lázadók legyünk 
és Istennel való közösségből kiessünk.

Ének: 184.

H Í R E K

Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök a kemeneshőgyészi gyülekezetbe 
lelkészül megválasztott Váczy Dezső pá
pai hitoktató-segédlelkész helyére Domb-' 
László pécsi segédlelkészt, Pécsre pedig 
segédlelkészül Hammer Jánost helyezte 
Pálfi Miklós zalaegerszegi segédlelkész 
részére tanulmányi szabadságot engedé
lyezett és helyére Zalaegerszegre Békés 
József segédlelkészt küldötte ki.

Győr. Január 28-tól február 4-ig evan- 
gélizáció volt, melyet vitéz Sréter Ferenc 
bányakerületi missziói lelkész végzett. 
Az evangélizációnak, melyen az evan
gélikus és református hívek együtt vet
tek részt, átlag 250 résztvevője volt min
den este, akik nagy lelki áldást nyertek 
az evangélizációból. Minden előadás után 
csoportonként utóösszejövetelek voltak 
befejezésül pedig február hó 4.-én úr
vacsorázás.

Győri Diakonissza Anyaház. F. hó
10.-én volt 30 éve annak, hogy a győri 
Diakonissza Anyaház vezető-nővérei Győ
rö tt megkezdték a diakonissza munkát 
s ezzel alapot vetettek a most folyó 
nagyarányú munkának.

A Budapest III. kér. (Óbuda-Ujlaki) 
evangélikus egyházközség a böjti idő
szak minden péntekén, valamint a nagy
hét első három napján templomában es
te 7 órakor böjti istentiszteletet tart. 
A böjti istentiszteletek közös tárgya: M it 
te tt az Úr Jézus a keresztfán? Igehir
detők és egyéb témák: Február 9.-én: 
Farkas Lajos csillaghegyi lelkész: „Szen
vedett." Február 16.-án: dr. Szilágyi Je
nő s.'lelkész: „Megbocsátott.“ Február 
23.-án: Szenczy Gábor nagytarcsai lel
kész: „Szeretettel gondot viselt.“  M ár
cius 1.-én: Zászkaliczky Pál fó ti lelkész, 
alesperes: „K itárta a menny kapuit.“ 
Március 8.-án: Zulauf Henrik, a Fébé 
Evangélikus Diakonissza Egyesület lel
késze: „Hordozta bűneinket.“ Március 
15.-én: Kemény Lajos esperes: „Elvé
gezte -megváltó művét.“ M it tegyünk mi 
a keresztfára való tekintettel? Március
18. -án: Mohr Henrik: „Gondold meg, 
hogy miért tette ezt az Ür.“ Március
19. -én: Danhauser László: „Hagyd el az
ó-embert.“ Március 20.-án: Stovicsek
Gusztáv: „Vedd fel az új-embert.“  — 
Adakozás minden alkalommal az orgona
alapra.

A szentetornyai evangélikus egyház 
a böjti időszakban „Jézus Krisztus a bé
kesség szerzője“ címen böjti igehirdetés
sorozatot tart a templomban, az alábbi 
sorrendben: Február 8.-án: „Békétlen
világ.“ Ruttkay-Miklián Géza szentetor
nyai lelkész. Február 15.-én: „Isten ellen

ségei.“ Nagy József csanádapácai le l
kész. Február 22.-én: „A  közbenjáró.“ 
Takács János tótkomlósi állami h itok
tató. Február 29.-én: „Egy megbékélt 
ember.“ Sárkány T ibor szentesi s. lelkész. 
Március 7.-én: „A  hit békessége.“ Keve 
Lajos nagymágócsi lelkész. Március 1.- 
én: „A  békéltetés szolgálata.“  ifj. Rimár 
lenő rákóczitelepi lelkész. Március hó 
21.-én: „A  megbékélt világ.“ Koszorús 
Oszkár szentetornyai segédlelkész. — Az 
gehirdetéseket minden alkalommal val
lásos esti műsor keretezi. — Offertó- 
rium.

A budapesti evangélikusok finn szabad
ságünnepe. A Luther-társaság a fasori 
evangélikus gimnázium dísztermében 
finn szabadságünnepet tartott, amelyen 
többek között megjelent Onni Talas bu
dapesti finn követ és felesége, Nagy Ká
roly nyug. altábornagy, Kring Jenő táb
lai tanácselnök és Träger Ernő minisz
teri osztályfőnök is. A Hiszekegy után 
Fabinyi Tihamér megnyitó beszédében 
finnországi útjának emlékeiről beszélt, 
Szeleczky Zita finn költők verseit adta 
elő. Ezután a kelenföldi evangélikus 
énekkar Weltler Jenő vezetésével finn 
szerzők alkotásait szólaltatta meg. Weö
res Gyula, a helsinkii egyetem magyar 
'ektora pedig közvetlen tapasztalatok 
alapján beszélt a finn nemzet szabadság- 
harcáról. Basilides Mária és Koréh Endre 
finn és magyar dalokkal szerepelt. Bán 
Madár Runeberg verseiből olvasott fel 
saját fordításában, majd Garamné Kallio- 
liemi Sole, az egri evangélikus lelkész 
finn születésű felesége tartott előadást a 
finn nő lélek- és jellemrajzáról. A zár
szót Kovács Sándor püspök-elnök mon- 
lotta. Utána pedig az egész gyülekezet 

imádságban és a finn himnusz éneklésé
ben emelkedett fel a népek mindenható 
Istenéhez, kérve megsegítő kegyelmét a 
finn nemzet számára. A szabad adakozás 
az ünnep végén 460 P-t, azaz Négyszáz
hatvan pengőt eredményezett a finn Vö
röskereszt javára. A közegyház képvi
seletében jelen voltak Pesthy Pál, az 
egyetemes egyház, Sztranyavszky Sán
dor a dunáninneni kerület, Kemény La- 
ios esperes a bányai tiszai egyházkerület 
és a MELE képviseletében dr. Sólyom 
Jenő a hittudományi kar képviseletében. 
Képviselve voltak a többi egyesületek 
és testületek is.

Az újpesti egyházközség és az alag- 
dunakeszi fiókegyház egyesített népmoz
galmi adatai: Keresztelés: 142; fi 70, nő 
72. Konfirmáció: 40; f i 21, leány 19. Es- 
ketés: 41; tiszta evangélikus 8, reverzá- 
lis javunkra 21, reverzális kárunkra 3, 
csak polg. 6. Temetés: 58; fi 31, nő 27. 
Áttérés: 102: hozzánk 95, tőlünk 7. Ú r
vacsora: 1600; Újpest 1298, Alag 166, 
Kisalag szórv. 34, beteg úrv. 102. Ado
mányok: egyh. céljaira 107, perselypénz 
642, értesítőre 434, gyűl. házra 1091, ár
vaházra 265, Nőegylet céljaira 1533, Ifj. 
Luther Szöv. céljaira 154, cserkészet cél
jaira 400, összesen: 4626 P Segélyezé
sek: Egyh. 1264, Nőegylet 2480, Ifj. Lu 
ther Szöv. 659, öszesen 4403 P.

A szőkedencsi Ifj. Egyesület január 
27. és 28.-án este jó l sikerült műkedvelő 
előadást rendezett. A tiszta jövedelem 
55 P-t eredményezett, melyet az egye
sület saját céljaira fordít. Szereplők vol
tak: Takács Mariska, Tamás Rozália, 
Papp Irén, Papp Anna és Márton Karo

lta. Férfiszereplők: Papp Jenő, Papp 
László, Papp Ferenc, Varga Pál, Papp 
Lajos és Tamás Sándor. — A beta
nítást Boros István helybeli evangélikus 
tanító végezte.

Budapest-Angyalföldi Luther Szövet
ség februári szeretetvendégségén Karsay 
Gyula oki. közgazdász: „Kicsiny dolgok 
a mindennapi életben“ címen ta rto tt elő
adást. Dr. Remport Elek főgimn. tanár 
költeményeiből adott elő. Pauer György 
hegedűművész játékát és Záhony János 
énekét harmóniumon kísérte Koch Ist
ván karnagy. Bertalan Ilonka, Brugger 
Janka és Hegedűs Edit „Marka megvál
tozik“ jelenetet adták elő. Rimár Jenő 
bibliamagyarázata és imája fejezte be a 
szépen sikerült estét.

Bőjtiesték Rákóczitelepen. A rákóczí- 
telepi-gyopárhalmi evangélikus egyház- 
község febr. 13.-tól márc. 11.-ig minden 
kedden este 6 órakor a rákóczitelepi áll. 
elemi iskolában böjti istentiszteleteket 
ta rt a következő témákról és igehirde
tőkkel: Krisztus keresztje. Február hó 
13.-án: Miattam. Kovács Andor m. k ir  
korm. főtan, főesperes. Február 20.-án 
Érettem. Horémusz Pál orosházi ig. lel 
kész. Február 27.-én: Bennem. Keve La 
jós nagymágócsi lelkész. Március 4.-én 
Velem. Ruttkay-Miklián Géza szentetor 
nyai lelkész. Március 11.-én: Általam 
Molnár Endre orosházi gimn. tanár-lei 
kész. — Mindezen alkalmakra szeretet 
tel hívjuk és várjuk híveinket. — Feb 
ruár 18.-án d. u. 5 órai kezdettel mű 
soros szeretetvendégséget rendez a rá 
kóczitelepi evangélikus Nőegylet, Ifjú  
sági és Leánykor az épülő templom ja 
vára. Ez alkalommal gazdag műsor ke 
rétében Ruttkai-Miklián Géza szentetor 
nyai evangélikus lelkész tart ünnepi elő 
adást.

H A T Á R  O K O N  T Ú L
Svédország. Einar Billing püspök 

meghalt 68 éves korában. 1920-tól volt 
püspök.

Finnország: Brunner Emil svájci teol. 
tanár levelet ír t a finnekhez, amelyben 
többek között ezt írja: „A  finn példa 
bátorítás a többi kis népek számára 
is.“  — A Francia Protestáns Szövetség 
elnöke is levelet intézett Kaila érsekhez, 
közölve azt, hogy a francia protestán
sok is imádkoznak Finnoiszágért. — A 
norvégektől is kaptak a finnek meleg 
üdvözlő levelet Hallesby theol. tanáron 
keresztül.

A finnek nagyon vigyáznak templo
maik szentségére. A harangokat nem 
szabad másra felhasználni, csak egyházi 
célokra, tehát légi riadók jelzésére sem. 
Abban az időben azonban, amikor az or- 
szágútak tele voltak menekülőkkel, a 
templomok éjjel-nappal nyitva voltak, 
hogy az idegen vidékeken fáradtan me
nekülő emberek megpihenhessenek 
benne.

Az egyházi főhatóság rendeletet 
adott ki, hogy ha egy területet k iüríte
nek a polgári lakosságtól, a polgári la
kossággal együtt kell mennie a gyüleke
zet lelkipásztorának is, magával vive az 
anyakönyveket. A tapasztalat ugyanis 
azt mutatta, hogy az idegenbe költöz
tettek mindjárt otthonosabban érzik 
magukat, ha papjukat is maguk között
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tudják. — Az egyik határvidéki gyüle
kezetét az ellenséges támadások miatt 
ki kellett üríteni s a hívek nem tudták, 
hogy a támadás és menekülés közben 
mi történt a lelkésszel. A gyülekezet új 
lakóhelyén vasárnap összegyűlt a temp
lomban s mikor lelkészük megjelent kö
zöttük a gyülekezet tagjai felállottak 
és megindultan el kezdtek kiáltozni: 
„ I t t  van a papunk, megmenekült!“

A finn katona-lelkészek számára 
ritkán lehetséges, hogy nagyobb csapat
testeknek tarthassanak istentisztelete
ket s ezért sorra járják a katonai sát
rakat s ott tartanak áhítatot a katonák 
számára. Az egyik lelkész leírja, hogy 
élete legmegrenditőbb élménye az volt, 
mikor egy véres támadást visszaverő 
ütközetből visszatérő katonák úgy vé
resen és fáradtan, ahogy beértek a raj- 
vonalba, minden parancsszó nélkül ön
kéntelenül letérdeltek, hogy hálát adja
nak Istennek szabadításáért.

A finn misszió-társaság az orosz fog
lyok között kezd missziói munkát. A 
bombázások a missziói-társaság székhá
zét is megrongálták. Az orosz foglyok 
nem merik közölni életbenmaradásukat 
az otthoniakkal, mert hozzátartozóik
nak az orosz hatóságok kellemetlen
kednek akkor, ha megtudják, hogy élve 
kerültek fogságba.

A hősi halott lelkészek között van 
Ervola Sakari fiatal lelkész is, aki tar
talékos zászlós volt s január 9.-én esett 
el, mint ahogy a finn hősi halottak 
gyászjelentései állandóan írják: a hit, a 
haza és az otthon védelmében.

A Kotimaa vezető helyen közli a 
Gyógyíts meg engem U ram ... című 
íniádságos könyvből Szabó József el- 
mélkedését: Csendben a kereszt alatt, 
és a püspöki karnak a finn gyűjtést el
rendelő körlevelét s meleg szavakkal 
emlékezik meg a Harangszó finn szá
máról és a Kuortti könyv kiadásáról.

Dánia. Ebben az évben két dán püs
pök megy nyugalomba előrehaladott 
kora miatt: Oldenburg aalborgi püspök 
és Brunner Rasmussen aarhuusi püspök.

Észtország. Az ú j észt püspök: Kopp 
János 1874.-ben született, a tartui egye
temen a gyakorlati teológia tanára volt.

Oroszország hódításával kapcsolatban 
10.000.U00 keresztyén ju tott szovjet 
fennhatóság alá Lengyelorszában.

K Ü L Ö N F É L É K
Nagy útépítés munkálatát vette terv

be a kormány 34 millió pengő költség
gel. Körülbelül ezer falut és tanyát akar 
járható útakkal bekapcsolni a forga
lomba.

Diakonissza-intézet Európa legésza
kibb pontján Oulu finn városban van. 
Az intézet kórházának homlokzatára ez 
van felírva: „A  bejövöknek reménység! 
A bentmaradóknak vigasztalás! A távo
zóknak áldás!“

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
P. M.-né Nagykáta. A küldött bélye

geket köszönjük. — K. L. Enying. Mai 
számunkban hirdetjük. — Sz. J. Rtelep. 
Mindig szívesen közöljük a beküldött 

icikkeket. Mostaniak a jövő számban 
Ijönnek. A jókívánságokat hálásan kö- 
jszönöm,

J Ó  K Ö N Y V E K

Zongor Béla: Konfirmációi Kátéjának 
ismertetését múlt számunkban már kö
zöltük. Midőn a figyelmet ismét felhív
juk rá, egyúttal közöljük, hogy a könyv 
ára 50 fillér és a szerzőnél, Körmend, 
Vas m., illetve Kókai Lajosnál Budapest, 
IV., Kammermayer K.-u. 3. kapható.

Karácsonyi Rózsák. Ezen a címen fo r
dította le Szerb Anna, Hoffman A.-né 
német nyelvű könyvét. Az eredeti mű 
95.000 példányban kelt el. Egy intézetben 
nevelkedett fiatal leány férjhez megy 
egy fiatal imádkozó és hívő orvoshoz 
A fiatal fé rj bizonyságtevő élete meg
változtatja a világias gondolkodású asz- 
szonyt. Isten nagy megpróbáltatást küld 
reá: férje hirtelen meghal, kislánya szü
letik és testileg, lelkileg összeroskad a 
„kereszt“ súlya alatt. Uj helyzetében 
azonban lassan ráeszmél új hivatására: 
milyen jó keresztyénnek kell lennie, 
hogy gyermekét is Isten gyermekévé ne
velhesse. A könyv az ifjúság áhítatos 
irodalmának egyik gyöngyszeme, — 
könnyed, élvezetes napló formában van 
írva. Érdekes és hasznos olvasmánya lesz 
a jegyesek és fiatal házasoknak is. Na
gyon kívánatos, hogy minden egyházi 
könyvtár megszerezze a maga számára. 
De ajánlható a hitközösségek iratterjesz
tése számára is. Ahol pedig szokásban 
van a jegyesek könyvvel való megaján
dékozása, o tt egyedül álló, építő hatást 
fejthet ki, mert Krisztushoz vezeti a lel
keket. A hívő szülőket nagy hálára kö
telezte a fordító, hogy nevelő munká
jukhoz ily jó segédeszközt ad a kezük
be, mint ez a könyv. — Megrendelhető 
a fordító címén: Budapest, Olasz Fasor 
45/a, és a 44.940 számú postatakarék
pénztári csekkszámlán. Ára a Harangszó 
olvasóinak 2.80 pengő.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Eljegyzés. N é m e t h  M a r g i t o t ,  Né
meth Sándor evangélikus lelkész és Kiss 
M argit leányát, eljegyezte vitéz dr. pusz- 
tarádóci Basó I s t ván ,  vitéz Basó Ödön 
nyug. ezredes és Kotsis Edith fia. — 
Haás  G y u l a  és Ko z ma  K a r o l  in 
Győr, jegyesek.

Halálozás. Súlyos csapással látogatta 
meg Isten Károlyi Endre ostffyasszony- 
fai földbirtokost, a dunántúli egyház
kerületi Gyámintézet volt világi elnökét 
és családját. Neje, szül. péteri Takáts 
Valéria január 28.-án 66 éves korában 
meghalt. A jó szívéről, kedves, közvet
len modoráról jólismert, vallásosságáért 
és hithűségéért sokak által tisztelt és 
nagyrabecsült úrinőt nagy részvét mel
lett január 31.-én Ostffyasszonyfán, a 
családi sírboltban temették el. Isten v i
gasztaló kegyelme legyen a gyászolók
kal, akik a feltámadás hitével búcsúztak 
a sírparton az elköltözőtől. — Müller 
Gusztáv a Rimamurány-Salgótarjáni Vas
mű Rt. mérnöke, az evangélikus egyház- 
község presbitere január 29.-én életének 
57., boldog házasságának 30. évében, 
hosszú, keresztyéni türelemmel hordo
zott szenvedése után az Úrban csendesen 
elhunyt Űzdon, — Feltámadunk!

M A G Y A R  G A Z D A
Terményárak. Búza 20.15—21.15, rozs 

16— 16.45, takarmányárpa 17.60—18.35, 
zab 20.40—20.65, tengeri 20.40—20.70 P 
métermázsánként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok to ly iak  b e ;

Ádámné Veszpréinvarsány, Palkovics 
Gyuláné Gyulaakna, Velky Béla Kondo
ros, Koutsek Lászlóné Debrecen, Kiss 
Lajos Szentgotthárd, id. Lada József 
Szombathely, dr. Valkó Miklós Szom
bathely, Hoffmann Samu Kaposszekcső, 
Novák István Zalatárnok, Bencze Rezső- 
né Mátyásföld, Kiss Mária Budapest, dr. 
Molnár Gyula Budapest 60—60 fillér. — 
Sztrókay Sándor Győr, özv. Kenessey 
Jenőné Bonyhád, özv. Schliefer Imréné 
Szombathely, özv. Káldy József né Szom
bathely, Borsody János Győr, Németh 
János Orosháza, özv. Ebner Gyuláné Pi
lis, dr. Vidonyi Sándor Győr, Lukáts 
Árpádné Körmend, Hollósy József Szom
bathely 72—72 fillér. — özv. Keresztes 
Pálné Szülök, Grabner János Magyar- 
diószeg, Pósch György Győr 80—80 f i l 
lér. — Lipták Lajosné Békéscsaba, 
Schrödl Mátyásné Levél, Kiss Lajosné 
Győrujfalu, Szigethy Istvánné Győruj- 
falu, dr. Tóth Géza Budapest, Czink Fe- 
rencné Szend, Evangélikus iskolagyüle
kezet Rábaszentandrás, Honétzy M argit 
Tokaj, Ádám Antalné Kiskőrös, Sala
mon Ferencné Kővágóőrs 1—1 pengő. — 
Fodor Kálmánná Győr, Bulkay Lajos 
Győr, Seregély József Székesfehérvár, 
Horváth Rózsi Tét, Becker Ferenc Sár- 
szentmiklós, Evangélikus Leánygyüleke
zet Tét, Wolksbauer Jenőné Győr 1.20— 
1.20 pengő. — Bokor István Uraiujfalu 
1.46 pengő. — Jantsovits Nelly Szarvas, 
Nagyszebeny Rudolfné Pécs 1.72—1.72 
pengő. — özv. Varga Jözsefné Zalaist- 
vánd, D, Elseaux nővérek Balassagyar
mat, Sturman Rezső Bátaszék 2—2 pen
gő. — Király Erzsébet Sárvár 2.20 pen
gő. — Róth Gyula Földsziget, dr. Zun
del Frigyesné Aszód 2.60—2.60 pengő.
— Meszleni konfirmandusok 2.75 pengő.
— Heszler Samu Sopron, Kőszegi kon
firmandusok gyűjtése, dr. Thebusz Ala
dár 5—5 pengő. — Csekő Edéné La- 
joskomárom 5.20 pengő. — A kőszegi 
leánygimnázium Belmissziói-egyesülete 
20 pengő.

Keresem dr. Külley Pál evangélikus 
adatait, aki született 1865—66—67 kö 
zött Bátorkeszin, Esztergom megyében. 
Szülei nemes Külley Ágoston és Hőszl 
Mária. A megtalált okmányt utánvét kéri 
Pagács Lajos m. kir. alezredes Pécs, 
lladtest-parság. 1— 1

O L V A S  D 
TERJESZD 
TÁMOGASD 

A I Î RANBSZDT!
Olvasd a Bibliát,

megtalálod benne a mennyország útját!
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b e fo ly t  g y ű jté s .

Mailach Györgyné Bonyhád 5, Nagy 
Miklós és felesége Weimpuszta 30, Isme
retlen adománya Eger 10, Magyarkeri 
filia  5, Torvaji filia  7.20, Lullatelepi filia  
20.50, Sérsekszőlősi filia  19.40, özv. Benes 
Emilné Sopron 3, Pásztói Vasárnapi Is
kola 16.08, Deés Kálmán Vác 5, Ruszka 
Béla Balatonlelle 1, Langer Erzsébet Ba
latoniéin 1, Kovács Erzsébet Gyéké
nyes 2, Környei Vilma Borjád 2, Kapos
vári egyh 5, Balog Anna Eger 10, 
Mencshelyi róm. kát. Nőegylet 10, 
Fröhlich Lajosné Alberti-Irsa 2, Paár Ist
ván Győr 1, özv. Becht Henrikné Bony
hád 2, Soós Mihály Dunatőkés 10, özv. 
Czikora Istvánná Rozsnyó 10, Klein M ik 
sa Rigyácz 20, Nagyrévi egyh 3, Polónyi 
József Kazárbányatelep 1, Benedek 
László Győr 2, Alsósági egyh 136.86, 
Domonyi egyh 2.26, Dubraviczky Erzsé
bet Pásztó 5, Délszabolcsi egyh Nyíregy
háza 10, Tállyai egyh 13, Somogydö- 
röcskei ev. népisk. gyűjtése 5.68, D. Kapi 
Béla püspök Győr 100, Szabadi egyh 
22.54, Kőszegi ev. leánygimn. tanári tes
tületé és tanuló ifj. gyűjtése 182.32, Sop
roni ev. líceum igazgatósága 227.81, Ku- 
tassy Irma Budapest 1, Rostási Istvánná 
Pestszentlőrinc 5, Felpéci egyh 3, Győr- 
szabadhegyi Leányegyesület 30, Pécsi 
egyh 67.79 (összes gyűjtése 732.16), Koz
ma Imre Tét 2, Ihász László Tét 1, 
Szentantalfai Hitelszöv. 25, Szentantalfai 
Hangyaszöv. 5, Tscheik Ernőné Buda
pest 5, Bonnyai isk. gyűjtés és ünnepély 
30.27, Sopronbánfalvai ev. egyh. el. isk. 
tanulók gyűjtése 40.74, Dunatetétleni 
szórványegyh 25.72, Czitó Győzőné Bu
dapest 1.20, Németh Vendelné Sashegy- 
pu:zta 2, Hol|czy Jánosné Balatonarács 
7, Berecz Zoltán Tök 1, Ózdi egyh 5, 
Kalmár Lajos Győr 3, Ónody Dezsőné 
Pápa 1, Kallós Erzsébet Győr 5, Kerepes- 
KistarcsL fiókegyh 10.52, Kistarcsai özv. 
Papnék f Lthona lakói 20, Mészáros Imre 
Zalacséb 2, özv. Palkovits Györgyné 
Révfülöp 3.20 pengő.

A lelkész urakat kérem, ha gyüleke
zetükben tudnak oly evangélikus házas
párt, aki fogyatékos gyermekek gondo
zására vállalkozna, hívják fel az illetők 
figyelmei intézetemre, hol március else
jétől biztos kenyeret adó foglalkozást 
találhatnak. Érdeklődők mellékeljék a 
lelkészi hivatal ajánló sorait, mert a fel
vételnél ez a döntő. Magyar Bethel, Bu
dakeszi. 1— 3

Sokszorosítást, jegyzetek írógépi má
solását vállalom jutányos áron. — Kuti 
Sándor Győr, Klétzár-utca 4. 1—2

Fiatal házaspár keres február 15.-re, 
esetleg március l.-re önállóan főző, meg
bízható, egészséges leányt, aki a háztar
tás minden munkájában jártas. Dr. Som
mer Gyuláné, Vác, Császár András-u. 11.

1-1

picire kis 15.-re iskoláknak és ifjúsági 
egyesülteknek hazafias színjátékokat, 
népszínműveket kiválasztásra küld Csite 
Károly, Rákospalotáról.

A K e l e t  N é p e  január 1. számában Kerék 
Mihály a „Föld szegényei“ című cikkében intéz
ményes szociálpolitikát sürget. Zilahy Lajos a 
Kitűnőek iskolája körül felz jdult vitákra vnlaszol. 
Erdei Ferenc .Magyar példa két táj tükrében“ 
címmel é lap nemzetpolúikai ankétjához szól hozzá. 
Féja Géza belejezi a Jövő, Kultúrpolitikájának tervét. 
Móricz Zsigmond érdekes jegyzeteket ír Hódmező
vásárhelyi tapasztalatairól. Seres József a Paraszt
sors felszámolásának lehetőségeit tárgyalja. Móricz 
Zsigmond folytatja regényét. Németh László Hid 
a Dráván c. tanulmányában a jugoszláv-magyar 
kulturális közeledés lehetőségeit tárgyalia. Kelemen 
Janos, Halasy Nagy József Magyar önismeret c. 
regényéről ir, Bartók János a Kis Magyar Dalos
könyvről Móricz Virág pedig két képzőművészeti 
kiállításról írnak k itiká t. Verseket lllesy Gyula, 
Benjámin László, Bakó József és Nagy Imre írnak 
a lapban. A tartalmas számot a Korunk és Hniigunk 
c. rovat és érdekes beszámoló egészítik ki a hatá- 
rokontúii magyarság szellemi mozgalmairól.

M e g je le n t  

K U O R TTI Á D Á M :

POP,

SZÁMŰZÖTT,

SZÖKEVÉNY

HARANGSZÓ KIADÁS

Egy finn pap megrázó önéletrajza. 
Aki elolvassa, képet kap a vörös titkos- 
rendőrség pokoli munkájáról és az orosz 
„paradicsom“ igazi arcáról. — Ára 1.50 
pengő és 4 fillé r portó. Beküldhető bé
lyegben is. Megrendelhető a kiadóhiva
talnál.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10., 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

4— 4

MOSZtRVT
legolcsóbban

9TIXIÉ461
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap'

Evangélikus vallású asztalosmester és 
református vallású felesége örökbe fo 
gadna egy 3—10 éves korú, teljesen árva, 
evangélikus vallású leánykát. Cím válasz
bélyeg ellenében a kiadóhivatalban. 1— 1

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas rntgye.

10—26

Saját készitményü útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltarcak, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
=> választékban és a Legolcsóbb árban

M llT H -n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú l  2 .

Köl csönsegél yző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Keresek pusztára 25—35 év közt levő 
megbízható nőt, k i főzni tud. Cím vá- 

. laszbélyeg ellenében a kiadóhivatalban.
2—3

Punaniúli Szakácskönyvet
három pengő beküldése ellenében 

bérmentve, szállítja:

NAGY F E R E N C N É  SOPRON.
CSENG FRI-U . 65. a. 2 2

18 éves egészséges, szorgalmas győr- 
megyei leány mindenesnek ajánlkozik. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóhiva
talban. 1—2

Az eredeti kisméretű

L u th er-ró zsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnöki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények éa zéezlétzegok gyértéaa. 

S z o m b a t h e l y ,  P ő sp ő k -b a jtir

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baroaa-nyomda- Uzsaly éj Koncz, Győ
(Harangsző ?yomdáji.)
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K A P I  B1LA
I9iu-b«n.

[.»ptu la jdonof : 
Dunántúli Lu1her-8zövatség.

Mag|alenik minden yesárnep.

Ingyan malléklat tan*« alatt 

kéthatankénf a KIS HARANG8ZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek enhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

HARANGSZO
ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.

Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és paizsunk.

Ha ő velünk, ki ellenünk?
Az Or a ml oltalmunkI

A HaiaapiO 
H trk witö-kia<.6tü valaio

6 Y éf
II., Petőfi ü l 2.

Előfizetési á ra : 
negyedévre 1 P *23 f i llé r , 

félévre 2 P 4« fillé r, 
egy évre 4 P no fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o lla i; az utódáűiair.okbe 

negyedévre l  P 60 ÜUór. 

Postacsekkszáinia: 30,6*26.

Krisztus, ártatlan Bárány! 
Ki miértünk, meghoitál,
A keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes 'voltál.

Viselvén bűneinket, 
Megváltottál minket. 
Irgalmazz nékünk. 
O h  Jézus, ó h  Jézus!

Jézus barátja vagy-e?
. . . a z  én lábaim nak vizet nem adál: 

ez pedig könnyeivel öntözé az én lá b a i
m at és fejének hajával torié meg.

Luk. 7:44.

Jézus a sz í ve t  nézte az asszonynál is és Simon
nál is.

Nálad is a szívet vizsgálja.
Vájjon mit lát benne? Meg akarod tudni, mit tart 

Jézus a szíved legbelsőbb állapotáról?
Mindnyájunknak vannak barátai és vannak isme

rősei.
Találkozunk velük az utcán, köszöntjük, megállít

ju k  őket s elcsevegünk velük egészen kedélyesen. 
Aztán búcsút veszünk egymástól. S aztán nem is gon
dolunk többé egymásra, mindaddig, amig valamelyik 
utcasarkon megint egymásba nem botlunk. Ezek az 
ismerőseink.

Másképp vagyunk a barátainkkal. Talán nem is 
találkozunk velük valami gyakran, de fölhívjuk őket 
telefonon s írunk nekik. Ilyen módon nap-nap mellett 
gondolunk reájuk.

Istennek sok ismerőse van. Ezek súlyt helyeznek

arra, hogy vasárnap délelőtt rövidke látogatást tegye
nek nála, vagy talán hét közben is szóba álljanak vele 
olykor-olykor, ha időt tudnak keríteni reá. De amint 
véget ért a látogatás, nem gondolnak többé Istenre, 
míg a következő vasárnapon nem találkoznak vele 
mégint a templomban.

Tökéletesen más Istennek és a barátainak egy
máshoz való viszonya.

Az bizonyos, hogy ezeket az embereket nem a 
jómódúak sorában találjuk. Rendszerint szegények, 
igénytelenek. Sokszor nem tudnak egyebet tenni, mint 
az az asszony Simon házában: sírnak. Sírnak a bűneik 
miatt. Ügy, mint az az asszony. De hogy barátai Jé
zusnak, az nyilvánvaló Isten és emberek előtt: hiszen 
nem tudnak Jézus nélkül élni. S odacsúsznak lábaihoz 
minden bűnükkel és minden nyomorúságukkal.

Jézus különben Simonon is segített. Rásegítette, 
hogy meglássa saját magát. S aztán, hogy meglássa 
őt, Jézust .

S ezzel döntés elé á llíttatott: elismeri-e, hogy 
csak éppen ismerőse Jézusnak, nem pedig a barátja?

Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál.

A keresztyén élet és a szolgálat 
cserefogalmak. Csak az az igazi ke
resztyén élet, amelyikről el lehet 
mondani, hogy az szolgáló élet és 
igazán szolgálni csak a keresztyén 
élet tud.

A keresztyénné levés ott kezdő
dik, hogy Jézustól megtanulom, 
hogy az igazi élet a szolgálatban 
van. „Aki közöttetek első akar len
ni, legyen ti szolgátok. Valamint az 
embernek Fia nem azért jö tt, hogy 
néki szolgáljanak, hanem hogy ő 
zolgáljon és adja az ő életét vált- 
igul sokakért.“  (Mt. 20, 27— 28.)

Nehezebben szoktuk azonban 
megérteni a dolog másik oldalát, 
hogy igazán szolgálni csak a ke
resztyén élet tud. Ezt a nevet, hogy 
szolgálat, csak az a munkánk ér
demli meg, amelyik embertársunk
nak igazán javára válik. Kétségte
len, hogy sok ember el van telve 
jószándékkal és igazán szeretne 
szolgálatára lenni felebarátjának, 
de milyen sokszor láthatjuk embe
ri szemmel is azt, hogy inkább ár
tottunk jóigyekezetünkkel, mint
hogy javára lettünk volna feleba
rátainknak.

Élet csak Krisztusban van. Az 
embereknek csak az a munka válik 
javára, ami Krisztushoz vezeti őket 
közelebb. Lehet, hogy nagyon sze
retnek és nagyon hálásak kedves
ségemért, úgynevezett szolgála
taimért, de ha Krisztushoz nem se
gítettem őket közelebb, csak ár
tottam nékik. És éppen ez a legke
servesebb, de egyúttal legszüksé
gesebb felfedezésünk az életben, 
amikor rájövünk arra, hogy akár
mennyire szeretnénk szolgálni, nem 
vaevunk rá képesek. Megromlott 
természetünk nem tud áldássá len'

Én és Ő a szolgálat utján.
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ni. Legjobb emberi igyekezetünk
kel is csak ártunk és rombolunk. 
De éppen ez a fölismerés vezethet 
oda Krisztushoz. Ez mutatja meg, 
hogy nélkülözhetetlenül szükségem 
van őreá és engednem kell, hogy 
ő  szolgáljon nekem. Rájövök, hogy 
csak amit Jézus tesz bennem és ál
talam, csak az szolgálat, de sem
mi más nem az. Legyen bár na
gyon kegyes és nagyon szentnek 
látszó dolog, amit tenni akarok, 
nem szolgálat az, ha nem Jézus 
indít rá és ha nem az Ö erejével 
végzem azt.

En és Ő a szolgálat útján — ez 
csak úgy lehet valósággá, ha egé
szen eltűnők én, ha belátom, hogy 
nem mehetek mint egyenrangú tél 
Jézussal együtt szolgálni, mégcsak 
nem is segíthetek néki a szolgálat
ban, hanem engedem, hogy min
dig, mindenben O tegyen mindent. 
Ha így teszek, akkor a legáldottabb 
élet után is csak azt mondom, 
hogy egyedül Ö já rt a szolgálat út
ján, Ö volt az egyedül, aki ingyen 
kegyelemből áldott szolgálattá tet
te az életem.

Túrmezei János.

Egyházi és nemzeti 
szolgálatunk.

A magyar evangélikus ember életfel
fogásában ez a kettő mindig szorosan 
összetartozott. Eleink jelszava ezért 
hangzott így: Istennel a hazáért! Isten 
és a haza békén megfértek egymással.

Eleink tudták, minden jó adomány és 
tökéletes ajándék, tehát a haza is Isten
től van. Tőle van a nemzet is. ö  teheti 
egyedül áldottá azt a munkát is, amit 
nemzetünkért végezünk. Az Isten egy
házának a szolgálata tehát a nemzet ja 
vára van.

Egyházi és nemzeti szolgálatunknak 
ma is teljes békességben kell egymás 
mellett folynia. Sőt, közös mederben 
kell folynia. Ha a kettő t szétválasztjuk, 
végzetes tévelygésekbe és hibákba 
esünk.

Pedig akadnak, akik azt hiszik, Isten 
nélkül is lehet, sőt még jobban lehet 
szolgálni a hazát. Egyházra tehát nincs 
szükség, mondják. Félre lehet rúgni azo
kat a kincseket, amelyeknek a tisztele
tére tanít az egyház. Minek az erkölcs, 
a jog, a szeretet, hiszen csak gátolnaic 
abban, hogy mielőbb felvirágoztassuk 
lazánkat, jobb sorsba juttassuk szenve
dő testvéreinket a határon innen és 
túl?!

Jaj annak, akik így, az Isten világos 
akaratának a megsértésével akar boldo
gulni s akarja boldogítani nemzetét! 
Gondoljunk csak a frank-hamisításra, 
nellyel forrószívű véreink a nagy nem

zeti ügyet akarták ugyan szolgálni, de 
— sajnos — erkölcstelen úton. Kudarc, 
szégyen és sok kellemetlenség lett a 
Vége. De nem lehet a nemzet szolgála
tában a többi Istentől származó, az egy
háztól őrzött és képviselt erkölcsi tö r
vényt sem mellőzi. Pl. nem lehet meg
kerülni a szeretet parancsát sem. Van
nak ugyan olyanok, akiknek a „haza- 
szeretet“ -ében ilyen igazi szeretetből 
egy csipetnyi sincsen. Hivalkodnak 
ugyan magyarságukkal, s ezen az ala
pon az első helyeket követelik, holott 
a nemzet szemükben nem az az igazi 
nemzet, amelyben élünk, hanem vala
milyen nemzeti ábrándkép, mely csak 
az álmok világában létezik. Pedig a 
nemzet valóság, olyan, mint a föld, 
melyen élünk. A nemzetbe minden ma
gyar ember beletartozik. Beletartozik 
az a nehézszagú, rongyos, kiéhezett és

sápadt béres is, ki a nemzet drága k in 
cseivel, gyermekeivel füstös és dohos 
odúban tengeti nyomorult életét. Jaj 
nekünk, ha azt hisszük, lehet nemzetün
ket szolgálni a nélkül, hogy az Ür Jé
zustól meg nem tanulnánk az ilyen 
„honfitárs“ -ainkat is szeretni, s nem 
törekednénk arra, hogy felemeljük s em
bersorsba juttassuk őket. Az irántuk 
megnyilvánuló tevékeny szeretet mun
kálja csak igazán nemzetünk boldogsá
gát! Ezt már az állítólag pogányság 
felé hajló németek s a nagy katolikus 
olaszok is tudják, sőt sokat tesznek is 
a bajok megszüntetésére. A keresztény 
és keresztyén magyar nemzet se higyje, 
hogy tevékeny szeretet, valódi keresz
tyén szeretet nélkül szolgálhatja szebb 
jövőjét. j

Nemzetünket tehát Istennel kell szol
gálni. Mert Istent a haza se pótolhatja. 
Istennel a haza, a nemzet a legdrágább 
ajándék. Isten nélkül azonban bálvány- 
nyá lesz, melyet Isten haragja (háború, 
bolsevizmus) ledönt és elpusztít. Hogy a 
nemzetet erre figyelmeztesse, tanítsa s 
Isten útjain vezesse, erre való egyházi 
szolgálatunk,

Istennel, egyházi életünkkel azonban 
csakugyan kell szolgálnunk nemzetün
ket. Mert a nemzet, a haza Isten legna
gyobb földi ajándéka. A legmagasabb 
cél, melyért dolgoznunk és harcolnunk 
kell. Az életünket is oda kell adnunk 
érte, ha szükséges.

A jó evangélikus magyar ember 
e lőtt ezen vitatkozni se lehet. Ő tudja, 
hogy háború esetén mi a kötelessége. 
Nagy bűn a háború, nagy bűn az ember
ölés. De ha nemzetemet, vallásomat fe
nyegeti végső pusztúlással ez a bűn, nem 
tetézhetem a világ nagy bűnét azzal az 
én bűnömmel, hogy önző módon k ivo 
nom magam a nemzet közös harcából. 
Fegyverrel a kezemben u. i. a legönzet
lenebb szolgálatot végzem nemzetemért, 
mert az életemet teszem kockára.

Nem is szólva az ótestamentumról, a 
katonai szolgálat az újszövetség szerint 
se erkölcstelen és Isten ellen való. Jé-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 10

Irta: N o h r  G e d e o n .  Kassa.

Joáchim nem akart túlságosan ellenkezni.
— Nem vagyok én már ló hátára való, tán el sem bírna!

— szabadkozott. Nem a lovat bánta, hanem teher volt neki 
mázsás nagy termete. A lábát pedig köszvény szaggatta.

A tiszt önkénytelenül is kihúzta magát, megfeszítette 
izmait, mélyet lélegezve düllesztette ki mellét. Edzett katona 
létére őszinte részvét ébredt benne az elpuhult várúr iránt.

— Könnyű kocsiba fogatunk, nem kell nyeregbe szállnia
— biztatta Rotholdot.

— Barbár a világ errefelé — panaszolta Joáchim úr. — 
Bár sohase hagytam volna el a mi császári városunkat. Bécs- 
ben másképp lenne az én köszvényemmel is.

Hefler udvariasan hallgatta meg a másik kesergését.
— A változhatatlanba bele kell törődni! — állapította 

meg és visszatért saját vesszőparipájája. — Akkor holnap k i
nézünk az erdőre?

— Igen, nagyapus, menjünk már ki egyszer — szaladt 
be Joáchim örökké mosolygó unokája, Hedvig.

A süldő leányka igaz szeretettel csüngött nagyatyján. 
Az egykor népes, nagy családból az utolsó járvány alatt csak 
ők ketten menekedtek meg. A kislány féltő gondossággal vette 
körül Joáchimot és a nagyapa minden árván maradt vonzal
mát unokája számára őrizte meg.

— Kezeit csókolom, én kegyes szószólóm — hajlongott

Hefler. A leányka biccentett fejével és Joáchim úr mellé te
lepedett.

— Hát, kis Hédi, ha te is vágyódok ám legyen. Készüljünk.
— Ma már nem mehetünk — szólt közbe a tiszt. — E lő

készület nélkül nem kelhetünk útra. Holnapra mindent elren
dezek, s hajnalhasadtával indulhatunk.

Hefler meghajlással búcsúzott. Nem is várt ellenvetést 
Rotholdék részéről. Kiment az árkádos folyosóra, ahol vidám 
ifja k  álltak hangos tereferében. Hat-nyolc nemes úrfi élt Mu- 
rány várában, k ik a parancsnok vezetésével készültek fel a 
katonai pályára.

— Gáspár! — szólította a tiszt.
— Parancsol uram? — jött a fiú a hívásra.
— Lemégy a sólyomtelepre egy lovászfiúval. Holnap va

dászat lesz. Hoztok vagy két tucat madarat. Ha jól igyekeztek, 
estére már vissza is lehettek.

— Igenis, uram!
— Berky Gáspár nagy örömmel fogadta a megbízatást. 

Az ilyen küldetés kitüntetés számba ment az ifjak között, mert 
a parancsnok így mutatta ki, melyik iránt érez bizalmat.

— Józsi, Acsaj Józsi! — kiáltozta Gáspár az udvarra érve. 
Megyünk a Zátony-sziklára.

Ha örült az apród az útnak, kétszeres volt a lovászfiú 
boldogsága, mert ő a lovaglás szórakozásain kívül meg az 
apjához mehet. Egy-kettőre befejeztek minden előkészületet. 
Két fiatal lovat kantározott Józsi. Gáspár kardot kötött, pisz
to ly t vett magához. Kócsagos kalapot húzott a fejére. A lig 
telt bele negyed órába, alattuk ficánkolt a két paripa. A vár 
nagy kövekkel burkolt udvarán mindkettő visszanézett. Gáspár 
a tornácon látta társait. Katonásan búcsúzott el tőlük, Az úri
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zus az istenfélő, tem plom épftő kaper- 
naum i századosnak egy szóval se m ond
ja , hogy hagyjon fe l eddigi fog la lkozá
sával. Ellenben példaképül á llítja  a h í
vek elé katonás gondolkodását (Lukács 
7, 1— 10.). A z önző gyávaság nem hi- 
vatkozhatik  Jézusnak arra a szavára se, 
hogy „Tedd helyére szablyádat, m ert 
ak ik  fegyvert fognak, fegyverrel kell 
veszniük“ (M á té  26, 52.), mert katonai 
szolgálatot vá lla ln i éppen azt je lenti, 
hogy öntudatosan vállalom  nemzetem, 
hazám, egyházam  érdekében a ha
lálnak ezt a nem ét, a fegyver á l
ta l való m egölettetést is. M ert a 
hősi halál a keresztyén  ember sze
mében sem dicstelen, hanem a leg
szebb halál.

M it hoz reánk a jövő, nem 
tud 'uk . De akárm i is ér, köteles
ségünkkel legyünk  tisztában. Is
tennel a hazáért! Egyházi és nem
zeti fe ladata inkat egyform a buz
galom m al végezzük. Hiszen lehet, 
hogy amidőn hazánkért küzdünk, 
keresztyénségünkért is harcolnunk 
kell. Isten m aga kapcsolja össze 
a kétféle harcot Finnországban is.
Kell-e ennél világosabb beszéd a r
ról, miképpen ta rto z ik  össze egy
mással a nem zet és az egyház 
szolgálata?

Dr. Vető Lajos.

A gyülekezet téli estéi.
Istennek ezen kijelentése: „m íg  

a föld lészen, vetés és aratás . . .  
meg nem szűnnek“, szóról-szóra 
érvényesül a term észet világában. 
Szakadatlanul fo ly ik  a vetés-aratás 
m unkája. Januárban, februárban, 
am ikor nálunk a fagy, a hó té t
lenségre kényszeríti a munkás k e 
zeket, A rgentínában, Indiában v í
gan peng a kasza, a sarló. M á r 
ciusban E gyiptom ban, áprilisban 
Perzsiában, Ázsiában kötözik  k é 

vékbe az érett, arany kalászokat. 
Azután az egym ást követő hónapok  
mindegyikében a fö ld  valam elyik részén 
fo ly ik  az aratás, csürbetakarítás m un
ká ja . Isten uradalm ában nincs egy órai 
szünet, megállás sem, bárm ennyire ne
héz is ezt nekünk, szűk korlá tok  közöti 
mozgó, kicsiny lá tóhatárra l rendelkező  
em bereknek fe lfogn i.

Ugyanígy nincs évszakokhoz kötve  
annak a vetés-aratásnak a m unkája sem, 
am ely a le lkek világában az Isten o r 

szága diadaláért fo ly ik . Isten gyerm e
keinek lélekm entő m unkája, kísértések 
elleni harca, az Ü r eljövetelére való vá
rakozása mindennap egyform án tart. 
Á lelki életet nem lehet egy bizonyos 
évszakra felfüggeszteni és ismét egy 
másikban nagyobb lendülettel élni, mun
kálni. Csikorgó, fagyos, téli napokban  
és a fo rró  nyár hevében egyképpen  
hangzik: „T érje tek  m eg!“ „A fejsze im 
már a fák  gyökerére ve tte te tt.“ Nincs 
fontosabb, vagy kevésbbé fontos idő. Min

den idő Isten felk íná lt kegyelm i 
ideie a megtérésre. G yarlóságunk, 
ezerféle m egkötözöttségiink az 
oka, hogv az egvik mégis a lka l
masabb. úiiászületési lehetőségek
ben gazdagabb. Ezzel is csak a 
bennünket fé ltő  Isten szeretetének  
a nagysága em elkedik k i élesen. 
Az egvik  időben szinte halm ozza  
az a lkalm akat, lehetőségeket, hogy 
közülünk csak egv is el ne vesz- 
szen, hanem m egtérjen és éljen.

Ilyen áldott lehetőségekben gaz
dag idő a trviileke7etben a téli esték.

1. A k’eértés ideie A téli es
tékre  m ondhatiuk az Ű r Jézusnak 
példázatbeli szavait: „m ik o r az em 
berek alusznak vala. elíöve az ő 
ellensége és konkolvt vete a búza 
közé“ . M ennvi konko lvt Ion bele 
a gyülekezetbe, csak egyetlen té l
nek a folyam án ellenségünk a Sá
tán. Az egym ást érő bálok, k ö 
zönségesebb. vagy fényesebb m u
latságok. a távo’i tanvák békés 
otthonaiba besettenkedő ám ttók, 
á lnró fé ták  mind a kon ko ly t h in 
tik . Isten nváiát tizedelik  T isz
tességet. egészséget, h ite t, üdvös
séget rabolnak! —  Az időt csak el 
kell ütn i valam ivel, az unalom tól 
minden énérzékű ember menekül, 
—  hangz'k  sok hiábavaló, vesze
delmes időtöltésnek az indokolása. 
És ez meg is áll. dehát az Isten 
gyerm ekeinek is van öröm e, szóra
kozása! E z t akarják  n yú jtan i a

lakosztály függönyös ablaksorán is végig  tek in te tt. S úgy rém 
le tt neki, hogy az egyik csipkefüggöny meglibben, sőt fé lre 
húzódik. Lehet-e  ezt félrem agyarázni?

—  A d rága kis Hédi! —  áradozo tt lelke. Balkézbe szo
ríto tta  a k a n tá r ké t szárnyát. Kócsagtollas ka lpag ját jobbjával 
levette és az ablak felé boldogan lengette . E rre  azonban a 
függöny visszahullott.

Józsi m eg a konyha ajtajába nézett, ahol édesanyja sze
rető szemével in teg e te tt utánuk.

V ég ig ko co g tak  az udvar kőburko latán . Á tju to ttak  a belső 
falon, a külső udvart is hátuk m ögött hagyták  és a felvonó  
hidon át k ilovago ltak . Kanyargó út vezetett le a vártó l a 
völgybe. A zon ereszkedtek alá. M in d k e tte n  gondolatokba mé- 
lyedtek.

Egyham ar e lé rték  a völgy széles ú tjá t  és a M urán y  vize 
m ellett indu ltak  délnek.

Józsi az a ty já ra  gondolt. Repeső szívvel ö rü lt a v iszont
látásnak, de e lárnyéko lta  lelke ú jjo ng ását, ha eszébe ju to tt, 
m ily ritkán  lá th a tja . Elm úlnak hetek, hónapok, sőt nem egy
szer egy félév, hogy nem találkoznak. P ed ig  mennyire érdekli 
őt mindaz, am it az apja tesz. Az a csodás kis b irodalom  a 
sziklák közö tt. Az csak az övék. O tt  ő k  az urak. Hogy ism eri 
apja névszerinti sólym ait és hogyan neveli a vadászatra.

—  H a megemberesedem, én is sólyom idom ár leszek —  
m ondotta g yakran .

G áspárnak m eg egyre a a visszahulló csipke já r t  az 
eszében. A m ik o r meglebbent, rózsaszínűvé vált körü lö tte  a v i
lág. M ik o r visszaesett, kétség m art bele leikébe. H átha nem  
is miatta nézett ki, hátha nem is gondolt rá.

—  L áttad  a függönyt Józsi? —  fordu lt a lovászhoz.
—  M e ly ik e t. Gáspár úrfi?  —  rezeznt meg a fiú , k izö k 

kenve gondolataibó l.
—  A kisasszony ablakán —  m agyarázta  kissé ingerülten. 

—  Az udvarró l te is visszanéztél, jó l láthattad!
Józsi b izony m it sem lá to tt, ő  az édesanyját nézte. Gás- 

nár nem is feszegette tovább. Szom orú le tt nagyon. A szép 
Hedvig választása nem őreá esett. Különben, hacsak egy m oz
dulattal is, visszaintett volna.

Közben lovacskáik szorgalmasan szedegették lábaikat. E l 
hagyták a M u rán y  völgyét és m ár mélyen a hegyek közé k e 
rültek. A nap ezen a márciusi délutánon valami gyönyörű  fén y
ben égett. O lyan  vo lt az egész term észet, m int az ember, akit 
messziről szólongatnak. H a llja  a szót, válaszol.is, de hangja  
csak olyan, m int a méh zümmögése. A fák , a b okro k , a cso
bogó patakok , m intha m egértették volna, hogy a napsugarak  
híviák, csa logatják  a csöpp kis rügyeket, de még csupán fé 
lénken, sárgásán nevettek. It t -o t t  a fák  kö zö tt még mindig  
szerte fekszenek jéggé dermedt hórétegek.

M in d ké t fiú  nyom ott hangulatban ért fel a szirtre. A m i
lyen öröm m el indultak  el a várból, épp oly szorongással mász
ták  meg a csúcsot. Lovacskáik nehezen fú jta k  a m eredek úton.

A sólym ok v ijjogását m ár régen hallották. M eg  is lá t 
tak e g y e t-k e ttő t, amint a magasba röppentek. Gáspár ment 
elől, Józsi közvetlen  utána.

—  Nem  lá to k  it t  senkit —  nézett körü l Berky.
—  A pám , édesapám, hollá-á-á! —  n yú jto tta  el a hívást 

Józsi. Sem mi válasz.
(Folytatjuk.!
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gyülekezet vallásos estélyei. Lehet, hogy 
nem olyan káprázatosak, mint a világi 
mulatságok, de az öröm, amit nyújtanak 
tiszta és üdítő. Ha ezek ritkán vannak, 
vagy nem sikerülnek jól, ennek nem 
csak a rendezők az okai, hanem a gyü
lekezet is, mert leértékeli, nem kívánja 
Isten gyermekeinek örvendezését.

2. A mozgósítás ideje. Ébresztés, éb
redés áldott alkalma. A hosszú nyári 
napok a földi lét határtalanságának k í
sértő gondolatával könnyen elbizako- 
dottá, könnyelművé tehetik az embert 
A rövid téli napok pedig világosan 
szemléltetik ezt az igazságot: , egy lé
pés van köztem és a halál között". A lig 
mutatja meg magát egy-két félórára 
hűvös fényével a nap, már is ereszke
dik az alkony, vele a hosszú téli éj
szaka. Ilyen könnyen lehanyatlik földi 
életünk napja is s azután jön az éjszaka, 
amikor senki sem mtinkálkodhatik. Éb
redjetek! Ezt kiáltja bele a téli estékbe 
az evangélizáció bizonvságtevése, temp
lomi esti istentiszteletek, biblia órák 
igehirdetése. Nem rajongók, lelkiek te
kintetében telhetetlenek számára rende
zett alkalmak ezek. A gyülekezet moz
gósítása. Most, amikor a munka, gond 
ezer kötőféke megenyhült az emberek 
életén, megsokszorozódnak az igehalt- 
gatás alkalmai, hogy a legelfoglaltabb 
is meghallhassa Isten hfvó szavát.

3. Lelkiiavak gyűjtésének ideie 
Ahogy a nyár alkalom arra, hogy kam
ránkat, magtárunkat megtöltve elkerül
jük a tél Ínségét, nyomorát, úgy a tél 
alkalom arra. hogy lelki javakat, isme
reteket gyűitsiink. Énekes egyház va
gyunk, szeretünk is énekelni, de vaijon 
tudunk is énekelni? Ismeriük-e énekes
könyvünket? Ezekre a kérdésekre csak 
szégyenkeznünk lehet. Milyen szépen 
gyógyíthatjuk ezen fogyatkozásunkat a 
téli estéken. Gyülekezeti énekórákon 
ének dallamokat gyakorolunk, énekek 
történetét, énekszerzők életét ismerhet
jük meg. — Bibliaismeret tekintetében 
(evangélikus nevünk szégyenére) nem 
tudjuk mindenkor felvenni a versenyt 
az egyházon kívülállókkal. Ezért tanul
junk, legyünk alapos ismerői a szent
írásnak. Ebben nagy segítségünkre van
nak a gyülekezeti bibliatanulmányozó 
órák.

4. A közösségi élet ápolásának ideje. 
Am ikor egészen leköt a munka, min
den óránk rohanás, akkor mi emberek, 
akiket Isten egy családnak szánt, olyan 
messze tudunk esni egymástól. Munká
ban, érdekben, törekvésben való sokféle 
ellentét ajkunkra adja sokszor Kain sza
vát: .avagy őrízője vagyok-é én az én 
atyámfiának?" — Téli estéken keresik 
az emberek egymást, társaság után vá
gyakoznak. Lelkűk kész arra, hogy má
sokkal közösségre lépjen. Erre hívogat
nak a gyülekezeti imaórák, hol a közös 
imádkozásban feloldódnak az elválasztó 
ellentétek s az Úr lábainál testvérekké 
lesznek a legkülönbözőbb állású és ran
gú emberek. A téli esték a háziistentisz
teletek ideje is, amelyek szintén a kö
zösség érzését mélyítik. A templom 
áhítata, istenszolgálata bevonul az al- 
végi, külteleki, tanyai, békés családi haj
lékokba. Ezáltal nemcsak egyszerű haj
lékok falai szentelődnek meg, hanem az 
Ige körül összegyülekezett szomszédok, 
ismerősök között tartós, szent barátság 
szövődik. Idegen emberek közösségre 
jutnak a Krisztus Jézus által.

A gyülekezet téli eatéi a kegyelmi
idő azon darabja, amelyikben Isten hal
mozza a megtérés alkalmait, lehetősé
geit.

Rőzse István.

A gyermek és a munka
Irta: Zacher Lajos.

(Folytatás.)
íme kedves szülők, az első tétel, amit 

a gyermeknek tudnia kell a munkáról. 
A másik kérdés a munka végzésének ne
hézségeire vonatkozik.

Hogy a népiskola otthont adott az 
alsó osztályokban a játékos munkának, 
ez azért történt meg. mert minden mun- 
ka nehéz. Nem a kilós pőrölvök és má
zsás zsákok a nehezek, hanem maga a 
munka. Szándékosan ezt a szót haszná- 
'om és kerülöm a dolog szót, mely a 
magyar nyelvhasználatban ma inkább a 
munka egy részét jelenti. A munka azon
ban folytonosságot jelent. Állandó, meg
állás nélküli valami, amely gyötrelem 
'enne. ha a robotosok szemével néznénk 
'A. Ez az állandóság okozza a nehéz
séget. Kidőlnek a sorból az emberek 
'■időinek sokszor a jó tanulók is a k i 
válók gárdáiéból, mert nem tudnak ál- 
'andó. kitartó munkát végezni.

Az iskolai munka kezdeti nehézsé
gein átsegíti a gyermeket a játékos 
munka. Ez azonban nem vonulhat ve- 
" ig  mind a nyolc osztályon. így aztán 
megérkezik a nagy baj: hanyatlik a 
■’•yermek már a 3—4. osztályban, mert 
már nehezebb a munka. M i a nehéz az 
!skolai munkában? Az, ami a munka leg
fontosabb kelléke: a figyelem. Mosni 
'ehet esetleg úgy, hogy valaki másra f i 
gyel. Esetleg még vasalni is! Lapátolni 
'S és vizet húzni is. De még a legszimp- 
'ább munka is kárt szenved, ha hiány
zik belőle a figyelem. — Nem kell talán 
mondanom, hogy az iskolai munka szen
ved legtöbb kárt a figyelem hiánya 
miatt. Most arról nem beszélek, hogy 
mi a fogások milyen garmadáiéval 
igyekszünk lekötni a tanulók figyelmét 
Nem valljuk ugyanis az egyszeri szülő 
»Ivét, aki azt mondta, hogy az ő Ha 
akkor is figyel, ha mással foglalkozik 
''Igaz. hogy kétségbe sem voniuk, s nem 
állítjuk hogy ez nem lehetséges. M in
den szülő tapasztalhatta, hogy olyat is 
megfigyelt és meghallott a gyermek a 
szomszéd asszonnyal való tárgyalások
ból. amire nem is gondoltak.)

Most a figyelemmel tisztán olyan 
gyakorlati szempontból akarok fogla l
kozni. ami a szülők által megszívlelendő 
és megvalósítandó. Az iskolai munká
nak van egy veszedelme, ami egyúttal 
az állandó kísértő szerepét játssza a 
gyermek munkájában: t. i. nem lehet 
minden iskolai munkát ellenőrizni, nem 
lehet — hoev ezzel a régi kifejezéssel 
éljek — minden leckét minden tanulótól 
kikérdezni, idő hiányában. Ezért kell 
belekapcsolódnia a szülőknek az iskolai

M i a diakonissza Hi
vatása ? Szolgálat az 
Úrnak az ö nyomorult 
és beteg tag faiban!

munkába. Nem azzal, hogy megsegítjük 
írni a gyermeknek a házi-feladatot, nem 
is azzal, hogy elővesszük a könyvet és 
kikérdezzük a leckét, hanem azzal, hogy 
számonkérjük az iskolai munka moz
zanatait: az órák menetét, a tárgyalás 
anyagát. Szóval arról számoltatjuk be a 
^vermeket, amiről a tanítási órákon 
volt szó!

Ez a számonkérés kettős irányban 
fogja éreztetni jó hatását. Az egyik az 
'esz, hogy a gyermek jobban fog figye l
ni az órán, tehát többet fog tanulni az 
iskolában. A másik pedig az. hogy az 
egész osztály munkáía könnyebb, ered
ményesebb, sőt elmélyültebb lesz, mert 
a fegyelmezés munkáiénak egy részét 
elvégzik a szülők az által, hogy az ál
landó beszámolóval figyelemre készte
tik  a gyermeket.

Hogy az odaadó figyelem milyen ér
tékes gyümölcsöt eredményezhet, arra 
vonatkozólag hadd mondjak el egy pél
dát.

Egy közeli ismerősöm, kiváló szó
nok, hatalmas beszédeit mindig megírja 
^s szóról-szóra megtanúlja. A megtanu- 
'áshoz elég néki annyi, hogy a leírt be
szédet egvszer-kétszer elolvassa, maid 
elmondja M ikor csodálkoztunk a bámu- 
'atos teliesítménven, s kérdeztük tőle, 
hogyan lehetséges ez, ő azt mondta, 
hogy az édesapja tanította meg a gyors 
mnulásra azzal, hogy figyelemre szok
tatta.

— Hogyan?
— Elmentünk vasárnap tempómba s 

nekem, már mint kis elemistának, o tt
hon el kellett mondanom a prédikációt. 
Ehhez pedig nagy figyelem kellett mert 
a prédikációt csak ebéd e'őtt lehetett 
elmondani. De nagy figyelem kellett 
azért is, mert édesapám tudta a pré
dikációt s nem lehetett előtte mindent 
össze-vissza beszélni.

Bizonyára nagy része van ennek a 
számonkérésnek s figyelemre való szok
tatásnak abban, hogy a prédikációt f i 
gyelő kis fiúból előkelő pozíciót betöltő 
személyiség lett.

(Folytatjuk.)

Kedves Leányom!
Levele megörvendeztetett, de el is 

szomoritott. örültem  annak, hogy dia
konissza szeretne lenni. De elszomorí
to tt az, hogy ezt a lelke mélyéből fe l
szakadó vágyat a környezete minden
áron el akarja fojtani. Mivel őszintén 
rámutatott azokra a dolgokra, amiket 
nemcsak ismerősei, rokonai, hanem még 
a szülei is felhoznak azért, hogy szán
dékáról lebeszéljék, úgy érzem, nem 
hagyhatom ezt szó nélkül annál kevésh- 
bé, mivel ezek a diakonissza-élet teljes 
nemismerésén, illetve félreismerésén 
alapulnak.

Ne higyie, hogy azok lesznek diako
nisszák, akiket becsapott a világ, nem 
érvényesülnek a világban, csalódtak az 
emberekben, akik a zárdái élet magá
nyába vágynak elkülönülni a világtól. 
Nem. Éppen itt készülnek fel arra, hogy 
kimenjenek a világba, de már nem mint 
e világ gyermekei, hanem mint Isten 
követei és szolgálói. — Ne higyje azt 
se, hogy elveszti az életet ha diako
nissza lesz. Éppen it t  találja meg azt. 
Olyan közösségnek lesz a tagja, mely
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ben meglátta az élet Igazi céllát, értel
mét és szépségét a hálából való szolgá
latban. Ez a legnagyobb szolgálat. Lőbe 
azt mondja, hogy ez a Krisztusnak szol
gálata az ö  nyomorultiaiban és betegei
ben. És nincs erre szükség? Nézzen szét 
az egyházban, a gyülekezetekben. Menv- 
nyl mindenütt a nyomorúság. Az egyház, 
ezt talán meglátta már a lelkipásztor 
szemével, de még a diakonissza szerető, 
gyógyító kezét nem tudta kinyújtani fe
lé 'e. Napokban kaptam egy levelet, m in
den szava sikoltás: Mentsenek meg, ne 
hagyjanak elveszni! Bár tudnám ezt a 
hangot sok nyomorult ajakéról felfogva 
továbbadni s vele az evangélikus segítő 
szeretetnek, szolgálat készségnek, fele
lősségnek érzését leányainkban feléb
reszteni! — Ne higyje azt se, hogy azt, 
aki diakonissza lesz, elvesztik az övéi. 
Az ellenkezője igaz ennek. Hisz tovább
ra is összeköttetésben marad családiá
val. Egyébbként is, ha valahol, it t  tud
hatják övéi megmentve a világban való 
elveszéstől. Nem az életről való lemon
dás ez, hanem az élet megtalálása a 
Krisztusnál. Aki pedig Krisztusnál talál
ta meg az életét, az mentetik meg az 
övéi számára is, ha ugyan ők maguk is 
meg vannak mentve és nem vesztek még 
el e világban. — Ne gondolja azt se, 
amit sokan gondolnak, hogy a diako
nisszák szomorú arccal, lehajtott fe jje l 
járnak, közöttük lemondás, bánat az 
élet. Sehol soha olyan örvendező arcot 
nem láthat az ember, mint éppen közöt
tük, hiszen Krisztusban a legnagyobb 
örömöt bírják. — Hadd mutassak még 
rá arra. hogy diakonisszának azok men
nek, akiket a hála érzése tölt el, a meg
mentett élet háláia Krisztus iránt és ab
ban találják életük célját, hogy az éle
tet Krisztusnak szolgálatára kínálják 
fel. Ha ez a hála él a lelke mélyén és 
arra indítja, hogy diakonissza legyen, 
akkor ne habozzon, hanem vigye Isten 
elé és szülei elé ügyét s ha érzi, hogy 
Isten hívja s szülei megértő beleegyezé
se kíséri, félretéve minden kifogást, Is
ten hívó szavát követve indúljon el. Ne 
feleitse el, amikor Isten hív, Neki kell 
inkább engedni, hogy nem az emberek
nek. (Csel. 5, 29.)

Isten áldását kérve életére és dön
tésére, szeretettel köszönti

lelkipásztora.

Milyen csodálatos ez is . . . !
A magyarországi KIÉ Szöv. alelnöke, 

Teleki László dr. g ró f — amint a Ma
gyar Értesítő írja — a finn KIÉ egyik 
vezetőiétől levelet kapott. Ebben a finn 
ifjúsági vezér többek között ezeket írja: 
„Nagy időket élünk ma Finnországban. 
Isten csodákat művel hatalmas kezével. 
Népünk minden eddigi esetleges elvá
lasztó akadály ellenére egy testté-lélekké 
fo rro tt össze a család, a hit és haza vé
delmében. Az orosz betörés elmélyülésre 
vezetett. Népünk az imádság légkörében 
él. Sohasem imádkoztak hazánkban olyan 
hittel, mint a mostani hetekben. Imád
kozunk természetesen ellenségeinkért is, 
hogy végül ők is felszabadulhassanak. 
Nagyon sajnáljuk a szegény orosz ka
tonákat, akiket tévútra vezettek s akik 
leírhatatlanul sokat szenvednek. Kará
csony reggelén tűzvonalban álló csapa
taink olyan hangosan énekelték szent

H A K A N C Ü Ó

énekeinket, hogy azt a túloldalon meg
kellett hallania az ellenségnek is. Egyik 
helyen az egész karácsonyi istentisztele
tet hangszórón orosz nyelven továbbí
tottuk, így próbáljuk megértetni velük, 
milyen lélekkel harcolunk mi.“ Elmondja 
a finn ifjúsági vezér, hogy a csapatok 
harc előtt úrvacsorát vesznek, majd fgy 
folytatja: „Sokan térdenállva imádkoz
nak reggelenként, mielőtt ütközetbe vo
nulnak . . .  Száz- és százezer ember volt 
kénytelen kicsiny otthonától megválni, 
hogy hadikötelezettségének eleget te
gyen. Se szeri, se száma azoknak, akik 
mindenüket elveszítették. Egy asszony 
mégis, amikor sajnálkoztak rajta, hogy 
házával együtt mindene odaveszett, így 
szólt: Mindez semmi, csak Finnország 
maradjon szabad! Ügy érezzük, hogy ezt 
a harcot nem magunkért, de egész Euró
páért vívjuk. Mindegyikünkre ötvenhá
rom orosz jut. Emelt fővel állíthatjuk, 
hogy fiatalok és öregek sohasem har
colhattak tisztább célért, mint a mienk!“ 
— végzi levelét a finn ifjúsági vezér.

Az ember azt gondolná, háborúban 
csak vérontást lehet látni. Íme, a finnek 
megmutatják, hogy a háborúban misz- 
szionálni is lehet. Az ember azt gondol
ná, háborúban az ellenséggel nem lehet 
mást tenni, mint lelőni. íme, ők megmu
tatják, hogy háborúban az ellenséget 
meg is lehet téríteni!

Milyen csodálatos ez is!

Rigó az iskola ablakban.
Zúzmara-csipke leng az ágon 
S mint ritkán látott idegen,
Tekint be ránk az égi vándor 
A jégcirádás üvegen.

A padokban könyvek és tollak, 
Betűrendek, irkamező,
S hirtelen az ablakba röppen 
Egy rigó, kócos, éhező.

Vastag hópárna nyomja mostan 
A ligetet, ahol lakott,
Ideröppent s fagyos csőrével 
Megkoppantja az ablakot.

Egy-két ceruza földre zörren 
És megcsikordul sok fa-pad,
Negyven apró, kiváncsi szempár 
Az ablaküvegre tapad.

Negyven gyerek mind odabámul, 
Pedig látott már madarat,
Mégis az lesz a boldogabb majd,
Ki tovább látta s hamarabb.

Nem kell nekik a könyv, a monda, 
Harctorna, hősök, dáridó,
Mert az ablakba odaröppent 
Egy éhes, kócos kis rigó.

Vathy Remport Elek.

Áldott bombázás. Finn repülőgépek 
bombázták az orosz Leningrádot. De 
nem öldöklő bombákat, hanem — ujtes- 
támentumot szórtak. Halál helyett éle
tet. A „bombáknak“ mint olvassuk, nagy 
kelete volt.

45.

«Olyan kurátort válasszunk 
ki a pap ellensége!“

Egy gyülekezet életében nagy do
log a kurátor, a gondnokok, presbite
rek, egyházfelügyelők választása. Any- 
nyira életbevágó dolog ez, hogy szin
te ettől függ a gyülekezeti hitélet 
reilődése, anyagi és erkölcsi sz'nvonalá- 
nak felvirágzása. Személyi kérdésekről 
lévén szó, ilyenkor — kivételesen — 
megtelik a közgyűlési terem és — saj
nos — előfordul, hogy nem olyanokat vá
lasztanak a gyülekezet vezetőségébe, 
kik képzettségük, jellemük folytán azt 
megilletnék, hanem olyanokat, k ik a 
'elkész minden nemes törekvését elgán
csolni igyekeznek.

Az Apostolok Csel. 6. rész szerint az 
első keresztyének, midőn István és tár
sai diakónusokat az apostolok mellé se 
gítőtársul alkamazták, olyanokat válasz 
tottak meg, kik „szelidlelküséggel, hit 
tel és Szentlélekkel“  valának teljesek, a 
szeretet közösségében, az úrvacsoravé- 
*elben, imádságban elől jártak és enne! 
folytán a hívek száma napról-napra sza 
norodott s a gyülekezeti egység és hit 
élet megerősödött.

A minap, egy falusi gyülekezetben 
kurátor választást hirdettek s midőn az 
egyik hívünk (ki nékem ezt elmondot 
ta) azt kérdezte egy másiktól, k it vá 
lasszunk meg kurátornak, azt felelte: 
„azt válasszuk meg, aki a pap ellensé 
ge!“  És csakugyan azt is választották 
meg és oly presbitereket állítottak a 
gyülekezet élére, kik nem voltak mé! 
tók e fontos tisztségre. Érdekes, hogy u 
iobbérzésüek, (kik nem akarván a gyű 
lésen veszekedni, másrészt távoltartot 
ták magukat a gyűléstől) később ezt b 
is látták és rosszalásuknak is kifejezés' 
adtak, de már nem lehetett ezen segí 
teni, mért nem emelték fel akkor a sza 
vukat, mikor kellett volna. A békés ér 
zelmüek között az az óhaj is felmerült 
hogy úgy, mint a községi bíró válasz 
fásnál, csak a főbíró jelöltjei közül vá 
'aszthatnak, nálunk is inkább a Iv'veii 
•smerő lelkésznek, mint egyházköz 
ségi elnöknek kellene a kijelölést vé 
gezni és ezek közül választanának.

Sokszor csodálkozunk azon, hog: 
miként lehet az. hogy egyes városi gyű 
'ekezetek, amelvek egvkor szórványa: 
vagy filiá i voltak egyes falusi anyaegy 
házaknak, úgy a felnőtteknek, min' 
az ifjúság lelkigondozása, kultúrin 
tézménvek megteremtése, a gyüle 
'"ezeti háztartás, lelkészfizetés, egyház: 
adóztatás, minden elkeseredés nélkül 
rendes vágányba terelése terén, előbbre 
vannak, mint a falusi gyülekezetek, me 
ivek ősrégi maradi állapotban vannak é 
állandó elégedetlenséggel szektáskodás 
és gyűlöletet váltanak ki? Ennek bizony 
az a7 oka, hogy a városi gyülekezetek 
a lelkész mellé hithű. művelt megértő 
a lelkész minden nemes törekvését é 
indítványát támogató gondnokokat és 
tanácsosokat válaszának, nem pedi : 
olyanokat, k ik a lelkész „ellenségei“ .

Aki Isten prófétáinak, küldötteinek 
lelkipásztorainak ellensége, jóra inti, 
szavuknak nem engedelmeskedik, tekin 
télyüket kisebbíti, az Istennek is ellen 
sége, akj pedig Isten ellensége, az be
tonba üti fejét, azt az Isten megbünteti
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s ez által úgy a gyülekezeti hitéletnek, 
mint önmagának ássa meg sírját.

„Akinek füle vagyon a hallásra, az 
hallja!"

Zala István.

O L V A S S U K ^  BIBLIÁT
Miért halt meg az Úr Jézus?

II. Hogy bűnömért megfizessen.
Február 18. Meglgazulásom útja. 

Róma 3, 19—31. Bíró előtt állok, mint 
vádlott. Tízezer pengő súlyos adósság 
nyom. A bűn ugyanis adósság Istennel 
szemben. De jaj!, nem tudok fizetni! A 
Bíró igazságos. A törvénykönyv alap
ján kimondani készül az ítéletet. Ekkor 
azonban előlép Megmentőm. Felkínálja 
az összeget. Ha hiszek neki és elfoga
dom a váltságdíjat, a Bíró szabadnak 
nyilvánít.

Február 19. Egyszeri áldozat. I. Pé
ter 3 13—22. A hangsúly a 18-ik vers
ben azon van, hogy Urunk „egyszer“ 
szenvedett és mint „igaz“  szenvedett 
Izráel főpapjának újból és újból m rT 
kellett ismételnie az áldozatot. Ellenben 
az Ür Jézus egyszeri áldozata elegendő 
a világ, vagyis az egész emberi nem bű
nének kiengesztelésére. Miben rejlik 
Krisztus áldozatának ez a roppant ható 
ereje? Ártatlanságában. Urunk, mint 
„igaz“ szenvedett a nem igazadért.

Február 20. A tiszta lelkiismeret. 
Zsidódhoz írt levél 9, 11—15. Krisztus 
véréből sokféle áldás fakad Egyik leg
nagyobb áldás: lelkiismeretünk megtisz
tulása általa. Szörnyű dolog a rossz lel
kiismeret! Marcangol az elkövetett bűn! 
De Krisztus, a mi Urunk olyan főpap 
aki lelkiismerettisztító orvossággal ren
delkezik. Ez az ő saját, drága vére. A 
„hivatottak“ , akik ezt a drága vért el
fogadják, .örökkévaló örökség“ -nek ré
szesei és tagjai amaz újszövetségne'-, 
melvet vérével alap'tott. ("Lukács 22 20.)

Február 21. Megbékélés Istennel 
Róm. 5, 1—11 Felemelő érzés már az 
emberekkel való megbékélés is. Ünnep
számba megy a kiengesztelődésnek 
egy-egy ilyen napja. Még sokkal ma- 
gasztosabb érzés és ünnep az, ha Isten
nel megbékélünk. Ide az út a Krisztus 
keresztje alatt vezet el. Csak Fia halá'a 
által hull !e a válaszfal, melyet a bűn 
közöttem és Isten között emelt.

Február 22. Aranynál és ezüstnél 
drágább érték. Máté 26 26—30. A bűn
bocsánat megszerzéséhez arany és ezüst 
nem volt elegendő Vérre volt szükség, 
mert „vérontás nélkül nincsen bűnbo
csánat“ . (Zsidók 9, 22.) Az Isten igazsá
gossága ugyanis nem engedheti, hogy 
büntetés nélkül maradjon a bűn. Vér
átömlesztéshez már sokan odaadták vé
rük egy részét. Urunk maradék nélkül 
odaszánta magát áldozatul bűneink bo
csánatára.

Február 23. A szeretet legfelső foka 
Jelenések 1, 1—7. Többféle foka van a 
szeretetnek, de az a legfelsőbb foka, 
amidőn valaki életét adja az övéiért. 
(János 10, 11, és 15, 13.) Ezt tette Krisz
tusunk. Szeretett és vérével megmosott. 
Valóban romlottszívű ember az, akit 
ilyen nagy szeretet meg nem hat. A 
szeretetnek ez a magas foka minden ér- 
zőszívű embert viszontszeretetre indít. 
Aki hitetlen, vagy közömbös, azon

Krisztui minden szeretete dacára eem 
segíthet.

Február 24, Szabadulás a rabszolga
ságból. Zsidókhoz ír t levél 2, 9—18. Bűn 
és ördög rabszolgája az ember. Nem 
ok nélkül retteg a haláltól. A bűn 
•’soldja ugyanis örök halál. (Róm. 6, 23.) 
A bűn, ördög és halál három ijesztő 
nagyhatalom. Erejüket azonban elveszi 
Krisztus szenvedése, természetesen csak 
azok számára, akik hisznek az ő váltság 
halálában. Ezek a h'vők megszabadúlnak 
a bűn, ördög és halál rabszolgaságából. 
A szabadulás egyetlen útja: H it a Meg
feszítettben!

Harmati Béla.

Ö LELŐ  K E R E S Z T !
Mikor az Ür ittlenn járt 
a földön szerte-széjjel,
Sok-sok sebet bekötözött 
áldott két kezével. . .

Lehaiolt a szenvedőhöz 
magához ölelve . . .
Árvák könnyét letörölte 
hűséges szerelme . . .

Vígasztal ő ma is minket, 
bekötözi sebünk . . .  
ha bűn alatt összetörve 
keresztjéhez megyünk . ..

Hári Márta.

Egyetemes
egyf)ázk.öx.igazQatúsi

Névtárt
ad ki a Harangszó az egyetemes 

egyház megbízásából.
Kérjük az esperes urakat, hogy 

az egyházmegyénként összegyii /'- 
főtt kérdőíveket feltétlenül küld jék 
be szerkesztőségünkbe február hó 
20.-ig.

A lelkészek tehát megfelelő idő
vel előbb küldjék be az íveket az 
esperest hivatalokba.

Pótlólag azt is kérjük, h o g y  
amely lelkészi hivatalnak telefonja 
'mn. annak számát is legyen szíves 
közölni.

K A R C O L A T O K

Egyik dunántúli faluban, ahol 
az evangélikus tanítónő reverzális 
adásával ment férjhez az ottani 
római katolikus, állami tanítóhoz, 
a féri farsangvasárnapján bállal 
egybekötött színdarabokat rende
zett a római katolikus iskolában a 
leventeegyesülettel, az evangélikus 
leventék kizárásával. Viszont havat 
lapátolni, hogy betudjanak menni 
a bálterembe, kivezényelték vasár

nap délelőtt az evangélikus leven
téket is.

A színdarab anyagilag jól sike
rült, amit nagymértékben segítet
tek előmozdítani a szépszámbar 
megjelent evangélikus családok is 
— sőt a bálban a volt tanítónőt 
ki két év óta sem egyházi életei 
nem él, sem egyházi adót nem fizet, 
jól meg is pörgették a mi „derék' 
presbitereink.

Orcánk, pirulj!!

H E T I  K R Ó N I K A
Magyarország a középeurópai béke 

legbiztosabb támpontja, állapítják meg 
külföldön. — A magyar revíziónak Fran
cia- és Angolországban is egyre töbl 
híve és képviselője van. — A nyugati 
harctéren a kemény hideg hátráltatja í> 
komolyabb hadműveletek megindítását 
— Az orosz túlerő támadása egyre tar: 
a finn erődvonal ellen. De töretlenül to 
vább tart a finnek hősi ellenállása is. — 
Roosevelt amerikai elnök az európa 
helyzet tanulmányozására Európáb; 
küldte Welles államtitkárt.

5Z EGYHÁZI ESZTENDŐ

B ö jt 2 vasárnapja
l .  K lr . 3 :5 -1 5 .

Sámuel imádsága Istennek tetsző 
imádság volt. Ebből merítsünk okulás 
és lássuk meg, hogyan kell nekünk i 
imádkoznunk, hogy meghallgassa kére 
sünket Isten. Sámuel az alázatosság 
hangián beszélt Istennel, nem feledke 
zett meg arról, hogy a múltért hálái 
kell adni és Istentől örökkévaló javakat 
kell mindenekelőtt kérni. Tanuljunk mer 
így imádkozni!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten hajlandó velünk szóba 

állni és kérésünket teljesíteni.
Hogy irgalmát láthatjuk eddigi éle 

tünkben.
K ö n y ö r ö g j ü n k :

Hogy adjon bölcs szívet és alázato 
lelket.

Hogy megmaradhassunk az ő  útaii 
és megőrizhessük az Ő végzéseit.

H Í R E K

Az aszódi evangélikus egyház köz 
gyűlése f. évi február 4.-én, vasárnap 
töltötte be a Chugyik Pál főesperes nyu 
galomba vonulása folytán megüresedeti 
lelkészi állást. Lelkésszé egyhangúlag 
Bogya Géza eddigi adminisztrátort hívL 
meg az egyház a választás mellőzésével
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_  A  nemeskocsi evangélikus ifjúsági
■  egyesület a leánykörre l karöltve február
■  hó 4.-én jó l s ikerü lt műsoros tea-estet
■  ta r to tt  az iskolában. A  gazdag műsor
■  keretében  szavalatok, m onológok, szóló
■  énekek és m agyar táncok kerü ltek bemu-
■  tatásra. Az ifjúsági egyesület énekkara
■  karénekeket adott elő. Szerepeltek: H o r-
■  váth Juliska, N agy E te lka , László Jolán,
■  H ajós Ernő, Baráth Dezső Szenes János,
■  B arátli Kálmán, Bozzay János, Pongrácz
■  Zoltán, László Dénes. Az est bevétele:
■  222.74 fillé r volt. Ebbő l 100 pengőt a
■  gyülekezetnek a közelm últban beszer
e z e t t  450 P-s harmón'ium vételárához ado-
■  m ányozott. Az estet P atkó  Ernő tan ító
■  rendezte.
■  A  diósgyőr-vasgyári evangélikus Nő-
■  egylet, Leányegylet és Ifjúsági egylet,
■  f. hó 11-én Károlyi G áspár emlék délutánt
■  rendezett a következő  m űsorral: 1. Köz-
■  ének. 296. ének 2— 3. v. 2. Imádság:
■  D r. V ető  Lajos. 3. H am m  István ifjúsági
■  elnök emlékbeszéde K áro ly i Gáspár bib-
■  lia -ford ításának 350 éves évfordulója al-
■  kalm ából. 4. Karének Karvezető: Filadel-
■  fi Béla. 5. Szavalat: Schuszter József. 6.
■  M it  je lent nekem a biblia. E rdélyi I. a
■  K. L. E. elnöknő előadása. 7. Duó: Ke'.l-
■  ner Lívia leányegyleti if j. elnök és M a-
■  rek  Elza. 8. Az ö rö k  élet beszédéből.
■  Szem elvények K áro ly i Gáspár b ib liaford í-
■  tásából. 9. Karének. 10. Közének: 296. é.
■  4. verse. —  M űsor után tea, m ajd ada-
■  kozás volt a k iadások fedezésére és a
■  szegények bibliával való ellátására.
I  Salgótarjánban az evangélikus Leány- 
I  egylet és Ifjúsági egyle t a farsang fo lya- 
I  mán két ízben csa.ádi estélyt rendezett 
I  kultúrházában, am elyek egyikén Fayl
■  Frigyes főg im názium i tanár, a másikon 
I  K o lta i Imre a Balassa-Irodalm i Társaság  
I  elnöke ta rto tt felolvasást a kísérő mű- 
I  sorok keretében, am elyeken a D iakonisz- 
I  szatestvér irányításával működő vegyes- 
I  kar, Koppány M im i, Kovács Juci, Gáb- 
I  le r Ed it, Boros E leonóra , Novák István, 
I  F áb ri Ica és dr. Csengődy Lajos lelkész 
I  m űködtek közre. M in d ké t estély irán t 
I  nagy érdeklődés nyilvánu lt meg és anya- 
I  g i.ag  és erkölcsileg szép sikerre, záru ltak. 
I  —  Az Evangélikus N őegylet farsang va- 
I  sárnapján rendezte m eg gyerm ekdélután- 
I  já t. Vetítetképes mese egészítette k i a 
I  délutáni műsort. Este ú j műsor volt, 
I  amelyen Sebők József irredenta verse, 
I  Becht M agda m agyar dalai, a szájharm o- 
I  n ikak  vartett, Jancsik János énekszámai, 
I  Hrubecz Gyula és Kreska János duettje, 
I  és Fábry Ica, Sebők József, Szlivka Ba- 
I  ba, Szántó G yula á lta l előadott egyfe'.vo- 
I  násos vá lto tt k i sok tapsot a hálás kö- 
I  zönségből.
[ Veszprém. B ö jti időszakban, feb ruár 
I 11-től kezdve, m inden vasárnap és csü- 
I tö rtökön  d. u. 6 ó ra i kezdettel, esti is- 
I tentiszteletek lesznek. A március 3 .-tó l 
I  kezdődő evangélizációs héten „A z ú jjá -  
I  születés“ összefoglaló címen; a március 
I  17.-én kezdődő nagyhéten pedig „Jézus I Krisztus a békesség szerzője“ címen lesz I igehirdetés. A nagypénteki esti istentisz- I teleten a „Passió“ -t fog juk  olvasni. A  I március 15.-i nem zeti ünnepen déle lő tt I 10 órai kezdettel lesz istentisztelet.

Alsószeliben 1554 az evangélikusok  
I száma. 1939-ben született: 30 gyerm ek,
I 15 fiú, 15 leány. Konfirm álva volt: 41, 

23 fiú, 18 leány. Házasságot k ö tö tt 15 
pír, közülök vegyes 5, javunkra adott

3 reverzá'.ist, 2-nél a gyerm ekek szüleik  
vallását követik. M eghaltak  13-an, 6 fi, 
7 nő. Úrvacsorát vettek  307-en. V o lt 6 
tanács és 5 közgyűlés.

A  gyulai evangélikus Nőegylet f. hó 
7.-én finn napot rendezett Gyulán. A  
napnak páratlan  sikere volt. A többször 
m egism ételt előadást több mint 1800 em 
ber nézte és hallgatta  meg. A műsor k e 
retében a mai F innországot szem léltető  
m agyaru l beszélő hangosfilm m ellett 
minden alkalom m al —  többek közö tt —  
Benkő Zoltán helyi lelkész is ta rto tt e lő 
adást F innországró l. Az előadásokon a 
városi hatóságokon kívül a reform átus, 
kato likus egyház és Békésvármegye —  
a főispánnal és az alispánnal az élen —  
képviseltette m agát. Az est bevétele 850 
pengő volt. A tiszta jövedelem a finn  
Vöröskereszt céljait szolgálja.

Szélhámos g y ű jt a Luther-szoborra és 
árul Lu ther-képeket a szombathelyi evan
gélikus egyházközség nevében. Felh ív juk  
a gyülekezetek figyelm ét, hogy a szom
bathelyi gyülekezet sem gyűjtéssel, sem 
kép árusítással nem b ízo tt meg senkit. 
Az illető  szélhámos, akit azonnal át kell 
adni a legközelebbi hatóságnak. Az á l
tala eszközölt rendeléseket a rendelők  
tekintsék tárgyta lannak.

Vásárosfalu. Sáry Józsefné szül. M á -  
tis Ilka  nagygeresdi lakos szülei, néhai 
M átis  János és néhai Edvy Terézia  em 
lékére 500 P -t adom ányozott a város
falu i leánygyülekezetnek egyházfönn tar
tás céljára. A gyengék terhét könnyeb 
bíteni segítő nemeslelkű adományozó az 
édesapja halála évfordulóján te tt a lap ít
ványával elhalt szülei példáját követte, 
akik annakidején tem ető-te lekkel, ha
ranggal, készpénzadom ánnyal a jándé
kozták meg a gyülekezetei, betöltve az 
intést: „Egym ás terhét hordozzátok és 
úgy tö ltsétek be a Krisztus tö rvén yét.“ 
Pál lev. a Gál. 6. 2.

N agytarcsai Népfőiskolában jan. első 
hetében Fábián Im re  sárszentlőrinci es
peres-lelkész ta r to tt  evangélizációt. Az 
intézetnek többen szeretetcsom agot k ü ld 
tek. Januári adakozás 350 pengő volt. 
Január 1-éval Csepregi Béla személyé- 
oen ú j segédlelkészt kapott a N épfő is 
kola, aki az elm últ évet Finnországban  
tö ltö tte . Január 23— 30-ig résztvettek a 
Hallgatók a K IÉ  által Budapesten ren
dezett té li-táboron , ahol az egész hetet 
egvütt tö ltö tté k  a Pest-környéki egy- 
názm egyék gyülekezeteinek k ik ü ld ö tte i
vel, részben Budapesten, részben pedig  
a Népfőiskolán. A téli tábor idején m eg
lá togatta  a N épfő isko lát Kodolányi Já
nos író , a „Földindulás“ c. mű szerzője, 
aki Finnországból ismeri a népfőiskolái 
m unka áldásait a földmíves nép életében.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés. L i m p a k t e r  M a r g i t k a  

és R á t k a i  K á r o l y  jegyesek, Bezi. —
J u h á s z  E r z s i k é  és H o r v á t h  

G y ö r g y  jegyesek, Pestszentlőrinc.
Esküvő. If j.  K i s s  P é t e r  jan u ár hó 

30-án a tési evangélikus tem plom ban ve
zette  o ltá r elé V a r g a  E t e l t ,  V a rg a  
József és Kiss Zsófia leányát. Az eske- 
tést a vőlegény testvér-öccse: Kiss F e 
renc evangélikus s. lelkész végezte. —  
Dr, tudván  Sándor ügyvéd Tét,gyűl.

felügyelő  és T ó t h  S a r o l t a  téti evan
gélikus tanítónő feb ru ár 3.-án a buda
pesti D eák-té ri evangélikus templomban  
házasságot kötöttek.

Halálozás. Id. Szom bath Sándor la 
punk hűséges olvasója, a bodonhelyi f ió k 
gyülekezetnek hosszabb időn át presbi
tere, a politikai községnek több ízben  
kötelességtudó e lö ljá ró ja , a Bágyog és 
vidéke H itelszövetkezetnek fe lügyelő -b i
zo ttság  tagja, 1940. év január hó 27.-én  
boldog házasságának 49. évében, 74 
éves korában visszaadta nemes le lkét 
Terem tőjének. —  G yu rá tz  István nyug. 
csendőrtiszthelyettes Rábam olnáriban e l
hunyt. A püspöktamási leányegyházköz
ség hűséges gondnokát gyászolja elvesz
tésével. —  Feltám adunk!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
K. L. Budapest. N iem öller M árto n  a 

világháború alatt egy német ten g era la tt
já ró  parancsnoka vo lt. A  háború után  
dahlem i lelkész le tt. H itva lló  prédikációi 
m ia tt elfogták s hívei minden t ilta k o 
zása és kerelme ellenére e lítélték. Nem  
ugyan börtönre, hanem a Berlin k ö ze 
lében levő sachsenhauseni gyü jtő táborba  
v itté k . M ost is o tt van. M in t legutóbb  
írta , fogságában m ár három szor áto lvas
ta a bibliát és 300 éneket kívülrő l m eg
tanu lt. —  K. E. V ersét köszönjük. H a  
sor kerü l rá, közölni fog juk . írásait szí
vesen vesszük m indig . —  Ifjúsági. I f jú 
sági m egmozdulásuknak s a téli tábor 
áldásainan szívből örülünk. M ive l m últ 
számunkban hoztunk m ár verset a tá 
b orró l, most nem közö lhetjük.

KinDÓHlVflTHLI ÜZENETEK
M . E.-né Sopron. H átra lékát 1939-re 

rendezte. Előfizetése ez év április 1-én 
le já r. —  G. S.-né B akonyszentkirály. E lő 
fizetését július I - ig  rendezte. —  Cz. J. 
1 áp.ószentm árton. Ez év június 1-ig. —  
özv. F . J.-né G ödöllő . H átra lékát 1939. 
decem ber 31-ig rendezte. B. B. Zalalövő. 
A naptárakért bekü ldö tt összeg rendben  
van. P. Zs.-né Sashalom. Ez év július 1-ig. 
F . V .-né Mezőhegyes. A beküldött ösz- 
szeggel hátralék rendezve és ez év ápr.
1-ig előfizetve. —  Cs. K.-né Budakeszi. 
N a p tá r e lfogyott. —  G. P. Penc. E lő f i
zetését augusztus 1-ig rendezte. —  H . J. 
H egyfalu . H á tra lékát 1939 július 1-ig ren 
dezte. Esedékes 1939-re 2.40 P és fo lyó  
évre. —  N. N. Boba. Ez év október 1-ig  
rendben. —  K. K .-né Tapolca. A b ekü l
d ö tt összeggel 1939. évre rendezte h á tra 
lékát. Esedékes fo lyó  év január 1-től.

M A G Y A R  G A Z D A
Term ényárak. Búza 20.15— 21.15, rozs 

16.00— 16.45, árpa 18.10— 22.70, zab 20.40 
— 20.65, tengeri 20.20— 20.70 pengő m é
term ázsánként.

Egyesült Á llam ok. Az itten i evangé
likus egyház 500,000 dollár gyű jtését ha
tá ro zta  el. Ez az összeg a háborútól szen
vedő európai evangélikus egyházak ja* 
vára szolgál.
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A íínn vöröskereszt
ja v á ra  a H a ra n g s zó  u tján  

befolyt gyű jtés.

Tófűi Leánygyülekezet 5, Kölesei egy
házközség 5, özv. Jugovits Lajosné Rép- 
cevis 20, Szabó Róza Uraiu.ifalu 0.50, özv. 
Jobbágyi Józsefné Zalaszentgrót 5, Jós- 
íai Jausz Lajos Győr 10, Buchhaas Má
ria Sopron 1, Wallrabenstein Jakab Bu
dakeszi 5, Pénteki asztaltársaság Szom
bathely 10, Egyed Sándor Győr 10, Híd
végi Etelka Pomáz 5, Táliyai egyh 52, 
Németh Mihály Liczkó-puszta 20, özv. Mi- 
kolicza Mihályné Apostag 1, özv. Stein
haus Béláné Putnok 20, Kaposvári egyh
5.50, Kövér Péter Bpest 5, Krajtsi Pál Ba
lassagyarmat 3, Szabady Józsefné Mis
kolc 1, Giczy Gyula Sopron 2, Schifter 
Aranka Bánszállás 3 60, Ev. gyülekezet 
Szekszárd 13.10, Lengvári Ferencné 
Szekszárd 5.20, Schmidt Mária Szekszárd
0. 50, Rozmann Mária Szekszárd 1, Schvvi- 
rián József Szekszárd 1, Kaszner Olga 
Balassagyarmat 5 pengő, N. N. Buda
pest 2 pengő, WeiczI János Dombóvár 1, 
Hörömpöly Ilona Hajasd 1, Weiszmand! 
Henrik és Rémy Józsefné Győr 50, Győr- 
ujvárosi II. sz. óvodások adománya 5, 
Nagy Terézia Bpest 3, özv. Revaló Já- 
nosné Kiskőrös 2.50, Lébényi Nőegy'.et
5.50, özv. dr. Zundel Frigyesné Pereces 
10, Győry János Enese 5.20, Neszmélyi 
Pál Pápa 10, Mojsisovich Natália Bpest 
5, özv. Baldauf Gusztávné Paks 3 40, 
Brand János Nagykanizsa 2, Malkó Gab
riella Sashalom 3, Czirák Márton Farád
1, Czirák Dénes Farád 1, Horváth Elekné 
Fa-ád 2, Nagy Lajos Farád 1, Eőry Ka
rola Farád 5, özv. báró Marschall Gyu- 
láné Bérezel 3, Kármán Margit Rákos
palota 2.20, Vasárnapi iskolások evan
gélikus csoportja Magyarboly 10 pengő, 
N. N. Győr 3, özv. Dabronyovszky Gyu- 
láné Alberti 3, Barányi Lacika 0.70, Sze
gedi szórványhivek adománya 7, Pécsi 
egyh 149.30 pengő.

A szentetornyai (Békés vm.) evangé
likus egyházközség a baleset folytán 
munkaképtelenné vált kántortanítója 
helyettesítésére három hónapra —- eset
leg meghosszabbítással — kántori teen
dők elvégzésére képes helyettes tanítót 
keres. Az állás azonnal elfoglalandó. Ja
vadalom megállapodás szerint. Véglege
sítésre kilátás van. 1—1

Dunántúli lelkészcsalád keres meg
bízható, jólelkű háztartási alkalmazottat, 
aki az egyszerű főzést elvégzi és kerti 
munkához is ért. Lehet idősebb nő is. 
Levelet válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatal továbbít. 1—1

OLVASD ÉS
TERII SZD A

r

Leszármazás igazolása céljából szük
ségem volna Oláh András és neje Plech 
Matild házassági levelére. Nevezettek 
Veszprém, Győr, vagy Moson, illetve Po
zsony vármegyében kötöttek házasságot 
az 1865—1870-es években. A férj foglal
kozása a házasságkötés idejében való
színűleg gazdatiszt volt. A férj róm. 
kát., a feleség evangélikus vallásu volt. 
Tisztelettel felkérem a lelkész urakat, 
hogy amennyiben anyakönyveikben ada
tokat találnak, méltóztassanak azokat 
velem közölni. Költségeket megtérítem. 
Dr. Papp Sándor vármegyei árvaszéki 
elnök, Veszprém. 1— 1

A lelkész urakat kérem, ha gyüleke
zetükben tudnak oly evangélikus házas
párt, aki fogyatékos gyermekek gondo
zására vállalkozna, hívják fel az illetők 
iigyelme' intézetemre, hol március else- 
,étől biztos kenyeret adó fogla.kozást 
találhatnak. Érdeklődök mellékeljék a 
elkészi hivatal ajánló sorait, mert a fel
vételnél ez a döntő. Nem katonaköteles 
előnyben! Magyar Béthel, Budakeszi.

2—3

Sokszorosítást, jegyzetek írógépi má
solását vállalom jutányos áron. — Kuti 
vándor Győr, Klétzár-ulca 4. 2—2

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu- 
ást kereső nőket, férfiakat. Békés ott- 
íont biztosít. Alpesi klíma, diéta, ápo- 
ás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Jiakonisszaotthon Kőszeg, Vas iitgye

11—26

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A győri evangélikus egyházmegye 

elnöksége a csikvándi (Győr m.) egy
házközségben megüresedett lelkészi ál- 
.ásra pályázatot hirdet. Pályázók a Sza
bályrendelet 22. §-ában felsorolt okmá
nyaikkal felszerelt kérvényüket e hirdet
mény megjelenésétől szám.tott tizenöt 
nap alatt nyújtsák be a győri evangéli
kus egyházmegye esperesi hivatalánál, 
Lébény, Moson megye. — A lelkész il- 
.etményei a következők: Lakás, mellék- 
épületek, kert. — Készpénz: 93.94 P, 
i485 kg rozs.. 960 kg búza, 16 kát. hold 
1037 öl föld; 900 öl sertéslegelő haszon- 
élvezete, 30.865 m3 (9 régi öl) hasogatott 
kemény tűzifa helyi folyóárban megvált
va. Munkaváltság 1400 kg búza. Temető
kaszálás. Lelkcszlak és melléképületek 
évente kétszeri tisztogatása, javítások, 
igazítások. Stólák: keresztelés 1 P, egy
házkezelés 50 fill., esketés 2, illetve 4 P, 
temetés 2 P. Hivatalos gyűlésekre fuvar 
és napidíj. Anyakönyvi kivonatokért 2, 
illetve 4 P, családi értesítő ugyanúgy; 
elbocsátó 1 P. 1—1

Szalay István Németh Károly
egyhm. felügyelő. esperes.

Az aszódi leánynevelő intézet április 
1-re mennyiségtan-természettan szakos 
protestáns polgári- vagy középiskolai 
helyettes tanárnőt keres. 1^1

Sajtit készitményü útitáskák, nöi- 
taskak, pénztárcák, Uvéhurcuk, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
á választékban és a legolcsóbb urban

M U T H -n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2 .

Kölcsönsegélvző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Keresek pusztára 25—35 év közt levő 
megbízható nőt, ki főzni tud. Cím vá
laszbélyeg ellenében a kiadóhivatalban.

3—3

M O » i Z ® R | T
legolcsóbban

* Í T B  X  % É - l s m
csak
GYŐR, Deák-u. 6

releíon 9-46. — Aki a „ Harangszó‘ -r> 
Ivatknzlk 10 0Í> engedmény* kar

M e g je le n t
Kuortti Ádám finn lelkész „Pap, 
száműzött, szökevény“ c. könyve.

Az első kiadás egy hónap alatt 
elfogyott.

Ez a tény a könyv legjobb 
bírálata.

A második kiadás példányainak 
ára is 1.50 pengő és 8  fillé r por
tó. — Megrendelhető a kiadó- 
hivatalnál.

Az eredeti kisméretű

Luther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnöki mfiintézete.
lólyegzök, Jelvények oa zftszlóazeoek gyártó ié 

^ *  n m k n f  k  e> 1 v,

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 
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A lapított»:

K A P I  B É L A
1910-ben

Captulajdonoa 
Dunántúli Luther-8zövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyin m illiklat tanév alatt 

kéthatankénf a KIS HARANUSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 

1938-ban a felvidéki Luther.

31. évfolyam.

Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk

Ha 6 velünk, ki ellenünk?
Az Ür a ml oltalmunk!

A H arangszó
szerkesztő-kiadóhivatala

G Y Ő R
II., P e tö fi-té r 2.

Előfizetési ára : 
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P s íi fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény

Amorikáha egész évre 
2 d o lla i; az utódállam okba 

negyedévre 1 P «0 fillé r. 

Postacsekkszámla 30,528

Krisztus, ártatlan Bárányt 
K.Í miértünk megholtál,
A keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes 'voltál.

Viselvén bűneinket, 
Megváltottál minket. 
Irgalmazz nékünk, 
Óh Jézus, óh Jézus!

Jézus segíthet rajtad!
M i dolog ez, hogy nagy m éltósággal 

és hatalom m al parancsol a tisztátalan  
le lkeknek és kim ennek? Lukács 4, 36.

Ahova csak elkerült Jézus, mindenütt Ö bizo
nyult a legerősebbnek. Nyugodtan és szelíden, de 
egyúttal méltósággal tele és biztosan járt-ke lt barátai 
és ellenségei között egyaránt.

A zsinagógában azon a napon olyan méltóság
gal tele szót mondott ki, amely belemarkolt az embe
rek leikébe. Nem voltak szokva az ilyesmihez.

Az istentisztelet kellős közepén félbeszakította 
Jézust egy megszállott ember, aki fennhangon kiál
tozni kezdett a gyülekezetben. De Jézus nyugodtan 
és méltósággal tele állt a helyén. S csak ennyit mon
dott: „Némulj meg és menj ki ez emberből!“  S a 
gonosz lélek elhagyta azt az embert.

Az istentisztelet végeztével Péter házába ment 
Jézus. Itt a Péter napa betegen feküdt. De Jézus 
megérintette a kezét és meggyógyította, „és ő azon
nal felkelvén, szolgála nékik“ , — olvassuk.

Naplementével, amikorra megenyhült a hőség, 
odavitték hozzá a szomszédságból a betegeket. „Ő pe
dig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá 
őket.“

Bizony, mozgalmas egy nap volt ez. A legcso

dálatosabb azonban ezen a napon is, máskor is az 
volt, hogy nyilvánvalóvá lett Jézusnak a tisztátalan 
lelkek fölött való hatalma.

Bizony, ez a legnagyobb dolog.
Nagy dolog, hogy Jézusnak hatalma van a ter

mészet fö lött: járhat a vizen és megfenyegetheti a 
szeleket. Nagy dolog hogy van hatalma testünk 
meggyógyítására. Sőt, hogy van hatalma a halál 
fölött

De mégis csak az a mindennél nagyobb dolog, 
hogy a l e l k ü n k  fö lö tt hatalma van. A mi t i s z tá 
t a l a n  lelkünk fölött.

Nem mindenki tudja, hogy tisztátalan lélek 
lakozik benne.

Sokan tudják. S szenvednek miatta. Jobban, 
semmint azt akárki gondolná.

Jézus segíthet rajtad. Ő különben máris segített 
rajtad, amikor m e g l á t t a t t a  veled a magad tisz- 
tátalanságát, s amikor s z e n v e d é s s é  tette azt szá
modra.

A tulajdonképpeni segítség azonban a benned 
lakozó tisztátalan lélek ellen ez: Jézus Krisztusnak, 
Isten Fiának vére m e g t i s z t í t  bennünket minden 
bűntől.

Öle Hallesby— Br. Podmaniczky Pál.

Rommálőíl templomok.
Megdöbbenve olvassuk, hogy a 

viipuri finn evangélikus templomot 
kőhalommá bombázták a szovjet 
repülők. Nem mehetünk el e hír 
mellett néma fejcsóválással, vagy 
egy-két sajnálkozó megjegyzéssel. 
Meg kell állnunk és felette el kell 
gondolkodnunk! Nemcsak azért, 
mert templomról van szó és ne
künk minden templom drága, még- 
csak azért sem, mert evangélikus 
templomról van szó és az evangé

likus templom pedig különösen 
drága, hanem azért, mert a viipuri 
templom kőhalommá bombázása 
azt mutatja, hogy a szovjet nem
csak a kaszárnyákat, erődítménye
ket, gócpontokat tekinti katonai 
célpontoknak, hanem a — templo
mokat is! A templomok a vallás, 
az egyház erődített őrhelyei, a h it
nek hadi állásai! — Bombát hát
nekik! . __

Ez maTmáir Az isten

telenek szervezetének Leningrád- 
ban tartott gyűlése kimondta, hogy 
a finn nép ellenállásának a vörös 
hadsereggel szemben az egyház az 
oka. Ezért a gyűlés a legkegyet
lenebb eljárást ajánlja az egyház
zal, az egyház minden intézményé
vel és személyével szemben, akár
milyen vallású legyen. Mindenki 
ellenség — mondják — , aki még 
valamilyen valláshoz tartozik! — 
Bombát hát nekik!
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Az istentelenségnek ezek a bom
bái ma a finn evangélikus egyházat 
érik, a finn evangélikus templomo
kat akarják romhalmazzá dönteni. 
De nemcsak nekik szólnak, hanem 
minden egyháznak, minden temp
lomnak, nemcsak kőtemplomokat 
érnek, hanem minden hívő embert, 
aki a kőtemplomban az Istenben 
való hit élő templomává épült. Ne
ked is szólnak! Téged is érnek!

Nem látod, az emberek lelkében a 
hitnek mennyi temploma dőlt már 
romba istenkáromló, vallást gú
nyoló szónak, lelket fertőző be
szédnek, erkölcstelen sajtónak a 
bombái által találva?! M ikor ilyes
mit hallasz — s Istenem, hányszor 
hallasz! — : „Valamikor hittem, ma 
már nem hiszek, — nem igaz, hogy 
Isten van — minek menjek temp
lomba — okosabb dolgot is olvas
hatok, mint a biblia“  — stb. ne fe
lejtsd el, az ilyen szavak kőtörme
lékek, melyek a hit összedőlt temp
lomának romjait temették maguk 
alá. — Mi lesz, ha a kő- és lélek- 
templomok elleni irtózatos hadjá
ratnak a során a bombát szóró re
pülők Finnország határán tú lju t
nak, a bombák a te egyházad, a te 
gyülekezeted, a te hited templo
mát találják el és döntik rommá?!

Ne mondd, hogy rémlátás ez! 
Ha még nem eszméltetett fel a hi
tetlenségnek ez a nyilt támadása, 
döbbentsen meg az, hogy ennek a 
hadjáratnak nincsenek országhatá
rok az útjában, hogy több helyen 
ki vannak már építve a hadállásai, 
el vannak helyezve a bombái, mint 
mi azt gondolnánk, hogy megöl
jön benned és körülötted mindent, 
ami Istenhez köt s hogy célja el
éréséért a legnagyobb áldozattól 
sem riad vissza! Egyik új hír sze
rint „a hitetlenség terjesztéséért 
alapított amerikai egyesület 500 
ezer dollárt (ami a mi pénzünkben
2,500.000 pengőnek felel meg) 
irányzott elő egy új lapra, amely
nek célja a keresztyénség táma
dása“ . Nem döbbent meg, hogy át
öleli az egész világot s milyen ál
dozatra képes a maga céljaiért ez 
a mozgalom!?

Rommálőtt templomok néma kö
vei szólaljatok meg! Ébresszétek 
fel a bűnökben alvókat, rázzátok 
fel a hitben közönyöseket, rémít
sétek meg a gúnyosan mosolygó
kat! Szólítsátok fegyverbe a h it
nek frontjára az Isten hadállásaiba 
s hívjátok áldozathozatalra azokat, 
akiknek drága a vallás, féltett 
kincs az egyház, szeretett otthon a 
templom, akik meghalnak inkább, ]

de ezekről a kincsekről le nem 
mondanak!

Hívő testvérek, evangélikusok, 
magyarok, halljátok meg! Rommá
lő tt templomok kiáltanak: „ö ltöz- 
zétek fel az Isten minden fegyve
rét, hogy megállhassatok . . . ! “  Efe- 
zus 6 , 11— 17. Most még ébreszte
nek. — Egyszer majd vádolnak!

L. /.

A vá lság .
A mi szavunk ez. Magyar szó. Mégis 

álljunk meg egy pillanatra előtte. M it 
is jelent valójában? A válik, elválik igé
ből származik. Azt jelenti, hogy valami 
nagy változás áll küszöbön. Hogy a régi 
állapot nem maradhat már fenn, mert 
megromlott, pusztulásra van ítélve. Az 
orvos is használja, mikor a beteg köze
leg a halál küszöbéhez, közli, hogy a 
beteg állapota válságosra fordult. Ma 
lépten-nyomon találkozunk ezzel aszóval.

M i minden van a világon válságban? 
Beszélhetünk gazdasági, társadalmi, po
litika i, erkölcsi, lelki válságról. Vegyük 
sorba őket.

Mi is a gazdasági válság? Minden 
embernek vannak szükségletei, melyeket 
k i kell elégíteni. Ilyenek: élelem, ruhá
zat, lakás s egyéb, az emberi élethez 
szükséges eszközök. Ezek egy részét a 
földművelés, bányászat, egyéb nyers
anyagok kitermelése szolgáltatja, to 
vábbá ezen nyersanyagoknak ipari fe l
dolgozása. Ez biztosítja a ma emberé
nek életigényeit. De, ha ilyen fontos és

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 11

Irta : Nohr Gedeon. Kassa.

Apádnak, mint látom, vendége van — mutatott az 
apród Csillagra, amely nyugtalanul kapálta a földet.

— Ez a Mihály gazda lova, megismerem száz közül is, 
ilyen szürke nincs több az egész országban.

— Mihály? No majd mesél valamit a régecziekről. Úgyis 
régen láttam őket.

Nyeregből szálltak. Gáspár a kunyhónak tartott, Józsi 
pedig a lovakat vigyázta.

Gáspár nem akart hinni a szemének.
— Józsi, Józsi, két halott ember. Az apád! — kiáltozta.
A lovász rémülten hagyta magukra az állatokat és rohant

a ház felé. Gáspár félreállt és hagyta, hogy a fiú apjához jus
son. Megroggyanó lábbal bukott az előtte térdre.

— Meghalt! — motyogta értelmetlenül. Egy ideig nézte, 
majd hangos zokogással borult rá.

Gáspár tanácstalanul állt egyik lábáról a másikra. M it 
tegyen? Borzalmas volt ez a látvány és még borzalmasabb 
társa fájdalma. Józsi felegyenesedett. Kihúzta tőrét és apja 
vérébe mártotta.

— Nem nyugszom meg addig, mig a vérhez apám gyil
kosának vérét fröccsenthetem! — A véres kését magasba 
emelte, mintha meg akarta volna szentelni fogadását. Gúnyo
san csillant meg a napfény a csillogó pengén.

Gáspár közben a másik halott után nézett. Lehajolt hozzá. 
Megfogta a kezét. Érezte, hogy meleg. Felemelte a vállait. Az 
oldalán kulacsot pillantott meg. Lecsavarta a fejét és a Mihály 
szájába öntött pár cseppet. Szaga után ítélve, erős pálinka le
hetett benne, de hatott is. A halottnak vélt ember megmozdult. 
Még egy pár csepp a szájába és szemét is kinyitotta.

— Hol vagyok? — kérdezte és kezével vad hadonászásba 
kezdett Az emlékek lassan tértek vissza agyába a mintha

azok rángatták volna, vadul vagdalkozott. Egyik ütése Gáspár 
kezéből a kulacsot verte ki, hogy tartalma végigfolyt a fö l
dön, egy másik az apródot magát találta álion.

— Ennek már fele sem tréfa! — kapta el csuklóit Gáspár. 
— Ez az ember őrü lt! —• szólt oda társának.

Józsi lehajolt M ihály gazdához.
— Keresztapám, nem ismer meg? Jóbarátok vagyunk!
Mihály lassan té rt magához. De aztán tisztán vissza

emlékezett mindenre. Megismerte mind a két fiú t. Felugrott. 
Felkapta elgurult kését és kalapját.

— Gyorsan lóra, gyerekek, talán még elfogjuk a gyilkost!
Mindhárman a lovaknál termettek. Ki-ki fe lült sajátjára.

Nekiindultak háromfelé. Csak az északi részt hagyták ki: 
hiszen Gáspárék maguk jöttek onnan. Bejárták az erdőt. Egy
másután tértek vissza. Egy lélek nem sok, annyit sem találtak. 
Közben — úgy látszik — a sólymokon is k itö rt az éhség, mert 
irtózatos lármát csaptak. A bajtársak azt sem tudták, mihez 
kezdjenek előbb? Józsival beszélni sem lehetett, annyira le
tö rte  a bánat.

— Hát fiam, József! — került vele szembe Mihály — 
most már te lennél a sólymász!

— Ilyen áron bárcsak ne kellene lennem! — siránkozott 
a fiú.

— Most már késő ezen sopánkodni! Hanem a sólymaid, 
azok biz éhesek. Meg kell őket elégítened! Van-e hát nyers 
húsod? Mert ők azt szeretik.

— Ne tréfáljon velem, keresztapám, látja, majd elöl a 
bánat!

— Fiam, én rajtad segíteni akarok! Nem hiába kérdem, 
van-e sólyom-eledeled, mert, ha neked nincsen, én adok!

— Honnan venné kelmed?
— Ne kérdezz sokat! Vedd azt a két rudat! —• mutatott 

Mihály a közeli gallyakra. — Gyerünk!
Megint lóra ültek. Ütnak eredtek. Most már Régecz felé. 

Elérkeztek oda, hol a gazda végzett a kannal.
— Vaddisznó! — kiáltották a fiúk egyszerre.
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szükségszerű g gazdasági berendezés,
hogyan kerülhet válságba, vetődhet fel 
joggal a kérdés. Az ember-beteget a be
tegsége sodorja a halál válságába. A 
gazdasági életben is ugyanez a helyzet. 
Halálos beteg a gazdasági élet. M iért? 
Egészséges az az állapot, amikor vala
milyen szervezetnek minden porcikája 
a rendeltetésének megfelelően teljesíti 
kötelességét. A gazdasági rendszer kö
telessége, hogy a nemzetnek, vagy k i
vitel útján idegen nemzetnek is elé
gítse ki a természetes életszükségleteit, 
igényeit. Mai gazdasági rendszerünket, 
amely a múlt században váltotta fel a 
céhes, s jobbágy rendszerű termelést, 
szabad termelési rendszernek hívjuk. 
Ami annyit jelent, hogy aki tőkével ren
delkezik, azt szabadon fekteti bele a 
nemzeti termelés bármely ágába s élvez
heti annak nyereségét. Ez a nyereség- 
vágy lett a rugója a szabad termelésnek. 
Mivel a világ egyes országai nem egyez
nek meg, hogy miből mennyit termel
jenek, előáll az a helyzet, hogy többet 
termelnek haszon reményében a tényle
ges szükségleti mennyiségnél s előfor
dul, hogy őrült piacok utáni verseny, 
hajsza ellenére óriási tömegű kész árút 
kell megsemmisíteni, nehogy a felhalmo
zott feleslegek leverjék a piaci árakat, 
így fordult már elő, hogy egész hajó
rakományok búzatömegei kerültek a 
tenger fenekére, amikor éhezők, éhen- 
halók is vannak a világon. Ugyanaz 
a helyzet Brazília kávéjával is. Tehát 
a termelés nem a természetes ren
deltetését teljesíti, vagyis, hogy a cél: 
a szükségletek kielégítése, hanem a cél: 
a befektetett tőke utáni nyereség, az 
emberi szükségletek kielégítése pedig 
csak eszköz a nyereség eléréséhez. Ez 
pedig beteges állapot. Az elkeseredett

versenyben gyilkos háborúkra kerül sor
a piacokért, nyersanyag forrásokért, a 
befektetett tőkék nyereségéért. Az 
aranybálvány: mammon oltárán ember
vér az áldozat. Minden állam fél, hogy 
elborítja a világháború véres hulláma. 
Mi ez? A gazdasági élet válsága.

Szociális, társadalmi téren is ugyanez 
az anyagias felfogás rothaszt. Nézzük 
az egyes társadalmi felfogásokat. A de
mokrata államok társadalmi élete a fenti 
gazdasági életből önként kirajzolódik. 
A mammon hatalma mellett az ember 
alárendelt lesz. Az idő pénz! Pénz 
kormányozza a világot! — jelszavak 
élénk világot vetnek erre. A társada
lom osztályait tőkés és nincstelen réte
gekre szaggatja széjjel. Harc dúl. A sze
retet az egyházak szép szólama marad 
csupán. Nálunk, dacára, hogy kigyógyul
tunk a forradalmak ütötte elgennyese
dett sebekből, mégis társadalmi válság
gal küzdünk. Mutatja a törvényhozá
sunk erőfeszítése, amint azt zsidótör
vénnyel, földbirtokreformmal, telepítés
sel stb. megoldani próbálja.

De nézzük meg egy pillanatra a de
mokrata társadalmakból kialakult új 
nemzeti társadalmakat pl. a német nem
zeti szocialista társadalmat. Hatalmas, 
szervezett munkatábor. Az állam hatal
ma egy kézbe van letéve, ami szintén 
mutatója a rendkívüli válságos időknek. 
Az ember az ész hatalmával kézbe vesz 
mindent. K iírtja  a nemzetköziséget, 
kommunizmust, de ugyanakkor a vallást 
nem támogatja, egyéni, társadalmi, 
nemzeti életben szinte figyelmen kívül 
hagyja. Itt a mammon helyett az „em
ber“ kerül az élet középpontjába. Nem 
válság ez? A másik új társadalom a 
szovjet, nyílt istentagadó, vallást k iirtó  
társadalma. A „lélekből“ népszámlálá

sok alkalmával „erő" lesz. Hangzatos 
jelszavak az ember megtartását, az élet 
szintjének emelését, az emberméltóság 
diadalát kiabálják s a valóságban új rab
szolgaság pokla a kommunizmus. Vál
ság, kiabáló válság!

Politikai téren is a válság remény
telen csődje önti el a világot. Megbu
kott a népszövetség, itt-o tt összekerülő 
politikai értekezletek, külügyminiszte
rek izgatott látogatásai, eredménytelen 
erőlködések. Kétségbeesett erőfeszítések 
a válság láztünetének, a k itö rt háború
nak elszigetelésére, a rablott területek, 
köztük a mi hazacsonkjaink területei
nek további birtokban tartására. Köz
ben rettegés, félelem, kétség, minden
felé. Bizony válság!

Az erkölcsi válságot meg éppen han
gos szóval kiabálják az egyes rádióállo
mások idegenből a mi szép magyar nyel
vünkön is. Egyik a másik ellenségesnek 
homlokegyenest ellenkező dolgot állít 
„igazságnak“ . Ez a világot behálózó ha
zug érdekpropaganda hadjárat szégyen
letes színben állítja a „keresztyén“ nyu
gatot a pogány „sötét“ -ség elé. Eszmé
nyi, erkölcsi köntösökbe öltöztetik a sa
ját igazukat, amit úgy hívnak anyagi 
„érdek“ . Ne is szóljunk az egyének éle
tében elharapódzott bűnökről. Tán úgy 
lehetne egy szóval kifejezni: Krisztus
nélküliség. Ez a válság erkölcsi téren.

Szóljunk végül a lélek válságáról. 
Vagy tán úgy kellene mondani, csak ez 
van, lelki válság. A többi csupán ennek 
a mellékhajtása. Igen, amelyik lélek ta
lálkozott Krisztussal, megoldotta min
den válságát. A Sátán sodorta válságba, 
mammon rabságába a világot. Azért dúl 
a Szabadító és a Sátán között élet-halál 
harc. Hová állsz, válassz testvér! így 
szól az Ige: Az Atya szereti a Fiút és

A rudakra rákötötték a nagy nehéz kant és három kö
téllel mindnyájan húzták. Zsákmányukkal megrakodva érték 
el a Zátony-sziklát. Nekiláttak és egykettőre földarabolják. 
Egyik részét odadobták a sólymoknak. A többit egy közeli 
sziklaoduba rejtették el.

Beléptek megint a halott Acsaj Józsefhez. Szívettépő volt 
nézni, hogy telepedik-kuporodik le melléje fia, hogy rázza 
a zokogás, hogyan fordítja hátára apját, hogy az arcába lásson.

Ügyetlen kézzel nézte meg a sebet.
— Tőrrel szúrták le! — mondta s félrehúzta melléről a 

ruhát. Ahogy az inget is széjjeltárta, a seb fö lö tt véres ron
gyot talált. — Hogy kerül ez ide? — szólt csodálkozva.

Kivitték a kis cafat vásznat a szabadba. Megöblögették 
a vértől. Forgatták jobbról, forgatták balról.

— Ez nem volt apámé — nézegette Józsi. — De nagyon 
ismerős anyag. Ilyen gyolcsot csak Murányban készítenek. 
Ismerem a díszes kivarrást. Ezt a vásznat minálunk szőtték!

— Én azt mondom — vélte Mihály — hogy csak a kö
zelben ólálkodó Szuhay egy embere járhatott itten. — God- 
dolkodott egy ideig. — Te fiú! Nincs valaki Murányból az ő 
szolgálatában?

— Tudtommal csak egy van — avatkozott bele Gáspár 
is — Jancsik Palkó. De ő nem tehette! ö  nagyon szeretett 
benneteket!

— Hátha főibérelték, — találgatta a gazda — ezektől 
minden kitelik.

— Addig nem nyugszom, — kiá lto tta  Józsi elkínzottan — 
míg apámért bosszút nem állok. A gyolcs elárulja, hogy ő is 
i t t  járt. Ezért számolni fog!

Vad gyűlölet és kétségbeesés csengett k i szavából. Ta
nácstalanul nézett körül.

— M it kezdjek most már édesapámmal?
— Én azt tanácsolom — állt fö l Mihály — hogy ne is 

nyúlj hozzá. Mi Gáspárral elmegyünk Murányba. Előadjuk a 
dolgot Rothold úrnak, ö  a földesúr, intézkedjék egymaga!

— De tán én is it t  maradok! — ajánlkozott Gáspár, nem

akarva társát egyedül hagyni a szomorú helyen.
— Hálásan köszönöm a jóságod, de már csak jobb lesz 

it t  nekem egyedül. Elsíratom az éjszaka az én jó apámat!
— Nem tartasz attól, hogy a gyilkos újra eljön és veled 

is végez? — kérdezte keresztapja.
■— Bár csak visszajönne, — tö rt k i vadul a fiúból — az 

lenne leghőbb vágyam! Csak kaphatnám szemtől-szembe!
A nap ekkor már eltűnt a hegyek mögött. Mindinkább 

hüvösödött. Az esti szürkület homályt borított a környékre.
— Hát akkor menjünk — szólt Mihály.
Még segédkeztek Józsinak a tűzrakásnál. Búcsú nélkül, 

némán ültek lóra.
10. Az ajánlat.

Teljes sötétben ereszkedtek alá a murányi völgybe. Hall
gatagon léptettek egymás mögött. Mihály feje erősen sajgott 
az ütéstől.

— A hitvány férgek! — mormogta magában.
Nagy harag ízzott a lelkében a kurucok ellen. Hajszálon 

függött, hogy ő is a kunyhóban hagyta fogát. Most szívesen 
elegyedett volna szóba a fiúval. Volt elég mondanivalója, de 
nem akarta elhamarkodni. Hagyta, hogy az kezdje.

Gáspárnak fejében olyan zűrzavar volt, hogy időbe tel
lett, míg a sok eseményt, melyben része volt, rendbe tudta 
hozni. Lassan okosodott ki a történetekből. Hédi és Józsi, a 
halál és Mihály. Előre nézett. M int lassan csírázó virág, nyílt 
érdeklődés benne otthona iránt.

— Mihály gazda! — szólalt meg.
— Mi az, öcsém?
— M it művelnek, hogy vannak Régeczen?
— Sok nagy újságom van!
— Kezdje elölről!
— Kerekes Bálint úr ma felkerekedett. Nagy sírás-rlvás- 

sal kísérték ki az öreget. Nem tudott a sok buta-bambája 
magához térni. Még most is abban reménykednek, hogy visz- 
sza fog térni. Pedig hát, elveszi azt, amit megérdemel.

(Folytatjuk.)
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A veréb is talál házat és a fecske is fészket magának — hová fia it helyezhesse a te oltáraidnál
A  nyirszőllősi evangélikus tem plom terve.

az Ő kezébe adott m indent. János 3, 
35. A Te, az én válságom at, váltságo- 
m at is. A helyzet kulcsa: az ő  vére. 
G yerünk hát Őhozzá!

Ludván Sándor.

A  váltság .
P ár esztendő óta az ember leggya

koribb  beszédtém ája: a válság. A tém a  
nagyon is időszerű, m ert rideg  
valóság az, hogy az emberiség  
hajó ja  pár évtized óta válságos 
vizeken úszik, még pedig úgy  
gazdasági, m int po litika i, m int 
erkölcsi, m int le lk i von a tk o 
zásban. M ás szavakkal: az em 
beriség élete zsákutcába ju to tt.
Keresi ú tja  fo lytatását, de nem  
ta lá lja . Élete mind a négy vo 
natkozásban csak kísérletezés  
a zsákutcából való szabadúlás 
érdekében, s m ert k iu ta t nem 
lá t sehol: élete mind a négy
vonatkozásban csak vergődés  
és zűrzavar.

A válságnak van egy ro ko n 
hangzású, de jelentését te k in t
ve teljesen ellentétes fo g a lo m 
társa s ez:, a váltság. R okon
hangzású, m ert hiszen csak
egy beszorult „ t“ betű tesz 
különbséget kiejtésükben. De 
a jelentésük egymással hom -
lokegeynest ellentétes. A  vál
ság zsákutca; a váltság pedig  
szabadúlás. A válság meddő kísérletezés  
a kiszabadúlásra, a váltság pedig az 
örökéle t felé vezető ú t m egtalálását je 
lenti.

A m iko r a váltságra gondolok, teljes  
súlyával reám roskad véges emberi
erőm, gyarlóságom  és bűnös voltom  tu 
data. Ennek a tudatnak a súlya a latt

lehetetlen reá nem eszmélnem arra, 
hogy az én zsákutcába ju to tt  életem nek 
csak egy szabadúlása van: a váltság! 
G yarló  emberi eszemre, tudásomra, é r
dem em re tám aszkodva csak tapogatód- 
zom , csak botorkálok, de életem zsák
u tcájából kivezetni csak a váltság tud, 
m e rt annak a fényében bizton haladok  
äz úton, amely az ö rö k  élet felé vezet.

A  válság fo jto g a tó  rém , m elynek k a r 
ja i kö zö tt az élet szám om ra csak szá
nalmas vergődés. A  váltság az Isten

irán tam  való szeretetének és kegyelm é
nek égből lenyúló ölelő karja , amely 
engem: a bűnei m ia tt válságba kerü lt 
em bert k iragad  a rem énytelen vergő 
dés karja ibó l és felem el a maga evan
gélium ával: „M e rt úgy szerette Isten a 
világot, hogy az ő  egyszülött F iá t adta, 
hogy valaki hiszen ö  benne, el ne vesz-

szen, hanem örök élete legyen “. (János
3, 16.)

A válságra szükségem nincsen, nél
kü le  életem derűs és boldog  lehet; v á lt
ság nélkül halálra íté lt  á ldozat vagyok, 
a k it a kárhozat börtönének a sötétsége 
vesz körül. A válságok előidézője bű
neim  folytán én m agam vagyo k; a vá lt- 
ságot Istentől kaptam  . . .  ingyen . . .  k e 
gyelem ből. A válság vergődései közö tt 
Édenből k iűzött em bernek érzem  magam, 

akit az Isten e lhagyott; ha 
hitem  k a rja iv a l belefogódzom  
a váltságba, Istennek haza
felé siető gyerm eke  vagyok.

A súlyos term észetű  beteg 
ségek lefo lyásában m indig be
áll a válság: az a p illanat,
am ikor a beteg  á llapota jo b b 
ra fordul, vagy a halál ú tjá ra  
tér. Az orvosok ezt a p illana
tot krízisnek nevezik . Az Isten 
útjáró l le té rt em beriség le lk i 
élete most é rk e ze tt el k r íz i
séhez. M ost kell eldőlnie, hogy 
állapota jo b b ra  fo rd u l-e , vagy  
pedig a halál, a kárh ozat ú t 
jára  tér? O h! ja j  neki, ha 
még most sem ism eri fel, hogy 
válságának egyetlen  k ó ro ko zó 
ja a bűn és hogy szabadúlása 
egyesegyedül csak a v á ls á g 
ban lehet!

Irányi Kamill.

j.1 diakonissza munkája 
nem napszám, fjanem gyer
mekek munkája Atyjuk Gá
zában.

Mindeddig megsegített az Ür! 
Az épülő tem plom falak.
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A gyermek és a munka
Irta: Zacher Lajos.

(Folytatás.)
Röviden még egy közhelyet az isko

lai munka nehézségeiről. A gyermek
nek nehéz az iskolai munka azért is, 
mert azzal, hogy mindig a tanító kéri 
őt számon, az az érzés ver gyökeret a 
szívében, hogy ő az iskolának, a taní
tónak tanul. Tudja, százszor hallja a 
régi mondást: nem az iskolának, hanem 
az életnek tanulunk, s mégis!. .

Tudunk-e orvosságot keresni erre, s 
ki lehet-e küszöbölni a tanuló leikéből 
ezt a helytelen felfogást?

Igen! — Az iskolában a tanítók gya
korlativá teszik a munkát, azaz, — hogy 
egy régi pedagógus szavaival éljek —, 
megmutatjuk a gyermeknek minden ta
nítási egység végén: ha mindezeket tu
dod, mi hasznát veszed? — Nos, az o tt
honi számonkérések is legyenek gya
korlatiak! Értem ezalatt azt, hogy hasz
nálják fel, használtassák fel a szülők a 
gyermekkel az iskolában szerzett tu
dást. Ennek a jótanácsnak, sajnos, mi 
tanítók, sokszor az ellenkezőjét tapasz
taljuk. Sohasem felejtek el egy idekí
vánkozó esetet.

A bérleti szerződésről tanítottam. A 
tanítás elején, az u. n. előkészítésben 
megjegyezte már az Ernő gyerek, hogy 
ők most kötnek majd új szerződést, 
mert a régi lejárt.

— Na, mondom, akkor mi most meg 
szerkesztjük azt a szerződést, s otthon 
az idén már te írod meg a tieteket. — 
Óra végén, amikor tele volt a tarsoly 
a bérleti szerződésről való tudnivalók
nak minden csinjával-binjával, sőt már 
egy minta is bent volt a füzetben, mon
dom az Ernőnek: Aztán hibát ne kövess 
ám el, mert az szégyen lesz ránk nézve!

— Nem én fogom megírni a szer
ződést —• mondja az Ernő.

— .Miért, hisz az egész házban a te 
tudományod most a legtöbbet érő eb
ben az ügyben?

-  Nem enged az idesapám minket 
ilyenbe beavatkozni! — hangzott az el
szomorító válasz.

A következő kérdés a munka szere
tedére vonatkozik. Egyik legnehezebb 
s legnagyobb probléma, megértetni a 
gyermekkel: a munka öröm. A munka 
nehéz ugyan, vér, veríték tapad hozzá, 
de a végén mégis öröm. Arra kell ráne
velni tehát a gyermeket, hogy mindig 
ássa, a munka végén mégis öröm. Arra 

kell ránevelni tehát a gyermeket, hogy 
mindig lássa a munka végét, eredmé
nyét. Az iskolában ez azért nehéz, mert 
.eredményt“ csak a bizonyítványban Iát 
a tanuló. Mégis van megoldási mód 
erre a kérdésre is: ha a számonkérés 
és a munka figyelemmel kísérésével ve
lejár az elismerés is. Természetesen az 
elismerést csak akkor szabad osztogatni, 
ha azt a gyermek megérdemli; de akkor 
aztán kell is. Ekkor sem szükséges, sőt 
nem is szabad a gyermeknek dicshim
nuszokat zengeni munkájának értéké
ről. Különösen nagy hiba az, ha mások 
előtt állandóan agyba-főbe dicsérgeti a 
szülő a gyermeket. Az ilyen gyerme
kek elbizakodottak, önteltek, sokszor 
gőgösek, ezért májsoktól megvetettek, 
szerencsétlenek, magánosok lesznek.

Elég egy fejbólintás, máskor egy sí- 
nogatás, vagy 1—2 jó szó: Jól van! Na,

látod! — Ha a gyermek a szülő arcáról 
leolvashatja a boldogságot, akkor ő már 
a legnagyobb jutalmat kap<a. Ezért 
nincs szükség az elismerés mellett még 
külön jutalomra. (Csak a legritkább 
esetben!)

Az amerikai, úgynevezett „lé lekbú
várok“ egy újságcikk szerint gépezetet 
szerkesztettek, amellyel meg tudják 
mérni a dicséret hatását, mely munka- 
többletben jelentkezik. (Az ugyanis 
nyilvánvaló tény, hogy a dicséret nagy 
motor.) A műszer neve ergográf. Igen 
silány eredménnyel járhat a dícséret-zu- 
hatag az amerikai munkásoknál, ha mű
szerre van szükség az eredmény érté
kelésénél. Az én energiamérőm szem
mel látható eredményeket mutat. Az 
egyik kislány rendetlenül kezdte írni év 
elején a jegyzeteit, Mondtam néki: A 
nővéred szebben szokott dolgozni! — 
Erre ő fogta magát s lemásolta új tü- 
zetbe szépen a jegyzeteket. M ikor 
ezt megláttam, csak ennyit mondtam 
neki: Ez már más! — Nem lehet leírni 
azt a boldogságot, ami kirajzolódott a 
gyermek arcán. Persze ő is leolvasta az 
én arcomról, hogy én is örülök. — Az
óta sok gyermek újraírta rendetlen 
jegyzeteit.

(Folytatjuk.)

Kedves Leányom !
Leveléből örömmel látom, hogy kezd 

megváltozni környezetének a véleménye 
a diakonissza hivatásról és kezdenek el
tűnni a gátló akadályok vágyai telje
sedésének az útjáról. Már nem ellen
zik, sőt helyeslik azt, hogy diakonissza 
akar lenni.

Lelkipásztori szeretettel felhívom 
azonban a figyelmét arra, hogy vágyai 
teljesedésének az útjáról nemcsak azok
nak az akadályoknak kell eltűnni, ame
lyek a környezetében vannak, hanem 
azoknak is, amelyek — Kedves Leányom 
— magában vannak. Isten tetszése sze
rin t való az Anyaház küszöbének az át
lépése és boldog egész ottani élete csak 
úgy lesz, ha komoly önvizsgálatot tart 
és ennek csendes perceiben megkérdezi: 
Isten hív-e engem és én örömmel me
gy ek-e a hívó szó után?!

Ennek a gondolatnak a fényében 
vizsgálva önmagát sok mindent meglát,

■ ami azelőtt homályban volt, s akadály 
lehet abban, hogy egész lélekkel diako
nissza tudjon lenni. Meglátja azt, hogy 
a diakonissza hivatással nem lehet k í
sérletezni, nem lehet azt dicsőség haj- 
hászásból, vagy gondtalanabb életmód 
biztosítása céljából keresni. Mert — bár 
igaz, hogy az Anyaház gondoskodik a 
diakonisszákról — de aki csak azért dia
konissza, mert it t  anyagi megélhetése 
biztosítva van, az Urat nem lélek sze
rin t szolgálja. Meglátja azután azt is, 
hogy nem lehet valaki diakonissza azért, 
mert másra nem alkalmas. Az ilyen 
diakonisszának legkevésbbé alkalmas! 
Sem pedig azért, mert csalódott a vi
lágban, kellemetlen családi viszonyok kö
zött él, ifjúkori bűnöket it t  könnyebben 
legyőz, vagy mert sok szépség csillog 
feléje a diakonissza életből.

Kedves Leányom! Ezek könnyen aka
dályok lehetnek útjában és ha ezeknek 
valami kis hajtása is van a szívében, 
tépje ki, nehogy elhatalmasodjon és k i

szorítsa azt, aminek egészen el kell tö l
teni a szívét: a megváltott élet háláját 
és az ebből fakadó szolgálatnak boldog 
készségét.

Ezt, ezt keresse önmagában és hogy 
megtalálja, boruljon le a kereszthez, 
nézzen arra, ami ott Magáért is történt 
és ha ez a látás megérleli a szive mé
lyén ezt a gondolatot: ö  az életét adta 
értem, én is odaadom az életemet érte! 
—, akkor jöjjön és boldogan szolgáljon a 
Krisztusnak, mint az ö  mosolygó arcú, 
örvendező szívű diakonisszája.

Erre a szolgálatra Isten gazdag ál
dását kérve szeretettel köszönti

LELKIPÁSZTORA.

Én nem azért jöttem.
K ö n n y  g ö rdü l  végig, a M es te r  arcún,
Legyen akara tod  szer in t .  — Is tenem,  jó  A ty á m  
. . A z  úton messze, jö n n e k  emberek.
K i k ,  m a jd  k e re s z th a 'á b a  v i r z n e k  engemcl.  
L á to m  . . . sö té t len i o t t  . . .  a go lgothát .
Oda  v isz ik  majd ,  az em bernek  Hát,  —
. . . Vannak emberek  . . . százan  és ezren,
K i k  fegyver t  fognak é r te m  szívesen,
K i k n e k  m indenné l d rágáb b  az én éltem,  - 
De tudom  A ty á m :  — Én . . . nem azér t jö t te m  . .

És j ö t t  Júdás, az I s k a r i ó t .
A  M este r  arcán e l csa t tan t  egy csók,
M a rco n a  emberek m e g k ö tö z té k  menten,
S v i t t é k  így, ke resz tü l . . .  a Gecsemáné ker ten.
A  tan í tványo k  mos t egym ásra  néztek,
H a n g ta la n u l  . . szem ükke l tanácsot  kér tek.
Nem enged jük a M e s te r t  o l y  egykönnyen!  —
S egy iknek ka rd  v i l l a n t  meg a kezében.
De szó lo t t  Jézus nagyon  sze l íden :  —
Ember ,  a ka rdod  v id d  e l innen  . . .
Én . . . nem azér t j ö t t e m  . . .

S m ik o r ,  — o ke resz t te l roskadozva  lépe tt,
S m inden  lépésével r ö v i d ü l t  az élet.
M ik o r  összerogyot t . . s korbáccsa l ke l te t té k ,
S végü l a kereszte t más v á l lá r a  te tték . .
Egy ember lé pe t t  m e ll é  szorosan ,  —
Egy szavadba k e r ü l  csupán . . . U r a m !  — 
K a to n á im  egyet len in tése m re  várnak . . .
U r a m !  — Nem engedünk téged a halálnak .
H a  k e l l ,  minden em ber t  megölünk  i t t e n !  — 
Jézus szól t  sze líden:  — Én . . . nem azér t j ö t t e m  —

M ik o r  a ke resz t rő l a f ö ld r e  lenézett,
S a le lk e  már  fé l i g  I s te n n é l  örvende tt.  
Szi tkozódást  h a l lo t t ,  m e ly e k  őt  sérte tték.
Gúnyos , rú t  szavaka t.  — m e l ly e l  őt  i l le t t é k .  
A k k o r  . . . Ö csendesen le h a j t o t ta  fe jé t,
S Is ten  kezeibe a já n lo t t a  le lk é t .  —
M ik o r  . . . ú j ra  fe lem e l te  szemét  az égre,
I l y  kéréssel j á r u l t  az I s te n  el ibe:
A ty á m  . . . bocsásd meg vé tke ik e t ,  ér tem . . . 
Hiszen . . . azér t jö t t e m .

Jézus most is o t t  á l l ,  az éle t zajába.
K a rd  éle. ágyúcsö v ig yo ro g  arcába,
Sok ú j  puskago lyó,  — m e ly  m a jd  él te t sebez.
A z  ö  szívén is e j t  g y ó g y í th a t la n  sebet.
Kö nnyes szemmel á l l  o» háború  sodrában.
De nem ha i t i k  szava a h a rc  o rká n já b a n :
Kedves testvéreim . . E m b e re k !  — em berek !  — 
H á t  ezért jö t tem  én? . . . há t  ez a szeretet?  — 
Jézus  arcán mostan sok k ö n n y  végig pereg.
Ezé r t  vo l t  a h a lá l?  •— E z é r t  v o l t  a kereszt?  —- 
S m ik o r  a csatáná l le csendesü l minden,
Csak pá r  síró j a j j !  — hangz ik  keresztü l az éjen .  
L e b o ru l  zokogva:  — Én . .  . nem ezért j ö t t e m  . . .

Kiss É v a .
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A z ou lu i sirdom b.
Fagyasztó téli szél rázza a behava

zott magyar házak ablakait. A kémé
nyeken úgy fütyül be a metsző hideg, 
hogy önkénytelenül sajnálkozással gon
dolunk azokra, akik nem húzódhatnak 
melegedni a kályha mellé, mert a szol
gálat kikényszeríti őket az otthonukból 
s halálra készen kell állniok a vártán.

Havas télidőben, most arat a nagy 
kaszás a finn földeken. Utána bandukol
nak lassú lépésekkel a sírásók, hogy 
csákányaikkal sírt csináljanak a halottak
nak. Sziklává fagyott fekete rögökből 
domborodnak a közös sírok a finn test
vérek véráztatott földjén. Fehérré hava
zott fekete seregek állnak a közös sírok 
mellett és könnyes szemmel éneklik a 
szomorú temetési énekeiket. Megsoka
sodtak a közös sirdombok a finnek ha
zájában. Olyanok, amilyet mi is láttunk 
a múlt év július 7.-én Ouluban. Nyir- 
faiiget közepén húzódik meg at 1770- 
ben épített kőtemplom, aminek fa to r
nya alig látszik ki a hatalmas tarka 
törzsű nyírfák közül. De nem ez a nem 
mindennapi látvány kényszerített ben
nünket megállásra és nem is a karzat
nélküli templom márvány belseje, hanem 
az a közös sirdomb, ami ott van a nyir- 
faligetben, a templom mellett. Körülbe
lül 30 méter hosszú sírba temették el 
azokat a hősi halottakat, akik az 1918. 
évi szabadságharcban haltak hősi halált. 
A közös sir felett rövidre nyírott, üde 
zöld fű takarta a 2 méter magas sir- 
dombot. A hatalmas sirdomb oldalába 
úgy simultak be a fekete márványtáb
lák, mintha el akarták volna takarni 
azokat, akik fehérbe öltözötten ott me
netelnek fenn a mennyei Jeruzsálem 
arany utcáin. Az emléktáblák sötétségé
ből aranybetűkkel ragyogott k i a hősi 
halottak neve és azoknak az éveknek a 
száma, ameddig it t  maradhattak ezen a 
földön. Mindegyik tábla felett o tt mo
solygott egy-egy cserép kinyílt begonia, 
a meleg égövnek gyönyörű virága. 
Szétnyílt szirmaik úgy virítottak a ma
gasság felé, mintha csak azt mondták 
volna beszédesre nyílt virágajkaikkal, 
hogy ne keressük holtak között az élő
ket. Ezeknek a 16—27 éves hősöknek 
a véréből nőtt k i az a csodálatos élet, 
ami most arra kötelezi az ezertó orszá
gának fia it, hogy az életüket mind oda
adják a Teremtőjüknek, de a hazájukat 
nem adják oda senkinek sem. Az oului 
templom melletti közös sirdomb egyik 
végén o tt emelkedik a hősök szobra is, 
a másik végén egy közös sírkőre pe
dig ráírták azoknak a hősi halottaknak 
a neveit, akik az oului temetőben p i
hennek csendes sirdomb alatt. A vörös
gránit síremlék égő, arany betűi úgy 
csillogtak, hogy arra kellett gondolnom: 
Ezek a nevek arany betűkkel vannak 
beírva az élők könyvébe is!

Szomorú lélekkel és könnyes szemmel 
gondolok most Suomi népére! Mennyi 
lehet o tt már a közös sirdomb? Nem
csak gyerekarcu és fehér-hajú katonák 
holtteste fölé emelnek közös sirdombo- 
kat, hanem talán a szőke hajú kis gyer
mekeket és imádkozó lelkű édesanyákat 
is kénytelenek közös sírba temetni, mert 
a kővé fagyott fekete finn föld rögei 
görcsösen kapaszkodnak egymásba a fa 
gyasztó hidegben. Nem nyílnak a begó

H X K X N G I I B

niák a finn sírok felett, de a fekete
sirdombokat az Isten havas keze tele
hinti hóvirággal. És most azért imádko
zom, hogy Isten mentse meg a mi finn 
testvéreinket a halál torkából olyan ha
mar, mint amilyen gyorsan eltűnnek a 
jégvirágok a finn sírokról, ha a napsu
gár égi melegével felolvasztja a tél h i
deg virágait!

Bocsáss meg Uram, ha sürgetve 
imádkozom: Uram, míg nem késő!

Lukácsy Dezső.

O L V A S S U K ^ A  B IBLIÁT

Miért halt meg az Úr Jézus?
III. Hogy én is meghaljak!

Február 25. A kereszt tanítása. I. Pé
ter 2, 19—25. Krisztus keresztjének egyik 
legfontosabb tanítása az, hogy amint ő 
meghalt a kereszten, úgy kell nekem is 
meghalnom a bűnnek! Uj csak o tt növe
kedhet, ahol elpusztúlt a régi. „A k i meg 
akarja tartani az ő életét, elveszti azt, 
aki pedig elveszti az ő életét énérettem, 
megtalálja azt.“ (Máté 16, 25.) Amily 
mértékben megöldöklöm ó-emberemet, 
olyan mértékben értettem meg a kereszt 
tanítását.

Február 26. Krisztussal megfeszítve. 
Gál. 2, 15—21. Krisztussal együtt meg- 
feszíttetni! Ez a keresztyén élet titka. 
Eggyé lenni vele halálának hasonlatos
sága szerint! Szakítani egy-egy kedvenc 
bűnünkkel, amely mélyre bocsátotta a 
gyökerét szívünkbe, nem könnyű dolog. 
A gyökerestől kitépett bűn-gyom fáj 
dalmat hagy maga után. De mi ez Urunk 
mérhetetlen kínjaihoz képest?! — V i
gyázz azonban! Ó-embered nem halt 
meg, csak tetszhalott. M ikor nem várod 
és nem kívánod, feléled.

Február 27. A keresztség temetés. 
Róm. 6, 1—13. Már a keresztség össze
kapcsol Krisztus halálával. Minden ke
resztelés voltaképpen temetés. Az ó- 
ádám temetése. Többet kell gondolnunk 
arra, hogy meg vagyunk keresztelve! 
A keresztségben ó-emberünkre halálos 
ítélet mondatott ki. Ezt a halálos ítéle
tet az ó-ádámon könyörtelenül végre kell 
hajtanunk. — Az ó-ember azonban na
gyon szívós életű. Szinte elpusztíthatat
lan. Naponként újból és újból meg kell 
fojtani!

Február 28. Ne kíméld a bűnt! Efe- 
zusi 1. 5, 1—-14. Fajtalanság és csúnya 
beszéd az ó-ember cselekedetei. Ezek
nek is keresztfára kell kerülniük. Ha 
Isten szerelmes Fiát nem kímélte miéret
tünk, hogyan kímélnék és sajnálnék mi 
őérette halálba adni ezeket?! Világos
ság fiaihoz paráznaság és undok beszéd 
nem illenek. Ezek miatt el lehet veszí
teni az üdvösséget.

Február 29. Isten, vagy Kain képmá
sa?! Isten saját képére és hasonlatossá
gára teremtette az embert Ezt az Isten
képmást a bűn eltorzította. Az ember 
ábrázata ma sokkal inkább hasonló Kain 
képmásához, mint Isten képmásához. 
Ezért az Isten igéjének világos parancsa 
a gonosz kívánsággal, fösvénységgel, 
haraggal szemben ez: „Öldököljétek
meg!“  „Vessétek el magatoktól!“ Aki 
ó-emberét melengeti, táplálja és kíméli,

megharagudni reá azonban nem akar. 
arra az Isten fog megharagudni.

Március 1. A régiek elmúltak. II. Ko- 
rinthus 5, 14—21. Halál nélkül nincs fe l
támadás. A régi élet elhagyása nélkül 
nem lehet megújulás. Mindez pedig Is
tentől van, az ő szent Lelkének mun
kája. Emberi erő belső átváltozásunkat 
el nem végezheti. M íg a külső és belső 
ember egymással harcol, addig sem Is
tennel, sem emberekkel nincs békessé
günk. De aki a Krisztusban győzött, an
nak édes békesség tö lti el szívét!

Március 2. Bűnvallás. I. János 1,1—10. 
A bűnnek igazán meghalni sokkal köny- 
nyebb akkor, ha bűneinket nem rejtjük 
el, hanem nyilvános, vagy magán
gyónás formájában megvalljuk. A bűn 
ugyanis olyan, mint a penészgomba. 
Csak addig van benne életerő, amíg nap
fényre nem jut. A megvallott bűn azon
ban elveszti erejét (32. Zsoltár 5. v.) 
A megvallott bűn nem az én bűnöm töb
bé. Az Isten Báránya hordozza azt Az 
ó-ember megöldöklésének egyik hathatós 
módja tehát a bűnvallás.

Harmati Béla.

_____________ 1940. február IS,

K A R C O L A T O K

(Az alábbi cikk a ,£ irc  és vidéke“ 
című római katolikus lapból való.)

A Biblia  és a tej.
Már második hónapja, hogy az egész 

világ szeme a finneken van, akik a ma
roknyi népüket lehengerelni akaró orosz 
gőzhengert útjábem föltartóztatták. Mi 
magyarok meg egészen különös öröm
mel gondolunk a „testvérnépre", akik
nek személyes bátorsága úgy hat ránk, 
mintha saját nemzeti dicsőségünk volna.

Kérdezzük meg, — kell is megkér
deznünk, — honann a finneknek az ere
je, mi képesíti őket úgyszólván 10 éves 
koruktól arra, hogy már mint gyermek 
is, — tevőlegesen vegyenek részt nem
zeti önállóságukat védő harcaikban?

Honnan a finnek nemzet-alkotó és 
nemzet-fönntartó ereje?

Az Úristen kegyelme után a Bibliából 
és a tejből.

A kb. négymilliónyi finn nemzet pro
testáns. Bár távol vannak az igaz hit 
világosságától* az Úristennek a jósága 
a természeti törvényeket hűen megtartó 
finn népet oltalmazza. Erős erkölcsisé- 
gük a védőbástyájuk, mely olyan je l
lemerőre neveli őket, hogy most a „nagy 
vizsgán" kitünően állják a helyüket. 
Hatvanháromszoros túlerővel szemben 
10 éves kortól kezdve mindenki „katona" 
és életre-halálra állja a helyet, ahová 
beosztották. Az alkoholt semmiféle vo
natkozásban nem ismerik. Finnországban 
nincsen korcsma. De van annál több 
fejcsarnok, Főélelmük a tej és tejké-

m)  Sőt! Nagyon is közel vannak, mert evan
gélikusok!
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szítmények. — A szennyirodalmat s ha
sonló fajtájú mozit, színházat szintén 
nem ismerik. Nagyszerű könyvtáraik 
vannak, zenekultúrájuk klasszikus, szín
házaik és moziadóik nemzetnevelők. — 
Mint protestánsok, főerősségük a Biblia. 
Minden katonának a fölszereléséhez ép
pen úgy hozzátartozik a Biblia és a te
jesbögre, mint a sitalp, a fehércsuklyás 
köpönyeg és fegyverek. — A havastetejű, 
fából barkácsolt „lágerekben" a halzsir- 
mécsek mellett Bibliát olvasnak és tejet 
isznak a finn katonák.

Istennel foglalkoznak, akinek kezé
ben van a népek sorsa és aki a Biblia 
tanúsága szerint megvédi azokat a né
peket, akik lelkűkben Isten-félők, vé
rükben, erkölcseikben tiszták, jellemük
ben előkelők.

A Biblia és a tej erre nevelte a fin 
neket. Imádkozzunk értük!

H E T I  K R Ó N I K A
M árcius elején lesz húsz éve annak, 

hogy M ag yaro rszág  H orthy  M ik ló s t 
korm ányzóvá választotta. Korm ányzó  
u ru nk  arra  kérte  a nem zetet, hogy na- 
gyobbszabású, nyilvános ünnepléstől te 
kintsen el. “M a  kom oly időket élünk, 
am időn m indnyájan együtt örü lünk és 
együ tt bánkódunk szótlanul is. M ost 
nincs helye ünneplésnek. Bízom a gond
viselésben, hogy az ünnepeknek is m eg
jön  az id e jü k . . . “  —  Ír ja  a korm ányzó  
úr. —  A nyugati harctéren ném et rész
ről kezdenek m egélénkülni a tám adások.
—  A tengeri háború könyörtelenül dúl.
—  Az oroszok rettenetes veszteségek
árán néhány k ilom étern y i előnyom ulást 
te ttek . __________________

RZ EGYHÁZI esztendő

Böjt 3. vasárnapja.
77. Zso ltá r 8 -14 . v.

Kétségek sötét, mély völgyeibe ve
zet az ige, ahol Istentől elhagyatva gyöt
rőd ik  az ember. Mintha távol lenne, el
felejtkezne, haragudna az Isten. Te is 
voltál így, vagy most vagy így! — Fi
gyelj! Völgyek mélyéről, ahova a bűn 
taszít le, Isten csodás tetteinek magas
latai felé is mutat az ige. Látod-e leg
nagyobb tettét, a keresztet?! Kétségek 
völgyéből erre van kivezető út! Neked is! 
A d j u n k  h á l á t :

Hogy bele enged a lelki válságok 
mélységeibe sodródni.

Hogy kivezető utat készít Szent Fia 
keresztje által.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy legyen közel mindazokhoz, akik 

nehéz próbák között vannak.
Hogy a golgotái kereszt fénye árad

jon szét a világ fölött.
tnok: 1»i.

H Í R E K

Rádiós is tentisz te le t lesz 
február 25.-én 11.15 órakor a Deák-téri 
templomból. Prédikál: Dr. Raffay Sán
dor püspök. Énekszámok a Dunántúli 
énekeskönyvből: 175., 323. és a nemzeti 
himnusz. Orgonái: Zalánfy Aladár. Kar
ének: Hasler H. Leó: Isten báránya. Éne
kel a Lutheránia Énekkar, vezényel: Ka- 
pi-Králik Jenő.

Kitüntetés. H o rváth  Sándor g y ő .' 
evangélikus tan ító , t. százados az O T T .-  
tó l 12 évi levente-m unka hűséges e llá
tásának elismeréséül dicsérőoklevelet 
kapott. Abból az alkalom ból, hogy a fe l
szabadíto tt Felv idékre  első ízben veze
te tt levente századot d ísz-em léklapot 
kapott. —  D orn  V ilm os egyhk.. ellenőr,
t. főhadnagy, 8 évi hűséges m unka elis
meréséül az O T T -tó l dicsérő oklevelet 
kapott. —  Pető Kálmán győri evangé
likus tanító, t. zászlós az O T T -tó l 4 évi 
levente-m unka hűséges ellátásának elis
meréséül dicsérő oklevelet kapott.

Testvéregyház gyásza: Csikesz Sán
dor debreceni egyetem i tanár m eghalt. 
Benne nagy értéket veszített a re fo r 
mátus egyház.

Evangélizáció legutóbb M ekényesen  
és Mezőhegyesen volt. Ez utóbbi helyen  
három  csoportban.

Pápa. Az evangélikus tem plom ban  
fo lyó  évi feb ru á r hó 18.-án egyházzenei 
hangverseny volt, m elyet Fodor Kálmán  
orgonam űvész ta rto tt. Szent M uzsika  
címen Szabó József győri lelkész ta r to tt  
előadást. U dvarnoky Zoltán és G áti 
Samu hegedű és orgonajátéka  után az 
Evangélikus F é rfik a r  énekelt. A  hang
verseny a Himnusszal fejeződött be. —  
A Pápai Evangélikus Nőegylet feb ruár
11.-én külmissziói vallásos-estet ta rto tt. 
Közének 278, 1— 3. Im ádkozo tt Dom by  
László h ito kta tó  lelkész. Vargha G yulá- 
né: Ú rrá  bennem csak Te légy! című 
versét szavalta Bolla Ida. Előadást ta r 
to tt  Szepesi István s ikátori lelkész. K a r
ének Ágoston József karnagy vezetésé
vel. M urakö zy  G yula: Az anya című v e r
sét szavalta H egyi tlvme-FV II. o. ko ll. ta 
nuló. Im ádkozo tt Bácsi Sándor lelkész. 
Közének: 278, 4.

Nagykanizsa. Az Evangélikus N ő eg y 
let feb ruár hó 11.-én szeretetvendégség  
keretében az északi testvérnép hősies
ségének áldozott. A műsort a finn  h im 
nusz n y ito tta  meg, amelyet az énekkar 
adott elé mély átérzéssel, Ném eth Béla 
kán to rtan ító  harm ónium kísérete m ellett. 
H orváth  O livár im á ja  után Snabl Paula  
adott elő három , finnekrő l szóló k ö lte 
ményt. A finn nép harcáról H o rváth  O li
vér em lékezett meg. Előadás után az 
énekar finn egyházi énekeket adott elő 
Ném eth Béla vezetésével.

N ógrádi egyházm egye. Laszkáry  
G yula rom hányi földbirtokos, egyházm e
gyei felügyelő az „Olvasod-e a B ib liá t? “ 
című könyvek terjesztésére, egyben az 
ősagárdi és szórványbeli szegénygyer
m ekek felsegélyezésére tíz pengőt ado
m ányozott.

Rim aszom bati egyesült protestáns  
gim názium . A vo lt kishonti evangélikus  
esperesség és a rim aszom bati re fo rm á 
tus egyház 1853. évben alg im názium ai
k a t agyanrangá fa lakkén t egyesítve R i

maszombatban m eg a lak íto tták  az egye
sült protestáns főg im názium ot. A jó l be
vált intézm ény 1923. évig m űködött fe 
lekezeti iskolaként. E k k o r  a csehszlo
vák korm ány kényszerítésére a fen n ta r
tók  kénytelenek vo ltak  az iskolát á lla
m osítani. A felszabadúlás alkalm ával a 
fen n tartó  testületek m eg ind íto tták  az e l
já rás t a jogfolytonosság visszaállítására. 
Az egyházi hatóságok törekvése a m a
g yar korm ány részéről m egértésre ta lá lt 
és így  február 9.-én M iskolcon, a tiszai 
evangélikus és reform átus egyházkerü 
le tek  elnökségei közös tanácskozásukon, 
teljes egyetértéssel gondoskodtak azok
ról a feltéte lekrő l, am elyek a ké t test
véregyház összefogását e legk ife jezőb 
ben megtestesítő intézm ény: a rim a- 
szom bati egyesült protestáns g im názi
um feléledését és tovább fejlődését b iz 
tos ítják . M ost m ár az iskola visszame
nőleg folyó év janu ár 1-tő l visszanyerte 
fe lekezeti je llegét, am it h irdet a h ata l
mas k é t emeletes épület hom lokzatán a 
kőbe vésett, így a cseh időkben is m eg
m aradt, aranybetűs fe lira t, s a szép je l
kép: a barátilag  egybefonódó k é t kéz.

A  Kassai Evangélikus Diákszövetség  
finn -estet rendezett. M osánszky A risztid  
és Huszágh Rózsi szavai után „Ne csüg
gedj el kicsiny sereg“ cím ű egyházi éne
k e t adták elő. Z im m erm ann A n do r a 
finn  egyház életét ism ertette. A  leány- 
gim názium  növendékei finn énekeket, 
Sztehló M átyás R uneberg  finn kö ltő  
egyik  versét adta elő. Kontsér Ödön 
G rieg  „Tavasszal“ cím ű szerzem ényét 
já tszo tta  el zongorán. B inder M á rta  Ru- 
neberg „A  szabad finn  nem zethez“ c í
mű költem ényét szavalta el. Oelschläger 
Trude K uortti könyvéből olvasott fel. 
D r. bókái Lukinich Frigyes v e títe tt k é 
pekben m utatta be Finnországot. Pa- 
uksch E ta szavai után az est „Erős vár 
a mi Istenünk!“ közénekkel ért véget.

Bezi. A nő- és leányegylet 1939. feb 
ru ár havában a laku lt meg. A zóta te rv 
szerűen dolgozik. H etenként k é t össze
jöv e te lt tart. Vasárnap délutánonként 
közösen gyűlnek össze tag ja i a B iblia  
köré, minden csütörtök  délután pedig  
kézim unka, ism eretterjesztő  és szóra
kozta tó  összejövetelen vesznek részt a 
leányok. Ezenkívü l je len  vannak a pén
te k  esti gyülekezeti b ib liaórákon, ősszel 
és tavasszal együtt já ru ln a k  az Ű r szent 
asztalához. A leányegylet tag ja i a va llá 
sos estélyeken énekszám okkal és szava
la to kka l szerepelnek, a szegények gon
dozását végzik. Karácsonykor az isko
lásgyerm ekek részére karácsonyfa-ünne
pély t ta rto ttak , ahol minden iskolás- 
gyerm ek szeretetcsom agot, a rászorulók  
pedig téli ruhát kap tak . Hasonló célra  
fo lyó  évi feb ruár hó 4.-én műsoros 
teaestet rendeztek, m elynek bevétele  
259 pengő, tiszta jövedelm e pedig 188.93 
pengő volt. A tag o k  száma: 70.

J Ó  K Ö N Y V E K
M egje len t „A  mi U ru n k  Jézus K risz

tus szenvedése és halá la“ Passió előadá
sok a M áté  és M á rk  írása szerint való 
szent evangélium szövegével, szavalókó
russal, egyházi-, k a r- és szólóénekekkel 
és orgonajátékkal. K ét passiót tarta lm az  
a füzet: agy naheaabbat a M á té  ovangé-
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liuma és egy könnyebbet a Márk evan
géliuma szerint. A füzet elején külön út* 
mutatás van az előadások megrendezé
séhez. Megrendelhető: Evangélikus D i
ákszövetség Győr, II., Ráth Mátyás-tér 
1. Molnár Sándor vallástanító-lelkész le
veleivel, címen. A kottákkal és pontos 
beosztással készült füzet ára 80 fillér. 
Tíz példány vásárlásakor 10%, 50 pél
dányon felüli rendelés esetén 20% en
gedményt adnak. Az árban a portókölt
ség benne van. A pénz előre küldendő 
be a Harangszó csekkszámláján: 30.526.

Megjelent az „Olvasod-e a Bibliát?“ 
című új belmissziói segédkönyv. Kitűnő 
oktatást n^újt arról, hogy mikor, miért, 
hol, és hogyan olvassuk a Bibliát? To
vábbi fejezet címek: Nehézségek biblia- 
olvasás közben — Hiszek a Bibliában — 
A Biblia ellenségei — A Biblia barátai 
— A Biblia vértanúi — végül nagy em
berek, mint Luther, Kepler, Pascal, New
ton, Kant, Napóleon, Goethe, Bismark, 
Horthy stb. vallomásai a Bibliáról. A 
könyvecske konfirmációi ajándéknak is 
igen jó. Ára 30 fillé r és a portó. Tíz 
példányon felül árengedmény. Megren
delhető: Harmati Béla evangélikus lel
kész, Ösagárd, Nógrád m. up. Keszeg 
címen. Ára bélyegben is beküldhető.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Házasság. K a t o n a  M a r g i t ,  ki a 

csornai gyülekezetben nyolc éven át a 
kántori teendőket végezte és d r. B a 
l o g h  I s t v án  Z o l t á n  munkácsi orvos, 
folyó hó 8.-án a csornai templomban há
zasságot kötöttek. — E d e l é n y i  E r 
z sébe t  oki. tanítónő és d r. B ő g i  K á 
r o l y  m. kir. rendőr segédfogalmazó f. 
hó 18.-án az ágfalvai templomban ta r
to tták esküvőjüket. — Szabó G y u l a  
zalaháshágyi hívünk folyó évi február 
4.-én tartotta esküvőjét Düh Anna  
zalaboldo'gfalvi hívünkkel a zalaegersze
gi templomban.

Halálozás. D r. H a j b a  K á r o l y  m. 
kir. állami Bolyai gimnáziumi tanár 
hosszú szenvedés után 48 éves korában 
február 10.-én Farádon elhalálozott. — 
ö z v .  V á g i  I s t v á n n á  szül. Sümeghy 
Róza áldásos és fáradhatatlanul munkás 
életének 75-ik évében f. évi február hó 
14.-én hajnalban, váratlanul elhunyt. — 
Özv.  Né me t h  lm r éné  szül. Hacky 
Irma, életének 69-ik évében folyó hó 
11.-én rövid szenvedés után elhunyt. 
Feltámadunk!

Megjelent
Kuortti Ádám finn lelkész „Pap, 
száműzött, szökevény“ c. könyve.

Az első kiadás egy hónap alatt 
elfogyott.

Ez a tény a könyv legjobb 
bírálata.

A második kiadás példányainak 
ára is 1.50 pengő és 8  fillé r por
tó. — Megrendelhető a kiadó- 
hivatalnál.

M A G Y A R  G A Z D A
Vegyes. Félmillió pengővel a ko r

mány újabb gyümiölcstárolókat építtet. 
Az új tárolók építésével a gyümölcs
forgalom lebonyolítása könnyebb lesz. 
— A hazai juhtenyésztés további fe j
lesztésével foglalkozik a kormány. Ezt 
elsősorban a gyapjú áremelésével, a juh- 
tejértékesítés megszervezésével, majd 
juhhús-fogyasztás fellendítésével kívánja 
elérni. —- A környező országokban a fa 
ára emelkedik. Szakmai körökben a 
szükséglet mielőbbi fedezését sürgetik.

Terményárak. Búza 20.15—21.15, rozs 
16.00— 16.45, árpa 17.60—22.70, zab 20.95 
—21.10, tengeri 20.95—21.25 pengő mé
termázsánként.

Olvosóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok
garanciával részletre is vásárolhatók.

1—8

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye

12—26

Sokszorosítást, jegyzetek írógépi má
solását vállalom jutányos áron. - Kuti 
Sándor Győr, Klétzár-utca 4. 1—2

Saját készltmenyü útitáskák, nöi- 
táskák, pénztárcák, levéltárcak.akta 

Z és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
~ választékban és a legolcsóbb árban

M U T H -n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2 .

Kö l csön s e g é l y z ő  épület  
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Elhelyezkedne komoly, árva úrilány, 
református lelkészné húga, négy közép
iskolája van. Elmenne bármilyen megfe
lelő állásba, magános urinő mellé, orvos
hoz asszisztensnőnék, anyahelyettesnek, 
üzletbe, trafikba, házvezetőnőnek is, 
esetleg külföldre is szívesen elmenne. 
Címe válaszbélyeg ellenében a kiadóhi
vatalban. 4 1— 1

KOSZORÚT
legolcsóbban

f l T I X I É - t ő l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap!

A lelkész urakat kérem, ha gyüleke
zetükben tudnak oly evangélikus házas
párt, aki fogyatékos gyermekek gondo
zására vállalkozna, hívják fel az illetők 
figyelmét intézetemre, hol március else
jétől biztos kenyeret adó foglalkozást 
találhatnak. Érdeklődők mellékeljék a 
lelkészi hivatal ajánló sorait, mert a fel
vételnél ez a döntő. Nem katonaköteles 
előnyben! Magyar Béthel, Budakeszi.

3—3

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulm ányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét. ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hívja fel mindenki a hittostvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8 — lo  (E v  bórház.) Telefon: 186-332, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatank meg- 
-felelő j aTadahnarrá«**! tagwzerrőket. -frotgyekei is

A nyáregyházai egyházközség oly ál
lami szolgálatban álló tanítót, vagy h. 
tanítót keres, aki áthelyezésével megfe
lelő honorárium mellett a kántori teen
dők elvégzését biztosítaná. Az állami is
kola 5 tanerős. Kántori képesítés kívá
natos. Érdeklődők Evangélikus lelkészi 
hivatal Nyáregyháza, Pestvm. fo rdu l
janak. 1—2

Az eredeti kisméretű

Luther-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
J á n o s a  L a fo s  vésnőki mfüntézete.

Bélyegzők, Jelvények és zágzlóézagek gy&rtáa«. 

S z o m b a t h e l y ,  P ü s p 3 b -b a z á r

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

RaroH-aynmda: Uzsaly éj Koncz, Győz, 
(Haraifazó «yomdájaA
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A lap íto tta :

KAPI B ÉLA
1910-ben

Lap tu la jd o n o s : 
Dunántúli Luther-8zflvetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingysn malléklat tanév alatt 

véthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek onhozznm 

1938-ban a fe lvidéki Luthor.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jő fegyverünk és pajzsunk

Ha 6 velünk, ki ellenOak? 
Az Ür a ml oltalmunkI

A Harangszó 
szerkesztő-kiadóhivatala

G Y Ő R
II., P e ton -tér 2.

Előfizetési ára : 
negyedévre l P 28 fillé r, 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P HO fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény

Amerikába egész évre 
2 d o lla i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P «0 fillé r. 

Postacsekkszámia 30,62(1

Krisztus, ártatlan Bárány! 
Ki miértünk megholtál,
A keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes 'voltál. tViselvén bűneinket, 

Megváltottál minket. 
Irgalmazz nékünk, 
Óh Jézus, óh Jézus!

Halott vagy-é, vagy élő?
Ha nem eszitek az ember F iának tes

tét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet 
bennetek. .Ián. 6, 53.

Te, akinek a számára hiába terül meg az Ür 
asztala, figye lj föl erre. Jézus megmondja neked: ha 
nem eszed az ember Fiának testét és nem iszod az ő 
vérét, nincs Istenben való életed.

De hiszen én szoktam venni úrvacsorát, feleled
erre.

Igen, a biblia azonban arról is szól, hogy az 
ember ítéletet is ehetik és ihatik az Ür asztalánál.

Tudom, mondod erre, én azonban Jézus szenve
désébe és halálába vetem bizodalmamat.

Rendén van. De tudod azt is, hogy a biblia két
féle hitet különböztet meg: élő és holt hitet.

Sohasem döbbentett meg még az a gondolat, 
hogy hátha holt hit a hited?

Jézus a mai igében arról beszél, hogy milyen az 
a szív, amelyben élet van, amelynek élő hite van. 
Az ilyen szív számára éppen olyan nélkülözhetetlen 
Jézus, mint a test számára a táplálék. Jól tudod, 
mi ennek a rendje: az ember megéhezik, eszik, jó l

lakik, aztán megint megéhezik s megint eszik. így 
megy ez napról-napra.

Alkalmazható-e ez reád és a te Krisztushoz való 
viszonyodra?

Légy őszinte!
Nélkülözhetetlen számodra Krisztus? Vagy elmúl- 

hatik egy egész nap, vagy talán egész hét, anélkül, 
hogy Jézusra gondolnál?

Halott embernek nincs táplálékra szüksége, tu
dod. Hátha te is halott vagy lelkileg?

Ez kemény beszéd, mondod erre. Igen, ezt mond
ták Kapernaumban is valamikor. S azzal hátat fordí
tottak Jézusnak.

De hiszen én mindennap olvasom a bibliát és 
imádkozom, veted ellene.

Jól van, a kérdés azonban az, hogy ez miképpen 
hat reád? Ügy hat-e reád, mint a táplálék, amikor az 
ember éhes? Vagy inkább örülsz, ha végeztél vele? 
Nem döbbentél még rá soha arra, hogy nincs kedved 
a biblia olvasásához és az imádkozáshoz?

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A mi SCormúnyszónK.
Amikor Isten egy népet meg 

akar menteni és boldog jövendő 
útján elindítani, vezérül ad neki 
egy embert, hogy a bűnásta sír 
széléről visszarántsa, aléltságából 
felrázza, megihlesse, erősítse, vész
terhes jelen harcainak végigküzdé- 
sére, nagy holnapok diadalainak 
kivívására felbátorítsa.

Ilyen istenküldötte vezérünk a 
mi Kormányzónk. Most március
1.-én van 20 éves évfordulója an
nak, hogy a nemzet képviselete is
teni ujjmutatásra kormányzóvá 
választotta. Ezen évforduló nagy

szerű alkalmat kínál arra, hogy a 
nemzet hódolatát, tiszteletét, sze- 
retetét méltó ünneplés keretében 
kifejezésre juttassa. Mégis ő maga 
kérte a miniszterelnökhöz intézett 
levelében a nemzetet, hogy most 
tekintsen el ettől az ünnepléstől. 
„Ma komoly időket élünk —  hang
zik a szava — amidőn mindnyájan 
együtt örülünk és együtt bánkó
dunk szótlanul is. Most nincs helye 
ünneplésnek! Bízom a Gondviselés
ben, hogy az ünnepeknek is meg
jön az idejük!"

Bár nem lesznek fénVes ünnep

ségek, parádés felvonulások, és 
hatalmas szónoklatok, lelkiisme- 
rete ellen vétkeznék a magyar, ha 
emlékezés és hálaadás nélkül men
ne el emellett az évforduló mel
lett. Hiszen Isten után neki kö
szönhetjük, hogy élünk, elesettsé- 
günkből talpra álltunk, a magunk 
lábán járunk és a nemzetek között 
komoly tényező lettünk. Aki látta 
azt az aléltságot, amelybe dermed- 
ten, bűnös kezek halálos csapásá
tól találva szinte élettelenül ha
nyatlott a magyar, az sejti csak, 
mekkora bátorság kellett a felrá
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zásához! Aki látta, hogy az azóta 
eltelt 20 esztendő a küzdelmeknek, 
megpróbáltatásoknak micsoda vész
teljes ideje volt, hogy máskor 
3—4 nemzedék nem élt át annyit, 
mint amennyit átélt ennek az idő
szaknak a nemzedéke, az sejti 
csak, mekkora erő kellett e nép 
megtartásához! Aki nyitott szem
mel nézte, hogy formál történel
met világrengető események 
zajlása közben az Isten keze, 
az sejti csak, mekkora böl
csesség, hűség, mekkora kül
detéstudat és Istenbe vetett 
hit kellett ahhoz, hogy törté
nelmi idők sodrában a ma
gyarság élethajója zátonyra, 
sziklára ne fusson, vad viha
rok dúlásának áldozatul ne 
essen, hanem a boldog jö
vendő napsütötte, szélcsendes 
vizeire juthasson!

Ma egybefonódik minden 
magyar szív érzése és há
lás köszönet virágcsokraként 
odahull Kormányzónk lábai 
elé. Köszönjük néki ezt a bá
torságot, erőt, bölcsességet, 
hűséget, küldetéstudatot és 
Istenhitet. Azután odahull há
laadó és könyörgő imádság
ként a szent Isten elé. Temp
lomainkban, iskoláinkban, ott
honainkban imádkozunk érte!
Hálát adunk Istennek azért, 
hogy népünk megmentésére 
20 évvel ezelőtt elküldte, kor
mányzói munkáját megáldot
ta és könyörgünk azért, hogy 
tartsa és áldja meg testi és 
lelki erővel és egészséggel, 
bölcsességgel és erős hittel 
családjával, áldottlelkü nejé
vel, a Főméltóságú Asszonnyal 
együtt, hogy még sokáig kormá
nyozhassa népét mindnyájunk bol
dogulására és Isten nevének di
csőségére! L. I.

Zord idők.
Ügy örültem mindig kikelet jöttének, 
Csicsergő madárkák vidám énekének,
Kis kertben mosolygó piros tulipánnak. 
Patak partján nyíló nefelejts virágnak.

Félek, hogy az idén bús lesz a kikelet, 
Rajna folyam mentén, Ladoga tó mellett. 
Gyászos harcmezőkön vérvirágok nyílnak, 
özvegyek és anyák százezrei sírnak!

Széptant a! falvi Nagy Lajos.

A mai idők szenvedése.
M inden  időnek m egvolt a maga szen

vedése. M ió ta  ember él a világon, m in
d ig  v o lt szenvedés s lesz is addig, m íg  
em berek fognak élni.

A  szenvedés jön fe lta rtózh ata tlanu l. 
U ru n k  életébe is be le tt  ik ta tv a , ő  meg 
is m ondta tan ítványainak: „A z ember 
F ián ak  sokat kell szenvedni.“

A  szenvedésből k iju t  nemcsak az 
egyes embernek, hanem népeknek, nem

zeteknek s az egesz v ilágn ak . M en y
n y it szenvedtek az aposto lok! Az ős
keresztyén egyház m ennyi üldöztetés
nek vo lt kitéve! Sokat beszélhetnénk a 
m agyar nemzet szenvedéseiről a ta tá r
járás s azután a tö rök járo m  alatt. Evan
gélikus egyházunk szenvedő egyház 
volt. G ályarabok, eperjesi-vértörvény- 
szék, tem plom aink, isko lá in k  elvétele 
bizonyságai annak, hogy az elm últ 
időkben mennyi m egpróbáltatás és nyo
m orúság ju to tt osztályrészül egyhá
zunknak.

A m ik o r a mai idők szenvedéséről be
szélünk, akkor nemcsak az egyes em 
berek baját, küzdelmét, nyom orúságát 
lá tju k , hanem inkább az a szenvedés 
tűn ik  fö l előttünk, m e lye t százezrek, 
m illió k  egyform án éreznek.

A m ai időkben m intha a természeti 
elem ek, az időjárás is szenvedést, nyo
m orúságot zúdított vo lna m indnyá
jun kra . A  föld reng m indenfelé . T örök
ország egyhatod részét p usztíto tta  el, 
30.000 ember halt m eg s százezernél

több a sebesült. H ónapokon keresztül 
szibériai hideg v o lt  egész Európában, 
sőt a tengeren tú l is. A ho l eddig a ha
va t a lig  ismerték, o tt 10— 15 fokos h i
deget mértek. D erm esztő  hidegben á llt 
m illió  és m illió ka tona fegyverben. 30 
fokos hidegben v o lta k  kénytelenek finn  
testvéreink harcolni. N yugodt, békés 
időben is gond vo lt a kem ény tél e lv i
selése. Mennyi szenvedést je len te tt a 
mostani időkben szegény em berek, is
ko lás gyermekek szám ára a tűrhetetlen  

hideg? H iába vannak modern g é
pek, vasutak, egy éjszaka úgy be
fú jja  az u takat a hó, hogy napok
ra megbénul a közlekedés. N apró l- 
napra fogy az élelem , a ruházati 
cikkek. E m ia tt is m ennyi baj, szen
vedés szakad a családokra. A  n é l
külözés m e lle tt a szenvedés bekö
szönt betegség, súlyos ragályos  
nyavalyák fo rm ájában . A  gazda
sági viszonyok rosszabbodásával 
já r a társadalm i osztályok leszegé- 
nyedése, lerongyolódása. H iány  
m utatkozik m indenfelé  s em iatt 
nélkülözni, szenvedni fognak m ind  
az öt világrészen. Ebben a tek in 
tetben a m ai idő k  szenvedése m in 
den m értéket fe lü lm ú l.

A mai idők szenvedésének a 
termő ta la ja  a bizonytalanság. 
Olyan tala jon  állunk, hol csak 
m áról-holnapra építhetünk. Rem é
nyeinket, szám ításainkat összetöri 
a kegyetlen valóság. H a arra gon
dolunk, hogy m it hoz a jövő, sö
tétlátókká leszünk, m ert örökösen  
csak emberi szem pontok szerint 
lato lgatjuk a lehetőségeket. Íg y  
lesznek a je len  szenvedései még  
súlyosabbak.

A legnagyobb szenvedés pedig  
a mai időkben az a vergődés, m i
kor azt nézzük, hogy m ilyen hiába
való ennek a v ilágn ak  minden 
igyekezete, hogy m agát megsza
badítsa a szenvedéstől. Berende
zett magának az em ber kényelmes 
otthont, a fejlődése elhozta a jó 
létet, nincs távolság, legyőzte a 
a repülőgép, a rádió. A  gyárak, 
a gépek ann y it p rodukálnak, hogy 
mindenkinek bőven jutna m inden
ből s mégis m ennyi szenvedés, 

m ily  nagy a nyom orúság! —  M e rt nem 
a szeretetre helyezik  a fősúlyt. Nem  
A hoz mennek az em berek, aki békes
séget tudna adni. A  szenvedés kereszt
jé t hordozó U rat, a M e g v á ltó t nem aka r
já k  látn i és se a m aguk, se másnak 
keresztjét nem a k a rjá k  hordozni.

A  szenvedés a Krisztus h íveit sem 
fo g ja  megkímélni, de tud juk , ha szen
vednünk kell, a k ko r az az Isten akara 
tából történik. Ha ped ig  m in t keresztyé
nek szenvedünk, ne szégyeljük azt. A  
gyilkos, a gonosztévő szenved bűneiért, 
de Krisztus híveinek dicsőség az, ha ré
szük lehet M eg vá ltó juk  szenvedéseiben. 1. 
P éter 4, 15— 18. Ebben a tudatban erő
sen állunk a m ai idő k  minden szenve
dése közt. B iztatónk, b á to rító n k  az Isten  
igé je : „M ert a m i p illan atn y i könnyű  
szenvedésünk igen-igen  nagy, örök d i
csőséget szerez nekünk.“ I I .  Kor. 4, 17.

L/'c. Fizély Ödön.

TERJESSZÜK A  „H A R A N G S Z Ó “- t l

A mi Korm ányzónk.
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Miért ke ll szenvedni ?
Ez a „m ié rt“ kérdés naponta ezrek  

és ezrek a jk á ró l hangzik fel, m ert az 
ember a szenvedés iskoláját messze el
kerüli. Sem m itől sem irtó zik  úgy az em 
ber, mint a testi és lelki szenvedéstől. 
Pedig az igazi keresztyén je llem nek a 
szenvedés az előiskolája. Szenvedés nél
kül senki sem ju th a t el a m ennyeknek  
országába. M en n y i áldozatra képes az 
ember, hogy a testi szenvedést e lkerü lje , 
megszüntesse, vagy legalább enyhítse! 
M i mindenhez nem folyam odik, ha lelki 
szenvedéseire keres gyógyító  balzsamot. 
Csak a Szentlrás tanítását akarja  nehe
zen befogadni, am ely szerint szenvedé
seink legfőbb oka: a bűn.

Az édenkert szenvedésnélküli boldog  
állapota után a k k o r kezdődik az 
ember szenvedése, am ikor Istentől 
elszakadt. ( I .  M ózes 3.)

A szenvedés mindenekelőtt és 
fö lött bűneink büntetése. A 39. 
zsoltár ezt m ondja: „M iko r a bűn 
m iatt büntetéssel fenyltesz va la 
k it, elemészted, m int moly, az ő 
szépségét.“ (12. v.)

A 40. zsoltárban így sír fe l a 
bűnei m iatt szenvedő ember: „M e rt  
bajok vettek engem  körül, am e
lyeknek szám uk sincsen; u to lértek  
bűneim, am elyeket végig sem néz
hetek, számosabbak a fejem  h a j
szálánál és a szivem is elhagyott 
engem.“ (13. v .)

Sokszor kemény ez a büntetés!
A 38. zsoltárban így esdekel a 

szenvedő: ,N incs épség testemben 
a te haragodtól, nincs békesség 
csontjaimban vétkeim  m ia tt.“ (4. 
v.) S m iko r m ár úgy érzi, nem

bírja  a szenvedést, így  könyörög: „Vedd
le rólam a te ostorodat, kezed fe n y í
téke m iatt elenyészem én.“ (39. zsolt. 11.)

A szenvedés bűneink büntetése, de 
az Ür nem azért büntet, hogy g yö nyö r
ködjék szenvedéseinkben, hanem hogy  
megtérésre indítson. Minden büntető 
szenvedésnek nevelő célja van.

Isten a tőle e lpárto lt embert a szen
vedések ostorával akarja visszakénysze- 
ríteni magához. A m iko r a szenvedő em 
ber így k iá lt:  „H o l vagy Isten, m iért 
nem felelsz k iá ltása im ra“ —  az Ü r H o - 
seással m ondja: „Elm egyek, visszatérek  
helyemre, m ígnem  megismerik hogy  
vétkeztek és keresni fog ják az én o r 
cámat. Nyom orúságukban keresnek m ajd  
engem!“ (Hoseás 5:15.)

Minden h itte l viselt szenvedés áldás
sá válik egyszer!

Csak meg ke ll hallgatni az igazi
szenvedők bizonyságtételeit, m int m ond
já k  Esaiással: „ ím e áldásul volt nekem  
a nagy keserűség és Te szeretettel k i
vontad lelkem et a pusztulásnak verm é
ből, m ert hátad mögé vetetted minden 
bűneim et.“ (Esaiás 38:17.) —  M ennyi 
boldog hálaadás van a zsoltárfró sza
vaiban, m ikor ezeket a szavakat ír ja  le: 
„M egpróbáltá l m inket, óh Isten, m eg
tisztíto ttá l, am in t tisztítják  az ezüstöt. 
Hálóba v itté l be m inket, m egszorítottad  
d erekain ka t. . . ,  tűzbe, vízbe ju to ttunk, 
de kihoztál bennünket bőségre.“ (66. 
zsolt. 10— 12. v.)

Miért kell szenvednünk? — Mert 
Isten szeret minket és próbára akarja 
tenni hűségünket. A szentírás minden 
részéből ez a bizonyságtétel k iá lt  fe 
lénk. A példabeszédek könyve így  ta 

n ít: „A z Úrnak fenyítését fiam , ne 
utáld m eg, se meg ne únd az ő 
dorgálását. M e rt ak it szeret az 
Úr, m egdorgálja  és pedig m int az 
atya az ő fiá t, ak it kedvel." 
(3 : 11— 12.)

A jó  pásztorról szóló zsoltár
így énekel: ........a te vessződ és
botod azok vigasztalnak engem.“ 
(23. zsolt. 4/b.)

Csakis az, aki saját életében 
tapasztalta, hogy „azoknak, akik  
Istent szeretik, minden javokra  
van.“ (Róm . 8 :2 8 .)  —  csakis az 
tudja h itte l énekelni szép énekün
ket: „ A z t bünteti, k it  szeret, más
ként ő nem is tehet.“

De sokszor szenvednünk kell 
az Űrért is, „m ert az kedves do
log, ha valaki Istentől való m eg
győződéséért tűr keserűségeket, 
m éltatlanul szenvedvén.“ ( I. Péter 
2 :19 .) A második korinthusi le-A celldöm ölki télitábor résztvevői.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 12

Irta: M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

—  M ié r t  haragszik kend B álin t tisztelendőre? Jósága, 
szelídsége m indenfelé ismert. H o g y  kendet dorgálta, az még  
korántsem ok! ö  m indenkit m egfedd, aki megérdemli!

—  M o st m ég te is kezded? G yűlölöm  őt, m ert o rrá t  m in 
dig a más ügyébe dugja. M in d ig  ellenem tö rt! M in d ig  k ifo 
gásolt! H o g y  vagyonom  g yarap íto ttam , azt mondta, az ördög  
szolgája le ttem . M e rt, hogy először az Isten országát ke ll k e 
resni és annak ig azság át. . .  azután minden m agátó l jön! 
Pedig, pedig . .  . tudod-e fiam , hogy gazdagabb vagyok, m int 
bárki gondolja ! Annyi az aranyom , hogy vékaszám ra ta rto m !

M ihá ly  k e zd e tt tűzbe jönni.
—  S m ilyen  csodás terve im  vannak! A te nagyszüleid a 

sír szélén vannak. Veled sem sokat törődnek. E n ged tek  el
menni idegen hajlékba. Én megveszem tőlük a régeczi u ra 
d a lm at!. . .  N a  m it szólsz hozzá? M i ? . . .  A várat fö lé p ít jü k  
újra! A m u n kát m indenütt m eg ind ítju k . Hatalm asok, gazda
gok leszünk! Tudod, m iért mondom, hogy leszünk? M e r t  nem  
csak én, te i s ! . . .  Te is! N ekem  nincsenek gyerm ekeim , n in 
csen fiam ! Ö rö kbe  fogadlak téged. M i leszünk egész G öm ör- 
ben a leghatalm asabbak! J ó ? . . .  U gy-e, örülsz?

Gáspár szeme elborult, s m indinkább sötétebb le tt, ahogy  
a gazda szavait hallotta. Lelkében igazat adott Kerekes tisz
telendő ú rn ak  bölcs feddéséért. H atalom - és pénzvágy élt 
csak a M ih á ly  szívében. Teljesen igaz volt. Nem  kereste  az 
Isten országát. Szom orúan m ondta:

—  M ih á ly  gazda, kendet a nagyravágyás ördöge m eg
zavarta!

D e ter nem lá tta  a fiú  m indjobban elsötétülő arcát. A  
válasz erősen le fo rrázta . De azért zavartalanul fo ly ta tta :

—  T u d o k  még egyebet is, öcsém!
—  M o n d ja , ha akarja!

—  Kerekes G yurka  fogadást te tt. A m ikor az apja bú
csúzott, e lköte lezte  o tt nagy fennhangon magát, hogy élve, 
vagy halva elm egy és kiszabadítja. Visszahozza élete árán is. 
Am ilyen konok ez a kölyök, m ég k ite lik  tőle, hogy szavát 
valóra vá ltja . Szerez és talál hozzá méltó éhenkórászokat. 
M ég zavart fog  kelten i az országban! Jó lesz vigyázni! E zért 
is m egyek M urán yba! Hadd tu d ja  meg H e fle r parancsnok is. 
Jó lesz gondoskodni arról a fickó ró l, m ielő tt b a jt csinál.

Gáspár nézete ezen a ponton közel já rt  a M ihályéhoz. 
G yurkát ő sem kedvelte. Erősebb, bátrabb, okosabb vo lt nála. 
Érezte ezt elég fájdalm asan m ég eperjesi diákéveikben. M ás
részt meg ő a császár ka to ná ja  a kart lenni. Illő  hát, ha a 
Lipót érdekeit nézi!

—  M it  akarn ak  vele tenni?
—  M a jd  a parancsnoknak lesz gondja reál
—  De a kishugának, a Juliskának nem lesz bántódása? —  

ébredt fe l benne a lovagias érzés kis játszótársnője iránt.
—  ö  is ugyanaz a fa jza t, de sérelem nem éri! —  M ihály  

látta, hogy it t  az ő m alm ára zuhog a víz. M eg in t m egkoc
kázta tta  a kérdést —  M i lesz a tervem m el?

Gáspár hallgatagon lovago lt m ellette, m intha nem is 
hozzá szóltak volna. M ihály  m egism ételte a kérdést.

—  Kend csak csináljon, am it jónak lát, de én nélkülem !
A  gazda nem is várt egyebet. H aragudott is m agára,

hogy elham arkodta  a dolgot. D e most m ár késő volt. ö  is 
elhallgatott.

Csillag időnkén t oldalra u g ro tt. Az ő állatidegeit is m eg
viselték ezek a mai események. Beszélgetés közben hosszú 
útat te tte k  meg. M á r régen a M urán y  völgyében haladtak  
fö lfe lé  és a távolban fények csillantak fel: a m urányi vár 
k iv ilá g íto tt ablakai.

11. Teréz asszony hagyatéka.
M eg lá ts zo tt az egész házon, hogy Bálint úr elment. Júlia 

asszony k is írt szeme vörös tűzben égett, ahogy napi teendői 
után lá to tt. A ndris ró tta  egymás mellé az újonnan tan u lt be-
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vél szerint „az Isten szerint való szomo
rúság üdvösségre való megbánhatatlan 
megtérést szerez.“ (7:10/a.)

Valahol azt olvastam, hogy a szob
rászok munkájában egyik legfontosabb 
pillanat az, mikor a csukott szemből 
nyitott szemet csinálnak.

Ha az Ürra úgy tekintünk, mint egy 
isteni szobrászra, aki a szenvedések vé
sőjével le akarja faragni rólunk a bűnt 
és a hitetlenséget, hogy az Ő képére 
jobban hasonlítsunk — imádkozzunk 
azért, hogy minél hamarabb nyitott 
szemünk legyen, amellyel meglátjuk a 
szenvedés célját és dicsőségét, hogy 
minden kísértésre szent énekünk sza
vaival felelhessünk:

„É l Isten az égben!
Légy jó reménységben, 
Meggyötrött szívem!
Bár zápor módjára 
Hull könnyeid árja,
Véd, áld ő híven.
Meglássad, könnyhullásod 
összeszedi tömlőjében —
És Isten az égben!“

(Dt. ékv. 396.)
Egyed Aladár.

Talán segítsek rajtuk a világgal?
Kincs és vér szűkön, gép s golyó — kevés! 
Rövid a kar!
Fukaron önző tett, segély, imádság... 
Lehet-e ebből más, m int temetés?!
A finneké.

Nem! I t t  ma látni kell, próféta-szemmel; 
Sátánit érzeni a vérszagon — :
Az ördög az!
ö  ront ma Krisztus, o ltár, otthon ellen... 
Ily  harcot hord a zord fö ld  északon.
A finneké.

Most kell hát megszaggatni köntösünket, 
Mellünk-verőn térdelni hamura!
És hinni most!
Hogy tesz csodát, erős még, hű az Isten, 
Lét, sors, halál, pokol, világ ura, —
S a finneké!

Solt László.

Mától ^szeretnél 
m e g sz a b a d u ln i ?

Észak látványa.
Sajnáljam, vagy csodáljam őket én is? 
Vessz’, ámulat — pusztulj, sopánkodás! 
Kell is nekik!
Részvét híján se lesz az csúfabb harc már, 
S kitüntetés nélkül — ép oly csodás.
A finneké.

Sok kellemetlenség keseríti meg az 
ember életét, teszi álmatlanná az éjsza
káit. Vannak dolgok, amelyekre ha gon
dolunk, keserű lesz a szánk íze. Ezeket 
már nem is nevezzük csak kellemetlen
ségeknek, hanem sokkal többnek. Hiszen 
a kellemetlenségek előbb vagy utóbb 
tovatűnnek és talán még nyomot sem 
hagynak a lelkűnkben, De vannak dol
gok, amelyeknek az életet támadják 
meg.

Ha sorra megkérdeznénk mindenkit: 
m itől szeretnél megszabadulni, annyiféle 
feleletet kapnánk, ahány embert meg
szólítottunk. Az egyik az adósságától 
szeretne megszabadulni. És ez természe
tes is. Nehéz dolog lehet a váltóval egy 
tálból enni. De ezen még lehet segíteni. 
Az adósságot kifizetheti az ember.

A másik a betegség kínjaitól szeretne 
megszabadulni. Ez is érthető. Betegnek 
lenni sohasem volt könnyű és nem is az 
soha. Aki beteg, annak nehezére esik 
még élni is. A beteg embernek fáj még 
az is, ha mást dolgozni lát, ilyenkor ma
gát tehertételnek érzi még a családban 
is. De a betegségből meg lehet gyó
gyulni.

A harmadik ember szeretne megsza
badulni attól a környezettől, amelybe 
belekerült. Ügy érzi, hogy az nem néki 
való. Tönkreteszi fiatal életét. Az az élet, 
amelyet most él, nem vezet jóra. Az éj
szakázásról, az alkoholról, testet-lelket 
ölő gyilkos szenvedélyekről le lehet 
szokni. Csak egy kis akarat kell hozzá.

A negyedik ember szeretne megsza
badulni a szegénység kiáltó nyomorúsá
gától. Szegénynek lenni sem volt könnyű 
soha és nem is lesz az soha. Az éhezés, 
a ruhátlanság, mint fekete, gyászos szem
fedő lebeg ott a nélkülöző ember sok
szor láztól égő, csillogó szemei előtt és 
szorítja ökölbe azt a kezet, amelyet 
imádságra kellene kulcsolni. Koldúsbot- 
tal, rongyokban járni, nyomorult álla
pot. De ebből is van kiút.

Ha megkérdeznénk az embereket: m i
tő l szeretnének a legjobban megszaba
dulni, hömpölyögne ajkukról a panasz
kodás szava, mint a zsilipjét szakított 
fo lyó  sebes áradata. A sok-sok panasz
kodó között kevesen lennének, akik azt 
mondanák: én a bűneimtől szeretnék

tűket. Juliska elővette kézimunkáját s édesanyja vezetésével 
öltögette pamutját a kockás szövetbe. Gyurka úgy mozgott 
csak, mint az alvajáró. Semmihez sem volt kedve.

— Merre jár most édesapám? — mindvégig újra ez 
motoszkált a fejében.

Az esteli szürkület összegyűjtötte őket a nappali szo
bában. Meggyújtották a nagy családi lámpát, melynek meleg, 
meghitt fényében oly sok kedves órát tö ltöttek el együtt. 
De ma, mint valami lidérc ült rá lelkeikre a szomorúság. 
Csendben üldögéltek. Nem volt mit szólniok. Oly üresen me
redt köztük az édesapa karosszéke, ahonnan ma hiányzott 
az ő kedves, szerető alakja.

Valaki halkan megkocogtatta az ajtót s válaszra sem 
várva belépett. Csordás volt, a kurátor.

— A felvégi Gábor anyja halálán van — mondotta — a 
tisztelendő urat kívánja. Szeretne úrvacsorát venni.

Júlia asszony szomorúan állt fel az asztaltól. Nagyot 
sóhajtott:

— Ki tudja, az én uram nincs-e szintén halálán?
— Bizony, bizony — ingatta fejét a jó ember —. De 

hát mit tegyünk? Vigasz nélkül nem lehet hagyni a haldokló 
lelkét!

— Hol van az agenda? Gyurka keresd elő! — fordult 
Kerekesné a fiához —. Menj el Csordás bátyáddal és imádkoz
zatok a beteg ágyánál.

Gyurka szolgálatkészen ugrott fel. ö rü lt, hogy a segít
ségével más baján enyhíthet és felejti magáét. Előkereste a 
könyvet, hol az alkalmi imák voltak összegyűjtve szép nagy 
betűs nyomtatással. Felütötte, ahol ez állott: „Könyörgés hal
doklónál.“ Egy papirszeletet te tt oda jelül és kabátot húzott.

A kurátor meleg szívvel nézte sürgölődését.
-— Milyen igaz népek — gondolta magában —. Mindig 

készek enyhíteni a más törődését. Meg is áldja őket a jósá
gos Isten!

Juliska és Andris szintén körül állták a készülődést.

— Azok a nagy urak, a császár mellett — mondta Csor
dás Pál — nem gondolnak arra, hogy egész falvakat fosz
tanak meg lelki a ty juktó l a vádaskodással.

— Gyanakodó, bizalmatlan és bűnös az életük — vélte 
Júlia asszony is —. Az igaztalanság nem jó nyugvópárna.

Gyurka időközben bebújt kabátjába, felvette báránybőr 
süvegét, hóna alá szorította az imádságos könyvet és útra 
készen fordult a kurátorhoz.

— Indulhatunk Csordás bátya!
Kiléptek az udvarra. A kis városkában már minden el

csendesedett. Ütjük a papiaktól hosszú útcasoron vezetett vé
gig. Szótlanul lépkedtek egymás mellett. A házak útcafelé eső 
két ablakán sápadt fény szűrődött ki feléjük és megvilágí
to tta  a középütt csobogó patakot is, mely amúgy sem volt 
sötét: mint nagy fehér hólabda úszott a tükrén, velük lépést 
tartva, a telihold.

Szinte ünnepélyes vo lt a járásuk. Fontos és komoly kü l
detésük tudatában magasztos érzések szállták meg őket. Csen
des fohászt küldtek az egek Urához, ahogy befordultak a fe l
végi szomorú házba. A hosszú Gábor már régen leste őket 
az udvaron.

— Csakhogy már i t t  vannak! Szegény szülőm, nagyon 
szenved. Jézus könyörüljön rajta! Nagyon kínlódik.

Kezetfogtak és beléptek a betegszobába. Teréz asszony 
mereven hevert a vastag dunyhák alatt. Sovány, hosszú kezei 
fehéren pihentek a te lt párnákon. Arca meg-megvonaglott a 
belső fájdalomtól. Hamuszürkén, csukott szemmel zihálva 
szíttá a levegőt.

— Vizet, vizet! — nyögte.
Mária, a menye, szaporán nyújtotta szájához az ibriket, 

hogy csillapítsa belső tüzét.
— Teréz néne, hívására jöttünk — hajolt hozzá a kurá

to r — megismer minket?
A nagy beteg fe lny ito tta  szemét és felcsillanó pillantás

sal, várakozva nézett körül.
(Folytatjuk.)
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megszabadulni. M e r t  ezek égetik a le lke- 
m et, mint az izzó parázs a m arkom at, 
ha azt a kezembe veszem.

Az emberiség története  pedig m inde
n ü tt azt m utatja, aká r az áldozatot be
m utató  zsidót nézzük, akár a g yerm e
k é t az égő bálvány szájába hajító  fö n í
c ia it, vagy a pusztában m ozdulatlanná  
m erevedett fa k ír t, a k á r az olvasóját fo r 
g ató  római ka to likust, vagy az Ür szent 
vacsorájához m éltóságteljesen, a lázatta l 
já ru ló  protestánst, hogy az emberiség  
legfőbb vágya a bűneitő l való szabadu
lás volt. Ez a vágy irán y íto tta  életének  
m inden m ozzanatát, cselekedeteinek na
gyobb ik  részét. Bűnei következm ényeitől 
a k a r megszabadulni. A m iko r te o d a té r
delsz az o ltár elé, m egrem eg a le lked  
bűneid mardosása a la tt. —  M eg tudsz-e  
bocsátani azoknak, a k ik  derékba tö rté k  
az életedet, összetiporták m egálm odott 
álm aidat, gonosz, bosszúálló kézzel k e 
resztülhúzták m inden szép tervedet, bele 
kaszáltak rem ényeid gyönyörű v irágos
kertjébe. S aztán jön  a még égetőbb, a 
legfontosabb kérdés: megbocsát-e né
ked  az Isten, aki csupa bűn vagy, ha
zu lró l hűtlenül e lkód orgo tt, hálátlan té 
k o z ló  fiú vagy! M e r t  csak így szabadul
hatsz meg életed legnagyobb, veled szü
le te tt  tehertételétől: bűneidtől.

A  legnagyobb betegség a bűn, am ely 
be feltétlenül belepusztulsz, ha a K risz
tus k i nem g yó g y ít belőle, a legnagyobb  
szegénység, ha a bűn tövisei tépik ro n 
gyosra  a lélek ru h á já t, a legnagyobb  
váltó-adósság, am elyet az ember a leg 
nagyobb jó akara tta l sem tud k ieg yen lí
ten i, a bűn, s a legrosszabb társaság az 
ö rd ög  társasága, ak i nem nyugszik ad 
d ig , amíg mindenedből k i nem fosztott.

M itő l szeretnél megszabadulni? B ű 
neid tő l akarj! L eh a jto tt fejje l, csendesen 
im ádkozzál eget ostrom ló  imádsággal, 
h og y  a fájdalm ak ú tján  járó  Krisztus a 
te bűneidet is vegye fe l keresztjére. E z  
az egyetlen út arra , hogy életed legna
g yobb  tehertételétől, leiked-tested m eg- 
ö lő jé tő l, bűneidtől m egszabadulj!

Németh Géza.

lEpül a jövendő Finnország.
I  A finnek egyházi lapja, a Kotim aa  
l i r ja ,  hogy a finn o tthonok súlyos áldo
z a t o k a t  hoznak a hazáért: a férfiak  feg y -  
Iv e r r e l  kezükben k inn  állanak a h a tá r
s z é le k e n  a haza szabadságának és az o tt- 
■ lo n o k  békéjének a védelmében, a csalá
d o k  kénytelenek v o lta k  vidékre m ene
k ü ln i ,  s a m unkának és szeretetnek a 
E y ü m ö lc s e i sok helyen elpusztultak az 
E llen ség es  támadás kím életlensége m iatt. 
l \z o n b a n  mindennek ellenére az o ttho- 
E o k  jövőjét meg ke ll menteni és ú jakat 
E e l l  alapítani. Az ifjab b  nemzedéknek 
E j r a  kell ép teni azt, am it most az ellen- 
E é g  tönkretesz. E z t az újraépítési m un- 
E á t  bizonyltja az a sok házasságkötés, 
E m ik e t  most az ágyúk dörgése és az 
E r o s z  halálm adarak keringése közben 
E ö t n e k  a finn ég a la tt.
I  E g y  ilyen házasságkötésről ad meg- 
E a t ó  rajzot az alábbi történet.
I  E g y  kis hivatali szobában öt írógép  
K o p o g , Egyszerre n y ílik  az ajtó és a 
E o r t á s  jelenik meg: táv ira t M . kisasz* 
B zo n v n ak .

A m egszólított elhalványul és keze 
megremeg, m iközben a táv ira tért nyúl. 
A távirat m indig  m egijeszt, különösen 
háború idején.

Am int azonban a fia ta l leány feltépi 
a papirost, sugárzó mosoly árad el az 
arcán. E gy szót sem szól a társainak, 
csak k ifu t a szobából.

E gy p illanat m úlva m ár o tt áll a fő 
nöke szobájában.

Á llam titkár úr, kaphatnék-e fontos 
ügyben kétnapi szabadságot?

Haláleset?
Nem, nem! De jobb szeretném, ha 

nem kellene m egm ondanom , m iért. B iz
tosítom, hogy ko m o ly  ügyről van szó.

No legyen, de m eg ke ll ígérnie, hogy 
pontosan visszajön.

Köszönöm. B iztosra ígérem.
Este m ár a boldog, de mégis aggódó  

fia ta l leány vonatban ült, amely kelet felé 
száguldott. Kézitáskájában a m ár ezer
szer olvasott tá v ira t: „Azonnal jö jj és 
hozd magaddal a g yű rű ke t! Könnyen se
besülten fekszem X . hadikórházban.“

A következő reggel m ár egy kis v i
déki város aranym űveséhez nyit be a 
fia ta l leány. E g y  k icsit kényelm etlenül 
érzi magát, de azután erő lte te tt határo 
zottsággal je g g y ű rű k e t kért. Az öreg  
aranyműves m osolygott s a szomszédos 
szobába tessékelte be a leányt, am íg a 
nevek bevésésével elkészült. M ik o r m in
den kész volt és a vevő indulni akart, az 
aranyműves egy m ásik csomagot is n yú j
to tt neki. Abban fé ltu ca t ezüstkanál volt. 
Ajándék —  m ondta. —  A  leány csodál
kozva kérdezte, hogyan adhat neki, vad
idegennek ajándékot?

—  Ne vegye rossznéven, kisasszony
felelte —  öreg szívem et m eghatotta  

az a bátorság, am elye t az önök bátor 
hite tanúsít ilyen idők közepette is. G on
dolom , hogy ö n  ka to na  felesége lesz, 
mivel vőlegénye nem lehet jelen ebben 
az ügyben. Isten á ld ja  -meg m agukat!

íg y  az e lpusztult o tthonok rom jain  
ú jak  születnek, m ert a halál és pusztulás 
közepette is él a szeretet, am elyet Isten 
maga g yú jto tt az em berek szívében. És 
így  fo ly ta tó d ik  a fin n  nép jövője. Épül 
a jövendő Finnország. M indenek e lle
nére.
« -  »««««»« ««*««»«»

Nálunk nincsen semmi.
A celldöm ölki té li táborban történt. 

E g y ik  este a f iú k  a rró l szám oltak be, 
hogy mi újság o ttho n . E g y ik  résztvevő 
a ’ másik után m ondta el az otthon fo 
lyó lelkes m unka eseményeit. így  szó
la lt fel ezek során az egyik  J:éli táboros:

Nálunk nincsen semm i, én nem m ond
hatom azt, am it a több i fiú. N álunk a 
fiúk  kocsmába já rn a k  b illiárdozn i, k á r
tyázni . . .  H á t nincsen nálunk semmi.

It t  elsírta m agát, s m ellre kókadt 
fe jje l leült. U tána ném a csend.

Evangélikus testvér! Ki felelős ezért?

/I Harang szó-naptár
bizományosait — akiket illet — 
arra kérjük, hogy a címükre kül
dött naptárak árával haladéktala
nul számoljanak el.

A Harangszó kiadóhivatala.

Vidéki hírlapírók országos 

Ráth Mátyás-vándorgyiílése
Az első vándorgyűlés Győrött lesz. ez évben, 

április hó 13. és 14. napjain

A sajtókam ara hivatásos ú jságíró i 
minden évben az ország más-más vá
rosában vándorgyűlést tartanak. A z első 
vándorgyűlés G y ő rö tt  lesz ez évben, 
április hó 13. és 14. napjain, a m agyar 
vidéki újságírás atyam esterének, Ráth  
M átyásnak a születése napján.

Ráth M átyás 1749. április hó 13.-án 
született G y ő rö tt. E ze lő tt 160 évvel, 
1780. január elsején indította meg az 
első m agyarnyelvű újságot, a „H ira d ó “-t  
Pozsonyban és m in t evangélikus lelkész, 
1810. február 5.-én halt meg G yőrö tt, 
ahol jeltelen sírban porladozik.

A Sajtókam ara hivatásos ú jság író i
nak győri csoportja, a kartársi és sors
közösség meleg érzésétől áthatva, test
véri szeretettel h ív ja  Győrbe, az első 
nagy talá lkozóra a vidéki ú jság írókat 
s lelkesedéssel készíti elő a vidéki h ír 
lap írók  első országos Ráth M átyás-ván 
dorgyűlését.

Picike tüzek.
Kemenesalja evangélikussága im m á

ron második celli té li táborra kü ldötte  
el fia it. A feb ru ár közepi nagy viharok  
ellenére is 47 if jú  jö tt  el, hogy m eg
hallgassa, m it üzen az Isten a m agyar 
ifjúságnak.

E gy álló h étig  fig y e lt fel ú jra meg  
ú jra  e kis csapat a „legfelsőbb“ parancs
ra. Egyházunk sorskérdései, a nagy 
m agyar sorskérdések, ifjúságunk k é r
dései, melyek m ind-m ind sorra k e rü l
tek , m egm utatták, m ilyen nagy d o lgo k
ra hívta el Isten a mai m agyar ifjúsá
got. —  „Közel v o lt hozzánk nagyon az 
Isten ezen a héten . . .  M egrendült a le l
kem , m ilyen kárhozatba  esünk, ha nem  
élünk az Isten akarata  s ze rin t. . .  K e l
le tt  nekünk ez a hét, hogy más életet 
tud junk é l n i . . .  N em  voltam tisztában  
a h ittel, gyöngén fogtam  a vallást, azt 
hittem , hogy mese mindez, de most 
másként látom , Isten Igéjét öntöm  
azokba, k ik  m ég nem ism erik . . .  Foga
dom, hogy kezem be veszem a B ib liá t 
és olvasni fogom  és Istennel gyürközök  
neki fe la d a ta im n a k . . .  Ha m egvérződik  
is a lábunk, a k k o r is tovább fogunk  
m enni ezen az ú t o n . . . “ ezek az egy
szerű és őszinte vallom ások bizonyságai 
annak, hogy m e g lá ttá k  ifja ink a felada
to k a t és m eg lá tták  A zt is, Aki erő t ád a 
feladatok végrehajtásához.

A z Isten parancsot osztott, szólt és 
m egm ozdultak az if jú  lelkek. F ogadal
m ak szálltak fe l, szent elhatározások  
íog am zo ttak  m eg, tüzek gyúltak a szi
vekben.

Picike tüzek! —  a lángotokban b í
zunk! Égjetek csak, melegítsetek, v ilá 
g ítsatok!

Wagner Aurél.

A finnek a fogságukba ju to tt szov- 
je to rosz katonák részére orosz nyelvű  
B ib liá t kértek  és k a p ta k  is a B rit és K ü l
fö ld i B ib liatáreu lattó l.
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A gyermek és a munka
Irta: Zacher Lajos.

(Folytatás.)
Megy is a munka ilyen körülmények 

között mindaddig, míg újabb nehézség 
nem bukkan fel. A nehézség akkor kelet
kezik, amikor a tanuló azt kénytelen 
megállapítani, hogy olyan munkát vé
gez , ami csak lehetne öröm, de még
sem öröm, mert nem olyan kedvezőek 
a körülmények, mint másnál. Neki ne
hezebb feladat jutott, míg más csak szó
rakozva végzi a munkát. Ebből az össze
hasonlításból származik a lelki konflik
tus. Becsapottnak érzi magát: „A múlt
kor elhitette velem a tanító úr, hogy a 
munka öröm. No, de nem lehet engem 
ölökké áltatni!“

Könyvtáróra volt. Cserélgették a,gye
rekek a könyveket. A legtöbb gyermek 
n ár boldogan iapozgatta az új könyvet. 
A Béla arca azonban olyan volt, mintha 
ecetes-uborkát evett volna.

— Mi a baj? — kérdem.
— Én nem viszem el ezt a könyvet.
— Miért?
— Mert nem érdekes!
— Mi a címe?
-— Növénykísérletek.
— Tudod, mi van benne?
— Nem.
— Hát mit szeretnél olvasni?
— Vernét, May Károlyt, vagy valami 

történelmi regényt.
— Miért?
—  Mert az érdekes.
— Hát honnan tudod, hogy ez nem 

érdekes?
— Belenéztem.
— Én tudom, hogy ez érdekesebb 

minden Vernénél; de hát te csak érde
kességet keresel a könyvben?

— Szórakozást, kellemes időtöltést is.
— Kincset nem?
— De igen.
— Hátha ebben több van, mint May 

Károly összes műveiben?
Béla csak húzogatta a vállát; nem 

felelt. Erre én megtorpedóztam: Láttál-e 
már homokbányát?

Béla nézett, hogy mi lelt engem, 
miért kérdezek ilyen képtelenséget most 
hirtelen, de azért felelt fanyalodottan: 
Láttam.

— Olvastál-e már aranybányákról?
— Igen.
— Mi lehet könnyebb: aranyat, vagy 

homokot bányászni?
— Homokot.
— És mi lehet érdemesebb?
— Aranyat bányászni!
— Látod, igen sok könyvben csak ho

mok van. Ezt talán „élvezet“ olvasni, 
érdekes és könnyű. A másikban arany 
van. Azért azonban meg kell szenvedni. 
Én tudom, hogy ezen a könyvön nehe
zen fogod magad keresztülbányászni. ..  
de kincset találsz benne!!!

Béla elvitte a könyvet. Remélem, 
meg is találta benne a kincset. Azóta 
nincs nehézség a könyvcserénél. A kin
csért meg kell szenvedni — tudják, de 
érdemes érte dolgozni, mert ha a munka 
nehéz is, a szerzett kincs öröm.

Még egy kérdést szeretnék k ife j
teni. Szólni akarok arról az aranyigaz
ságról, melyet a költő így fejez ki: 
„Munkásság az élet sója, a romlástól, 
mely megóvja.“

Ne beszéljek ugye a munkanélküli
ség borzalmairól, ne szóljak, ugye arról, 
hogy mennyi bűn született meg a munka- 
nélküliség idején? Azt azonban szóvá 
kell tennem, hogy a csavargók százai és 
ezrei, a bűnözők hadserege, a munka
kerülők szomorú ármádiájából került és 
kerül ki. És itt hadd mondjam meg, 
hogy nagy százalékban a szülők a hibá
sak akkor, amikor a gyermek rossz útra 
tér, azért, mert nem tanították meg arra, 
hogy ha nincs, keressen magának mun
kát! Ez egyik legnagyobb horderejű pro
bléma a gyermeknevelésben.

(Folytatjuk.)

OLVASSUK_A BIBLIÁT
Miért halt meg az Úr Jézus?

IV. Hogy én örökké éljek!
Március 3. Isten Fiát adta. János 3, 

14— 18. A 16.-ik versben bennfoglaltatik 
az evangélium magva. „Egyszülött Fiát 
adta!“ — ezt úgy kell értenünk, hogy 
egyszülött Fiát „halálra" adta. Ez a 
helyettes halál lett örök élet az üdvözö
lök számára. Más út nincs, mely örök 
életre vezet. Az Ür Jézus világosan 
mondja: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet, senki sem mehet az Atyához,' 
hanemha énáltalam!“ (Ján. 14, 6.) Vedd 
komolyan Krisztus halálát és a váltsá- 
got, mit vérében felkínál és az örök 
életnek te is részese leszesz.

Március 4. Élet kenyere. János 6, 
27—35. Az Ür Jézus az ő testét, vagyis 
az úrvacsorái kenyeret „élet kenyeré
nek, „Isten kenyeré“ -nek, „mennyei ke
nyérinek mondja. Közelednek az ünne
pek. Úrvacsora vételére készülsz. Vedd 
egyszer már teljes hittel az úrvacsorái 
kenyeret, mint élet kenyerét és szólj 
így magadban: Uram Jézusom! Ez a te 
értem halálra adott tested! Ez te vagy! 
Hiszem bűneim bocsánatát és az örök 
életet!

Március 5. Krisztus halálának haszna. 
János 10, 17—30. Két fontos dolgot 
hangsúlyoz itt az Úr Jézus: Hogy ő éle
tét leteszi és újra felveszi, továbbá, hogy 
ő juhainak örök életet ad. Ennek a rop
pant horderejű ígéretnek halála és fe l
támadása képezi zálogát. Halála eltörli 
övéi bűnét, amely akadálya lenne az 
örök életre való bemenetelnek. Testi fe l
támadása viszont kezeskedik övéinek testi 
feltámadásáról.

Március 6. Örök élet. János 17, 1—11. 
Ez a bibliai szakasz az Ür Jézus főpapi 
imádsága. Üdvözítőnk célja és vágya, 
hogy örök életet adjon megváltottainak. 
Beszédei, imádságai, Golgothán véghez 
v itt áldozata, ezt az egy, nagy célt szol
gálják. A 2.-ik vers szerint neki hatalma 
is van erre. Ugyancsak ez a vers fel
tárja, hogy az örök életnek a „test“ is 
birtokosa lesz. A Hiszekegy szavai sze
rint: Hiszem a testnek feltámadását és 
az örök életet!

Március 7. Ádám és Krisztus. Róma 
5, 1+—21. Az élet és halál kérdése köz
ponti kérdésévé lett az emberi nemnek. 
Ádám bűne halál rabszolgáivá tett ben
nünket. Krisztus érdeme ellenben örök 
élet birtokosaivá. Ádám a halál csíráját 
oltotta belénk. Krisztus ellenben az élet 
erejét. Az élet és halál nagy kérdése

Nagypénteken és Husvétkor végleges 
megoldást nyert. Természetesen csak a 
hívő számára.

Március 8. A bűn következménye. 
Róma 6, 16—23. A bűn következménye 
örök halál, vagyis kárhozat. Aki bűnt 
vet, az halált arat. Ezért keresztyén ne 
tréfálj a bűnnel! De hála Istennek, van 
következménye Isten kegyelmi ajándéka 
elfogadásának és a bűn elhagyásának is: 
Végnélküli élet és örvendezés Istennel az 
ő országában! A bűn röpke percei ked
véért ne áldozd fel örökkévaló boldog
ságodat!!!

Március 9. Öröm a mennyben. Jele
nések k. 7, 9—17. A Bárány-Krisztus vé
rének hatóereje olyan nagy, hogy átter
jed a másik világra, sőt ott érezteti ál
dását igazán. Megfehérítetted-e már ru
hádat ebben a vérben? Nagypéntekig 
még van 13 nap. Keresd fel az írásban 
a Krisztus véréről szóló igéket és imád
kozz! Krisztus vérében való hited ledönti 
a válaszfalat, melyet a bűn közted és 
Isten között emelt. Békességed lesz itt 
a földön és örökkévaló életed a menny
ben. Az Ür Jézus azért halt meg, hogy 
ezt megszerezze.

Harmati Béla.

K A R C O L A T O K
7 6 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 !

A mostani európai háború eddig 
H ETVEN HATMILLIÁRDÖTSZÁZ- 
MILLIÓ pengőbe került a hadvise
lőknek.

Még kimondani is nehéz!
Ebből a szörnyű összegből kere

ken négymillió kisgazdaságot lehe
tett volna megvenni és kellően be
rendezni s azon tíz- tizenkétmillió 
ember talált volna tisztességes 
megélhetést.

így pedig ez a rettenetes összeg 
eldurrogott a levegőbe, vagy le
vándorolt a tenger fenekére.

Pedig még meg sem kezdődött 
az igazi háború!

H E T I  K R Ó N I K A
Az országgyűlés ünnepélyes méltó

sággal egyszakaszos törvénnyel örökíti 
meg kormányzónk 20 éves országlását. 
— A hóakadályok az államvasutak vala
mennyi vonaláról eltisztultak már. — 
A finnek hősi ellenállása tovább folyik. 
A szovjetorosz haderő megszakítás nél
kül támad, hogy kifárassza a finneket. 
Az oroszok naponta hatvanezer mázsa 
lőszert lőttek a finn állásokra. Viipuri 
városát a vörösök romhalmazzá lőtték. 
A finnek második védelmi vonala még 
sokkal erősebb, mint az első volt. — 
Londonban azt hiszik, hogy hamarosan 
kitör északon az általános háború. A 
skandináv államok viszont erősen ra
gaszkodnak semlegességükhöz. Számolni 
lehet azzal is, hogy a Kaukázusban is k i
tör a háború. Itt a francia Waygand tá
bornok vár seregével az adott jelre.
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nz EGYHÁZI esztendő
B öjt 4. vasárnapja.

23. Zsoltár
Milyen megkapó, kedves kép! Az Ür 

sr. az én pásztorom! Tehát nemcsak király, 
U aki uralkodik, nemcsak bíró, aki ítél, ha- 

bu nem pásztor is, aki vigyáz reám, min- 
j\> dennel bőven ellát és minden veszede- 
i*j\ lem ellen megoltalmaz engem. — Nyug- 
\\ tálán, örömtelen, szomorú világban az ő 
i'A közelében van nyugalmam, örömöm, bá- 
n torságom és vigasztalásom. Hallgatok-e 

szavára és rábízom-e életemet vezetésé- 
>\/e? Látom-e pásztorszívének nagy szere- 

tetét, mellyel életét adja értem a keresz- 
ten?!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy nem fárad el gondjaink hordo

zásában és életünk hiányainak betölté
sében.

Hogy éhségtől és szomjúságtól elalélt 
fel lelkünket igéjének füves legelői és csen
ik des vizei várják nap-nap után.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy nyugtalan életünknek ö adjon 

nyugalmat.
Hogy a Sátán minden gonoszságával 

szemben ő legyen velünk és mellettünk.

H Í R E K

*J

Sajtóest Rákóczitelepen. A rákóczite- 
lepi-gyopárhalmi evangélikus missziói 
egyházközség február 25.-én vasárnap 
sajtóestet rendezett, egyházi sajtónk elő
mozdítására. A sajtóest műsorán Túr
mezei Erzsébet verseiből adott elő Ko
vács Erzsébet állami tanítónő. Fássy K. 
Zsigmond verseiből szavalt Hári Márta. 
Szirti János költeményeiből ifj. Rimár 
Jenő adott elő. Az est középpontjában 
„A nyomtatott betű“ című eiőadás állt, 
melyet Szirti János költő tartott meg 
rávilágítva arra, hogy a nyomtatott betű 
ma nagyobb fegyver, mint a világ hadi- 
felszerelése. A nyomtatott betűnek lelke 
van. Ebbe a lélekbe beköltözhet a sátán, 
de bele kell költöznie Istennek. Az Is
ten által irányított nyomtatott betű sok
szorosan meghálálja az érte tett áldoza
tot. De csak akkor, ha a betűk mögött 
mindig meglátjuk az igazi életet! Végül 
ifj. Rimár Jenő lelkész beszélt: „A betű 
az Ige fényében“ címen. A ^sajtóestet 
ima, ének, s befejezőleg a magyar H i
szekegy eléneklése zárta be.

A veszprémi, tavasszal felépítendő új 
iskola, tanítólakás és lelkésziiroda épí 
tési költségeihez a hívek önkéntes fel 
ajánlásából eddig 4.000 pengő folyt be 
Ugyanerre a célra a dr. Mesterházy Fe 
rencné, dr. Wallner Ernőné, dr. Bélák 
Imréné és Kocsis Sápdorné vezetése 
alatt álló Nőegylet 2.000 pengőt aján
lott fel és erre fordította tea-estjének 
kb. 800 pengőnyi tiszta bevételét is. 
Ezenkívül a Nőegylet elengedte az egy

házközségnek pár éve kölcsönadott 1200 
pengőnyi összeget, azzal a megokolással, 
hogy most az egyházközség minden 
szervének össze kell fognia a nagy 
gonddal járó építkezés sikere érdekében.

A balatonalmádi fiógyülekezet sok 
évi fáradozással összegyűjtött 2700 P-őt 
templomépítésre. A pénzügyminisztertől 
örök bérlet formájában, évi 1 pengő 
jelképes bérért szép templomtelket ka
pott a fürdőhely központi fekvésű ré
szén dr. Hazay Árpád miniszteri osztály- 
tanácsos, fiókegyházközségi felügyelő 
közbenjárására, aki maga is 500 pengőt 
ajándékozott templomépítésre.

A rádi evangélikus ifjúság szinielő- 
adást tartott a farsangban, nagy erkölcsi 
és anyagi sikerrel. Az előadáson: Brhlik 
Erzsébet, Skrenyó Zsuzsi, Tányéros 
Magdolna, Varga Erzsébet, Petrovics 
János, Litavszky János, Gyuricza József 
és Bencsovits Testvérek szerpeltek. A 
kb. 130 pengő bevételt az épülendő kán
torlakás építésére fordítja az egyház. A 
rendezést és betanítást nagy ügybuzga
lommal Boor László tanító végezte.

A Budapesti Evangélikus Leánygim
názium Ifj. Gyámintézete február 27.-én 
%)őjti estet rendezett, melyen gazdag 
műsor keretében „A mi Golgotánk“ cí
men Smid István evangélikus főesperes, 
rozsnyói lelkész tartott előadást.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Németország. A frankfurti porosz 
bibliatársulat az elmúlt évben 951,000 
bibliát adott el német földön. Ugyanezen 
idő alatt Hitler „Harcom“ című híres 
műve csak 200,000 példányban fogyott el.

Finn szabadságünnep Amerikában.
Papp János evangélikus lelkésztől Wind- 
sorból levél érkezett Túróczy Zoltán 
püspökhöz. Ez a levél tulajdonképpen 
válasz a Harangszó finn-számára, ame
lyet nagy érdeklődéssel olvasott. Wind- 
sorban szoros kapcsolatban állanak az 
odaszakadt finnekkel, istentiszteleteiket 
a magyar evangélikus templomban ta rt
ják s ugyanott ülik meg minden év de
cember 6.-án a szabadság ünnepét is. 
Elküldötte legutóbbi ünnepélyükről szó
ló cikkét is a kanadai magyar újságnak. 
Ebből olvassuk, hogy az ünnepélyen, 
melyen Papp János László evangélikus 
lelkész mondotta az imát, több mint 250 
finn jelent meg, de ott voltak sokan a 
magyarok és a szerencsétlen nemzet 
iránt részvéttel viseltető kanadaiak is. 
A finnnek kedves műsorral hódoltak 
szabadságuk évfordulóján és igen sokan 
voltak az ünneplők között, akik a 22 
év előtti szabadságharcban résztvettek. 
Az ünnepi szónokok között volt a temp
lom lelkésze, Papp János László is, aki 
kijelentette, hogy a finn nemzet örömé
ben és bánatában az egész magyar nem
zet osztozik. A windsori finnek otthoni 
testvéreik segélyezésére Vörös Kereszt 
Egyletet alakítottak, amelynek díszel
nöke a kanadai munkaügyi miniszter és 
a Ford motorgyár elnöke lett, elnök
nek pedig Papp Jánost választották meg. 
A windsori magyar evangélikus egyház 
5 dollárt adományozott a finnek segít
ségére.

K Ü L Ö N F É L É K
Vissza Istenhez! Változnak az idők. 

Valamikor az orosz bolsevistákkal pak- 
táltak a franciák. Ma úgy látszik, nem
csak külsőleg, hanem lelkileg is megha- 
sonlottak egymással. Érdekes bizonysá
ga ennek az a nyilatkozat, amely köz
kézen forog a francia hadseregben. A 
nyilatkozat, melyet sok francia tiszt írt 
alá, az alábbiakat tartalmazza: „Francia- 
ország különböző vidékeiről jöttünk; kü
lönböző társadalmi osztályhoz tarto
zunk s belső ösztönzésre hallgatva egy
hangúlag jelentjük ki a következőket: 
Lehetetlen, hogy a világ számára helyre 
állítsák a békét, amig helyre nem áll Is
ten és a társadalom között a béke. A 
nemzetek a belső békét és egymás közöt
ti megértést egyedül az Isten törvényei
nek tiszteletben tartása révén érhetik el; 
Franciaországnak fenntartás nélkül vísz- 
sza kell térnie a keresztyénséghez, 
hogy együttműködhessék más nemzetek 
keresztyénéivel.

Petőfi a világ 12 legnagyobb szellem
óriása között. Olaszországban, a milá
nói Ambrosiana könyvtárban felállítják 
a világ 12 legnagyobb szellemi nagy
ságának szobrát. E szoborcsoportban 
Petőfi Sándor szobra is helyet fog kap
ni. A szobor elkészítésére egy fiatal ma
gyar szobrászművész kapott megbíza
tást.

Finnországban a lakosság csaknem 
100%-ban evangélikus. Az ország keleti, 
vagyis Oroszország felőli határánál 
mintegy 70.000 görögkeleti vallású finn 
lakik, míg római katolikus az egész 
ország területén mindössze 2000 van. A 
finn reformáció 1539-ben kezdődött. Az 
első finn-nyelvű Üjtestamentum 1548-ban 
jelent meg. A teljes Bibliát 1642-ben 
fordították le finn nyelvre.

Németországban a 86 millió lakosból 
41 millió protestáns. 1919—1935. közt a 
római katolikus vallásból 125 ezerrel 
többen tértek át a protestáns egyházak
ba, mint a protestáns egyházakból a ró
mai katolikusba.

C S A L Á D I  É R T E S ÍT Ő
Halálozás. O r mős i  A l f r é d  volt 

tési (Veszprém m.) evangélikus kántor
tanító küzdelmes életének 58. évében 
szülőföldjén Püspöktamásiban (Vas m.) 
hosszas szenvedés után február 23.-án 
lelkét visszaadta Teremtőjének. Beteg 
feleségén kívül egy orvostanhallgató és 
három tanító gyermeke gyászolja. — 
Feltámadunk.

Megjelent
Kuortti Ádám finn lelkész „Pap, 
száműzött, szökevény“ c. könyve.

Az első kiadás egy hónap alatt 
elfogyott.

Ez a tény a könyv legjobb 
bírálata.

A második kiadás példányainak 
ára is 1.50 pengő és 8 fillér por
tó. — Megrendelhető a kiadó- 
hivatalnál.
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M A G Y A R  G A Z D A
G a z d a s á g i  l e e n d ő i t  m á r 

c iu s b a n .  Mihelyt a talaj enged, meg
kezdendő a talajjavítás és trágyázás. A 
sárgarépa, petrezselyem, dughagyma, 
fokhagyma vetése és ültetése megkezdő
dik. A spenót, kel, késői borsó, kalarábé, 
fejessaláta, korai bab vetése. Igás álla
tainkat a fokozott munkára való tekin
tettel jobb takarmányra fogjuk. A mé
hesben ügyelünk, hogy méheinknek ele
gendő tápláléka legyen. A szabadtéri 
plántálás is megkezdődik a hónap má
sodik felében. A tavaszi faültetésnek is 
március az ideje. A csemetéket ne ültes
sük mélyre.

Vegyes. Külkereskedelmi forgalmunk 
együttes értéke január hónapban 92.3 
m illió pengő volt. Ebből a behozatal
46.3, a kivitel 46.0 millió pengő. A ja 
nuár havi külkereskedelmi mérleg 0.3 
m illió pengő behozatali többlettel zá
rult. A múlt év ugyanezen hónap kül
kereskedelmi forgalmából a behozatal
39.4, a kivitel 50.1 m illió pengő volt. — 
Spanyolországgal kereskedelmi tárgya
lások előkészítése van folyamatban. 
Remélhető, hogy a tárgyalások után a 
két ország közötti gazdasági forgalom 
az eddiginél sokkal élénkebb lesz.
- Terménvárak. Búza 20.15—21.15, rozs 
16.00—16.45, árpa 17.60—22.70, zab 21.40 
—21.65, takarmányliszt 14.10—17.05 P 
métermázsánként.

A. S ía n  v ö r ö s k e r e s z t
ja v á ra  a  H a ra n g s zó  u tján  

befo ly t gyűjtés.
N. N. Győr 7, Soproni gyülekezet 

1,047.12, Gerth Hermin Klotildliget 2, 
Jakus Imréné Sárszentmiklós 10, Inotai 
Béla Székesfehérvár 3, Debnárik Aladár- 
né Tormáspuszta 2, Nagy Endre Mérk 
'10, Udvardy József Bpest 2, Lúrmann 
István Fertőszentmiklós 5, Sobori Ifj. 
Egyesület 50, Gergál Sándor Tótszent- 
márton 5.10, Benes László Sopron 10, 
Bakonycsernyei egyh 1.40, Geduly Hen
rik  Leánygimn. IV. osztálya Nyíregy
háza 74, Szohor Pálné gyűjtése Nyír
egyháza 15, Nyíregyházai adakozók 15, 
Csonka Márton Budapest 3.50, Weller 
László Győr 1, Nemes Lenke Szilvás
várad 20, Evang. egyházközség 35.50, 
Evang. Diákszövetség Kassa 25, Honti 
János Nagycenk 3, Fodor László Bpest 
10, özv. Kiss Ödönné Kötésé 5, Vásáros- 
falusi leányegyh 64.43, Pécsi egyh 110, 
dr. Vörös Lajosné Paks 17.50, Maróthy 
Frigyes Rákoscsaba 5, Hajba László Fa- 
rád 3, Mesterházy Józsa Sopronbánfalva
3, özv. br. Andreánszky Istvánná Vác- 
hartyán 10, N. N. Győr 2, Nagy János 
Békéscsaba 10, Baptista Ifj. Egyesület 
Soltvadkert 21.75, T. A.-né Balassagyar
mat 8, Lányi Béla Bpest 2, Nyíregyhá
zai evang. Nőipariskola if j  önképzőköre
4, N. N. Bpest 10, özv. Czöbel Istvánná 
Abaujszántó 5, özv. Bódis Ferencné Püs
pöktamási 3, Csukly Mária Szekszárd 
50, Nagy Istvánná Szekszárd 3, Héjjas 
Etelka Szekszárd 5 pengő.

M A R A N G S Z Ó 1940. március 3.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

V. J. Csér. Szép szándékának meg
valósításához nem tudunk hozzájárulni 
verse közlésével. Nem üti meg a mér
téket. A lapot címére megindítottuk. — 
K. S. Szombathely. Ilyenféle hirdetéseket 
nem közlünk. — M. E.-né, Ungvár. A 
küldött bélyegeket hálásan köszönjük. 
K. L. Nyíregyháza. Szökőév mindig 
arra az esztendőre esik, amelyik mara
dék nélkül osztható néggyel. Sz. Z. Mis
kolc. Küldeményed és jókívánságod kö 
szönöm. A versed jönni fog. N. R. Ajka. 
Sajnos, nehéz ajánlani, mert nincs. Jó 
szavalókönyv a református Aranyhárfa. 
Tervbe vettük egy evangélikus szavaló
könyv összeállítását.

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg. Vas megye.

13—26

önállóan főző, megbízható, tiszta 
mindenest keresünk. Vidéki háztartás 
belső munkáira. Lehetőleg éves bizonyít
ványokkal rendelkezzen. Otthonra talál, 
fizetés megegyezés szerint. Cím válasz
bélyeg ellenében a kiadóban.

A nyáregyházai egyházközség oly ál
lami szolgálatban álló tanítót, vagy h. 
tanítót keres, aki áthelyezésével megfe
lelő honorárium mellett a kántori teen
dők elvégzését biztosítaná. Az állami is
kola 5 tanerős. Kántori képesítés kívá
natos. Érdeklődők Evangélikus lelkészi 
hivatal Nyáregyháza, Pestvm. fordúl- 
janak. 2—2

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

1—8

Saját készítménye útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

S és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
A választékban és a legolcsóbb árban

M U T H -n á l
Győr, B a r o s s - ú t  2 .

Köl csönsegél yző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Payr Gusztáv Csorna. Vállalok temp
lomtorony újra fedését és javítását, v il
lámhárító felszerelését, templomok fű té 
sét, ha nincs kémény, eternit kéményt 
készítek. Kályháim már több templom
ban üzemben vannak. Vállalok bádogos 
munkákat és vízvezeték szerelését, kézi- 
és motor-hajtású szivattyúkkal, a leg
jobb és legolcsóbb kivitelben. Í5—15

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, bales* t sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , .

A tagok érdekeit a .JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET f jlkaro lja

Hívja fe rmiiHí,’fri h 'iyv
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—lf' (Ev bérház.) Telefon 186-333, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba. Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felvosziink ók fog la Iko/.tarunk mes:- 
falelö iavtdahaayásKal fae*zer/,őket. bt:Sg> > h

Sokszorosítást, jegyzetek írógépi má
solását vállalom jutányos áron. — Kuti 
Sándor Győr, Klétzár-utca 4. 2—2

í a O S M R U T
legolcsóbban

S f I X  M e t é l i
csak
GYŐR, Deák-u. 6. |

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó*-ra 
hivstkozik, 10%  engedményt  kap' [

Négytagú tisztviselő család kere.  ̂
megbízható, jóindulatú önállóan főzni 
tudó 25—35 éves mindenest. — Mánih 
Istvánná, Borsodnádasd, Lemezgyár.

Az eredeti kisméretű

L u th er-ró zsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
tláísosa L».f©s vésnök! mfiinté'ete.
Bályflgrílt, jelvényei: és xástlószagok gyártAsc.

S w c s s a l s r a t l a e l y ,  P S ap& k-lsastá ir

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett 
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzün! 

meg és nem küldünk vissza.

Barois-syomda: Uzsaly éa Koacz, Győ* 
(Harmajcwó
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A la p íto tta :

KAPI  B É L A
1910-ben

Laptu la j don o fl: 
Ounántúli Luther-Szövotsóg.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingytn malléktat tanév alatt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

B e o lvad t la p o k  : 
935-ben a Jö jje tek  énhozzám 
1938-ban a fe lv id é k i Lu ther.

31. évfdlyam. -fcÓ.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk!

A  Harangszó 
szerkesztő-kiadóhivatala

G Y Ő R
11., P e tő íi-tér 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszám la: 80,626.

Krisztus, ártatlan Bárány! 
K.1 miértünk megholtál,
A. keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes 'voltál.

Viselvén bűneinket. 
Megváltottál minket. 
Irgalmazz nékünk, 
Óh Jézus, óh Jézus!

Van szabadító!
A zért ha a F iú  megszabadít titeket, 

valósággal szabadok lesztek. Ján.8:36.

A bűn mint vidám, veszélytelen játék kezdődik 
mindnyájunk életében. De hamarosan nyilvánvalóvá 
lesz, hogy a legkeservesebb valóság.

Mert amikor a tulajdon vágyaink olyan csele
kedetek véghezvitelére kényszerítenek bennünket, 
amelyeket a lelkiismeretünk elítél, ez olyan kibírha
tatlan gyötrelem számunkra, hogy nem tudjuk, m i
tévők legyünk.

Az ilyen órákban jutunk, lelkünk minden erejét 
összeszedve, arra a jó elhatározásra, hogy ennek 
véget vetünk: most már széttörjük a bűn bilincsét.

De ezzel semmi mást nem érünk el, csak azt, hogy 
saját magunk mutatjuk meg magunknak, hogy m i
lyen tehetetlenül vergődünk a bűn bilincseiben, ame
lyeket egykor mosollyal az ajkunkon vettünk ma
gunkra, csak azért, hogy incselkedjünk a bűnnel.

Ilyenkor tapasztalja az ember, milyen igaz Jézus 
szava: „A k i bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.“

De halld meg most a másik részét is az igaz
ságnak, amelyet Jézus hirdetett. Ez így hangzik: „Ha

a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok 
lesztek.“

ő  meggyőzte zsarnok uradat. Ezért van hatalma 
rá, hogy megoldja bilincsedet. Szabaddá kell lenned!

Föloldja lelkiismeretedet mindenekelőtt azzal, 
hogy hirdeti neked az evangéliumot: Ö szenvedett 
minden bűnödért, azért, hogy saját magad elhatá
rozását vállaltad a bűn szolgaságát. Nem kerül
hetsz többé ítélőszék elé miatta. Föl vagy mentve, 
valósággal szabad vagy.

Igen, de ha újra jön a kísértés? Nincs erőm, 
hogy ellenálljak, mondod.

Jézus tudja ezt. Ezért társadul szegődik a harc
ban. Valahányszor fölismered, hogy nincs erőd az 
ellenállásra, meglátod Jézust, akkor pedig nem tudsz 
akarata ellen cselekedni.

Bűn já rm á t nyögte én szegény szívem.
M ost m ár szabad és boldogan pihen
Uram , Im m ánuel kegyelm iben.

Öle Hallesby — Báró Podmaniczky.

D icső ség  Is te n n e k  M á ty á s  k i r á ly é r t !
A magyar nemzet idén ünnepli 

Mátyás kirá ly születésének ötszáza
dik évfordulóját. A mi részünkről, 
magyar evangélikus keresztyének 
részéről az az ünneplés, hogy hálát 
adunk és dicsőséget mondunk az 
Istennek őérette. Isten rendelte őt 
fejedelmünkül; Isten felséges aka
ratából le tt világhíres magyar 
király.

Mátyás kirá ly olyan uralkodónk 
volt, akire szégyenkezés nélkül, 
sőt büszkén alkalmazhatjuk azt a 
mértéket, amelyet Pál apostol adott 
a felsőségről a Rómabeliekhez írt 
levél 13. részében.

A nép ezt mondta: Meghalt 
Mátyás király, oda az igazság. A 
történelem ezt a jelzőt tette a neve 
elé: igazságos. A tudósok leírják 
pontosan, mi mindent tett a jó 
igazságszolgáltatás érdekében. A 
Biblia szavaival élve, mindezt úgy 
fejezhetjük ki, hogy a „rossz rette
gésére“ uralkodott. Aki pedig „ jót  
cselekedett“ , dicséretet kapott tőle. 
Isten szolgája volt a magyar nép
nek a jóra. Nem ok nélkül viselte 
a fegyvert, megbüntette a gonosz
cselekvőt. Mindegy volt, szegény-e, 
gazdag-e, jutalmazta a jó t, bün- 

■ telte, a gonoszt.

És ennek megfelelően egyformán 
javát, boldogulását akarta a ma
gyar nemzet minden rétegének. 
Nem a gazdag, uraskodó családok, 
nem a nemesek-földesurak királya 
volt, hanem a jobbágyoké, városi 
polgároké is. Nagy dolog volt ez! 
Egészen, mindenestől „hatalmas
ságnak“ kellett lennie annak, aki 
királya mert és tudott lenni a sze
génynek és elnyomottnak.

Három évtizednél hosszabb ural
kodása változatos volt háborúkban, 
békekötésekben, hadseregszervezés
ben, könyvgyüjtésben, fényben és 
küzdelemben. De mindennél fonto
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sabb, hogy ő alatta védve volt 
Magyarország határa körös-körül. 
Pedig akkor is minden felől fene- 
kedtek reá, nemcsak a török fenye
gette.

A magyar nemzeti állam erős 
élete volt uralkodásának a tartal
ma, a maga népszerűségével nem 
törődött, megfizettette a kivetett 
adót, pedig ezzel lerontotta alatt
valóinak önkéntelen szeretetét. M i
lyen érdekes, hogy Pál apostol a 
felsőség iránt való engedelmesség 
kézzelfogható jeléül mindjárt az 
adófizetést említi! így igazolja a 
Biblia Mátyás király kemény ke
zét: nem volt hiba a szigorúsága, 
még ha nem is szerzett magának 
gyorsan tovatűnő szeretetet, ellen
kezőleg, felsőségi tisztéből folyó 
kötelességét teljesítette akkor, ami
kor biztosította a fedezetet az or
szág szükségleteihez.

Adjunk hálát az Istennek, hogy 
ilyen igazi hatalmasságot rendelt 
benne nemzetünknek az Isten!

De Mátyás király olyan uralko
dónk is volt, aki a mi nemzedé
künk számára is erő. A magyar 
nemzeti öntudat és magyar nemzeti 
önérzet tőkegyüjtője volt. Egysze
rűbben szólva: amikor azt mondom 
magamról, hogy magyar vagyok, 
akkor büszkén tudom azt, hogy a 
magyar nemzet adta a világnak 
Mátyás királyt; abban, hogy daco

san vállalom a magyar sorsot, ré
sze van Mátyás k irá ly  nagyságá
nak.

Az utána következő nemzedékek 
méltatlanok voltak arra a „tőké
re“ , amelyet a magyar nemzetre 
hagyott. Nem tudtak mit kezdeni 
vele, mint az esztelen a drágakő
vel. De ne bolygassuk elődeink mu
lasztását. Most ra jtunk van a sor, 
hogy éljünk vele. Ne rejtsük véka 
alá! Talán sohasem volt szüksége
sebb, mint éppen ezen a tavaszon, 
hogy tisztán tud juk magunkról, 
magyarokról, k ik vagyunk, mit csi
náltunk, milyen vo lt a műveltsé
günk, mit adtunk a világnak, mit 
köszönhet nekünk a Nyugat, pél
dául a német nép, milyen dicsősé
ges művelődési kapcsolataink vol
tak Európa nemzeteivel, például az 
itáliaival, mire voltunk képesek . . .  
Csak attól óvjon az Isten, hogy 
mindig a kamatokból éljünk, a múlt 
dicső emlékeiből, Mátyás király 
igazságosságából. Március 15.-e 
szintén követeli, hogy magunk is 
gyarapítsuk a magyar nemzet élet
erejét; ha van is még a régi tőké
ből, ez csak arra legyen nekünk jó, 
hogy el ne csüggedjünk; most nem 
szabad a tartalékot felélni.

Isten nagyon irgalmas magyar 
népünkhöz. Ad feladatokat, de ad 
erőt is hozzá. Dicsőség Istennek!

Sólyom Jenő.

Apróságok
Mátyás k irá ly  életéből.

Közli: Kuszák István.
Királlyá választása után egy héttel 

Mátyás megérkezett prágai fogságából. 
Mivel a korona idegen kézben volt, nyu
gati keresztyén szokás szerint trónba- 
iiltetés formájában vette át hatalmát. 
Ezt megelőzően Buda város kapui előtt 
a polgárság jogaira és kiváltságaira ke l
le tt esküt tennie, a várbabocsátás előtt 
a főurakéra s végül Nagyboldogasszony 
templomában, a beültetés szertartása 
előtt az Egyház és a főpapság előjogai
ra. A három rend tehát nem mulasztotta 
el, hogy saját érdekeit — a trón betöl
tése előtt — hathatósan biztosítsa. — 
Mátyás koronázása 1464-ben történt meg, 
miután a koronát Frigyes császártól 
80.000 arany fejében visszaváltotta.

*
Volt idő, amikor a pápa attól tartott, 

hogy Mátyás letér arról az útról, melyen 
a keresztyénség védelmére elindult, s a 
törökkel egyezkedést kezd. Evégből 
gyakran fordult biztatással, sőt könyör
géssel is Mátyáshoz. Őt azonban attól, 
hogy Krisztus ellenségeivel kibékül, nem 
kellett félteni. Azt írta a pápának: „H i
szen mindenkor tudom, hogy azért szü
lettem és arra neveltettem, hogy szent 
hitünk elleneivel férfiasán harcoljak. Ne 
kételkedjék tehát senki szándékomban, 
mely zsenge korom óta velem együtt 
nőtt bennem és velem együtt naponkint 
hevesebbé vált.“  Ő nem is nyújtott soha 
baráti jobbot a pogánynak. Nagy kár, 
hogy ma, egy félezreddel később nem 
mondhatja el ezt a világ minden hatal
massága!

*

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 13

Irta : M o h r  G e d e o n .  Kassa.

—- Hát a tisztelendő úr? — kérdezte.
— Aljas rágalommal törvény elé vitték — magyarázta 

Gábor —. De it t  van Csordás Pál, imádkozni fogunk.
— Krisztusom szent testét és vérét nem vehetem? — 

hangzott fájdalmas szava.
Komor csend állt be. Senki sem felelt. A haldokló meg

értette hallgatásukból, hogy az Úr szent vacsorája nélkül kell 
meghalnia. Lezárta szemét.

— Imádkozzunk! — kérte. A kurátor elővette imaköny
vét, felütötte a megjelölt helyen. Érdes, bárdolatlan, őszinte 
szóval mondta el az imádságot. Utána Gyurka kezdett bele 
csengő hangján a Miatyánkba. S azután ahogy atyjától hal
lotta meghatódottan és kissé elfogultan rebegte el az ároni 
áldást.

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr vilá
gítsa meg az ő szent orcáját rajtad és legyen néked kegyelmes, 
az Úr fordítsa az ő szent színét tereád és adjon néked békes
séget. Ámen! — Kezeivel még a kereszt jelét is mutatta.

— Ámen — mondták utána a többiek.
Teréz asszony az imádság alatt nyugodni látszott, azon

ban hogy Gyurka hangját meghallotta, megint felnézett és 
ráfüggesztve szemét ismételte utána az imádság és az áldás 
szavait. M ikor befejezte, kezét nehezen feltartva, magához 
intette.

—- Jer csak ide fiam! — mutatott rá. — Ti pedig hagy
jatok egyedül vele.

A többiek nem akartak ellenkezni. Lassan kivonultak. 
Gábor nem értette, m it akar az anyja, tán csak nem zava
rodott meg?

— Látom fiam — nézett az asszony a kissé bizonytalanul 
közeledő fiúra. Látom, hogy olyan őszinte és nyílt az arcod, 
m int édesapádé. M ie lő tt meghalok, beszélni akarok. A tisz
telendő úrral szerettem volna, de úgy látom, hogy benned 
is megbízhatom. Értelmesnek látszol.

— Beszéljen, néne, figyelni fogok.
— Aki 82 évet élt, mint én — kezdte — az nagyon 

sokat hallott, s látott. Sokat tudok, ami másnak nem volna 
javára. Mondhatnék dolgokat, miket senki sem tu d ... de rö
vid az időm ... már perceim meg vannak számlálva... ide 
figye lj! Talán hasznát veszed. Mihály gazda gonosz méreg
keverő, ő is már túl van a hatvanadik évén. Bethlen Gábor 
nevét, a nagy fejedelemét, már talán hallottad. Most 44 éve 
hirtelenül halt meg. M ihály őnála szolgált akkor, mint lovász
fiú. Gonosz, rossznézésű volt akkor is. Jól megpénzelhették, 
mert a vadászatok alatt mérget elegyített ura italába. — Meg
állt, hogy kijelentéseinek nagyobb nyomatékot adjon. — Az
után későbben, most ötödéve, Wesselényi Ferenc, Murány vár 
ura, vette szolgálatába. Vadászatokra kísérte őt is, m int a 
fejedelmet, s ugyancsak megmérgezte Temérdek aranyat ka
pott a két gaztettért.

— Honnan tudja mindezt, Teréz néne — nézett rá Gyurka 
hitetlenkedve, aki az egészet a haldokló lázálmának tekintette.

— Ne töltsük az időt haszontalan szóval. . .  rövidek per
ceim . . .  — szakította félbe az asszony. Ismered a Mihály híres 
elefántcsontnyergét?

— Ismerem.
— Az a nagyapádé. Amikor Bethlen Gábor poharába ép 

szórta Mihály a halálos fehér port, hozzálépett Kerekes József, 
a fejedelem híres kapitánya, jó katonája, a nagyapád. Mellen- 
ragadta Mihályt, amire ez se szó, se beszéd, tőrét a szívébe 
döfte. Lóra ült és kereket oldott. Nem is látták többé az 
erdélyi kurucok között!

—  Honnan tud ja  ezt, néne? —  kérdezte  G yurka most 
m ár izgatottan.
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M átyás ellen folytonosan fellázadtak  
a főurak és főpapok, mégis ellenük  
egyetlen halálbüntetést sem hozott. Igen  
sok esetben m egbocsátott az ille tőknek  
és kegyelmébe őszintén visszafogadta 
őket. János esztergom i érseket, aki k in 
cseivel Frigyeshez szökött és M átyás e 
legmakacsabb ellenségének lett bizalmas 
tanácsadójává, később levéllel kereste  
fe l, s nem vonakodott őt „szeretett 
b arátjának“ c ím ezni. Más p ártü tők
nek is megbocsátott, s többet közülök  
ú jra  szolgálatába fogadott.

ő a k irá ly  testvére —  hiszen m indnyá
junknak  közös a ty ja  Ádám.

A k irá ly  erre egy fillé r t  adott neki. 
A m iko r a koldus nagyon keveselte, 
M átyás így válaszolt:

—  Ha minden testvéred ennyit ad ne
ked, nemsokára gazdagabb leszel, m in t 
én.

*

Kinizsi P á lt egyszer M átyás k irá ly  a 
török szultánhoz olyan veszedelmes k ö 
vetségbe akarta küldeni, amelyben in 
kább halált, m int s ikert rem élhetett. 
Azzal b iztatta  Kinizsit, hogyha a török  
esetleg leütteti fe jét, tüstént rá ju k  tör, 
s mindaddig püfö li őket, m íg  az ő feje  
helyett harm incezer tö rök  koponyáját le 
nem szabdalja.

—  Úgy ám —  m ondta Kinizsi — , 
csakhogy ama harm incezer fej kö
zül egy sem illik  úgy P alkónak a nya
kára, m int ez a mostani fejem .

M átyás nehéhez a nép számos mon
dát fűzött, sőt k ü lfö ld i mondákban is 
ráism erünk a lak já ra , m int a hős és 
igazságos u ra lkod ók  eszményképére. 
Iskolás korunkból még jól em lék
szünk néhány M átyás-m ondára. (C in - 
kota i kántor, M á ty á s  k irá ly  G öm ör- 
ben, A kolozsvári b író, Mátyás, a 
szántó, Szép Ilo n ka  stb.) Az alább 
következők a kevésbé ismert M átyás- 
mondák közül valók.

M átyás k irá ly  egyszer m egláto
g atta  az egyik fogházat. A rabok kö 
zül néhányat m egkérdezett, hogy 
m iért kerü ltek börtönbe. Azok vala
mennyien ártatlanságukat hangoztat
ták. Végre egy cigányhoz fordult:

—  H át te m ié rt vagy itt?
—  B irkát lop tam , felséges uram.
A k irá ly  erre íg y  szólt jelentőség- 

teljesen a fogházfelügyelőhöz:
—  Azonnal bocsássa szabadon ezt 

a gazem bert! M é g  utóbb elrontja ezt 
a sok ártatlan, becsületes embert!

*

A M átyás k irá ly  lustáiról szóló 
monda eléggé közism ert, de nem árt 
most mégis felidéznünk. Eszerint 
M átyás k irá ly , aki a tré fá t kedvelte, 
az ország három  leglustább emberét 
magához v ite tte  s egy házban he
lyezte el őket. A z vo lt csupán a do l
guk, hogy egész nap lustálkodjanak. 
Kötelességüknek hűséggel eleget is 
tettek a léhűtők. Egyszer hogy, hogy 
nem, m eggyu llad t a ház fe le ttük . 
A m ikor m ár fe jü k  fe le tt csapkodtak 
a lángok, megszólal az egyik:

—  Talán  mégis el kellene innen 
menni.

A másik nagysokára azt fele lte  rá:
—  Ha ke llünk a k irá lynak , majd  

csak e lv itet innen bennünket.
A harm adik haragosan rá ju k  szól:
—  Ugyan ,nem restellitek beszéd

del fárasztani m agatokat?
Persze, hogy odaégett mind a há

rom.
(György Lajos után.)

Kunos Jenő kína i lelkész-m isszio
nárius felesége, Liesche Natália  m ár
cius 5.-én indult el G yőrből férje  után 
Kínába.

E g y  koldus, am iko r kéregetésre 
nyú jto tta  M átyás elé a kezét, azt 
mondta, hogy neki többet is adhat a 
k irá ly , m int am ennyit elszánt, m ert M átyás király.

Az asszony nagy nehezen m egfordult. A fal felé eső vé
gén iratcsomót húzo tt elő párnája alól.

—  Vedd és olvasd! A m ikor a gazda Csillaggal bajlódott, 
egy lovaglása közben ép házunk e lő tt hu llo tt k i zsebéből, 
íg y  tudtam meg m indent. A nyerget is lopta. A m iko r leszúrta 
nagyapádat, sa játja  helyett az ő lovára pattan t és úgy állt 
tovább. Most m ár bátran vallja, hogy az övé. 44 esztendő 
hosszú idő!

G yurka szétbontotta  az iratokat. H áro m  levél vo lt benne. 
Az első 1630-ból szárm azott. Húszezer aranyat k íná lnak  benne 
M ihálynak, ha a fejedelm en m erényletet h a jt végre. A másik 
1669-ből való. Wesselényi elpusztításáért egy véka ezüstöt 
ajánlanak neki. A harm adik levél fenyegetés volt. V a lam i társa 
írta . Pénzt követel tőle. Azzal fenyegeti, hogy különben e l
áru lja  az elefántcsont-nyereg eredetét.

G yurka erősen megdöbbent ily gonoszság hallatára. H át 
mindez igaz vo lt! Jól ismerte meg édesatyja M ihályban a 
gonosztevőt. De jólesőn áram lott ra jta  végig, hogy M ihá ly  
a kezei k ö zö tt van. Az első bíróság halá lra  íté li. Az Isten 
nagy jóságára gondolt. M ily  erőssé tette  őt az elvetem ült 
M ihá llyal szemben.

—  Fiam , én m in d já rt meghalok —  h allo tta  a néne gyönge  
hangját. —  De ahogy előbb elnéztelek, lá ttam  rajtad  az erőt, 
hatalm at és boldogságot. M ind ez a tied  lesz, csak egyet ne 
felejts! A Krisztus legyen neked le g d rá g á b b !.. .  ja j! —  sikol- 
to tt fel halkan fájdalm ában. —  S e g y e t . . .  tarts m e g . . .

—  M it, T eréz  néne? —  kérdezte a fiú , most m ár tudva, 
hogy van alapja annak, amit mond.

—  Ne f o g a d j . . .  el soha . . . s e n k itő l. . .  Krisztusom, 
segíts! —  A h aldok ló  m egvonaglott k ín ja iban . H a lk  fohászokat 
hallatott.

—  M it, jó  néném, mit? M ondja  m eg! —  hajo lt feléje  
G yurka könyörgőn. Szelíden m egfogta kezét 5 úgy unszolta. —  
M it  ne fog ad jak  el?

De az asszonnyal m ár nem lehetett beszélni. Kezeit tö r
delte, s mind a Jézus nevét ismételte. G yurka  e lre jte tte  kö n tö 
sébe a leveleket. Beszólította a többieket. G ábor és felesége 
az ágyhoz siettek, hogy agg szüléjük utolsó perceiben nála 
legyenek.

A k u rá to r és G yurka  csendes áldáskívánással búcsúztak. 
Az utcán hazafelé nem sokat beszéltek. Csordás nem kérde
zősködött az asszony titk a  után. G yurka  meg nem mondta.

A k u rá to r háza e lőtt békés jóéjszakát k íván t és elvált. 
G yurka meg sietett haza az újdonsággal.

12. Csillag ösztöne után.

A többieket úgy talá lta , ahogy elhagyta: csendes szomo
rúságban, az asztal körül.

—  M i tö rtén t, G yurka? —  nézett rá az anyja, ahogy be
rontott közéjük.

—  Teréz asszony örökséget hagyott ránk! —  tö r t  k i a 
fiúból öröme. Szép sorjában mesélte el a hallo ttakat.

—  Az a csúf M ihá ly ! —  k iá lto tta  Juliska. —  Soha sem 
szerettem!

Ebben a p illanatban az ablak a la tt erős dobogást, ficán- 
kolást, nyihegést lehetett hallani. M eghökkenve néztek össze.

—  M i lehet ez? —  kérdezte Julia asszony.
G yurka nem sokát kérette  m agát. Szem villanás a latt az 

ajtónál term ett és az előszobán át k iu g ro tt az udvarra. És ím, 
az ablak a la tt o tt  ugrándozott Csillag, hátán a díszes nyereg
gel. Két hátsó com bján —  a holdfényben is jól lehetett 
látn i —  ostorütések nyomai. Hosszú, véres csíkok húzódtak  
végig rajta. M ö g ö tte  közvetlenül az ablak alatt, kendőbe 
burko lódzott a lak  húzódott meg.

G yurka a csikó hom lokát szerető becézéssel m egsimo
gatta és rászólt a bujkálóra:

—  Ki van itt?  M it  akarsz?
Kendős asszony lépett elő. (Fo ly ta tju k .)
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Menekülés a kereszttől.
A m úló b öjti idő m indközelebb visz 

bennünket ahhoz a b ib lia i eseményhez, 
m elyben az emberek fejvesztetten mene
kü lnek Krisztus keresztjétől. A rendetlen 
futásban menekülő töm egben o tt vannak 
az Ú r ellenségei. Sőt a m egriadt ta n ít
ványok is. Borzasztó dolog történt. M e g 
indu lt a fö ld  és térdre kényszerítette a 
hangos gyűlöletben és erejük tudatában  
ord ítozó  ellenfeleket. M a jd  babonás fé le 
lem m el hanyatt-hom lok m enekültek a 
borzasztó helyről. V a lam i szörnyű dolog

tö rtén t. D rága vér csorog alá a kereszt
fán  és minden alágördülö vércsepp egy- 
egy vád Krisztus tan ítványai ellen is, 
a k ik  hűtlenek vo ltak hozzá. Lelk iism ereti 
vád égeti az ellenséget és a tan ítványt 
egyarán t és m int sarkantyú sebzi m ind
m egannyit. E g y  a gondolatuk: mene
kü ln i a ttó l a rettenetes kereszttől.

E z  a menekülés ösztönszerű.
Krisztus gyalázatfá ja  ma sem hagy 

n yugto t. Ahol fö ltetszik, észre ke ll benne 
venni Isten ítéletét a v ilág  fö lö tt. És az 
íté le t elől az ember m indig menekül. 
A hol m eglátszik a kereszt, m indig  v ilá 
gosan olvasható betűkkel rá  van írva  
az is, hogy azt Krisztusnak a m i bű
n e in kért ke lle tt elszenvednie és ezért 
felelősségre von. A felelősségrevonás 
elől pedig az ember minden időben ösz
tönösen menekült. Ahol a Krisztus ke 
resztje látszik, o tt a lélek m egérti Isten 
hívását önmegtagadásra. E ttő l pedig a 
fék te len  vágyú ember m indig  irtó zo tt.

M a i életünkre a lig  van kifejezőbb  
kép, m in t a riadt menekülés a kereszt 
alól. A  ma menekülő töm egben egész 
népek sokaságát lá tju k . Áldó Istenünk 
elől fu tn ak  el. És o tt van ebben a m e
nekülő tömegben a f ia ta lo k  a lakja  is, 
a k ik  vé lt erejük tudatában nem akarnak

m eghódolni alázattal, de e lutasítják ma
g uktó l a kereszt követeléseit.

Pedig kár menekülni a kereszttől.
É letünk értékét veszti, ha elvisszük 

a kereszt alól. Többször vo lt m ár hasz
nom a következő összehasonlításból: E g y  
húsz pengőt érő vasrúd, ha patkóvá k o 
vácsolják, kétszerannyit ér. H a varrótűt 
készítenek belőle, ezerkétszáz pengő az 
értéke. Zsebkéspengéjévé acélozva tizen
kétezer pengő értéket képvisel. Ha pedig 
óra rugójává a lakítják , é rtéke  megköze
l í t i  az egym illiót. M in é l többet zúzza a 
kalapács, égeti a tűz lángnyelve, annál 
inkább növekszik értéke. A k i a Krisztus

keresztjének forró próbáibó l menekül, 
önm agának kárát okozza és a saját éle> 
té t kárhoztatja  arra, hogy mindössze 
rozsda marásának k ite tt  értéktelen  anyag 
m aradjon az.

Balgaság is ettő l a kereszttő l mene
külni.

M e rt  hová menekül az ember?
Kereszt alatt nyelvhasználatunkban  

nemcsak a golgotái keresztet értjük, ha
nem mindent, ami roskaszt. Ugyan hová 
fu t, aki a Krisztus keresztje  elől mene
kül? A  saját élete nehéz, elviselhetetlen  
keresztjének karjaiba roskad.

Lehet-e súlyosabb keresztet elkép
zelni, m int amelyet a v ilá g  ma Krisztus 
keresztjétő l távol elkeseredett fogcsikor- 
gatással hordoz? V an-e nehezebb kereszt, 
m in t am ilyet Istennel b éké t nem kö tö tt 
szív megbocsátásán bűnei m ia tt cipel!

Szegény világ! Szegény ember! Ösz
tönei hajtják , hogy m eneküljön  a ke 
reszttő l. Pedig Isten m ost a böjtben is 
más u tat mutat. A zf a karja , hogy a m a
gunk életének nehéz keresztjével cél
egyenes léptekkel keressük Jézus g o l
gotá i keresztjét, ahol legördül vállunk- 
ról a teher és ahol békességet találha
tunk.

W olf Lajos.

Menekülés a kereszthez.
Menekülésre csak az szokott g on 

dolni, ak it üldöznek. A m íg  mi le lkiism e
re tü n ke t elaltatva, a Jézus példázatában  
e m líte tt farizeushoz hasonlóan el v a 
g yu n k  telve a m agunk jóságával és v a l
lásosságával, s nem döbbenünk rá arra  
a halálos veszedelemre, melyben a bű
neink  m iatt forgunk, am íg  nem szoron
g atn ak  az élet gondjai, s a betegágy f á j 
dalm ai nem em lékeztetnek erőnk véges 
v o ltá ra , a halál közelségére, addig nem  
igen érezzük át annak a szükségét, hogy  
m eneküljünk Krisztus g o lgo tái kereszt
jéhez.

D e a bűnöktől, g o n d o któ l, halá lfé le l
m ek tő l szorongatott em ber is legtöbb
ször eltéveszti az u ta t, s olyan helye
ken  keres menedéket, ahol azt eg y 
á lta lában  nem ta lá lja  m eg. Hasonlóvá 
v á lik  azokhoz, a k ik  repülőtám adáskor 
bom babiztos fedezék h e ly e tt egy gyen 
gén épített, de erősnek h it t  házban h úz
zék  meg magukat, m e ly e t m ár az első 
ledobott bombák rom badöntenek. Szo
m o rú  bizonysága ez annak, hogy a bűn 
m ennyire  vakká tesz bennünket. E l van  
készítve számunkra a legjobb óvóhely, 
s m ég sem m enekülünk oda.

Óh hányszor m e g tö rté n t már, hogy  
bűnöktő l, gondoktól, halá lfé le lm ektő l 
szorongatva a világ  ö röm ei közé m ene
kü ltü n k , s megdöbbenve k e lle tt tapasz
ta lnunk , hogy ezen az úton tartós n yu 
galm at, maradandó békességet nem ta 
lá lhatunk. Nem seg íte tt m ég az sem, hogy  
tem plom látogatással, imádkozással, ada
kozással próbáltunk érdem eket szerezni 
Is ten  előtt. Am iképen L u th e r le lkét nem  
n yu gta tta  meg a zá rd á i imádkozás és 
önsanyargatás, úgy m i is hiába akartuk  
elnyern i ezen az ú to n  a hőn óha jto tt 
békességet.

Sok keserű csalódás és kiábrándulás  
után  bár m egtanulnánk valam ennyien, 
hogy m eggyötört, ü ld ö zö tt le lkűnknek  
csak egy biztos m enedékhelye van: a 
g o lg o tá i kereszt. H a  e kereszt a latt bfin- 
bánatta l porba roskadunk, s az érettünk  
m egfeszített Krisztusra h itte l fe lte k in 
tün k , csodálatos szépségben és gazda
ságban tárul fel e lő ttü n k  Isten bűn
bocsátó kegyelme. B űnnel beszennyezett, 
bűntudattó l g yö tört le lk ü n k  boldogan  
h a llja  meg az ö rö m h írt: „H a bűneitek  
skárlátpirosak, hó fehérek  le s z n e k . , .“ 
(Ézs. 1, 18.) „Jézus K risztusnak a vére  
m eg tisztít minket m inden  bűntől.“ ( I.  
Ján. 1, 7.) „Nincsen im m á r semmi k á r-  
hoztatásuk azoknak, a k ik  Krisztus Jézus
ban vannak.“ (Róm . 8, 1.)

De a kereszten lesz nyilvánvalóvá  
e lő ttün k  legjobban a m i m ennyei A tyán k  
gondviselő szeretete is. N em  az a m in 
dent elnéző gyenge, lágym eleg  szeretet, 
am ilyen  a mienk szo k o tt lenni, hanem  
az a bűnt gyűlölő szent szeretet, m e ly 
nek nevelési p rogram m jába, életm entő, 
üdvözítő  tevékenységébe a vessző, a k e 
reszt, a szenvedés is be van iktatva. G on 
d októ l gyötört le lk ü n k  egyszerre k i 
m ondhatatlan nyu ga lm at és békességet 
ta lá l, mihelyt h itte l á t tud juk  öleln i 
Isten szeretetének legnagyobb zálogát: 
a keresztet.

A  halálfélem ellen is Krisztus k e 
resztjében találjuk m eg a legjobb orvos
ságot. A ki fent já r t  m á r a Golgotán, 
annak a leikéből panasz és kesergés he-

Menekülés a kereszthez.
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■  rett, a halál rabszolgáinak siralmas 
H  vászdala helyett boldogan, ujjongva tö r  
B  !ő Krisztus m e g v á lto tta la k  öröm éneke:
■  Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol
■  te diadalmad? . .  . Hála  az Istennek, aki
■  diadalmat adja nekünk a mi U runk,
■  ézus Krisztus á lta l.“ (1. Kor. 15, 55—
■ 7.)
I  Jól tudom, Testvérem , hogy velem  
I  gyü tt te is ü ld ö zö tt ember vagy, ha
■  ilán ezt eddig nem is vetted észre. 
I  yomunkban o tt  já r  a legnagyobb ellen-
■  g, aki nem testi é letünket akarja  k i-  
B  Itani bom batám adásaival, hanem az 
B rök üdvösségünket szeretné elrabolni. 
I  igyázz, m enekülj, am íg  nem késő, de 
Dj igyon ügyelj a rra  is, hogy menekülés 
1  őzben el ne téveszd az utat. Ne a v i- 
B  igba menekülj, ne is az „érdemszerző  
B 'cselekedetek" in g a tag  épületébe, am it 
f l  imuvá éget az íté le t tüze, hanem az 
B ryetlen biztos menedékhelyre: Krisztus  
B eresztjéhez. K itá r t  karokkal vár it t  
B ád a mi szerető m ennyei Atyánk, hogy  
B  éked Krisztus érdem éért bűnbocsánatot, 
B  'kességet, üdvösséget adjon. M enekülj 
3 kereszthez! M en e k ü lj az ő k itá rt ka r-
I  *ha!
J  Túrmezei Sándor.

TUDJÁTOK-E . . .  ?

Tudjátok-e, m it szeretnék?... 
Tudjátok-e, m it kívánnék, 
hogyha úgy lehetne?
Márciusunk emlékére.. .
Bácska — Bánát — Erdély népe 
velünk ünnepelne.

Nem suttogva beszélnének, 
Sóhajtások se kelnének 
imádságos szájon . . .
Ünneplőbe öltöznének,
Régi zászlók lengenének 
galambducos házon.

Akármilyen hosszú tél is !.. .  
Zúgjon a szél akárhogy is !. . .  
közel a kikelet.
Mintha kissé derengene!. . .  
Mintha a jég repedezne 
a Küküllő fe le tt ! . . .

Orbán Károly.

ÚJ HONFOGLALÁS.
magasba vágyás m indig is vágy marad 

rdögsarkantyú és kábító valóság — 
k i fönt van: m indig messze láthat 
ölgyön, halmon s a — határon is át 

De a növés az lehet lazulás!

sak a földön s a földben van nyugalom, 
hogy ne szédítsen meg a csúcs, a látás 
távlatok igézete — azon 

sak egy segít: a röghöztapadás! — 
ússzatok gyökerek a határon is át 

Szerezzetek földet és — hazát!
Balikó János.

Ax imádságban reflö
erő.

Megható és egyben felemelő példáját 
olvastam a minap a Pesti Hírlap révén, 
a lélek mélyén gyökerező igazi vallásos
ságnak. Egy Finnországból menekülő 
magyar zeneszerző írja le izgalmas haza
jutásnak történetét, melynek még az 
olvasása is szivet dermesztő rémületbe 
ejti a lelket. Az illető zeneszerző azt 
írja, hogy gondolatban azóta is o tt jár 
állandóan a finn katonákkal. Közlését 
M a n n e r  he i m n e k  még a háború előtt 
mondott gyönyörű szavaival fejezi be, 
amiket egy külföldi írónak adott vála
szul, aki birálgatta a finn katonai erőt. 
Ügy hallottam — mondotta az illető  
újságíró —, hogy Finnországban csak 
imádkozni tudnak a katonák. Manner- 
heim erre azt felelte: „A z  m i n d e n n é l  
el  óbb r év  a l ó ! "

Elhagyhatja-e Isten azt a népet, mely
nek még legfőbb világi embere és még 
hozzá katonája lelkében is ily mélyen 
gyökerezik a vallásos h it!? . . .  (bkv.)

Nők a haza védelmében.
Legtöbb ország megszervezte m ár a 

honvédelem szolgálatában a nőket is. 
N álunk most kerül erre sor, a ko rm án y
zat napokban k ia d o tt rendelete alapján. 
Az önkéntes m unkánál elsősorban a női 
társadalm i egyesületek jönnek fig y e le m 
be. I t t  h ív juk fel erre evangélikus nő- 
és leányegyleteink figyelm ét. A mi sze
m ünk előtt a finn  nők példája lebeg. 
M ilyen  is F innország női honvédelme?

Finnország hadserege békében 28 ezer, 
háborúban 400 ezer fő. Finnország érez
te, hogy még fé lm illió t sem kitevő had
serege kevés a sátán fö ld i országa ellen. 
E zért megszervezte a L o tta  Sw árd-nő- 
egyesületet, am ely 100 ezer nőt tö m ö rít  
magába. A nevét L o tta  Swárd-ről kapta, 
aki a finn  szabadságharc idején fé rje  e l
este után m aroknyi finn csapatát g y ő 
zelemre vezette a kozákok ellen.

1921 óta rendszeresen fo ly ik  a finn  
női honvédek kiképzése. Ennek köszön
hető az, hogy a finn— orosz háborúban  
fé r f it  csak az arcvonalban alkalm aznak, 
m int harcost, m int országvédőt —  a 
hadsereg segédszolgálatát a nők lá tjá k  
el. Finnországban nem ismerik a H in te r 
land irodáiban, s m indenütt jó form án —  
a nélkülözhetetlen fé r f it . M indent a női 
hadsereg lá t el.

Néhány példa arra, hogy mi m indenre  
képezik k i a finn  női honvédeket: beteg 
ápolás, sebesültszállítás, kórházszolgálat, 
általános egészségügy, állategészségügy, 
finom  fegyverművesség, tábori szakács- 
ság, posta-, táv író -, telefon-, katonai 
rádiószolgálat, közlekedési és fo rg a lm i 
szolgálat, gépkocsivezetés, légoltalom , 
anyagelosztás, anyagutánpótlás szervezé
se és irányítása, egyenruhaszabóság, légi 
m egfigyelés, hadbavonultak otthonm aradt 
családtagjainak gondozása, g yerm ekott
honok vezetése, mezőgazdaságvezetés, 
stb.

A m ikor így  felsoro ljuk ezeket a d o l
gokat, ismerősnek tűnnek fel. Igen. T ö r 
ténelm ünk vérzivataros századaiban, a 
m agyar várak úrnői, L o rán tffy  Zsuzsan
nák éppen így  szervezték meg az otthon,

a hadbavonultak utánpótlását. Kevesebb 
volt a k ko r az öldöklő szer, de éppen 
ilyen nagy lélek k e lle tt  hozzá, mint 
most a finn  honvédnőknek.

Üj korszak előtt á llanak a női bel- 
missziói egyesületeink: Teljes evangé
likus öntudattal, h itünk szépségeinek 
erejével, az egyetemes magyarság tö rté 
nelmi asszonyhivatásával: Dobó Katicák, 
L ó rán tffy  Zsuzsánnák hagyom ányaival 
az e lhagyott m agyar falusi nőnevelés 
ügyét kell —  Istenben bízó lé lekkel h i
tünk és hazánk védelmébe átszervezni.

„H arangszó“ női tábora! Az Isten, 
a Haza hívó szava tem plom aink, földünk  
rögeinek védelmére T ite k e t is szólít! (fa.)

M á rc iu s  1 5
iixeneie a mai magyar 

nemxetlél<őex.

Szeresd a hazát!
A hazaszeretet nevében keveseb

bet beszélj és többet cselekedj!
Szeresd magyar testvéredet ne 

csak szóval, hanem cselekedettel és 
valósággal!

Tanulj meg örülni az őr ül ők kel 
és sírni a sírókkal!

Ne felejtsd el, hogy az élő ma
gyar nemzettestnek vagy tagja!

Elevenen éljen benned népünk 
történelmi küldetésének tudata!

Becsüld meg a vérrel szerzett 
magyar múltat!

Nézz reménységgel a jövendő 
felé!

Erezz felelősséget úgy a múltért, 
mint a jövendőért!

Bízzál népünk Istentől küldött 
vezérében!

Rendíthetetlenül higyj népünk 
sorsát irányító szent Istenben!

A gyermek és a munka
Ir ta : Zacher Lajos.

(Folytatás.)

M ik o r rossz a gyerek? H a nem tudja, 
m it csináljon! Ha azonban a munka le
fog la lja , eszeágába sem ju t, hogy rosz- 
szat tegyen. Hadd m ondjak el egy-két 
példát a gyakorla ti életből. A m ú ltko ri
ban, hogy számlálóbiztosi kinevezést 
kaptunk, behívtak bennünket 10 ó rára  
a városházára. Sajnáltam az elvesző ó rá 
kat. M egkérdeztem  a gyerekeket, aka r
nak-e az iskolában m aradni, dolgozni?  
M ajdnem  m ind a maradás m ellett dön
tö tt. Néhány, aki akart, hazam ehetett. 
M egadtam  a többieknek a m unkát s e l
mentem |1 0 -k o r  a városházára. Az igaz
gató úr, m in t ahogy m ár az igazgatók
nak szokása, végignézte az osztálv- 
term eket. Persze üresek vo ltak . A V I I I .  
o. azonban o tt maradt. A  folyosón a 
fogasokon kabátok, egyébként k ísérte
ties csend. Nem tudom, nem úgy csi- 
nált-e a m i igazgatónk, m in t M ikszáth  
egyik a lakja , aki egyszer szokatlan csen
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det észlelvén az iskolában, a füléhez ka
pott: vájjon, hallok-e, hogy hangot nem 
hallok? Tény az, hogy az igazgató úr 
nem hallott ki még egy pisszenést sem 
az osztályból, mert a gyermekek dol
goztak. Munka nélkül esetleg szétszed
ték volna egymást és az osztályt.

Közel lakom egy kiránduló-ligethez. 
Néha, mikor időm engedi, kimegyek 
sétálni családommal. Még eddig akár
hányszor kint voltam, mindig láttam 
bandába verődött fiúcsoportot. A banda 
— sajnos, más kifejezést nem alkalmaz
hatok rájuk — mindig valami rosszban 
sántikált. Sokszor elgondoltam: Istenem, 
ha ezeknek otthon tudnának elfoglalt
ságot adni!

Mert nemcsak az a fontos,' kedves 
szülők, hogy azt az 1—2 órát töltsük ki, 
amely alatt az iskolával kapcsolatos 
munka elvégzéséről van szó, hanem a 
gyermek minden olyan idejét is irányí
tani kell, amelyet nem foglalunk le ma
gunknak (segítés a ház körül), vagy 
amire a gyermeknek egészséges fejlő
dése szempontjából külön szüksége 
nincs (játék, séta, fürdés stb.). Gondol
junk csak a zimankós téli napokra, a 
tavaszi, őszi esős időszakokra! Otthon 
a szülőt „a méreg eszi“ (hogy ide nem 
illő  kifejezést használjak). Pedig csak 
1—2 deszkadarab, 1—2 reszelő, harapó
fogó, kalapács, szög, drót kis fűrész, 
bicska kell, s a gyermek csodákat fab
rikál. (Folytatjuk.)

V ezessü k  be a passió o lvasását 
g y ü le k e z e te in k b e !

Még mindig van elég idő arra, 
hogy a győri Evangélikus Diákszövetség 
kiadásában és Ittzés Mihály összeállítá
sában megjelent passió-könyvből a Márk- 
passiót betanítsuk ifjúságunknak és 
nagypénteken délután e szerint olvassuk 
Krisztus Urunk szenvedése történetét. 
Az akkor bejövő offertóriumból a kö lt
ségeket fedezni lehet. Egy példány ára 
80 fillér. 7.20 P az előadást jogosító 10 
példány ára. Szegény gyülekezetek szá
mára 5 példány megvásárlása is jogosít 
előadásra. A gyülekezet énekeit egyszerű 
műsor sokszorosításával lehet a hívek 
kezébe adni, melyre mintát készséggel 
küld a kiadó. A passió szöveg-olvasása 
a résztvevők Üjtestamentumából is tö r
ténhetik. Rendelés ,,PASSIÓ“ -jelzéssel a 
Harangszó csekkszámláján eszközölhető.

O L V A S S U K ^  B I B L I Á T

Krisztus a főpap.
Márc. 10. — Megjelent. I. Péter, 1, 

20. Mai igénk mérhetetlen távolságot 
nyit meg lelki szemeink előtt. Krisztus 
már benne volt Isten terveiben a világ 
formáltatásakor. „Az idők végén, meg
jelent tiérettetek.“ Az méri meg, hogy 
elég szegény vagy-e már lelkileg az 
Isten számára, ha tudsz ujjongó szívvel 
örvendezni azon, hogy „Ö megjelent!“ 
Nem céltalanul, terv nélkül, hanem „ t i 
érettetek“ . Je éretted, én érettem; csa
ládomért, gyülekezetemért.

Márc. 11. — Újszövetségnek közben
járója, Zsid. 9, 15. M i is a cselekedetek 
és a törvény földjén vetjük meg lábun

kat. Pedig a törvény haragot nemz. 
Krisztus nem törvénytanító, hanem új 
szövetségnek közbenjárója. Ügy áll hely
re Isten és közötted a személyes kap- • 
csolat, ha hittel megragadod Krisztust, 
mint új szövetség közbenjáróját. A ke
gyelem és a bűnbocsánat helyére állsz 
a cselekedetek és törvény földje helyett.

Márc. 12. — Tulajdon vére által. 1. 
Péter, 1, 18—19. Nemzedékeken keresz
tül halmozódó bűnök az én életemben, 
mint az én személyes bűneim lesznek 
nyilvánvalóvá és az Isten számára hiába
valóvá teszik az életemet. M int ahogyan 
nincs hatalmamban vércseppjeimet kicse
rélni, éppen úgy tehetetlen vagyok a 
testemben, lelkemben, véremben hatal
maskodó sátán ellen. Krisztus tulajdon 
vére által mentette k i az én véremet a 
hiábavaló életből. Mindenre elégséges 
győzelmi zálog az én megromlott éle
temben a Bárány vére.

Márc. 13. — Ö tiszteli az Atyát, de 
őt gyalázták az emberek! János, 8, 49. 
Ha valaha reménykedtél az emberiség 
jóindulatában, ez az Ige eltöri remény
kedésedet. Az Isten követségében járó 
Krisztus annyira érthetetlen a bűntől 
megvakult emberi lélek számára, hogy 
gyalázzák és az Isten káromlójának 
mondják. Milyen irtózatos vonása ez az 
Énjét bálványozó örök emberi léleknek, 
nekem.

Márc. 14. — Beszéde pedig örök. 
János. 17, 3. A megcsúfolt, keresztrefeszí- 
tett Krisztus a Megváltója e világnak. 
Minden igéjét a kereszt alatt értheted 
csak meg. Mikor emberi bölcseséggel 
emberi tanításnak olvasnád szavát, a 
Lélek a keresztre mutat és életté teszi 
számodra a tant. Krisztus szava az örök 
élet. Az örök élet ez: megismerni Krisz
tust és benne az ő t elküldő egyedül igaz 
Istent.

Márc. 15. — Megtisztítja lelkiismere
teteket. Zsid. 9, 14/b. Az ószövetségi ál
dozatnak kettős célja volt. Egyrészt k i
engesztelni a haragvó Istent, másrészt 
megbékíteni a nyugtalan lelket. Cseleke
detek nem művelhetik ezt, mert azok 
Isten országa számára „ho lt cselekede
tek“ , mert tőled valók. Krisztus váltság- 
halála ezt jelenti életed számára: Magára 
vette Isten haragját. M in t mezítelent k i
rályi palástjával fedez be. És ennek jele
képpen „megtisztítja lelkiismeretedet“ , a 
holt cselekedetben való reménykedéstől.

Márc. 16. — H irdettetik nektek a bű
nök bocsánata." Csel. 13, 38—39. Az 
méri meg kereszténységünket, hogy a 
bű: J icsánatból élünk-e, vagy sem. M ind
addig, amíg másban reménykedel, m int 
Krisztusnak bűnt e ltörlő vérében, az 
Isten megcsúfolója és káromlója vagy. 
Jó néked, ha böjti elcsendesedésedben 
hittel elfogadod minden bűnödre Isten
nek Krisztusban fö lk íná lt kegyelmét: az 
új életet teremtő bűnbocsánatot.

„Add, hogy halálod ára, rajtam ne 
vesszen kárba.“

Urbán Ernőné, Balikó Eszter.

A Tiszavidéki Egyházmegye lelkész
egyesülete február 20.-án tartotta szo
kásos kéthavonkénti összejövetelét N yír
egyházán. Túrmezei Sándor esperes 
bibliamagyarázata után Csákó Gyula és 
Uzon László tarto ttak előadásokat az 
egyetemes ágenda és liturg iá i kérdések
ről, amelyeket igen élénk megbeszélés 
követett.

K A R C O L A T O K

Kormányzóink.
Hazánknak a történelem folya

mán három kormányzója volt. 
Hunyadi János, Kossuth Lajos és 
Horthy Miklós.

Hunyadi római katolikus, Kos
suth evangélikus, Horthy refor
mátus.

Mind a három magyar volt.
Árpádházi, vérbeli királyaink 

után ők voltak a mi igazi kirá
lyaink.

Köszönjük őket Istennek!

H E T I  K R Ó N I K A
Országunk mindenütt ünnepélyes 

méltósággal ünnepelte kormányzónk or
szágosának 20 éves fordulóját. — A 
külföldi államfők is sorban elküldötték 
üdvözletüket. — Amerika kiküldötte 
sorra járja Európa fővárosait, hogy tá
jékozódást szerezzen a háború kérdé
sében. — A nyugati harctéren fokozó
dik a tüzérségi és légi tevékenység. — 
Az orosz túlerő támadása sorra meg
törik a finnek hősi ellenállásán. —Man- 
nerheim tábornok finn fővezér — kinek 
arcképét legközelebb közöljük majd, — 
legutóbb ezt mondotta: „A  tavaszi ol
vadás után mozgósítom Finnország 
tavait“ .

az e g y h á z i  e s z t e n d ő

Böjt 5. vasárnapja.
43. Z s o ltá r t—5.

Templomtól, gyülekezettől távolélő 
ember vágyódása szólal meg az igében, 
aki érzi a szórványsors minden fájdal
mát, s akinek egyetlen vágya az, hogy 
újra templom közelében élhessen. Kér
dezd meg magadtól: drága-e neked a 
templom és a gyülekezet? Boldog vagy-e, 
hogy mindkettő Isten közelébe vezet? 
S ha távol vagy tőlük, Isten közelében 
tudsz-e maradni a hited által?

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten házában, a gyülekezetben 

imádhatjuk ő t.
Hogy nem feledkezik meg azokról, 

akik szórványban élnek, hanem meg
oltalmazza és bátorítja őket.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy hallgasson meg minden vágyó

dást, mely lelkek mélyéről Feléje száll.
Hogy örvendeztessen meg a vele való 

találkozás és benne való megnyugvás 
örömével minden embert.
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H Í R E K
Már most közöljük a szórványgon- 

dozó lelkész és tanító urakkal, hogy 
lapunk húsvéti bővített számát szívesen 
bocsátjuk rendelkezésre önköltségi áron, 
tehát 3 fillérért a pénz előzetes bekül- 
dése mellett.

Lelkészbeiktatás. A kemeneshőgyész- 
inagyargencsi gyülekezet lelkészi állásá
ba megható ünnepség keretében iktatta 
be folyó hó 3-án meghívott lelkipászto
rát, Váczy Dezsőt, esperesi megbízásból 
Lukács István, a gyülekezet volt lelké
sze, lapunk felelős szerkesztője. Isten ál
dása legyen a gyülekezeten és új pász
torán!

Mária Dorottya emlékünnepélye. Lé
lekemelő ünnepély keretében áldozott a 
budai evangélikusság az utolsó magyar 
nádorasszony, Mária Dorottya emléké
nek, aki a budai egyházat alapította. Az 
ünnepélyre, melyet a Bécsikapu-téri 
templomban tarto ttak meg, a nádorasz- 
szony unokája, József főherceg is el
jö tt Auguszta kir. hercegnővel, akit a 
templom kapujában Báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő, D. Kovács 
Sándor püspök, dr. Vladár Gábor titkos 
tanácsos, egyházmegyei m. felügyelő, 
vitéz Jány Gusztáv hadtestparancsnok, a 
katonai egyház főgondnoka és a budai 
egyház elnöksége, élén dr. Demel Ala
dár országgyűlési képviselő, egyházi fel
ügyelővel fogadott. Az ünnepély Kapi- 
Králik Jenő művészi orgonaszámával 
kezdődött, ezt az egyházi énekkar nagy 
készültséggel előadott karéneke követte. 
Az emlékbeszédet Mária Dorottya meg
koszorúzott emléktáblája előtt dr. Var
sányi Mátyás lelkész mondotta. A ma
gasszínvonalú ünnep Basilides Mária 
művészi énekével ért véget. Utána a 
Mária Dorottya nevét viselő nőegylet 
az iskola termében teát szolgált fel az 
illusztris vendégeknek, akiket az egyház 
nevében dr. vitéz Mátyásfalvy Erich 
kormányfőtanácsos üdvözölt. Az üdvözlő 
szavakra József főherceg hosszabb be
szédben válaszolt. Erre a szép ünnepre, 
mely az evangélikusság színe-javát gyűj
tötte össze a budai templomban, híve
ink mindenkor örömmel fognak vissza
gondolni.

Evangélikus egyetemisták és főisko
lások részére niárc. 3— 10-ig az Üllői-út 
24. alatt az Egyetemi Luther-Szövetség 
rendezésében „Hiterősítő előadások" 
tartattak.

Pápa. Az Evangélikus Nőegylet f. hó 
5.-án böjti szeretetvendégséget tartott a 
következő műsorral: Krisztus ártatlan
bárány. Közének. Irásmagyarázat: Zon- 
gor Endre gecsei h. lelkész. Muraközy 
Gyula: Az anya c. versét szavalta Hegyi 
Imre VII. koll. t. Előadást tartott: Dr. 
Győrffy Béla felpéci lelkész. Bódás Já
nos: Elakadt a vonat és Tövis c. verseit 
szavalta Síkos Endre V ili. koll. t. Jézus, 
sebeidnek mélye. Közének. A tiszta jö 
vedelem szegényeink javát szolgálta!

Az Evangélikus Hittudományi Kar 
Hallgatóinak Ifjúsági Köre márc. 3.-án 
vallásos estet ta rto tt a következő műsor
ral: Közének. Irásmagyarázat: Nagy
Gyula IV. é. h. az Ifjúsági Kör elnöke. 
Közének. Túrmezei Erzsébet: Aki helyett 
a Krisztus vérezett. Előadta Leyrer Zol
tán III. é, h. Bevezetőt piondott dr, Kiss

Jenő egy. ny. r. tanár, az Ifjúsági Kör 
tanár-elnöke^ „Háború és keresztyén- 
ség“ címen Asbóth Gyula m. kir. főlel
kész tartott előadást. Zeneszámokat adott 
elő Jausz Ottó zenetanár és Vajta V il
mos IV. é. h. Himnusz.

Az Óbudai Evangélikus Nőegylet 
március műsoros szeretetvendégséget 
tartott, melyen dr. Sztranyavszky Sán
dor ny. miniszter, egyházkerületi fe l
ügyelő ta rto tt előadást.

A nemeskajali evangélikus ifjúsági 
egyesület március 3.-án jó l sikerült val
lásos estet rendezett az iskolában. Ara
nyi József missziós lelkész imája és meg
nyitója után Göce Etel szavalt. Az ifjú - 
s'ági énekkar finn dalokat énekelt Gőti 
János tanító vezetésével. Majd Takáts 
Sándor egyházfelügyelő emlékezett egy
kori lelkipásztorukról Br. Podmaniczky 
Pálról. Az ünnepély imával és közének
kel ért véget.

Körmend. A Nőegylet folyó évi feb
ruár hó 25.-én műsoros szeretetvendég
séget rendezett, melyen a helybeli evan
gélikusokon kívül a testvéregyházból is 
sokan résztvettek. Farádi Mihály segéd- 
lelkész imája és írásmagyarázata, Lu- 
káts Kató tanítónő melodráma- és Her- 
czeg Tibor szavalata,, Papp Zoltán he
gedűművész játéka s a leánykar ének
számai foglalták keretbe Zongor Béla 
esperes: A szenvedéstörténet legendái c. 
előadását, melyet esperes betegsége 
miatt Magyarósy Gyula m. segédlelkész 
olvasott fel. A leánykar énekszámait 
Somogyi Béla igazgató vezette, ugyanő 
kísérte zongorán a hegedűszámot s a 
melodrámát. A szeretetvendégség 210 
pengős jövedelme jótékony egyházi célt 
szolgál. Az est sikerén sokat fáradoztak 
a Nő- és Leányegylet tagjai, Lukáts Ár- 
pádné és dr. Boros Lászlóné vezetésével.

Szentetornya népmozgalmi adatai az 
1939. évről: Megkereszteltettek száma: 
30. Megkonfirmáltatott 36 gyermek. — 
Házasságot kötöttek száma: 10 pár, 3 
tiszta evangélikus és 7 vegyesvallású pár, 
utóbbiak közül 4 pár a gyermekek val
lására nézve az evangélikus egyház ja 
vára kötött megegyezést, 3 vegyes pár 
nem kötött megegyezést. — Eltemet
tünk 15 testvért. — Egyházunkba betért 
1 férfi és 1 nő. — Úrvacsorával éltek 
436-an. (159-cel többen, mint az előbbi 
évben.) — Hitéletről, egyházi munkáról, 
egyesületekről részletes lelkészi jelen
tés ad számot.

Üj lap jelent meg az egyházi gyer
mekmunka szolgálatában, a vasárnapi 
iskolai vezetők Gyermek Vasárnapja 
című lapja folytatásaként és mégis ú jra 
kezdésként, G y e r m e k g y ü l e k e z e t  cí
men Veöreös Imre szerkesztésében. Az 
iskolai kisgyülékezeti, vasárnapi iskolai 
és missziói gyermekszövetségi munkások 
szolgálatához nyújt elsősorban gazdag 
anyagot, de jó l felhasználhatja az elemi 
iskolai vallástanító is. „Evangélium a 
gyermekeknek“ rovatban minden hétre 
közöl bibliai szakaszt feldolgozó vázla
tot. „Együtt a gyülekezettel“ rovatcím 
alatt a templomról kezd el beszélgetést. 
„Egyház a magyar földön“ rovat a ma
gyar evangélikus egyházunk életének 
megismertetését tűzi ki feladatául s az 
első számban „Templomépítő buzgóság“ 
c. alatt az épülő egri templomra irányítja 
a gyermekek figyelmét. Külön rovat áll 
a misszió szolgálatára, melyben időszerű 
és érdekes missziói beköszöntőn kívül

egy kis keresztyén néger fiú  történeté
vel kapcsolja be a magyar gyermeket 
a külinisszió életébe. Utolsó munkafel
adataként a világ keresztyénségének éle
tét akarja közelhozni a gyermekekhez. 
Jelen számban a finn egyház életéből 
kapunk gyermeket érdeklő fejezetet. A 
lap külön cikkben ad részletes útmuta
tást a vezetőknek a böjti időszaknak a 
gyermekek életében való megeleveníté- 
sére. Kapi Béla püspök ajánlása, vezér
cikk és hírek keretezik be az ügyesen 
összeállított újságot. A lap munkapro- 
grammjának célkitűzése a benne nyúj
to tt anyag világos gondolatmenete és 
gyermekszerűsége kívánatossá teszik, 
hogy egyházunk minden, gyermekkel 
foglalkozó munkása olvassa és szolgá
latában értékesítse a tartalmas lapot. 
Előfizetési ára egy évre 1 P 50 fillér. 
Megrendelhető Győr, Ráth Mátyás tér 1.

A Protestáns Orsz. Árvaház Nővá
lasztmánya ez évi szeretetvendégségét 
február 29.-én tartotta meg, melyre a 
protestáns társadalom színe-java adott 
az Árvaházban egymásnak találkozót. 
Magyarország Kormányzójának 20 éves 
jubileumáról Alapi István tarto tt meg
emlékezést. Egyházi ének után Várady 
Ferenc énekművész, majd Basilides Mária 
a m. kir. operaház tagja csillogtatta 
hatalmas tudását. A növendékek szaval
tak. Utána a gyönyörűen terített aszta
lokon a háziasszonyok által készített sü
temények várták kedves vendégeinket. 
Sok-sok jó  falat ju to tt az árváknak a 
sok édességből. Örüljünk a jószívű em
bereknek.

M A T Á R O K O N  T Ú L
Finnország. A finn hősiesség meg

ható példái bontakoznak k i a Kotimaa 
lapjairól: Egy tengerész-kapitány 10
gyermeke közül 5 fiú bevonult katoná
nak, 3 leány lottának, a két legkisebb 
iskolás pedig a légvédelmi házőrségben 
teljesít szolgálatot. — Az egyik finn ka
tona halálos ágyán ezeket mondotta: 
„Szívesen adtam volna többet is, mint 
az életemet, ha volna ennél több adni- 
valóm. Olyan jó most nekem s olyan 
boldog vagyok, hogy soha még nem 
voltam ilyen boldog. Olyan jó, hogy a 
mennybe, Isten dicsőségébe mehetek.“ — 
Az egyik orosz zászlóson, aki elesett a 
csatában, görög katolikus miseruhát ta
láltak hóköpönyegképpen. Valamelyik 
finn templomból zsákmányolta. — A lap 
részletesen közli dr. Deák János egye
temi tanárnak Puuko theologiai tanár
hoz írt levelét.

K Ü L Ö N F É L É K
A Balaton partvidékének befásítását 

elrendelte a földmívelésügyi miniszté
rium. A fásítást 10 év alatt fogják elvé
gezni. Évente egymillió fá t ültetnek el. 
Hír szerint a folyó évben elvégzendő 
fásítások csemetéit már kiosztották a 
községeknek.

A bakonycsernyei egyházközség a 
jelen tanév végéig terjedő időre segély
díjas férfitanerőt keres. Jelentkezést az 
oklevél és a magyar állampolgárságot 
igazoló illetőségi bizonyítvány beküldése 
mellett március 16.-ig fogad el a lel
készi hivatal. 1—1
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A  petróleum  je lentőségét 100 évvel 
ezelő tt ism erték fel. A ze lő tt az am eri
ka i indiánok gyógyszernek használták. 
E g y  kereskedő 1839-ben sóm ezőket 
a k a rt Pennsylvániában k iterm eln i, m i
közben a só járatok mélyén olajos fo ly a 
dékra akadt, am it az indiánok reum a és 
bőrbaj ellen használtak. A  petró leum ot 
palackokban áru lta a kereskedő ugyan 
ezen célból. E g y  élelmes utazó, D rak e  
ezredes ismerte fel a fo lyadék je le n tő 
ségét és n ek ilá to tt a petró leum kútak  
fúrásának.

J Ó  K Ö N Y V E K
Felfjivús. Kedves olvasóinknak 

figyelmét felhívjuk, hogy Blumhardt 
János Kristóf — hatalmas életrajzát meg
előzőleg — egyik igen értékes műve, 
„ G y ó g y u l á s  ú t j a “  címen húsvétra 
jelenik meg, Szerb Anna fordításában. 
Blumhardt János Kristóf neve fogalom 
a magyar egyházi körökben is. Az ő 
nevéhez fűződik az 1800-as évek nagy 
ébredése. Alázatos és hatalmas eszköz 
volt Isten kezében. Ügy tudott k é r n i  
és z ö r g e t n i ,  hogy a menny ajtaja k i
tárult előtte. Istentől nyert kegyelmi 
ajándékokat gazdagon gyümölcsöztette 
szenvedő embertársai javára. Ez a mű 
nemcsak hatalmas védőbeszéd, hanem 
élő bizonyságtétel az Ige, a hit és az 
imádság mindent legyőző erejéről. —  
Blumhardt neve mellett hat más h i t 
hős nevét is megismerjük, akiknek ta
pasztalataiból egy-egy szemelvényt kö
zöl a mű. Mindegyike egy-egy élmény 
annak, aki nem lát és —  hi sz,  valamint 
annak is, aki látni akar, hogy —  h i n n i  
tudjon! — Megrendelhető a fordító cí
mén: Budapest, Olasz-Fasor 45/a és a 
44.940. számú csekklapon. Előfizetési ára 
március 10-ig 3.50 P, három példány 9 P 
és öt példány összesen 14 P. Kötve pél
dányonként 1 pengővel drágább. Március 
22-ig minden megrendelő kézhez kapja 
a művet.

L uther M árto n  Kis Kátéja . 10 fillé r . 
T an íto d -e  rá gyerm ekeidet? A d tá l-e  m ár 
valakinek ajándékul? M é g  m a  r e n d e l d  
m e g ! ! !  M inden evangélikus keresztyén  
em bernek természetes feladata, hogy h it 
testvéreit is figye lm ezteti a Kis K áté n é l
külözhetetlen voltára. A k inek  nincs meg, 
annak kezébe adja. H a pedig más h itű ek  
számon k é rik  tőle, hogy m it hisz, n ek ik  
is bátran odaadja: Íme, ez az én hitem  
rövid fog lalata. Istennek a teljes Szent
írásban k in y ila tk o z ta to tt igéje alapján! 
M egjelenés napján 625 példány fo g y o tt  
el. M egrendelhető: Keresztyén Igazság  
kiadóhivatalánál, G yőr, P e tő fi-té r 2. sz.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
K. I. Sopron. N agyon m egfelel. K ö 

szönet érte, valam int a jók ívánságért is. 
Középiskolás b ib liakör, Sopron. S tan io lt 
és bélyegeket köszönjük. L. J. N a g y 
kanizsa. K. J. Szécsény. A  kü ld ö tt  
bélyegeket köszönjük. O. K. Kőszeg. Ha  
m ajd rákerül a sor, nagyon szívesen! 
Köszönet és üdvözlet!

H A R Á SJGSZÓ

M HJiUjttNGSXO  ía Ia /tfo a < U  fc tfp w
győri B ^ I H O S S - A í y O M D J  cltőrangú felszerelésű 
né! fogva szépen, gyorsan és olcsón készít o / a d g o i  
Ic O n  yvc i,  vagy bármely n y  o mn t  a t  v á  n y r

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Születés. Iványi K áro ly  pápai egy

h ázfit és nejét T ó th  Jolánt Isten f iú 
gyerm ekkel á ldotta  m eg, ki a szent ke - 
resztségben: B é l a ,  K á r o l y  nevet
nyert.

Esküvő. L i p t ó s z e n t i v á n i  S z e n t -  
I v á n y  E t e l k a  és d r .  P a t a k y  E r n ő  
m iniszteri t itk á r  feb ru á r 28.-án Budapest 
deák-téri tem plom ban egymásnak hűsé
get esküdtek. Az esketési szertartást D. 
R affay  Sándor püspök végezte.

Halálozás. R o z s o n d a i  I r é n  oki. 
felsőkereskedelm i iák. tanárnő, m agán- 
tisztviselő f. évi fe b ru á r hó 28.-án, 31 
éves korában súlyos szenvedés után  
elhunyt. —  ö z v .  d e m é n y f a l v i  B o c z -  
k ó  G y u l á n é ,  N a g y  Erzsébet, evangé
likus lelkészné, tan ítón ő  47 éves k o rá 
ban február 25.-én h irtelen  elhunyt. -—  
S z t e h l o  K o r n é l ,  egyetemes egyhá
zunk hosszú időn át vo lt főügyésze, u d 
vari tanácsos, jog tudós és jog tudom ányi 
író, a L u th er-O tth o n  egyik  m egalap í
tó ja  és volt ko rm án yzó ja  életének 93. 
évében, Budapesten elhunyt. A l t d ö r 
f e r  V i k t o r  nyug. karigazgató , m. k ir. 
korm ánytanácsos, március 4.-én reggel 8 
órakor, életének 81. évében elhunyt. 
S z a l a y  M i k l ó s  tab i evangélikus k á n 
tortan ító , hosszú súlyos szenvedés után, 
életének 43., tab i tanítóságának 13. évé
ben március 3.-án elhunyt. —  F e ltá m a 
dunk!

Finnek javára, k e ttő  pengő árba 
az öszeg beküldése ellenében bérm ent\ 
szállítom  a D unántú li Szakácskönyvi 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengéi 
utca 65 a. 1—

Saját készltményii útitáskák, nöi- 
táskák, pén ztárcák, levéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
2  választékban és a legolcsóbb árban

M 5 J T H - n á l
Győr, IJaross-úl z.

K ö l c s ö n s e g é l y z ő  é p ü l e t

Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni

Elhelyezkedne kom oly, evangélik  
vallásu nős if jú  ember, gazdaságb; 
magtárosi s ehhez hasonló minőségbe 
Esetleg pénzintézetnél, törvényszékn  
postánál küldöncnek, levélhordónak, n 
gyobb cégeknél kaucióval árúkísérőni 
Címe válaszbélyeg ellenében a k iad  
hivatalban. 1-

f i R á e « T ,
K O S Z t R U l
legolcsóbban

l l ' r i x i É - t é i
csak
GYŐR, Deák-u. 6

M A G Y A R  G A Z D A
Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó‘ -rr 
hivatkozik, 10%  engedményt kap

Term ényárak. Búza 20.15— 21.15, rozs 
16.00— 16.45, árpa 17.60— 22.70, zab 21.40 
— 21.65, takarm ányliszt 14.10— 17.05 P 
méterm ázsánként.

O lvasóinknak l e g j o b b a n  a já n lju k  
M endöl E rnőné h ittestvérünk zo ng ora- 
term ét, Budapest, V III. ,  Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, p ian inók, harm ónium ok  
garanciával részletre  is vásárolhatók.

2—8

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor tem e t

kezési segélyt.
Kihazasítási, tanu lm ányi és neveltetési 

segélyt.
Filet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, b a le se t s za 

vatosság, gyár, au tó  b iztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét. .

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGY ESÜ LET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hivja fel m indenki a hittostvérek figyelm ét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u .
8—1<i (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, va lam in t 
a kerületi fiókok : B ékéscsaba, Debrecen, É rsek 
újvár, Győr, K assa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom 
bathely. M inden egyházközségben m egbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan fe lveszünk és fog la lkozta tunk meg
felelő javadalmazással tagszerzöket, hö lgyeket is.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszi
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyóg> 
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, áj 
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHI 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas meg-

14-

Az eredeti kisméretű

Luiher-ffózsáb
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnöki mfiintézete

Bélyegiök, Je lvények és záazlA izegek g y á r tó i* .  

S z o m b a t h e l y ,  P 8 sp 8 k > b a a á

Szerkesztő-b izottság: ^
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, |  

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Ján 
Németh Károly, dr. Schütt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és k iadó: \

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kö te lezi 
séggel já r. —  K ézira tokat nem ő rz f  

meg és nem küldünk vissza.

Birou-ayom d»: Uzsily éj Koncz, Gy 
(Hsnattzó •xaipdAjM



A lap íto tta :

K A P I  BÉLA
1910-ben

Ljiptu lajdonoa : 
Dunántúli Luther-8zövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan malliklat tanév alatt 

kéthatankénf a KI8 HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjje tek enhozzám 
1938-ban a fe lv idék i Lu ther.

31. évfolyam. 1940. március 17.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunkI

11. szám.
A Harangszó 

szerkesztő-kiadóhivatala

G Y Ő R
II.i Petöfi-tér 2.

Előfizetési ára : 
negyedévre 1 P  28 fi l lé r , 

félévre 2 P 40 f illé r , 
ogv évre 4  P  80 f illé r . 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 do llá r; az utódállam okba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 30,626.

Krisztus, ártatlan Bárány! 
Ki miértünk megholtál,
A keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes voltál.

Viselvén bűneinket, 
Megváltottál minket. 
Irg almazz nékünk, 
Óh Jézus, óh Jézus!

A nagy ár.
M ost az én lelkem  háborog; és m it 

m ondjak? A tyám , ments meg engem  
ettő l az ó rátó l. De azért ju to tta m  ez 
órára. János 12, 27.

Amikor Isten teremtette ezt a nyüzsgő sokféle
séget, amelyet világegyetemnek nevezünk, ült csön
desen a maga trónján s amint egy-egy szót kimondott, 
lé tre jö tt minden, tüstént vagy lassan, ahogy akarta.

Amikor Isten fönntartja és kormányozza ezt a 
hatalmas világegyetemet, a legnagyobb égi testektől 
és naprendszerektől kezdve a legkisebb bacillusig, 
akkor is csöndesen ül a maga trónján.

De amikor meg kellett váltania ezt a bűnbeesett 
emberi nemzetséget, akkor nem maradhatott trónján 
ülve. Alá kellett szállnia trónjáról. Alá kellett szállnia 
a mennyből. Istennek emberré kellett lennie, sőt még 
mint ilyennek is, meg kellett aláznia magát s engedel
mesnek kellett lennie mind halálig.

Jézus szenvedésének története születésétől halá
láig tart.

Nincs közöttünk egyetlen egy sem olyan szegény, 
hogy születésekor ne várt volna reá bölcső, vagy egy

ágyacska. De amikor Jézus megszületett, nem várta 
ágy. Bepólyálták s egy jászolba fektették.

S amikor meg kellett halnia, akkor sem fek- 
hetett ágyba. Te is, én is abban reménykedünk, hogy 
ágyban fekhetünk, amikor majd elkövetkezik halá
lunk órája. Jézusnak keresztfán kellett meghalnia.

Hiszen a keresztrefeszitésnek az az értelme, hogy 
a keresztre feszített átok alatt van s ezért még a 
földön fekve sem halhat meg. Az ég és a föld között 
függve kell meghalnia.

S a szegényes születés és a gyalázatos halál kö
zött végeszakadatlan szenvedés az élete. A végén a 
legrosszabb. Alapigénkben halljuk, hogy szenvedése 
olyan borzalmas volt, hogy szóval ki sem tudta 
mondani.

Én drága Megváltóm, adj nekem csöndes hetet, 
hogy követhesselek szenvedéseidben s szemléljem a 
te határtalan szeretetedet! S láttasd meg velem újra, 
hogy micsoda nagy árt fizettél az én váltságomért! 
Ámen.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Szórjatok virágot az útjára!
Akárhogy is nézzük, szép volt 

az első virágvasárnapi bevonulás. 
Akik kimentek a Jeruzsálem felé 
vezető útra s virágokat, pálma
ágakat szórtak az érkező Krisztus 
elé, bármilyen jelentéktelen dol
got is cselekedtek azzal, amit te t
tek, ezt a Krisztus számára szo
morú, könnyes utat mégis csak 
megszépítették s megmutatták, 
merre vezet a bevonuló Krisztus 
útja. Talán csak egy elhullott vi- 

* rágszál, egy letört pálmaág volt, 
— mégis útmutató volt! Erre vonul 
be a Krisztus!

Vannak-e ma ilyen elhullatott 
virágok, Krisztus elé szórt pálma
ágak, amelyek Krisztusnak a mi 
magyar népünk szívéhez vezető 
virágvasárnapi útját szépítik és 
mutatják? Egy, népünk felemelése 
érdekében Íródott levél betűi ra j
zanak előttem, amiket a magyar
ságért sokat fáradt tüzes magyar 
szív formált mondatokba és vetett 
papírra. Benne barátjának többek 
között ezeket írja:

A jó dolgoka^sokam folytathat
ják, de kevesekneJrdíell dl kezdeni., Azért, 
ha kitanácskoztmokmagatokat, vegyétek

( REFORMÁTUS FŐISKOLA )
\ *  * /

figyelembe az én „kisméretű" ajánlato
mat is. Törökvész-uti házam mellé haj
landó vagyok a nyáron egy kétszobás 
házmesterlakást építeni. A jövő télre 
családommal abba húzódom vissza s a 
nagy házat átadom egy paraszt-kollé
gium céljaira. A négy szobában és cse
lédszobában 10 ember jó l elhelyezhető. 
Az első tanfolyam november 1-től feb
ruár 1-ig lenne. Erre elvállalom az el
látás költségeit is (1500 pengőt) . . .  Ma
gam szívesen elvállalom az élettant. 
Mások magyart, történelmet stb. adhat
nának elő. . .  Könyvtáram és 300 ölnyi 
kertem a tanulók és a gazdasági előadó 
rendelkezésére áll. Bizonyára szerény 
keret ez, de nem vághatnák a szemünk
be, hogy beszéltünk, de az első lépést 
nem tettük meg."
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Ez a levél minden szavával drága 
virágszálként odasorakozik a v i
rágvasárnapi útra hintett virágok 
közé, hogy ezeknek a fényében 
szépüljön meg s legyen útmu
tatássá: erre vezet a Krisztus v i
rágvasárnapi útja a magyar szívek 
felé! Köszönjük ezt a virágszórást! 
Áldott útmutatás ez, amelyre min
den magyarnak fel kell figyelni 
követésre készen, hiszen ez nem 
egy földi javak bőségében élő 
ember nagyúri gesztusa, aki köny- 
nyen ad, mert van neki, ha
nem megtakarított fillérekből élő 
ember fajszeretetének megnyilat
kozása, akinek lemondást jelent az 
adakozás. Ebben van a nagy értéke! 
Példája nagy kérdéseket támaszt 
és szegez a mellünknek: M it adtál 
már te a fajtád, a meg nem értett, 
sokszor lenézett, kisemmizett fa
lusi néped felemeléséért? Nem a 
más, hanem a magad zsebéből? 
Nemcsak akkor, mikor volt bőség
gel, hanem amikor a szádtól kel
lett megfogni? Merted-e már mon
dani: magam családommal vissza
húzódom . . .  s átadom . . .  költsé
geket elvállalom?... Oda merted-e 
vinni szívedet a Krisztus keresztjé
hez, hogy az az ő  legnagyobb áldo
zatától gyulladjon lángra és vál
jék adakozóvá?

Mi lenne, ha felsorakoznának a 
Krisztus útján az áldozatos szívek

seregei, hogy ezzel az adakozó 
készséggel mutassák, merre já r a 
szívek felé vonuló Krisztus?! Ez 
lenne az igazi virágvasárnapi be
vonulás a magyar szívekbe!

Magyar testvérek ! Jöjjetek, 
szórjatok virágot útjára! L. /.

A  v irá g v a s árn a p i 
bevonulás.

A z  úton.
A virágvasárnapi kép Jézust a haza

felé vezető úton mutatja nékünk.
Valóban kedves kép az úton a tanít

ványaival együtt haladó Jézus. Számos 
festő kapott ihletet ettől a jelenettől. 
Kellemes hangulatot ébresztő ez a kép, 
mintha derült égbolt alatt, virágzó út- 
széli fák, zöldelő mezők között mi is 
o tt sétálnánk Jézussal együtt. Annyi 
bájos jelenet, annyi rokonszenves kép 
s olyan szelíd hangulat vonul át a lel
kűnkön, mikor a virágvasárnapi bevonu
lás tárul elénk. Ebben az ünnepi elmélye
désben sok az érzelem, sok a hangulat.

Távol áll tőlem, hogy ezt lebecsül
jem, de mégis féltem a virágvasárnap 
történetét attól, hogy elmosódó érzelem- 
vegyülék lesz belőle. Sok példáját lá t
juk a hangulatkeresztyénségnek. Kelle
mes Jézushoz csatlakozni, szép, napsuga
ras úton vele lenni, egy-egy érzelmi fe l
buzdulásban önfeledten a kezére hajolni, 
szavaiban, tetteiben, szemének a fényé
ben, egész alakjának fenségében elgyö
nyörködni, de mindez csupán hangulat, 
amely jön és tovaszáll, egy kevés nyo
mot hagy az emlékezetben, de komoly

........  —M I 'ÜÉ

hitté, mély lelkitisztasággá, céltudatos 
életiránnyá nem képes kifejlődni. Épen 
ezért veszedelmes a hangulatkeresztyén- 
ség, mert megelégszik néhanapján be
következő lélekhullámzással, könnyes 
meghatódással, Jézus iránt való bámu
lattal, átszellemült csodálkozással, de 
nem bír Jézussal való életté erősödni.

A keresztyénség cseppet sem ábrán
dozás, Jézus közelében való sütkérezés, 
amely azért veszedelmes, mert azt képes 
elhitetni velünk, hogy keresztyének va
gyunk, pedig csupán ideig-óráig, sőt de
hogy is óráig, inkább csak pillanatokig, 
percekig édes-kellemes lelkiállapotba 
ringatóztunk. Sokan vannak, akik nem 
jutnak tovább ennél és nem ismerik meg 
azt a nagyon határozott elszánást, ön
feláldozó készséget, mely a Jézus iránt 
való igaz szeretetből fakad.

Hangulatkeresztyénség, amely néha- 
néha ünnepel, de a templom kapujánál 
elbúcsúzik Isten igéjétől; amely a tem
plom homályában csendes áhítatba me
rül, de az életúton semmi nyoma sincs 
az imádságnak; négy fal között otthon 
ki-kinyitja a bibliát, az imakönyvet, ta
lán eldudolgat egy-egy éneket, de az
után vége mindennek, jön a hétköznapi 
robot, szórakozás, élvezet, amely egy 
cseppet se mutatja, hogy Krisztussal is 
voltunk együtt. Az a hiba, hogy mi vol
tunk együtt vele, de Jézus nem volt ve
lünk. Mi rápillantottunk, de mi nem 
vártuk be, hogy a tekintetével áthasson 
minket. Mi sóhajtoztunk hozzá, de nem 
vártuk meg, hogy Ö szóljon hozzánk. 
Mondtunk neki az imádkozásban szava
kat, de nem vettük észre, hogy.Ö akart 
hozzánk beszélni. M i voltunk, akik cse
lekedtünk, de nem adtunk alkalmat, hogy 
Jézus kézbe vegye a szívünket. Az az 
ilyen keresztyénségnek a hibája, a baja, 
hogy az ember a tényező benne, nem 
pedig egyedül Jézus.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 14

Irta: M o h i  G e d e o n .  Kassa.

— Dobogásra lettem figyelmes. Látni akartam, hogy mi 
történt.

Gyurka Erzsókra ismert benne.
. — A madárnál is gyorsabb vagy, ha ilyen hirtelen tud

tál i t t  teremni!
Az asszony nem felelt. Gyurka meg ijedten ismerte fel 

a veszélyt. Az egyszerű ablakon át Erzsók könnyen hallhatta 
meg az ő nagyhangú elbeszélését. Ha ezt Mihály megtudja, 
nem nyugszik addig, míg őt el nem pusztítja.

— Mióta vagy itten?
— Csak most érkeztem — füllentette az asszony, pedig 

már jó ideje hallgatódzott az ablaknál.
Gyurka látta, hogy nem mond igazat, de nem mutatta. 

Hadd higyje Erzsók, hogy nem is oly fontos az, amit a szo
bából hallott. Az asszony egyszerű, tudatlan lélek volt. Gyurka 
reménykedni kezdett, hogy nem értette meg az ellesett dolgok 
horderejét és hogy talán említést sem tesz róla bátyjának.

— Gyere be hát hozzánk, ha már it t  vagy — tessékelte 
és az udvarra nyíló ajtót kitárta.

— Köszönöm ifjú r — szabódott. — Én csak a zajra 
kerültem ide s hogy nincsen semmi baj, megyek is vissza.

— Hát a gazda nincsen otthon — tudakolta a fiú.
— ö  még délben elment Csillagon, aggódom is, mi baja 

eshetett, hogy lova nélküle tért meg!
— Mihály nélkül érkezett meg Csillag? — csodálkozott 

Gyurka. — Tán csak elszabadult s úgy fu to tt haza?
— Nem tudom, nem tudom! — motyogta az asszony s 

megfogta a Csillag kantárát. — Gyere haza — noszogatta, 
g a nyelvével is csettintett.

De a ló csak nem hajlott a szóra. Gyurkához simult s 
meg sem moccant. Erzsók nem erőltette túlságosan.

— Ha nem akar jönni, it t  maradhat éjszakára. Van hely 
az istállóban! — Kerekes tisztelendő kétlovas szekéren indult 
el s üresen á llo tt most a két paripa helye. — Reggelre majd 
megjön Mihály s haza vezeti.

— Hát hiszen maradhat — egyezett bele Gyurka is. —  
Szegény Csillag! — kezdte nézegetni sebeit. — M indjárt be
kenjük valamivel!

— Jóéjszakát, ifju r!
— Jóéjszakát, Erzsók!
Gyurka azt hitte, hogy az asszony tényleg megnyugo

dott és hogy minden kételyt elűzött belőle. Talán nem is 
hallotta az egészet és nem értette az összefüggést. De ebben 
tévedett, mert akármilyen együgyű is egy asszony, női ösz
töne megsúgja neki, ha nem is ért mindent, hol leselkedik 
veszedelem arra, akit szeret. Erzsók szívében nagy aggódás
sal táVozott és dehogy is nyugodott meg.

— Mi történt Mihállyal, hogy Csillag egyedül tért vissza? 
—- tűnődött hazafelé mentében. — Miért oly sebes a ló háta? 
Ki bántotta Mihályt? M it tervez Gyurka, hogy leveleket o l
vas, ahol Bethlen Gábor, Wesselényi Ferenc, Kerekes József 
nevei szerepelnek? — Az asszony mindezt nem tudta meg
magyarázni. A gondolkodás soha sem volt erős oldala. Egyet 
azonban érzett, hogy bátyját veszély fenyegeti.

— Elmegyek még az éjjel a Zátony sziklára, megnézem 
mi van vele? — határozta el magát, ahogy hazaért. — M in
dent elmondok neki!

Csak úgy gyalogosan, nagykendőjét egészen a fejére 
húzva vágott neki a holdfényes éjszakának...

Gyurka meg. visszatért övéihez. Édesanyja a nyitott abla
kon mindent látott, hallott s már nyújtotta is neki a faggyú-« 
ból főzött gyógyírt. A fiú visszatért Csillaghoz. Gondosan, 
gyöngéden bekente a véres, korbácsütötte sebeket. Csillag 
hálásan, csendesen tűrte kezelését. M int a kezes jószág, enge-
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A hangulatkeresztyénség v irágokat 
szór Jézus elé, hozsánnát k iá lt, ámulva 
te k in t Jézus felé, de ellankad az úton, 
helyet ad a kétségeknek, sőt m egbotrán- 
k o z ik  és ellenséggé is változhat.
A z igazi keresztyénség azonban 
nyugodt, egyenletes léptekkel 
m egy Jézussal a G olgota felé  
és hordja a maga keresztjét az 
Ö lába nyomán, m ert élete és 
halála a Krisztus.

M a rc s e k  Já n o s .

A  te m p lo m b a n .

Virágvasárnap szamárháton, 
szelíden vonul be az Ú r Jeru
zsálembe. M indnyájunk előtt 
m agátó l értetődő ez a szelíd, 
szenvedésre kész Krisztus oda- 
áldozása. M in t egy villám lás  
hasít ebbe a szelíd képbe Krisz
tusnak a templomban való m eg
jelenése. Az ostort fo rgató  ha
rag  vó Isten képe. M á r  régen 
e lfe le jte ttü k  és m indig újból 
hitünkbe kell vésni, hogy az Úr 
nemcsak szelíd, töviskoronás 
K irá ly .

A templomba való jelenet 
h itü nk  számára m ás K r is z tu s -  
a rc o t  is mutat. Nagyon is hamis 
képet alkothatunk m agunknak  
az Ú rró l, ha csak a megbocsátó 
szelíd, vérét odaáldozó Krisz
tust lá tju k  magunk előtt. Ki 
tud ja  a bűnöket megbocsátani?
A gyönge, emberi erővel és 
m unkával élő egyén? V ag y  ta 
lán a hitében erős és vallásos
ságában fedhetetlen? A fa r i
zeusok és írástudók erre gon
doltak . Azonban bűnöket meg- 
bocsájtani, így szenvedni csak

a felséges Ür Isten tud, akinek minden 
kezébe adatott. A tem plom ban m eg je 
lenő Krisztus a felséges Ü r Isten harcát 
m u tatja  meg nékünk. Nehogy e lfe le jt-

A z  é p íte n d ő  G y ő r -n á d o rv á ro s i te m p lo m .

sük, ö  a Felséges, aki hatalm át védi és 
k in y ila tk o z ta tja  az em berek előtt. H o 
gyan hihetnénk bűneink  bocsánatában, 
ha nem tudnánk azt, hogy Isten a fe l

séges Ür, ak inek  minden hata
lom kezébe adato tt mennyen és 
földön egyaránt.

A tem plom ban való jelenet 
az Úrnak ítélő arcát is m eg
mutatja. M ive l hatalmába ada
to tt minden, íg y  az övé az íté 
let is. Íté letében megsemmisíti 
az ördögöt és seregét, a h ite t
leneket. E z a rém ület napja, 
am ikor ezerszeresen nagyobb  
lesz a rém ület, m int volt a 
pénzváltók és galam bárusok ré 
mület napja, am ikor ezerszere
sen nagyobb lesz a rém ület, 
mint volt a pénzváltók és g a 
lambárusok rém ülete a tem p
lomban. Talán  hetenként v a l
lást teszünk a mi h itvallásunk
ban: ..hiszek a Jézus Krisztus
ban . . .  üle az A tya Isten job b 
jára, ahonnan eljő  ítélni eleve
neket és h o ltak a t“. E lfe le jte t
tük, hogy nemcsak akkor ítél 
még, ha átlépünk a halál kapu 
ján az Ő trónusa elé, hanem  
m egítél it t  elevenen is. E z  a 
mi öröm ünk és reménységünk 
is, mert ha m egíté l, maga szá
mára ítél m eg bennünket, m eg
tisztítva bűneinktő l. Hadd üs
sön végig az Ü r bűnt e líté lő  
ostora bűneim en, hogy m egtisz
tulva övé lehessek.

Ez a felséges ítélő Úr a mi 
k ir á ly u n k ,  m ég pedig dicsősé
ges k irá lyunk . Ilyenkor böjtben  
különösen világos előttünk a 
töviskoronás K irá ly  arca. M égis  
egy valam it e lfe le jtünk, ö  nem

dett G yurkának, ahogy az istállóba kö tö tte . Azonban a n yer
géhez nyúlni nem hagyta. M ih e ly t fia ta l barátja  csak m eg
é rin te tte  a szíjat, fé lreu g ro tt és felny ihentett.

G yurka hát engedte s visszament anyjához. Júlia asz- 
szony közben másik ké t gyerm ekét le fek te tte .

—- Csak tudnám , mi van mind e dolog m ögött?  —  nézett 
a fiú  édesanyjára, aki szeretettel vonta m agához, m int kisfiú  
korában tette. —  De mi ez? —  kérdezte.

Csillag nyugtalanul, fájdalmasan fe ln y e ríte tt.
—  Sokat k ínozzák —  mondta Kerekes néni.
—  É rti ezt, édesanyám? M ih á ly  délben elmegy Csilla

gon. Éjszakára visszajön lova gazdája nélkül. V a lak i közben  
összekorbácsolta. M ost i t t  já r t  Erzsók s o ly  könnyen bele
ment, hogy bátyja szemefénye it t  m aradjon.

—  Édes fiam , valószínűleg M ih á ly  korbácsolta meg Csil
lagot. A csikó levetette. Ide fu to tt hozzád. Az állat megérzi 
i jóbarátot. Am i pedig Erzsókot ille ti, b iztosnak veszem, hogy  
m ár nincs is itthon. E lm ent bátyja után.

—  Azt m ondta, hazatér. M ié r t  csalt volna meg?
—  Nem ismered te még, fiam , az em bereket! A zért tűn t 

'1 olyan könnyen, hogy annál észrevétlenebből mehessen f i 
vére után. —  H irte len  felkapta fejét, —  hogy n yeríte tt ez a 
ó! Pedig le kell m ár feküdnünk É jfé l jóval elm últ.

—- Csak megnézem, mi bántja Csillagot?
Kim ent az istállóba. A ló erre e lha llga to tt s halk, zsör- 

ölődő hangon, m intha csak beszélni tudna, é rte tte  meg m agát, 
lobb mellső lábát kérőén em elgette, m intha mondani akarná:

—  Köss el engem, kis gazdám! —  G yurka  m egtette, ö  
ied ig  óvatosan m egfordult. K ilépegetett az udvarra. Két nagy 
íllkapcsa közé fo g ta  a fiú  köntöse u jjá t  s mintha vezetni 
ikarná, az erdő felé ráncigálta. G yurka  m egértette.

—  Csillag meg akar m utatni va lam it az erdőben, —  fu -  
o tt be lelkendezve az édesanyjához.

—  Édesapád elm ent, most még téged is elveszítselek! —

szerető anyai szíve m egérezte, hogy fiá t baj környékezi. —  
M arad j inkább itthon!

—  Anyukám , Csillag a barátom, benne m egbízhatom ! 
Ne aggódj m iattam . Az Isten velem van!

Kést dugott övébe. Felvette köpenyét, süvegét.
—  Széttép valam i vadállat most késő éjszaka! —  Júlia  

asszony m ár szinte lá tta , am int fenevad ro n t fiára .
—  Ne tartson sem m itől, édesanyám. Én Jézusom nevé

ben megyek.
—  Isten őrizzen, fiam ! —  rebegte a tisztelendő asszony.
G yurka gyorsan k e rü lt k i az udvarra. M ie lő tt azonban

elindult volna, elnézett a D eterék portá jára . Sötét volt m in 
den. Az ajtó  k ívü lrő l zárva. Jól mondta az édesanyja. E rzsók  
elm ent bátyja  után.

Csillag, m int a hű eb, szemléjére is követte . M ost m egint 
cibálni kezdte az erdei ú tra. G yurka hát nem sokat la to lg a 
to tt, fe lü lt a nyeregbe, a kan tárt nekieresztette, a lóra b ízta  
m agát. Csillag vidám  ügetéssel vágott neki a hegyi szerpentin
nek. A hold m ár nyugvófélben, nagy vörös tojásként lapu lt 
az ég alján.

G yurka most ü lt először az elefántcsont nyeregben. K é t
szeresen jól érezte m agát benne. Kényelmes, finom  volt az 
ülés rajta. Két com bjával érezte a virágos, farago tt díszek 
enyhe dom borulását. N agyaty jára  gondolt, a hős kuruc k a p i
tányra. Keveset tu d tak  róla. Negyvennégy éve, hogy orozva  
m eggyilko lták . Édesapja m ég akkor fia ta l gyerek volt. Sokat 
mondani felő le  ő sem tudott. Így  alakja legendás lett, hősi 
tetteivel. A mai felfedezések óta, m elyeket a haldokló Teréz  
néne te tt (É l-e  még a jó  asszony? —  gondolta  a fiú. —  K risz
tus legyen neki irgalm as halálában!), a felfedezések óta m ég  
nagyobb öröm m el ü lt a nyergen: sajátján ült.

—  Isten gondviselő keze, hogy visszaadja m indenkinek  
a m agáét —  sóhajtott fel — , egy oktalan á lla t tesz igazságot 
az emberek között!

(Fo ly ta tju k .)



76. H A R A N G S Z Ó 1940. március 17.

olyan király, mint a földi királyok, akik
nek szükségük van arra, hogy emberek, 
alattvalók tegyék őket királlyá, emeljék 
maguk fölé. ö t nem én tettem királlyá, 
hanem önmaga tette magát királlyá. A 
földi királyoknak szükségük van arra, 
hogy szolgáik mindent megadjanak né
kik, ha pedig egyebet nem, dicsőítést. 
Krisztus a mi királyunk tőlünk nem kap
hat semmit. Ne is gondoljuk, hogy vala
mit is adhatunk, amit magára akaszt
hatna, amivel mi díszíthetnénk, ami már 
meg ne volna néki természetétől fogva, 
mint felséges Űrnak. Sem dicsőítés, sem 
szolgálat, sem az én hitem, bűnbánatom 
nem emeli a királyságát és hatalmát, 
mert az mind kezdettől fogva megvan 
Néki, mint az egyedüli felséges, bűnöst 
magához fogadó, bűnt elítélő Királyunk
nak.

Megrettenve néznek a farizeusok és 
írástudók a templomban megjelenő Orra. 
Ma is sokan félnek ettől a Krisztus-arc
tól, Enélkül pedig nem tudok hinni a 
bűneimet megbocsátó, vérét értem hul
lató töviskoronás Királyban.

Szenczy Gábor.

A  k e re s z t le ié  . . .
A bűn a világ, az egész emberiség 

és így az egyes embernek is a legége
tőbb kérdése. Az evangélium viszont a 
bűntől és annak átkától való szabadulás 
örömhíre. Az ember számára ez azt je
lenti, hogy van bűnbocsánat, van sza
badulás, van új élet. S mindezt legvilá
gosabban a golgotái kereszt hirdeti, 
amelyen nem történt más, mint Jézus 
Krisztus halála és vére bűntörlő erejé
nek egyszerű feltárása.

Jer azért a kereszt felé . . .  Egészen 
közelről, ne szemeddel, ne füleddel, ha
nem lelkeddel és szíveddel lásd és halld 
meg, mi történt ott. Csak így ismerhe
ted meg igazán azt a Jézust, aki ada
to tt Istentől igazságul, szentségül és 
váltságul.

Helyettem! A törvény szerint min
den megfeszített feje fölé odaszegezték 
bűnét. Ez volt a vádlevele. Jézus tövis
koronás, vérző homlokú feje felett is ott 
a vádlevél. Akkor kezdtem megérteni 
igazán a keresztet, m ikor rádöbbentem, 
hogy Jézus véres halálának csak egy 
igaz oka van: az én bűneim! Vádlevele 
az én vádlevelem! Rajta minden bűnöm: 
tisztátalan gondolataim, érzéseim és cse
lekedeteim. Nincs feledve egyetlen sem. 
Akkor lett világossá a kereszt, mikor 
hitemmel megértettem: Jézus az elle
nem szóló vádlevelet felvitte a kereszt
fára.

Tudsz-e olyan közel jönni telkedben 
a kereszthez, tudod-e szívedben any- 
nyira megközelíteni a golgotái keresz
tet, hogy meglátod Jézus feje felett az 
ellened szóló vádlevelet?! Sohase fo 
god megérteni a keresztet és megtalál
ni benne szabadulásod, amíg meg nem 
látod, hogy Jézus az ellened szóló vád
levelet helyetted vitte fel a keresztre.

Jer azért a kereszt felé . . .
Miattam! Jézust az én bűneim ju t

tatták a. keresztfára. Másért ö  sohasem 
került volna oda. Hiszen Ő szent és bűn 
nélküli volt. Az örök és igaz Isten tö r
vénye szerint az én helyem a keresztfa. 
Hogy még nem vagyok ott, annak 
egyetlen oka az, hogy Jézus megelő

zött. Én vagyok az, aki halálosan meg
sértettem Isten igazságát. Nekem kel
lene ott lennem a kereszten . . .  de Jé
zus úgy szeretett, hogy meghalt m iat
tam!

Tudsz-e olyan közel jönni a kereszt
hez, hogy szíved megérthesse annak 
csendes bizonyságtevését: miattam! Igen, 
én miattam halt meg a Krisztus!

Jer hát a kereszt felé . . .
Érettem! A golgotái kereszt körül 

nagy tömeg. S mindegyik mily másképp 
néz a nagy Szenvedőre, s mennyire mást 
vár Tőle. Neki még arra is lett volna 
hatalma, hogy megszabadítsa magát. De 
nem tette meg. Miért? Azért, mert en
gem szeretett. Nem magát szabadította 
meg, hogy engem megszabadíthasson.

Jer és lásd! Ő másért vállalta a ször
nyű szenvedést. Tudsz-e olyan közel 
jönni a golgotái kereszthez, hogy meg
lásd a keresztet, m int oltárt, amelyen 
Ö bűneidért eleget tett, éretted elviselte 
a kereszt kínját. Neki nem kellett a kö- 
rülálló sokaság csodálata. Neki a te

A KERESZTFÁHOZ 
MEGYEK . .

A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek.
Ott könnyárban leborulok, 
Bűnterhemtől szabadulok,
Hol a büntelen szenved.

A nap gyászol, fö ld remeg,
Sok kőszikla megreped, 
Templomkárpit szét hasad,
Óh golgotha, szent áldozat!
A lelkem is összeroskad,
Látva e nagy kínokat.

Isten ama Báránya 
Hogy jut a keresztfára?
Mért foly alá szent vére?
Értem tette ezt Jézusom,
Fájó szívvel hiszem, tudom, 
Lelkem örök üdvére.

Én voltam az elveszett,
Aki halált érdemelt,
Kire gyászos éj szakadt.
Isten fia, a ió pásztor 
Megváltott a bűn átkától.
Üdvöm, napom feltámadt.

Csodás égi szeretet,
Szívem mindent elfeled,
Ami eddig földre vont.
Csak rád nézek én Megváltóm, 
Jóságodat sírig áldom.
Óemberem már megholt.

Tiéd vagyok Jézusom,
Megyek keresztutadon,
Nyugtot, békét így lelek.
A szeretet hozzád kapcsol. . .  
Boldog, aki híven harcol.
Veled mindig győzhetek!

llauszky Sámuel.

lelked váltsága mindennél fontosabb 
volt.

Jer azért a kereszt felé . . .
Mindaddig hiába tartozol bele ke

resztyén egyházba, hiába teszel bizony
ságot a legélesebb szólással, hiába leg
hűségesebb szolgálatod egyházadért, 
míg a megfeszített Krisztusban fel nem 
ismered Megváltódat. Csak egy meg
tartó erő, egyetlen üdvözítő hatalom 
van e világban: a golgotái kereszt!

Jer azért a keresztfához!
Cséry Lajos.

Isten vigyáz az ö 
Kicsinyeire !

Egy Finnországból érkező levélből, 
annak szemléltetésére, hogy Isten ho
gyan vigyáz az ő kicsinyeire, ideiktatjuk 
az alábbi kis történeteket:

„Ellenséges gépek jelentek meg bé
kés vidék felett és egyszerű paraszt- 
házakat bombáztak. Egy kicsiny ház
ban, ahonnan a fé rfi a fronton volt, az 
anya pedig a fürdőházban mosott, csak 
két kisgyermek volt a házban. Az egyik 
két éves, a másik három. Kb. 20 bom
bát dobtak arra a házra, azonban cso
dálatosképpen mind a ház köré repültek 
és egyik se talált. Az ablakok betörtek, 
a fal is megrepedt, de a gyermekeknek 
nem lett semmi bajuk. Az anya se sé
rü lt meg.

Másik házban is két gyermek volt 
(5 és 3 éves), a szülők távol voltak. A 
bombák ott is körülröpködték a házat, 
de a házba egy se esett. Általában az 
ellenség nem tud ártani annyit, mint 
szeretne. Isten elfordítja még a bombák 
irányát is.

Imádkozzatok, imádkozzatok kedves 
magyar testvérek, hogy Isten adjon erős 
angyalőrsereget Finnország köré! Így 
imádkozunk mi is Magyarországért és 
a mi drága hazánkért."

A hadikórház papja.
A téli sötét és hideg estéből a hadi- 

kórház fehér és meleg folyosójára ér
tem. A szükségnek megfelelő, de ugyan
akkor kellemes és otthonos i t t  minden. 
Ajtóról ajtóra járok és bejelentem, hogy 
az esti áhítat hamarosan kezdődik. 
Halkan és gyorsan végzem feladatom. 
A fehér ruhába öltözött vöröskeresztes 
testvérek már elvégezték a szükséges 
napi teendőiket. Szolgálatkészen és lel
kesedéssel vállalták a munkát, gondoz
zák a határainkon megsebesült katonáin
kat. Egy fiatal orvos abban a boldog 
tudatban tért vissza a betegei között 
tett esti látogatásáról, hogy a fiúk gyor
san gyógyulnak. A kórház használatára 
ajándékozott rádió a nap fontosabb ese
ményeit s a haditudósításokat közli, a 
jelenlévők örömujjongással fogadják finn 
testvéreik utolérhetetlen és elvitathatat
lan győzelmeiről szóló híreket.

Akik már járni tudnak, a nagyterem
ben gyűlnek össze áhítatra. A háború 
kitöréséig az iskola díszterme volt ez 
s jelenleg közel hatvan ágy van benne. 
A helybeliek támogatásával, az új éne
keskönyv válogatott énekeiből, egy kis 
énekeskönyvet nyomattak a katonák szá-
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m ára s ezeknek egy részét a hadikórház
nak ajándékozták az esti áhítatokon való 
használatra.

„U runk jelentsd meg: a Te erődet és 
hatalm adat s küldd hozzánk a Te orszá
godat. Vezesd a mi népünket kegyelm ed  
megérzésére s szent félelm ed megisme
résére. Add nekünk szent Lelkedet, óh 
kérünk, így áldj meg m inket.“ —  Az 
élénk énekek hallgató inak a reménysége 
valóban az égig em elkedik. Komolyan  
és áh íta tta l h a llg a tják  az Ür Jézus Krisz
tusró l szóló Igé t, aki egyszer testté  
le tt  s aki a m ai küzdelm ünkben is 
hatalm asan tesz bizonyságot Róla, aki 
az ég és fö ld  U ra. I t t  nem szégyen
ü k  a fé rfia k  fe jü k e t im ára hajtani 
és a kezüket összekulcsolni. Szívük
ből meggyőződéssel száll az ének: „A  
Sión fa la it nem lehet megdönteni, 
m ert Jézus annak az alapköve, ösz- 
szetö rettek  a pokol csapatai, m ert 
erős Isten, hatalm as segítség az Ür. 
U ru n k  erősítsd a harcosokat, hogy 
a győzelem  a Te nyájadé legyen.“

E gy ifjú  által a jándékozott né
hány Ú jszövetséget hoztam m agam 
m al, a fro n tra  ham arosan ismét visz- 
szatérő ka tonák  kö zö tt való szétosz
tás céljából. Sok kéz nyúlt felém az 
ágyakró l, am iko r m egkérdeztem , 
hogy k ik  óhajtanak kapni ezekből a 
kicsiknek látszó, de legerősebb harci 
fegyverekbő l. M indenkinek egy a 
gondolata: Vissza oda, ahonnan ide
ke rü lte k , ahol a fegyverek dörögnek, 
vissza oda, ahol sokan elnyerték az 
Istenbe vetett gyerm eki hitet. A ho
zo tt könyvek —  sajnos —- e lfogytak, 
m ie lő tt még m indenkit k ie lég íthettem  
volna.

(F o ly ta tju k .)

Fel, fiúk, bárkaépítésrel Gerendákat, 
szálfákat h itvalló  egyházunk m últjából.
Szedjük össze minden szent, drága érté 
künket, ami hősi és ősi m agyar hagyo
mány, ami parasztegyházunk m ély né- 
piségéből fakad. M inden t a bárkára, fiúk , 
am i magyar, ami h itvallóan evangélikus. 
M indent a nagy hajóra, fiúk , ami egy új 
világ  alapja lehet!

F iúk! Téli táboros, evangélikus test
vérek! Európa új vérözönös tengere fe 
le tt, lelked bárkájában viszed a m agyar

A rará t felé —  a m últ é rtéke it a jövő  
alapjainak!

Testvérem! Bárkás m agyar! H ozz ge
rendát: legyen ez az akaratod. Hozz  
tartó  oszlopokat: a lelked erejéből.
Gyújtsd a falud népi dalait, hagyom á
nyait, szent értékeit. Szervezd, igazítsd  
falud népét lelked bárkája felé, —  hogy 
A rará to t érjen a vízözönben a m agyar 
sorshajó, benned, veled —  de az Isten
nel.

— f .  a.

A  keszthelyi m. k ir. Gazdasági A ka
démia protestáns ifjúságának Bethlen  
G ábor Köre március 10.-én finn  testvé
re inkrő l is m egem lékező b ö jti ünnepélyt 
rendezett, melyen szavalat és karének  
számok keretében „M ú lt nyári képek a 
finn vidéki é letből“ címen Kolbai K ároly  
gazd. akad. r. tan ár ta r to tt  vetíte ttképes  
előadást.

Templomépítő Győr.

Fel magyar 
bárkaépítésre !

V éget é rtek  a téli táborok. H aza
té r te k  a fe lfo rró sod ott ifjú  le lkek a 
zord  m agyar télbe, hogy az isteni 
küldetés akaratáva l, bátor lutheri 
kiállással: „ it t  á llok, másképp nem 
teh e tek“ ro m lo tt életnek feszülő  
le lkiism eret tisztasággal és szabad
sággal, nekifeszüljenek a sátáni világ  
roppant szélességének, a m agyar szo
ciális lét lelketlenségeinek, a m agyar 
művelődés idegen fertő inek, a gazdasági 
és népi parasztegyházi m ivoltunk szerve
zetlenségeinek.

F iú k ! T é li táborosok! Az emberiség  
ú jra  m egfeledkezett az Isten tan ítása i
ró l. Üj vérözön hull a történelm i ese
m ényekből. V á jjo n  lesz-e számunkra  
A rará t?  M egépülhet-e? Épül-e a m agyar 
N oé-bárka? B árkaép ítők  vagytok téli 
táboros m agyar véreim. Jól tud juk a 
bárkához való gerendahordástokat bo
lond dolognak, esztelen cselekvésnek 
ta rtjá k  —• kicsi falvaitokban sokan akad 
nak, ak ik  egyes nekigyürkőzéseiteket —  
kinevetik . M it  is akar a János, vagy a 
Pista? íg y  vo lt, fiúk , Noéval is. O lvas
sátok el a B ib liá t. Gúny, nevetség érte  
a nagy ép ítő t, aki az előrelátásával egy  
egész v ilágo t m entett meg. A kinek  a 
hite egy egész világnak adott o tthont, 
isteni rendelésre.

G yőri egyházközségünk a tavasz fo 
lyamán Isten nevében m egkezdi máso
dik, úgynevezett nádorvárosi tem plom á
nak építését.

Az 550 személy befogadására képes 
tem plom  Sándy G yula budapesti m ű
egyetem i tanár terve alapján épül. —  
Sándy G yulának a g yő ri tem plom  im m ár 
36. tem plom a lesz.

A  szép tem plom képét a mai szá
m unk közli. A h ívek  azt rem élik, 
hogy a tem plom épület még ez évben 
tető  alá kerülhet.

A győri gyülekezetben egyébként 
három  templom építését is érleli az 
Isten. Az anyagyülekezeten k ívül 
G y ő r ké t leánygyülekezete is tem n- 
lom ot épít a közel jövőben. Az egyik  
Bácsa, ahol a re form átus testvérek
kel együtt építenek az evangélikus  
hívek kisebb tem plom ot, vagy im ahá
zat, a másik pedig G yőru ifa lu , ahol 
a h ívek néhány éven belül szintén 
ú j tem plomban szeretnék dicsérni az 
U rat.

A gyermek és a munka
Irta : Zacher Lajos.

(Fo ly ta tás .)

Csak két f iú t  em elek ki a sok 
közül, akik ilyen „ezerm esterek" v o l
tak. Ezeket is azért, m ert egyébként 
gyenge tehetségű tanulók vo ltak , 
mégis kom oly tek in té lyn ek  örvendtek  
társa ik  között. M indegyiknek te k in 
té ly t adott az a m unka, m elyet az 
o ttho n i helyes „ idő tö ltés“ közben vé 
gezték. A Sanyi zsebében is, meg a 
Karcsi zsebében is, m indig ott vo lt a 
legújabb „ta lá lm ány“. A többiek t i t 
kos irigységgel szem lélték az a lko 
tásokat. M ik o r in d íto ttam  őket, hogy  
csináljanak hasonlót, nem akarták  
elhinni, hogy ők is képesek ilyes
m ire. —  Pedig m indenki képes —  
m ondtam  — , de . . .  akkor áldozatot 
kell hozni: el kell hagyni a bűnös lus
tálkodást és le k e ll mondani a ha 
szontalan csavargásról. M indegy ik  
gyerm eknél vo ltam  látogatóban is, 
állandóan érintkezésben voltam  a 
szülőkkel: egy ik  sem panaszkodott 

soha sem a fiára.
Ím e az igazság: munkásság az élet 

sója! M egőrzi az em bert a bűnös u tak - 
tól és gonosz cselekedetektől.

A rró l talán ne is szóljak ezután, m it 
je len t az ilyen m unkára  való nevelés a 
gyerm ek későbbi életében, a serdülő k o r  
veszedelmes éveiben, az ifjú  ko r viharos 
időszakában, a fé r f i, a nő- családi é leté
ben! M egm érhetetlen és felbecsülhetet
len érték, ha va lak i o t th o n  meg tudja  
ta lá ln i a legnemesebb szórakozást: a 
m u n k á t .

Csak néhány kérdést ragadtam k i a 
gyerm ekkel és a m unkával kapcsolato
san. ö rü lnék, ha s ikerü lt volna néhány 
szemet meglátásra és belátásra b írn i és 
néhány nehézséget megoldani.

C ikkem  elején azt írtam , hogy az 
em berek kétféleképpen lá tják  a m unkát: 
s z ö rn y e te g n e k , am ely elnyeli, fö lfa lja , 
megemészti az em bert, vagy a n g y a ln a k ,

M a n n e rh e im  tá b o rn a g y ,  

f in n  te s tv é re in k  v i lá g h í r ű  h a d vezé re .
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mely vigasztal, örömöt, boldogságot hoz 
az ember számára. — Az élet mindenki 
számára munka. S ezt a munkás életet 
mindegyikünk úgy képzeli el a saját 
gyermeke számára, hogy az boldog, 
örömteli legyen.

Volt a győri gyülekezetnek a 18. sz, 
végén egy kiváló tanítója, a győri öreg 
templom első kántora, aki a napóleoni 
háborúk idején inspektora, felügyelője 
lett a gyülekezetnek. Zathureczky Sá
muel volt ez, az énekköltő. Tőle idézem 
a mindannyiunk által ismert ének két 
sorát: „Nem henyélni, munkásságra hí
vott Isten a világra!“

Tanítsuk meg gyermekeinket a mun
ka igazi céljára s vezessük be őket az 
igazi munkába; abba, melyre Isten e 
világra hívott bennünket. Neveljük őket 
arra a munkára, melynek egyetlen célja, 
kezdete és vége maga az örökkévaló Is
ten, akinek szolgálunk s akitől várjuk a 
jutalmat és örök bért. Túróczy Zoltán 
püspök szavaival fejezem be írásomat: 
„Az ember életének célja Istennek szol
gáló élet, mely boldogság a földön és 
üdvösség a földön túl.“  Adja Isten, hogy 
ilyen Istennek szolgáló munkás életre 
tudjuk nevelni evangélikus egyházunk 
jövendőjét: az ifjúságot.

(Vége.)

O L V A S S U K ^ A  B I B L I Á T

K r is z tu s  a  fá jd a lm a k  e m b e re .

(Jézus nagyheti fájdalmai a legelső 
nagyheti naponkénti események szerint.)

Március 17. Lukács 19:41—44. Fáj 
neki a népe. Jézus a fájdalom könnyeit 
sírta az ő népe, az Isten választott népe 
felett. Nem a régi dicsőséget siratja, 
hanem azt, hogy elvesztette szeme elől 
ez a nép Isten terveit. — Isten őrizzen 
meg minket, hogy önző és idegen célo
kért feladjuk a tőle kapott szabad ál
lásainkat, mely szerint mi nem akárki
nek, hanem egyedül Istennek tartozunk 
engedelmességgel. Különben Krisztus fe
lettünk is elsírja fájdalma könnyeit.

Március 18. Máté 21:18—20. Fáj neki 
a természet. Mindenki fájdalmat okoz 
neki. Még a természet is, ez a fügefa 
is ellene áll. Jézus fájdalmát átokkal 
juttatja kifejezésre. ítélettel, mely alól 
senki ki nem vonhatja magát. — Ezért 
várja ez az egész teremtett világ sóvá
rogva az Isten fiainak megjelenését. 
Vájjon hisszük-e ezt és látjuk-e, hogy 
nem nekünk kell e világhoz hasonulni, 
hanem a világnak az Isten országához? 
Krisztus fájdalma erre int minket.

Március 19. Lukács 20:13—15/a; Má
té 23:14. Fáj neki az ellenség. Ez a ter
mészetes, hogy az ellenségei életére tö r
nek és megölik' őt. Mégis fáj Jézusnak 
minden ellenségeskedésük, mert az az 
Isten országa ellen irányul és másokat 
is elvonnak tőle téves, sőt ellenséges 
munkájukkal. Részünkről sem csak az a 
legnagyobb ellenségeskedés ellene, ha 
szembe állunk vele, hanem ha gátoljuk 
az ő országa hozzánk jövetelét. Erre is 
a fájdalom „ja j“ -ával k iá lt Jézus.

Március 20. Máté 24:48—51. Fáj neki 
a tanítvány. Már az maga nagy fájda
lom lehet Krisztusnak, hogy közönbö- 
sen, sehogyan sem várja az ő tanítvá
nya az ő megjelenését, de az lehet a

legnagyobb fájdalom, m ikor éppen an
nak az ellenkezőjét teszi, mint amivel 
várnia kellene az urát. — Mi is az ő 
tanítványai vagyunk. Vigyázzunk, hogy 
ne a legfájdalmasabb ítéletet kelljen az 
övéin végrehajtania. Krisztusnak nagyon 
fáj minden hűtlenség.

Március 21. Máté '37:38. Fáj neki a 
lelke. Jézus Krisztusban abból is fájda
lom született meg, hogy emberré kel
lett lennie és mindent, az emberi szo
morúságot is magára kellett vállalnia. 
— Mi magunk miatt gyötrődhetünk, de 
neki mi miattunk kellett még a saját 
lelkében is tusakodnia és szomorkodnia 
fájdalmában. És ez a fájdalma csak fo 
kozódik, ha nem vigyázunk vele.

Március 22. Máté 27:46. Fáj neki az 
Isten. Még Isten is fájdalmat okozott 
neki. A fájdalmak emberéből, nem a 
Fiú Istenből szakad fel ez a kiáltás. 
Rettenetes azt tudnia, hogy még az is 
eltaszítja őt, aki küldötte. — Lám, Isten 
ezt érettünk tette. Azért tette, hogy a 
közénk taszított Krisztus által mi az Ür 
közelében legyünk. Krisztusnak ez a fáj 
dalma akkor lesz a legnagyobb, ha mi 
mindezt nem hisszük.

Március 23. — Máté 27:62—66. Fáj 
neki a halál. Még halálában sem hagy
ják békén az emberek. A nagy hősöket 
magasztalják halálukban, még az ellen
ségnek is, megbocsátanak a sírnál. De 
Krisztust még it t  is üldözőbe veszik. — 
Mi mit csinálunk a megholt Krisztussal? 
Enyhítjük-e fájdalmait azzal, hogy h i
szünk a feltámadásban és mi magunk 
is boldogan várjuk az ő dicsőséges meg- 
'elenésát. Ez a végső és utolsó pont a 
fájdalmak embere fájdalmainak megszű
nésére. Készek vagyunk-e rá?

Ittzés Mihály.
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K A R C O L A T O K

A túlbuzgó csendőr.

Egyik nyugatmagyarországi fa
luban reverzálist adott egyházunk 
kárára egy leány. A lelkész a hűt
len menyasszonyt esküvője napján 
kiharangoztatta. Aminthogy az 
egyház ilyen esetben nem is tehet 
mást: temetési harangszóval elsi
ratja a hitehagyót.

Esküvő után a helybeli csendőr
őrs vezetője megidéztette a lel
készt. A felekezeti béke megbon
tásával vádolta és feljelentéssel 
fenyegette.

Felháborító hatalmi túlkapás!
Vájjon hogy mert ez a csendőr 

megidézni — tyúktolvaj módjára — 
egy lelkészt?

Mi címen merészel egyházi bel- 
ügyeinkbe avatkozni?

Mért nem inkább a római kato
likus plébánost hivatta meg, aki a 
reverzális követelésével felidézte 
a felekezeti békétlenséget?

Minden esetre gondoskodni kell 
arról, hogy ez a csendőr alapos 
leckét kapjon afelől, hogy mihez 
van köze és mihez nincs.

H E T I  K R Ó N I K A
Egész héten az a kérdés foglalkoz

tatta a világot: meg lehet-e a békét 
menteni? Lapzártakor hire jött, hogy a 
finn-orosz tárgyalások eredményeként 
megkötötték a békét. Eszerint azonnal 
beszüntetik a hadműveleteket, a karéliai 
földszoros Viipurival a Szovjeté lesz, a 
finnek katonai támaszpontot adnak a 
Szovjetnek Hankő szigetén. — Más vo
nalakon egyébként döntő diplomáciai 
harc folyik. — Ribbentrop német kü l
ügyminiszter Rómába utazott, ahol Mus
solinival már kétszer is tárgyalt és a 
pápánál is kihallgatáson jelent meg. —• 
Németország m ielőtt nyugaton támadna, 
békeoffenzivát indít. — Az angolok és 
olaszok között megegyezés jö tt létre.

•— Megkezdődtek a magyar-német kul- 
túrális tárgyalások Budapesten.

HZ EG Y H fi ZI ESZTENDŐ

Virágvasárnap.
Z a ka riá s  9, 9.

A virágvasárnap bevonuló Király — 
a te Királyod. Hozzád jön, nem azért, 
hogy bűneid miatt elítéljen, elpusztítson, 
hanem bűneidből megszabadítson és a 
maga számára meghódítson. Tudod, ho
gyan? Nem erőszakkal, nem hatalom
mal, hanem• szeretettel. Megszabadít és 
meghódít úgy, hogy szerétéiből meghal 
érted a kereszten! Ha sírtál már bűneid 
miatt, állj ki örömmel a virágvasárnapi 
útra s ujjongjon szíved az érkező Krisz
tus felé: íme, az én Királyom, aki meg
hal azért, hogy én éljek!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten nem enged a bűnben el

veszni, hanem Krisztus által mindnyá
junknak váltságot szerez.

Hogy Urunk szabadító királyként jön, 
értünk halálba megy s életet ad.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy követei által hirdettesse szaba- 

ditásának örömüzenetét a bűneik miatt 
síroknak.

Hogy a világ térdet hajtson és meg
hódoljon a minket kibeszélhetetlenül sze
rető Krisztus előtt.

Rozsnyón legutóbbi vallásos estén 
szavalatok, zene- és karénekszámok ke
retében Ivanics Béla kuntapolcai lelkész 
ta rto tt előadást „Krisztus örök idősze
rűsége“ címen. Irásmagyarázatot tartott 
és imádkozott Vargha Sándor esperes
lelkész.
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H Í R E K
Ismét közöljük a szórványgondozó 

lelkész és tanító urakkal, hogy lapunk 
húsvéti bővített számát szívesen bocsát
juk rendelkezésre önköltségi áron, tehát 
3 fillérért a pénz előzetes beküldése 
mellett.

Rádiós istenlisxíelcl lesz 
Nagypénteken 11.15 órakor a Deák-téri 
templomból. Prédikál Magócs Károly 
kerületi központi lelkész. Énekszámok 
a Dunántúli énekeskönyvből 192, 182. 
Orgonái Zalánfy Aladár. Karének: Kapi- 
Králik Jenő: Jézus halála. Énekel a 
Lutheránia Vegyeskar. Vezényel: Kapi- 
Králik Jenő.

Kitüntetés. A kormányzó úr ö fő 
méltósága a Protestáns Országos Árva
egylet nőválasztmányának elnöknőjét, 
Mehnert Ernőnét, az Árvaegylet ügyei 
körül 32 éven át k ife jte tt buzgó és ered
ményes munkásságáért a legmagasabb 
elismerésével tüntette ki.

Kapi Béla püspök az Országos Beth
len Gábor-Szövetség emlékvacsoráján 
Bethlen Gábor politikájának tanulságai
ról, nagyszabású emlékbeszédet mon
dott, melyben a nagy erdélyi fejedelem 
emberi, történeti és prófétai nagyságát 
fejtegette. Az egész nemzet várául épí
tette meg Erdélyt — mondotta a püspök
— s nemzeti sajátosságainak eltörlése
nélkül igyekezett az európai életközös
ségbe bekapcsolni. Prófétai lelke időfe
letti erővel szólal meg ma is s hirdeti, 
hogy a nemzet önmagában hordja célját 
és rendeltetését. Elpusztúl, ha eltörli sa
játosságait, történelmi hivatását, nemzeti 
értékeit, a nemzetteremtő és nemzet
küldő Istennel kerül ellentétbe, amikor 
önmagával ellentétbe jut. De a halállal 
játszik akkor is, ha árva különállással 
gyengíti magát. Bethlen Gábor értéke
léséhez — így végezte ihletett emlék
beszédét Kapi püspök — három szikla
lépcső vezet: emberi nagysága, amely
követésre és tiszteletre hív, történelmi 
nagysága, amely országló művén nyug
szik s prófétai nagysága, amely örök 
tanításokkal védi, vezeti nemzetét. (M. É.)

Raffay Sándor püspököt fájdalmas 
baleset érte. Hazulról indulóban, az Es- 
terházy-utcai egyházkerületi székház 
előtt, a jégtől sikos járdán elesett és 
két jobboldali alsó bordáját betörte. 
Érti János dr. egyetemi tanár megvizs
gálta Raffay Sándor püspököt s an
nak a reményének adott kifejezést, 
hogy az egyházvezér kemény szerve
zete hamarosan leküzdi a baleset kö 
vetkezményeit. A teljes gyógyulás azon
ban három-négy hetet igénybevesz és 
ez idő alatt a püspöknek mindenféle 
munkából ki kell kapcsolódnia. (M. É.)

Sztranyavszky Sándor ny. miniszter, 
egyházkerületi felügyelő az Óbudai 
Evangélikus Nőegylet szeretetvendégsé- 
gén előadást ta rtott. Krisztus egyházát 
ma különböző oldalakról érik támadások
— mondotta előadásában — és ezekkel 
szemben csak a kemény kötelességtelje- 
sítés nyújthat védelmet. Minden egyházi 
közületen belül is a hitbeli erők felfoko
zására van szükség, az egyházi gondo
latnak és intézményeinek szívós és szün
telen építésére.

A Magyar Luther-Társaság március 
11.-én ünnepi felolvasó ülést ta rto tt, 
amelyen dr. Révész Imre tiszántúli ref. 
püspök „A  debreceni kollégium m últjá
ró l“ ta rto tt előadást.

Várpalota. Február 25-én szép ün
nepség keretében iktatta be Takács Elek 
főesperes id. jószási Purgly Pál halálá
val megüresedett felügyelői tisztségbe 
a fiát, ifj. Purgly Pál nagyesztergári 
földbirtokost. S ugyanekkor iktatta be 
a másokfelügyelői tisztségbe Mórocz 
György másodbírót. A beiktatott új fe l
ügyelőket szeretettel köszöntötte dr. Bá
nyai Béláné a Nőegylet, Mórocz Etelka 
a Leányegylet és Lantai Gyula az If jú 
sági egylet nevében. Majd ugyanezen 
ünnepélyes alkalommal adta át Takács 
Elek főesperes a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr elismerő levelét Kalo- 
tás Bálint egyházfinak, ki több mint 
negyven esztendőt tö ltö tt el hűséges és 
lelkiismeretes munkában a gyülekezet 
szolgálatában. A helyi lelkész pedig a 
gyülekezet pénzbeli jutalmát adta át a 
kitüntetettnek. Az Ür áldása legyen a 
gyülekezet öreg szolgáján és az Ö ál
dása legyen az elhívott új felügyelők 
szolgálatán is.

Téli táborozás Ózdon. Az országos 
evangélikus ifjúsági egyesületek rende
zésében Ózdon a hegyaljai egyházmegye 
ifjúsági egyesületeinek vezetői részére 
téli táborozáson volt február 29 — már
cius 6. között. Az egyházmegyéből 24— 
28 résztvevője volt a táborozásnak, két 
i f jú a szomszédos gömöri egyházmegyé
ből jött. Előadók voltak Marcsek János 
esperes, dr. Vető Lajos alesperes, Niko- 
dénrusz János, Biszkup Sándor, Kiss Béla 
és Solymár András segédlelkészek, dr. 
Major Kálmán főorvos, Balázs Péter és 
Clement Gyula ózdi gyári mérnökök és 
Király Lajos szilvásváradi erdőgondnok. 
A résztvevők elméleti és gyakorlati k i
képzést nyertek az evangélikus ifjúsági 
munkára.

A Budapest-Angyalföldi Luther-Szö- 
vetség és Nőegylet március 3.-án ren
dezett szeretetvendégségén Danhauser 
László „A  misszió jelene és jövője“ cí
men előadást, Rimár Jenő írásmagyará
zatot tartott. Közreműködtek: Dr. Fel- 
ber Gyuláné szóló-énekkel, Sándorfalvy 
Sándor és Müller Pál hegedűjátékkal. 
Költeményeket adtak elő: Beke Kató és 
Rimár Ibolya. „Menjetek ezt elbeszélni“ 
c. missziói jelenetet Farkas Piroska, 
Cserhalmi Ilonka, Simon Erzsébet, He
gedűs Edit, Bursi Károly, Unger Kálmán 
és a vasárnapi iskolás gyermekek adták 
elő nagy hatással. Az est jövedelméből 
Kunos Jenő misszionárius feleségének 
kínai utazási költségeire 80 pengőt ado
mányozott a Luther-Szövetség.

Tokaj. A gyülekezeti Luther Szövet
ség március 3-án teadélutánt rendezett 
a nyíregyházi Szeretetotthon és a gyü
lekezet szegényei javára, melyen Joób 
Olivér nyíregyházi lelkész az evangélikus 
böjtről ta rto tt előadást, Tomcsányi Etel
ka diakonissza testvér bibliát magyará
zott, a diakonissza testvérek és a nyír
egyházi teánykör tagjai énekszámot, 
jeleneteket és szavalatokat adtak elő. 
Március 12-től 17-ig Balczó András nyír
egyházi püspöki m. lelkész a gyülekezet
ben evangelizációt tart.

Felsőszeli. Szántó Róbert budapesti 
lelkész három napos böjti körútat tett

a Felvidékkel visszakerült evangélikus 
községekben és ott hirdette az Igét. 
Felsőszeliben március 8.-án este isten
tiszteletet ta rto tt, utána az evangélikus 
ifjúsághoz intézett szózatot. Március
9.-én ugyanott vallásos esten beszélt, 
majd az alsószeli gyülekezet előtt ta r
to tt böjti előadást. Március 10.-én, va
sárnap az újkomáromi gyülekezetben 
szolgált, mégpedig délelőtt igehirdetés
sel, délután böjti előadással.

Rábaszentandráson 10.-én vallásos-est 
volt, melyen Lukács István lapunk szer
kesztője ta rto tt előadást. Túrmezei E r
zsébet verseiből szavaltak: Gáncs Jolán 
és Szalay István. Az ifjúság szép sza
valókórussal szerepelt Sülé József tanító 
vezetése mellett. Kezdő és záróimát a 
helyi lelkész mondott.

A meszleni evangélikus ifjúsági egye
sület a tél folyamán színelőadást ren
dezett. A szereplők rutinos játékát sok 
tapssal jutalmazta a hallgatóság. Ezen 
kívül rendezett egy családi összejöve
telt. (Szülők és ifjak találkozása.) Ez al
kalommal az ifjúsági házban fehér te
rített asztalok várták a vendégeket, k i
ket az ifjúság énekszámokkal, szavala
tokkal, jelenetekkel, monológokkal és 
magyartáncokkal gyönyörködtetett. Az 
összejövetel jelentőségét a lelkész mél
tatta. A műsorszámok közt a leányok 
teát szolgáltak fel. A két est bevétele 
272 pengő volt, melyből az ifjúsági há
zat vaskerítéssel és vaskapuval látja el 
az egyesület. Résztvett az egyesület az 
iskolánkívüli népművelési munkában is, 
amennyiben az előadások kísérő műso
ráról gondoskodott a tanító vezetésével, 
így tette az előadásokat vonzóvá és lá
togatottá.

Hatvan. Március 3.-án bö jti előadás 
volt, melyen Kósa Pál rákoskeresztúri 
lelkész „M it tett értem Krisztus“ és 
Kühn Ernő aszódi vallástanító-lelkész 
„M it tegyek én Krisztusért“ címen ta r
tott előadást. Gyulavári Endre és Sifter 
Kató Reményik-verseket adott elő, A 
kezdő imádságot Bárdos Lajos reformá
tus lelkész, a befejezőt a helyi lelkész 
mondotta. Az offertórium egy havonta 
megjelenő gyülekezeti levél céljait szol
gálja.

Somlószöllős. Fekete vasárnapján ta r
totta az ifjúság a szokásos böjti vallá
sos estet. Mély értelmű előadás, gyer
mekkar, három szólamú leánykar, Gu- 
bics Irma és Szőke Vilma szavalata kel
tett áhítatot a nagyszámban megjelent 
hívőkben. Az énekkarokat Gereben 
László tanító vezette.

A lajoskoniáromi ifjúsági egyesület 
minden hétfőn vallásos, minden csütör
tökön önképzőköri összejövetelt tart, 
melyeken az egyesületi tagok imádkoz
nak, szavalnak, felolvasást tartanak a 
lelkész vezetése mellett. Összejövetelei
ket ilyen öntevékenységgel mélyítik el.

A nemeskajali missziós egyház jan. 
21.-én tartotta  tisztújító közgyűlését. A 
gyülekezet egyhangú bizalommal egy
házfelügyelővé választotta régi érdemes 
tanítóját: Takáts Sándort. Gondnok: Kiss 
Lajos, pénztáros: ifj. Gőce Dániel. A 
presbitérium tagjai: Gőce László, Hor
váth Zsigmond, Szombath Árpád, Gőce 
Dezső (lg. fia), Farkas Sándor, Gőce 
Dániel, Bábi István, Gőcze Dezső. Elöl
járóit úrvacsoraosztás és eskütétel után 
Aranyi József missziós lelkész beiktatta 
hivatalukba.
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Evangélizáció legutóbb Tiszaföldvá- 
ron volt. Kérjük az Urat, hogy amíg 
ta rt a kegyelmi idő, adjon ébredést 
egyházunkban.

A Szentetornyai Luther Szövetség
1940. március hó 10-én műsoros teaestet 
rendezett. Utána offertórium volt.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Isten utáni vágyat Oroszországban

sem lehet elfojtani ma már. Nem hivata
los vallásos szervezetek száma — egy 
orosz újság tanúsága szerint — egyre nő. 
Egyre többen vannak, akik papi szolgá
latot végeznek, hivatalos felszentelés 
nélkül, Istentől való elhivatottságukra 
hivatkozva. Az istentiszteleteket gyak
rabban tartják magánházakban, mint 
templomban. Nyilvános temetés helyett 
— a temetési szertartás feltűnő és így 
kockázatos lenne — földet hoznak a sír
ról a templomba s miután a vallásos 
szertartást elvégzik felette, visszaviszik 
a temetőbe. Ezt úgy veszik, mintha az 
egyház temette volna el a halottat, bár 
pap nem volt a sírnál. A keresztelés úgy 
történik, hogy a pap az üvegben hozott 
vizet megáldja és a szülők ezzel otthon 
meghintik gyermeküket. Egyházi esküvő 
is úgy történik, hogy a pap elvégzi a 
szertartást két gyűrű felett és akik eze
ket viselik, megáldottaknak tekintik há
zasságukat. A jelzett kommunista lap 
e tényeket annak bemutatására hozza 
fel, hogy a papok milyen „fö lda la tti“ 
módon végzik munkájukat.

A svájci protestáns egyházak szövet
sége 63 ezer svájci frankot küldött a 
finneknek.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Születés: Kercsmár Zoltán missziós 

lelkészt és nejét Bácz Gizellát Isten 
leány gyermekkel áldotta meg, k i a 
szent keresztségben M á r i a  G i z e l l a  
nevet nyert.

Eljegyzés. S t é b e r l  Zsuzsanna  és 
B e n k ő  I s t v á n  evangélikus lelkész 
Gyula, jegyesek.

Esketés: B o k o r  J o l án t ,  Bokor
Sándor egyházközségi gondnok és Hor
váth Ida leányát február 24.-én vezette 
oltárhoz, a répcelaki evangélikus temp
lomban Pe t ő  János  m. kir. csendőr
törzsőrmester, Pető János és Sümegi 
Rozália fia. ____

T c s lv é r e g y ö á z  g y á s z a .  Sa l
la y  István református lelkész, a Bethá- 
nia-Egylet főtitkára, a magyar protes
táns egyháztársadalom régóta dolgozó, 
igen hasznos, áldott munkása hosszú 
szenvedés után, ötvenkét éves korában 
elhunyt. Szolgálatának áldott hatásai 
evangélikus egyházunk életében is érez
hetők voltak.

Halálozás. Gr eg us s  G y u l a  a kassai 
evangélikus I. egyházközség lelkésze, 
nyug. tábori alesperes, a Ferenc József-

rend lovagja, az I. oszt. Érdemkereszt 
(fehér-piros szalagon), a Piis Meritis és 
több más hadi kitüntetés tulajdonosa s 
több magyar egyesület vezetőségének 
tagja, ezenkívül minden magyar társa
dalmi megmozdúlásnak lelkes és bátor 
harcosa, életének 72. évében, 51 évi 
evangéliumi szeretetben gazdag, áldásos 
lelkészi működése után f. hó 9.-én el
hunyt. — Id . B o d r o g i  B l a s k ó  Jenő 
ny. MÁV-segédtiszt, a putnoki missziói 
kör buzgó presbitere, lapunk áldozatkész 
olvasója, életének 83. évében elhunyt. — 
Feltámadunk!

M A G Y A R  G A Z D A
Vegyes. Gyümölcsfáink téli permete

zésénél vigyázzunk arra, hogy a perme
tezést száraz, fagymentes napon végez
zük. Ha ugyanis fagy van, a permetlé 
ráfagy a rügyekre és árt azoknak. Esős 
időben pedig azért nem szabad perme
tezni, mert az eső a szert lemossa és 
semmi hatása sem lesz a permetezésnek. 
Amikor a meleg következtében a fák 
nedvkeringése megindul, és rügyezni 
kezdenek, nem szabad az úgynevezett 
téli permetezést alkalmazni.

Terményárak. Búza 20.15—21.15, rozs 
16.00—16.45, árpa 17.60—22.70, zab 21.40 
—21.65, takarmányliszt 14.10—17.05 P 
métermázsánként.

Az aszódi leánynevelő intézet április
l.-re mennyiségtan-szakos polgári, vagy 
középiskolai helyettes tanárnőt keres.

1—1

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

3—8

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az öszeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

Saját készltményü útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

2 és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
2  választékban és a legolcsóbb arban

M IT H -n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2 .

Kölcsönsegél yző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Elhelyezkedne komoly, evangélikus 
vallásu nős ifjú  ember, gazdaságban 
magtárosi s ehhez hasonló minőségben. 
Esetleg pénzintézetnél, törvényszéknél, 
postánál küldöncnek, levélhordónak, na
gyobb cégeknél kaucióval árúkísérőnek. 
Címe válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatalban. 2—3

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EG/HÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u. 
8—10 (Ev. bérház.) Telefon : 186-332, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

V I R Á G O T ,
S Ä O S Z Q R U T
legolcsóbban

S t I  X M É - t ó l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó*-ra 
hivatkozik, lQr°lo engedményt kap I

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

15— 16

Az eredeti kisméretű

L u fh e r-ró z s á k
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnőki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények é t zétzléezegek gyártása. 

S z o m b a t h e l y ,  P ü s p ö k -b a z á r

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)
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K A P I  B É L A
1910-ben

Lnptula jdono* : 
Dunántúli Luther-Szüvetság.

Megjelenik minden vasárnap.

In g y tn  m alléklat tané? a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

B e o lvad t la p o k  : 
935-ben a Jöjje tek énhozzám 

1938-ban a fe lv idék i Lu the r.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Er6s vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk!

A  Harangazó 
•ze rke iz tö -k iadóh iva ta la

GYŐR
I I . ,  P e tö fi-té r 2.

E lőfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P 4 0  fillé r , 
egy évre 4 P 80 fillé r . 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postacsekkszám la: 30,526

é n  t u d o m ,  h o g i j  a z  é n  í D e g ü á l t ó m  é í  é s  u t o l j á b a  a z  é n  

p ó l ó i n  f e l e t t  m e g á l l .  3 ób 1 9 : 2 s.

Halott volt és imé él!
Jézus a mi bűn ein kért halálra adatott 

és fe ltám asztato tt a mi m egigazulá- 
sunkért. Róm a 4, 25.

Husvét napján történt a világtörténelem leg
nagyobb eseménye.

Jézus lélekben megelevenítve feltörte a halál 
birodalmának kapuját és megnyitotta az utat a halál 
sötét völgyéből az élet fényes birodalmába.

A halál hatalma immár meg van törve. A test 
is fölszabadult a halál ereje alól.

Ez az, ami husvét napján történt, amikor Jézus 
teste föltámadt a sírból.

Nagy üzenet.
A husvét evangéliuma azonban egy még ennél is 

dicsőségesebb üzenetet tartalmaz számunkra, akik 
nemcsak a halálnak eljegyzett emberek, hanem a 
halál ítélete alá vetett gonosztevők is vagyunk. Azt 
hirdeti nekünk, hogy Krisztus test szerint való fö l
támadása tulajdon kezével odajegyzett aláírása Isten
nek megkegyelmeztetésünk amaz okmánya alá, ame
lyet Jézus eszközölt ki számunkra.

Amikor Isten kibocsátotta Jézust a halál birodal
mának kapuján és föltámasztotta testét a halálból, 
ezzel ég és föld, sőt még a pokol számára is nyil
vánvalóvá tette, hogy elismeri az emberi nemzetség
gel való elszámolást, amely Jézus halálakor záratott 
le. Ezért mondja az apostol: „Feltámasztatott a mi 
megigazulásunkért.“

S husvétnak ez a legörvendetesebb üzenete: el
végezett dolog fölmentésem és a róla szóló okmány 
Isten tulajdon aláírásával vár reám husvét reggelén. 
Ha oda állok a Krisztus keresztje alá, akkor a magam 
adóslevelét olvasom, de azt is látom, hogy az Meg
váltóm nevére van átírva.

Az ő  nyitott sírjában újra megtalálom Isten adta 
bizonyítékát annak, hogy Jézus megfizetett értem, 
így tehát szabad vagyok.

„Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meg
halt, sőt —  ami még több — aki fel is támadott!“ 
Halleluja!

Ole Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A kereszt ma „divatba jö t t “ . 
Jobban, mint valaha. A világ tele 
van kereszttel.

Azt jelenti ez, hogy ez a világ 
megtért a kereszthez? Sajnos, sem
miképpen! Ez a világ tele van ke
reszttel és mégis ebből a világból 
ma is hiányzik a kereszt. Nem él, 
hanem visszaél vele. Csalja, áltatja 
magát a kereszt jelével, hogy meg
kerülhesse a kereszt lényegét.

Nézzük csak, mire használja ez a 
világ a keresztet.

Használja dísznek. Pedig a ke
reszt nem volt mindig díszfa. A ha
lálbüntetés eszköze volt, tehát bi
tófa.

A kérészi.
Irta : Szabó József.

Használja a világ a keresztet 
jelnek is. Konstantin római császár 
állítólag fényes keresztet látott az 
égen. Alatta írást is olvasott: „E 
jelben győzni fogsz!“

Nem az a bűn, ha valaki jelnek 
és jelvénynek használja a keresz
tet. Bárcsak függne minden család 
hajlékának falán feszület és lenne 
minden középületen kereszt. Az a 
bűn, mikor a keresztet csak jelnek 
és jelvénynek használják. M ikor 
pártpolitikai jelszóvá és jelvénnyé 
sülyesztik azt, ami felette áll min
den politikánalj^J^ilíűt^íJoronggá 
teszik a kej£S$tét. A iffÜ m ^zért,

mcrt m m Ä f f

a keresztet nem lehet Krisztustól 
elszakítani. A keresztet az teszi ke
resztté, hogy rajta Isten Fia meg
halt miattunk, helyettünk, érettünk. 
Maga a kereszt anyaga nem segít 
rajtunk, hiába akasztjuk k i és hiá
ba csókolgatjuk. Krisztus kereszt
fái engesztelő halála az, ami segít 
rajtunk. Vigyázzunk hát, hogy el 
ne válasszuk a keresztet Krisztus
tól. Mert ezen az úton visszaélésbe 
tévelygésbe, — bálványimádásba 
eshetünk. Aki a Krisztustól elvá
lasztott keresztet imádja s abban 
bizakodik, az éppen úgy vétkezik 
az első parancsolat ellen, mert 
éppen olyan bálványimádó, mint aki
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rendőri körözés ügyes fogásaként 
kerül kézre, hanem Istentől adatott 
ellenségei kezébe. Ő maga is min
dig így jelenti tantíványainak a ha
lálát: „  .. . a pogányok kezébe 
adatik . . . “  Ez a halál nem kény
szerű halál, hanem önmegadás. 
Anélkül, hogy ez csökkentené a 
a megfeszítők felelősségét, Krisz
tus maga teszi le életét. A kereszt 
tehát több, mint az ö  vesztőhelye.

Valaki azt mondotta, hogy Krisz
tus számára a Golgota a becsület 
mezeje volt. Meghalt ügyéért a ke
reszten, mint ahogy elesik a hős 
a hazáért a becsület mezején. Ter
mészetes, hogy ebben is van igaz
ság.

A kereszt és a korona.

.........11,T .

A kereszt lényegét akkor köze
lítjük meg, ha az Ótestámentomi 
oltár szolgálatára gondolunk. Az 
oltár arra szolgált, hogy rajta ál
dozatot mutassanak be engesztelé- 
sül a bűnért. S ami az ótestámen
tomi oltáron szakadatlan ismétlés
sel sem tudott megtörténni, az tö r
tént meg Isten Báránya áldozati 
halálában a kereszten. „Krisztus 
pedig megjelenvén, mint a jöven
dő javaknak főpapja, a nagyobb 
és tökéletesebb, nem kézzel csinált, 
azaz nem e világból való sátoron 
keresztül és nem bakok és tulkok 
vére által, hanem az ő  tulajdon 
vére által ment be egyszer minden
korra a szentélybe ÖRÖK VÁLT- 
SÁGOT SZEREZVE . .

A kereszt tehát oltár. Rajta a 
szentségében megsértett Isten, — 
Fia halálában maga vette meg ma
gának azt az elégtételt, amit az Is
ten szentségét megsértő ember so
hasem tudott volna megadni. Az 
áldozat megtörtént. Bizonyítéka a 
kereszt. Mostmár az Isten ki van 
engesztelve. Mostmár az Isten 
Atyánk. Mostmár megmeneked- 
tünk, mert bűnünk számlája ki van 
fizetve. Mostmár élünk, ment bűn
bocsánatot kaptunk.

A középkorban valahol nagy 
bűnt követett el egy kovács. A fa
lun esett gyalázatot csak halál mos-

bármely más emberi faragványt 
imád és bizodalmát abba helyezi.

A kereszttel való még egy visz- 
szaélésre kell rámutatnunk. M ikor 
a keresztet kegyes szólamnak 
használják. É rtjük rajta azt az ép
pen keresztyén körökben gyakori 
jelenséget, mikor mindenféle szen
vedést gyűjtőnévvel keresztnek 
neveznek. Keresztnek csak az ne
vezhető, ami az Űr Jézus szá
mára is keresztté tette a keresz
tet. Az Űr Jézus keresztjét is nem 
a súlya, még csak nem is gyöt
relme tette keresztté, még csak az 
sem, hogy Ő azon a kereszten meg
halt, hanem az, hogy Ő azon a ke
reszten Önmagáért, Istenért, a hi
tért halt meg. Keresztnek ma is 
csak az a szenvedés nevezhető, 
ami az Űrért ér bennünket. A 
keresztyén embert hitvalló ke
resztyénné, a keresztyén egyházat 
hitvalló egyházzá éppen ez a ke
reszt teszi.

Miben van hát a kereszt lénye
ge? M it jelent hát nekünk igazán 
a kereszt?

A kereszt Krisztus számára is 
bitófa volt, akárcsak a vele együtt 
megfeszített két lator számára. Ki
végezték rajta, mint a gonosztevő
ket szokták. De nem ez a kereszt 
lényege. Az Űr Jézus ugyanis nem

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 15

Irta : Mohr Gedeon. Kassa.

— Hát Mihály volt gyilkosa! Sok gonoszsága között még 
ez is a lelkén szárad. Talán gyengeségnek látszik ez Gyurká
nál, de nem tudott rá haragudni. Inkább sajnálta.

— M ily nyugtalan lehet az élete. Lelkiismerete nem ad 
neki békés percet. Istenem, légy neki irgalmas! — fohászko
dott. Oly jó érzés áradt el rajta, hogy tudott imádkozni ellen
ségéért.

Gondolatai gyorsan vitték. El is felejtette figyelni a 
környéket. Teljesen ráhagyta magát Csillagra. A sötétben 
nem félt, mert tudta, hogy nappal sem kisebb veszélyektől 
óvja a Mindenható.

Csillag egyszerre megtorpant, s óvatos léptekkel félre
állt a sűrűbe.

—• Ide akartál hozni, lovacskám? — kérdezte a fiú szere
tettel s megveregette nyakát.

A csikó nem nyihentett fel szokott kedves módján a 
becézésre. Csendben figyelt, még lélegzetét is visszatartotta. 
Gyurka is feszülten kémlelte a környéket.

Léptekre lett figyelmes. Valaki nem az S alakban ka
nyargó úton, hanem egyenest az utakat keresztbe véve jö tt 
felfelé. A nehéz mászás zihálóssá tette lélegzését. A hold köz
ben eltűnt. Koromsötétség lett. Gyurka magában dicsérte lova 
éles ösztönét. Útközben annyira elmélyedt gondolataiba, hogy 
akár egy század katonaság jöttét sem vette volna észre. 
A távoli alak mindinkább közeledett. Ha azt akarják, hogy 
fel ne fedezze őket, engedniük kell, hogy tovább menjen. 
A következő fordulóig az úton elébe kerülnek, sőt vissza is 
hagyják. Csillag csendben, lassan végignyúlt a földön. Gyurka 
melléje telepedett. Hátha vadorzó, vagy haramia az éjszaka 
vándora. Rejtve kell maradni. Gyurka mindenben a ló ösztö

nére hallgatott. A titokzatos alak már egészen a közelükben 
járt. Ép feléjük tartott. Mintha tudta volna, hol bujkálnak! 
A leselkedők fektükből mit sem látva, csak a nehéz lélegzést 
hallották.

Az idegent már csak pár lépés választotta el tőlük. 
Gyurka egészen kinyujtódzott a földön. Az idegen közeledett, 
Szaporán szedte lábait. Egy . . .  kettő . . .  három . . .

— Jaaaj! — szisszent fel Gyurka és az ajkába harapott, 
hogy fájdalmát elnyomja. A másik csizmájával k inyújtott ke
zére hágott. Ruhája súrolta a fiú arcát. Kezében sajgó fájda
lommal nézett utána. S ekkor megismerte. A magános vándor 
Erzsók volt.

— Hogy megmondta édesanyám! — csodálkozott magá
ban — s milyen okos az én paripám!

Csillag már messziről megszimatolta úrnőjét és előle 
bújt el.

Ezalatt az asszony már messzire jutott. Csillag felállt. 
Gyurka nyeregbe pattant és gyors iramban igyekeztek tovább. 
Bátran folytathatták a mászást, mert i t t  az út nagyot kanya
rodott. Erzsókkal már nehezen kerülnek össze.

— Lassan az éjszaka sötétje kezdett felengedni. A te li
hold már régen lebukott, de kelet felől derengő fehérség 
tűnt elő. A nap még messze pihent a hegyek alján, de valami 
józan, tiszta fény kezdte már elűzni az éjszaka árnyait.

Gyurka megborzongott. Hűvös volt.
Lábuk alatt egy-egy patak vize csobbant meg. Csillag 

rövid idő alatt már másodszor tette meg ezt a meredek utat. 
De rajta mi sem látszott. Fiatal, okos fejecskéjét vidáman 
szedegette, mintha csak most indult volna el. Kitartó állat volt. 
Vagy talán a sebek is hajtották előre? S boldoggá tette, hogy 
kedves, jó barátját vihette a hátán?

Mire a Zátony-csúcs közelébe értek — Gyurka már régen 
eltalálta, hogy oda igyekeznek —■ annyira kihajnalodott, hogy 
jó l k i lehetett venni mindent. A lovacska megállt az erdő
szélen és a sűrűbe vette magát. A fiú  leszállt, kinézett a fák 
közül: a csúcson kékruhás katonák mozogtak.
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háttá le. Ki is mondták a kovács 
fejére a halálos ítéletet. De a ko
vácsot egyébként mindenki szeret
te. Különben is: csak ez az egy ko
vács volt hét vármegyében. Mi lesz, 
ha kivégzik? Asztalos azonban, 
lám, van kettő. Végezzük ki hát a 
kovács helyett az egyik asztalost, 
így is lett. Ugy-e milyen igazság
talanság!

Minden hasonlat sántít. De any- 
nyi talál belőle, hogy a bűnt mi 
követtük el, Isten a mi fejünkre 
volt kénytelen halálos ítéletet szab
ni s mégis az Ártatlan halt meg 
miattunk, helyettünk, érettünk a 
kereszten. Ez is igazságtalanság! 
Más szóval kegyelem.

A kereszt a kegyelem fája. S a 
legnagyobb kegyelem az, hogy ne
kem is a kegyelem fája.

Ám függeszd szobád falára, ám 
hord gomblyukadban Luther-rózsa- 
ként, de el ne feledd, hogy a ke
reszt nem dísz, nem jelvény, nem 
szólam, hanem véres oltár, ame
lyen bűnödért lett engesztelés.

Kegyelem, ha elfogadod!
Ítélet, ha megveted!!

Nagypénielcen, vagy ßus- 
vétHor az evangélikus ember úrvacsorá
val él. Ha a templomban nem tud, akkor 
otthonában.

A fe ltám ad ott
K risztus.

Irta: D. Kapi Béla püspök.

A húsvéti történet angyalizene- 
tének van egy elfelejtett mondata. 
Az angyal ezt a szót intézi az üres 
sír szájánál megálló asszonyokhoz: 
„Mondjátok meg az ő tanítványai
nak és Péternek, hogy előttetek

Az élet Királya.

megyen Galileába, ott meglátjátok 
őt, amint megmondotta néktek.“

Boldogító izenet a tanítványok 
számára, hogy a feltámadott Krisz
tus előttük megy Galileába és meg
láthatják őt.

Boldog izenet minden ember 
számára, hogy Jézus azért lép ki 
sziklasírjából, hogy élő személy
ként vándoroljon mindnyájunk 
előtt a földi élet mezőségén. Állan
dóan előttünk megy és mi egészen 
világosan láthatjuk útjelző nyo
mait.

Előttünk megy hű vezetőként. 
Nem sírboltba és mennyekbe zárt 
vallási fogalom, hanem örök élő 
személy. H itünk szemével világo
san 'látjuk. Lelkűnkkel elérjük. 
Imádságunkkal megragadjuk ke
zét, igéjében meghalljuk hozzánk 
intézett szavát. Döntő jelentőségű 
mindez életünk irányára, beren
dezkedésére és tartalmára. Nem 
lehet helytelen életünk, ha őt ma
gunk előtt tudjuk. De viszont nem 
lehet helyes a mi életünk, ha nem 
látjuk magunk előtt Jézus nyom
dokait.

Az élet ma is megmutatja a fel
támadott Krisztust. Tartsunk szem
lét ebből a szempontból a nemze
tek felett. Szokásaik, szellemük, 
hitük, erkölcsük, lelkiségük bi
zonyságot tesz arról, hogy áthala-

13. Liedemann Ákos.
Vad, kegyetlen szélviharok, zivatarok, tán egy-két villám- 

csapás is, erősen megtépázták már a Zátony-csúcsot. Hatalmas 
sziklákat málasztottak le belőle, melyek súlyuknál fogva 
különböző távolságra gurultak alá. Egyik-másik egészen a fák 
közé jutott. A levált szirtek idővel olyanok lettek, mintha 
kezdettől fogva ott álltak volna. Aljukban fű és erdei növé
nyek burjánzottak, oldalaik pedig elmohosodtak.

Gyurka világosan tudta, hogy Csillag őt ide nem hiába 
hozta. Valami csodálatos, ösztönös megérzés sarkantyúzta. 
Terepszemlét tartott. A csúcson távoli alakokat látott mozogni, 
akikről csak annyit állapíthatott meg, hogy császári katonák. 
Ép tűzrakással voltak elfoglalva. Nagy halom rőzsét hordot
tak már előbb össze, abba csiholták a tüzet, mely csak lassan 
éledt. A gallyak nedvesek voltak.

A fák közül mohos, sziklák fedezékében lopakodott 
Gyurka fölfelé. A nyugati oldalon lovakat pillantott meg. 
Vígan ropogtatták az abrakot. Farkukat lóbál ták mintha le
gyet kergettek volna. Nevetségesnek látszott ez a mozdula
tuk a hideg márciusi reggelen. Inkább jókedvüket juttatták 
így kifejezésre.

A leselkedőnek lovacskája ju to tt eszébe. Bezzeg neki 
nincs mit rágcsálnia! Pedig, hej, rászolgált nagyon. Ezért a 
mai éjszakáért kettős adagot érdemelne! Gyurkának vad gon
dolata támadt.

— Mi lenne, ha egy keveset vinnék neki? Senki sem 
venné észre. A lovak sem éreznék meg azt a hiányzó pár 
zabszemet.

Már-már nekiindult, hogy süvegébe összemarkolásszon 
egy kis abrakot, de valami belső hang megszólalt lelkében. 
Feddőn felelősségre vonta:

— Tiéd az az eleség? Tudod mi az, ha valaki a másét 
veszi el?

— De én csak egy egész keveset akarok összeszedni! 
Senkinek sem ártok vele — próbált védekezni. — A körü l
mények kényszerítenek. Inkább éhezni hagyjam lovacskámat?

— Mindegy! A másét veszed el — felelt a belső hang.
— Tolvaj lennék! — riadt rá Gyurka a valóságra. — 

Istenem, segíts! — fohászkodott.
Ahogy elnézte a vidáman reggeliző ménest, csodálkozva 

hunyta össze szemét. Jól lát? A többiek közé ékelődve, egy 
ismerős szürke paripa is jókedvűen emeli fel értelmes fejét 
és ropogtatja az abrakot. Homlokán ragyog a fehér fo lt. Segí
tett magán a maga módján.

— Köszönöm, Atyám, hogy nem kellett vétenem ellened 
— rebegte buzgó hálatelt szívvel a fiú.

A sziklák mögé lapulva, mind közelebb ju to tt a csúcs
hoz. A nap első, gyenge sugarai, mintha nagy, vörös legyező 
nyílt volna ki, beragyogták a keleti égboltot. Gyurka nem 
egyszer száraz ágra hágott, mely recsegve tört össze lába 
alatt. Meghúzódva figyelt fel ilyenkor, nem veszik-e észre ott 
a csúcson. A katonák nevetgélve, tréfálkozva heverésztek a 
már javában pattogó, lángoló tűznél. A sólymok is zavarogtak. 
Senki sem gondolt rá, hogy valaki meglesheti őket.

Gyurka közben egészen a házikóig jutott. Meglepetten 
fü lelt egy ideig. Hátulról került a kunyhóig és a nem túlsá
gosan vastag falon keresztül zokogást, szívettépő sírást hal
lott. Nyugatról kerülte meg a faalkotmányt hogy a katonák 
figyelmét elkerülje és a félig zárt ajtó hasadékán nézett a 
szobába. A nap ragyogó sugarai az ajtó nyíló oldalán hullot
tak befelé.

— Hát ezt k i tehette? — ismerte fel a helyzetet egy
szerre. — Csak nem a katonák szúrták le Józsi bácsit? Sze
gény, szegény Józsi!

Nagyon megértette a másik bánatát. Magát képzelte az 
ő helyébe. Mi lenne, ha neki kellene így saját jó atyja élette
len teste fölé hajolnia!

— Azt nem — lett Gyurka határozott — Azt én nem 
engedem, Isten kegyelmével élve, egészségben hozom őt 
vissza. —- Eszébe ju to tt előző nap te tt fogadása. — Én kitartok 
amellett!!

(Folytatjuk.)
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dott-e Jézus országuk földjén s 
életük országútján állandóan előt
tük jár-e? Különösen nagy tö rté 
nelmi válságokban bebizonyoso
dik, hogy melyik nép életében élő 
király a feltámadott Krisztus. Finn 
testvérnépünk hónapokon át védel
mezte hazáját, nemzeti független
ségét, evangélikus hitét hatvanszo- 
rosan nagyobb orosz embererővel 
szemben. De az első naptól az 
utolsóig láthatta az egész világ, 
hogy az élő Jézus áthaladott o r
szágukon s állandóan előttük megy. 
Békekötésük fájdalmas, igazságta
lan és erőszakos, de azért nem je 
lent sírboltba temetkezést, mert az 
élő Krisztusra támaszkodva kezdik 
meg újjáépítő munkájukat. *

Az állam életében szintén döntő 
jelentőségű, hogy számol-e a fe l
támadott Krisztussal, mint örök élő 
királlyal. Eszerint állapítja meg 
célját, hivatását, törvényeit. Ehhez 
szabja az örök Istenhez és a világ
hoz való viszonyát. Ennek meg
felelően értékeli és becsüli polgá
rainak vallását és hitét.

A községek élete szintén a fe l
támadott Krisztushoz való viszo
nyuk szerint formálódik. Látunk 
falvakat, melyekben hiába hívogat
nak a harangok, hiányzik a vallá
sosság, pusztul az erkölcs, elnémul 
a gyermekkacagás, születés e lőtt 
meghal a gyermekigéret, elfogy a 
szeretet, a hűség, az önfeláldozás. 
Miért? Mert Jézus áthaladott 
ugyan a községen, de az emberek 
nem mennek nyomában. Azután 
látunk olyan községeket, melyek 
életükkel, munkájukkal, erkölcsük
kel és vallásosságukkal éppen az 
ellenkezőjét bizonyítják. Az embe
rek szeme a községen áthaladó 
Jézuson pihen, boldogan mennek 
nyomában s a feltámasztott Krisz
tustól új életet kapnak ajándékul.

A családok életében szintén a 
feltámadott Jézushoz való viszony 
a döntő. Lélekben, erkölcsben, 
életszínvonalban, vallásosságban 
felemelkedik az a család, mely m in
den napját és életének minden 
gondját a feltámadott Krisztus ke
zébe helyezi. Feltárja előtte a jta

ját, engedi asztalához ülni, beszél 
hozzá, mint ahogyan testben élő 
szeretteihez beszél és hallgatja sza
vát, mint ahogyan a gyermek f i 
gyel szülői szavára.

Ama húsvéti közlésből, hogy 
Jézus előttünk megy és mi meg
látjuk őt, saját állásfoglalásunk 
által válik húsvéti beteljesülés. 
Nekünk magunknak kell rendez
nünk Jézushoz való viszonyunkat, 
és pedig olyként, hogy nem en
gedjük őt sírboltban maradni, nem 
is képzeljük őt a mennyekben el
zárkózó hatalmasságnak, hanem 
előttünk járó, velünk élő, minket 
segítő, szent, élő személynek.

Ez a húsvét Isten kegyelméből 
adott nagy csodája: feltámadást 
ad és nekünk ajándékozza a fel
támadott Krisztust. Tudnunk kell 
azonban, hogy a feltámadás el
választhatatlan a feltámadott Krisz
tustól!

Mikor urvacsoráziál utol
jára ? És a tieid, akiket az Isten a te 
gondjaidra bízott ?

Ünnepi üzenetek.
A z  é d e s a n y a  ü z e n e t e  g y e r m e k e i n e k  n a g y p é n t e k

é s  h u s v é t  ü n n e p é n .
,,M crt a Krisztusnak szerelme szo

rongat minket, úgy vélekedvén, hogy
ha egy m eghalt mindenkiért, tehát 
m indazok m eghaltak; és azért halt meg 
m indenkiért, hogy akik élnek, ezután 
ne maguknak éljenek, hanem annak, 
aki ére ttünk meghalt és feltám aszta
to tt."  II. Kor. 5, 14—15.

Ha elérkezik egy-egy nagy csa
ládi ünnep, az édesapák és édes
anyák szívét ellenállhatatlanul szo
rongatja a vágy, hogy gyerme
keiknek örömöt szerezzenek, né
k ik  drága, kedves ajándékot adja
nak. Nagypéntek és husvét ünne
pén a te lelki anyád, evangélikus 
egyházad is vágyva-vágyik arra, 
hogy néked örömöt szerezzen, té
ged megajándékozzon. Megaján
dékozzon legdrágább kincsével, 
az értünk megfeszített és feltáma
dott Krisztus evangéliomával.

A világ nagyon lebecsüli ezt az 
ajándékot. A világ a múlandó fö l
di javak, a csengő arany után fut. 
Pedig bűnös, beteg lelkének nem 
az élettelen, sápadt arany szerez 
gyógyulást, hanem az élő Krisz
tus. A jeruzsálemi templom Ékes 
kapujában kolduló szerencsétlen 
nyomorék továbbra is nyomorúlt 
koldus maradt volna, ha Péter 
apostol oda nem lép hozzá e sza

vakkal: „Ezüstöm és aranyom nin
csen nékem, hanem amim van, azt 
adom néked: a názáreti Jézus 
Krisztus nevében kelj fel és já r j! “ 
(Csel. 3, 6.) Amíg Jézus Krisztus
sal nem találkoztál, te is sánta 
koldus vagy. Bármennyire szeret
nél, nem vagy képes járni sem az 
Istenben való hitnek, sem a fele
baráti szeretetnek, sem az örök 
élet reménységének az útján. Élő 
hit helyett hitetlenség, segítő sze
retet helyett önzés és gyűlölet, 
boldogító reménység helyett sö
tét reménytelenség tart hatalmá
ban. De ha egyszer a nagypénteki 
és húsvéti evangéliom által végbe
ment az élő Krisztussal való talál
kozásod, ha volt igazi nagypénte
ked és husvétod, akkor ujjongó 
lélekkel veted le koldusrongyaidat, 
mert te lettél a világ leggazdagabb 
és legboldogabb embere. Hogyne 
lennél gazdag, hisz tied lett Krisz
tus, hogyne lennél boldog, hisz 
Krisztus által bizonyossá lettél afe
lől, hogy bűneid meg vannak bo
csátva, Isten szeret téged, s a ha
lál után örök üdvösség vár reád.

Nincs ezen a kerek világon gaz

dagabb és boldogabb ember a 
Krisztusban hívő evangélikus em
bernél. Nem sánta koldus immár, 
hanem az örökkévaló Isten meg
gyógyult, gazdag gyermeke, aki 
örvendező szívvel já r Krisztus 
nyomdokain, hálás szívvel tesz 
bizonyságot a bűnökkel, gondok
kal küzdők előtt Krisztus golgo
tái keresztjéről, bűntörlő véréről, 
s a halálfélelemtől szorongatottak 
előtt Isten egyszülött Fiának a ha
lál felett aratott diadaláról. A 
Krisztus szerelmétől szorongatva 
így lesz az evangélikus ember má
sokat gazdagító és boldogító em
berré. „Átmenvén a siralom völ
gyén, forrássá teszi azt, bizony 
áldással borítja el korai eső.“ 
(Zsolt. 84, 7.)

Bár ilyen lenne a te életed is! 
Bár így tudnád elfogadni és to 
vábbadni azt a nagy ajándékot, 
amivel egyházad nagypéntek és 
husvét ünnepén megajándékoz té
ged! Ezt óhajtja, ezért imádkozik, 
s így kíván néked és szeretteidnek 
áldott ünnepeket

lelki anyád, evangélikus egyházad.
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Evangélikus életszabályok.
, ,H ig y j  az Ü r  Jézus K r is z tu s b a n  és ü d 
v ö zö lsz  m in d  te , m in d  a te  h á z a d n é p e !"  
(Csel. 16, 31.) Engedd, hogy szívedben  
mély g yö kere t verjen a m egfeszíte tt és 
fe ltám adott Krisztusban való h it. Ne  
csak a neved, a szíved is legyen evan
gélikus. önm agad  boldogságán és ü d 
vösségén kívül nagy m értékben ettő l 
függ házadnépének a boldogsága és üd
vössége.

H ite d  e rő s íté s é re  tá p lá lk o z z á l n a p o n 
k é n t az é le t  k e n y e ré b ő l. Is te n  ig é jé b ő l,  
s ebből táp lá ld  napról-napra családod 
tag jainak a lelkét is. A legkisebb szór
ványhelyen is tartható nagyon áldott, 
lé lekgazdag ító  evangélikus istentisztelet, 
ha a családtagok készek éhező és szom- 
juhozó lé lekkel letelepedni az anyaszent- 
egyház Fejének, a mi nagy Főpapunk
nak, az élő Krisztusnak lábaihoz, hogy  
ajkairó l m eghallják az örök élet beszé
dét. Az ige, ének és imádság által a le g 
távolabbi szórványban élő evangélikusok  
is a szentek közösségébe kapcsolódnak  
be, s boldogan érzik, hogy nincsenek 
egyedül, m ert m illiók  im ádkoznak velük  
együtt.

A  B ib l iá n  k ív ü l ta n u lm á n y o z d  b u z g ó n  
h itv a l lá s i  i r a ta in k a t  (Luther Kis- és N agy  
K átéját, az Ágostai H itvallást stb.), m e
lyekből h itva lló  őseink hite sugárzik  fe 
léd, s am elyek a Szentírás helyes é rte l
m ét tá r já k  fel előtted.

Já ra ss  e g y h á z i la p o t. (H arangszó, 
Evangélikus Élet, Keresztyén Igazság, 
Missziói Lapok stb.), hogy állandóan  
tájékozódva légy egyházi életünk fo n to 
sabb eseményeiről, s m indig világosan  
álljon  előtted , hogy a te nagy családod
nak, evangélikus egyházadnak m ilyen  
öröm eit és szükségeit kell hálaadó és 
könyörgő  imádságban Isten színe elé 
vinned.

Ha távo li szórványban élsz is, le g 
alább a nagyünnepeken k e re s d  f e l  az  
e v a n g é lik u s  te m p lo m o t, ahol együ tt d i
csérheted hittestvéreiddel Isten szent ne
vét, együ tt hallgathatod Krisztus tiszta  
evangéliom át és együtt élhetsz az ú r 
vacsorával. Gondolj arra, hogy Jézus 
m ár 12 éves korában 3 napi fárasztó  
gyalogútat te tt  meg, hogy tem plom ban  
iehessen. A z t a fáradságot és költséget, 
am it erre fordítasz, Isten gazdagon m eg
áldja. H a a szüleit szerető gyerm eknek  
nagy öröm  hosszú távoliét után haza
menni a szülői hajlékba, az evangélikus  
em ber számára még nagyobb öröm , ha 
hazam ehet a saját templomába.

Érezz nagy felelősséget azért, hogy  
g y e rm e k e id e t  az e v a n g é lik u s  k e re s z ty é n  
h itb e n  n e v e ld , mert csak így adhatsz 
ró luk egyko r számot Istennek. H a na
gyon távol van tőletek az evangélikus  
iskola, kérd  meg az anyagyülekezet 
le lk ipásztorát, hogy legalább havonként 
egyszer utazzon k i hozzátok gyerm ekeid  
hitoktatása végett. Szerezz be evangé
likus h ittankönyveket, s fé ltő  szeretet
tel magad ügyelj fel arra, hogy g y e r
m ekeid egyházad tiszta, krisztusi ta n ítá 
sát m inél jobban a szívükbe zárják . É le 
ted úgy á lljon  gyerm ekeid e lő tt, m in t 
állandó buzdítás Krisztus követésére, az 
Isten irán ti engedelmességre.

É re zz  n a g y  fe le lő s s é g e t a z o k  i r á n t  is , 
a k ik k e l  e g y  g y ü le k e z e t i k ö z ö s s é g b e  t a r 
to z o l. H a hitükben meg akarnák ő ke t  
tán torítan i, ha hűtlenségre akarnák őket

csábitani, á llj ő rt m elle ttük  im ádkozó, 
segítő, intő , buzdító szeretettel. M eg - 
kísértetésük nehéz óráiban és napjaiban  
fáradságot nem sajnálva, látogass el 
hozzájuk többször is, s szerető testvéri 
szóval, de kom olyan és h atározottan  be
szélj a le lkűkre , hogy Judás szörnyű bű
nébe bele ne essenek, az Ü r Jézus K risz
tushoz és evangélikus egyházukhoz h it 
vány anyagi haszonért hűtlenek ne le
gyenek. G ondolj arra, hogy le lk ipászto 
rod, ha száz szeme volna, a k k o r sem 
vehet észre a gyülekezetben m inden bajt, 
minden veszélyt. Vele együ tt neked is 
őrködnöd ke ll, hogy a ragadozó fa rk a 
sok meg ne tizedeljék a nyájat.

L e g y e n  az é le te d  n y i t o t t  B ib l ia  a zo k  
szá m á ra , a k ik  k ö rü lö t te d  é ln e k , legyen  
egy csodálatos nagypénteki és húsvéti 
prédikáció a m egfeszített és fe ltám ad ott

Krisztusról. Melanchton Fülöp V é d ő ira 
to t ír t  az Ágostai H itvallás védelm ére. 
Te az életeddel cáfold meg azoknak a 
hazug rágalm ait, ak ik  az evangélikus  
vallást tévelygésnek, eretnekségnek ta r t 
ják. Legyen az életed messzehangzó 
bizonyságtétel arró l, hogy az evangéli
kus ember nem eretnek, nem a Sátán 
bérence, hanem Krisztus hűséges köve
tője. A fe lebaráti szeretet buzgó g ya
korlásával bizonyítsd be, hogy nálad a 
keresztyénség nem kegyes beszédben, 
nem lélek nélkü l végzett szertartások
ban áll, hanem léleknek és erőnek a 
megmutatásában. Ügy fén y ljék  világos
ságod az em berek előtt, hogy lássák a 
te jócselekedeteidet és dicsőítsék a te 
mennyei A tyádat.

Ha m indezt megszívleled és követed, 
akkor éretted  nem hiába halt m eg Krisz
tus nagypénteken és nem hiába tám adt 
fel húsvét reggelén. Ilyen  m ódon tö lt 
heted be te is a Szentlélek ereje  által 
azt a magasztos hivatást, am it az evan
gélikus keresztyén em bernek ebben a 
világban, s ebben a m agyar hazában be 
kell tö ltenie  Isten dicsőségére, em ber
társai javára.

*

Olvasd a B ib liát,
megtalálod benne a mennyország útlát!

FELTÁMADÁSRA VÁROK.
F e ltá m a d t  K r is z tu s o m , é le t F e je d e lm e , 
L e lk e m  b o ld o g a n  te k in t  f e l  m a  rád ,
S a h a lá l b il in c s é t  le rá z v a  m a g á ró l,  
U jjo n g v a  z e n g i h ú své t h im n u s z á t.

F e ltá m a d t  K r is z tu s o m , é le t F e je d e lm e , 
L e lk e m  k ö n y ö rö g v e  f o r d u l  m a  fe lé d ,  
E g y h á z u n k  e g é rő l űzzed  e l m á r  v é g re  
B ű n , k ö z ö n y ,  h a lá l s ö té t fe lle g é t.

F e ltá m a d t  K r is z tu s o m , é le t F e je d e lm e , 
C sak  e g y e t k é re k  tő le d , s e m m i m ás t, 
M i s o k a t sze n v e d e tt, d rá g a  S io n u n k h a n  
A d j n a g y  é b re d é s t, a d j fe ltá m a d á s t.

F e ltá m a d t  K r is z tu s o m , é le t F e je d e lm e .  
L e lk e d  e re je  c se le ke d te  m e g ,
J u d á s a in k  h e ly é n  á l l jo n  c s a ta so rb a  
B á to r ,  h i tv a l ló ,  g y ő z e lm e s  se reg .

F e ltá m a d t  K r is z tu s o m , é le t F e je d e lm e , 
Á ld o t t  ig é d n e k  íg y  a d j d ia d a lt ,  
í g y  v e z é re ld  e l b o ld o g  ú j  é le tre  
A b o ld o g ta la n ,  sze n ve dő  m a g y a r t .

B ib liák, énekeskönyvek, evangéliomi 
iratok a következő helyeken szerezhe
tők be:

A Luther Társaság Könyvkereskedése, 
Budapest, V I I I . ,  Ü llő i-ú t 24.

Fébé Evangélikus Könyvkereskedés, 
Budapest, V I I . ,  Dam janich-u. 25/a —  és 
Nyíregyháza, Luther-ház. A.

Megrendelést örömmel közvetít m in
den lelkészi hivatal.

A finn  Trianon.
124 napos dicsőséges háború után a 

győzelmes finn  testvérnem zet békét kö 
tö tt a szovjettel. E z a béke nagyon szo
morú béke. A m ik o r h íre tám adt és el
terjedt, a diadalmasan lengő finn zászlók 
a gyász jeléül félárbocra ereszkedtek, a 
finn  újságok gyászkeretben jelentek meg, 
a külügym iniszter békét bejelentő, m eg
rázó beszéde után a hallgatók ezrei —  
nők és fé rfia k  egyaránt —  hangos zoko
gásban tö rtek  k i ! . . .  Finnország trianoni 
békét kö tö tt, úgy, m in t mi 1920-ban. 
Ha öngyilkos nem akart lenni, még m i
e lőtt a hadseregét m egtörték volna, 
kénytelen vo lt a fe lk ín á lt békét elfogad
ni. M ennyire  azonos ebben is a két 
testvérnép sorsa!

A k á rk i kérdezheti, hát m iért és ho
gyan? Hiszen azt hallo tta  és olvasta 
m indig az ember, hogy a finnek csak 
győztek! H á t mi nem így voltunk? A mi 
hadseregünket se verték és győzték le! 
És mégis, akkor is, most is békét ke lle tt 
kötn i! Pedig a győzelem híre nem volt 
mese. H iteles tudósítás szerint a szovjet
200.000 halo tta t, 1500 harcikocsit, 700 
repülőgépet vesztett, ezzel szemben a 
finnek vesztesége mindössze 15.000 em 
ber volt. M aga a finn  hadsereg fővezére, 
a v ilágh írű  M annerheim  b izonyítja  és 
ismeri el a finn  hadsereg győzelmes hő
siességét, am ikor azt m ondja utolsó 
hadparancsában „H őstette itek k iv ív ták  a 
világ  bám ulatát! Sohasem láttam  olyan  
katonákat, ak ik  fe lérnek hozzátok!“ V e 
retlenül és töretlenül áll a hős finn  se
reg, akárcsak 1918-ban veretlenül á llt a 
hős m agyar sereg és ■— mégis kénytelen

Az elmozdított kő.
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volt a felkínált, helyesebben rádiktált 
békét elfogadni, szép hazáját megnyir
bálni hagyni, leggazdagabb és legsűrűbb 
lakosú országrészt, Karjaiét a rommá- 
lő tt szép várossal, Viipurival koncként 
odadobni, Hankó félszigeten katonai 
támaszpontot biztosítani a szovjetnek. 
Kénytelen volt tenni egyszerűen azért, 
mert a nyugati hatalmak által Ígért se
gítséget nem lehetett teljesíteni, a fran
cia és angol csapatok az északi államok, 
Norvégia és Svédország szigorú semle
gessége miatt nem tudtak Finnországba 
eljutni. Győzelmes finn sereg és így 
kénytelen békét kötni! Milyen szomo
rúan tragikus magyar sors a mi testvér
népünk sorsa!

Am ikor mindezt megállapítjuk, nem 
szabad elfelejteni, hogy a Trianonhoz 
hasonló moszkvai békekötés ellenére is 
ennek a 124 napos háborúnak a győ
zelme, minden látszat ellenére is, nem 
a szovjeté, hanem finn testvéreinké. A 
vak is látja azt az erkölcsi győzelmet, 
amit a finnek hősies bátorsága kivívott. 
A világ közvéleményében a finn nép a 
világ legkülönb népe lett. Nem lehetett 
a hatvanszoros túlerőnek legyőzni. Az is 
világos, hogy a finn nép győzelmes had
serege veretlen maradt és nem tört meg 
s ez a kicsiny, mindvégig győzelmes és 
veretlen sereg alaposan megleckéztette 
a szovjetet abban a tekintetben, hogy 
nem lehet velük csak úgy játékmódra 
elbánni s ha ez a kis nép azt mondja 
a hatalmas Góliátnak, hogy állj, akkor 
annak —• ha akar, ha nem — meg kell 
állni! Ebből azután nemcsak az orosz
nak, hanem a világ minden népének le 
kell egy tanúságot vonni. A kis népeket 
a nagy nemzeteknek komolyan kell ven
ni! S azután nem óriási erkölcsi győze
lem az Európa minden nyugati államá
val szemben, hogy a finn testvérnép védte 
nyugatot, ezirányú kötelezettségének 100 
százalékig eleget tett, inkább, mint akár
ki más, s ez a megvédett nyugat a vé
dőjét nem tudta segíteni! Ki it t  a vesz
tes? A finn nép biztosan nem!

És még egy-két dolgot ne felejtsünk 
el. Ez is közös testvérsorsunkból adó
dik. Ne felejtsük el, hogy Isten mindig 
próbálja az övéit. Nehezek ezek a pró
bák sokszor, de mindig áldásosak. Éppen 
erre gondolva, különösen ne felejtsük 
el, hogy húsvét van> A feltámadás ün
nepe van! S ez az ünnep isteni üzenetet 
hoz arról, hogy nem az emberi gonosz
ságé, nem a halálé, nem az erőszaké, 
nem az igazságtalanságé az utolsó szó, 
hanem az igazságé, az életé! Nagypéntek 
után jön húsvét. A Sátán felett győz 
Krisztus! A magyar nemzet és a finn 
nemzet számára is! Trianoni sorsra jutott 
drága finn testvéreink! Üzenjük néktek, 
ne felejtsétek: Húsvéti élet támad a 
nagypénteki halálból. Az élet Urára, a 
halált legyőző Krisztusra nézzetek! 
Benne bízzatok, Őbenne van a ti élete
tek s jövendőtök! Amint ö  feltámadott 
— hisszük —, úgy fogtok ti is velünk 
együtt feltámadni — a Trianon s Moszk
va ásta sírból!

Lukács István.

A Skót Bibliatársulat 10.000-rével 
küldi hadihajókra és katonai táborokba 
az újtestámentumot, hogy lelki táplá
lékban részesülhessenek a katonák. A 
költségeket adományokból fedezik.

Mit csin á lsz  a bűneiddel ?
Ho z d  ő k e t  a k e r e s z t i á h o z !  

Nézz fel Jézusra, Aki „a mi bűnein
ket maga vitte fel testében a fára, 
hogy a bűnöknek meghalván, az igaz
ságnak éljünk: akinek sebeivel gyd- 
gyultatok meg!" I. Péter 2, 24. v.

k i uralkodik életedben ?
E n g e d d  Ú r r á  l e n n i  J é z u s t !  

Hiszen „azért halt meg és támadott 
fel, hogy mind a holtakon, mind az 
élőkön uralkodjék!“ Róm. 14, 9.

Mi vigasztal szeretteid 
koporsófánál ?

Az a hús v é t i  hi t ,  hogy Krisztus 
feltámadott a halottak közül, zsengé
jük lön azoknak, akik elaludtak."

I. Kor. 15, 20. v.

Mi bátorít temetői 
sirtfalmok között ?

Az a hús v é t i  b i z o n y o s s á g ,  
hogy „elnyeletett a halál diadalra! 
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol 
a te diád álmád?

I. Kor. 15, 54—55. v.

FELTÁMADÁS.
Ú jra  e l jö t t  H ú své l, K r is z tu s  fe ltá m a d o tt .
T a n u n k  a n y i to t t  s ír, d ia d a lt  a ra to tt .
L e lk e s  töm eg zeng i, K risz tu s  fe ltá m a d o tt,
M i is  fe ltá m a d u n k , h isz ő p é ld á t a d o tt.
— M e g á lló k  i t t  én is , — a szó szíven ta lá l,  
F e ltá m a d á s !  É le t !  k i fé lné  a h a lá lt?
L á t tá l szá raz  ágb ó l v irágcso dá t v á rn i?  
Á ts z e lle m ü lt  a rc c a l K anossát m e g já rn i,
F ia ta lo s  m o s o ly t, ráncos öreg a rcon .
L a n k a d a tla n  e rő t hosszú, kem ény ha rcon .
L á g y  k e n yé rré  é re tt  ap ró  búzaszem et,
T ű z p iro s  parázsna k a fekete  szene t.
T a n á rt,  k i le lk é t  az if jú sá g n a k  a d ja ,
P ap  a rc á t,  m ik o r  az Ü r  vé ré t f e l ta r t ja ,
Im a  u tá n  szívbe szá lló  csendes b é ké t,
S ö té t fe lh ő k  k ö z ö tt az ég derűs k é k jé t,
T itk o s ,  b o ldog  m o so ly t, sok-sok h a lo t t  a rcán  . . . 
M in d  a z t m o n d ja  né kü n k : szebb é le t jö n  aztán . . . 
M in d -m in d  fe ltám adás , m egúju lás, É le t  
H ú s v é ti a já n d é k : K r is z tu s  a d ta  néked.

G y a rm a th y  Iré n

Hogyan ünnepelsz 

nagypénteken ós frusnótl^or ?

H s a k  e ltö ltő d  a n a p o ka t, m in t 
m á s k o r  ?

^Felkeresed a te m p lo m o t, m e rt 
i lp e n k o r  s z o k á s ?  nagp m e r t az 

éhség h a jt?
ítre a c s o rá z o l is  és e rre  lé lek  

s z e r in t  e lő k é s z ü ls z  ?
T ö rő d s z  a z z a l is , h o 9V a 

t ie id  is  u gyanez t tegyék , tehá t 
te m p lo m b a  m en jenek és u rnacso * 

rá z z a n a k  ? !

ÁLDOTT ÖRÖKSÉG.*)
Áldott a tövis,  amely megsebez, 
Amelynek nyomán vérem serkedez.
Mert ráfonódott Krisztus homlokára, 
M ikor érettem ment a Golgotára.

Áldott a nád szál ,  mikor rámsuhint,
És megalázva égek, mint rubint.
M ert Üdvözítőm kezeibe tették,
M ikor bűnömért csúnyán kinevették.

Á ldott a korbács,  m ikor tép, szakít 
S hátamon vére csíkokat hasit.
Mert bűneimért kimért büntetésem 
Az égi Bárány szenvedte el értem.

Áldott a kötél ,  mikor rámfeszül,
És holtraszíjaz kívül és belül.
Mert Megváltómnak kezeire fonták, 
M ikor helyettem ítéletre vonták.

Á ldott a szeg, mely fúrja tenyerem, 
Hogy véres legyen benne kenyerem. 
Mert ötször vertek Megtartómon éket, 
Hogy elnyerjem az örök békességet.

Á ldott a kereszt ,  gyenge vállamon. 
Alatta minden szentelt fájdalom!
S mióta Istent feszítették fára,
Égnek és földnek kereszt a határa!

*  M u ta tv á n y  P a lo ta y  G y u la  h a r ta i evangé likus  
le lk é s z  m ost m egje lent K e r e s z t  é s  k o r o n a  
c. ve rskö te té b ő l.

Nagy Jóska 
istentiszteleten v o l t !

Nagy Jóska 13 éves kis magyar. Is
métlőbe jár és mandulaszemeivel szívja 
magába a nagy tudományt. Az egyik 
órán keményre kellett már fogni a gyep
lőt, mert alig volt egypár fiú templom
ban. Igaz, hogy embertelen hideg volt 
s ilyenkor a jóravaló kutyát sem verik 
k i a házból. Igen ám, de nálunk a temp
lom fűtve van és nincs kifogás! A val
latás során mindegyik gyerek tud va
lami elfogadhatót mondani, csak Nagy 
Jóska parázs szemei tüzelnek bizonytala
nul. Látszik rajta, hogy vagy hazudni 
fog, vagy elsírja magát. Becsületére le
gyen mondva, az utóbbi nótára gyújt 
rá és úgy potyognak könnyei fonnyadt 
kis arcán végig, mintha a bűnbánat har
matával öntözné őket. Szinte fáj az em
ber szíve, hogy semmi kifogást nem tud 
már mondani, amivel az ember a gyerek
sírást, ezt a szívkeserítő látványt elver
hetné a szeme elől. Nagy Jóska azonban 
bevallja, hogy otthon senki sem volt be
teg, el is engedték volna, de ő kiment 
a határba. „Szóval csavarogtál!“  állapí
tom meg a kellemetlen „tényállást“ . — 
Nem szégyelled magad? — Nagy Jóska 
azonban azt mondja, hogy Ő nem csa
vargóit, hanem kiment a határba. Meg
kérdem tőle: Ugyan fiam, hogy tudsz 
ilyen bolondokat beszélni, ilyen rettene
tes időben csak nem mászkálsz el egye
dül a határba!? M it keresel te ott? — 
Nagy Jóska látja, hogy nincs menekvés
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és vall szomorkásán: „Kányákat fogtam, 
Nagytiszteletű Ür kérem.“ — Kányákat 
fogtál? Hogyan? — Lépvesszővel, mondja 
Jóska és csudálkozik, hogy én még azt 
sem tudom, hogyan kell télen kányákat 
fogni. Mi az ördögöt pusztítod te a 
kányákat — ripakodtam Jóskára — in 
kább jöjj templomba! Megesszük őket, 
szól szinte mosolyogva a válasz s úgy 
néz Jóska, mintha a jó íz kedves emléke 
csiklandozná. — „Megeszitek a kányá
kat?“ — Igen finom húsa van a kányá
nak, Nagytiszteletű Ür, mondja a Jóska 
gyerek! — Valami elakad a torkomon 
és megkérdezem: hát más húst nem 
ehettek ti; nem öltetek disznót? — Mi 
még sohasem öltünk! — Hát nem szo
ko tt édesanyád húst főzni, Jóska fiam?
— Sohasem, csak ha kap valami maradé
kot. — Édesanyád takarítónő? — Igen.
— Hányán vagytok testvérek? — Nyol
c án . — . . . A  teremben ijesztő és siral
mas csönd van. Nagy Jóskát egypár 
csecseruhás lány előbb harsogva nevette 
a kányákért, most mindenki félelmes 
szeretette! néz rá. Jóskának pedig meg
ered a nyelve s elmondja, hogy nagy az 
öröm, mert vasárnap délután hét kányát 
fogott; a hidegbe eláll és ezen a héten 
mindennap lesz belőle ebéd. ■— Én meg, 
aki még előbb keményen a büntetést 
emlegettem, meg a „rendbírságot“ , csak 
bámulok bele mélyen a Nagy Jóskák 
magyar sorsába: a bánatnak akkora
malomköve zuhan a szívemre, hogy 
ahhoz képest a Nagy Jóska félelme 
bárányfelhő. Ezt a világot olyan gyalá
zatos feketének látom, mint Nagy Jóska 
fekete kányáit! . . .Váj j on kik is a bű
nösök abban, hogy a szegény Nagy Jós
kák kányalevesen érzik csak a hús ízét 
és erejét, vájjon nem érdemeljük-e meg 
mindnyájan a pokol tüzét, mert a Nagy 
Jóskák jóllakásának boldogsága csak az 
égi kányamadarak tőrbeejtett döghúsán 
keresztül duzzad meg?

Nagy Jóska még mindig áll és félve 
pislogat rám: várja az ítéletet.

összeszorítom a torkomat, hogy a 
sírás ki ne sikoltson és megsimogatom 
szegényt: Jól van, Jóska, ha elfogytak 
a kányák, majd megint jössz... most 
nincs semmi b a j . . .  hiszen te . . .  Isten
tiszteleten voltál!

Bácsi Sándor.

Né^ed m ondja Séz u s :

„ é n  vágyói? a fe ltám adás és 
az  élet és a l*i h isz  én bennem, 
ha meghal is  él, és ahi csal* h is z  
énbenncm, soha  meg nem h a l.“

Téged kérdez .flézu s :

K isze d je  ezt ?

Te feleld j é z u sn a k :
„9gen, í l r a m ,  én hiszem , hog? 

T e  vagv a K r is z tu s , az Ssten- 
nel? T ia !“  János ev.ll : 25—26, v,

T E R J E S S Z Ü K  A H A R A N G S Z Ó T !

A hadi kórház papja.
(Folytatás.)

„Hallott-e valamit tisztelendő úr sze
retteink felől?“ — Egyre ilyen kérdések 
hangzanak el a körülöttem lévők ajká
ról. A legtöbben karjalaiak, arról a v i
dékről valók, ahonnan biztonságosabb 
tartományokba menekült a lakosság. 
Sokak kérdését nem tudom kielégíteni, 
mások megkapják a kívánt tudnivalót 
Mindannyiuk arcán látszik, hogy gondo
lataikban folytonosan szeretteikkel fog
lalkoznak. Bátran viselik a határvidék 
küzdelmeit és szenvedéseit és napról- 
napra kitartóan várják, hogy mikor kap
nak végre híreket övéik holléte felől és 
mikor találkozhatnak ismét velük.

„Hát hogy vannak a karjalai csapatba 
került északiak?“ — kérdeztem az egyik 
csoporttól. „Köszönjük kérdését, jó l.“  — 
Kapom a feleletet egy a lábán megsebe
sült fiatal harcostól, akinek az arca a 
legmégelégedettebbnek látszott ma este. 
Hamarosan meg is kapom a magyaráza
tát a beteg megelégedettségének: „A  fe
leségem ma meglátogatott, az otthon 
lévők jól vannak. Köszönöm, hogy tele
fonált nékik tisztelendő úr.“  — Hogy 
milyen nagy jelentősége van a hozzá
tartozók látogatásának, az nagyon meg
látszott ennek a katonának a hangulat- 
változásán és az egész lényén.

Amott egy középkorú férfi ül az 
ágyán. Az ő arcán is megelégedettség 
csillog. Kezében egy karácsonyi képes
lapot tart. „Sotkamóból is jö tt posta?“  — 
kérdeztem. — „Igen, jött. A feleségem
től és a gyermekeimtől kaptam ezt az 
üdvözletét.“  Boldogan nyújtja felém a 
lapot. „Á ldott karácsonyi ünnepeket k í
vánnak feleséged és gyermekeid. Jól va
gyunk!“ — Igénytelen, rövid üdvözlet, 
amelynek azonban kimondhatatlan jelen
tősége volt a' sebesült apa számára.“  — 
„Ugye kedves lap?" — mondta ő, m i
közben könnyes szemmel tette el a visz- 
szanyujtott képeslapot.

(Folytatjuk.)

O L V A S S U K ^  B I B L I Á T

K risztu s  a  fe ltám adás.
Március 24. — Krisztus feltámadt. 

Máté 28, 5—6. Bármilyen fájdalmakon át 
ju to tt is Krisztus halálra, feltámadott, 
mint ahogyan megmondották a prófé
ták. Isten örök szent akarata volt ez. 
Nincsen okunk hát a kételkedésre és a 
félelemre. Földi látható valósággá lett, 
amit Isten akart. Bizonyítéka az üres sír. 
Nem kell más hozzá, mint hogy én is 
hirdessem az angyallal: Krisztus fe l
támadt!

Március 25. — Krisztus megjelent. 
I. Kor. 15, 3—8. Krisztus gondoskodott 
arról, hogy a tanítványok ne maradja
nak bizonytalanságban. Sorra megjelent 
övéinek. M i tehát, ha Krisztus feltáma
dásáról beszélünk, nem látatlanban szó
lunk. Tanúbizonyságokat állított az Isten, 
akik Krisztus megjelenéséből, Szentlelke 
által vették a biztos alapot arra, hogy 
életükkel ők is megjelenítsék a feltáma
dott Krisztust. Nekem is ez a szent fe l
adatom!

Március 26. — Krisztus él! Jób 19, 25.
Mennyivel bizonyosabbá lett Krisztusban 
ez az ősi igazság! Isten benne tette való
sággá minden ígéretét, hogy vele lesz, 
vele él azokkal, akik hisznek benne és 
akik ezt a szentséges tudományt saját 
életükre vonatkoztatják. Csak így lehet 
bizonyosság számomra is, hogy porsáto
rom utolsó napjáig él ő a számomra, 
ha már most is élet nekem a Krisztus! 
(Fii. 1, 21.)

Március 27. — Krisztussal én is élek.
I. Kor. 15, 12—17. Nemcsak a halál 
utáni életet semmisítené meg az, ha 
Krisztus nem támadott volna fel. A je
lenvaló, földi életünk is teljesen célta
lan lenne. Nem volna értelme a keresz- 
tyénségnek, de nem volna értelme az én 
keresztyén életemnek sem. Mert ennek 
lényege a h it és az ige. Ezek pedig a 
feltámadásból táplálkoznak.

Március 28. — Krisztus a feltámadás 
zsengéje. I. Kor. 15, 18—22. Bűnre is 
egy ember által jutottunk, feltámadás 
sincsen megkezdő nélkül. Mi nem lehe
tünk ezek a megkezdők. Bűnre bizonyo
san mi is eljutottunk volna Ádám nélkül 
is, de ember soha fel nem támaszthatja 
magát. Ez csak a mennyből jö tt Krisztus 
által lehetséges. Boldogan követem hát 
ö t, hogy feltámadásának is részese le
gyek.

Március 29. — Krisztus a h it és 
élet alapja. János 11, 25—27. Krisztus 
követésének egyetlen módja és így a 
feltámadásában való részesedésn-k is 
egyetlen útja a hit, mely o tt kezdődik 
az üres sírnál és ott fejeződik be az 
örökéletben. Semmivel sem pótol hatom 
ezt a hitet. M ert fel sem foghatom azo
kat, amiket a feltámadott és élő Kiisz- 
tus Ígért és már részben be is vallott. 
Ezért a hitért esedezem.

Március 30. — Krisztus a halál n eg- 
győzöje. I. Kor. 15,23—26. és 15, 5 4 /b -57. 
Krisztus minden földi hatalomnak véget 
vet, minden fe lett diadalmaskodik. Most 
úgy látszik, mintha mindenütt csak ő 
felette győzedelmeskednének. De ez 
mind csak látszat. Mert a fö ldi diadal 
magában hordja a végső bukás bélyegét. 
Egyedül Krisztus diadala örök, mert ő a 
halált győzte meg. Niylvánvalóvá ez 
majd az utolsó napon lesz. Addig hiszek 
és hálás szívvel áldom Isten szent nevét, 
mert ő meggyőzte a világot!

I t t  zés Mihály.

K A R C O L A T O K

M atttterhe im  f in n  tábornok  
utolsó hadparancsa.

A finn rádió szerdán éjfélkor közölte, 
M a n n e r h e i m  tábornagy napiparancsát, 
amely így kezdődött:

— Dicsőséges finn hadsereg katonái! 
Létrejött a béke országunk és a szovjet
unió között. A béke szigorú. Átengedi a 
szovjetuniónak csaknem valamennyi harc
teret, amelyet vérünkkel öntöztünk mind
azért, ami előttünk drága. Ti nem akar
tátok a háborút. Titeket rákényszerítet- 
tek a háborúra. Hőstetteitek századokon 
át ragyogni fognak történelmünk lap-
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iáin. Közliletek, akik harcolni indultatok,
több mint tizenötezer soha nem tér 
többé vissza tűzhelyéhez s mily sokan 
vesztették el közületek örökre munka- 
képességüket. De kemény csapásokat is 
adtatok s ha most 200.000 ellenség a ha
von fekve üveges szemeivel bámulja a 
csillagos egünket, nem ti vagytok a hi
bások. Ne gyűlöljétek őket, nem akar
tatok rosszat tenni velük, csak a háború 
kemény törvénye alatt álltatok. Sok 
harctéren küzdöttem már, de sohasem 
láttam olyan katonákat, akik felérnek 
hozzátok.

— Köszönetét mondok valamennyi 
finn katonának az ellenséggel szemben 
tanúsított hősiességéért. Az ellenség 
nagy számbeli fölényben volt és gyak
ran ismeretlen fegyverekkel rendelke
zett 1500 harckocsi és több mint 700 
vadász és bombázó repülőgép elpusztí
tása olyan hőstettekről tanúskodik, ame
lyeket csak igazi férfiak tudtak teljesí
teni.

— A bátorság és áldozatkészség elle
nére a kormány kénytelen volt igen szi
gorú feltételekkel békét kötni. Ennek a 
magyarázata a következő: hadseregünk 
túlságosan kicsiny, tartalékaink és állo
mányaink nagyon elégtelenek. Nem vol
tunk felkészülve arra, hogy folytassuk 
a háborút egy nagyhatalom ellen. Míg 
vitéz katonáink az arcvonalakat véd
ték, igyekeznünk kellett előteremteni, 
amire szükségünk volt és ami hiányzott. 
Védelmi vonalakat kellett építenünk és 
segítséget kerestünk, amely nem jö tt 
meg. Sajnos, a nyugati hatalmak ál
tal megígért értékes segítséget nem le
hetett teljesíteni, mert nyugati szomszé
daink — aggódva saját sorsukért — nem 
engedték meg, hogy a nyugati hatalmak 
csapatai átkeljenek országukon. Nehe
zünkre esik századokon át megművelt 
földünket az idegen fajnak átengedni, 
amely más életfelfogásokat és más nem
zeti eszményeket vall. Kemény erőfeszí
téseket kell tennünk, hogy oltalmazót 
adjunk azoknak, akik elvesztették övéi
ket s mint eddig is, ezután is készen 
kell lennünk ugyanolyan elszántsággal 
megvédeni megkisebbített hazánkat, mint 
érintetlen hazánkat.

— Büszkék vagyunk és ezután is tel
jesítjük történelmi hivatásunkat: a nyu
gati műveltség megvédését, amely szá
zadokon át örökségünk. De ennek az 
örökségnek az árát az utolsó fillé rig  
meg is fizettük a nyugati országoknak.

Gandhi az indiai szabadságmozgalom 
vezére hajlandó megegyezni az angol 
kormánnyal. Hír szerint szándéka nagy 
feltűnést keltett, mert eddig ellene volt 
minden egyezkedési kísérletnek.

H E T I  K R Ó N I K A
Március 15.-ét országszerte lelkesen 

ünnepelték. Teleki Pál miniszterelnök 
kassai beszédében többek között ezeket 
mondotta: „Magyar alatt minden nyelvű 
állampolgárt értek, aki a magyar állam
eszmében velünk akar érezni és élni. — 
Ami a helyemen tart, az elsősorban a 
magyar falu és gazda sorsa. — Nem en
gedjük a szekér rúdját visszafordítani, de 
a lovakat sem elragadni. — Hazánk ala
csonyabb vidékein több helyen jelentke
zik kisebb-nagyobb mérvű árvízveszede
lem. — A harctereken aránylag csend 
van. — A finn-orosz béke életbelépett. 
Kemény áldozatot kíván a testvérnéptől, 
de a finnek mégsem harcoltak hiába. 
Megmutatták az orosz medvének, hogy 
szabadságukat meg tudják védeni.

az e g y h á z i  e s z t e n d ő

Husvét vasárnap.
118. Z s o lt. 16— 24 v.

Az Isten hatalmas cselekedete feletti 
diadalmas öröm szárnyal ebben az igé
ben. Odaállít a ny ito tt húsvéti sír mellé, 
hogy lásd meg, halál helyett életet adott 
az Ür, feltámasztotta az Ö Fiát és húsvét 
óta nem adja át végleg a halálnak azt, 
aki hisz Őbenne. Ez a nap az Ür hatal
mas cselekedetének, Krisztus feltámadá
sának, a Benne való hitnek, Isten iránti 
hálának, az ö nagy dolgai meghirdeté
sének csodálatos és örvendetes napja! 
Igazi húsvéti ünnep. Neked is legyen az! 
Hallelujah!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten az Ő Fiát, K it nagypénte

ken halálra adtak, húsvétkor feltámasz
totta a sírból.

Hogy legyőzte a halál hatalmát és 
megnyitotta az örök üdvösség kapuját 
mindazoknak, akik hisznek Krisztusban.

Hogy ennek örömüzenete ma örven
dezésre hívja a föld népét.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy ne múljanak el hatástalanul az 

ünnepnapok, hanem telítsék meg áldás
sal életünket.

Hogy legyen találkozása a feltáma
dott és élő Krisztussal a föld minden 
népének.

Hogy az Ő közelsége enyhítse a bá
natot, szüntesse a könnyhullatást és osz
lassa el a halálfélelmet.

A Faluszövetség a múlt hetekben Bu
dapesten gyűlést ta rto tt, melyen meg
jelent és nagy beszédet mondott gróf 
Teleki Pál miniszterelnök is. Beszédében 
rámutatott magyar falusi népünk fé ltett 
értékeire, melyeket meg kell őriznünk 
és a nemzet szolgálatába állítanunk.

H Í R E K

Munkatársainknak és olvasóinknak 
Istentől gazdagon megáldott ünnepeket 
kívánunk.

Rádiós Istenltsxtelei Hús
vét I. ünnepén, 11.15-kor, evangélikus 
istentisztelet lesz a Bécsi kapu-téri temp
lomból. Prédikál dr. Varsányi Mátyás 
buda-vári lelkész. Énekszámok a Dunán
túli Énekeskönyvből 220., 213. és a nem
zeti himnusz. Orgonái: Várkonyi Endre. 
Énekel a Budai Evangélikus Egyházi 
Énekkar. Vezényel Koch István karnagy.

Esperesválasztás. A pesti felső egy
házmegye Chugyik Pál nyugalomba vo
nulása folytán megüresedett esperesi 
tisztségre Zászkaliczky Pál fó ti lelkészt 
választotta meg. Az új esperes a fiatal 
lelkésznemzedék egyik tehetséges és ér
tékes tagja. Munkájára Isten gazdag 
áldását kérjük.

Lelkészbeiktatás. Az aszódi egyház- 
község egyhangúlag megválasztott lel
készét, Bogya Gézát március 10-én ik 
tatta be Zászkaliczky Pál esperes. Meg
ható volt, hogy a távozó Chugyik Pál 
esperes-lelkész és az új lelkész együtt 
úrvacsoráztak.

A Protestáns Országos Árvaegylet
március 14-én ünnepelte szeretett elnök
nőjét: Mehnert Ernőnét legmagasabb 
kormányzói kitüntetése alkalmából ta r
to tt díszközgyűlés keretében. D. Kovács 
Sándőr evangélikus püspök magasan 
szárnyaló imádsága után Dr. Pesthy Pál 
ny. igazságügyminiszter, az Árvaegylet 
elnöke megnyitó beszédet mondott. Utána 
dr. Karafiáth Jenő a székesfőváros főpol
gármestere köszönte meg Mehnert Er- 
nőné samaritánusi munkálkodását. Töb
bek között elmondta, hogy kis elemista 
korában ennek az árvaháznak elemi is
kolájában tanulta meg a betűvetés mes
terségét, mint bejáró tanuló. Hálásan 
emlékezett vissza az elmúlt időkre és 
kérte a jelen volt dr. Szebeny József 
székesfővárosi közjótékonysági tanács
nokot, hogy a mai nehéz időkben se
gítse ezt a 80 éves intézményt. Két árva 
köszönte meg a jóságos elnöknő anyai 
szívből fakadó szeretetét. Végül Mehnert 
Ernőné mondott köszönetét nem várt 
ünnepeltetéséért.

Győr. A Kovács Pál Irodalmi Társa
ság ülésén Szabó József igazgató-lelkész 
tarto tt március 15-i beszédet. — Spiegel- 
Schmidt Frigyest Kapi püspök kerületi 
missziói másodlelkésszé nevezte ki és 
megbízta németajkú híveink evangélizáló 
és sajtó munkájának végzésével.

A győri Evangélikus Ifjúsági Egyesü
let Leányosztálya virágvasárnap este a 
Dorothea című vallásos színdarabot adta 
elő. Bevezetőt Ittzés Mihály egyesületi 
elnök mondott, szavalt Pálkövi Zita és 
egy finn esti éneket és a darabban egy 
ősi egyházi Kyrie-t énekelt a Mühlhans- 
Fodorné-Balla női énekhármas Fodor 
Kálmán karnagy kísérete mellett. — A 
darab eseménye Krisztus után II. szá
zadban történik és egy előkelő pogány 
leány megtérését adja elő, amit keresz
tyén barátnőjének mártírhalála idéz elő. 
—- A betanítás munkáját Szíjj Jolán ta
nárnő végezte. — Ajánljuk a darabot 
másutt is előadásra.
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Győri újságírók csoportja az első 
magyar újság megalapítójának, Ráth 
Mátyás evangélikus lelkésznek emlék
műve előtt hódolt március 15 emléké
nek. Az ünnepi beszédet Gerő László 
uiságí^Lmondotta. &

Evaffgélizáció. Tiszaföldvár után 12-én 
Tokajban kezdődött evangélizáció, me
lyen Balczó András testvérünk szolgált. 
Március 14—21-ig ősagárdon volt evan
gélizáció.

Népfőiskolánk március 15-én ta rto t
ta II. tanfolyamának évzáró ünnepélyét. 
Utána a növendékek a győri gyüleke
zetei látogatták meg.

Csendes napok. A dunaszerdahelyi 
m. kir. állami gimnáziumi tanfolyam 40 
protestáns (7 evangélikus és 33 reformá
tus) vallásé növendéke számára március 
12— 14. napjain csendes napokat ren
deztek a hitoktatók. 12.-én „A  böjt je
lentősége protestáns értelemben“ címen 
előadást tartott Stadtrucker Gyula du
naszerdahelyi lelkész, írást magyarázott 
Vágó Ede nemeshodosi református 
lelkész. 13.-án „M ilyen szolgálatot te
het a keresztyén diák az egyháznak és 
a hazának“ címen előadott Tóth Zsig- 
mond nagymádi református lelkész, írást 
magyarázott Vargha Dezső diósförge- 
patonyi református lelkész. 14.-én „Bűn 
és kegyelem“ címen előadást tartott 
Vágó Ede nemeshodosi református lel
kész, írást magyarázott Stadtrucker Gyu
la dunaszerdahelyi evangélikus lelkész. 
Minden egyes napot egyházi énekkel £s 
imádsággal kezdtük és fejeztük be.

Kőszeg. A Nőegylet most tartotta 74. 
számadó gyűlését. A jelentés szerint 146 
tagja van a Nőegyletnek, mely egész 
éven át tart biblia-órát és végzi a város 
szegényeinek gondozását.

Érsekújvár. Március 9-én kultúrestet 
rendezett a gyülekezet, melyen Gyúrói 
Nagy Lajos ta rto tt előadást. Verseiből 
több bemutatásra került.

A rákóczitelepi evangélikus egyház
község március 15-én d. u. hazafias ün
nepélyt rendezett, melyen bevezetőt 
Szirti János, ünnepi beszédet pedig 
„Március idusa egykor és ma“ címen 
if j. Rimár Jenő helyi lelkész mondott. 
Szavaltak: Háry Márta és Adamik Lajos. 
A gyülekezet virágvasárnaptól kezdve 
nagyszombatig bezárólag minden este 
istentiszteletet tart, mely alkalmakkor 
az Ür Jézus 7 szava a íkereszten lesz az 
igehirdetés témája.

Kötcse. A kisgyülekezet 1940. március 
15-én szépen sikerült hazafias ünnepélyt 
rendezett a „Gazdakör" nagytermében. 
A bevezető beszédet Giczi Kálmán s. 
lelkész mondta. Szépen szavalt: Bíró 
Etel, Lőrincz Irma és Kálmán Zoltán. 
Az ünnepély énekből szavalatokból, sza
valókórusból és színdarabokból állott. Az 
egész ünnepélyt Horváth Pál evang. k. 
tanító rendezte. Az ünnepély önkéntes 
adományait egy újonnan beszerzendő 
harmóniumra fordítjuk.

Bük. A gyülekezet f. hó 16-án vallá
sos estélyt rendezett, melyen előadást 
ta rto tt Dr. Farkas Elemér gyülekezeti 
felügyelő „M i néked a kereszt“  címmel. 
Énekelt a Férfidalkör Czuppon Béla 
karnagy vezetésével. Szavaltak: Francsics 
István, Balogh László és Udvardy János.

Farnadon előadták az „Üzennek az 
ünnepek" c. vallásos színdarabot, saját 
készítésű és tervezésű színpadukon. A 
farsangban magyarnóta hangversenyt
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tartottak Murgács Kálmán és Bethlendy 
Sándor zeneszerzők részvételével. Folyó 
hó 1.-én mesedélutánt tartottak nagy 
mesejátékkal kapcsolatban, a község kö
zönsége számára. Tiszta bevételünk a két 
előadásból 250 pengő volt.

Antalszállás. (Somogy vm.) Szép és 
meleg ünnepséggel záródott a kaposvári 
gyülekezethez tartozó Antalszálláson a 
női népművelési tanfolyam. A szebbnél- 
szebb varrottasok, hímzések, csipkék s 
más kézimunkák valamint a záróünnep 
nagyszerű énekszámai, szavalatai, szín
darabjai egyaránt dicsérik Kamondi 
Adolf igazgató-tanító és felesége, vala
mint a munkás kezek és a szereplő 
gyermekek s fiatalok fáradhatatlanságát, 
szorgos igyekezetét. Isten áldja meg 
szép példájuk követésével az antalszállá- 
siakat.

A taksonyfalvai evangélikus leány
egyházközség márc. 10-én tartotta má
sodik böjti vallásos estjét, melyen Mé
száros Janka egyik háromszázados ko
rálunkat énekelte, Jurás János és Adam- 
kó Gizella pedig Reményik Sándor: „A  
kereszt fogantatása“ , illetve „Akácsor 
ősz utóján“ című költeményét adták 
elő mély átérzéssel. Aranyi József misz- 
sziói lelkész a kereszt legendáiról ta r
to tt előadást. Az imatermet teljesen 
megtöltő kicsiny nyáj áhítattal vett 
részt az együttépülés ez áldott alkalmán.

A paksi helyi Luther-Szövetség már
cius 3-án tea-estélyt rendezett nagy er
kölcsi és anyagi sikerrel. A tea-estélyen 
közreműködtek: Haaz Mária szavalat, 
Tumpek Julianna magánjelenet, Pámer 
István és Wiesztháler Ferenc párbeszéd, 
Binder Erzsébet szavalat, Haaz Mária 
eszmefuttatás a „rangról“ , Hoffmann 
Teréz és Stiener Erzsébet párbeszéd, 
Binder Erzsébet eszmefuttatás a „piper- 
kérdésről“ , Pámer István és Wieszthá
ler Ferenc párbeszéd, Schuckert Kata
lin szavalat, Bertók Éva magán jelenet 
és Kántor Antalné szavalattal. A bevé
telt a második temetőkapu felállítására 
fordítja a Luther-Szövetség.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Németországban az evangélikus egy

házban nagy a lelkészhiány. A régi 
Poroszországhoz tartozó területeken 
7288 lelkészi állásra a hivatalos közle
mény szerint 787 üresedés esik. Nagy 
a hiány még Szászországban, Branden
burgban, Pomerániában, Kelet-Porosz- 
országban.

A Lengyelország területén levő pro
testáns egyházakat két kerületbe, né
met és lengyel kerületbe osztják be.

A német katolikusok Kasselben tanfo
lyamot rendeznek abból a célból, hogy 
ezeken a laikus egyháztagokat egyházi 
munkavégzésre kiképezzék.

Az amerikai protestáns egyházak 
nem veszik jónéven az Egyesült Álla
mok elnökétől, hogy a Vatikánba kö
vetet küldött és általa a pápával állandó 
hivatalos kapcsolatot tart fenn, amig a 
protestáns egyházak vezetőivel csak ese- 
tenkint tárgyal.

Sumner Welles az amerikai elnök 
megbízottja még mindig az európai ál
lamok fővárosait látogatja, hogy meg
beszéléseket folytasson vezető állam
férfiakkal.

K Ü L Ö N F É L É K
Nagypéntek megünneplése. Evangé

likus egyházunk ősidőktől fogva mindig 
a legnagyobb buzgósággal s áhítattal 
ünnepli meg nagypénteket, mint Jézus 
halálának emléknapját. Sok helyen azon
ban előfordult, hogy éppen ezen a napon 
a római katolikusok mint ünneprontók 
léptek fel s az evangélikusok csendes 
áhítatát zavarták. Most azt olvassuk a 
napilapokban: „Nagypénteken az olasz 
iparvállalatok háromperces néma hallga
tással adóznak a keresztáldozat emléké
nek. A kezdeményezés az istentagadók 
ellen küzdő központi bizottságtól indúlt 
k i és a félsziget valamennyi intézménye 
csatlakozott hozzá." Milyen szép volna, 
ha a római katolikus egyház nemcsak 
háromperces néma hallgatással adózna a 
keresztáldozat emlékének, hanem az 
egész napot megünnepelné, mint a ke- 
resztyénség legnagyobb ünnepét! Hisz- 
szük, hogy eljön ennek is az ideje, h i
szen a háromperces kezdeményezés ép
pen a római pápa hazájából, Olaszor
szágból indúlt ki.

J Ó  K Ö N Y V E K
Felhívás. „Hazafelé" cím alatt az 

őszre tervezem egy verseskötetem k i
adását. Aki megszerezni óhajtaná ezt a 
könyvet, jelentkezzék nálam legkésőbb 
április 30-ig egy levelezőlapon, azzal az 
Ígérettel, hogy ha a könyvet megkapja, 
árát a benne lévő csekklapon két hét le
forgása alatt beküldi. Előjegyzési ára 
fűzve 3 P, vászonkötésben 4.20 P. Bolti 
ára magasabb lesz. A jelentkezésnél 
megemlítendő, hogy fűzött vagy kötött 
példányt óhajt-e a rendelő. Aki hajlandó 
előjegyzéseket gyűjteni, az jelentkezzék 
mindjárt, hogy gyüj tőívet küldhessünk 
neki. Gyűjtők 10 példány után egy in
gyen példányt kapnak. Ha csekély számú 
jelentkezés esetében a könyv nem jelen
het meg, azt májusban ebben a lapban 
tudatni fogom. Özv. Vargha Gyuláné, 
Budapest, II., Keleti Károly u. 33.

„Kereszt és Korona" címen verses
kötet jelent meg Palotay Gyula evangé
likus lelkésztől. E kötet vallásos tárgyú 
verseket tartalmaz. Konfirmációi aján
déknak is nagyon alkalmas, egyházi 
ünnepélyeinken, vallásos estélyeinken is 
jó l használhatók. — A könyv 2 pengős 
árban megrendelhető a Fébé Nyomdá
nál, vagy a szerzőnél, Harta Pest vm.

Magócs Károly bányakerületi köz
ponti lelkész egyházi beszédeiből meg
jelenik egy kötet „ Hivogatás" címmel. 
A kötet ára 3 pengő, megrendelhető a 
szerzőnél, Budapest IV., Deák-tér 4. — 
Olvasóinknak mindkét könyvet melegen 
ajánljuk.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Halálozás. Id . Á g o s t o n  S á n d o r ,  

az alszopori leány- és a nemeskéri össz- 
gyülekezet volt „bibliás“ presbitere f. 
hó 10.-én 75 éves korában Simaságon 
elhunyt. — F i a l k a  M a r g i t  evangé
likus leánygimnáziumi tanár Rozsnyón, 
szülővárosában, hosszú, keresztyéni tü
relemmel viselt szenvedés után elhunyt. 
— Feltámadunk!
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B. B. Szeged. A küldött bélyegeket 

köszönjük. — J. L. Farnad. írását a ké
pekkel együtt köszönjük. Anyagtorlódás 
miatt — sajnos— most nem közölhetjük. 
További kitartást és áldott munkát! — 
Sz. I.-né Felsőszeli. Köszönjük, de nem 
közölhető. — T. L. Acsád. Ha reverzá- 
list nem adott, természetes, hogy lehet.

N. S.-né és H. E. Hegyfalu. Bélyege
ket s áldáskívánását köszönjük. -— K. K. 
Szombathely. Köszönöm őket. — Dr. Zs. 
L. Békéscsaba. A névtár valóban készül, 
néhány hét múlva megjelenik. Mivel 
azonban a névtárnál a főszempont az 
volt, hogy egyszerű, áttekinthető és 
olcsó legyen, a jelzett, hasonlótárgyú 
munkálatot nem nagyon tudnánk hasz 
nálni. Nb. levele többi kérését elintéz
zük.

:'!1DÓHIVATALI ÜZENETEK
Sz. I. Pórládony. Hátralékát 1933. de

cember 1-ig rendezte. — özv. U. M.-né 
Kishöri's. 1940. március 1-ig rendezte.
— C. E. Nagyhajmás. Ez év végéig rend
ben. — Sz. M. Péteri. Ez év június 1-ig 
■— D. A.-né Tormáspuszta. Ez év julius 
1-ig. — id. K. S. Mogyoród. Ez év vé
géig rendben. — Ó. S. Balatonszemes. 
Ez év augusztus 1-ig. — T. J. Joba- 
háza. Ez év július 1-ig. — „Sz. L.“ 1939. 
év végéig minden rendben. — N. J. Pá
ka. A beküldött összeggel ez év július 
1-ig rendezve előfizetése. — H. K. Bá- 
bonymegyer. Hátralékát márc. 1-ig ren
dezte. — P. E.-né Farkaslyuk. Ez év ok
tóber 1-ig rendezve. — N. S.-né Debre
cen. Ez év végéig rendben van előfize
tése. — R. S. Losonc. A beküldött ösz- 
szeggel április 1-ig rendezte hátralékát.
— K. J. Martonfa. Julius 1-ig rendben. 
—■ B. Gy. Alberti. Ez év augusztus 1-ig 
előfizetése rendezve. — K. S. Sopron. 
Ez év október 1-ig. — G. J. Tófej. A 
b t’ Idött összeggel ez év ir";us  1-ig 
rendezte előfizetését.

M A G Y A R  G A Z D A
Vegyes. Gyümölcsfák metszése. Az 

időjárás most már gyorsan kezd mele
gedni és ezért a rügyfakadás előtti met
szést sürgősen el kell végezni. Az át
ok úsra szánt ágak ifjításával nem kell 
sietni, mert azt leghelyesebb közvet
lenül azelőtt elvégezni, mikor az átoltást 
végezzük. Ha azonban az idős fákat át- 
oltás nélkül akarjuk megifjitani, sürgő
sen le kell vágni az ágakat, mert ha 
a meleg időjárás következtében a nedv
keringés megindúlt, a sebek nagyon 
sok nedvet bocsátanak k i és az a fára 
nézve nagy tápanyagveszteséggel jár.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.30—16.75, árpa 17.80—22.85, zab 20.60 
—20.85, kukorica 21.20—21.50 pengő 
métermázsánként.

Oltárképnek alkalmas 186X63 cm 
„Úrvacsora“ gobelin kép eladó. Benczúr 
Hona Tótkomlós. Békés m. 1—2

H Á R A N G S Z Ó 1Ö4Ö. március 24.

M MMU/SNGSXÚ imlafúosHt Képesti
.  sryőffl n jn tO S S -N V O M m A  elzó.’ungú felsierelésé- 

nél fogva szépen, gyorsan és oksón készít n /a d yo t ,  
1tö n y v c É . vagy bármely o y o a i t a i v d n a y t .

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet az ország egyetlen evangélikus 
polgári leányiskolája és háztartási tan 
folyama, mely 49 éves, jelentős múltra 
tekint vissza, a páratlanul szép fekvésű 
3 holdas parkkal körülvett, művész 
stílusban épült báró Podmaniczky kas 
télyban helyezkedik el és családias szel 
lemben nevel. Az 1940—41. iskolai évre 
havi 50 P ellátási d íjért felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel 
veszi internátusába a helybeli fiúgim 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő 
vebb tájékoztatást nyújt az igazgatóság,

1—3

Férfi-, női-szövetek legolcsóbb fo r 
rása DUNÁNTÚLI-szövet, bélés, textil 
áruk bizományi lerakata, Győr, Baross 
út 26. 1—4

Az aszódi leánynevelőintézet április 
1-re protestáns tanárnőt vagy tanítónőt 
keres helyettesítésre. . 1—1

Fiatal, intelligens, gyermekszerető nő 
elmenne gyermekek mellé, vagy a házi
asszony támaszául, ahol családtagnak 
tekintik. Címe válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 1—1

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét. , .

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyolmét 
a Jóléti Egyesületre,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8— 10 (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valamint 
& kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

felelő
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
lő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi klíma, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

15—26

V I R A . M T ,
KO§Z«RUT

^  legolcsóbban

S T I X I É - l é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a , Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kapl

Finnek javára, kettő pengő^Srban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

Az eredeti kisméretű

L u th e r-ró z s á k
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnök! mfiíntézetc.

Bélyegzők, Jelvények é> zéezlétzegek gyárt»««.

S z o m b a t h e l y ,  P äapök-ba«& r

Keresek április 1-re egy rendes, jó 
erkölcsű, megbízható leányt, aki egy
személyes háztartásom minden munká
já t vállalja. Ajánlatokat kérem Budapest 
XI., Szabolcska M.-utca 9. II. em. 2. ajtó. 
________________________________1—1

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

4— 8

Elhelyezkedne komoly, evangélikus 
vallásu nős ifjú  ember, gazdaságban 
magtárosi s ehhez hasonló minőségben. 
Esetleg pénzintézetnél, törvényszéknél, 
postánál küldöncnek, levélhordónak, na
gyobb cégeknél kaucióval árúkísérőnek. 
Címe válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatalban. 3—3

Saját készitményii útitáskák, nöi- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
-  választékban és a legolcsóbb árban

M lIT H -n á l
Győr , Baross-út Z.

Kölcsönsegélyző épület 
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Keresek 11 és 7 éves két leányom 
mellé háztartási teendőkben segédkező, 
lehetőleg németül beszélő gyermek
leányt. Dr. Stur Lajosné, Kőszeg. 1—1

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)
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A lap íto tta :

KA PI  BÉLA
1910-ben

L.aptulajdonoa: 

Dunántúli Luther*8zövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingytn maliéklst tanév alatt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vác a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ü t a ml oltalmunkl

A  Harangizó 
azerkeaztG-kiadóhlvatala

G Y Ő R
II . ,  Petőfi-tér 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 f illé r , 

félévre 2 P 40 fillé r , 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postacsekkszám la: 30,626.

A Feltámadott hozzád szól!
Legeltesd az én bárányaimat!

János 21, 15.

Még mielőtt megtagadta volna Péter, így szólt 
hozzá Jézus: „Te azért idővel megtérvén, a te atyád
fiá it erősítsed!“'

S most, íme, megtérése után, amikor Péter oly 
megható alázatossággal felelt Jézus kérdésére: „Sze- 
retsz-é engem?“ Jézus új feladatot ad neki: „Legel
tesd az én bárányaimat! “

Ebben az igében megmondja Jézus, hogy a mi 
iránta való szeretetünknek mikép kell megmutatkoz
nia a mindennapi életben. Megmondta különben egy
szer már előbb is: „Bizony mondom néktek, amennyi
ben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám
fiái közül, én velem cselekedtétek meg.“

Mindazt, amit mi az embereknek teszünk, 
akikért Jézus meghalt, úgy tekinti, mintha neki tettük 
volna.

„Az én bárányaimat", mondja.
Bizonyos, hogy mindenekelőtt és legfőképpen a 

kis gyermekekre gondol. S mi megértjük velük való 
szándékát: a szent keresztségben hozzá visszük őket. 
Általa Megváltójuk tulajdonaivá lesznek. Legyen ál

dott az Isten, hogy reánk bízza ezeket a gyönge gyer
mekeket!

„Legeltesd az én bárányaimat“ , mondja.
Te édesapa és édesanya, Jézus azt várja tőled, 

hogy egyelőre minden egyebet félretéve Róla beszélj 
a kicsinyeknek. Se a mindennapi életnek a kenyérért 
való hajszája, de még a keresztyén munka se ta rt
hasson vissza legfontosabb feladatod teljesítésétől, 
attól, hogy legeltesd az ő bárányait.

S kiváltképpen te anya, aki Istennek egész sajátos 
rendje alapján tekintheted gyermekedet a magad tu
lajdonának, áldozol-e időt, erőt és kitartást arra, hogy 
a kicsinyeket odakösd Jézushoz? Sohase vállalj olyan 
munkát, amely megakadályozhat abban, hogy legel
tesd a kicsiny bárányokat, amelyeket reád bízott 
Jézus.

S te, akiknek nincsenek gyermekeid, meglátod-e a 
gyermekeket, akik az útadón szemed elé kerülnek? 
Vagy azok közé tartozol, akik észre sem veszik a 
gyermekeket? Ha többet törődnénk a gyermekekkel, 
bizony kevesebb ifjú  lélek térne a tékozló fiú útjára, 
„messze vidékre költözvén“ .

Olle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

O u t  ó r a b é r e i .

Ezelőtt 500 esztendővel, 1440-ben 
találták fel a könyvnyomtatást. Ez
zel nem akarjuk azt mondani, 
hogy 1440. előtt nem ismerték a 
könyvnyomdászatot. Már évekkel 
azelőtt is kísérleteztek, főleg ké
peknek, nyomás útján való sokszo
rosításával. Sőt a kinaiak már 800- 
ban foglalkoztak írásjegyek nyom
tatásával. Valószínűleg tőlük ta
nulták el az arabok, akik azután 
tovább fejlesztették. Európában 
azonban a mai értelemben vett 
könyvnyomtatás csak a 15. század 
közepe táján kezdődött el s Guten
berg János nevéhez fűződik.

Gutenbergről nagyon keveset tu
dunk. Talán úgy is rendeltetett, 
hogy őt magát feledés homálya

borítsa, csak nagy műve hirdesse a 
mester nevét. 1395 körül születhe
tett, valószínűleg a németországi 
Mainz városában. Édesatyját Gens- 
fleisch-nak hívták, ő azonban va
lami okból inkább édesanyja nevét, 
a Gutenberg nevet használta. Élete 
hányatott, viszontagságos, tele sze
génységgel, küzködéssel. Sok kísér
letezés után végre 1440-ben áll elő 
nyomdagépével, amely abban az 
időben forradalmi újításként ha
tott. A már azelőtt is használatos, 
kezdetleges és nehézkes készülé
kekkel szemben két fontos felfede
zés jellemezte: Gutenberg használt 
először különálló, szétszedhető és 
mozgatható betűket és sajtó-prést. 
Ezzel l.ilietGJ^nü'b-niftft^önnyítette
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és meggyorsította a szedés és nyo
más munkáját. Gépének teljesít
ménye napi 300 ív volt, abban az 
időben nagy dolog. Gondoljuk 
meg, hogy azelőtt csak kézzel má
solták a könyveket, ami bizony 
rengeteg fáradtságba és időbe ke
rült. Gutenberg találmánya egy 
csapásra lehetővé tette a gondola
tok gyors terjesztését. Ebben van 
művének beláthatatlan jelentősége.

Jellemző, hogy Gutenberg nyom
dájának első nagyszabású terméke 
egy latin nyelvű biblia volt. Isten 
bölcs akarata mindjárt a kezdet
ben országa szolgálatába állította 
az új találmányt. Ez azonban csak 
a kezdet volt. Éppen az ige szol
gálatában vártak felmérhetetlen
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fontosságú feladatok Gutenberg 
művére. A könyvnyomtatás művé
szete gyorsan terjedt. 1480-ban 
már 23 nyomda működik Német
országban és 40 Itáliában. Magyar- 
országon 1473-ban állítják fel az 
első nyomdát Budán. így a refor
máció megindulásakor már min
denütt szerte Európában zakatol
tak nyomdagépek. Ezáltal vált le
hetővé Luther írásainak gyors és 
nagy tömegben való terjesztése. 
Ez tette lehetővé azt, hogy a Bib
lia odakerüljön minden olvasni- 
tudó ember kezébe. Istennek íro tt 
igéjéből így lett nyomtatott ige. 
A könyvnyomtatás jóvoltából ter
jeszthetik a biblia-társulatok Isten 
igéjét százezer és százezer pél
dányban a világ minden nyelvén, 
minden pogányok között. Azt kell 
mondanunk, hogy Isten gondvise
lő bölcsességének csodája az, hogy 
éppen a reformáció hajnalhasadá
sára ajándékozta meg a világot a 
könyvnyomtatás művészetével.

Gutenberg mindezt már nem érte 
meg. Mint a legtöbb nagy feltaláló, 
ő is kellő üzleti érzék és élelmes
ség híjjával volt s üzlettársai k i
fosztották, mindenéből kiforgatták. 
Még nyomdáját is elveszítette. 
Mindenkitől elhagyva és elfeledve, 
szegénységben halt meg 1468-ban.

Groó Gyula.

Rend a szórványokban.
Szórványaink életére két körülmény 

nyomja rá bélyegét: az evangélikus lel
késztől való távolság és az idegen val
lások körülvevő árja. Ez a két tényező 
egészen sajátságos sürgetéssel olyan fe l
adatok elé á llítják a szórványhívőt, 
amely anyagyülekezeteink tagjainak is 
magától értetődő kötelessége ugyan, 
de a szórványok életében meg egyene
sen nélkülözhetetlen. Addig nem lesz 
igazi és egészséges egyházi élet szór
ványainkban, ameddig szórványevangé
likusaink nem vállalják azokat az egy
házi feladatokat, amelyek a szórvány- 
sorsból következnek. Ezek a szórvány
hívők felelősségére nehezedő szolgálatok 
alkotják a szórványok evangélikus val
lási életének a „rendjét", amelyből most 
csak három vonást említünk meg.

A szórványok egyházi életének a 
rendjéhez tartozik a lappangó és ve
szendőbe indult evangélikusok felkuta
tása. Általános tapasztalat, hogy azo
kon a területeken, ahol egyházunk meg
indítja a szórványmunkát, kétszer sőt 
többször annyi evangélikus bukkan fel, 
mint amennyiről előzőleg tudomásunk 
vagy sejtelmünk volt. De hűséges szór
ványmunka közben is maradnak a más- 
vallású tömegben rejtve evangélikusok. 
Legtöbbször vegyesházasságban élnek 
és annyira átveszik hitvestársuknak s 
környezetüknek vallását, hogy egyhá
zunkról halvány emlékük is alig marad. 
Gyakran van közöttük idegen vallásban 
nevelkedett és konfirmálkodott „evan
gélikus“ , aki egyházunkkal soha köze
lebbi érintkezésben nem állott. — Itt 
vár a feladat az öntudatos szórványevan- 
gélikusra. Tekintsen körül kereső sze
retettel egyházunknak lélekben mesz- 
szire távolodott gyermekei után, tartsa

számon az evangélikusokat helységében, 
ne riassza vissza, ha egyházunkkal szem
ben teljes közönyt mutatnak, hanem 
hívja fel rájuk a szórványlelkész, vagy 
gyülekezete lelkészének figyelmét, hí
vogassa szeretettel a szórványistentisz
teletre és lassú, k itartó  munkával, b i
zonyságtevő szájjal s élettel és értük 
imádkozó szívvel vezesse vissza őket 
evangélikus anyaszentegyházunkba. V i
gyázzunk, hogy senki el ne vesszen szór
ványainkban azok közül, akiket Isten 
egyházunkra bízott!

Szórványaink egyházi életének a 
rendje megkívánja az iskolás gyermekek 
otthoni vallástanítását. A szórványlel
kész a körülmények szerint tud több 
vagy kevesebb hittanórát tartani, de azt 
hiszem, hogy a nagy átlagban alig van 
ideje, hogy két hétnél rövidebb időkö
zökben felkereshessen vallástanítási cél
lal egy-egy szórványhelyet. Ez avval a 
sajnálatos következménnyel jár, hogy a 
szórványbeli gyermek jóval kevesebbet 
tanulhat meg a bibliából, énekesköny
vünkből, egyházunk tanításából és tö r
ténetéből az anya- vagy leánygyüleke
zeti tanulónál. De legalább ez a kevés 
vésődjék bele kitörülhetetlenül elméjébe, 
mélyedjen el szívében és váljék igazán 
lelki kincsévé! Az Isten nagyságos dol
gairól való ismeretnek ez a vérré és lé
lekké válása azonban nem történhetik 
meg a szülői ház segítő munkája nél
kül, mert az időközönkint tartott h it
tanóra ehhez nem elegendő. Nem kell 
ide semmi különösebb tudás, csak egy 
kis törődést a gyermekekkel és meg
értést az egyház tanító munkája iránt 
vár a szülőktől a szórvány élet sajátos 
helyzete. Kérdezzék meg édes vagy ne
velt gyermekeiktől: m it kaptak hittan
ból leckére? Tanuljanak velük együtt, 
énekeljék vagy mondják el a feladott 
éneket velük együtt, imádkozzanak ve-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 16
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Hirtelen összerezzent. A katonák felugráltak. A fiú azt 
hitte, őt látták meg és gyorsan a kunyhó mögé került. S mikor 
tapasztalta, hogy senki sem követi, óvatosan előkukucskált.

A hadfiak tényleg felálltak, de nem feléje, északnak néz
tek. Ahonnan most a csúcs mögül fejek bukkantak elő egymás 
után. Hefler lovagou  elől. Fehér, divatos, hosszú parókája 
szélét megráncigálta és féloldalra csapta a friss reggeli szellő. 
Mögötte furcsa tákolmányon, olyan volt mint egy heverő, 
két ló közé kötve, prémbe burkolózva, valami gazdag uraság. 
Ahogy felére az első kettő, mögöttük még több lovas tűnt 
elő. Lehettek vagy heten. Kócsagtollas kalpag a fejükön, legé- 
nyesen, félrecsapott kacagánnyal vállukon. Mind ifjak. Nyolca
dik társukat közrefogták. Gyurka elbűvölten nézte. Gyönyörű 
leány volt.

— Ezek a murányiak — derengett fel a fejében.
A fiatal úrnő hire már Régeczre is e ljutott. Csak úgy 

emlegették, mint a tündérszép Rothold Hedviget. A napra 
lehet nézni, dé reá nem, oly szép! Alkalmazták rá a régi mon
dást. A fiú úgy találta, hogy nem túlzott a hire. Kis kalap 
ült dús gesztenyebarna haján. Ruhája hosszú, díszes vadász
öltöny. Ahogy féloldali ülte lovát — mint a nők szokták — 
előcsillant a kengyelben pici, vörös csizmája, ám orcáin az 
üde levegőtől, a korai lovaglástól hamvas rózsák nyíltak. 
Ahogy nevetett, kacagott, örült a szép hajnalhasadásnak, olyan 
volt, mint a pirkadás nemtője.

Gyurka hódoló csodálattal szemlélte.
— Azért lehet ránézni! — mosolygott magában.
Csaknem elfelejtkezett helyzetéről, nagy bámulatában.

Amikor a kis csoport a csúcsot elérte, versengve ugráltak 
ifjú  kísérő/, hogy nyergéből melyik segítse le. Gyurka feledve,

hogy rejtve kell lennie, már lépett is egyet, hogy odarohan
jon s ő emelje le. De még idejében észbekapott. A kis cso
port mögött még néhány csatlós került elő s egy ismerős 
alak: Mihály. Feje fehér pólyába bugyolálva. Gyurka kezdte 
érteni a Csillag hátán húzódó véres csikók és a Mihály sérült 
feje közti összefüggést.

Az apródok sorában két eperjesi diáktársát fedezte fel. 
Az egyik régeczi játszótársa, Gáspár, akit nem tudott tiszta 
szívből barátjának nevezni. A másik meg Liedemann Ákos, 
igaz, testi-lelki cimborája, k it harmadéve az eperjesi kollégium 
szétbocsájtásától nem látott.

Ákos szepesszombati fiú  volt. Édesapja jómódú polgár, 
aki már akkoriban azon fáradozott, hogy imádságos könyvet 
adjon ki. Gyurka is be volt avatva a tervbe. Sőt Kerekes 
Bálint úr is írt egynéhány imádságot a könyv számára. Együtt 
járták Ákossal az eperjesi lombos erdőket, szabad idejükben. 
Szép terveket kovácsoltak az ásványvíz források mellett végig
dőlve az erdő illatos földjén. Már akkor készek voltak fel
csapni kurucnak, hogy kivívják az epedett vallásszabadságot.

— Imre gróf sereget toboroz — mondotta az egyik.
— Mi pedig vezérei leszünk — álmodozott a másik. — 

Mindenki hálás lesz, hogy békét teremtünk! Ezek az ő fiatalos 
elképzeléseik erős elhatározássá acélozódtak bennük, amikor 
az önkényes erőnek engedve távozásra kényszerültek Eper
jesről.

— Ránk számíthatsz Imre! — fogadta mind a kettő a 
búcsúzásnál. Mindhármuk keze szilárd elszántsággal kapcso
lódott egybe.

Gyurka agyán fájdalmas gondolatok suhantak át. Ma 
már 17 évesekl Már kezdhetnének valamit. S ime, így kell 
találkozniok: Ákos az ellenség között van. Gyurka azonban 
titkon mind ennek ellenére irigyelte a másikat, hogy mindig 
a szép Hedvig közelében lehetett. Ő is oda vágyott. De azon 
az áron, hogy hitét, meggyőződését feladja, soha!
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lük, az elsősöknek olvassák fel több
ször a bibliai történetet és mondják elő
re nekik az énekverset! De necsak a 
hittanóra előestéjén szánják rá erre ma
gukat, mert minél előbb és többször 
foglalkoznak a hittanórán tanultakkal 
kapcsolatban gyermekeikkel, annál mé
lyebben fog ágyazódni a kicsinyekben 
krisztus ismeretének az a résztöredéke, 
amelyről a következő hittanórán a ta
nulók beszámolnak. —■ Ahol még egy
általában nincsen evangélikus vallásta
nítás, ott a szülőknek maguknak kell a 
kezükbe venni ezt az egész ügyet. O l
csó pénzért hozzájuthatnak szórvány- 
hittankönyvhöz (Benkóczi-Keken: Amit 
minden evangélikusnak tudnia kell, ára 
1 pengő). Tanítsák meg ebből lassan- 
k in t gyermekeiket az első laptól az 
utolsóig és közben emlékezzenek rá, 
hogy Luther Márton is ilyen szolgálat
tal elfoglalnak akarta az evangélikus 
szülőket látni.

A szórványok egyházi élete rendié
nek legnélkülözhetetlenebb alkotórésze 
a házi istentisztelet. Akárhány munkást 
is küld az egyház a szórvány területek
re, akármilyen nagy összegeket áldoz is 
az eltévedt „juhok“ és elveszett „drach
mák“ megkeresésére, sohasem fejlődhet 
addig a szórványmunka, hogy Isten Igé 
je ugyanolyan bőséggel hulljon itt is, 
m int amilyenre a lelkipásztor helyben- 
lakása áldott lehetőséget nyújt. Isten né
pe azonban nem lehet el istennek Igéje 
nélkül. A szórványokban sem! S ha az 
egyház hivatalos szolgái csak ritkán me
hetnek az evangélium jóhirével a szór
ványokba, akkor sem maradhat pásztor 
nélkül a nyáj. Álljanak elő a család
apák, gyűjtsék össze esténkint családju
kat, szomszédságukat, és szenteljenek 
naponta tíz percet arra, hogy megálljá
nak Isten előtt hálaadással, kéréssel, 
imádsággal és mindenekelőtt szavára f i 

gyelő, hallgató lélekkel. Egyházunk ma 
már abban a helyzetben van, hogy a 
házi istentiszteletek tartásához olyan 
könyvet tud szórványhíveinek kezébe 
adni, amelyből minden olvasni tudó 
evangélikus nehézség nélkül elvégezheti 
a házi áhítatokat (Vitéz Virág Jenő: 
Hiszek, ára 1.90 pengő). De ezen kívül 
is a bibliai leszakítós naptár, vagy a 
Harangszó bibliakaluza olyan segítség, 
amelynek nyomán mindennap felcsen
dülhet Isten tiszta Igéje a családi haj
lékokban. A Harangszó éppen most ter
vezi, hogy nagyünnepi számaiban kü
lön is fog — lelkész nélkül maradt szór
ványok számára — felolvasásra szánt 
bibliai Igét és ehhez fűződő magyará
zatot, imádságot és éneket hozni, hogy 
egyházunk szétszórt népe ne szűkölköd
jék Isten ünnepi mondanivalója nélkül 
s tarthasson ünnepi áhítatot lelkész nél
kül is. — Bárcsak meghallanák szór
ványcsaládjaink Istennek igeszolgálatra 
hívó parancsát, megragadnák az egyház 
felkínált eszközeit és apró családi gyü
lekezetekké alakulnának, amelynek „jó  
földjébe“ napról-napra hull Isten Igé
jének termés-igéretét hordozó búza
szeme.

Ha így megvalósul majd szórványa
ink egyházi életének az igazi ,,rendje", 
akkor a lelkésztől való távolság és a 
másvallásu többség ellenére is Istennek 
engedelmes és tántoríthatatlan gyerme
kei fognak szórványainkban növekedni 
s szórványaink láttára nem siránkozni 
fog egyházunk, hanem hálát adni az Is
tennek, aki bőségesen megáldja azokat, 
akik vállalják a Tőle kapott feladatok 
hűséges teljesítését,

Veöreös Imre.

A pápai állam, a Vatikán területén 
bevezették az adózást, ami eddig nem 
volt meg.

Morzsák a kegyelem 
asztaláról.

Istennek hála, erőteljesen halad előre 
az evangélizáció áldott munkája. Az 
evangélizáció mindig asztalterítés. Isten 
az ö  kegyelmének asztalát térítteti meg 
éhes és szomjas emberlelkek előtt, hogy 
megelégítse őket. Az alábbiakban néhány 
morzsát nyújtunk olvasóink felé, amely 
egy ilyen evangélizáció alkalmával Isten 
kegyelmének gazdagon terített asztalá
ról aláhullott. Talán akadnak, akik bol
dogan nyúlnak érte.

*
Az embernek mindenekfelett arra van 

szüksége, hogy megismerje magát. Az 
Isten-megismerés kapuja önmagunk meg
ismerése. Ismeretlen emberek vagyunk 
magunk előtt. Rejtegetjük magunkat és 
bűneinket nemcsak a világ, hanem ma
gunk előtt is.

*
A bűn olyan, mint a hazajáró kísér

tet. Van, akinél még a földi életben, 
van, akinél a halála pillanatában és van, 
akinél halála után támadnak fel a bűnei, 
mint a gazdagnak Lázár történetében. 
Ez a legborzasztóbb. Egyszer utolérnek 
téged is a bűnök, ha nem engeded, hogy 
Isten megkeresse és megbocsássa . . .

*
Az Istentől való elhagyatottságig kel

lett Jézusnak eljutni a bűn irtózatos 
terhe alatt, hogy megválthasson . . .  Ne
héz Istennek újraépíteni azt, amit a mi 
bűneink rombadöntöttek.

*
Isten az ö  szerelmét nem mondhatta 

meg másképpen, mélyebben, mint úgy, 
hogy egyszülött Fiát adta oda értünk.

*

14. A haditanács.

Az apródok a katonák táborától kissé távolabb új tüzet 
raktak. Sziporkázva lángoltak fel a rőzsenyalábok, melyeket 
az ifjak játszi kedvvel dobáltak a zsarátnokra. Hédinek még 
ez is szórakozást nyújtott. Csengőn kacagott fel, hogyha 
egyik-másik nekirugaszkodva átugrotta a tűzhelyet. A lángok 
között tarka, díszes ruhájukban olyanok voltak, mint az ör
dögök.

Gáspár Hédi közelében maradt. Ágakat sem gyűjtött, 
a tűznek sem lendült neki. Mintha az árnyéka lenne, szegő
dött a lány nyomába.

Hédi nagy elégtétellel látta maga körül a fiukat. Elgon
dolta, mit szólnának finom bécsi barátnői, ha ennek a pórias 
mulatságnak tanúi lennének! De egyben tudta, szívesen cse
rélnének vele, hogy ez a hat délceg apród legyen a lovagjuk. 
Hédi örömmel évődött el vélü'k, de nem te tt köztük különb
séget. Mindegyikben vidám játszótársat látott és egyikhez 
épp oly szíves volt, mint a másikhoz. Gáspár nagy ragaszko
dása egyenesen terhére esett.

— Hogyha már vadászat helyett nyomozni jöttünk — 
kiáltotta vígan — mutassátok, m it tudnak a sólymok!

Társai versenyezve iramodtak neki a szirtnek. Üggyel- 
bajjal kötöztek le a kifeszített rúdról egy-egy madarat.

— Tegnap induláskor oly boldoggá tettél — kezdte Ákos. 
ő  nem fu to tt el a többivel.

— Ejnye, de kényelmes vagy! — engedte el Hédi a meg
jegyzést füle mellett — mért nem veszel részt a vitézi tornán?

— Amikor tegnap délben a várból útnak indultunk. . .  
—• kezdte újból.

— Akkor lóra ültetek! — nevetett a lány.
— Igen, de . . .  — vetette közbe a fiú  elpirulva haragjá

ban, hogy nem tud előbbre jutni.
—  Hozzák a sólym okat! —  tap so lt a lány.

— Válaszolj — fordult vele szembe Gáspár, mielőtt tá r
sai visszajöttek — te voltál tegnap az ablaknál?

— Voltam én többször is — felelte foghegyről — me
ly ik  tud legszebben repülni? — fordult a többiekhez.

— Az enyém, az enyém! — kiáltozták vetélkedve.
Balkarjukra rántott védő bőrkeztyüre emelték a mada

rakat. Bal kézbe fogták a vadászállatok lábára erősített, köny- 
nyű finom láncot. Jobbjukkal lerántották a sólymok bőrsip
káját. Látóvá vált szemmel, lárma és izgalom-ittasan csaptak 
azok a magasba. Gyönyörű volt nézni egyenes, gyors röp
tűket.

Erre a látványosságra hozzájuk lépett Roza tante is, a 
Hédi nénje, aki az anyát volt hivatva nála helyettesíteni. Mos
tanáig sógorát kísérte, a várurat.

— Jó vadászok vagytok — állapította meg szakértelem
mel. Megboldogult férje, mint igazi katonatiszt, beavatta ebbe 
a mesterségbe is.

Gyurka fájó szívvel nézte a távolból, hogy szórakoznak 
az ifjak. Ö is olyan szívesen közibük állt volna. Mutatott 
volna olyat, mit a többi nem tud. Eleget játszadozott ö már 
Józsi bátya sólymaival. Ha felröppentette őket, kenyér vagy 
cukordarabot vetett a magasba, amit a madarak hihetetlen 
ügyességgel kapták el estükben.

— Ez csak olyan üres szállíngózás! — állapította meg.
De figyelmét most más kötötte le. A várúr, a parancs

nok és Mihály rejtekhelye felé közeledtek. Gyurka úgy hú
zódott vissza, hogy zajt ne üssön.

— Gáspár, Gáspár! — hallott egy hangot — Jer csak te 
is ide!

Gyurka ugyan a kunyhó mögül nem látott előre, de min
dent hallott. Megint futó léptek zaja ju to tt a fülébe.

— Itt vagyok, uram — hallotta meg a Berky hangját.
(Folytatjuk.)
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Simpson, a híres felfedező, akit meg
kérdeztek, hogy m it ta rt élete legna
gyobb felfedezésének, azt mondta: Éle
tem legnagyobb felfedezése az, hogy én 
elveszett bűnös vagyok!

*

A hazugság olyan a bűnök között, 
mint a malter a téglák között.

*

A kegyelem mindig úgy kezdődik, 
hogy Isten keresi és szólítja meg az em
bert, Arról, hogy az ember hogy keresi 
Istent, sok könyv készült már, de arról, 
hogy az Isten hogy keresi az embert, 
csak egy könyv készült, a Szentírás.

*
Nem azért szeret Isten mert meg

tértem Hozzá, hanem azért térhetek meg 
Hozzá, mert Ő szeret.

Ht
A leghangosabban kiáltó vér nem 

Ábel vére, pedig az az égbe kiáltott, ha
nem Jézus vére. M i lesz velem, ha Isten 
Fiának vére énellenem kiá lt fel az égbe? 
Pedig ellenem kiá lt!

*

Minden bűn Krisztus ellen szól. Öt 
feszítem keresztre vele.

*

Krisztus vére vagy átkot, vagy áldást 
kiált. Átkot azonban csak addig, míg 
oda nem menekültem Hozzá.

*

Akármilyen távol esett az ember 
Istentől, van bocsánat számára a keresz
ten, ha rpegtér és a keresztre hittel fe l
tekint. Nem igaz az, hogy nem lehet 
megtérni.

*
A Sátánnak legnagyobb ütőkártyája, 

hogy rábírja az embert annak halogatá
sára, hogy életét rábízza a Krisztusra. 
Minden fontos az ember előtt, csak a 
megtérés, a lélek üdvössége nem.

*

Az élet határköve ott van, ahol le
jár a kegyelmi idő, vagy ott, ahol meg
találja az ember az új életet és elindul 
annak útján. Tehát nem a testi halál a 
határpont.

*
. Ha valaki mellé odalép Jézus, úgy 

átalakítja életét, hogy eltűnik mellőle a 
halál réme és olyanná lesz az számára, 
mintha egyszerű pincelakásból felmenne 
a napfényes emeletre.

H:

Hogyan megy ez az új életté való átala
kulás? Mindig magától. Sohasem lehet 
erőltetni. Isten Szentlelkének titokzatos 
munkája ez. Együttélni Jézussal — ez 
az új élet!

Sézus é l ! S n  is  pele,
H o l pan, ó lt h a lá l ha ta lm ad? 
Sézus é l ! S i r  éjjele 
Gsal? u j regge lig  fal?arhat, 
O tt leszelt, ho l K ra m  part, 
f&z az én b izoda lm ám .

BUJDOSÓ 
FINN GYERMEKEK.

Templom s otthon nélkül, ti, finn
viharnak

Szétszórt árvái b u jdos tok ------- hova?
„Otthont nekünk a hívő lelkek adnak, 
S szívünk, szivünk az Isten temploma."

Apátok tán holtan hever a hóban--------
„Úgy lelke az égből vigyáz reánk." 
Hazátok nincs, ellen dúlja, romokban — 
„H o l Istent hisznek, o tt lesz a hazánk."

Ha éheztek, kényért k i ád majd néktek? 
„K i Illésnek megküldé kenyerét." 
Vigaszt, ha sírtok, kinek keblén nyertek

Fészkét s szülőjét vesztett árva nép? 
„Lesz, ki felénk a karjait kitárja,
S Krisztus szívére borul minden árva."

Kutas Kálmán.

FIN N EK !
M egacé lozta  e re jü k  a h i t .

A  báránynak az o ro sz lá n  esett.
Százszor o lyanabb v o lt  a h a rcuk ,

M in t D ávidé G ó liá t  fe le t t .
E g y D á v id ra  tíz  G ó liá t  jö t t

S ők g yőzték , m íg  v o l t  bennük é le t,
F e jü k  fe le t t  g ló r ia  tá m a d t.

A  h i t  szövi a z t és a lé le k .
M e gküzdö tték  a le h e te tle n t .

K in e k  van szíve ö rü l s gyászo l,
M e r t  egy k a r ju k  ha  le  is  vágták,

D e m enekü ltek a h a lá ltó l .
A  ve lü k  érző m eleg sz íve k ,

B á r tudnák k ö n n y e ik  tö r ü ln i !
K ic s i — s gyengének le n n i nehéz —

S a szív te len  n a g y o t m e g tö rn i 
C sak Is ten  képes,

A k i e lő tt  a lé le k te le n  erős fé lh e t. 
T erem tm énye b á rm ily  p a rá n y i,

Többet szám ít n á la  a lé le k .
— H itü k  m ost m in d e n t ú j r a  ép ít.

S k in ek  szív dobog  kebe lében ,
H a  m ódjában van s m e g te h e ti,

K i  tu d , segítsen a f in n  n ép en !

D r. S za la yn é  K u b in a  Erzsébet.

Jézus én bízodalmam . . . !
Énekeskönyvünk egyik legszebb hús

véti éneke kezdődik így, a 213. ének. 
Mélységes, nagy húsvéti h it szólal meg 
benne.

Ezt az éneket Lujza Henriette bran
denburgi fejedelemasszony írta az 1651. 
esztendő egyik reggelén. Amikor a hívő 
fejedelemasszony az ének utolsó sorait 
is leírta, éppen a szobába lépett fensé
ges férje, Brandenburg fejedelme és az 
írásra tekintve, így szólt: Látom, a ke
zed írása! Bizonyára ez is egy szép egy
házi ének!

— Igen, ma reggel írtam! — hang
zott a válasz a fejedelemasszony ajká
ról.

— Olvasd fel! —  szólt a fejedelem.
S ekkor felhangzott először a gyö

nyörű húsvéti ének:

Jézus én bízodalmam,
Örök életre vezérem, 
őbenne van nyugalmam,
Mert vele azt mind elérem,
Ami it t  vigasztalhat,
Holtomban boldogíthat.

— Dehát mi le lt téged? Most jársz 
az élet tavaszában és a halál szomorú 
gondolatával gyötrőd a lelkedet? — vá
gott közbe a fejedelem szava.

— Tévedsz, ha ezt gondolod — szólt 
a fejedelemasszony. — Az én lelkem 
sohasem volt vidámabb és örvendezőbb, 
mint most, mikor megtelt a nagy hús
véti hittel!

Ma is így van! Ahol a húsvéti h it 
lángja fellobog a szívben, onnét mene
kül a szomorúság, ott felszárad a könny, 
megenyhül a bánat, megoldást talál az 
élet sok kérdése, elhordozhatóvá lesz az 
élet nehéz terhe, felszakadozik a kétsé
gek sötét felhője.

Van-e neked húsvéti hited? Ennek 
birtokában tudod-e mondani, amit a 
fejedelemasszony mondott: Az én lelkem 
sohasem volt vidámabb és boldogabb, 
mint most! Husvét ezt a hitet akarta 
adni. Tőled függ, hajlandó vagy-e el
fogadni.

Azt kérdezed, kitől? Aki a húsvéti 
sírból feltámadott, él és uralkodik mind
örökké, az élő Krisztustól.

Jelzések.
Az országutakon jelzőtáblákkal ta

lálkozunk. Mindegyiken valamilyen jel. 
Sorompó, kígyózó vonal, mozdony stb. 
Mindegyik jól figyelmeztet. Veszélyre 
figyelmeztet. A leeresztett sorompó, az 
éles kanyar, az úton áthaladó vonat ha
lá lt jelenthet. A jelek parancsolnak s 
ja j annak, ki figyelmen kívül hagyja 
az intelmet.

A lélek országútján is akadnak ve
szélyes helyek. S látsz it t  is jelzőtáblá
ka t a figyelmeztetés jeleivel. Istennek 
hozzánk való irgalma állította fel e je 
leket s jaj neked, ha vakon és siket fü 
lekkel haladsz el mellettük. Belerohansz 
a tilalmak vámsorompójába. Belejutsz a 
kísértések, a szenvedélyek éles kanya
réba. A bűnök acélvágányai közé kerülsz, 
átrohannak rajtad és semmivé zúzódik 
erkölcsöd, becsületed, egész egyénisé
ged. Eltűnik lelkedből üdvösséged re
ménye is.

És hány ilyen szerencsétlen lélek fek
szik összetörve az isteni parancsok so
rompói előtt, hány fetreng a gyalázat 
árkában és hány vérzik a bűnök kere
kei között? Miért? Mert nem figyelik 
a jelzőtáblákat... Kérdezed, hol van
nak? Én sem látom őket. Csak egyre 
akarok rámutatni: a golgotái Keresztre. 
O tt áll némán, mereven. Előtted. M in
denkinek van golgotája s a fájdalmak
nak, a bűnök, a sorscsapások felett ér
zett nyomorúságnak a hegyein ott áll 
a kereszt. Hív! Könyörög! Int és figyel
meztet. Figyelmeztet a sorompókra, a 
kanyarokra. Figyelmeztet a szenvedély, 
az emberi gyűlölet rohanó vasmozdo
nyaira. Jaj néked, ha figyelmen kívül 
hagyod ezt a figyelmeztetést!

A külső élet fejlődésével növekszik 
az országutakon a forgalom. Az élet 
fejlődésével párhuzamosan azonban meg-
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aporodnak a lélekre leselkedő veszé- 
ek is. Több lesz a kísértés, nagyobbak 
sznek az igények s a kielégítés utáni 
ijszában érzéketlen lesz a szív. A lé
it szeme elhomályosodik s nem látja 

isteni irgalom tábláit. Megnehezédik 
hallása és nem lesz figyelmes azok- 

ik szavára. Nem veszi észre, hogy 
ötté a kereszt, mely utat mutat, mely 
gyelmeztet.

A rohanó ember nem jön rá, hogy 
kereszt oldja meg egyedül az életnek 
szes kérdéseit. A kufár lélek a ten- 
■rbe önti a gabonát, a kávét, hogy 
(szöktesse az árát. M illióan éheznek, 
pusztulnak e tőzsdei művelet mellett, 

megváltott szív szeret és adná bő- 
zűen isteni adományát. Kenyerét. Vin- 

oda, ahol éheznek és kérnek. A ké
szt mutatja ezt az utat. A természe- 
s ember fegyvert gyárt, hogy a maga 
zdagságához még elvegye a szegő
ét is. A megváltott szív szállít annak, 
uek nincs. S kereszt mutatja ezt az 
it. Ezt az életirányt. A természetes 
iber magába rejti bűneit, rontja kör- 
ezetét s rontja önmagát. A megvál- 
tt lélek leveti az álarcot. Leborul Is- 
í előtt. Várja, hogy az Irgalom fel
gye, hogy aztán új életet éljen, szeb- 
t, nemesebbet. Ezt is a kereszt cse
rz i. Egyedül a kereszt. Uj élet csak 
lőle fakad.
Figyelj intelmeire. O tt áll lelked 

szágútján és jelez. Rámutat hibáidra, 
neidre. Menj a kereszt alá s borulj 
nak tövéhez. Reád szakadnak a.mul- 
1 vádjai, úgy érzed semmivé lettél, 
akkor megmozdul a keresztnek két 
rja, lenyúl érted és felvesz magához, 
re ismét leenged, hogy élj tovább, 
emberré let tél . . .
Lásd a jelzést, a keresztet!

Dr. Schlitt Gyula.

A hadíkórház papja.
(Folytatás.)

Egyik estére úrvacsoraosztást hirdet- 
n. A vezetőnő erre az alkalomra a 
isodik emeleten rendezett be egy csen- 
-> szobát. A járni tudó katonák ott 
ülekeztek, a súlyosabb betegek az 
yukban vették magukhoz az Ür szent 
csoráját. A terembe másfél száznál 
>ben jöttek össze. Csendesen ül ez a 
gy férficsapat az ágyak szélén; hízó
ára sokuknak eszébe ju to tt a falujuk 
nplomában vett utolsó úrvacsora, ame- 
■n még övéikkel együtt voltak. Csodá- 
os dolgok ezeknek a fronton meg- 
)esült fiatal hősöknek kiosztani az Úr- 
csorát. Közönséges alkalom, egyszerű 
svak, mégis valami mély ünnepi han- 
lat uralkodik mindenkiben. Férfitól 
fihez megyek. Sokkal többet jelente- 
v most, mint előbb gondolták ezek a 
ivak: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak 
te és vére táplálja a ti testeteket és 
heteket az örök életre.“  Ezek a fér- 
k éhezik a Krisztus szent testében és 
ében való részesedést és erőt. — Vaj- 
i megérjük-e, hogy még egyszer bő
séges napokban otthon térdelhessünk 
szeretteinkkel és barátainkkal az Ür 
tala elé?!
Ezután a templomban a hadikórház

személyzete számára tartottam úrvacsora
osztást. Akkor este, amikor az úrvacsora
osztás után a katonáktól eltávoztam, ta
lálkoztam néhány hívő vezetőjükkel. Hát 
az ő lelki gondozásuk? Nemde a hadi
kórház papjának kell gondoskodni ró

Szolgálati öltözetükben jöttek, egyesek 
fehér, mások kék ruhában. Nem tudom 
elfelejteni Finnországnak ezeket — a 
maguk őrhelyén harcoló — betegápolóit, 
akik akkor az Ür oltára előtt térdeltek.

(Folytatjuk.)

Ez is Gutenberg öröksége!
A Harangszó legmodernebb nemrég beállított szedőgépe.

luk is? Vájjon ők nem kívánják-e azt az 
erőt, azt a hitet és abban a szeretetben 
való megerősítést, amelyet az Ür szent 
vacsorája ad? Tudnak-e szolgálni, áldo
zatot hozni és szeretni a Krisztus szere- 
tete nélkül? Ezek a gondolatok késztet
tek különösképpen arra, hogy a hadi
kórház személyzete számára is kiosszam 
az Űr szent vacsoráját.

Az orgona, melyen ez alkalommal a 
fronton lévő kántor helyett egy fiatal 
tanítónő játszott, halkabban szólott, mint 
máskor. A gyülekezet most kisebb, mint 
általában. Csendesen énekelnek: „Való
ban a mi értelmünkön felől való az a 
kegyelem, amelyet az Ür küldött szá
munkra amelyet ajándékozott nekünk, 
bűnös, elesett embereknek. Az ég drága 
ajándéka, felfoghatatlan kegyelem, azért 
hittel vegyétek, boldogan élvezzétek. 
Köszönjük Neked Istenünk, hogy Fiad 
adtad nekünk, világ megváltójául.“  —

Apróságok belűországból.
A Harangszó egy második új szedő

gépet á llított munkába. Ezzel nyomdánk 
Győr és Felsődunántúl legjobban fel
szerelt nyomdája lett.

A szedő az új gépen az alábbi szö
veget szedte ki először:

AZ ÜR NEVÉBEN, AZ EGYHÁZ 
JAVÁRA!

A Hit, a Munka és Egyetértés dicsősé
gére, a könyvnyomtatás feltalásának 

ötszázadik esztendejében.
*

Egy kínai közmondás mondja: A leg
halványabb betű is erősebb, mint a leg
erősebb emlékezet.

*
A református testvéregyház egyik 

nagy papja állapította meg, hogy ami-
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kor Kapi Béla körmendi lelkész 1910- 
ben a Harangszót megalapította, körü l
belül annyi történt, mintha az evangéli
kus egyház útnak bocsátott volna 50 
segédlelkészt és azok azóta szüntelen 
prédikálva szolgálnának.

*
A Harangszó előfizetése hetenként 

egy tojás, vagy két szál cigaretta, vagy 
egy pohár bor árába kerül.

*
Betűország ördöge a sajtóhiba. Akár

mennyire vigyázunk is, néhány hiba min
dig marad a szövegben. Ezek a sajtó
hibák néha kellemetlenül érdekesek. 
Megtörtént például, hogy a nyomda va
lakinek a „h a z a s z e re te te "  helyett „ h a - 
s a s z e re te t" -e  t, „ g a lá c ia i  le v é l“  helyett 
„ g a líc ia i le v e l" -e t ,  „ t é v ta n í t ó "  helyett 
„ t á v t a n í t ó " - t ,  „ m ű s o r "  helyett „ m ű -  
s ö r " - t  szedett. Az is érdekes volt, mikor 
egy könyvben ahelyett, hogy „ f o r d í t o t t a  
X  Y " ,  azt szedte a nyomda, hogy „ o r 
d í to t ta  X  Y " .

O L V A S S U K  A BIBLIÁT
Krisztus az új élet.

Március 31. A z  ú j  é le t  a la p ja . I. Péter 
2, 2—5. A mai vasárnap ősi neve: Quasi
modo geniti. Azt jelenti: mint most szü
letett csecsemők. E ttől a régi istentiszte
leti bevezető igétől kapta nevét. Ez szab
ja meg azután az egész hetet a keresz
tyén ember életében. Igénk ennek az 
újjászületett új életnek a kezdetére, az 
alapjára mutat reá, mely maga az Ür 
Jézus Krisztus. Nála nélkül nincsen új 
élet. Rá épüljünk és belőle táplálkoz
zunk. Mire alapítod te az életedet és 
miből élsz?

Április 1. A z  ú j é le t  b o trá n y k ö v e .
1. Péter 2, 6—8. Míg nekünk életalap 
az Ür Jézus Krisztus, azoknak, akik enge
detlenek Istennel szemben, botránykővé 
lett. Nemcsak az által lett botránykő 
Krisztus, hogy őt vették üldözőbe. Azok
ban is botránykő, akik reá építenek. Az 
igének és az ige szerinti életnek lesznek 
ellenségei. Tehát nemcsak a Krisztusnak 
és igéjének, hanem néked is, ha igazán 
őt követed,

Április 2. A z  ú j  é le t  népe. I. Péter,
2, 9—10. Egészen új lelki ház épül az új 
élet szegeletkövén: az Isten népe. Ez 
nem magában, hanem kegyelemből való 
választottságában hordozza az ő új ne
vét. Eddig nem nép és nem kegyelme
zett volt. Most már az Ür magára vette 
és magába építette bele az ő népét. Te 
is ezért vagy Isten papja, bárhol élj és 
szolgálj. Luther-kabát nélkül is Isten 
igéje világosságának részese és meg
bízottja vagy.

Április 3. A z  ú j  é le t  fü rd ő je .  Titus 3, 
4—7. Az újjászületett új életnek a ke- 
resztség a fürdője. A Szent Lélekkel az 
Isten minket bűnösöket megtisztított, 
minket hamisakat igazzá tett a Jézus 
Krisztus által, aki új életünknek így 
megtisztítója és megszentelője lett. Te
neked is ezt jelenti a keresztség szent
sége. így iíto d  és hiszed-e? Vedd tudo
másul, nogy U aK így lehetsz új élet után 
az örök élet örököse.

Április 4. A z  ú j  é le t  e re je . János 20, 
19—23. Csak a feltámadott Krisztus je- 
'uléte erősít meg minket. Csak ő tud
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félelmünkből kiragadni. De számunkra 
hogyan lehetséges ez? A tanítványok 
számára is igéjében és Szent Leikével 
jelent meg igazán az Ür. Nekünk is, ne
ked is ebben re jlik  az új élet ereje, mely- 
lyel még a bűnbocsánatra is képesít ben
nünket Isten.

Április 5. A z  ú j  é le t  h ite . I. János 5, 
4—5. Nem akármiféle h it az új élet hite. 
Elválaszthatatlan ez Jézus Krisztus sze
mélyétől, istenségétől. Csak az az élet 
új élet, melynek Jézusban, az Isten fiá 
ban van bizodalmas hite. És csak ez ál
tal a hit által van neked is győzelmed 
a világ, a bűn és a halál felett. Kérd ezt 
a hitet. •

Április 6. A z  ú j  é le t  e n g ede lm essége . 
János 13, 34—35. A világgyőző hitnek 
új parancsolat szól. Nem gyötrő törvény 
paragrafusai, hanem a szeretet paran
csolatai, melyek az Istentől megraga
dott új szívhez fellebbeznek. S ez a 
Krisztusból nőtt és Krisztushoz vivő új 
élet minden téren a neki való szeretet- 
engedelmességben találja meg legfőbb 
feladatát. Ez él-e benned is?

I t tz é s  M ih á ly .

K A R C O L A T O K

Becsüljük meg 
Guíenberg örökségéi!

Isten éppen jókor küldte Guten
berg nyomdafeltalálót. Hamarosan 
megkezdődött a reformáció és an
nak Isten a könyvnyomtatásban 
adott szárnyat.

Volt idő, amikor hazánkban a 
nyomdák egy-két kivétellel mind 
az evangéliomi egyházak kezén 
voltak.

Később a sajtó hatalmas eszköze 
kicsúszott kezünkből. Ma kezdjük 
visszaszerezni a régi örökséget.

Ma már három egyházi jellegű 
nyomdánk van. A Harangszó nyom
dája Győrött, a Fébé-nyomda, Bu
dapest VII., Damjanich-u. 28., Ga- 
rab-nyomda Cegléden.

Pártoljuk a sajátunkat!

H E T I  K R Ó N I K A
A magyar miniszterelnök tárgyalá

sokat fo lytat Olaszországban. Előbb 
Velencében, majd Rómában tárgyalt i l 
letékes olasz vezetőkkel. — Hitler és 
Mussolini a balkáni kérdésről tárgyal
tak a Brenneren. A tárgyalásokba Szov- 
jetoroszországot is belevonják. — Olasz
ország bevehetetlen védelmi vonalat 
épített a francia, német és jugoszláv 
határon. — A Szovjet lemond délkelet
európai törekvéseiről. — Németország 
havonta egymillió tonna szenet szállít 
Olaszországnak vasúton. — Az új fran
cia kormány árulónak minősíti a Szov
jetet. —• Molotov helyettesét Berlinbe 
várják ezen a héten. — Angol kézbe ke
rült egy nagy román kőolaj vállalat. — 
Roosevelt nyilvánosságra hozza Welles 
tárgyalásainak teljes anyagát.

1940. március 31.

a z  e g y h á z i  e s z t e n d ő

Husvét utáni 1. vasárnap
Ezekiel 3 7 :9 -1 4  v.

A  fe ltá m a d á s  h ú s v é ti ö rö m ü z e n e te  
c s e n d ü l k i  az ig é b ő l.  Is te n  m e g n y i t ja  a 
s í ro k a t  és fe ltá m a s z t ja  a h a lo t ta k a t .  I s 
te n n e k  m e g e le v e n ítő  m u n k á ja  k e t tő s  vo
natkozási}. E g y r é s z t  é le tre  k e l t i  a z o k a t,  
a k ik  te s tb en  h a l ta k  m eg , te m e tő k b e n  
p ih e n n e k . M á s ré s z t a z o k a t, a k ik  le lk i le g  

h a lta k  m eg , de  te s tb e n  é ln e k . F ig y e l j  
e rre  az ü z e n e tre . K e ress  b e nne  v ig a s z 

ta lá s t ,  ha  s z e re t te id  s í r já ra  g o n d o ls z ,  lesz  
m é g  v e lü k  ta lá lk o z á s !  Keress b e n n e  b iz 

ta tá s t,  ha  a  le l k i  h a lo t ta k r a  g o n d o ls z ,  
Is te n  ő k e t is  fe ltá m a s z th a t ja !  Im á d k o z z ,  
h o g y  ez m e g tö r té n je n .

A d j u n k  h á l á t :

H o g y  Is te n  a z  é le tn e k  h a ta lm a s  U ra ,  
A k i  fe ltá m a s z to t ta  s z e n t F iá t  a h a lá lb ó l.

H o g y  íg é re te t  a d  a rra , h o g y  m e g 
n y i t ja  a m i h a lo t ta in k  s í r já t  is  és é le t re  
k e l t i  a s írb a n  p ih e n ő k e t.

K ö n y ö r ö g j ü n k :

H o g y  a d ja  n e k ü n k  ú j já te re m tö  S z e n t

le ik é t ,  h o g y  é le t re  k e lje n e k  k ö z ö t t ü n k  
a z o k , á k ik  le lk i le g  h a lo t ta k .

H o g y  te m e tő i s í r o k  k ö z ö t t  a  f e l t á 

m adás  re m é n y s é g é v e l és b á to rs á g á v a l  
g o n d o lju n k  s z e re tte in k re .

H Í R E K
Székesfehérvár. Isten megsegítő ke

gyelméből az áldozatkészség éltető mor
zsái hullottak a székesfehérvári gyüle
kezet asztalára. A Leány-egylet és az 
elemi-iskolás gyermekek gyűjtése során 
362.97 P, a Felmayer-gyártól 50 m fla 
nel!, helybeli kereskedőktől és híveink
től: használt ruhanemű, cukor, bab.
liszt, alsó fehérnemű és cipő került sok 
szegényes viskóba. C yermekeink között 
kiosztottunk 11 pár új cipőt, 16 ruha
csomagot, 19 élelmiszercsomagot (egy 
csomag tartalma: 5 kg liszt, 1 kg k ris 
tálycukor és 1 kg zsirszalonna volt), és 
43 P készpénz-segélyt. — Ilyen szegé
nyeinket éltető morzsaként hu llo tt kö 
zénk 40 mázsa szén, mely a rendkívüli 
hidegben kissé elviselhetőbbé tette sze
gényeink didergő életét. — A szegény- 
gondozás apró áldozatos morzsái voltak 
az egri-norma fillérei is, mert ezek is 
havi 24 pengővel járultak hozzá egy-egy 
nehéz gond véste ránc kisimításához és 
letörléséhez. — Azonban legnagyobb 
szeretet morzsaként özv. M. F.-né ne
mes áldozatkészsége folytán, a gyüleke
zet első és új harangja hullott aszta
lunkra, mely Isten ércbeöntött szava
ként hirdeti az 1867 óta harang nélkül 
élő gyülekezetben: „Elég néked az én 
kegyelmem.“  A harangavatás lélek 
emelő ünnepsége március 10.-én volt, 
amikor Podhradszky János esperes ál
dotta meg és adta át rendeltetésének
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az első harangot. Sok könny kicsordult 
híveink szeméből akkor, amikor immár 
nyolc év óta néma tornyunkban meg
szólalt a szeretet áldozatkészségének az 
érc szava. — A szeretet élő morszáit 
vitte el tőlünk Megyer Lajos dél-szabol
csi missziós lelkész is, aki gyülekeze
tünkben 184 pengőt gyűjtött össze. — 
A szeretet ez élő morzsáiból küldöttünk 
a már megtépett finn testvéreinknek is 
145.03 pengőt. — Üj harangunk állvá
nyát is a gyülekezet áldozatkészsége ál
lította fel 678.69 pengő költséggel. — 
Mindezért Isten nevére szálljon dicséret 
és dicsőség.

Dr. Kovács Sándor püspököt benső
séges ünnepség keretében látta ven
dégül a salgótarjáni egyházközség, aki 
virágvasárnap a kultúrházban tarto tt 
vallásos estén előadással gazdagította a 
gyülekezet lelki világát. A Krisztusköve
tés és a magyar sors keresztje alá ve
zette el hallgatóságát, rámutatván arra, 
hogy történelmünk nagy alakjai közül 
Mátyás király, II. Rákóczi Ferenc, Széc
henyi István és Kossuth Lajos a nagyhét, 
illetve husvét napjaiban érkezett el élete 
utolsó estéjére. A szenvedés életformáló 
és egyéniségalakító erejét hansúlyozta 
ki, mely egyformán érvényesül az egyé
nek és a nemzetek életében is. Közre
működtek még Veszelovszky Erzsébet 
finn ének előadásával, mit Gabler Edit 
zongorán kísért. Koppány Mimóka ver
seket adott elő, Kárpáty Lóránt és Ta
kács András szavaltak, illetve melodrá
mát adtak elő. Kovács Géza zongora- 
játékkal működött közre és a vegyes
kar, melynek szólószámait Pataky E r
zsébet és Becht Magda énekelték ki. A 
bevezetőt és zárszót dr. Csengődy Lajos 
alesperes tartotta. — A nagyhét során 
Kuszy Emil losonci tb. főesperes tartott 
böjti estén előadást, aki Jézus és a nők 
címmel ismertette az evangélium nőalak
jait. Nagy tetszéssel fogadott előadását 
a vegyeskar énekei és szavalatok egé
szítették ki a lelkész által tolmácsolt 
üdvözlésen kívül. — Kormányzó urunk 
országlásának 20 éves fordulóján meg
h itt est keretében jö ttek  össze híveink, 
hogy hódoló tisztelctöknek kifejezést 
adjanak. Weisinger Károly egyházfel
ügyelő tartotta az ünnepi beszédet. Ve
szelovszky Erzsébet szép finn dalai, 
melyeket Gábler Edit kísért zongorán, 
Vilezsál Richárd és Röder Alfréd által 
zongorán kísért hegedűszólója, Koppány 
Mimi szavalata, dr. Csengődy Lajos 
megnyitója alkották a műsort, amely 
után tartott teaest jövedelméből 150 
P-t juttatnak a Horthy-repülőalapra.

Természetbölcseleti vitaülés. A Ma
gyar Evangéliumi Orvos-Szövetség áp
rilis 1-én (hétfőn) este fél 8 órakor az 
V. Akadémia-utca 3. számú ház 1. eme
leti nagytermében vitaülést rendez a kö
vetkező tárgyról: „A  csoda kérdése.“ 
Előadó: dr. Thaly Lóránt m. kir. egész
ségügyi főtanácsos, kórházi igazgató
főorvos. Felkért hozzászólók: dr. Reök 
Iván sebész-főorvos és vitéz Csia Lajos 
református vallástanár. A művelt közön
ség érdeklődő tag ja it szeretettel hívja 
és várja az említett szövetség.

Mezőlaki missziói kör március 25.-én 
iktatta be első felügyelőjét: Czipott Re
zsőt, főgondnokát: Józsa Lajost és a 
fiókgyülekezeti gondnokokat, valamint 
az egyháztanács tagja it. A beiktatást 
Bácsi Sándor pápai lelkész végezte.

Orgonaavatás. A bicskei evangélikus 
fiókegyházköz9ég új orgonáját április 
7.-én avatja fel, mely a nőegylet áldo
zatos munkájából épült meg. Erre a cél
ra özv. Fülöp Pálné 100 pengőt, Szkok 
Pál egyházfelügyelő 200 pengőt adomá
nyozott. A templomba bevezetett villany- 
világítás költségeit Szkok Pálné és dr. 
Sólyom Lajosné kezdeményezésében házi 
perselyekkel oldja meg a nŐegylet.

Kissomlyó. Mórocz Sámuel tanító és 
neje elhunyt fiuk emlékére a gyüleke
zetnek egy fekete oltárterítőt adomá
nyoztak.

Kenyériskola a kassai evangélikus is
kolában. Felmelő záróünnep keretében 
búcsúztak el a helybeli protestáns Le
ány Egyletek által kezdeményezett ke
nyériskola növendékei. A záróünnep 
nagy számú érdeklődő közönség jelen
létében a Himnusz hangjaival kezdődött 
el. A gyermekek költeményeket, szín
darabokat adtak elő. Az ünnepséget 
Gömöry János egyházközségi felügyelő 
meleg hangú köszöneté rekesztette be. 
A kenyériskola f. é. január 15.-én nyílt 
meg. A hét minden napján kivéve a 
vasár- és ünnepnapokat délután vendé
gelte meg • a szegény didergő és éhező 
gyermekeket. Naponta 30—50 szegény
gyermeket tudtak megvendégelni, ösz- 
szesen 1507 uzsonnát, 380 1 tejet, 184 
kg kenyeret, 10 üveg lekvárt osztottak 
szét a 2 hónap alatt az éhező gyerme
kek között. Ezúton mond a protestáns 
leányegylet vezetősége köszönetét mind
azoknak akik adományaikkal hozzá já 
rultak a kenyériskola fenntartásához és 
kitartóan fáradhatatlanul vezették.

K Ü L Ö N F É L É K
Az Országos Földhitelintézet 20 esz

tendős jubileuma alkalmából 300 hold 
földet ajánlott fel a Vitézi Rendnek v i
tézi telkek céljaira.

A francia és német népesedés között 
évenként 600.000 a különbség a németek 
javára. Minden öt német születésre két 
francia születés esik.

H A T Á R O K O N  T Ú L
A stanislaui Zöckler-szeretetintéze-

tek Lengyelország felosztása következ
tében orosz kézbe jutottak. Zöcklerék 
a diakonisszákkal és a szeretet-intézetek 
kb. 300 lakójával és az ott lakó néme
tekkel együtt német területre költöz
ködtek. Az oroszokkal kötött megegye
zés szerint minden férfi 50 kiló, min
den nő és gyermek 25—25 kiló csoma
got vihetett magával. — Az utolsó is
tentiszteletet a templomban karácsony 
estéjén tartották. A németek karácsony 
ünnepén szállították el az átköltözőket. 
— A szeretet-intézmények épületeinek 
legnagyobb részét az oroszok mindjárt 
a bevonulás után igénybe vették. Az 
egyik épületben a szovjet mozgókép- 
színházak központja, a másikban a ci
gányok központi tábora, a harmadik
ban zsidó menekültek tábora helyezte
tett el. A Gusztáv Adolf épületet ä 
szovjet katonai iskola számára foglal
ták le. Ezekben az épületekben, ame
lyekben a keresztyén szeretet-munka 
folyt, többet nem fognak imádkozni.—

Az orosz-német határmegállapítás az
ukrajnai evangélikus egyház számára is 
súlyos veszteséget jelentett. Az evangé
likus lelkészek és diakónusok legtöbbje, 
mivel vagy maga, vagy családja német
származású volt, a német birodalom te
rületére költözött át. A szovjet egy- 
pár templomot már mozgóképszínházzá 
alakított át. A stanislaui ukrán evangé
likus ház a szovjet GPU székhá/.a lett.

J Ó K  Ö_ N Y V  E K
Groó Gyula: Az Űr szent vacsorája.

Egyszerű, hitvallásszerű írás az úrvacso
ra lényegéről. Ára 20 fillé r és 4 fillé r 
portó.

Túróczy Zoltán: Korunk és a misszió.
Ára 14 fillér, és 4 fillér portó.

Túróczy Zoltán: Én és az én házam.
III. kiadás. Ára 24 fillé r és 4 fillé r portó.

Harmati Béla: Isten tíz parancsolata. 
Népies magyarázat Luther kis kátéja 
nyomán. Ára 40 fillé r és 4 fillé r portó.

Betű avagy lélek? Irta: Fábián Imre. 
Ára 10 fillér.

Knight György: Miben egyezik a 
zsidó és keresztyén vallás? Kapható: 
Budapest, VI., Vörösmarty-u. 49. — Ára 
20 fillér.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Névváltoztatás. Schulek Imre zene

szerző, orgonaművész, az óbudai temp
lom orgonása és karnagya családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel a régi „Su
lyokéra  változtatta.

Születés. Lévay József nagyalásonyi 
körjegyzőt és nejét Csajbók Lídiát a jó 
Isten március 18-án leánygyermekkel ál
dotta meg, aki a szent keresztségben 
Mária, Valéria, Sára nevet kapta. — 
Németh Géza csabdi lelkészt és feleségét 
Suhár Klárát Isten leánygyermekkel ál
dotta meg, aki a szent keresztségben 
Katalin, Margit nevet nyerte.

Eljegyzés. O p p e l  E r z s é b e t  (Sop
ron) és dr. N é m e t h  L ás z l ó  m. kir. 
csendőrhadnagy (Győr) jegyesek. (Kü
lön értesítés nincs.) —- M a r á t h  E mma  
okleveles tanítónő (Nagymányok) és dr. 
K l e n n e r  F e r e n c  gimnáziumi tanár 
(Bonyhád) jegyesek. Minden külön ér- 
tesmítés helyett. — Ó d o r  I l us  és M a k 
r a i  E m i l  jegyesek, Győr.

Halálozás. Sári Sámuel, lapunk buzgó 
olvasója életének 75. évében Győrött 
elhunyt. — Feltámadunk!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Többeknek: Későn érkezett megren

delésekre húsvéti Harangszót legnagyobb 
sajnálatunkra már nem áll módunkban 
küldeni. — N. Z. Nagykanizsa. A küldött 
bélyegeket köszönjük. — N. J.-né Gyöm- 
rő. Köszönjük a szívből jövő sorait. B i
zony, a legelső, hogy imádkozzunk a 
világ békességéért. Sorait mindig szíve
sen vesszük s alkalomadtán közöljük, 
örülünk, hogy a Felvidéket já rt lelkész
testvérünknek a szülőfalujában tett útja 
boldoggá tette. Jókívánságait szívből v i
szonozzuk.

J L .
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M A G Y A R  G A Z D A
Hogyan tesszük olcsón tartóssá a 

földbe vert karókat? A kertben nagyon 
sokféle célra használunk karókat. Ma, 
amikor a karók tartóssá tételére szol
gáló anyagok, mint a kátrány, kárboli- 
neum, rézgálic vagy más szerek nagyon 
drágák, jó tudni, hogy a kertben hasz
nált karókat tartóssá tehetjük égetéssel. 
A karó földbe kerülő végét tűz felett 
alaposan megégetjük, úgy, hogy kívül 
a karón szénréteg képződjék. A szén 
nagyon jól megvédi a karót a korha- 
dástól. Ezzel kapcsolatban még a kö
vetkezőket jegyezzük meg. A karó leg
jobban mindig ott romlik, ahol éppen a 
föld színével érintkezik. Tehát nem a 
földben levő vége, hanem közvetlenül 
a föld színén levő része korhad el leg- 
hamarább. Ezt jó  tudni azért, mert a 
karó végének elszenesítését úgy intéz
zük, hogy a karónak necsak a hegye, 
hanem az a része is, amelyik a föld szí
ne fölé ér, elszenesedjék.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.30—16.75, árpa 17.80—22.85, zab 20.60 
—20.85, kukorica 21.20—21.50 pengő 
métermázsánként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok folytak be:

Ruttkay János Rákoskeresztúr, Egyed 
Mór Szolnok, Bangó József Zalaeger
szeg, Varga Sándor Sárvár, özv. Szu- 
hánszky Jánosné Rákospalota, özv. Józsa 
Lászlóné Kispest, Ponya Lőrinc Felső
szeli, id. Kustyán Ferencné Celldömölk, 
Takács Márton Cakóháza, Kosnyák Sá
muel Szarvas, Várhegyi Teofilné Buda
pest, Jeszenszky Gyula Kistarcsa, özv. 
Tóth Józsefné Pápa, özv. Them János
né Salgóbánya, Dankó Sámuel Szarvas, 
id. Sikter György Rákospalota, özv. Ku
bisch Emilné Rákoshegy, Farádi Mihály 
Bököd, Fabinyi József Salgótarján, Vida 
Sámuel Magyargencs, Krecsmárik Sámuel 
Mezőbérény, Szabó Béla Szécsény, Schus
ter Gyuláné Rsztmihály, id. Vörös Kál
mán Répcelak, 10— 10 fillé r. — Németh 
Károly Tapolca, özv. Illés Jánosné Mar- 
calgergelyi, Banyó Anna Sárvár, Somo
gyi Elek Celldömölk, Stefkó Péter Győr, 
Sikter Istvánná Rákospalota, 72—12 f i l 
lér. — id. Páli István Szergény, 14 f i l 
lér. — Szabó Péterné Keszthely, 16 f i l 
lér. — Oszvald Erzsébet Kassa, Beyer 
Pál Ágfalva, Nitschinger János Sopron, 
Kovács Sándor Veszprém, özv. Szabó 
Dánielné Üjmalomsok, Zwiefel János 
Körmend, Tamás Károly Répcelak, Köl
csey Márton Mezőberény, Nagy Lajos 
Cakóháza, Prachár Vilmos Baja, Dobos 
Erzsébet Rákoskeresztúr, Pupek Pál R.- 
keresztúr, Varga Erzsébet Sopron, özv. 
Leitner Imréné Celldömölk, Réti Ist
vánná Érsekvadkert, Achim Lászlóné 
Békéscsaba, Krajcsó Mária Békéscsaba, 
Csisztay Károlyné Tápiógyörgye, Hima 
János Emilházpuszta, Pataky Antal Ba
latonszepezd, özv. Nagy Antalné Pere- 
martongyártelep, Józsa Sándor Merse- 
vát, özv. Pajor Ferencné Budafok, Bel- 
lágh Katinka Losonc, Vida József Söm-

jénmihályfa, özv. Stör Antalné Győr, 
Bálint Istvánná Győr, Zongor Lajosné 
Nagysimonyi, Gombás Sándorné Ba- 
konyszentkirály, Paczuk Róza Oroshá
za, Herman László Várpalota, I ‘só Pál 
Budapest, Horváth Etelka Budapest, 
Berkes János Kadarkút, Bellavits Ilonka 
Devecser, özv. Kovács Bálintné Rápca- 
kapi, Papp Lajos Vönöck, Czirák E r
zsébet Röjtökmuzsaj, Gyurácz Róza 
Gór, Szabó István H. Üjmalomsok, özv. 
Németh Józsefné Kisfalud, Németh Géza 
Győrszabadhegy, K ra fft János Pécs, özv, 
Horváth Sándorné Tokaj, 20—20 fillér.

E l s ő r e n d ű

g y ő ri f ie n ie s á ru
nagy választékban kapható 
szives pártfogást kér 1—4

Ágoston Eszter
S z o m b a t h e ly ,  Király-u. 37.

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet az ország egyetlen evangélikus 
polgári leányiskolája és háztartási tan
folyama, mely 49 éves, jelentős múltra 
tekint vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körülvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940—4L iskolai évre 
havi 50 P ellátási d íjért felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel
veszi internátusába a helybeli fiúgim 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást nyújt az igazgatóság. 
________________________________2—3

Oltárképnek alkalmas 186X63 cm 
„Úrvacsora“ gobelin kép eladó. Benczúr 
Ilona Tótkomlós. Békés m. 2—2

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

M IT  N Y Ú JT

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?

A családban előforduló halálesetkor temet
kezési segélyt.

Kihazasítási, tanulmányi és neveltetési 
segélyt.

Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza
vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki & JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Ki via fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—1" (Ev bérház.) Te le fon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár. Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan fe lveszünk és fog la lkoztatunk meg
felelő javadalmAzással tagszerzőket, hölgyeket is

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu 
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo 
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye

16—26

YXRÁ@1«T,
KOSZ9RIJT
legolcsóbban

Í f I I I É 4 é S
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10 °/'o engedményt kap!

Férfi-, női-szövetek legolcsóbb fo r-| 
rása DUNÁNTÜLI-szövet, bélés, te x til
áruk bizományi lerakata, Győr, Baross
ét 26. 2—4

Az eredeti kisméretű

L t t t i a e f f - f ó z s á k
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak ti 

darabja 35 fillér. — Cím: 
J á n o s a  L a jo s  vésnőki mfiiatézete.

Báiyajjzök, Jalványtii é t zászlátzagak gyártásn.

S z o m b a t  b o l y ,  P S s » a k -b a z á r

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok
garanciával részletre is vásárolhatók.

5—8 I

Saját készttményü útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
n választékban és a Legolcsóbb arban

M U T H - n á l
G y ő r ,  Baross-út 2 .

Kölcsönsegélyző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Nagyveleg egyházközség helyettes 
tanítót keres. Jelentkezés egyelőre ok 
mányok nélkül válaszlappal. Lelkészi 
hivatal, Nagyveleg. Fejér m. 1— 1

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk

meg és nem küldünk vissza.
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A lap íto tta :

K A P I  B É L A
1910-ben

Lap tu la jdono«: 
Dunántúli Luthar-8zövatség.

Megjelenik minden vtsárm p.

Ingyan m olléklot tanév a la tt 

k itha tankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvad t la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a fe lv idéki Lu ther.

Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk ét pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunkl

A  H e ru g a ió  
•z irk . iz tA -k U d ó h lv t ta U

GYŐR
II- , P e tö fi-té r 2.

Előfizetési ára :
negyedévre 1 P 28 f illé r , 

félévre 2 P 40 fillé r , 
egv évre 4 P 80 fillé r . 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Poatacaekkszámla: 30,62(1.

A Jó pásztor hangja.
. . .  ismerem az enyéimet és engem is 

ismernek az enyéim. Ján. 10:14.

Nem hallod, amint Jézus öröme kicsendül ebből 
az igéből...... engem is ismernek az enyéim!“ ... előt
tük megy és a juhok követik őt, mert ismerik az ő 
hangját — mondja kevéssel ezelőtt.

A jó Pásztor nem h a j t j a  a juhokat maga előtt, 
hanem előttük já r és maga után csalogatja őket. 
Hallják az ő hangját és ismerik. És a világnak min
denféle fajta hangja közül ráismernek az ő hangjára.

Hallják az ő hangját az Igében. Az egész biblián 
át hallják a mennyből való szózatot. O lykor-olykor 
vele vannak a Tábor hegyén, ahol olyan dolgokat 
látnak és hallanak, amelyeket emberi szó ki nem 
mondhat s amelyek fö lött ujjong a szív kibeszélhe- 
tetlen örömében.

Máskor szigorúan és keményen szól hozzájuk, 
úgy hogy megrendül belé a lelkűk és omolnak a 
könnyeik. De azért hallják az ő szavát és akarják is 
hallani. Nem engedik, hogy megriassza őket az, amit 
hallanak, hanem inkább szünös-szüntelen könyörög
nek: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád“ !

Vannak idők, amikor nem hallják a hangját, 
nem hallják az Igében és nem felel az imádságukra 
sem. Elrejti orcáját előlük. Ahogy maga is mondja: 
„Egy kevés idő és nem láttok engem; és ismét egy 
kevés idő és megláttok majd engem.“

De épp ilyenkor lesz nyilvánvalóvá, hogy milyen 
szoros a kapcsolat közöttük és a Pásztor között. Rá
juk szakad a szomorúság, megkörnyékezi őket a két
ségbeesés és azt sem tudják, hova legyenek tanács
talanságukban. Ilyenkor lesz nyilvánvaló, hogy meny
nyire igaz, személy szerint való meggyőződésük, ha 
így énekelnek:

Ez a világ bármily gazdag,
Jézustól el nem szakaszthat.

Nincs számukra nagyobb boldogság, mintha a 
maguk mindennapi életét az ö  szent közelségében 
élhetik, ha munka és pihenés közben, gond és öröm 
idején, jószerencsében és balszerencsében egyaránt 
hallhatják az ő  hangját, amint bűnüket felfedi, en
gedetlenségüket megfeddi, a gonosztól óvja őket s 
így tudják: a jó  Pásztor előttük já r s vezeti őket.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

350 éves a magyar Bibliai.
Minden iskolásgyermek tudja, 

hogy a reformációnak egyik leg
nagyobb ajándéka a nemzeti nyel
ven olvasható Szentírás. Arra azon
ban kevesen gondolnak, hogy ez 
az ajándék milyen nehéz, fáradsá
gos munka eredményeképen szüle
te tt meg. Luther Márton a Szent
írás magyarázása közben ismerte 
fel az addig elrejtett evangéliumot, 
egész életének legfőbb munkája a 
Szentírás magyarázása volt. De azt 
tartotta, hogy a legjobb magya
rázat a mindenki által olvasható 
és könnyen érthető fordítás. Mert 
a Szentírás ószövetségi könyveit 
eredetileg héber, az Újszövetségét 
pedig görög nyelven írták, a római 
egyház viszont mindkettőt csak la
tin  nyelvű fordításban használta, 
így azt csak a tanultak olvashat

ták, a nép széles rétegei, elől azon
ban el volt zárva. Luther előbb az 
Újszövetséget fordította le német 
nyelvr^ 1522-ben, a teljes Bibliá
nak nemet nyelvű fordítása pedig 
1534-ben jelent meg. Arról, hogy 
milyen nehéz munka volt a fordí
tás, Luther így írt: „Bizony gyak
ran előfordult, hogy két, három, 
sőt négy hétig is kerestünk egyet
len megfelelő szót és néha még 
ekkor sem találtuk meg. Jób köny
vével annyi fáradságunk volt: Fü- 
löp mesternek (Melanchton Fülöp), 
Aurogallusznak (a héber nyelv ta
nára volt Wittenbergben és Luther 
munkatársa) és nekem, hogy néha 
négy nap alatt alig három sort tud
tunk elkészíteni.“

Ha már a nagjuretoxülátornak, 
aki niestergv^ít a hiéTnet nyelvnek,

l  r e fo r m á tu s  főiskola  1

még mások segítségével is ilyen 
nagy fáradságába került a Bibliá
nak német nyelvre fordítása, el
képzelhetjük, hogy semmivel sem 
volt könnyebb feladat a Bibliát 
magyar nyelvre lefordítani. Meny
nyire megnehezítette a magyar 
reformátorok munkáját egyebek 
mellett az is, hogy az egész Szent
írás bizony jó  sokáig nem volt 
magyar nyelven olvasható. Többen 
is próbálkoztak legalább az Újszö
vetség fontosabb részeinek lefor
dításával. Az egész Újszövetséget 
először Sylvester János fordította 
le magyar nyelvre és adta ki nyom
tatásban 1541-ben. Majd pedig 
Heltai Gáspár, akkor még kolozs
vári evangélikus pap kísérelte meg 
az egész Szentírás lefordítását, de 
ez a kísérlet sem érte el a kitűzött
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célt. Végül 1590 nyarán jelent meg 
nyomtatásban az első teljes ma
gyar nyelvű Biblia. Talán egy kissé 
későn is, hiszen akkor már Magyar- 
ország lakosságának túlnyomó ré
sze a reformáció híve volt, sőt már 
megindult az ellenreformáció is. 
De mégis elég jókor, hogy sok
sok nemzedéknek tegye lehetővé 
Isten drága igéjének édes anya
nyelvűnkön való olvasását.

A Biblia magyar nyelvre fordí
tója Károlyi Gáspár, az abauj- 
megyei Gönc városka református 
lelkipásztora és esperese volt. Neve 
tulajdonképpen születési helyét 
(Nagykároly) jelzi, eredeti családi 
neve Radics volt. Károlyi Gáspár 
bizonyára hosszú ideig készült a 
Szentírás lefordítására, előbb jó l 
el kellett sajátítania a Biblia ere
deti nyelvét. Csak élete utolsó évei
ben látott hozzá a tulajdonképpeni 
fordításhoz és azzal körülbelül há
rom év alatt készült el. Mennyi 
fáradság, lelki alázatosság, imád
ság kellett ennek a nagy munká
nak elvégzéséhez! Maga Károlyi 
Gáspár így emlékezik meg erről: 
„Az Istennek nevét segítségül hí- 
ván . . .  egynéhány jámbor tudós 
atyafiakkal, k ik  nékem a fordítás
ban segítséggel voltak, meg nem 
szűntem addig, mígnem véghöz 
vittem a Bibliának egészen való. 
megfordítását, melyben munkálód-

tam közel három esztendeig nagy 
fáradsággal, testi töredelemmel, de 
oly buzgóságos szeretettel, hogy 
én egy szempillanatig e nagy mun
kát el nem untam, hanem nagy 
serénységgel és szeretettel munká- 
lódtam, mígnem elvégezém azt.“  
Bizony, ilyen lelkületre volt szük
ség a nagy munka elvégzéséhez. 
Szenei Molnár Albert, a híres zsol
tárfordító, mint fiatal diák, szem

A magyar címer a Károlyi- 
Biblia főcímlapjáról.

tanúja volt a nagy munkának és 
személyes tapasztalása alapján „ is 
tenes vén embernek“ nevezte a 
bibliafordító Károlyi Gáspárt.

Nehéz volt a fordítás munkája, 
de nehéz a kinyomatásé is. Nyom
dára, rengeteg papírra, vagyis sok 
pénzre volt ehhez szükség. De akad
tak gazdag és bőkezű pártfogók, 
akik önzetlenül felkarolták Isten 
igéje magyar nyelven való terjesz

tésének ügyét. Különösen két párt 
fogó nevét kell kiemelnünk: Bá
thory István országbíróét és Rá
kóczi Zsigmond egri kapitányé!, 
a későbbi erdélyi fejedelmét. Bá
thory István gondoskodott nyom
dáról. A Gönc közelében levő V i
zsoly községben felállíttatta a len
gyel eredetű Mantskovit Bálii.r 
nyomdáját. Mantskovit azelőtt 
Bornemisza Péter mátyusföldi evan
gélikus püspök nyomdásza és en
nek nyomdáját szerezte meg gaz
dájának halála után. A Biblia k i
nyomtatásának dolga azonban sze
met szúrt a Habsburg-király ma
gyarországi helytartójának, Ernő 
főhercegnek és el akarta kobozni 
a nyomdát. Ennek az intézkedés
nek a végrehajtását akadályozta 
meg Rákóczi Zsigmond és így le
hetővé tette a nyomtatás további 
munkáját.

Háromszázötven évvel ezelőtt, 
1590 júliusában jelent meg V i
zsolyban az első teljes magyar 
nyelvű Biblia („Vizsolyi Biblia“ 
néven is emlegetik). Háromszáz
ötven év óta teljesíti Károlyi Gás
pár fáradságos munkájának drága 
gyümölcse áldásos szolgálatát. B i
zonyos, hogy ' azóta a magyar 
nyelv sokat fejlődött, változóit. 
Károlyi Gáspár nyelve régies«'''1, 
ódon csengésűvé, néha bizony már 
nehezen érthetővé is vált. Ma már

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény.

I r ta :  M o h r  G e d e o n .  Kassa.
17

—  Szomorú egy eset! —  sóhajto tt egy m ély hang, m e
lyet G yurka  R o tholdnak tu la jdoníto tt. —  Szegény em berrel 
ily  kegyetlenül végezni!

—  Ki fo g ju k  nyom ozni a tettest —  szólt H e iler. —  
Nem  hagyjuk  büntetlenül jobbágyunk halálát.

—  H a m ár az éjszaka java részét ráá ld oztuk  s a vadá
szatunk is e lm aradt —  dörm ögte Joáchim ú r -—  legalább azt 
tud juk  meg, mi tö rté n t ittl-

A váru rat röviddel éjfé l után verték  fö l álmából, am ikor 
javában húzta a b ő rt a jégen. A gyilkosság h írére  H efler un 
szolása fo ly tán  azonnal ú tra  keltek, am i különösen Hédinél 
tá lá lt viharos helyeslésre. Így azután h a jn a lra  m ár a hely 
színen is vo ltak  és Joáchim úrnak akarva, nem akarva bele 
kellett törődnie a földesúri kötelesség teljesítésébe, ö  vo lt 
a b irtokán  életnek, halálnak adója.

—  Téged kü ld te lek  el, Gáspár —  kezdte el H e fle r —  a 
sólym okért. T i fedeztétek  fel a g aztette t. M o n d já to k  el, m it 
lá tta to k !

M ind  a k é t fiú  egyöntetűen beszélte el kalandját. Kissé 
ugyan e lfo gu ltak  vo ltak  a fürkésző, figyelm esen rá ju k  sze- 
geződő p illantások hatása alatt, de mégis világosan látszott 
az ő szerepük. E zu tán  M ihályra  kerü lt a sor. Ö is elbeszélte 
csodálatos élm ényeit. M ég  a helyeket is m egm utatta: ahol 
lesett, ahol m egbotlo tt, ahol leütötték. A gyilkosságot nem ő 
követte  el —  m indnyájan  látták. Á rtatlanságát az b izonyíto tta, 
hogy áju ltan  ta lá ltá k  meg. Főbe sajátm agát ilyen kegyetlenül 
ugyan ki vágná!

—  M ih á ly  különben is-m egbízható  em ber — He f 
ler —  ő adja tud tu nkra , m erre já r  a kuruc. M i f  is tudsz,, 
a Kerekes fiú ró l?

—  A m int m á r elmondtam, —  fo g o tt  bele a gazda —  
Kerekes B álin t m a, azaz akarom mondani tegnap, elindult 
Pozsonyba. A  rég ecziek  nagy sírás-rívásba kezdtek. Sopán
kod tak  p ap juk  elvesztésén. Azonban nagy kelletlenül mégis 
csak m egnyugodtak. Sőt úgy bocsátották el, m int ak it m ár 
vissza se várnak. D e  nem úgy a fia! Fogad kozo tt, esküdözött, 
hogy ő az a p já t nem  engedi megölni, h og y  ha az ördög  is 
tám ad rája, m égis kim enti.

—  Ki is m en ti, Krisztusa kegyelm ével! —  g on do lta  
G yurka a ház m ö g ö tt.

—  Az a k ö ly ö k  —  fo ly tatta  M ih á ly  —  szerfö lö tt vésze- 
delmes.' E leget fo rd u lt  meg a lázadó kurucok k ö zö tt s m a 
gam is hsllo ttam ,. csak alkalm át várja , hogy ő is az legyen. 
Toboroz m agához hasonmás p ártü tőket. M eglássák, m egint 
lángba borul az ország! Azért egyszerű paraszti eszemir. 1 
amondó volnék, z á r já to k  el addig, m íg eldől az apja  sorsa. 
Ámde tegyetek, ahogy jónak lá tjá to k !'

—  M ég  csak az hiányzik —  ü tö tt tüskét G yu rka  le i
kébe a szó — , h og y  édesanyám tényleg  m agára m aradjon!

—  B efejezte  kend, M ihály, a mondani va ló já t?  —  k é r 
dezte Hefler.

—  Napnál világosabb —  érvelt tovább a gazda —  a só 
lyom idom árt más nem bánthatta —  hogy a do logra té r je k  —  
csak valami k u ru c  rabló! It t  a b izonyíték  —  k ive tte  kereszt
fia  kezéből az ing darabo t és odam utatta a többinek — . J a n 
csik Palkó m u rán y i legény. M ég  a Széchyek korában szűkí
te tt. Szüleit és ro ko n a it negyedéve a várostrom nál ir to tta k  
ki. Azóta m inden t gyűlöl, ami csak em lékezteti is M u rá n y ra . 
Igaz-e Józsi?

—  M e g la k o l vétkéért! —  k ap o tt késéhez az idom ár fia , 
aki M ihály  fo ly to n o s  bizonygatására m ár m aga is h itte , h og y, 

■jTa^alaki, csak P a lk ó  lehet a gyilkos.
Van azonban még egy gyanításom  —  fe jezte  be a 

gazS al—  a k u ru c o k n a k  a közelben kell lenniök! P a lkó  tő lü k  
lopakodott ide. K i tud ja, mi céllal? A zt ajánlom , kü ld jü n k  1U
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Vedd és olvasd m agyar nyelven a B ibliát!

nem beszélünk így: „mondd“ , „ké r
dd“ , „megy vala“ stb. Szükséges 
volt Károlyi Gáspár bibliafordítá
sának régies nyelvét a ma élő 
nyelvhez hozzáidomítani, átdol
gozni. Ezért látható az újabb k i
adású Bibliák címlapján ez a meg
jegyzés: „átdolgozott kiadás“ . De 
még ez az átdolgozott kiadás is 
sok régies szót tartalmaz, ami a 
ilia élő magyar embernek már ide
genszerűnek tetszik. Ezért most 
Újból átdolgozzák Károlyi biblia- 
fordítását, hogy a Szentírás még 
inkább a ma élő magyar nyelven, 
érthetőbben szóljon hozzánk. De 
ez az átdolgozás sem homályosít- 
iiatja el azt a tényt, hogy Isten ke
gyelme mégis Károlyi Gáspáron 
keresztül ajándékozta meg az 
egész magyar népet az ő  igéjét, 
kinyilatkoztatását tartalmazó ma
gyar nyelvű teljes Szentírássál.

Wiczián Dezső dr.

Qhofll? nem minäegv. h°3V a for-
rás tiszta vizét, vagy a pocsolya 

romlott vizét iszod, úgy nem m ind

egy, ho3? a lelked egyházad sajtó

jának éltető tiszta  vizével, vagy a 

szennyirodalom poshadí mérgező 

folyadékával itafod-e !

B ib lia -fo rd ítások.
A K áro ly i-fé le  b ib liafordítás 350 éves 

évfordulója alkalm ából közö ljük m ind
azokat a b ib liaford ításokat, m elyek Isten 
igé jé t m agyar nyelven igyekeztek m eg
szólaltatni.

1. B átori László a X V . században a 
b ib liá t latinból m agyarra fo rd íto tta . 
1456-ban halt meg. M unkája  csak kéz
iratban m aradt meg, ma azonban nem 
tudni, hol van.

2. Kom játi Benedek Pál leveleit fo r 
d íto tta  m agyarra. N yom atott Krakkóban  
1533-ban.

3. Pesti Gábor fe jé rv á r i kanonok le
fo rd íto tta  és kiadta a négy evangélio- 
mot. N yom ato tt Bécsben 1536-ban.

4. Erdősi Szilveszter János az egész 
újtestám entom ot m agyarra fo rd íto tta  és 
kiadta Üjszigeten 1541-ben. Ü jra nyom a
to tt Bécsben 1574-ben.

5. H e lta i Gáspár kolozsvári lelkész 
az egész b ib liát m agyarra fo rd íto tta  s 
Kolozsvárott öt részletben kiadta 1551—  
1561-ben. Segítőtársai voltak az ótestá- 
m entom  fordításában Gyulai István, 
O zorai István és V íza k n a i Gergely. E zen 
kívü l G yulai István le fo rd íto tta  és k i 
adta Bölcs Salamon könyveit, S irák kön y
vét s a Bölcseség könyvét, fgy tehát m ár

kém eket, meglessük és m egtám adjuk őket. R a jtu k  ü tünk és 
végzünk velük!

A várur figyelm esen hallgatta  meg a gazda előadását. 
Nem  talált benne semmi ellentmondást, sőt am ikor a ra jta 
ülést em lítette, m ég harci kedv is tám adt szívében, hogy azo
k a t a félelmetes kuruco kat lefü lelheti.

A dandárparancsnok olvasni tu d o tt Joáchim úr arcában, 
m indig tisztán lá tta , hányadán van vele. M egérezte  most is 
a másik indu la tjá t és ezért dicsérő, szíves szóval fo rd u lt a 
gazdához:

—  Jól van M ihá ly , nagy szolgálatot te tt nekünk. Ju ta l
m át átveheti. A gyilkos csak ez a Jancsik lehet. M eg tám ad ju k  
a kurucokat és őt is hatalm unkba k e rít jü k . Elveszi m éltó  
b ü n te té s é t... De mi tö rtén jék  a sólyom idom árral? —  fo rd u lt  
urához — . E l ke ll ő t tem etnünk! S a várkáplán nincsen velünk.

—  Az én édesapám evangélikus vo lt —  szólt közbe  
Jóska —  Kerekes tisztelendő ú r távoztával nincs, k i e lte 
messe!

—  Halgass kö lyök! —  m ordu lt rá M ihály .
—  Az én jobbágyom  is eretnek lutheránus volt! —  

csapta össze R othold  a kezeit — . H á t nem m indegyik követi 
c.7. én vallásom?

—  Nem —- szót bátran a fiú  —  m ert ő nem lako tt a v á r
ban, nem lehetett áldozásra kényszeríteni.

—  Pap nélkü l tem etjük  el az eretneket! —  avatkozott 
bele a gazda, hogy mentse keresztfiá t — . T e  pedig hallgass. 
A lik o r beszélj, ha kérdeznek. A végén még téged is b eb örtö 
nöznek! —  súgta oda neki —  nem kell azt m indenkinek tudni, 
mi él a lelkedben!

—  Úgy legyen hát —  válaszolt Joáchim úr — . Pap nél
k ü l tem etjük el. S írjáná l pedig m indnyájan elm ondunk egy  
M iatyánko t!

—  Kész a tervem ! —  fo rd u lt most urához H e ile r — . A  
mai napot it t  tö lt jü k . M eg ad ju k  a solym ásznak a végtisztes
séget. Délután kém eket tpenesztünk, hadd fürkésszék k i a

kuruc tábort. Este, a sötétség leple a la tt végzünk a ku ru -  
cokkal. P a lkó t karóba húzzuk. Visszafelé Régeczet e jtjü k  
útba, hogy azt a K erekes-ivadékot tegyük hűvösre!

—  Helyes —  állt fö l Rothold. A tanácskozás véget ért.
M indnyájan  e lhagyták a kunyhót.
—  M iska! —  hallo tta  ekkor G yurka  —  mi van veled? 

Megsebesültél?
Erzsók ro n to tt báty jának.
—  Semmi az egész'! —  vonta meg ez a válát — . Kis du

lakodás vo lt s fejen ta lá ltak . De elég kem ény a koponyám ! —  
még nevetett is hozzá.

—  Úgy féltem  m iattad ! —  fo ly ta tta  Erzsók — . Csillag  
éjfé l után egyedül té rt haza.

—  M eg in t táncolni kezdett az ebadta! H át m egosto
roztam .

—  Csakhogy a hamis nem hozzánk jö tt. Egyenesen a 
Kerekesék udvarába fu to tt , m intha téged akart volna bepa
naszolni!

Elm ondta, hogy o tt k ö tö tté k  be az istállóba és az abla
kon át ellesett dolgokró l sem fe le jtkeze tt meg.

—  Ne fé lj semmit Erzsók! K ár vo lt éjszakán át az 
erdőt járnod! —  n yu gta tta  a báty ja  — . N em  féltél egyedül?

—  Csak egy helyen riadtam  meg. A z volt az érzésem, 
hogy valaki megles. D e semmi sem tö rté n t!

—  G yurka  m iatt ne fé lj!  —  m orm ogta  M ihály  — . H o l
nap, holnapután ez az egész dandár Régeczen fog átvonulni 
s őt m agával viszik! Jobb lesz neki is börtönben rágódni! 
Hiába tud ja  könyvnélkül a kuruc vezérek neveit!

—  H iába? —  gondolta  magában G yurka.
—  M ost m ár csak m enj szépen vissza és viseld gondját 

a házunk tá jának, m íg  én is hazajutok!
E za la tt a ka tonák  n ek ilá ttak  a sírásásnak. Nem  volt 

könnyű a m unkájuk a sziklás talajban. M ások meg doron 
gokból hosszú keskeny koporsót eszkábáltak össze a halo tt 
számára. K ét erős ágból keresztet táko lta k . (Fo ly ta tju k .)
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1552. esztendőben megvolt a biblia ma
gyar nyelven. Az eddig felsorolt fordí
tásokban a szentírás könyvei nincsenek 
versekre osztva, hanem csak részekre.

6. Melius Juhász Péter debreceni pré
dikátor 1565-ben Debrecenben magyarra 
fordította és kiadta Sámuel próféta és 
a Királyok könyveit. Ugyanő lefordí
totta és kiadta az újtestámentomot 1567- 
ben.

7. Félegyházi Tamás debreceni prédi
kátor szintén lefordította az újtestámen
tomot. Gönczi György bevezetésével, ha
lála után 1586-ben adták k i Debrecen
ben.

8. A csepregi Lutheránum Collegium 
is kiadta ezidőtájt az újtestámentomot 
magyarul. Az evangéliomokat és episto- 
lákat pedig, melyeket a gyülekezetekben 
felolvastak és hirdettek, 1589-ben nyo
matta ki Manlius János Monyoró-Kere- 
ken.

9. Károlyi Gáspár gönczi prédikátor 
az egész szentírást, az apokrifus köny
vekkel együtt lefordította. Nyomatták 
Vizsolyban 1590-ben.

10. Klötz Jakab betűivel is kinyoma
to tt Bártfán a biblia. A fordítása Károlyi 
Gáspáré, csak néhol van kevés különb
ség.

11. Szentzi Molnár Albert 1608-ban 
kiadta a magyar bibliát Károlyi fordítá
sában Hannoviában. Ugyanő másodszor 
is kiadta, de kisebb formában, Oppen- 
heimban.

12. Szántó István jezsuita atya ezidő
tá jt lefordította az ótestámentomot, de 
1612-ben meghalván, nem adhatta ki.

13. Káldi György jezsuita atya a Vul
gata szerint lefordította és kiadta Bécs- 
ben 1626-ban.

14. Kinyomatták a bibliát Jánson Já
nos, a Molnár Albert fordítását, Váradon 
kinyomtatták a Károlyi fordítása szerint. 
Tótfalusi Kis Miklós Amsterdamban adta 
ki. Lőcsén Brever Sámuel nyomatta ki 
a Károlyi szerinti fordítást.

15. Komáromi Csipkés György deb
receni professzor, majd lelkész nagy 
gonddal lefordította a teljes bibliát 1675- 
ben. 40 évvel halála után nyomatták ki 
Leydában, 1717-ben.

16. Torkos András győri lelkész az 
újtestámentomot fordította le, fia József 
pedig kiadta Wittenbergben, 1736-ban. •

17. Nagy megyeri Besnyei György ma- 
dari ref. prédikátor a teljes bibliát le
fordította 1737 táján, de csak kéziratban 
maradt.

18. Bárány György és fia János, vala
mint Sartorius János az újtestámentomot 
fordították le s Laubánban kinyomatták 
1754-ben. Sőt az ótestámentomot is le
fordították, de kéziratban maradt. Mind
hárman evangélikusok voltak.

Jíe fe le jtsd  el az  evangélikus 
sa jtó  tám ogatását azért, m ert tér« 
m ékcivel le lk i édesanyád, egvházad 
akar le lk ileg  tá p lá ln i s azért is, 
m ert le lked tis z ta  táp lá léká t leg job
ban és legolcsóbban índ ja  term é
keiben n vu jtan i.

Evangélikus vagy ? Evan
gélikus ufsúgói fáraísx ?

A magyar Biblia sorsa.
Hogy a reformáció a XVI. században 

olyan rohamosan hódította meg az o r
szág minden rangú és rendű lakosságát, 
annak különféle okai között ott szerepel 
a Bibliának a nép nyelvére való lefordí
tása után annak széles rétegben való te r
jesztése. És az a buzgóság, mely a Bib
lia terjesztésén fáradozott, kellő mél
tánylásban is részesült, amennyiben bol
dog Volt az, aki azt megszerezhette s 
naponként lelkét abból táplálhatta. A fe l
jegyzések megemlékeznek arról, hogy a 
reformáció népének minden rétege buz
gó bibliaolvasó volt s e tekintetben a fő- 
rangnak adtak példát az alacsonyabb 
néposztálynak.

Bethlen Gáborról jegyezték fel azt, 
hogy a Bibliát táborozása ideje alatt 
mindig magával hordozta s azt 26-szor 
olvasta végig. I. Rák'óczy György erdélyi 
fejedelemről ugyancsak azt írják, hogy 
az ószövetséget 13-szor, az újat 32-szer 
olvasta el. Ostffy Mihályról, a dunántúli 
egyházkerület első felügyelőjéről is azt 
mondja Miskei Ádám az elhunyt felett 
ta rto tt halotti beszédében: „Isten igéjét 
szorgalmasan olvasta s a vallástudomá
nyokban is olyan jártas volt, hogy nincs 
hitünknek egy ágazata sem, melyet ő a 
Bibliával bizonyítani nem tudott volna.“

*

De amilyen kedves könyve volt h it
elődeinknek a Biblia, éppen olyan gyű
lö lt s üldözött volt az a róm. katholiku- 
sok által. Kiváltkép azok nem nézhettek 
rá jó szemmel, akik az ellenreformáció 
századában a protestánsok visszatéríté
sén buzgólkodtak.

Ezek közül való volt az a II. Nádasdy 
Ferenc is, aki a dunántúli és a felvidéki 
birtokain kegyetlenül üldözte az evan
gélikusokat. Elűzte a többek között Pi- 
lárik István beckói lelkészt is s köny
veit, köztük a Bibliát, Csejte várába v i
tette s ott máglyára hordva megégettet
te. A Bibliára annyira haragudott, hogy 
azt külön nyársra huzatva tartatta a lán
gok fölé. Történt, hogy amikor a gróf 
néhány társával ezen gyönyörködött, a 
léghuzam következtében az égő Biblia 
levelei közül egy lap Nádasdy gróf ölébe 
hullt s éppen az a lap, amelyikre a töb
bek között ez is írva volt: „A mi Iste
nünk beszéde megmarad mindörökké.“ 
(Ezsaiás 40. r. 8.) Midőn a lapot a gróf 
elolvasta, elhalványult s felállt s eltávo
zott a bibliaégetés színhelyéről. A bécsi 
fogságában s később a vérpadon elmél
kedhetett arról, hogyha megmarad a Bib
lia olvasói között, ha evangélikus elődei 
példáját követi, akkor nagyravágyása 
nem tette volna hitárulóvá s bibliasütö
getővé s akkor bizonyára nem került 
volna a hóhérbárd alá.

Hasonló sorsra ju to tt a Komáromi 
Csipkés György-féle fordítás is, mely 
Debrecen város költségén 1685-ben je
lent meg Hollandiában, melyet azonban, 
mikor hazánkba érkezett, a róm. kath. 
egyház lefoglaltatott s nedves pincékben 
penészledett hosszú ideig, míg nem belő
lük 4000 darabot Erdődy Gábor egri ér
sek máglyán hamvasztatott el.

*

Hiába intézte az ellenfél, az „ős el
lenség“ egyik támadását a másik után

szent könyvünk, a Biblia s az abból k i
áradó szellemi világosság s evangéliomi 
h it ellen, azt kioltani, megsemmisíteni 
nem tudták, azért, mert annak olyan bá
tor vallói voltak, akik az apostollal 
együtt nap-nap után bizonyságot tettek 
arról, hogy: „Nem szégyenlem a Krisz
tus evangéliumot, mert Istennek hatalma 
az minden hívőnek üdvösségére“ (Róm. 
I. r. 16. v.). Azért a Károlyi Biblia 350 
éves jubileuma intsen és figyelmeztessen 
bennünket annak megszívlelésére, amit 
Jézus János 5. r. 34. v. mond, hogy: 
tudakozzuk az írást, mely szilárd 
fundamentoma égyházünknak s munká- 
lója e földi s mennyei boldogságunknak 
s üdvösségünknek, de csak akkor, ha 
nem hagyjuk figyelmen kívül Jakab le
velének ezen komoly intelmét: „Az Igé
nek pedig megtartói legyetek, és ne le
gyetek csak hallgatói, megcsalván maga
tokat.“ (Jakab I. r. 2. v.)

Szekeres Sándor.
.................. ... «-*-

A hadikórház papja.
(Befejező közlemény.)

Egyik este, amikor a hadikórházba 
mentem esti áhítatot tartani, néhány 
ápolónővel találkoztam, akik a nap ne
héz munkájától elfáradva, a főépületben 
lévő lakásukra igyekeztek. Az áhítat 
megkezdésekor azonban csodálkozva vet
tem észre, hogy azok az ápolónők is ott 
vannak. „Amikor megláttuk a tisztelendő 
urat, visszatértünk, hogy mi is részt ve
gyünk az esti áhítaton.“ Egy-egy ilyen 
eset nagyon, de nagyon buzdított és bá
to ríto tt a szolgálatban.

*

A kórházi lelkész sokféle tapasztala
to t szerez munkája alatt a sebesült ka
tonák között. Az orvosok közlése sze
rin t igen kevés a súlyos sebesült; a leg
több a kezén, vagy a lábán sérült meg. 
A fiúk nagyon csodálkoznak, hogy az 
oroszok erős támadásai és sűrű tüzelése 
ellenére, aránylag milyen kevés finn ka
tona esik el. Meg vannak győződve ar
ról, hogy a finnek csupán az Isten o ltal
mának köszönhetik ezt a szerencsét, 
„Nekünk Istenünk van — Istenünk, aki 
segít és Urunk — Urunk, aki a halál
ból is megszabadít!“

Milyen áldott munkaterület a hadi
kórház lelkészének a szolgálata. A fron
ton megsebesült és másutt megbetege
dett embereknek a lelke megérett az 
örökkévaló dolgok befogadására; többen 
boldogan beszélnek és hallgatnak ezek
ről a dolgokról s örömmel énekelgetik 
az ismert egyházi énekeket. Sok közü
lök szívesen beszél a régi otthon gond
jairól, belső küzdelmei és harcai között 
nyert s a mindenható Atyába vetett élő 
hitéről. A kórház papjának nemcsak az 
Igét kell hirdetni, hanem hívő barátja 
kell legyen a betegeknek, aki minden 
körülmények között segíti és szolgálja 
őket.

Az Istenbe vetett hitben, bizodalom- 
ban és bátorságban megerősödve, hála
adással és reményteljesen térek haza a 
kórházi szolgálatból.

Dicséret, dicsőség és hálaadás neked, 
szerető mennyei Atyánk!

Mikko Kivekäs.
Ford.: Mezei István.



A FORDÍTÓ.
K á ro ly i G áspár em lé ke ze té re  I r ta :  Rem ényik S á ndo r.

Alkotni könnyebb: a szellem szabad.
A képzelet csaponghat szerteszét, 
Belekaphat a felhők üstökébe, 
Felszánthatja a tenger fenekét, 
Virágmaggal eget-földet bevethet, 
Törvénnyé teheti a játszi kedvet, 
Zászlóvá a szenvedélyt, mely lengve

lázad,
S vakmerőén méri Istenhez magát.
Az alkotás, jaj, kísérteibe is visz.
A fordítás, a fordítás, — alázat. 
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni. 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva, 
Félig őt vinni, fé lig  vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt.
A kijelentés ős betűire 
Alázatosan nagy gonddal ráhajolt. 
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd, az érdes szittya nyelv 
Megcsendlti-c Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek 
Századok adnak patinát.
Ó, be nagyon van kötve Jézushoz.
Félig ő viszi, fé lig  Jézus őt,
Mígnem Vizsonyban végül megpihennek, 
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél — magyar u l .

1940. április 7.

O L V A S S U K _ A  B I B L I Á T

Krisztus a jó pásztor.
Április 7. — Az Ürnak kegyelmessé- 

gét hozza. 89. Zsoltár 2. Ez a zsoltár
vers ősidőktől a husvét utáni második 
vasárnapi istentiszteletek bevezető ver
se. Ez a vasárnap is ettől kapta a nevét, 
így az egész hétre szóló üzenet van 
benne. Az előírt mai vasárnapi evangé
liumi igével egybevetve azt tanuljuk 
meg, hogy az Ür Jézus Krisztus, mint 
jó  pásztor hozta el Istennek ezt a ke
gyelmét és az Istennek mindenüvé utá
nunk jövő, minket megmenteni akaró 
hűségét. Vájjon e héten ennek leszek-e 
én is éneklője, hirdetője és bizonyság
tevője?

Április 8. — A juhoknak ajtaja. Já
nos 10:7—9. Nemcsak bibliai mondás, 
hanem már szólás-mondás gyanánt is 
halljuk, hogy áldott legyen a te beme
neteled és kimeneteled. De mi tudjuk, 
hogy ez így önmagában még átokká is 
válhat. Csak akkor áldás ez, ha Jézus 
Krisztus az az ajtó, akin átmegy éle
tünk. Nála nélkül semmit nem csele
kedhetünk. Bárhova megyünk be, vagy 
ki, mindig gondoljunk arra, hogy Krisz
tus hajlandó volna-e oda be, vagy ki 
engedni minket.

H a r a n g s z ó

Április 9. — Előttünk megy. János 
10:4. és 27. Jézus Krisztus nem béres, aki 
hátulról magát féltve, magára vigyázva 
hajtja a nyáját, hanem ő pásztor, aki 
előttünk megy. Mindenhova elvezet, aho
va nekünk mennünk kell. Az ő feltáma
dásának ez is egyik nagy áldása. Ha őt 
követjük, akkor bárhova bátran mehe
tünk. Vájjon a nyomdokaiban járok-e 
ma?

Április 10. — Ismeri a juhait. János 
10:14— 16. Ö mindent tud az ő bárányai
ról. Tudja minden gyengeségüket, nyo
morúságunkat. Ismeri, mi az oka bajaik
nak. És ezért mindent meg is tesz azért, 
hogy megszabaduljanak. Legnagyobb ba
juk a szétszórtságuk, testvértelenségük. 
Érettem is ezért tesz meg mindent az én 
Uram: hívogat, igéjében szól, egyházá
ban tart, hogy én is megismerjem drága 
kegyelmét és megszabaduljak.

Április 11. — Életét adja a juhokért. 
János 10:11—13. Minden elhagy engem 
e világon. Nemcsak a föld értékei vesz
nek el: vagyonon), tudományom, érté
keim. Emberekben is csalódnunk kell 
állandóan. Csak egy van, aki nem bé
rese az életemnek, ő  inkább meghal 
érettem, hogy feltámadása után mindig, 
mindenütt velem lehessen. Ó állandóan 
gondot visel rólam.

Áorilis 12. — Legelteti őket. 23. Zsol
tár. János 10:28. Nem azt akarja az Ür, 
hogy most mi is sorban haljunk meg 
utána, hanem, hogy éljünk általa. Ezért 
feltámadása révén az élet forrásaihoz és 
legelőihez visz. Igéjével és Szentleikével 
táplál. Ma is ad módot arra, hogy az 
igazi táplálékból vegyek. Veszek-e h it
tel?

Április 13. — Megtéríti övéit. I. Péter 
2 :24—25. Az életünk csupa tévelygés a 
Krisztus nélkül. Csak az ő váltsághalála 
által lettünk az ő választottjai és el- 
hivottjai. ő  maga fordított minket ma
gához. így mondja ezt Luther is a má
sodik hitágazat magyarázatában. Azóta 
ez bizonyos, hogy az övé vagyok. Imád
kozom hát azért, hogy nála is marad
hassak.

Ittzés Mihály.

Ha a Haranqsxót f drain ti 
é s  olvasod, nnme.sah: a ma
gad, Hanem családod, ayer- 
meheld leihét Is táplálod.

♦  •  ♦  •  ♦<

K A R C O L A T O K

Két vélemény.

E g y  s z ó r v á n y l e l k é s z  í r j a :  
Olyan tanyavilágot látogatok, ahol 

még soha nem láttak egyházi lapot, de 
benn a dűlő utakon még papot sem. I t t  
kimondhatatlan jó  szolgálatot tesz a 
Harangszó. Látogatáskor odateszem az 
asztalra. Ezzel máris átterelhetem a szót 
komolyabb területre. S amit nem tudok 
elmondani szóval, azt elvégzi a Harang- 
szó. Vannak emberek, akikhez nagy útat 
gyalogolva mentem el háromszor-négy- 
szer is, meghívni őket a közeli tanyai

iskolában tartandó Istentiszteletre. . .  és
nem jöttek el egyszer sem. Ezeknek én 
nem tudok igét hirdetni, de a Harang- 
szó talán igen, mert kénytelen téli unal
mában elolvasni. Nagypénteki istentiszte
letre is hívtam őket — nagypéntek itt 
nem is ünnep ezen a vidéken — s az 
egyik atyafi egész jóindulatúan mondja, 
hogy most nem fog eljönni, mert az apó
sánál disznóvágás lesz akkor s azon 6 
részt akar venni. Nagyon megdöbbentett 
ez és fáj, ha rágondolok. Evangélikus 
ember nagypénteken disznótort tart! Pe
dig ez „jó " evangélikus még. Az emberre 
egy szikrányit sem tudtam neheztelni, 
ő  erről nem tehet. Csak azért írtam egy
két dolgot, hogy lássák meg, merre jár 
a Harangszó; nemcsak talajt szánt, nem
csak vet, hanem sziklákat is hasogat, 
köveket tör, melyek egykor termőfölddé 
válnak az Ür szőlőiében.

*

A pápa i  g y ü l e k e z e t  é v k ö n y v é 
ben o l v a s s u k :

A Harangszó az egyetlen evangélikus 
néplap, amely evangéliumot hirdet az 
ólombetűk szavával. A templomtorony 
harangzúgását mindenki meghallhatja, 
de a Harangszó drága szolgálatát csak 
azok, akik egy félesztendőre 2.40 P-t 
tudnak áldozni arra, hogy evangélikus 
öntudatuk, egyházi tájékozottságuk le
gyen s az evangélikus egyház világhely
zetét is lássák. Kimondhatatlan áldást je
lent ez a lap minden evangélikus család
ban. Megismerjük a gyermekeket az is
kolában, a konfirmációi órán, a hittan
órán és a templomi figyelésükben, akik 
otthon a Harangszó nevelésében gazda
godtak. Egyházi adakozásnál, hithüség- 
nél, vegyesházasságok kötésénél, meg
kísérlésben határozott útmutató. Milyen 
jó volna, ha minden egyes család aszta
lára oda tudnánk helyezni az egyházi 
adó fejében!. . .  csakhogy ez igen hatal
mas összeggel terhelné meg költségveté
sünket. E sorokban kérek minden csa
ládfőt: rendelje meg ezt az áldott lapot, 
igen nagy gyönyörűséget szerez vele 
magának. Ne hitvány ponyvaregényekre, 
lélekromboló revolver-újságokra dobják 
ki híveink pénzüket, hanem a léleképités 
betűinek üzenetével gazdagodjanak. Előt
tem van a pápai előfizetők névsora. Szo
morúan látom, hogy csak 116 család já
ratja a lapot. Vannak köztük szegények, 
akik ki tudják fizetni a lapot: sokan hiá
nyoznak jómódúak, akik drágább lapra 
költenek, de erre sajnálják a pénzt. Hadd 
kérjem őket arra, hogy járassák ők is 
a Harangszót: nem bánják meg! Minden 
olyan hittestvérünknek, akinek anyagi 
helyzete megengedi, hogy lapot járas
son, a közeljövőben mutatványszámot és

_________________________103.
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k itö ltö tt csekket bátorkodom küldeni, 
fogadja ezt a felszólítást úgy, mint az 
evangélium szent ügyéért megírt szóza
to t! És hadd kérjem a Harangszón neve
lődött híveimet: Legyenek segítségemre 
abban, hogy minél több szegény hívünk 
kezébe adhassuk a lapot. Ha nem rak
ják össze az egyes példányokat bekötés 
végett, szíveskedjenek elolvasás után el
hozni azt a lelkész! hivatalba, s mi oda 
fogjuk küldeni, ahol azt nem olvashat
ták. Ha kiválasztunk új 100 családot, 
amelyik pár nappal később olvashatja a 
lapot, ha rendszeresen értesii.ük szegé
nyebb családjainkat, hogy melyik napon, 
kihez menjenek el a lapért, akkor útját 
egyengetjük szegény testvéreinkkel való 
kapcsolatnak s a Krisztus útjának.
*  st» s ;

Sajtóvasárnap fjatározrdel, 
tjogy Jobban támogatod az  
evangélikus sajtót, mint ed
dig tetted!

H E T I  K R Ó N I K A
Teleki Pál miniszterelnök fontos meg

beszélések után hazaérkezett Rómából. — 
Olaszország és Magyarország viszonya 
most még jobban elmélyült. — A minisz
terelnök hazaérkezésekor kijelentette, 
hogy a pillanatnyi békét fenntartjuk, de 
a végleges békének meg kell szüntetnie 
az igazságtalanságokat. — A jelek azt 
mutatják, hogy a háború erőteljes meg
élénkülésére kell számítani. — Molotov 
orosz külügyi népbiztos kijelentette, 
hogy Oroszország sohasem ismerte el 
Besszarábiának Romániához való csato
lását. — Finnországban hatalmas iram
ban megindult az építő munka.

nz e g y h á z i  e s z t e n d ő

Husvét utáni 2, vasárnap.
127. Z s o ltá r.

A mai ember Istent k i akarja kap
csolni az életéből és Isten nélkül akar 
élni, dolgozni. Ezért játszik bele tragi
kus félelmességgel az életébe szüntelen 
ez a szó: hiába! Isten nélkül hiábavaló 
minden! Semmin sincs áldás! Istent nem 
lehet kikapcsolni az életből. Isten életün
ket irányító Isten akar lenni. Helyet 
adsz-e Néki? Csak Övele boldogulsz min
denben!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten nem zárkózik el távoli 

messzeségekbe tőlünk, hanem közel van 
hozzánk és figyeli, vezeti életünket.

Hogy naponkénti gondviselését, mun
káját láthatjuk és szavát hallhatjuk.

Hogy fáradozásának áldásai bősége
sek mirajtunk.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy foglalja el középponti helyét 

minden ember szívében és Ö irányítson 
minden gondolatot, érzést és cseleke
detet.

Hogy az Ő tervei valósuljanak meg 
a világ folyásában.

Hogy legyen mindig közellevő és a 
Benne bízókat megsegítő Isten az ő  
szent Fia által.

Evangélikus ember evan
gélikus sajtótermébet olvas!

H Í R E K
Személyi változások. D. Kaoi Béla 

püspök Jakab Sándor celldömölki espe- 
resi s. lelkészt Gecsére helyezte helyet
tes lelkésznek, Güttler Vilmos gvőri s. 
s. lelkészt Sopronba s. lelkésznek, Dombi 
László pápai s. lelkészt Győrbe, Pusztai 
László sooroni Diákotthon nevelőiét Pá
pára hitoktató s. lelkésznek. Kiss Dezső 
pápai s. lelkészt a Diákotthonba nevelő
nek. Smidéüusz Ernő uraiuifalui segéd 
lelkészt Pánára. Kiss Ferencet Uraiui- 
faluba s. lelkésznek. Tessényi Kornél s. 
lelkész Kassára távozott.

Lelkészbeiktatás. A kissomlvói gyü
lekezet egyhangúlag meghfvott lelké
szét. Szabó Laiost, március 31-én iktatta 
be lelkészi állásába Molitórisz János es
peres. — Február 14-én iktatta be ün
nepélyes módon Benkóczi Dániel espe
res Nagyrév (Szolnok m) missziói egy
ház lelkészi hivatalába dr. Kontsek Ká
roly volt pozsonyi másodlelkészt. Az 
úrvacsorát dr. Kéken András aleisneres 
szolgáltatta ki a hívőknek. Isten áldása 
legyen az új lelkioásztorokon.

Finn-magyar ünnepélyt rendezett 
1940. március 31-én a komáromi négy 
protestáns gyülekezet a balparti re fo r
mátus templomban a következő pro
grammal: Közének: Jövel Szentlélek Ú r
isten. Imádkozott és Igét olvasott Fad- 
gyas Aladár evangélikus lelkész. Az ün
nepélyt megnyitotta Fülöp Zsigmond 
kormányfőtanácsos, ref. főgondnok. Finn 
himnusz, előadta a balparti református 
énekkar, karnagy Sulacsik Laios pénz
ügyi főtanácsos. Unneoi beszédet ta rto tt 
báró Podmaniczky Pál dr. egyetemi 
professzor. „Szelíd szemed Úr Jézus“ , 
„Én szívem . . „Uram, óh add, ha ván- 
dorutam“ , finn népdalokat előadta Gyer- 
tyánffyné Prágai Zsófi énekművésznő, 
orgonán kísérte Telekv Miklós ének
tanár. Előadást ta rto tt Onni Talas Finn
ország magyarországi követe. Finn nép
dalokat énekelt Onni Talasné énekmű- 
vésznő, orgonán kísérte Teleky Miklós. 
Gyengéné Fogarassy Margit: Még ne 
sírjatok (A finn-orosz békekötés után). 
Szavalja Trogmayer Jenő, ev. presbiter. 
„Lásd, Uram, leroskadok“ , finn népdal, 
énekelte Saári Imre ref. lelkipásztor, o r
gonán kísérte Teleky Miklós. Bibliama
gyarázatot tartott és imádkozott Galam
bos Zoltán ref. lelkipásztor. „Vezet a 
kereszthez út“ , finn ébredési ének, elő
adta a Ref. Tanítóképző vegyeskara,

karnagy Nagy Sándor igazgató. Köz
ének: Te Benned bíztunk. — Az estély 
igen nagy siker jegyében zárult, m int
egy 3500 résztvevővel. Az offertórium 
több volt mint 500 pengő. Igen melegen 
ünnepelték a megjelent követet és ne
jét s az egész ünnepség melyen feleke
zeti különbség nélkül vett részt a kö
zönség, az igaz testvéri szeretet ünnepe 
volt Komáromban.

Evangélikus Hittudományi Kar Hall
gatói Ifjúsági Köre missziós-szemináriu
mának 7 tagja, 3 professzor részvételé
vel a nagyhéten a visszacsatolt felvidéki 
evangélikus gyülekezetekben missziói 
körutat tett. A csoport felkereste az 
osgyáni, rimaszombati, tornaijai, sajó- 
gömöri, gömörpanyiti, gömörhosszu- 
szói és a rozsnyói gyülekezeteket, ame
lyekben istentisztelet keretében böjti 
vallásos estet ta rto tt. — Böjt vasárnap
jain a szeminárium tagjai pedig kisebb 
kiszállásokat ta rto ttak, amelyek során 
felkeresték a nemesszalóki, dabronyi, 
vidi, nagyalázsonyi, kisfaludi, mihályi, 
kőszegi és ajkai evangélikus testvérein
ket. Ezekben a gyülekezetekben, illetve 
filiákban is istentiszteleti szolgálatot és 
vallásos estéket tartottak a csoportok 
tagjai. — E helyen is köszönetét mon
dunk a lelkész uraknak, hogy alkalmat 
adtak hallgatóinknak a szolgálatra. Is
ten áldása legyen a gyülekezeteken, 
azok vezetőin és a végzett munkán.

A magyarországi evangélikus egye
temi és főiskolai hallgatók III. országos 
konferenciája Sopronban 1940. március 
31-től április 2-ig volt. A megnyitó ün
nepélyen a Kaszinó nagy termében D. 
Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök 
tartott előadást „A  modern vallások 
csődje“ elmen. A konferencia előadói 
voltak: Kiss Jenő dr., Dezséry László, 
Schulek Tibor dr., Erdélyi Ferenc, Vajta 
Vilmos, továbbá Deák János dr. és Bu- 
daker Oszkár.

A budai evangélikus gyülekezet Zé- 
mann Zoltán tállyai lelkész felhívására 
nagyobb összeget adott a tallyai temp
lomnak a megrenoválására, amelyben 
Kossuth Lajost keresztelték.

Testvéregyház köréből. Református 
Jövő címen jelenik meg az eddig Ke
resztyén család címen megjelent hetilap. 
A címben benne van a programmja is: a 
magyar református jövőért küzd.

Kiskőrös. Január 30-án megalakult a 
Magyarhoni Ág. Hitv. Evangélikus Misz- 
sziói Egyesület fiókegyesületeként, a 
Kiskőrösi Ág. Hitv. Evangélikus Misz- 
szióegyesület s jelenleg már 64 tagja 
van. — A múlt év novemberében meg
tartott evangelizáció gyümölcsei közé 
tartozik az a több mint 100 kötetből 
álló gyülekezeti belmissziói könyvtár, 
amely imaközösségi tagjaink offertó- 
riumából született. Igen nagy népszerű
ségnek örvend és minden kötete állan
dóan közkézen forog. — Nagyhét kedd
jén tartotta meg a helyi nőegyesü’.et 
szokásos évi gyűjtését az általa fenn
tartott napközi gyermekotthon javára. 
Készpénzben és természetben kb. 900 P 
gyűlt össze egy nap alatt, ami a gyer
mekotthonban végzett munka nagy nép
szerűségét, a hívek áldozatos szeretetét 
és Isten áldó kegyelmét hirdeti. — A 
böjti ünnepkörben az úrvacsorázók szá
ma 1711 volt gyülekezetünkben. Egye
dül Istené a dicsőség!
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Szeretetvendégségek. A b öjti időszak
ban Tokorcson és M ersevaton szeretet- 
vendégség volt, am elyeken M olitó risz  
János esperes-lelkész ta rto tt előadást, 
m íg Kemenessömjénben Jakab Sándor 
s. lelkész.

Szentantalfa. M árc ius  29— 31-ig g yü 
lekezeti napok vo ltak , melyen Veöreös  
Im re  egyházkerületi missziói m ásodlel
kész szolgált.

A Révfülöpi Evangélikus Nőegylet
március hó 25-én műsoros finn ünne
pélyt rendezett. K o nferá lt: Peéry P iros
ka. 1. M agyar H iszekegy, énekelte a m ű
kedvelő dalkör. 2. F inn  testvérek, sza
valta  Palkovics Ilon ka . 3. Tükörképek  
Finnországról, felo lvasta Fenyves Ede. 
4. Finn himnusz, énekelte a műkedvelő  
dalkör. 5. Az északi fény, szavalta Cseéry 
V a lé ria . 6. Énekegyüttes, vezényelt N agy  
Ferenc. 7. M a g y a r vér, párbeszéd. E lő 
ad ták  Tauschek E rzsi, V arga Ede. 8. 
Ének kettős, e lőad ták  N agy Ferenc és 
neje. 9. Testvérek a harcban, szavalta 
Szilágyi Erzsébet. 10. M ag yar Kesergő. 
11. Rákóczi Ferenc imádsága, énekelte a 
m űkedvelő dalkör. 11. Záróbeszéd, e l
m ondotta  N ovák E lek . 12. Himnusz, 
énekelte a közönség. A  műsor 2. és 7. 
száma Ebenspanger G yula nyug. já rás 
b író  jó ls ikerü lt k ö ltő i alkotása volt. B e
vétel a nemes célra 60 P.

B alf. A m últ évben 17 vallásos est 
volt. A gyülekezet most toronyépítés  
e lő tt áll. E  célra az esperesség területén  
g yű jtés t tartanak, am it a gyülekezet 
presbiterei végeznek. A toronyépítésre  
egyébként m ár 4000 pengő készpénz és
30.000 tégla rendelkezésre áll.

Bábolnapuszta. A kicsi gyülekezet az 
e lm ú lt esztendőben k ifize tte  a tem plom 
építés után m aradó adóság utolsó rész
le té t is. A vezetőségnek jóvoltából sike
rü lt a villanyfűtést is a tem plomba be
vezetn i bö jt első vasárnapján. —  B öjt 
m inden csütörtökén esti istentisztelet
so ro za t volt, m elynek m integy befejezé
séül nagyszerdán este Szabó József 
g y ő r i ev. ig. lelkész ta r to tt  mélyenszántó  
előadást a v irágvasárnapi keresztyénség- 
rő l. Szavaltak: A rentsch ildt M agdolna és 
C sik  László. N agypénteken  D. Veress 
Jenő tábori esperes lá togatta  meg a 
gyü lekezete i, m ely alkalom m al a szó
széki igehirdetést, is végezte.

A  körm endi evangélikus Ifjúsági 
E gyesü let március 30-án szinműelőadást 
ta r to tt.

N aggyim ót. Az ifjú ság i egyesület 
szépen sikerült ünnepélyt rendezett az 
iskolaterem ben. A  gyü lekezet ifjúsága  
n ovem bertő l kezdve m inden este össze
jö v e te lt  ta rto tt s a t-éli hidegben maga- 
h o zta  fájából fű tö tte  a nagy iskolater
m et. Résztvettek az összejöveteleken a 
n őe g y le t tag ja i is, k ik  sokszor könny
h u lla tva  hallgatták „A z édesanya és a 
g y e rm e k “, „Az anya a család boldog
sága“ című felolvasásokat, összejövete
lü n k e t szavalatokkal te ttü k  bensősége
sebbé s énekkel és im ával kezdtük és 
fe je z tü k  be. A bevételeket betét-könyv
ben helyeztük el.

Vallásos est. N agyréven  (Szolnok m.) 
m árcius 28-án a missziós egyház le lké
sze, dr. Kontsek K áro ly  vallásos est k e 
retében  előadást ta r to t t  „Jeruzsálemi 
v á n d o ro k “ címmel, k iindulva  a 122. zsol
tá rb ó l.

április 7.

Hetilapjaink :
Országos néplapunk a H a r a n g 

s z ó .  Előfizetése a Kis H arangszó
val együtt évi 4.80 P.

G yerm eklapunk kéthetenként a 
Harangszó m ellékleteként m egjelenő  
K is  H a r a n g s z ó .  Előfizetése évi 
80 fillér.

Egyháztársadalm i lapunk a z E v a n -  
g é l i k u s  É l e t .  Előfizetése évi 4.40 
pengő.

W e h r  u n d  W a f f e  ném etnyelvű  
hetilap. Előfizetése 5.20 P.

Havilapjaink :
Egyházi gyerm ekm unka lapja  a 

G y e r m e k g y ü l e k e z e t .  E lőfizetése  
évi 1.50 P.

Értelm iségünk fo lyó ira ta  a K e 
r e s z t y é n  I g a z s á g .  Előfizetése évi 
6 pengő.

Külmissziói lapunk a M i s s z i ó i  
L a p o k .  E lőfizetése évi 1 P.

E v a n g é l i k u s  N é p i s k o l a .  E lő 
fizetése 10 P.

I f j ú  É v e k .  Középiskolások lapja. 
Előfizetése 4 P.

Időszaki lapjaink:
Presbitereké az E v a n g é l i k u s  

P r e s b i t e r .  Előfizetése évi 30 fill.
Szórvány lap az Ü z e n e t .  E lő 

fizetése évi 3 P.

Naptárunk
a családok számára a H a r a n g s z ó  
N a p t á r .  Ára 50 fillé r; 
az iskola számára az I s k o l a i  L e -  
s z a k í t ó s  N a p t á r .  Ára 1.20 P.

Sajtótermékeink
B ib liák, Énekeskönyvek, Im aköny
vek, vallásos ira to k  a gyülekezetek  
iratterjesztésében m indig kaphatók, 
vagy Lelkészi, T an ító i H iva ta lok  ú t
ján  m egrendelhetők.

HATÁROKON TÚL
Erdélyben  a román állam hatalom  h i

vatalosan is elism erte az erdélyi m agyar 
evangélikus egyházkerületet. Régi óhaja  
volt erdélyi evangélikus testvéreinknek  
ez. A  most m egjelent k irá ly i rendelet 
végre valóra vá ltja  ezt az óhajt.

A  finn  szeretetm unka mezején négy 
nagy diakonisszaház végzett áldott szol
g ála to t. A  finn-orosz békekötés fo lytán  
k e ttő  közü lük hontalanná vált. A viipuri 
diakonisszaintézet elpusztult, illetve szov
je t kézre  kerü lt s romm á lő tt falai k ö 
zö tt szovjet katonák tanyáznak. Orosz 
kézre k e rü lt Sortavala is. A bombázás 
fo ly tán  sokat szenvedtek a helsinkii sze- 
rete tin tézm ények gyönyörű  épületei is. 
Isten azonban nem engedi elveszni az ö  
magvetésének drága gyümöcseit.

K Ü L Ö N F É L É K
Ifjú ság i m unka. A  protestáns ifjúság  

részére az elm últ télen 30 helyen ta r 
to tta k  a vezetők té litábo rt, amelyeken  
800 gyülekezetből 2500— 3000 falusi ifjú  
vett részt. Ezek közül evangélikus pjun- 
kam ezőn 13 helyen 14 tábor volt, m in t
egy 1000 résztvevővel. R em éljük, ennek 
az o tthoni gyülekezetekben meglesz az

eredménye. A k ik  résztvesznek egy-égy  
táborban, felelősséget éreznek az if jú 
ság iránt.

Skóciában a vasárnap esti is tentiszte
letek megkezdése előtt az elsötétítés  
perceiben á h íta to t tartanak. E z t az ú jí
tást a m ozilá togató  közönség szívesen 
fogadta.

Egy b ib lia fo rd ítás  sorsa. A z Ú jszö
vetség jegyzetes kiadását sajtó  alá ren
dezték kínai nyelven, am ikor a japán- 
kinai háborúban Sanghájt ostrom olni 
kezdték. A m isszionáriusnak a házát, 
ahol a ké z ira t volt, bom batalálat érte, 
a ház elpusztult és vele e g y ü tt az új 
kínai Biblia is a tűz m arta léka le tt. A 
fordítást ú jra k ezd ték  és most sikeresen 
be is fejezték.

Sarki fény. Különös jelenség vo lt lá t
ható husvét vasárnapján este az égbol
tozaton. A sark i fény m u tatta  m eg a 
m aga szinpom páját, nemcsak, hogy gyö
nyörködtesse, hanem gondolkodásra  
késztesse s m inden csodás jelenségen  
túl levő Istenre emlékeztesse az em bert.

Sven Hédin a nagy svéd tudós és fe l
fedező 75 éves. Sokszor k ife jezte ' szó
ban és írásban, am it életében annyiszor 
m egtapasztalt, hogy élete m inden em 
beri bizonytalanság és veszedelem közö tt 
Isten kezében van!

Borzasztó! A  nagyvárosoknak nagy a 
fénye, de nagy az árnyéka is. Rengeteg  
baj és nyom orúság tanyái a n agyváro 
sok. A new york i egyházszövetség leg 
utóbb New Y o rk ró l adott k i egy kis fü 
zetet, amelyben k im u ta tja , hogy a város
ban ötszázezer család él nyo m o rtanyá
kon, hétszázezer m unkanélküli van, egy
m illió  a vérbajos, egym illió em ber van 
le tartóztatva, a gyerm ekbünözők száma 
kétezer, évenként 1563 öngyilkosság tö r 
tén ik , egym illiókétszázezer gyerm ek  
semmiféle vallástanításban nem részesül.

»»»» «»«>»♦>» »♦»<

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Születés. K örnye i (K lauzer) Jenő té ti 

evangélikus ta n ító t és nejét sz. M ó d  Jo
lán t a M indenható fiúgyerm ekkel a ján 
dékozta meg, aki a szent keresztségben  
A ttila  nevet kapta.

Esküvő. F a r á d i  F e r e n c  (B ököd) 
és H o r v á t h  L i d i a ,  (V érteskethely ) 
március 28-án ta r to ttá k  esküvőjüket a 
vérteskethelyi tem plom ban. Az esketést 
a vőlegény tes tvérbáty ja  végezte. —  
M árcius 26.-án vezette  oltárhoz a celldö- 
m ölk i evangélikus templomban N a g y  
I m r e ,  oki. gazda, bérlő, D e z s ő  K a t ó t ,  
Dezső Lajos nyug. celldöm ölki adó
ügyi jegyző, fö ldb irtokos leányát. Az  
esketést a vőlegény bátyja, N agy  M ik 
lós zalaegerszegi evangélikus lelkész vé
gezte.

Halálozás. P levn iczky Jolán nyug. 
szfőv. pénztáros, a veresegyházi n őegy
le t buzgó tagja, lapunknak elő fizető je , 
f. hó 12-én hosszas, de türelem m el v i
selt szenvedés után elhunyt. H alála e lő tti 
napon 100 P adom ányt adott egyházá
nak. —  Kocsis Lászlóné sz. Gajdács Ilo 
na életének 70., bo ldog házasságának 45. 
évében hosszas szenvedés után március
26-án visszaadta le lké t Terem tőjének. —  
E 'ő r y  S á n d o r  74 éves korában Ráb- 
cakapin  elhunyt. 7 gyerm eke 14 urto- 
k á ja  és 2 dédunokája gyászolja. —  F e l
tám adunk!
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Kiadóhivatala
PÁPA

M A G Y A R  G A Z D A
Országos Magyar Mezőgazdasági K i

állítás amely évről-évre mindig nagyobb 
érdeklődést ébreszt széles körökben, e 
héten ment végbe.

Burgonyatermelés hazánkban néhány 
év óta erőteljesen fellendült. Évente több 
mint félmillió holdon termelnek burgo
nyát. Hazánk évi vetőgumószükséglete 
5 és félmillió mázsa. Budapest lakossága 
évente 10.000 vasúti kocsi burgonyát fo 
gyaszt.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.30—16.75, árpa 17.80—22.85, zab 20.60 
—20.85, kukorica 21.20—21.50 pengő 
métermázsánként.

Az evangélikus tanítók egyesületé
nek üdülőházi bizottsága 1940. évi októ
ber hó 1-én kezdődő 3 (három) évre, 
1943. évi szeptember hó 30-ig a révfü
löpi (Zala vm.) üdülőházában gondnoki 
állásra pályázatot hirdet. A gondnok 
anyagi felelősségének biztosítására 2000 
(kettőezer) P óvadékot tartozik letenni. 
Részletes feltételek: Siklósi Kálmán ev. 
iskolai igazgatónál Aszód, Pest megye 
tudhatók meg. 1—4

Elsőrendű
g y ő ri h e n te s á ru
nagy választékban kapható 
szives pártfogást kér 2—4

Ágoston Eszter
S z o m b a t h e ly .
Szemben ax  orsxágxúsxlóval.

Keresünk idegbeteg leányunk mellé 
egy vígkedélyű 30 év körüli varrni is 
tudó szegénysorsú, intelligens leányt, 
ki a kis háztartásunkban is segítkeznék, 
k it családtagnak tekintenénk. Cím vá
laszbélyeg ellenében a kiadóban. 1—1 

A Tiszántúlnak Debrecentől Szegedig 
egyetlen gyakorlati irányú leányközép
iskolája, vagyis leányliceuma van: a
szarvasi evangélikus leányliceum. Ez az 
iskola, a vele kapcsolatban szervezendő 
tanítónői akadémiával együtt, tanítónői 
pályára is képesít; a négy évfolyamú 
leánylíceum érettségi vizsgálata pedig, 
a tanítónői akadémia elvégzése nélkül, 
képesít mindazokra az életpályákra és 
főiskolákra, amelyekhez nem kívántatik 
meg a latin nyelvi érettségi vizsgálat. 
A szarvasi evangélikus leánylíceum mel
lett internátus is működik, melyben o l
csó és kényelmes elhelyezést és ellátást 
kapnak a leánylíceum vidéki tanulói. Az 
internátusba való fölvételért június hó 
1-ig kell folyamodni az igazgatóhoz be
nyújtandó fölvételi kérvénnyel; ehhez 
melléklendők eredetiben, vagy másolat
ban: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. 
hatósági bizonyítvány a családfő laká
sáról és foglalkozásáról, 3. a folyamodó 
legutóbbi osztálybizonyítványa. Az in- 
ternátusi ellátás díja havi 50 P. A többi 
díjakról és egyéb tudnivalókró l az ig a z 
gató nyú jt tájékoztatást. 1— 6

1Ó40 április 7..

A. HAUANGSZÖ /ala/dOBdi képexd
győri B jJ R O S S -A fP O M D J  elsőrangú ielnerelésfe
néi fogva szépen, gyorsan éa olcsón kéizít D /a d g a t ,  
k ö n y v e i ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

Konfirmációi emléklap művészi k iv i
telben, aranynyomással és a „Kövess en
gem“ c. konfirmációi imakönyv (mely
nek szerzője ö. Stefezius Istvánná) újból 
kapható és megrendelhető a budai ev. 
lelkészi hivatalnál (I., Verbőczy-u. 28.). 
Az emléklap ára 24 fillé r és a postakölt
ség, mely 10 darab rendelésénél 22 fillér. 
„Kövess engem“ imakönyv ára postakölt
séggel együtt 2.22 P. Ezen olcsó és mégis 
művészi kivitelű konfirmációi ajándékra 
lelkésztestvéreink figyelmét felhívjuk.

1—2

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet az ország egyetlen evangélikus 
polgári leányiskolája és háztartási tan
folyama, mely 49 éves, jelentős múltra 
tekint vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körülvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940—41. iskolai évre 
havi 50 P ellátási díjért felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel
veszi internátusába a helybeli fiúg im 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást nyújt az igazgatóság. 
_______________________________ 3—3

M IT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kihazasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, bales-t sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét. ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja m indenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hivja fel m indenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—I0 (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valam int 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan fe lveszünk és fog la lkoz ta tunk meg
felelő javadalmazással tagszerzóket, hö lgyeket is.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

17—26

VK8Á«fT,
KOSZtRUT

_ legolcsóbban

Ü T 1 X I É 4 Ő I
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a .Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10°/o engedményt kap!

Férfi-, női-szövetek legolcsóbb fo r
rása DUNÁNTÚLI-szövet, bélés, te x til
áruk bizományi lerakata, Győr, Baross
át 26. 3—4

Az eredeti kisméretű

Luii&es’-rő zsáJk
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnöki mfiinfézete.
Bélyegzők, Jelvények é l rétzlósreeok gyért« .«

S z o m b a t h e l y .  P ü sp ök -b ajtár

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, V ili., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

6—8

Saját készitmenyü útitáskák, női- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
m választékban és a legolcsóbb árban

M U T H - n á l
Győr, Baross-út z.

Kölcsönsegél yző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizéiy Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Jánoa, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(H arangszó nyom dája.)
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A lap íto tta :

K A P I  B É L A
1910-ben

Lap tu la jd o n o l: 

Dunántúli Luther-8zóvetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyen m elléklet ta né * a la t t  

kéthetenként a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk ét pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk!

A H i t u | u (
■ z c rk e s z tS -k l.d ó h tv a t.U

GYŐR
I I . , P e tö í i- té r  2.

E lőfize tő«  á ra ;
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 f* 40 fillé r, 
egy évre 4  P  80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 30,626.

Az örök élet.
Az pedig az ö rö k  élet, hogy m eg

ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent 
és akit e lkü ld té l, a Jézus Krisztust.

Ján. 17:3 .

Ebből az igéből mindenekelőtt azt tudjuk meg, 
hogy az örök élet nem csupán akkor kezdődik, ami
kor az ideigvaló élet lezárul. Az örök élet nem váltja 
fö l az ideigvaló életet.

Nem, az ideigvaló életből épen úgy átmehetünk 
az örök halálra, mint az örök életre.

Az örök élet tehát egy bizonyos módja az élet 
fölhasználásának és pedig az ideigvalóságban épen 
úgy, mint az örökkévalóságban. Csak fokozat tekin
tetében van különbség a között az örök élet között, 
amit it t  élünk és a között az örök élet között, ami 
odaát az osztályrészünk. Itt minden rész szerint való, 
így az örök élet is, odaát minden tökéletes és dicső.

Az az örök élet, hogy megismerjük Istent, 
mondja Jézus.

íme, rövid megfogalmazása annak, hogy mi az 
élet értelme. Felelet arra, ami fö lö tt az emberek min
den időkben annyit okoskodtak.

Életünknek az az értelme, hogy megismerjük 
Istent.

Ez az, amire föl kell használnunk az életünket. 
Egyes egyedül ez ad nekünk létjogosultságot. És pe
dig a szó betűszerinti értelmében. Ezért halál az 
osztályrészük mindazoknak, akik nem akarják ezt 
a létet fölhasználni arra, hogy megismerjék Istent.

Senki sem ismerheti meg Istent anélkül, hogy 
megismerje Krisztust. Krisztus maga mondja: „Senki 
sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és akinek a Fiú 
akarja megjelenteni.“

Az örök élet tehát az újjászületés pillanatában 
kezdődik, amikor Isten kinyilatkoztatja bennünk az ő 
Fiát. S napjaink hátralevő részét erre az egy dologra 
használja fö l a Lélek: a Krisztus megismerésére tanít.

Bizony, ez lesz a foglalatosságunk minden 
örökkévalóságon át. Mert az az örök élet itt is és 
odaát is, „hogy megismerjenek Téged, az egyedül 
igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust“ .

Öle Hallesby. — Br. Podmaniczky Pál.

Szerelnék szántani!
A goromba tél után sóvárgott 

vendégként oson be a megkésett, 
szelíd tavasz. A tűzhely köré ku
porodott melegkeresők már k iá ll
nak a tavaszi napfényeső alá, hogy 
magukba szívják a természet ú jjá 
születésének tüzét.

A föld, az anyaföld pedig meg- 
mozdúl, langyos párákat lélegzik, 
s hívja magához meleg öleléssel 
gyermekét: az embert.

Mert az ember a föld gyermeke. 
Ezt tanítja a Biblia is. Az első em
ber neve: Ádám, annyit jelent: 
földből való.

De az ember a földdel s az egész 
világgal együtt a teremtő Istené.

Isten úgy teremtette a földanyát 
és embergyermekét, hogy az anya
föld nélkül ne tudjon megélni. 
Végeredményben minden emberi 
élet röghöz kötött. Ha egyszer Is
ten kivenné a földből a megtermé

kenyítő erőt, éhen halna az egész 
világ.

A föld, az anya azonban hűsé
ges a maga szerelmében, megadja 
idejében az ő termését. Ilyenkor 
tavasszal megindul a határban az 
élet. Ekeszarvát markoló kezek tö 
rik a föld kérges hátát s m ikor 
megfordítják a földet, a magot 
szórják a föld friss kebelébe. Á l
dott, Istentől rendelt munka ez. Az 
ember egész élethivatása ebben 
szépül meg.

Alázatos engedelmesség a szán
tás-vetés munkája az Isten örök 
törvényének: Orcád verítékével
egyed a te kenyeredet. Igen! Csak 
a verítékkel szerzett kenyéren van 
Isten áldása. Kártyán, vagy haza
áruláson szerzett nagybirtokokat 
csak átkozni hallottam. A sors
jegyen, papkb flRfűiAscffi flz^N^zott 
pénz mérgei*' és mérgező faK to t 
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nyújt. Isten földhöz kötött törvé
nye azt mondja, hogy a TE ke
nyeredet egyed, . . .  tehát ne a má
sét! Akiknek a hatalmi összeköt
tetés havonta ezreket szór, azok 
egészen biztosan azoknak a kenye
rét eszik, akiknek alig ju t betévő 
falat.

De az Isten minden munkába 
erkölcsi, lelki feladatot is rejtett. 
Maga a munka is csak akkor Isten 
szerint végzett kötelesség, ha lé
lekkel végezzük, különben csak 
kenyérhajsza és robot. Az ősfog
lalkozás, a szántás-vetés munkája 
elsősorban puhítás és gazirtás. A 
föld ellenségét, a gazt, senkisem 
gyűlöli úgy, mint a parasztember. 
Ezért a legnagyobb erőssége egy
háznak, nemzetnek mindig a pa
rasztsága. Amelyik egyház és nem
zet a parasztságával rosszul bánik, 
nem törődik, saját feje felett
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bontja meg a házat. Valamikor 
legyalázó szónak használták a pa
raszt szót. Pedig — velem együtt— 
legyen mindenki büszke arra, ha 
paraszt, vagy parasztcsaládból szár
mazik. Hiszen a szó eredeti, ősi 
jelentése észak magyarjainak, finn 
testvéreinknek nyelvében azt je 
lenti: legjobb. A parasztságunk 
tehát ősi rendeltetésében elhivatott 
arra, hogy a legjobb, a legtisztább, 
a legerkölcsösebb, a legmagyarabb 
és leghűbb evangélikus legyen. 
Paraszt testvérem! Te látod, hogy 
mennyire kell a földnek az eke, 
lásd meg, hogy mennyire szüksége 
van telkednek Isten ekéjére s az 
igére, az áldott magra, hogy gyü
mölcsöző életet hozhasson elő be
lőled az Isten munkája.

Ugy-e, mennyire fáj neked, ha 
elveri a jég a vetést, . . .  gondold 
el mennyire fáj az Istennek, ha lel- 
kedbe hintett magvetést a gaz fel
burjánzása elnyomja.

Ne légy hát bűnödben megátal
kodott, „gaz-ember“ , hanem légy 
Isten keze, szántása alatt megtisz
tu lt, újjászületett ember.

A szántó-vető ember mindig a 
barázda nyílegyenes irányába, előre 
néz. Jézus azért azt mondja: Aki 
az eke szarvára tette kezét és hát
ratekint nem alkalmas az Isten or
szágára. Ha nyílegyenes barázdát 
akar hasítani a paraszt, akkor a

megbarázdoláshoz segítség kell, 
mert elől megy a legügyesebb
gazda és kilépi a vonalat. Ezen a 
nyomon igazodik el ember és állat 
egyaránt. Isten a Krisztust küldte 
el hozzánk, aki kilépte az Istenhez 
vezető utat egészen a keresztfáig, 
hogy az ő  nyomában igazodjunk 
meg, aki az út az igazság és az 
élet!

Paraszt testvérem! Ha úgy az 
eke szarvára teszed majd most ta
vasszal a kezedet, m int ezen a ké
pen látod, és irtod a gazt és puhí
tod a rög keménységét, váljék 
anyafölddé lelked az Isten ekéje 
számára, hogy meg ne keményítsd, 
ha Isten igéjét hallod és fogadd be 
a jó  magot, hogy igazán a leg
jobb, a nevedhez méltó lehess Is
ten kegyelméből.

Bácsi Sándor.

Egy nappal későbben lesznek 
a lelkészkonferenciák.

D. Kapi Béla püspök és D. Raffay 
Sándor püspök ezúton is értesítik a lel- 
készi kart, hogy a két összehívott kon
ferencia ideje közbejött okok miatt egy 
nappal eltolódik. Az eredetileg április 
24.-re kitűzött világnézeti konferencia 
április 25.-én, az eredetileg április 25.-re 
k itűzött MELE-konferencia pedig ápri
lis 26.-án lesz. Egyébként a konferenciák 
rendje változatlan.

| Báró Prónay Dezső dr. |

Nagy gyásza van a magyar evangé
likus egyházi és nemzeti életnek. 92-ik 
életévében, a pestmegyei Ácsán meghalt 
báró Prónay Dezső, evangélikus egyete
mes egyházunk 34 éven át volt felügye
lője.

A nagy halott a háború előtti világ 
egyik kimagasló vezéregyénisége volt. 
Törékeny testtel, de annál lángolóbb 
lélekkel félszázadon át volt a magyar 
függetlenségi törekvéseknek bátor har
cosa. A képviselő- és főrendiházban azt 
a szellemet képviselte és szólaltatta meg, 
amelyet Széchenyi, Wesselényi hordo
zott: személye — m int a Magyar Érte
sítő írja — örök és meg nem félemlít
hető tiltakozás vo lt minden összmon- 
archiás kísérlet ellen és céljaitól sem 
hatalom, sem Ígérgetés soha eltántorí
tani nem tudta. Hasztalan kínálták nagy 
kitüntetésekkel, megmaradt az el nem 
altatható magyar lelkiismeret megszemé
lyesítőjének. Csak egyházának vezér- 
ségre hívó szavát fogadta el: 34 éven át 
töltötte be a magyar evangélikus egyház 
egyetemes felügyelői méltóságát.

Életrajzi adatait az alábbiakban kö
zöljük: prónai és blatniczai Prónay Dezső 
báró 1840 október 22-én született Ácsán. 
Atyja, Prónay Gábor báró is egyetemes 
felügyelő-elnöke volt az evangélikus egy
háznak, édesanyja Podmaniczky Karolina 
bárónő. A fiatal Prónay igen korán be
kapcsolódott a közéletbe, 1872-ben már 
tagja a főrendiháznak, 1873-ban a verbói 
választókerület képviselője. 1874-ben a 
dunántúli evangélikus egyházkerület hív
ta meg felügyelőjévé, 1883-ban a magyar
honi evangélikus egyházegyetem világi 
elnöke lett. Ennek az évnek májusában

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 18

Ir ta: Mohr Gedeon, Kassa.

Gyurka eleget hallott. Elhagyta jó fedezékét, a kunyhót 
és ahogy jött, megint sziklától-szikláig osonva észrevétlenül 
húzódott vissza.

— Hátha eszükbe ju t és átkutatják a környéket! —
lepte meg az aggodalom. De azért csak várt még. Látni akarta 
a temetést is. ,

A katonák, lehettek vagy százan, gyorsan végezték el 
a kapott parancsot. Azután felálltak szép hármas sorba és 
vártak. Négyen emelték fel vállaikra a hevenyében összerótt 
ládában Acsaj Jóskát, a sólyomidomárt. Letették a vájt gödör 
szélére és halk imába fogtak. Gyurka velük fohászkodott

Erre nagy hirtelenséggel kivált a sorból egy őszhajú le
gény. Fövegét lekapta. A koporsóhoz ugrott. Osszecsukolva 
rogyott térdre előtte. Megint felpattant és mint akit űznek, 
a ház mögött — mily jó, hogy Gyurka már előbb lejjebb 
húzódott! — a lovakhoz futott. Rávetette magát az első há
tára és se szó, se beszéd, elvágtatott.

Az első pillanatban mindenki tanácstalanul, meglepetten 
állt a helyén. Senki sem mozdult. Csak, m ikor a lovas nyugat 
felé már eltűnt, kezdtek lótni-futni kiáltozni.

— Acsaj Pista, Acsaj Pista, mi tö rtént veled?
Mihály gazda is csak alig tudott magához térni a meg

lepetéstől. De aztán a zajongó, lármás tömeg zűr-zavarából 
is kihallatszott mély hangja, ahogy magyarázta:

— Az idomár testvére! Világgá ment! Nem bírta a lát
ványt! Belezavarodott!

Gyurkának most már végképp nem volt vesztegetni való 
ideje. Kedvet sem érzett ahhoz, hogy egy szikla mögül elő- 
ráncigálják a bomlottan rohangászó császári katonák. Meg

fo rdu lt hát s iparkodott minél előbb elérni a sűrűt, ahol 
Csillagot hagyta. A szürke már várta.

Nyeregbe pattant és szaporán vágtak neki a délnek 
vezető lankás útnak. Gyurka merően nézett maga elé, mintha 
bántaná valami. Csak lassan derült fel arca. Csendben mo
tyogta magában, rejtélyesen, mintha titko ln i való lenne:

— M ily gonosz is az ember, ha Istenét elhagyja!
15. A kurucoknál.

A Zátony-hegy lábánál kanyargóit a Csevegő-völgy. 
Egyenes déli irányából előtte csapott át keletnek, hogy azután 
nagy félkörbe hajolva szélesedjék bele a pelsőczi rónaságba. 
Gyurka csakhamar le ju to tt a völgybe. A tavaszi olvadások 
folytán bővizű csobogással patak folydogált a mélyén fecsegő 
habokkal. Hangja olyan volt, mint jókedvűn durúzsoló cse
vegés, mely az egész völgyet megtöltötte. I t t  a bevágás ölén 
erősen érzett a kora tavasz csalóka melegének foga. Hideg, 
hűs áramlat kúszott fel Gyurkán a feje búbjáig.

— Brrr! — rázkódott meg. Libabőrös hátán bizsergő 
rossz előérzet csiklandozta. — Milyen félelmetes a Csevegő!

A különben barátságos hely ma olyan ijesztőnek tűnt 
fel előtte, mint a dohos pince, vagy m int a feltrát-gödrű 
nyirkos temető. Egyszerre világosság gyúlt agyába.

-— Itt lesz a csata!
Még azt sem tudta, hogy tényleg vannak-e kurucok a 

közelben — hiszen csak Mihály feltevése nyomán bandu
ko lt — mégis sötét megérzések gyötörték. Fölnézett a völgy 
két meredek oldalán és szinte látta már öldöklő vad harag
ban izzó emberek véres tusáját.

De lerázta magáról a hiábavaló gondot, m int rossz, ron
gyos subát, mely se nem melegít, se nem véd, csak ártogat. 
Megjelent előtte a hegytetőn hagyott zűrzavaros, szanaszét 
esett tábor. Vájjon eltemették-e már a sólyomidomárt? Visz- 
szatért-e Acsaj Pista? Tényleg ott maradnak estig? Küldtek-e 
már fürkészeket?
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négy püspök: Karsay Sándor, Czékus 
István, Szeberényj Gusztáv és Geduly 
Lajos iktatták be ebbe a méltóságába. 
Nem kevesebb, m int harmincnégy évig 
állott élén az egyháznak. Tevékeny részt 
vett az 1891—93. évi Evangélikus Orszá
gos Zsinat törvényeinek megalkotásában, 
számos egyházi, iskolai és emberbaráti 
intézményt szervezett, adományokkal és 
alapítványokkal gazdagon támogatott. 
1917-ben mondott le az egyetemes-fel
ügyelőségről s akkor, elévülhetetlen szol
gálatainak jutalmaképpen az addig isme
retlen „örökös tiszteletbeli felügyelői“ 
címmel ruházta fel őt az egyetemes egy
ház. Pátriájának, Ácsa és Csővár közsé
geknek egyházközségi felügye
lői munkáját mindvégig — hat
vanöt esztendőn át! — ellátta.
1917-ben a debreceni egyetem,
1929-ben a soproni egyetemi
hittudományi kar a teológia 
díszdoktorává avatta fel. 1874- 
ben nősült, az acsai templom
ban vezette oltárhoz Prónay 
Ifigénia bárónőt. Házasságuk
ból egy leánygyermekük szüle
tett, aki báji Patay Tibor dr. 
nagybirtokos, felsőházi tag, volt 
pestmegyei főispán felesége. A 
rokonság sorában gyászolják:
Prónay R. György báró dr. t it 
kos tanácsos, felsőpestmegyei 
egyházfelügyelő és testvérei is.

Az evangélikus egyház, amely
nek egy emberöltőt meghaladó 
ideig legfőbb irányítója volt 
Prónay Dezső, az egész osz
tatlan Magyarország területén 
mély fájdalommal fogadta a 
halálhírt. Radvánszky Albert 
báró dr. egyetemes-egyházi fe l
ügyelő, titkos tanácsos résztvét- 
nyilatkozatot kü ldött a megbol
dogultnak leányához. — Prónay

Dezső báró temetése kedden délután 
volt Ácsán s a gyászszertartást Raffay 
Sándor dr. bányakerületi püspök, titkos 
tanácsos végezte. Az Evangélikus Egy
házegyetem nagyobb küldöttségének 
részvételével s az egyházi szertartás 
után Radvánszky Albert báró dr., az 
egyetemes-felügyelőségben Prónay De
zső utódja mondott búcsúztató beszédet.

Legyen áldott a nagy halott emléke
zete!

Rábaszentandrás. A múlt héten evan- 
gélizáció volt a gyülekezetben, melyet 
az egyházmegye lelkészei tartottak.

Apró gyermekek a 
felnőttek szórakozó-helyeín.

Egy emberöltőn át városon élek. így 
módomban volt megismerni a városi em
ber természetét, gondolkodását, szoká
sait és életrendjét. Megfigyeltem külö
nösen életrendjét. Alig van olyan csa
lád, amelyik vasár- és ünnepnapokon 
otthona falai közt maradna, hanem megy 
kávéházba, vendéglőbe, moziba, szín
házba, sőt mitöbb, sok családanya még 
apró, kezdő iskolás gyermekét is magá
val cipeli. Úgyszólván bele neveli gyer

mekét is a szórakozási és mu
latóhelyek látogatásába. M ikor 
látom sétáim közben, hogy az 
anyák nyilvános, felnőtteknek 
való szórakozási tanyákra v i
szik gyermekeiket, eszembe jut 
Spencer Herbertnek, a neves 
angol bölcsésznek és pedagó
giai írónak mondása, hogy: 
..Minden mesterséget kevesebb 
több ideig fáradsággal kell 
megtanulni, ha becsületesen 
tudni akarjuk; csak a legna
gyobb művészetet kívánó mes
terséget: a gyermeknevelést
végezzük minden tanulás nél
kül.“  — Sok szülőnek fogalma 
sincs arról, hogy mi hasznos és 
mi káros a gyermek testi és 
lelki épségének, s ami a leg- 
sajnosabb, nem is igyekszik 
megíudni. Szinte azt hiheti az 
ember, hogy az ilyen szülő 
nincs annak az óriási felelős
ségnek tudatában, amely a 
gyermek helyes neveléséért ter
heli. Arra ügyel esetleg, hogy 
a gyermek teste ép legyen, de 
hogy a gyermeknek lelke isA szántás.

— Sietnem kell! — állapította meg magában —. Ha 
tényleg vannak i t t  bajtársak, nekem kell előbb hozzájuk ér
nem, ne váratlanul szakadjon rájuk a támadás!

Megsarkantyúzta lovát. De gondolatai nem tartottak 
vele lépést a gyors ügetésben. Visszaszálltak a Zátonyszik
lára és Deter Mihálynál kötöttek ki. Milyen gonosz egy em
ber! Csak most á llt előtte teljesen világosan a szerepe. Egész 
élete nagy hadakozás volt az Isten szent akarata ellen. Eddig 
is közelében mindig fázott, mert megérezte a belőle áradó 
önző kegyetlenséget. Azonban a Teréz néne levelei sok min
denre fényt vetettek és a valóság minderre csak ráduplázott. 
Most közvetlen közelről látta cselekedni. Hallotta szavát, 
gonosz tanácsát. Hát nem volt elég, hogy apját álnokul meg
vádolta, hogy nagyapját megölte, most még ellene is tör. 
Börtönbe akarja vetni, hogy a penészes tömlöc betegsápadt 
rabja legyen! S miért?

— Hiszen csak tudnám, mik a tervei?
Képzeletében most más alak jelent meg. Hedvig mosoly

gott rá. Milyen bájos teremtés! Milyen jólelkűnek látszik!
— Nem való azok közé! — szögezte le.
És Ákos! Kedves, jó barátja, igaz cimborája! Most ellen

ségeként látja őt viszont? Nem lehet, hogy végképp elpár
to lt volna az igaz ügytől!

— Állj! Ki vagy? — szögezte egyszerre egy tömpe- 
bajszas tömzsi kicsi ember lándzsáját mellének.

Gyurka visszarántotta lovát, hogy bele ne szaladjon a 
feltartott nyársba. A harcias férfi szavától, tartásától, egész 
alakjából le lehetett olvasni, hogy erdélyi. A fiúnak gyorsan 
já rt az esze. Megértette, hogy a kuruc csapat előőrsébe 
botlott.

— .lóbaráti — válaszolta hát szelíden.
— Akárki mondhatja!
— Én az vagyok!
— Honnan jössz? Hogy hívnak?

— Kerekes György vagyok, a régeczi lutheránus lelkész 
fia. Titeket kereslek!

— Majd meglátjuk minket kerestél-e? Velem jössz Szu- 
hay István úrhoz!

— Szuhay? — örvendezett a fiú. A hires vezér nevét 
már régen hallotta. Boldog volt, hogy így is megismerheti.

— Lejjebb a hanggal, öcskös s le a lóról is! — Dzsidá
ját félrehúzta és Csillagot kantáron ragadta.

De ezt ugyancsak rosszul tette, mert a csikó vad türe l
metlen lénye el nem szenvedhette az ilyesmit. Heves ugrálás
sal — Gyurkának emberül kellett tartania magát, hogy le ne 
vesse — félredobta a székelyt, megfordult villámgyorsan és 
a patakba röpülő góbénak még két hátsó patáját is utána 
küldte.

— Csillag, hű lovacskám — nyugtatta gazdája. Amit a 
másik erőszakkal nem tudott, elérte azt balesetével. A fiú 
leugrott a puha, nedves talajra. Fölemelte a póruljárt katonát 
és valahogy magához térítette. Ügy, ahogy volt, nedvesen 
segítette föl kényelmes kassai nyergébe. Az elgurult nyársat 
is felvette.

Ügy okoskodott Gyurka, hogy a kurucok tábora már 
nem lehet messze. Az őr jelenléte is erre mutatott. Folytatta 
hát útját a patak mentében. A völgy két partja mind ala
csonyabb lett és látni lehetett a jobb oldalt kezdődő bokros, 
ritkás fennsíkot.

— Jó hely táborütésre — találta Gyurka. Most már 
biztos volt dolgában. Hangok szűrődtek fülébe, melyek halad
tában nőttön nőttek.

— Csak nem támadtak már rájuk? — hökkent meg. 
Nem a pihenő tábor nyüzsgő, békés megszokott zaja volt ez. 
Lárma, kiáltozás, dobogás, szaladozás áramlott feléje a légen 
át. Meggyorsította lépteit. Hogyha kell, ő is szívesen segít 
a küzdelemben. Fölkapaszkodott a völgy nyugati partján s 
ekkor. . .



n o . H A R A N G S Z Ó 1940. április 14.

van, azzal kevesebbet törődik. Igazán 
elszomorító látvány volt az a sok apró 
emberke abban a szennyes, füstös leve
gőben.

A kávéházi, vendéglői és korcsmái 
környezet a legkárosabb hatással van a 
kicsinyek lelkére és testére egyaránt. 
Hogy csöndesek maradjanak a gyerme
kek, a kismama képes újságokat hozat 
nekik s a pincér egy rakás képeslapot 
és élclapot cipel a kicsiknek. A gyerme
kek mohón neki esnek a képek szemlé
lésének s az anyák nyugodtan élvezhetik 
a kávéházi szórakozást. Hogy milyen 
rombolást visz végbe ez a minden ellen
őrzés nélkül való olvasás és nézelődés 
az apróság lelki és szellemi világában, 
arról sejtelme sincs a szülőnek. A gyer
mek úgyis megismerkedik sok olyan do
loggal, ami csak károsan hat gondolko
dására. Ne mételyezzük meg hát szánt- 
szándékkal is a lelkét. Az élet fortéiméit 
elég korán megtanulja, tartsuk meg te
hát gondolatának tisztaságát arra a ko r
ra, amikor érettebb elmével tud ítélkezni 
a dolgok felől. Az élclapokban a gyer
mek olyan képekkel ismerkedik meg, 
amelyet otthon sohasem láthatna, soha
sem olvashatna. A gyermek agya nem 
tudja helyesen feldolgozni a látottakat 
és olvasottakat s így hamis képzeteket 
és fogalmakat alkot lelkében. Azonkívül, 
a gyermek ilyen nyilvános helyeken 
olyan dolgokat lát és hall, amelyek 
egyenesen megmételyezik ártatlan lelkét. 
Felvilágosítást nyer olyan dolgokról, 
melyekről csak később, felnőtt korában 
szabad tudomással bírni. A kávéházi élet 
természetesen csak városon van kife jlőd
ve a többi szórakozási adottságok mel
lett; de falun ott van a korcsma, ahol 
táncmulatozások alkalmával szintén ma
gukkal viszik a szülők gyermekeiket s 
it t  magukra hagyatva, még késő este, sőt 
éjjel is ott őgyelegnek s szedik be az 
erkölcsi mérget. Pedig van ám rende
let is, amely tiltja  a korcsmában való 
tartózkodását a serdülő gyermekeknek. 
De úgylátszik, ez a rendelet sok helyen 
csak írott malaszt.

Helytelenül cselekesznek azok a szü
lők is, akik a mozidarabok megváloga- 
tása nélkül viszik moziba gyermekeiket. 
Egyik-másik mozifilm egyenesen erkölcs
rontó; még címükben is mérget rejte
nek. Ami a régi jóvilágban erkölcsrendé
szeti szempontból a jó ízlés elleni me
rénylet volt, az a mai társaséletben 
— sajnos — polgárjogot nyert. Így ter
jed ma országszerte ez az erkölcsi beteg
ség és szedi áldozatait a nemzet üde 
virágaiból.

De mit csináljunk a kicsinyekkel? — 
mondja sok szülő, ha esetleg szó éri, 
hogy gyermekeit nyilvános szórakozó
helyekre viszi. Nem kívánhatjuk attól a 
szegény cselédtől, hogy az ünnepnapokat 
is áldozza fel a kicsinyeink kedvéért. 
Hát igaz. A cselédektől nem kívánhat
juk, de kívánhatjuk a szülőtől, ha áldo
zatnak tekinti is azt, amit gyermeke ja
vára tesz. Vannak anyák, akik minden 
délutánjukat a kávéház falai közt tö ltik, 
ahonnan aztán csak káső este térnek 
haza. Azt mondja egy erkölcsbíró: „Nem 
jó jel, ha a szülők otthon nem érzik jól 
magukat és mindenáron máshol keres
nek szórakozást.“  Az volna a leghelye
sebb, ha a család tagjai együtt marad
nának ünnepnapokon és így ápolnák a 
családi együvé tartozás érzetét és így

szentelnék meg a vasár- és ünnepnapo
kat.

A gyermek a szülőben a legtökélete
sebb lényt látja, nem tudja fogyatkozá
sait és gyarlóságait megítélni. Amit a 
szülő tesz, az ő szemében a legjobb, a 
leghelyesebb. A rossz nevelés tehát nem
csak a gyermekkor tiszta örömeit homá- 
lyosítja el, hanem egyúttal rossz példát 
is ad a jövőre. Ha az anya el akarja 
vinni szórakozni a gyermekeit, vezesse 
k i az Isten szabad ege alá. Nem baj, 
ha hideg van is, annál pirosabb lesz a 
gyermek arca, ragyogóbb a szeme. It t  
legalább jó levegőt szívhat.

Ne csöpögtesse az anyai kéz a mér
get a gyermeke leikébe, hanem okszerű 
módon ápolja azt, amíg nem késő és ta
nulja meg a legnagyobb és legszebb tu 
dományt: a gyermeknevelést! Mert:

Gyermekében él a nemzet, 
Gyermekében él a család,
Jónevelés ígéri a 
Magyar jövő szebb hajnalát!

Benedek Vince.

T A V A S Z .

Megérkeztél mosolygó, szép tavasz, 
Kedves vendég, üdvözöllek én!
Ha késtél is: it t  vagy már, hogy fakassz 
Dús zöldet a fagyos rög helyén.
Tegnap még tél volt és ma már 
Ébredez az egész határ.

M it mesél az úszó bárányfelhő 
A tavasznak azúrkék egén?
M irő l suttog titkosan a szellő,
Míg játszadozva suhan felém?
Ébredj, ébredj nagy természet:
I t t  a tavasz, itt az élet!

Madárdalos, virágos kikelet,
Isten hozott téged, új remény!
Feledve már a komor, vad telet,
Lelkem ujjong tavasz kezdetén.
Szívet, lelket megragadó 
A Te müved, Mindenható!

Bognárné, Bertalan Jolán.

GONDOLATOK 
EGY TORONYBAN.

Ti emberek, hős száj as emberek
Istennek szent nevét
Hányszor szórja káromló nyelvetek!

I t t  állok fent e nagy toronyban 
S nézek le rátok:
Mint hangyák másztok lent a porban.

Hogy mertek rázni fenyegetve 
Öklöt, kezet a nagy Istenre,
Ki fent ül ott a messze mennybe.

Pár ölről is csak hangyák vagytok: 
M it számít akkor fent oly messze 
Istent káromló vad haragtok!. . .

Dobál Béla.

B eharangozó.
(Felh ívás a  G u sztáv  A dolf 

G yám in téze t m u nkása ihoz )
Halljátok, m it mond a Lélek 

a gyülekezetnek!

Három harang érces hangja csendül
jön lelketekbe. Az első, a hitnek harang
ja, ezt zúgja: Figyeljetek, Evangéliku
sok! A közös lelki édesanya, evangélikus 
egyházunk szól hozzátok, a Gusztáv 
Adolf Gyámintézeten keresztül templo
mot akar építeni a szegény és szórvány
gyülekezeteknek, iskolákat a gyerme
keiknek, hogy ezt a drága véren szerzett 
evangélikus hitünket megismerjék, va ll
ják és tántorgás nélkül megtartsák. 
Evangélikus testvér, ne hiányozzék buz
gó könyörgésed a Gusztáv Adolf Gyám
intézetért!

Megszólal a reménység harangja is, 
hogy az Isten-háza után vágyódó lelkek 
bizakodása meg ne szégyenüljön. Nem is 
szégyenülhet meg, mert az ő ügyük az 
Isten ügye! Kedves olvasó, azoknak a 
vágyódó lelkeknek, akik kis templo
munkban szeretnék boldogan énekelni: 
M ily nagy az Űr kegyelmessége, te is 
testvére vagy. Rád szoruló testyéreid ők, 
k ik  örömmel küldenék gyermekeiket 
evangélikus iskolába, hogy a kicsinyeit 
szerető Jézusunkhoz közelebb jussanak 
és felserdülten bizonyságtevéssel vallják:

„Én evangélikus vagyok, 
Vallásomért élek, halok.
Ez Jézus igaz vallása,
Melynek nincs a földön mása.
Amit a Megváltó tanít,
Szent vallásomnak tanait 
Megtartom, híven követem,
Ahhoz szabom az életem.
Boldogító szent vallásom, 
Soha-soha el nem hagyom,
Sem békében, sem veszélyben,
Isten engem úgy segéljen!“

Te is légy rajta, hogy reménységünk 
boldog valóság lehessen!

A szeretet harangja pedig zengje szí
vedbe: Áldozatos készséggel te is siess 
szétszórtan élő evangélikus testvéreid 
megmentésére! Ahogy finn testvéreink 
élet-halálharcánál sem volt elégséges a 
szánakozó részvét, úgy a mi szegény és 
szórványban élő hitsorsosaink is méltán 
várhatják hathatós támogatásodat. Ne 
felejtsd Krisztus Urunknak emez intését: 
Arról ismerik meg, hogy az én tanítvá
nyaim vagytok, ha egymást szeretitek. 
Ez a testvéri szeretet kényszeresen bő
kezű adakozásra! Adj jó  szívvel, áldozz 
többet, mint eddig, mert a német Gusz
táv Adolf Egyesület évi 20.000 P-s ado
mányát egy ideig nélkülöznünk kell. Ezt 
a Irányt nekünk kell pótolnunk!

Vésd jól szívedbe a Gyámintézet je l
szavát: „Egymás terhét hordozzátok,
úgy töltsétek be a Krisztus törvényét!“ 

Molnár Gyula.

A le lk é s z  és ianiió 
u r á l i i n á l

közöljük, hogy az egyetemes egy
házi névtár május elejére meg
jelenik.
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Egy érdekes hiványlevél.
Nem lelkészi, nem is tanítói — bár 

ennek is lehet venni —, hanem presbiteri 
hiványlevél az, amiről szó van s aminek 
hiteles szövege 1. Péter 5: 1—4. v.-ben 
olvasható. Keresd csak fel és olvasd el!

Íme, ez a presbiter hiványlevele! Ben
ne van a presbiter kötelessége és benne 
van a presbiter javadalma.

Kötelessége a felelősség. Neki fele
lőssége van. Nem igaz, hogy egyszerűen 
kiszemelik, beválasztják és felesketik s 
azután nincs tovább. A presbiter felel.

Felel mindenekelőtt a presbitertár
saiért. Péter vette magának azt a bátor
ságot, hogy odaálljon a presbiterek elé 
és megmondja nekik a kötelességüket. 
Mi nem igen merjük venni a bátorságot 
és fáradságot, hogy ezt tegyük. Mi in 
kább a hátuk mögött, m int előttük be
szélünk.

Felel azután az Isten gyülekezetéért. 
Isten az Ö gyülekezetét bízta rá. Téve
dés azt gondolni, hogy az egyházban 
csak a lelkésznek kell dolgozni. Az egy
házi hivatal részese a presbiter is, mert 
ő is pásztor.

A pásztor pedig három dolgot teszt 
legeltet, vigyáz és ha kell, életét adja. 
M ikor a keresztyén életet éled, magad 
is igehirdetővé lettél. Az igétől meg
termékenyült élet maga is kenyér. A 
presbiter vigyáz is. Érdemes elnézni a 
juhászembert, ahogy vigyáz. Sokszor re
pül és zuhan a bot, m ikor tilosba téved 
egy bárány. Mi lenne, ha minden pres
biter ilyen vigyázó lenne, ha a lelkész a 
maga vigyázásában nem maradna egye
dül, hanem egy fronton tudná magával 
a presbitereket. Végül a pásztor, ha kell, 
az életét adja oda. Péter magát it t  a 
Krisztus szenvedése tanújának mondja. 
A tanú több, mint a szemtanú. A tanú 
vértanú. Lehet, hogy az egyház útja újra 
katakombák világa felé kanyarodik. Ak
kor majd kitűnik, hogy ki volt béres és 
ki volt pásztor.

Beszél ez a hiványlevél a presbiteri 
szolgálat minőségéről is. Nem kényszer
ből, hanem szívesen kell a szolgálatot 
végezni. A presbiter az egyházért él és 
nem az egyházból él. Számára Isten gyü
lekezete nem vadászterület, ahol az ő 
dicsőségének prédájára les, hanem az 
önfeláldozásnak szent alkalma. Benne 
van ebben a hiványlevélben a presbiter
nek a javadalma, jutalma is. Ez a dicső
ség hervadatlan koronája. Egy egyszerű 
ténymegállapítás, nem pedig csalétek ez. 
A presbiter nem jutalomért szolgál. 
Enéikiil is szolgálna, mert maga a szol
gálat a jutalom. Csak a kegyelem ténye 
az, hogy a Főpásztor megjutalmazza.

A papiros jegyzőkönyvi pontjaiba 
fogla lt jutalom elhervad, a Főpásztor ju 
talma hervadatlan.

A presbiternek egy dolga van: hűsé
gesen szolgál és várja az ő megjelenő 
Urát.

Presbiter testvér! Vedd át ezt a hi- 
ványlevelet és felelj meg neki! És v i
gyázz, nehogy ez a hiványlevél egyszer 
vádlevél legyen a számodra!

Szabó József.

Olvasd a Bibliát, megtalálod benne 
a mennyország útját!

O L V A S S U K ^  B S 3 L IÁ T

»Kérjetek és adatik néktek . . .«
Április 14. — Kérjetek! Máté 7:7. 

Fölöslegesnek is látszik ez a felszólítás 
a mai időben. A bizonytalanság, elége
detlenség, jobb jövő utáni sóvárgás, 
amely mindannyiunk lelkét eltölti, a ké
résben nyeri meg legáltalánosabb formá
ját. Figyeld csak meg látogatóidat, o l
vasd a sajtó termékeit ebből a szem
pontból. És még sem tudunk helyesen 
kérni! Minden'kérésben í z  első az aki-

A Biblia-fordító Károlyi Gáspár szobra.

tői kérünk és nem az, aki kér. Tartsuk 
meg a helyes sorrendet, hogy kérésünk 
igazi lehessen.

Április 15. —- M it kérjünk? I. Kir. 
3 :5—12. Régi történet ez, mégis kevesen 
ismerik. Még kevesebben követik tanítá
sát. Vájjon te Salamon példáját követ
néd-e? A lehetőség megvan erre, hisz: 
„Istennek félelme a kezdete a bölcses
ségnek!“ Bölcsőtől a koporsóig erre ta
nít teremtett világ, iskola, élet. Mégis 
olyan kicsi ma az Istent igazán félők 
serege. Tartozzunk ebbe, hogy Isten előtt 
bölcseknek találtassunk.

Április 16. — Kitől kérjünk? Máté 
6:6. Ha elismerjük is általánosságban, 
hogy „minden jó és tökéletes ajándék a 
világosság Atyjá tó l száll alá“ , mégsem 
fordulunk ő hozzá ezekért. Milyen sokan 
várják ma pl. egy boldogabb világ meg
teremtését a fegyverektől vagy a po liti
kusoktól, tehát emberektől vagy emberi 
alkotásoktól. Milyen nagy országok van
nak, melyekben egyenesen el van tiltva 
az Istentől való kérés. Kérjünk mi min
dig attól, akinek szemei állandóan raj
tunk függenek.

Április 17. — Hogyan kérjünk? Ján.
16 : 23—26. Ismerjük a Megváltónak az 
imádság külső formájára vonatkozó 
megállapításait: „Ne legyetek olyanok, 
mint a képmutatók, akik szívesen imád
koznak az utcák szögletein! Ne legyetek 
sok beszédűek“ stb. Ez az ige a kérés 
tartalmának Isten elé vitelére tanít meg. 
Az igazi evangélikus imádságból soha
sem hiányozhatik a Jézus neve. Nem ön
magunk nevében, nem is a szentek köz
benjárásában bízva terjesszük Isten elé 
kérésünket, hanem Jézus nevében. Ö a 
mi egyetlen közbenjárónk, aki nélkül 
„senki sem mehet az Atyjához“ .

Április 18. — M ikor kérjünk? Lukács 
18:1—8. Az igazi keresztyén embernek 
egész élete állandó kérés. Hisz az Isten
nel való kapcsolat egyúttal kérés is már, 
mert mindig hiányérzetet vált ki a lélek
ből. Tanuljuk hát meg, hogy Isten nem 
fárad bele soha a kérések meghallgatá
sába, mint mi emberek, hanem olyan, 
mint az édesapa, aki gyermekének hang
já t mindig örömmel hallja. Pál apostol 
egyik legfontosabb intelme, melyet hall
gatóihoz, tehát hozzánk is intéz, így 
hangzik: „A kérésben állhatatosak legye
tek!“

Április 19. — Megkapjuk-e, amit ké
rünk? Jób 9:30—35. A legtöbb ember 
ajkán azért hal el a kérés, vagy változik 
panasszá, mert nem látja ennek teljese
dését. Ezért. Jóbhoz hasonlóan, Istent 
hozzáférhetetlennek, kegyetlennek tarja. 
Ne feledjük, hogy az imádság által kö
zöttünk és Isten között létrejött viszony
ban is mindig Istené a döntő szó! Aki 
Istenben a szeretet atyját ismerte meg, 
az minden kéréséhez hozzá tudja tenni: 
. mindazonáltal ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint Te akarod“ .

Április 20. — Megadatik néktek! Já
nos 11 :41—44. A Megváltó imádságai 
mind ilyenek. Am ikor kér valamit, tudja, 
hogy az Atyja már teljesítette is kérését. 
Nála nincs helye a kételkedésnek, mert 
egy az Atyával. A mi kérésünk teljese
dése is ettől az egységtől függ. Keres
sük először a mennyei Atyával való egy
séget s ha ezt megtaláltuk, akkor csak 
olyan kéréseket fogunk eléje terjesz
teni, melyek megegyeznek az Ő akara
tával. Ezekre pedig mindenkor meg fog
juk hallani a felülről jövő választ: „M eg
adatik néktek!“

Dombi László.

K A R C O L A T O K
A d fo n  m in d e n k i . . . !

Óriási árvízveszedelem pusztított az 
egész országban. Kormányzó Ür Öfőmél- 
tósága, aki repülőgépen megtekintette 
az egész árvízsujtotta vidéket, útjáról 
visszatérve a következő legfelsőbb kéz
iratot intézte Teleky Pál gróf miniszter- 
elnökhöz, az árvízkárosultak megsegíté
sére:

Kedves gróf Teleki!
Most érkeztem vissza az árvíz

sújtotta országrészek felett tett 
útamról. Bár csak madártávlathói 
láttam á rombolást, mégis megdöb
bentett annak pusztító ereje. Lát-
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tam összeomlott házakat, épp azok 
hajlékának megsemmisülését, akik 
a legnehezebben hordtak egy vá
lyogtéglát a másik fölé, hogy lét
re jö jjön  kis otthonuk.

A magyar lelkek áldozatkészsé
gét bizony nagyon sokszor vettük 
már igénybe. Két évtized óta hol 
itt, hol ott kellett segíteni. De meg
tettük. És hála Istennek meg
vagyunk, boldogulunk, fejlődünk 
és erősödünk.

Magyar testvéreimhez fordulok. 
Senkitől se kérek nagy áldozatot. 
Vegyünk példát hadseregünkről. 
A rangban legmagasabbak is csak 
pengőket, a legkisebbek pedig 
csak filléreket áldoztak és mégis 
az árvíz által sújtott hadirokkan
tak házainak egész sora fogja hir
detni a bajtársak tettrekész együtt
érzését.

Adjon mindenki annyit, ameny- 
nyit meg se érez, de adjon, hogy 
résztvegyen a nemzet jótékony 
lelkének egyöntetű megmozdulásá
ban. Érezze minden bajbajutott a 
megértő magyar szívek testvéri tá
mogatását.

A gyűjtést végezze a kormány- 
biztos, aki egész tevékenységét az 
árvíz sújtotta területek és lakói
nak gondozására szenteli.

Bízom az egész magyar társada
lom áldozatkészségében.

*

tme, a mi Kormányzónk segítő szere- 
tetének a szava! Hisszük, meg lesz 
országszerte a visszhangja: fog adni 
mindenki!

H E T I  K R Ó N I K A
Az elmúlt héten nagy mértékben fog

lalkoztatta a világ közvéleményét az an
gol kormány átalakulása. Churchill fe l
ügyeleti jogot kapott az összes nemzet
védelemi minisztériumok felett, s így az 
ő kezébe került egész Anglia sorsa. — 
Anglia az ostromzárat már az Adriai 
tengerre is kiterjesztette. —- Budapesten 
nagyjelentőségű ga. '’asági tárgyalások 
voltak, amelyeken a német, olasz, jugo
szláv földmívelési miniszterek, valamint 
gróf Teleky Mihály magyar földmívelés- 
ügyi miniszter vettek részt. — A magyar- 
jugoszláv viszony további javulása vár
ható. — Szovjetoroszország és Finnország 
felvették egymással a diplomáciai kap
csolatot. — Molotov szovjetorosz kü l
ügyi népbiztos hangsúlyozza Orosz
országnak Besszarábiára való igényét. — 
A finn parlament 142 szavazattal 31 elle
nében jóváhagyta a finn-orosz békeszer
ződést. — Kormányzó Űr őfőméltósága 
felhívására nagyarányú gyűjtés indult 
meg az árvízkárosultak javára. Maga a 
főváros 100.000 pengőt ad e célra.

OZ EGYHÍZI  ESZTENDŐ
Hús vét utáni 3 vasárnap

73. z s o ltá r ,  23—26. v.

Isten nem időnként akar velünk lenni, 
hanem mindenkor. Az a kérdés, mi is 
vele akarunk-e lenni mindenkor? Figyeld 
meg, milyen határtalan öröme van an
nak, aki ezt tudja mondani: „Én minden
kor veled vagyok." Istenben való élet 
nemcsak örömökkel, hanem hatalmas 
erőkkel tö lti meg a szívet. Elveszhet az 
ember számára az egész világ, Istenben 
könnyen hordozza minden veszteség ke
resztjét. Istenben mindene megvan. Isten 
kősziklája, erős vára az embernek! Ne
ked is?!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten a mienk és mi övéi lehe

tünk a Krisztusban.
Hogy kezünket fogja, tanácsával igaz

gat és egykor dicsőségébe fogad.
K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy veszteségeink omladékain Öt 

ne veszítsük el soha.
Hogy maradjon életünk minden vál

tozásában szívünk öröme, ereje és kő
sziklája.

H Í R E K
R d d ló .«  i s t e n  í l s i f e l e / .  F. hó

14-én 11.15 órakor evangélikus istentisz
telet a Bécsikapu-téri templomból. Pré
dikál: Nagy M iklós zalaegerszegi lel
kész. Énekszámok a Dunántúli Énekes
könyvből 293 (kettőszázkilencvánhárom), 
436 (Négyszázharminchat) és a Nemzeti 
Himnusz. Orgonái: Várkonvi Endre. — 
Énekel a Budai Evangélikus Egyházi 
Énekkar. Vezényel Koch István karnagy.

A pesti magyar egyház a Fébé Dia
konissza Egyesület rendezésében április 
14—21-ig minden este 7 órakor evan- 
gélizációt tart a Deák-téri templomban.

Egyházmegyei presbiteri konferenc'a 
volt a győri egyházmegyében április 
1.-én Győrött. Igét hirdetett Szabó Jó
zsef győri lelkész. Szalay István egyház- 
megyei felügyelő megnyitó előadásában 
a presbiter feladatairól szólt. Németh 
Károly esperes a Keresztyénség világ- 
helyzete és a mi feladataink, Ittzés M i
hály püspöki m. lelkész az Ifjúsági 
munkáról, Környei Jenő téti tanító a 
gyermekgyülekezetekről tartott elő
adást. A konferencián az egyházmegye 
presbiterei nagy számban jelentek meg.

Tanítóbeiktatás. A rábaszentandrási 
gyülekezet tanítói hivatalába április hó 
7.-én iktatta be Sülé József tanítót 
Gyarmathy Dénes lelkész. Ugyanekkor 
tettek esküt a gyülekezet gondnokai és 
presbiterei. Isten áldása legyen az új 
munkásokon.

Győr. Április 7.-én vallásos est volt, 
melyen Fodor Kálmán művészi orgona
számai keretében Veöreös Imre egyház
kerületi missziói másodlelkész tarto tt 
előadást a Krisztus sajtójáról.

Az Országos Luther Szövetség Vesz
prémben április 13.-án és 14.-én Evan
gélikus Napokat rendez a következő 
műsorral: Április 13.-án délután 6 óra
kor ifjúsági konferencia a tanácsterem
ben. Ima. Megnyitót mond Hering János 
alesperes-lelkész. Krisztus a győző — én 
a legyőzött, dr. Sziklay László evangéli
kus gimn. tanár előadása. Ima. Április
14. -én délelőtt 10 órakor ünnepi isten- 
tisztelet, prédikál Rőzse István nyíregy
házi igazgató-lelkész. Fél 12 órakor 
presbiteri konferencia a tanácsteremben. 
Megnyitót mond dr. Bélák Imre egyház- 
községi felügyelő. A presbiter köteles
sége a mozgósított egyházban dr. Belo- 
horszky Ferenc evangélikus gimn. tanár 
előadása. Az Országos Luther Szövetség 
és az „egyházmozgósítás“  dr. Vácz Ele
mér az Országos Luther Szövetség 
igazgatójának előadása. Április 14.-én 
délután 5 órakor műsoros vallásos est a 
templomban, melyen közének, ima után 
a református és evangélikus vegyeskar 
énekel, Bierling Ernő szaval, Jeney Klára 
a m. kir. Operaház tagja énekel. E lő
adást tart Rőzse István nyíregyházi 
igazgató-lelkész. Orgonán játszik Dankó 
Aladár orgonaművész. Énekel a refor
mátus-evangélikus vegyeskar. Ima, köz
ének.

Célszerű-e és kivihető-e a házasság
előtti orvosi vizsgálat kötelezettsége?
Erről a tárgyról rendez vitaülést április
15. -én este fél 8 órakor az V., Akadémia 
utca 3. sz. ház I. emeleti nagytermében 
a Magyar Evangélikus Orvos-Szövetség 
és a Magyar Evangéliumi Jogász-Szö
vetség. Előadó dr. Doros Gábor egye
temi m. tanár, a Magyar Családvédelmi 
Szövetség ügyvezető igazgatója. Felkért 
hozzászólók dr. Hilcser Rezső műegye
temi m. tanár és Muraközy Gyula ref. 
lelkész. A rendezőség minden érdeklődőt 
szívesen lát.

Szeretetvendégség Rákóczitelepen. A
rákóczitelepi - gyopárhalmi evangélikus 
missziói egyházközség április 14.-én, d.
u. 5 órai kezdettel tartja  harmadik sze- 
retetvendégségét, melynek műsora a 
következő: Közének. Imádkozik és meg
nyitót mond ifj. Rimár Jenő lelkész. 
Szaval Varga Klárika orosházi leány
kori tag. Énekelnek az orosházi leány
kor tagjai. Ifj. Rimár Jenő: Tegnap és 
ma című jelenetét előadják a helyi 
leánykor és ifjúság tagjai. Egyház, 
templom, iskola címen ünnepi előadást 
ta rt Kovács Andor főesperes, kormány 
főtanácsos. Szaval Ravasz Mária gimn. 
tanuló. Ifj. Rimár Jenő Julis férjhez 
megy című jelenetét előadják a helybeli 
leánykor és ifjúság. Énekelnek az oros
házi leánykor tagjai. Párbeszéd, előadja 
a rákóczitelepi ifjúság. Szaval Szabó 
Kató orosházi leánykori tag. Bibliama
gyarázatot tart ifj. Rimár Jenő lelkész. 
Imádkozik Kovács Andor főesperes. Köz
ének.

Adomány. Mesztegnyő szórványban 
élő Jánosi István ny. csendőr-tiszthe
lyettes felesége szép, fehér kézimunka 
o ltárterítőt adományozott a vései gyü
lekezet temploma részére.

Rákosliget. A rákosligeti evangélikus 
Nőegyesüiet Istentől megáldott vallásos 
estet rendezett a polgári kör nagyter
mében. Előadást tartottak Szántó Ró-
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bért budapesti és Kósa Pál rákoskeresz
tú ri lelkészek. A műsoron szerepeltek 
Dullien Klára hegedűművésznő, Marjay 
Erzsébet énekművésznő, Linkesch Mar
g it előadóművésznő, Dankó Aladár zon
goraművész és a rákosligeti Move 
énekkar.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Finn testvéreink Harju-f élszigeten 

felépítik újra az új V iipuri városát. Áp
rilisban egész Finnországban gyűjtést 
rendeznek az ú. n. V iipuri napokon, hogy 
így teremtsék elő az új város felépítésé
hez szükséges anyagi fedezetet.

Szép cselekedet. A finn-orosz háború 
idején Finnországba érkezett 2500 angol 
önkéntes közül az ellenségeskedés be
fejezése után kb. 200-an elhatározták, 
hogy Finnországban maradnak és az el
pusztított területek újjáépítési munkái
ban részt vesznek.

Mindössze 1400 ember maradt a 
becslése szerint a szovjetnek átengedett 
finn területen az őslakosságból. A többi 
Finnország területére költözött.

Németországban rendelet jelent meg, 
amely kötelezővé teszi az összes bronz
ból készült harangok, bronz- és réztár
gyak bejelentését. A bronz- és réztár
gyak tulajdonosait a háború befejezése 
után kárpótolni fogják.

K Ü L Ö N F É L É K
Vilma holland királynő rádió beszé

det mondott a külföldi protestáns misz- 
szió newyorki gyűlése alkalmával, amely
ben a keresztyén missziókról emlékezett 
meg. Bárcsak az emberiség megtanulna 
a Krisztus szemével látni — mondotta a 
királynő — s visszatérne a keresztyén- 
ség forrásához is, az új szövetséghez, 
ahol az igazság egyedül található meg.

Amerika egyházai a világbékéért. 
Amerika 23 legnagyobb közegyházát 
képviselő tanács sürgeti az Egyesült Á l
lamok kormányát, hogy a nemzetek kö
zött közvetítse a békét. Remélni merjük 
— írják feliratukban —, hogy az Egye
sült Államok a saját és az egész embe
riség érdekében felhagynak elszigetelt- 
ségi politikájukkal és összeülnek a nem
zetekkel, hogy megfelelő világkormány
zatot teremtsenek, mert csak így szaba
dulhat meg a világ a hatalmi politika 
terhétől.

Kedvezmény az árvízkárosultaknak.
A honvédelmi miniszter rendeletet adott 
ki, hogy azok a katonák, akik árvízsuj- 
to tt vidékről valók, 8—10 napi szabad
ságot kapnak mezőgazdasági munkára, 
vagy házhelyreállításra és 50%-os vasúti 
kedvezményt a hazautazásra. Intézkedik 
a rendelet, hogy az árvízsujtott kisgaz
dák -a kincstár nélkülözhető fogatait 
ellenszolgáltatás nélkül kölcsön kapják.

Harc a káromkodás ellen. Olaszor
szág nagyobb városaiban szervezet ala
kult, mely mozgalmat indít a káromko
dás ellen. A mozgalmat az állami ható
ságok is támogatják. Az olasz rádió is 
előadásokat ta rt időnként, hogy a mun
kásréteget megnyerje a mozgalom szá
mára.

J Ó  K Ö N Y V E K
Zongor Endre gyakorlati finn-ma

gyar nyelvkönyve: T a n u l j u n k  f i n 
nü l  kapható Szenczy Gábor nagytar- 
csai lelkésznél 5 és 5.80 pengős árban. 
A könyv árának teljes összege a nagy- 
tarcsai népfőiskola javára megy. Aki 
megrendeli egyszersmind a népfőiskolá
nak tesz vele szolgálatot.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Névmagyarosítás. Mayer Ödön bün

tetőintézeti lelkész és testvérei: József, 
István és Pál, néhai Mayer József ceg
lédi evangélikus tanító gyermekei, csa
ládi nevüket „ M a r t o s “ -ra változtat
ták.

Eljegyzés. S o l t a i  J o l án  és M á g e r  
E r n ő  jegyesek. Szombathely. — Külön 
értesítés helyett.

Esküvő. Z o n g o r  G i z e l l a  és Né
me t h  G y u l a  aljegyző, gyülekezeti fe l
ügyelő március 28.-án tartották esküvő
jüket Szombathelyen. Az esketést vitéz 
Horkay Béla alesperes végezte. — M in
den külön értesítés helyett. — Szandt -  
n e r  K á r o l y  és e g y h á z p a k a i  
A n d r á s s y  M á r i a  április 6-ikán esküd
tek egymásnak örök hűséget a bábolnai 
templomban. Tanuk voltak vitéz Pettkó 
Szandtner Tibor alezredes, ménespa- 
ráncsnok és vitéz dr. Somogyi Béla 
országgyűlési képviselő, kir. közjegyző. 
Az esketést Hódi Pál. s. lelkész végezte.

Halálozás. A kisvárdai evangélikus 
egyházközség felügyelője W e r n e r  
G y u l a  egyházmegyei gyámintézeti v i
lági elnök, egyházkerületi törvényszéki 
bíró stb. életének 80. évében elhunyt. 
— Feltámadunk!

Gyémántlakodalom. Pozsonyból je
lentik, hogy Bakay Péter ny. nagyócsai 
evangélikus lelkész, volt zólyomi espe
res és felesége, Kovácsy Irma vasárnap 
tartották Modor községben gyémánt
lakodalmukat. A ritka családi ünnepen 
többi közt résztvettek gyermekeik: i f 
jabb Bakay Péter alsópestmegyei evan
gélikus esperes, Bakay Zoltán dunaegy- 
házi evangélikus lelkész, tanügyi espe
res, vitéz Bakay Jenő dr. budapesti fő 
orvos, Bakay Kálmán dr. kir. törvény- 
széki bíró, özv. Zsámbor Pálné, Selmec
bányái lelkész hitvese sz. Bakay Margit 
és Bakay Mariska, Schulz Aladár bánki 
evangélikus lelkész neje. A gyémánt
lakodalmas házaspárt számosán üdvözöl
ték.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B. L. Budapest. A küldött bélyegeket 

köszönjük. Lapokat az adott címre kü l
detjük. — Többeknek. E helyen közöl
jük, hogy a Keresztyén Igazság kiadó- 
hivatala március 26. óta Sopron, Arany 
János-u. 9. szám alatt van. — G. E. 
Nagyveleg. A jó  és ötletes tervet kö
szönjük. Ha lehet megvalósítjuk. Üd
vözlet. -— Orom felé. Szép gondolatok 
szebb költői formát érdemelnének. Leg
közelebbi majd jobb lesz! — H. I. Ká
inon, B. L. és B. Felsőrajk. A küldött 
bélyegeket köszönjük.

KinDÓHIVATULI ÜZENETEK
B. K. Pórládony. Előfizetését ez év 

végéig rendezte. — özv. V. S.-né Cell- 
dömölk. Ez év július 1-ig. — K. I. Mocsa. 
Ez év november 1-ig. — O. L. Tordas. 
Előfizetése 1941. év végéig rendben van.
— K. K. Gecse. A beküldött összeggel 
ez év július 1-ig rendezte előfizetését. — 
B. K. Fót. Folyó év végéig rendezve elő
fizetése. — A. Gy. Balassagyarmat. 1941. 
március l-ére. — Dr. K. !.-né Szirák. 
A beküldött összeggel 1939. december 
31-ig rendezve. Folyó évre esedékes. — 
K. K. Beled. Ez év december 31-ig. — 
T. L. Zalaistvánd. Ez év július 1-ig. — 
Sz. S. Kutasó. Október 1-ig rendben. — 
K. R. Pécs. Ez év végéig. — G. E.-né 
Kiskőrös. Folyó év végéig rendezve. — 
F. M. Felpéc. 1941. április 1-ig rendezte.
— E. D. Somlóvecse. Ez év végéig. — 
T. L.-né Salgótarján. A beküldött ösz- 
szeggel 1941. december 31-ig rendben 
van előfizetése. — L. M. Sátoraljaújhely. 
Ez év július 1-ig.

M A G Y A R  G A Z D A
M it kell tudni a tavaszi permetezések

ről? Ha bordóilével és gyümölcsfakarbo- 
lineummal is akarunk permetezni, akkor 
előbb mindig a bordóilével permetezzük, 
és csak azután a gyümölcsfakarbolineum- 
mal, mert az utóbbi a fa kérgét zsírossá 
teszi és nem jó l tapad rajta a bordódé, 
míg ha előbb bordóilével permete
zünk, mindkétféle permetlé jó l tapad. 
Ha csak bordóilével permetezünk, elég, 
ha a nappal fagymentes, mert a már 
megszáradt bordódé nem okoz bajt még 
az éjjeli fagy esetén sem. A bordódé leg
feljebb akkor okoz bajt, ha késő estig 
permetezünk vele és éjjelre a nedves 
fára fagy jön s a permetlé a fára fagy.

Fontos munkák a gazdaságban. 1. A 
vetésekről, rétekről és minden művelhető 
területről a vizet le kell vezetni. 2. A ta
vaszi vetőmagot csak megfelelő előkészí
tés után szabad elvetni. Tehát a vető
magot alaposan meg kell rostálni és ha 
szükségesnek mutatkozik, triörrel kell 
tisztítani. 3. A gyümölcsösben sürgősen 
el kell végezni a szükséges munkákat.
4. A konyhakertet fel kell ásni! Vigyáz
zunk ásás alkalmával, hogy nedves tala
jon nem szabad földmunkát végezni!
5. A borospincét szellőztessük és a hor
dókat tisztogassuk! A külső penészt le 
kell törölni a hordókról.

Óriási tűz pusztított a múlt napok
ban Győrben. Több száz vágón gabona 
mennyiség égett el a hatalmas raktár
ban, ami az egész országra nézve óriási 
terményveszteséget jelent.

A Mezőgazdasági Kiállítás iránt nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. A sokezer 
tenyészállaton kívül a különböző tanul
ságos csoportokat is nagy érdeklődéssel 
tekintették meg a látogatók. A gazda
sági szakoktatás és kísérletügy csarno
kai mellett nagy érdeklődést keltett a 
mezőgazdasági iparok jelentőségét szem
léltető anyag is.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.45—16.90, sörárpa 20.85—22.85, takar
mányárpa 18— 18.75, zab 20.80—21.05, 
kukorica 21.75—21.85.
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Kiadóhivatala

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Sülé Károly Tapolca, Sáss László Sop
ron, Finta János Celldömölk, Fodor M i
hály Kemene",sömjén, Makláry Antalné 
Sárvár, özv. Major Edéné Szigetvár, 
Garab Béla Szentgotthárd, özv. Fejes 
Bálintné Szombathely, Hudy Károly R.- 
csaba, Rosta Antal Kemenespálfa, Szalai 
Ferenc Martonfa, Jurtsó Gyuláné Tét, 
Ozsánna Béla Felsőpaty, Kalmár Ilona 
Orosháza, Kiss Sándor Cegléd, Serényi 
Árpád Pécs, Berecz Zoltán Tök, Mészá
ros Árpádné Zalaegerszeg, Rozsnyai Jó
zsef Zalaegerszeg, Tóth Mihály Beled, 
Páli Etelka Budapest, Mészáros Mihály 
Répcelak, Káldos Sándor Martonfa, Mérth 
Géza Egyhézashollós, Hegyi István R.- 
keresztúr, Holzhammer János Bősár
kány, 22—22 fillér. — Marschalkó Jenő 
Nagyszénás, Bodnár Pál Kispest, Sebes
tyén Samu Sopronbánfalva, Istvánvölgyi 
Lajos Elek, Hegedűs Sándorné Szilsár
kány, Csete György Pápa, dr. Kiss Pál 
Marcalgergelyi, Mátis Sámuel Balaton- 
máriafürdő, 30—30 fillé r. — özv. Mester- 
házy Elekné Ostffyasszonyfa, Takács 
Mihály Tapolca, özv. dr. Noszlopy Gás- 
párné Nagyatád, özv. Orosz Lajosné Tét, 
Kozma Kálmán Győr, 32—32 fillér. — 
Mórótz Károly Celldömölk, vitéz Répce- 
völgyi Dénes Kaposvár, Aranyi József 
Balassagyarmat, özv. Halden Józsefné 
Keszthely, Kalma Pál Sopron, Kmetykó 
Mihály Kiskőrös, 40—40 fillér. — Eőry 
Zsigmond Kisfalud, Bárdosi Gyula Vesz
prém, Barcza Istvánná Kerta, Juttassi 
Teréz Szombathely, 50—50 fillér.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

7—8

Sz a k ác s n ő t  keres május 1-re ötven 
személyes intézet. Cím válaszbélyeg elle
nében a kiadóban. 1—2

V illa n y s ze re lé s i v á l la la t
Győr, R ák óczi F eren c-u . 8. a la tt

Épület- és motorszerelés. Rádiójavítás 
és karbantartás. E szakmába vágó ösz- 
szes javítások. — Villamossági cikkek 
árusítása. Modern csillárok. — Rádiók.

H E R B E N S T R E I T  KÁROLY
villanyszerelő mesternél. 1—4

Konfirmációi emléklap művészi k iv i
telben, aranynyomással és a „Kövess en
gem“ c. konfirmációi imakönyv (mely
nek szerzője ö. Stefezius Istvánná) újból 
kapható és megrendelhető a budai ev. 
lelkészi hivatalnál (L, Verbőczy-u. 28.). 
Az emléklap ára 24 fillé r és a postakölt
ség, mely 10 darab rendelésénél 22 fillér. 
„Kövess engem“ imakönyv ára postakölt
séggel együtt 2.22 P. Ezen olcsó és mégis 
művészi kivitelű konfirmációi ajándékra 
lelkésztestvéreink figyelmét felhívjuk.

2—2

H A R A N G S Z Ó 1940. április 14

M MÁMANGSZÖ ía la M o n á í k é p e s «
győri n a n O S S - M V O M li j*  elsőrangú fclsserelésé- 
nél fogva szépen, gyorsan 6* oksón készít n /s d g o f ,  

IjÉ r TkfSnyvcA, vagy bármely n y o m t a t v á n y t .
EJLZ&

A Tiszántúlnak Debrecentől Szegedig 
egyetlen gyakorlati irányú leányközép
iskolája, vagyis leányliceuma van: a
szarvasi evangélikus leányliceum. Ez az 
iskola, a vele kapcsolatban szervezendő 
tanítónői akadémiával együtt, tanítónői 
pályára is képesít; a négy évfolyamú 
leánylíceum érettségi vizsgálata pedig, 
a tanítónői akadémia elvégzése nélkül, 
képesít mindazokra az életpályákra és 
főiskolákra, amelyekhez nem kívántatik 
meg a latin nyelvi érettségi vizsgálat. 
A szarvasi evangélikus leánylíceum mel
lett internátus is működik, melyben o l
csó és kényelmes elhelyezést és ellátást 
kapnak a leánylíceum vidéki tanulói. Az 
internátusba való fölvételért június hó 
1-ig kell folyamodni az igazgatóhoz be
nyújtandó fölvételi kérvénnyel; ehhez 
melléklendők eredetiben, vagy másolat
ban: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. 
hatósági bizonyítvány a családfő laká
sáról és foglalkozásáról, 3. a folyamodó 
legutóbbi osztálybizonyítványa. Az in- 
ternátusi ellátás díja havi 50 P. A többi 
díjakról és egyéb tudnivalókról az igaz
gató nyújt tájékoztatást. 2—6

V I H A R T ,

legolcsóbban

STIXM.TÉ-fél
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó'-ra 
hivatkozik, 100,o engedményt kap!

Férfi-, női-szövetek legolcsóbb fo r
rása DUNÁNTÜLI-szövet, bélés, textil
áruk bizományi lerakata, Győr, Baross
át 26. 4—4

Az eredeti kisméretű

Lwlher-rózsájk
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
J á n o s a  L a jo s  vésnöki mfisntézete.

Ooiynijzdi, Jelvényot 6» zászlóaregak gyp.rtáca.

S z o m b a t h e l y ,  P ő s p S k -b a z ir

Ü z l e t b e n  elhelyezkedést keres 15 
éves evangélikus leány. — Ajánlatokat: 
Bödecs Károlyné, Nagylengyel, Zala m. 
címre. 1—2

Saját készltme'nyü útitáskák, női- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
választékban és a legolcsóbb árban

M U T H -n á l
Győr, Baross-úl 2.

Kölcsönsegélvző épület 
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Az evangélikus tanítók egyesületé
nek üdülőházi bizottsága 1940. évi októ
ber hó 1-én kezdődő 3 (három) évre, 
1943. évi szeptember hó 30-ig a révfü
löpi (Zala vm.) üdülőházában gondnoki 
állásra pályázatot hirdet. A gondnok 
anyagi felelősségének biztosítására 2000 
(kettőezer) P óvadékot tartozik letenni. 
Részletes feltételek: Siklósi Kálmán ev. 
iskolai igazgatónál Aszód, Pest megye 
tudhatok meg. 2—4

Elsőrendű
g yő ri h e n te s á ru
nagy választékban kapható 
szives pártfogást kér 3—4

Ágoston Eszter
Szombathely.
Szemben a z  o rszá g zá sz ló v a l .

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

18—26

M IT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK jó lé t i egyesülete?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kih&z&sitási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u. 
8—10 (Ev bérház.) Te lefon: 186-332, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással Ugszerzöket. hölgyeket ti.

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schliff Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula,

* Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kö telezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)
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A la p í to t tá l

K A P I  B É L A
1910-ben

L.aptulajdonoa : 
Dunántúli Luther>8zövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan m elléklet t i n i *  a la tt 

kéthe tinként a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk ét pa/zsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk!

A  Harangiad 
•ze rke iz tö -k ladóh lva ta la

GYŐR
I I . ,  P e tő fi-té r 2.

Előfizetési ára :
negyedévre 1 P 28 fi l lé r , 

félévre 2 P 40 fi l lé r , 
egy évre 4 P 80 f illé r . 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 

negyedévre l  P 60 fillé r . 

Postacsekkszámla: 80,626.

A Vigasztaló munkája.
És az, m iko r eljő, megfeddi a v ilá 

got bűn, igazság és íté le t tekintetében.
Ján. 16 :8 .

Ez volt a nagy csalódás a tanítványok számára, 
hogy a nép nem akarta Jézust elismerni Messiásnak, 
sőt, ellenkezőleg, életére tört.

S most azzal vigasztalja őket Jézus, hogy elküldi 
a Lelket, aki majd képviseli ügyét valamennyi ellen
felével szemben. Meg fogja győzni a világot a felől, 
hogy Jézus a Messiás.

Erre a vigasztalásra szüksége van Jézus vala
mennyi tanítványának.

Hiszen a te szivedre is ránehezedik, hogy az em
berek nem hisznek Jézusban. Kételkedést, gúnyt és 
tagadást látsz magad körül. Látod a nagy megdöb
bentő közönyösséget az egyházzal és a keresztyén- 
séggel szemben. A városban és a falun egyaránt. B i
zony, még a tulajdon szeretett gyülekezetedben is. 
Tulajdon szomszédaid között is, akik pedig más
különben jóakaratú és derék emberek.

De a legkeservesebb számodra, hogy ugyanazt 
látod tulajdon szeretteid körében is. Látod, hogy 
mennyire közönyösek az iránt, ami szent. Sőt észre-

veszed, hogy olykor-olykor még a dac is kiütközik 
belőlük. S szívedet elfogja a szorongás.

Jézus meg akar téged ma vigasztalni, amikor rá
mutat a Lélek egyik nagyjelentőségű tevékenysé
gére: meggyőzi a világot a bűn felől.

Szüntelenül, megszakítás nélkül végzi a meg- 
meggyőzésnek ezt a munkáját. Meggyőzi a gyerme
keket, teszi gyermeteg, együgyű módon, hogy meg
érthessék és megláttatja velük a tövist a maguk 
gyermeki lelkiismeretében.

Meggyőzi a fiatalokat. Akárhányszor olyan 
csöndben, hogy mi, a többiek, észre sem vesszük. 
Hogy tud beszélni ezekkel a fiatal lelkekkel a bűneik
ről! Elég gyakran talán úgy m u t a t j á k ,  mintha kö
zönyösek volnának, sőt talán egyenest daccal fo r
dulnak el a komoly keresztyénektől és a keresztyén- 
ségtől. S a Lélek mégis elvégezte már a maga meg
győző munkáját belsejükben. Meghasonlott lelkűk 
vágyakozik Isten után s újra meg újra fölsóhajt: Óh, 
bárcsak békességem volna az Istennel!

S most te is, én is imádkozunk azért, hogy a 
Lélek vigye végbe ezt a jó munkát, amit megkezdett 
ezekben a fiatal szívekben.

Öle Hallesby. — Br. Podmaniczky Pál.

„Ma újra hűséget fogadok.”
Gyermekeinknek százai és százai 

ez évben is odaállnak a konfirmá
ciói ünnepélyen annak az Úrnak 
oltára köré, kinek ismeretében és 
kegyelmében megerősödtek. Öröm
teli hitvallásuk és Ígéreteik gyö
nyörűséggel tö ltik  el a hívek se
regét, lelkipásztoraik szívét és 
mindezeken túl magának az egy
ház Urának van bennük igaz kedv
telése és öröme. Hitvallók serege 
a konfirmandusoké, általuk és ben
nük újul meg egyházunk, szíveiken 
keresztül vesz uralmat és hódít tért 
Istennek a Jézus Krisztusban k i
árasztott kegyelme.

önkénytelenül is arra az áldott 
időre gondolok, amikor én is ott 
voltam közöttük. Szórványban nőt
tem fel. Evangélikus lelkésszel va

lójában csak akkor találkoztam. 
Lévitatanító keresztelt meg isko
lában. Nekem a templom, az egy
ház igen messzire eső és elérhetet
len dolognak tűnt fel. És íme a 
konfirmáció áldott ideje ezeket 
egészen közel hozta hozzám. Fa
lunk katolikus tanítója, bár vállal
kozott arra, hogy Luther Kis Ká
téját tőlem kikérdezze és a biblia
történeteket kihallgassa, magyará
zatokkal azonban nem volt segít
ségemre. És ez így jó is volt. Ho
gyan is magyarázta volna meg 
számomra helyesen? De jö tt a kon
firmáció. Az értelmetlenül bema
golt anyag éledni kezdett, amikor 
evangélikus lelkész boncolgatta és 
kiegészítette azt. Akkor kezdet
tem jneglátiti, hogy, milyen nagy

REFORMÁTUS FŐISKOLA

örökségem volt az evangélikus h it
ben, mennyit veszítettem volna, ha 
nem juthattam volna konfirmáció
hoz, mely számomra áldott májusi 
eső volt a Szentlélektől permetezve. 
Áldó igém szüntelenül előttem van. 
„Nem szégyenlem a Krisztus evan
géliumát, mert Istennek hatalma 
az minden hívőnek üdvösségére.“  
(Róm. 1, 16.)

Bár a konfirmációi oktatás és 
ünnepély az evangélikus egyház 
által bevezetett szokásból lett álta
lánossá és így annak szereztetési 
igéit a Szentírásban hiába keres
sük, mégis elmondhatjuk, hogy 
Isten akarata és áldott kegyelme 
nyugszik meg rajta. A csecsemő- 
keresztség egyetemes gyakorlata 
szükségképpen erre utalta az egy

3 Í. évfolyam.
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házat. Kellet egy idő, amikor a meg
kereszteltnek részletes és személyes 
tanítás nyújtására vo lt szüksége, 
hogy vallásának, hitének és egy
házának tanításával, reménységé
vel és így az evangélium egész 
világával megismerkedhessék és 
azokban a Szentlélek vezetése mel
lett megerősödhessék. E nélkül a 
gyermekkeresztség talajtalan és 
gyökértelenségre kárhoztatott mű
velet lenne, melynek gyümölcsét 
sem az egyház, sem annak Ura le 
nem szüretelhetné. A konfirmáció 
igaz hivatása tehát abban van, 
hogy megkeresztelt gyermekeink 
számára, bár azok ha vallásos és 
evangéliumi környezetben nevel
kednek is, az evangélium egész 
világát közvetíti, tárja  fel és 
abba vezeti be. Hasonlattal szólva 
olyan tavaszi munka ez az egyház 
részéről, mint aminőt a kertész 
végez a maga nyeső ollójával és 
tápanyag lerakásával. Kiindul ez a 
munka a keresztségbeli kegyelem 
megismertetésével és ahhoz kap
csolódóan felépíti a gyermek előtt 
a kegyelem egész életre, sőt örök 
sorsunkra való kihatását. Meg
láttatja vele a bűn kárhozatba 
sodró erejét és vele szemben a 
Krisztusban megjelent kegyelem 
mentő és üdvözítő voltát. A gyer
mek előtt kibontakozik az a leg
magasabb rendű viszony, mely szá

munkra lehetséges: Isten és a bű
nös ember kapcsolata. Program- 
mot és erőt nyer ahhoz, hogy ami
kor kikerül az életbe, a durva való
ságban el ne tévelyegjen, hanem 
világosan lássa maga előtt a végső 
célt: az örök üdvösséget és annak 
útját, a Krisztusban nyert megfizet
hetetlen kegyelmet. Nem felnőtt 
keresztyénné tesz a konfirmáció 
bennünket, hanem csak abba vezet 
be és annak éléséhez szükséges 
utat és módot tárja fel előttünk: 
a kegyelem és csak a kegyelem 
mindenekfelett valóságát.

így értjük meg, milyen kívána
tos volna, hogy gyermekeink kon
firmációja ne a 12. életévben, ha
nem valamivel később történhet
nék meg, amikor is érettebb if jú 
sággal fogadhatnák a beoltandó 
igét. Tudva azonban azt, hogy a 
vallás nemcsak a gyermek értelem
világát igényli, hanem érzelmi és 
akarati világát és ezeken túl egész 
lényét mozgásba hozza, ezért a 
konfirmáció mai gyakorlata is ál
dott alkalom a fentiek elérésére. 
Ha a nyolc osztályos elemi általá
nosan bevezetésre kerül, az egy
háznak örömmel kell ezt az alkal
mat megragadnia a konfirmációi 
kor kitolására.

Öreg emberektől hallottam a 
konfirmációnak olyan értékelését, 
hogy az útravaló a mi számunkra.

Valóban, nem is lehet a konfirm á
ciót szebben megjelölni ennél, 
hogy az útravalót ad e földi ván
dorhazában való időzésünk számá
ra, de olyan útravalót, mely elkísér 
bennünket egészen Isten színe elé, 
az új ég és új fö ld dicsőséges ho
nába.

Ezt az útravalót gyűjtögetik 
most gyermekeink és azzal bocsát
juk  el őket a fe lnőtt keresztyének 
közé. Legyen áldott ez a munka 
ez évben is. Erősödjenek általa 
gyülekezeteink, többen lehessenek 
az igazán hívők és így mind töb
bek előtt jelenhessék meg Istennek 
dicsősége, végtelen kegyelme, mely- 
lyel lehajolt hozzánk szent Fiában, 
a Jézus Krisztusban.

Amikor pedig majd eljő a nagy 
nap: a konfirmáció áldott napja, 
melynek legszebb ideje a pünkösdi 
ünnepek s nem a Mennybemenetel 
(rossz szóval: áldozócsütörtök)
napja, mi régen konfirmáltak, mi 
is kapcsolódjunk a régi hűséggel 
és örömmel énekükbe: „Ma újra 
hűséget fogadok“  Néked én Jézu
som! Novák Elek.

A Luther-szobor ügyével foglalkozott 
a székesfőváros legutóbb tartott illetékes 
bizottsága és véglegesen jóváhagyta a 
legutóbbi helyszíni tanácskozáson meg
állapított helyet, mely e szerint a Deák
téri templom előtti, jelenleg háromszög
letű tér lesz.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 19

Irta : Mohr Gedeon. Kassa.

— Ha-ha-ha! — nevetett fel Gyurka. A kurucok tény
leg hadakoztak, csakhogy nem emberrel. Vagy húsz legény 
viaskodott állva, hempergőzve vadul csapdosó madarakkal. 
A többi hujjogva részint nevette, részint segítette őket.

— Tán csak nem sólymokat küldött rájuk a másik 
sereg!? — ötlött a fiú eszébe. Megint csak nevetnie kellett, 
mert azokat a hegyen ugyanilyen összevisszaságban hagyta.

— Már csak nincs fegyelem a katonák között! — kiá l
totta. De hangját dörgő érces kurjantás nyomta el. Egy 
középkorú, hetyke, ferdére pedrett bajuszú hadfi, kiben Szu- 
hayra ismert, hadonászott a birkózók előtt:

— Palkó, Palkó fiam, idegyere!
Jött is volna a legény sietve, ha engedné a sólyma! 

De az ott szárnyalt arca előtt. Éles csőrével a fejét próbálta. 
Palkó végre nagyne'hezen mégis csak lefogta és bűnbánó 
ábrázattal állt elő.

— Miféle sólymokat hoztál nekünk, fickó!
Palkó ötölt-hatolt, de megmagyarázni nem tudta. A 

madarak ugyanis az első kísérletnél, ahelyett, hogy magasba 
szöktek volna, vadul estek neki a kurucoknak.

— Az idomár adta őket. Háza mellől hoztam el a ket
recet! — hebegte.

— Hát én megmagyarázom! — termett köztük Gyurka 
— jó félék ezek a sólymok is, nagy jó uram — nézett Szu- 
hayra — csak még betanítva nincsenek. Hogyis mondjam 
csak? Még iskolába járnak. A vadászsólymokat Józsi bátya 
rúdon kifeszítve tartotta — oktatta ki, ugyan későn, Palkót.

István úr furcsán nézte Gyurkát.
— Hát te k i fia vagy? Honnan pottyansz ide? — k é r 

dezi;.

Gyurka pár szóval mesélte el jövetelét. A szerencsétlenül 
já rt őrt társai vették gondozásba. Időközben lefogták a ma
darakat is és visszakényszerítették ketrecükbe.

— Szépen köszöntesz be hozzánk! — förmedt Szuhay a 
fiúra — előbb leütöd az őrömet, most pedig leckéztetsz! Azt 
hiszed, mi nem értünk a sólymászathoz?

Dehogy is akart Gyurka ilyesmit.
— Nagy jó uram, erre még ráérünk — kérte —. Azon

ban sürgősen volna egy kérésem.
— Kivele ebadta!
— Küldjön k i sebtiben a völgybe s az erdőbe megfigye

lőket! Labanc kémek fognak ide jönni. Engedjétek azokat 
békén egész a táborig és vissza is bántatlanul.

— Sokat akarsz, pajtás! — tetszett meg Gyurka a vezér
nek. — Mondd meg előbb, mi célod van vele!

— Mindent meg fogtok tudni! — Ígérte. — Csak hajtsá
tok végre, amit kértem. Tüstént induljanak a megfigyelők 
s jelentsék, ha már elmentek az ellenség fürkészei!

— Laci, Pista, Jóska, induljatok! — rendelkezett István 
úr. — Te pedig beszélj! — fordult Gyurkához.

— Ne essék zokon, Urai.., de ma még nem ettem! Elé
gítse meg előbb hívét!

— Nézzük csak! Kívánságaidnak nem szakad vége? Azt 
még mi kéne?

— Már csak egyet kérek.
— Hadd hallom.
— Rejtsen el sátrába, míg a felderítők jönnek s mennek. 

Azalatt én mindent elbeszélek. . .  Szuhay teljesítette a fiú óha
ját. Gyurka rá is szolgált a pihenésre. Dél már jóval elmúlt 
és még semmit sem evett. Csak úgy éhomra érték a meg
lepetések.

A sátorba érve, egymásra hányt cserzett bőrökön hevert 
végig és nekilátott a falatozásnak. Szavát sem igen lehetett 
venni. István úr türelmesen várt, míg átesik az első éhségen. 
Nem bántotta, Hadd élvezze a rövid nyujtózást. Gyurka pedig
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j  Szentanfaliaí Nagy Lajos |

Gyászkeretbe foglaljuk azt a nevet, 
amelyet lapunk hasábjain egy-egy költe
mény alatt annyiszor láttak olvasóink, 
hogy szomorú szívvel közöljük szent- 
antalfai Nagy Lajos költő-pap halálhírét.

Nagy Lajos Nemesládonyban született 
régi gazdálkodó nemes családból. Bár 
szolgálata messze hívta a szülőföldtől, 
vele való kapcsolatot mindig megtartot
ta. Innen indult el, most porsátora ide 
tért vissza. Szentantalfán volt lelkész 
hosszú évtizedeken át nyugalomba vonu
lásáig. 12 éven át volt a zalai egyház
megye esperese. Ilyen minőségében tá
mogatója volt a keszthelyi gyülekezet 
anyásodásának, a keszthelyi, sü
megi, tapolcai templom építé
sének. Dunántúli énekesköny
vünk több szép énekének a fo r
dítását neki köszönhetjük, nem
különben vallásos versek több 
gyűjteményét. Jelentős azok
nak a költeményeknek a szá
ma, melyeket ünnepi alkalmak
ra írt. Mindig mozgékony em
ber volt. öreg korában is az 
ifjúság lelkes és rajongó ba
rátja maradt. Az akali ifjúsági 
KIÉ tábor neki köszönheti lét
rejöttét. Ö volt a tábor ke
resztapja. Táborvezetők tudná
nak beszélni arról, hogyan 
nyúlt a zsebébe, hogy 10—20—
50 pengővel a pénzszűkiben 
levő tábort a bajból kisegítse.
Alig volt esemény, amely lel
kének húrjain költeménnyé ne 
vált volna. Még nemrég is 
hányszor megénekelte hős finn

testvéreinket. Lapunk évfolyamait kell 
csak átnézni, hogy meglássuk, mit adott 
verseiben evang. népünknek. Mindezt 
most megköszönjük neki. Halála alkal
mából közöljük egyik gyönyörű szép 
versét, a „Térj ki, ha tudsz“ c. versét, 
amely 1934-ben a Harangszó hasábjain 
látott napvilágot és különlenyomatban is 
megjelent. A 73 éves korában távozó 
költő-papnak legyen áldott az emléke
zete!

Régi 10 pengős bankjegyek érvé
nyességét f. év december végéig meg
hosszabbították.

Németországban 146 diakonissza 
anyaház van. Ezek közül 74 anyaház a 
kaiserswerthi diakonissza szövetséghez 
tartozik 30.600 diakonisszával.

Hát úgy igaz: 
k i erre, k i arra . . .

,,Sárbogdrd, Dombóvár, vadvlrdíos vidék, 
Elszétedt juhocskák, visszavdrjunk-o még."

Egyik írásomban megmutattam Sár- 
bogárd tájékát. Ma közelebb húzódom 
a mondanivalómhoz és előbontom ennek 
a 8 kilométernyi körzetű kis városkának 
a lelki arcát. De ahogy e sorokat veze
tem, jövők rá, hogy megoldhatatlan ez 
a feladat.

Mert vannak faluk, arra messze So
mogybán vagy Zalában, ahol a falulélek 
sokráncú képét meg lehetne festeni 
egyetlen odavaló arcon. Gondolok Iha- 
rosberényre vagy Barlahidára. Ezekből 

a falukból nehézség nélkül le
hetne kiválogatni a falulélek 
hordozóját, aztán az ember rá
nézne erre az egyetlen arcra 
és az egyetlen szempárban ben
ne sírna és kacagna az egész 
szeretnivaló, csodálatos vidék. 
De írhatnám a képet tovább 
is, beszélhetnék a megpingált, 
határozott szájról, meg sok 
egyébről, amiből úgy bontakoz
na elő mondjuk Berény vagy 
Barlahida, ez a két nagycsöndű 
drága falucska, mint rózsa
bimbóból a k inyílt rózsa, de 
hiába tenném, hiszen a képet 
nem tudnám továbbrajzolni Bo- 
gárdról, mert amint írom, it t  
nincs egységes falulélek.

Valamikor híres-neves re
formátus nemes atyafiak rak
tak itt fészket, aztán megindult 
a népvándorlás. Behúzódtak a 
grófi, papi birtokokról a kato-Az igazi konfirmációi előkészület.

azzal a tudattal táplálkozott, hogy még nincs vége a nap 
mozgalmainak.

A három legény parancs szerint rejtőzködve foglalta el 
őrhelyét. Egyik a völgyben, másik kettő meg a völgy két 
oldalát kerítő erdőben. Csendben várakoztak. Közbe-közbe 
bagolyhuhogást utánozva váltottak jelt egymással. Így közöl
ték, hogy még senkit sem vettek észre.

Azonban Laci, aki a bal erdőt strázsálta, a délesti nap 
fényében egyszerre tényleg három óvatosan közelítő alakot 
pillantott meg. M in t a szellő osont félre útjuk irányából. 
Közben volt még arra is ideje, hogy finom, erős fonalat, 
melyet a sólymok lábára szoktak kötni, feszítsen ki azok elé. 
Nem bírt uralkodni tréfás kedvén. Biztonságos helyén, egy 
öles tölgy mögül szívrepesve várta a három labancot. Kék 
egyenruhájuk messze látszott a tar erdőn. Laci előre örült, 
hogy fognak egymás hegyén-hátán a fonalnál végig kalim
pálni s csak azt sajnálta, hogy a^többi nem láthatja. Már csak 
pár lépés. Laci felkészült a csendes nevetésre.

De ekkor — valaki bánthatta, vagy megijedhetett — erő
sen cifrázva felnyerített jobbkéz felől a táborban egy ló. 
A fürkészek összerezzentek. Fejüket összedugták. Tanácskoz
tak. Majd irányt változtatva és a fonált elkerülve, egyenesen 
a hang irányának indultak.

Laci bosszankodva pattintott ujjával:
— Egy öröme lett volna az embernek! — zúgolódott. — 

Az oktalan állat! Ép most kellett felhorkannia!
Eszébe ju to tt a Gyurka kérése: . . .  A táborig és vissza 

bántatlanul kell hagyni a labancot... Nos, az Isten akarta, 
hogy kívánsága teljesüljön.

Laci nyomába szegődött a három fürkésznek. Meg
figyelte, mint lopakodnak egész a sátrakig. M int számolják 
meg a lovakat, mint járnak körül mindent, mint állapítják 
meg a tábor fekvését s mint fordulnak vissza elégedett arccal, 
mintha mondani akarnák:

— Eszünk csak nekünk van!

Ahogy érkeztek, úgy eredtek útnak megint vissza az 
erdőn át. Laci oldalvást követte őket. Most már nagyobb 
távolságból. Meg akart győződni róla, hogy tényleg elmennek.

— Mert, ha it t  maradnak, még észreveszik — okoskodott 
magában —, hogy (ni sem estünk a fejünk lágyára!... Terin- 
getté t!. . .

Szaladt ki a szó a Laci száján. S alig bírta magába fo j
tani mérgét. Amit másnak szánt, öntestén esett meg. Mintha 
kirántották volna alóla a talajt. Gondolatai neki vitték saját 
maga csapdájának. Szemével a fürkészeket kísérte, nem nézett 
a lába alá. így esett meg. Szégyenkezve ke lt fel. megtapogatta 
tomporát, a fonalat felcsavarta és háromszor röviden huho
gott. Nyomban hallatszott a válasz. Röviddel rá mellette volt 
két társa.

Laci nem dicsekedett el munkájával. Bölcsen elhallgatott 
mindent. Csendben in tett nekik, mintha attól tartana, hogy 
meglesi valaki.

— It t  vannak? —• kérdezték azok.
— Már el is mentek — válaszolta —, kövessétek őket 

egy darabon, én addig beszólok István úrhoz.
A vezér sátrában nagy vidámságot talált. Ura és a jöve

vény fiú  vígan hahótáztak, mintha régi ismerősök lennének. 
Ádám, az alvezér csak bohókásan hunyorgatott apró szemeivel.

— No Palkó, elengedted őket? — kérdezte Szuhay, biz
tosra vette, hogy eljöttek a várt kémek.

— El! vitézlő uram.
— Hányán voltak?
— Hárman.
— M it műveltek?
— Körülszimatoltak mindent megszámlálták mind a nyolc

van lovat és kereket oldottak.
— Nem vették észre hogy figyeled őket?
— Nem.
— Nem tréfáltad meg őket valamivel?

i Folytatjuk.
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likusok, s nagy m essziségekről szakadt 
evangélikus véreink is ú ta t tip o rta k  
életüknek Sárbogárd történetében .

A zsidók is jö ttek  és kezükben fu to tt  
össze a kereskedelem. O lyan fé le  kereske
delm i góc lett, m int Vasban Jánosháza. 
Az áramlás ma is egyre ta r t  és a sajá
tos társadalm i és egyházi eltagozódás, a 
többrétű lelkiség m áig sem fo rro tt  egy
séges le lk i arccá.

—  A  m iéinkről mégis m it írjak?
—  A m ikor erre gondolok, elszom oro

dom. Bogárdon m indig „néhányan“ va
gyunk.

A  jó öreg H aberm ayer M a ty i bácsi 
—  akinek ősei ta lá ltá k  fe l sok esztendő
vel ezelőtt Kocson az „ú ri kocsit“, m ár 
megismerkedésünk idején fö lem elgette  
előttem  reszketős, öreg u jjá t és elm agya
rázta, hogy addig csináljunk valam it, 
am íg „mi öregek élünk“, m ert m i még 
ta rtju k  az ősi örökséget, de a fia ta lo k  
„nem vevék á t“. A zok közü l k i erre, k i 
arra . . .

És tényleg tapasztalnom  is ke llett, 
hogy a gyülekezetnek nincs fiatalsága. 
Jóllehet H aniffe l Sándor elődöm  filiává  
szervezte Bogárdot, nem lehet beszélni 
„gyü lekezetrő l“, csak felelősségteljes, le l
kes csapatról, m ert a f ia ta lo k  k i erre, k ’ 
a r r a . . .  Pedig pásztoruknak, a messzi 
Beledből szárm azott, jó  vasi lé lekkel 
csordultig tö ltekezett pásztoruknak vagy 
200 le lket kellene terelgetn i az evangé
lium  Élő vizéhez.

De hol van ez a 200 lélek?
M ik é n t az öreg M a ty i bácsi mondá, 

k i erre, k i arra . . .
Hová gurulhattak el ebben a csupa 

közökből álló, zeg-zúgos városkában az 
evangélikus testvéréletek annyira, hogy  
nem is látszanak?

Tehát: 1895 óta a mai napig  140 olyan  
házasság kö tte te tt, am elyben az ev. név 
szerepel.

A megoszlás a következő. A  140 há
zasságból tiszta pár, am elyben vőlegény, 
menyasszony evangélikus —  5. M eg eg ye 
zés nem tö rtén t 82 esetben. Szükséges 
azonban m egjegyeznem , hogy ebből na
gyon sok a ref. fé lle l k ö tö tt házasság, 
am elyben a gyerm ekek reverzális nélkül 
is reform átusokká neveltettek. P l. A  na
pokban á llt előttem  Szénási Erzsébet a 
vőlegényével. Ki akarok térn i —  kezdte  
el a m ondókáját, m ert reform átusnak  
neveltek és a vőlegényem is az. A m iko r  
pedig P á llf i M ihá ly  testvérem Kiss D á 
niel ref. lelkész úrra l beszélt errő l az 
esetről, tő le is azt a választ kapta, p er
sze reform átus lesz, hiszen annak nevel
tük. E g y  másik eset: bejön hozzám  k i
vonatért egy pilóta. írom  az írása it s 
látom , hogy a lánytestvére evangélikus. 
V alam i To lnai nevezetű jó iparos család 
f ia  ez a pilóta. Dehát ő csak arró l tud, 
hogy a húga katolikus. Aztán  fo ly ta th a t
nám, a fiatalság k i erre, k i a r r a . . .

De m enjünk tovább!
1895 óta a 140 házasságból 17 eset

ben adatott reverzális a mi javun kra . Ha  
az 5 tiszta párt is hozzászám ítjuk, 22-re  
em elkedik azon házasságok száma, am e
lyekben fontos volt, szem e lő tt vo lt le g 
drágább örökségünk, evangélikus h itünk.

A z ellenünk adott reverzálisok arán y
száma így  alakul. A r. ka th .-o k  21 eset
ben s ref. a tyánkfiá i 15 esetben vettek  
ellenünk reverzálist.

H a végigszalad szemünk e szomorú  
számokon, m egértjük a m ár idézett v i

gyázó m ondatot: „A ddig  csináljunk va la 
m it, am íg az öregek élnek, m ert a f ia ta 
lok . . .  k i erre, k i arra  . . . “

A  fe lso ro lt szám ok ítélete akkor is 
súlyos lenne, ha Bogárd szórványéletet 
élne csupán, de Bogárd filia , össze van 
épülve az anyagyülekezettel, Sárszent- 
miklóssal, „szem e lő tt van“, tehát a pusz
tulás kétszeresen lesújtó.

Ügy néz k i a sárbogárdi evangélikus- 
ság helyzete e számok fényében, m int 
ta ro lt csatatér, ahol m aroknyi csoport 
sszertejár és nézegeti, kérdezgeti, lehet-e  
i t t  m ég va lam it csinálni?

Eszembe ju t, hogy am ikor Lehel ve
zér u to ljá ra  fú jta  m eg kürtjé t, úgy érez
te, hogy elveszett minden. Látta  v itézeit 
m egném ult a jakka l, üvegesedő szem ek
kel s utolsó kürtszava olyan szomorúan 
szállt az Isten ege a latt, m intha nem  
lenne jövő.

Pedig még ú j hajnalok p irkadtak  
reánk és századokon át egyre jobban  
terebélyesedő m agyar é le tfá t csókolt a 
tűző napsugár!

*
Sokan és sokfelé lá tta to k  engem, 

kedves olvasóim, szerte ezen a csodála
tos földön, am iko r Barlahida szívével 
bolyongtam  szerte. U gye nem voltam  
soha vészmadár? H á t most lennék, am i
kor még csodálatosabb, még nagyobb 
előttem  az én M eg vá ltó m , akiben érde
mes vo lt b ízni?  Utam közben a szomo
rúságokat, kishitűségeket, hűtlenségeket 
által léptem  és a csüggedők, ja jtk iá ltó k  
előtt szánó m osolyra n y ílt az ajkam , 
m ert tudtam  és tudom , hogy Isten nagy 
jövőt szánt az Ige  egyházának és az Úr 
nem tervez hiába . . .

A k i ezt a c ikke t olvasta, kérem , szen
teljen figye lm et a következő írásom nak  
is, m ert abban szeretnék beszélni arról, 
m ilyen csodálatosan dolgozik, taro lt 
csatatereken az Isten. S am it ő akar, 
megcselekszi! H iszitek  ezt?

J a k u s  Im re .

Újabb Bíbiía-iordítások.
Lapunknak egy ik  számában a m agyar 

bib liaford ításró l em lékeztünk meg, s k ö 
zöltük azokat a b ib liaford ításokat, m e
lyek m agyar nyelven szó la ltatták meg 
Isten igéjét. M ive l közlem ényünk csak 
a 18. század végéig m egjelent fo rd ítá 
sokat sorolta fel, most fo ly ta tó lag  k ö 
zöljük az alábbiakban az újabb fo rd ítá 
sokat, m egjegyezvén, hogy ezen felsoro
lásból a róm. kát. b ib lia fo rd ításokat k i
hagyjuk.

Í841-ben B allag j M ó r  Mózes 5 kön y
vét fo rd íto tta  m agyarra  eredeti héber 
nyelvből.

1870-ben K ám ory Sámuel pozsonyi 
evangélikus tanár az Ó- és Újszövetsé
get fo rd íto tta  le és adta ki.

1882-ben G yőry  V ilm os az Újtestá- 
mentumot fo rd íto tta  le.

Legújabb b ib lia fo rd ítások a követke
zők:

1925-ben M aszny ik  E ndre pozsonyi 
evangélikus theológiai igazgató Újszö
vetség-fordítása, ille tve kiadása.

R affay Sándor evangélikus püspök 
Evangélium -fordítása.

1930-ban Czeglédy Sándor ceglédi ref. 
lelkész Ú jszövetség-fordítása je len ik  meg.

1938-ban Czeglédy Sándor ceglédi re f. 
lesz az Ótestám entum ot és Raffay S án 
dor budapesti evangélikus püspök az Ü j-  
testám entum ot fo rd ít ja  le, illetve e g y ü t
tes kötésben adja ki. E  k é t utóbbi fo r d í
tást a B rit  és Külfö ld i B ib liatársu lat h i
vatalos használatra is k iad ja .

Egy nappal későbben lesznek 
a lelkészkonierenciák!

D. Kapi Béla püspök és D. R a ffa y  
Sándor püspök ezúton is értes ítik  a le l- 
készi k a rt, hogy a ké t összehívott k o n 
ferencia  ideje k özb e jö tt o ko k  m iatt egy  
nappal eltolódik. Az eredetileg  április  
24.-re k itű zö tt v ilágnézeti konferencia  
április  25.-én, az eredetileg  április 25 .-re  
k itű z ö tt  M E L E -ko n fe ren c ia  pedig á p r i
lis 26.-án lesz. Egyébként a kon ferenciák  
rend je  változatlan.

Gondolatok
a  p re s b ite r  fe la d a ta iró l.

Szalay István egyházm egyei felügyelő  
presbiteri konferenciát m egnyitó  beszé
déből drága gyöngyszem ekként csillog
tak  elő ezek a gondolatok. Ü gy lá tju k , 
jó  szo lgálato t végzünk, ha olvasóink
nak ezeket továbbadjuk.

A  presbiter az egyház katonája. M i 
csoda katona az, aki nem hisz a zászló 
igazságában, melyre felesküdött?  É r-e  
valam it az a presbiter, aki nem hisz 
Istenben és nem teljesíti azt a köteles
séget, m elynek végzésére vá lla lkozott!?  

s
Keressük meg vasárnaponként a pres

b ite rek  pad jait a tem plom ban. Tele van- 
nak-e, vagy üresek ezek a padok?! Az a 
gyülekezet, melynek presbiteri padjai 
üresek szoktak lenni, h a lo tt gyülekezet. 
Annak a gyülekezetnek presbiterei el- 
tékozo lják  a rá ju k  b ízo tt értékeket.*

Jó lenne, ha a presbiterek családjá
ban nem lepné be a por azt az öreg B ib 
liát, m elyet őseink annyi szeretettel o l
vastak, hanem megtalálná benne minden 
presbiter az ő szolgálatának a szabályait. 
Rádöbbenne arra, hogy ő a ráb ízo tt érté 
kek  sáfára.

*
M inden  presbiternek tanúbizonysággá  

ke ll válni, hogy ő Jézus tanítványa. 
Tanúbizonysággá kell vá ln i az Isten 
irán ti “hűségben, a m ásokért való mun
kában, a szeretet gyakorlásában, hogy 
meglássa m indenki, hogy a h itnek van 
világm eggyőző ereje, hogy a szeretet és 
jóság diadalmasabb erő, m in t a gyűlölet. 

*

A  presbiter feladata elsősorban a h it
élet építése és védelme. M é g  am ikor 
anyagi ügyeket tárgyal, a k k o r is a h it
élet építését ta r t ja  szem e lő tt, s az ánya- 
gi javakat is a le lki élet alátám asztására  
fo rd ítja . *

Az egyháznak hívő presbiterekre van 
szüksége és nem látszatem berekre. B á
tor, meg nem alkuvó em berekre, akiknél 
a h it nem külső kapcsolat, ak iknek a
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munkája nem érdekmunka, hanem Isten- 
szolgálat. Vonja meg az egyház a bizal
mát azoktól, akikben nincs meg a hit és 
az igazi egyházszeretet és akik azért nem 
is szolgálhatják igazán azt az egyházat, 
melyhez őket csak a külső látszat köti 
és keressen olyan embereket, akik ke
mény elszántsággal minden küzdelemre 
hajlandók!

Evangélikus diáküdülő 
a Mátrában.

A Jávoros-rét legszebb pontján, a 
Mátraszentimrétől 2km-refekvő Bagoly
irtásnál, autóbuszmegálló mellett, 21 ifjú 
befogadására alkalmas, 2 fürdőszobával 
felszerelt üdülő június végétől tárt kapu
val várja evangélikus ifjúságunkat, hogy 
erőt gyűjtsön a következő tanév mun
kájára. Nem csupán testi erőtartalék 
gyűjtésére gondolok, hanem lelkiekre.

További célunk, hogy az ország kü
lönböző pontjain együtt élő evangélikus 
ifjúság találkozó helyévé legyen diák
üdülőnk, hogy huzamosabb együttlét 
alatt barátság szövődhessen azok között, 
akik a különböző vidékeken a magyar 
jövő középosztályának evangélikusai.

Szeretnénk otthonunkat minden diák 
számára hozzáférhetővé tenni. Sajnos, az 
üdülő létesítésével kapcsolatos anyagi 
teher lehetetlenné teszi, hogy olyan ára
kat szabjunk, aminőket szeretnénk. Napi 
pensio 5 pengő lesz. Ebből evangélikus 
diákjaink lényeges kedvezményt kapnak. 
Ha egész hónapra jönnek, teljes el
látásért, napi négyszeri étkezéssel, 110 
P-t kell fizetniük, amennyiben az élel
mezés lényegesen nem drágul. Ezt a 
kedvezményt azonban csak azoknak 
tudjuk biztosítani, akik június 1-ig 10 P 
előleg beküldése mellett jelentkeznek.

Az üdülő — ahová csak minden fe r
tőző betegségtől mentes diákokat vehe
tünk fel — júliusban a leányokat, 
augusztusban a fiúkat várja. Érdeklődők
nek készséggel küld tájékoztatót 

Glatz József,
evangélikus vallástanító-lelkész,
Rákosszentm ihály, Rákosi-út 95.
T el.: 297-960, 126-os m ellékáll. 
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A toll bajnoka.
Többször irtunk már róla. Ráth Má

tyásnak hívták. A győri evangélikus egy
házközség adta a hazának. Lelkész volt 
és az első magyarnyelvű újság megala
pítója.

1780-ban ültette el Pozsonyban Ráth 
Mátyás a magyar újságírás mustármag
ját, a „Magyar Hírmondó“ -t. (Tudni kell, 
hogy a magyar földön megjelenő első 
rendszeres újságnak, a „Nova Posonien- 
sia“ -nak is evangélikus lelkész, Bél Má
tyás volt a megalapítója.)

Az első szám alig néhány száz pél
dányban jelent meg, de a mai másfélezer 
újságíró mégis Ráth Mátyást vallja aty
jának és példaképének.

Ráth Mátyás emlékét vannak hivatva 
ápolni azok a „Ráth Mátyás Országos 
Vidéki Újságíró Vándorgyűlések“ is, 
amelyeket az Országos Sajtókamara ren
dez évenként különböző városokban.

Az első ilyen vándorgyűlés április 
14.-én Győrött volt, Ráth Mátyás szülő
városában. Az újságírók egyesülete ke- 
gyeletes ünnepség keretében hatalmas 
koszorút helyezett az első magyar újság
író emlékművére.

Isten előtti alázattal büszkélkedünk 
azzal, hogy a nagyhatalommá lett ma
gyar újságírás első tollforgató bajnoka 
Ráth Mátyás evangélikus lelkész lett.

TÉRJ KI, HA TUDSZ!
T é r j k i,  ha tu d s z ! tagadd  meg egyházunka t. 
H o l ta n u lta d  az o lvasást, írá s t,
H o l m egszere tted  ég i szent A ty á n k a t,  
M eg ism erte d  az á ld o t t  szen tírás t. 
G yerm ekéve idben  o t t  v o ltá l bo ldog . 
T á vo lm a ra d ta k  tő le d  o t t  a g o n d o k ;
T é r j k i,  ha tu d s z ! fe le d d  e l m ú lta d a t,
T é r j k i,  ha tu d s z ! Tagadd  meg U ra d a t!

T é r j k i,  ha tu d s z ! tagadd  meg tem p lo m u n ka t, 
Ne té rd e lj  többé o ltá ru n k  elé,
G y ű lö ld  meg k ic s in y  hó fehér to rn y u n k a t,  
M e lyn e k  h a ra n g ja  h ív  a m enny fe lé ,
Ne ő r iz d  meg h a lá lig  a hűséget,
T ö rd  meg az Ű r ra l k ö tö tt  szövetséget;
T é r j k i,  ha tu d s z ! d o b j e l m inde n t m i szent. 
H a dd  s ír ja n a k  őse id  o d a fe n t!

T é r j k i,  ha tu d s z ! tagadd  meg egyházunka t. 
K e rü ld  a ré g i h itte s tv é re k e t,
M ondd  téve lygésnek szent igazságunka t, 
G y ű lö ld  k a já n u l önnön vé rede t.
G ú n yo ld  k i h ő s le lk ű  m á r t í r ja in k a t,
G á ly á k a t vonó b á to r  p a p ja in k a t ;
T é r j k i,  ha tu d s z ! az Ü r  nem megy ve led . 
M ásv ilágon  j a j !  h o l lesz he lyed?

T é r j k i,  ha tudsz az énekeskönyvünke t 
Tagadd  meg és ne vedd kezedbe a z t.
Ne ta rts d  ünnepnek a m i ünnepünket, 
É n e ke in kb ő l ne m e ríts  v ig asz t,
F e le d d  e l lege lső  gye rm ek im áda t,
S k i m e g ta n íto tt r á :  édesanyáda t;
T é r j k i,  ha tu d s z ! ne legyen éneked.
Ne bánd, ha  rom m á v á lik  é le te d !

T é r j- k i ,  ha tu d s z ! tagadd  meg tem e tőnke t, 
H o l n yu g sz ik  m inde n  e lh u n y t rokonod . 
F e le d d  e l az e lő tte d  e lm enőket.
Ne vegyü lhessen p o ru k k a l po ro d .
Ne a k a r j ve lü k  egy ke rtb en  p ih e n n i,
Sem s írba n , sem a m ennyben e g yü tt le n n i,  
T é r j k i,  ha tudsz , fe le d d  a szám adást, 
Tagadd  az ü d vö t és fe ltá m a d á s t!

*  *  *

Én nem té re k  k i,  h item ben m egá llók .
Nem csáb it e l a cs illo g ó  vagyon,
K is é r tő v e l,  v ilá g g a l szem beszá llók,
I g a z  v a llá so m a t e l nem hagyom .
H a hűségem r ú t  á ru lásssá  vá lna ,
M enny ö röm ébő l Jézusom  k iz á rn a ;
Én nem té re k  k i,  nem, nem, sohasem.
Ü gy á ld j,  vagy v e r j meg engem Is te n e m !

S ze n ta n ta lfa i N agy L a jo s .

Hatvan. A nőegyesület április 7.-én 
jólsikerült szeretetvendégséget rende
zett. A műsoron dr. Simon László gim
náziumi igazgatónak az életről ta rto tt 
értékes előadása, Orován Ilona művészi 
zongoraszáma, Regős János szavalata, 
valamint a zeneiskolai trió  és Ángyán 
Máv. főtiszt vezetésével a Máv. zenekar 
két jólsikerült zeneszáma szerepelt.

O L V A S S U K _ A  B I B L I Á T

Nem hagylak titeket árvákul...
Április 21. — Árvák vagyunk! Lukács 

24 :13—21. A legnagyobb igazságok 
egyike ez, melyeknek súlya ma reánk 
nehezedik. Nem értjük a múltat, bizony
talanul állunk a jövendő előtt, m int az 
emmausi tanítványok. Gondolkodj és 
lásd meg egyházunk, nemzetünk elár- 
vultságát.

Április 22. — Az igazi árvaság. Ámos 
8:11—12. Nem az igazán árva, aki szü
le it elveszítette, hanem, aki sem rokon
tól, sem jóbaráttól, sem ismerőstől nem 
kapja meg többé azt a szeretetet, melyet 
ők magukkal a sírba vittek. Vájjon ma 
nem szeretet és béke után sóvárog-e a 
történelem legnagyobb katasztrófája felé 
menetelő emberiség? Kevesen tudják, 
hogy ezt az igéjében önmagát közlő 
Isten adhatja meg nekünk.

Április 23. — Az árvaság oka. I. M ó
zes 3:1—7. Az első emberpár maga mel
lett érezte mindig Istent, míg ellene nem 
szegült az ő akaratának! A teljes árva
ság oka a bűnben keresendő ma is. Jó len
ne egyszer ebből a szempontból átgon
dolni a világ mai helyzetét, nemzeti, egy
házi és egyéni életünket.

Április 24. — Az árvaság következ
ménye. Máté 24 :7— 12. Ez az ige szóról- 
szóra teljesedik ma be a mi szemeink 
előtt és hallásunkra. A Sátán kikérte és 
meg is kapta Istentől a mi nemzedékün
ket, hogy megrostálja azt. Milyen rette
netesek máris az istennélküliség követ
kezményei! Vájjon m it rejt még magá
ban ez az árvaság?

Április 25. — Van szerető mennyei 
Atyánk! János 3:16. Az árva életének 
legboldogabb napja és legnagyobb cso
dája az lenne, ha mégegyszer magán 
érezhetné az elköltözött szülők szerete- 
tét. Ez a csoda vált valóra a Megváltó 
elküldésével. Érzed-e, mennyire „boldo
gító örömhír“ a róla szóló evangélium?

Április 26. — Nem hagy minket ár
ván. János 14 :18— 19. A feltámadott 
Krisztus legdrágább Ígéreteinek egyike 
ez. Nincs ő hozzákötve a történelemhez, 
a tér és idő korlátáihoz, hanem mindig 
it t  van övéi között. Találkoztál-e már 
vele?

Április 27. — A megtalált Atya. Zsolt. 
73:23—26. Így csak olyan ember be
szélhet, aki teljesen eggyé vált ismét 
az egyszer elvesztett Atyával. M ind
annyian ilyenek lehetünk, ha megtaláltuk 
és követjük a feléje vezető egyetlen 
„ú t“ -at. Jövel Urunk Jézus, hogy álta
lad megszabadulhassunk árvaságunkból!

Dombi László.

/ i z  i f f a z i  b é k e .
Az Egyesült Államok elnöke Roose

velt legutóbbi rádiószózatában a követ
kezőket mondotta:

„Keressük a béke erkölcsi alapját. 
Nem lehet a béke igazi, ha megtagadja 
ß testvériséget. Nem lehet tartós, ha 
gyümölcse elnyomás, éhség, kegyetlen
ség, fegyveres erőszak. Nem lehet egész
séges, ha kis nemzetek az erős szomszé
doktól való félelemben kénytelenek élni. 
Nem lehet a béke igazságos, ha kihagy
ják belőle Is ten t. . . “
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ingyenpéldányt küld a Harangszó 
hetenként a szórványba, hitükben 
veszélyeztetett szegény hittestvé
rek erősítésére.

Ezt a fontos szolgálatot azon
ban csak úgy tarthatjuk fenn, ha’, 
előfizetőink pontosan teljesítik\ 
kötelezettségüket és a tehetőseki, 
adakoznak e fontos célra.

Légy tehát pontos a fizetésben/(;
Adakozz a Harangszó szórvány- 

munka já r a!
_  _ ____________________ _ _ , íi

Megszűnt a felvidéki minisztérium.;: 
Jaross Andor felvidéki miniszter benyúj
totta lemondását, s ezzel megszűnt a fel-,; 
vidéki minisztérium, amely a csonka or-j; 
szág és a visszacsatolt felvidék egyesi-! 
tése körüli kérdéseket intézte el. a

m EGYHÁZI  e s z t e n d ő

Kitüntetés. Szent-Ivánv József ország- 
gyűlési képviselőnek, az Országos Luther 
Szövetség választmányi tagjának a Kor
mányzó Űr Öfőméltósága a Magyar 
Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal 
adományozta.

Kunosné Pekingbe érkezett. Szikra
távírón át kapta Misszióegyesületünk a 
hirt, hogy Kunosné Pekingbe megérke
zett. Az Ür hordozza övéit.

A bábonymegyeri evangélikus egy
házközség március 24.-én a presbitérium 
ált,al meghívott Schád Ottó adminisztrá
to rt egyhangú lelkesedéssel meghívta 
lelkészének. Ezzel az 1927 óta húzódó 
lelkészválasztás ügye a legszebb elinté
zést nyerte. Isten áldása legyen az új 
lelkészen és a gyülekezeten.

Az Evangélikus Misszióegyesület 
utazó titkárt á llíto tt be szolgálatába 
április 1-vel Terei Endre segédlelkész 
személyében, hogy evangélikus gyüleke
zeteinkben a Misszióegyesület munkáját 
ismertesse és a misszió ügye iránti sze- 
retetet és felelősséget gyülekezeteink

szivére helyezze. Kérjük e hir útján is
a lelkipásztorokat, hogy gyülekezeteik 
ajtaját nyissák meg utazó titkárunk 
előtt, munkájában támogassák és hív
ják meg gyülekezetükben való szolgá
latra. Címe: Terei Endre, Budapest, VIII., 
Eszterházy-út 12.

Szarvas. Pünkösdkor tartja a szarvasi 
KIÉ 10 éves jubileumát, melynek kere
tében két napos körzeti ifjúsági kon
ferencia lesz. Központi gondolat: A
Szentlélek hatalmában. A szarvasi KIÉ 
szeretettel hívja és várja a környék 
ifjúságát.

A Nyíregyházi Evangélikus Nőegy
let április 7.-én tartotta „Világ protes
tantizmusa“ című előadássorozatának 
utolsó vallásos estjét, a következő mű
sorral: Közének. Imádkozott Máczay
Lajos gimn. vallástanár. Énekelt az egy
házi vegyeskar, Krecsák L. karnagy ve
zetésével. A világ protestantizmusa: 
Anglia. Előadó: Szabó József győri ig. 
lelkész. Énekelt Ági Gézáné, Garanvöl- 
gyi Vilmos tanár orgonakíséretével. 
Imádkozott Túróczy Zoltán püspök. Köz
ének.

A Budapest-Angyalföldi Luther Szö
vetség és Nőegylet folyó évi április hó
7. -én rendezett szeretetvendégségén 
dr. Schulek Tibor lelkész „Bornemisza 
Péter“ -ről ta rto tt előadást. Rimár 
Jenő bibliát magyarázott. Pauer György 
hegedűművész játékát harmóniumon k í
sérte Koch István karnagy. Tiszai Mag
da, Fayl Erzsi, Pongrácz Margit zene- 
akadémiai növendékek irredenta és finn 
énekeket adtak elő nagy hatással. Sza
valtak Rosta Ilona és Tiszai László. A 
„Megosztott biblia“ című jelenetet elő
adták: Brugger Janka, Beke Kató, Ber
talan Ilonka, Hegedűs Edit, Ruttkai 
Lenke, Karádi Katalin. Az est bevétele 
118.76 pengő volt.

A Pápai Evangélikus Énekkar április
8. -án hangversenyt rendezett. Megnyitót 
mondott dr. Huszár István, szavalt Ku
szák István a Soproni Frankenburg Iro 
dalmi Kör titkára. Hegedfiszámot adott 
elő Bácsi Sándor és Köcsky László, 
zongorán kísért Csernussák Olga. Éne
kelt Rózsa János, zongorán kísért Gáti 
Samu. Monológot adott elő Szakács Gá
bor. Énekelt az Evangélikus Énekkar 
Ágoston József és a Perutz Gyári Ének
kar Pernyeszi Ferenc vezetésével.

Alsószeli. Az alsószeli evangélikus 
kultúrkör április 14.-én tartotta rendes 
évi közgyűlését. A kultúrkör, mely 
1924-ben alakult, a cseh megszállás ide
jén is magyar nemzeti szellemű evan
géliumi kultúrműködést fe jtett ki, s fenn
állása óta évről-évre nagyobb ered
ményt ért el a népművelés terén. A köz
gyűlést Szalontay Oszkár esperes, az 
egyesület elnöke ny ito tta  meg. Titkári 
jelentés beszámolt az egyesület műkö
déséről a most letelt kultúrévadban. A 
kultúrkör 5 vallásos estélyt, 8 ismeret- 
terjesztő kultúrdélutánt, 2 vetítettképes 
előadást, 10 szinielőadást, 1 énekkari 
hangversenyt és 7 ünnepélyt rendezett. 
A közgyűlés kimondotta, hogy az egye
sületet továbbra is fenntartja „Alsószeli 
Evangélikus Luther-Kultúrkör“ néven. 
Stark Sándor nyug. ig. tanító a pénz
tár állapotáról tett jelentést, majd a 
közgyűlés a tisztújítást ejtette meg. E l
nök újból Szalontay Oszkár esperes, 
titkár Boros Béla igazgató-tanító lett.

Igazi Keresztanya.
Egy alföldi tanítónk levelét ol

vassuk. Fölmelegszik a szívünk 
minden során. Szól egy kereszt
anyáról, aki az ottani tanyavilág
ból négy gyermeket szedett össze 
— kettő keresztgyermeke, kettő 
idegen — és fogadott házába több 
hétre, hogy a gyermekek konfir
mációi oktatásban részesüljenek.

Ez a keresztanya többet csele
kedett, mint aki százpengős arany
órát vesz keresztgyermekének mé
teres aranylánccal!

H E T I  K R Ó N I K A

Meglepetésként hatott a múlt héten 
Dániának és Norvégiának Németország 
által történt hirtelen megszállása. A né
metek azért tették ez a hirtelen lépé
süket, hogy angol megszállás ellen o l
talmukba vegyék ezen országokat. Az
óta heves és erős tengeri harcok dúl
nak északon a norvég vizeken. Angol 
és francia csapatok Északnorvéeiábnn 
partra szálltak. Egyébként a német csa
patok az elfoglalt norvég katonai tá
maszpontokat erősen tartják. — Össze
ütközés fenyeget Japán és az Egyesült 
Államok között a holland-indiai kérdés 
miatt. — Az olaszok tengeri csapatokat 
vontak össze az Égéi tengeren. — Ro
mánia megtiltja a gabonakivitelt. — 
Anatoliában ismét rombadöntött a fö ld
rengés öt falut. —• Az újvidéki gabona
tőzsde titkára megállapítja, hogy a du
nai államoknak rossz termés esetén is 
elegendő gabonájuk lesz. — A finnek
től elvett Karjalában képviselőválasztá
sokat tart a szovjet. — Megindult az 
építő munka az árvízsújtotta vidékeken. 
•—• Az élelmiszerellátás szabályozása cél
jából a kormány bevezeti a cukor- és 
zsírjegyeket.

Husvét utáni 4. vasárnap
98. z s o ltá r .

Biztatás ez a zsoltár arra, hogy éne
keljetek! Énekeljetek, mert az énekben 
mindent Isten elé vihettek. Örömötöket 
épúgy, mint fájdalmatokat. Az énekben 
erőforrásra találhattok, megnyugodhat
tok, Isten szavára visszhangot adhattok. 
A keresztyén élet tartozéka az ének. 
Minél inkább érzi az ember, hogy sokat 
tesz velem az Isten, annál inkább fe l
buzdul az Ő magasztafására. Evangéliku
sok! Sokat tett veletek Isten! Magasztal
játok Öl! Énekeljetek!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy nagy dolgokat cselekszik ve

lünk naponként: bajainkban megsegít, 
bűneinkből megszabadít.

Hogy lelkünk Feléje szárnyalhat és 
Őt magasztalhatja.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy válságos időkben jobb keze le

gyen segítségünk és szentséges karja 
1egyen oltalmunk.

Hogy a népeket szabadítsa meg bű
neikből és a föld határai zengjék ma
rasztalásának énekét.

HÍREK
D. Raffay Sándor bányakerületi 

nüspök, akinek balesetéről hírt adtunk. 
Isten kegyelméből felépült és hivatali 
munkáját újból megkezdte.

D. Dr. Prőhle Károly soproni egye
temi tanár szolgálatának 40. évforduló
jához érkezett. Az évforduló alkalmából 
a hittudományi kar tanárai és hallgatói 
jókívánságokkal keresték.fel és üdvözöl
ték a nagy tudóst. Az ország minden 
részéből érkező jókívánságokhoz fűzzük 
mi is szívből jövő áldáskívánságunkat.
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A surdi ifjúság i egyesület m űkedvelő  
előadást rendezett. A tiszta jövödelem  
35 pengőt eredm ényezett, az egyesület 
saját céljaira. Szerepeltek: Biacs K atalin , 
Büki Juliska, D ervadics M arika , Döm e  
Bözsi, Im re Juliska, V arg a  Erzsébet, 
Vass M ária , Borsos Ferenc, Im re István, 
Im re Illés István, Kun Ferenc, Kun Jó
zsef, Kun László, Sári János, V arga  Jó
zsef, Vass József.

Balatonszepezd. Az evangélikus le 
ányegyház a re form átus ifjúság k ö zre 
működésével április  hó 7.-én ku ltúrház  
termében műsoros délutánt rendezett, 
m elynek tiszta jövödelm e 87 P volt, eb
ből a finn testvéreknek 27 P, az árvíz- 
károsultaknak felsegélyezésére 60 pen
gőt fo rd íto tt. M űso r a következő volt: 
P ataky Antal p resbiter m egnyitó ja  után, 
ének, szavalatok, m ajd  színre k e rü lt 
„N apfényt a szívedbe“, és az „U j zsol
tá r“ című színmű, m elyeknek szereplői 
nagy sikert a ra ttak . A záróbeszédet No- 
vák E lek kővágóörsi lelkész ta rto tta  a 
finnek és m agyar á rv ízkárosu ltak  szo
m orú helyzetéről. A Him nusz eléneklé- 
sével é rt véget az ünnepély.

Az ipolyvecei ifjú ság  Herm ann Jó
zsef tan ító  vezetésével a tél folyam án  
hetenként kétszer ta r to t t  összejövetelt, 
m elyeken bibliaolvasás, a tagok kö zre 
működésével ének, im a, szavalatok, fe l
olvasások h angzo ttak  el m indnyájuk  
le lki épülésére. Farsang  idején vidám, 
böjtben vallásos vonatkozású műkedvelő  
előadásokat ta r to tta k . E zek  egyikén, az 
ötvenedik előadás alkalm ával a volt 
tan ítványok m egható szavak k íséreté
ben értékes a já n d é ktá rg y a t n yú jto ttak  
át tan ító jukn ak  h á lá ju k  és szeretetük  
je léü l. Tavasztól őszig a m unkaidő be
á lltával, hetenként egyszer van össze
jövetel.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Szovjetoroszország. Az 1937. évi 

népszámlálás a lkalm ával m inden orosz
nak be ke llett vallan ia  vallási hovatar- 
tozandóságát. A z eredm ényt soha sem 
te tték  közzé. Az azonban tény, hogy 
az 1939. évi népszám lálási évről a v a l
lási rovatot m ár e lhagyták.

Japánban az ifjú ság  körében nagy 
keresztyén m egm ozdulások vannak. Ez  
annál csodálatosabb, m ert évekkel ez
e lő tt sokan kom m unista gondolkodásúak  
vo ltak  közöttük. A  m ú lt év októberében  
a kyotó i egyetem re m eghívták  Kagavát 
előadásra és m egengedték, hogy előadá
sát az egyetem nagyterm ében tartsa, 
ahol eddig keresztyén gyűlést még nem 
tartha ttak .

K Ü L Ö N F É L É K
Luther egyik eredeti levelét, amely 

egészen jó  állapotban van s egy jó l k i 
vehető pecsét tesz értékessé s am elyet 
egy ik  barátjához in tézett, 2600 m árkáért 
vették meg.

M ég  mindig vannak rabszogák. A
legújabb statisztika szerin t még m indig  
ötm illió  rabszolga van a világon. A leg 
több Ethiópiában, Kínában és A ráb iá 
ban van.

D rágu l az élet. A háborús á llapot 
mindenütt ezt vonta maga után. L eg 
nagyobb a drágulás Belgiumban, Angol-' 
országbarí, m a jd  Dániában, H ollandiában  
és az északi állam okban. Kisebb N ém et
országban és m ég kisebb M agyarorszá
gon.

J Ó  K Ö N Y V E K
B l u m h a r d t  J á n o s  K r i s t ó f :  Gyó-

g y u lá s  ú t ja .  F o r d í to t ta  S ze rb  A n n a . K ü 
lö n ö s  k ö n y v  je le n t  m e g  a m a g y a r  e v a n 
g é lik u s  k ö n y v p ia c o n .  B lu m h a rd t ,  n é h a i 
m ö t t in g e n i le lk é s z  s z á m o l be  e k ö n y v 
b e n  az ő b e te g g y ó g y í tá s a iró l.  K é ts é g te 
le n , h o g y  az U r  Jézus  n e m csa k  k ö z v e t
le n ü l m a g a , h a n e m  ta n ítv á n y a i ú t já n  is  
g y ó g y í t o t t  b e te g e k e t.  A z  e lső  k e re s z ty é n  
e g y h á z b a n  az ig e h ird e té s t  h a ta lm a s  je 
le k  k is é r té k .  A z  Ü r  p e d ig  m a is  u g y a n 
az. S ha  az ig é t  m a  n em  k ís é r ik  m in d ig  
je le k ,  a n n a k  m i  v a g y u n k  az o k a . B lu m -  
h a rd tn a k  n a g y o n  s o k  cso d á la to s  b e te g -  
g y ó g y ítá s a  v o l t .  N e m  ra jo n g á s  v o l t  ez 
és n e m  is  k u ru z s lá s .  B lu m h a rd t  soha  
s e n k in e k  n e m  m o n d ta , h o g y  ne  m e n je n  
o rv o s h o z , — e lle n k e z ő le g . És so h a  sen
k i t  n e m  g y ó g y í t o t t  m e g  csak a te s té r t ,  
h a n e m  g y ó g y í tá s a  m in d ig  m e g té ré s s e l 
k a p c s o ló d o t t .  ■— M in d e n k in e k  a já n l ju k  
e z t a k ö n y v e t.  M e g lá tn i b e lő le , h o g y  az 
Ü r  m e n n y i á ld á s t s z á n t n é p é n e k . E z e k e t  
az á ld á s o k a t m a jd  b iz o n n y a l v issza  is  
a d ja , ha  k i t a r t ó a n  k é r jü k .  Á ra  3 p e n g ő .  
M e g re n d e lh e tő  e c ím e n : S ze rb  A n n a  
m ű fo r d í tó ,  B u d a p e s t I I .  O la s z -fa s o r.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
K. I. Kispest. A  küldött bélyegeket 

és s tan io lpapírt köszönjük. —  T . Zs. 
Székesfehérvár. A  Keresztyén Igazság  
címére tovább íto ttu k  rendelését 20 f i l 
lé r portó  levonásával. Bélyeget, stan iol
p ap írt a Kis Harangszó kiadóhivatala  
éppúgy, m int a m ienk öröm m el fogad  
el, nyugtáz és továbbít.

M A G Y A R  G A Z D A
Őszi gabonák felülvetése. A  m últ 

ősszel kb. 10% -ka i kevesebb őszi gabo
nát vetettek el, m in t más években. A 
fagy sok helyen ezeket is tönkretette. 
Többen ki is szántanák, ha erre idejük  
lenne. Célszerű ezeket hajdinával, b ük
könnyel, lóherével, lucernával felü lvetni, 
ami által a takarm ányterm ést növeljük  
meg.

G yüm ölcsfák átoltása. Az alany k o 
ronáját levágjuk, a metszlapot k is im ít
ju k , az oltóvesszőket 2— 3 szemre vág 
juk , két o ldalró l élre farag juk, az alanyt 
bevágjuk és az él re fa ragott oltóvésszőt 
a bevágásba helyezzük és raffiával le 
kö tjük , m ajd oltóviasszal bekenjük, hogy 
ahhoz se víz, se napfény, se levegő ne 
jusson. Azután az o ltást k ikö tjük , hogy  
a szél ki ne törje.

T erm ényárak: Búza 20.25— 21.25, rozs 
16.45— 16.90, sörárpa 20.85— 22.85, ta k a r
m ányárpa 18— 18.75, zab 20.80— 21.05, 
kukorica  21.75— 21.85.

HARANG SZÓ PERSELYE.
A következő adom ányok to lytak b e :

H o rvá th  Sándor M ersevát, László Ká- 
ro ly  Jánosháza, Ú jv á ri M a rg it Rákospa
lo ta , Tóth  Kálmán Sztgotthárd , Benczik  
Sam u Simaság, H oléczy Jánosné B alaton- 
arács, özv. Rehák Jánosné Sárszentm ik- 
lós, Bárdos Lajosné Kapuvár, Puskás K á l
mán Ostffyasszonyfa, özv. P indor Já
nosné Bánszállás, H o llósy  József Bpest, 
Kaposvári Józsefné Bpest, özv. M észá
ros Pálné Győr, H o rváth  Erzsébet Keme- 
nesmagasi, Asbóth Sándor Börcs, özv. 
Szalay Dénesné Jobaháza, id. G yö rg y i 
Sándor Meszlen, Csokonai V ilm os Ceg
léd, Schöpf Gyula G yőr, Döm ötör Sán
dor Káinon, özv. M ihátsi Pálné C ell- 
döm ölk, özv. Simon Jenőné Szom bat
hely, Schermann Gusztáv M edgyesrem e- 
te, Bárány Gyula G yőr, Kovács E rnő  
Celldöm ölk, Kovács Sándor C elldöm ölk, 
W eiszm andl H enrik  G yőr, özv. H atvan  
Ferencné Sopron, özv. Csonka Józsefné 
Pestszentlőrinc, M undloch István Rákos
keresztúr, Kozmann Nándorné Kassa, 
60— 60 fillér.

Sujdt készitmenyü útitáskák, hői- 
tuskük, pénztárcák, levéltáraik,akta 

2  es iskolatáskák stb. a legnagyobb 
•6 választékban és a legolcsóbb arban

v *  HJ X  H » n é l
Győr, Baros$-úl 2 .

K ö l c s ö u s e g é l v z ő  é p ü l e t

Vásárlásnál kérjük a Harangszóra h ivatkozni.

V arg h a  Gyuláné verses kötetére még 
egyszer felh ívjuk olvasóink figyelm ét. 
H a ke llő  számú jelentkezés érkezik reá, 
akkor őszre m egjelen ik körülbelül 250 
oldalon. Ára fűzve 3 P, vászonkötésben 
4.20 P. A könyv megkapása után k ü l
dendő be. Jelentkezni lehet május 15-ig  
a szerző címén: Budapest 11., Keleti Ká- 
ro ly-u . 33. 1— 1

„ B É T H E L “ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalm at, g yó gyu 
lást kereső nőket, fé rfia k a t. Békés o t t 
hont b iztosit. Alpesi k iim a, diéta, ápo
lás. T á jé k o zta tó t küld. Cím : B É T H E L  
Diakonisszaötthon Kőszeg. Vas megye.

19— 26

S z a k á c s n ő t  keres május 1-re ötven 
személyes intézet. C ím  válaszbélyeg e lle 
nében a kiadóban. 2— 2

F in n ek  javára, k e ttő  pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve  
szállítom  a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. N agy  Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1— 2

Aa eredet! kisméretű

L m t l s e r - r é a K s á k
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. —  C ím :
Jáno sa  La jos vésnök; mfunímfe.
BeEyoßzqlL, Jflfvanveft ta  ;Aoz!óazogefc gyArtAea.

S as o zsh h  a t h  -3 á y, P ö s p ö k -b a iá r
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A Tiszántúlnak Debrecentől Szegedig 
egyetlen gyakorlati irányú leányközép
iskolája, vagyis leányliceuma van: a 
szarvasi evangélikus leányliceum. Ez az 
iskola, a vele kapcsolatban szervezendő 
tanítónői akadémiával együtt, tanítónői 
pályára is képesít; a négy évfolyamú 
leánylíceum érettségi vizsgálata pedig, 
a tanítónői akadémia elvégzése nélkül, 
képesít mindazokra az életpályákra és 
főiskolákra, amelyekhez nem kívántatik 
meg a latin nyelvi érettségi vizsgálat. 
A szarvasi evangélikus leánylíceum mel
lett internátus is működik, melyben ol
csó és kényelmes elhelyezést és ellátást 
kapnak a leánylíceum vidéki tanulói. Az 
internátusba való fölvételért június hó 
1-ig kell folyamodni az igazgatóhoz be
nyújtandó fölvételi kérvénnyel; ehhez 
melléklendők eredetiben, vagy másolat
ban: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. 
hatósági bizonyítvány a családfő laká
sáról és foglalkozásáról, 3. a folyamodó 
legutóbbi osztálybizonyítványa. Az in- 
ternátusi ellátás díja havi 50 P. A többi 
díjakról és egyéb tudnivalókról az igaz
gató nyújt tájékoztatást. 3—6

Az evangélikus tanítók egyesületé
nek üdülőházi bizottsága 1940. évi októ
ber hó 1-én kezdődő 3 (három) évre, 
1943. évi szeptember hó 30-ig a révfü
löpi (Zala vm.) üdülőházában gondnoki 
állásra pályázatot hirdet. A gondnok 
anyagi felelősségének biztosítására 2000 
(kettőezer) P óvadékot tartozik letenni. 
Részletes feltételek: Siklósi Kálmán ev. 
iskolai igazgatónál Aszód, Pest megye 
tudhatók meg. 3—4

w i h A & * t ,
SáöSZ^RUT
legolcsóbban

8§TIXSíÉ-t«l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10 9 o engedményt kap 1

Üz l e t b e n  elhelyezkedést keres 15 
éves evangélikus leány. — Ajánlatokat: 
Bödecs Károlyné, Nagylengyel, Zala m. 
címre. 2—2

D áhlia  k e d v e lő k  f ig y e lm é b e !
Olcsó dáhlia gyűjteményt ajánlok. 10 

darab 10 lajtában névvel ellátva külön
böző színekben 5.-P. csomagolással egy- 
gyütt, mig a készlet tart. — Kanna. Be
gónia. Gladiolus és más egyéb növények 
nagy választékban.

K u lik  A nd rás k erté sze te
1—2 N a g y k o p á n c s ,  156. up. Tótkomlós.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A Luther Otthonban, az Egyházegye
tem egyetemi és főiskolai internátusába 
(Budapest, VIII., O llői-út 24. sz.), a jövő 
1940—41. tanévre több, tanulmányait bu
dapesti egyetemen, illetve főiskolán fo ly
tató ifjú  lesz felvehető. Pályázhatnak 
evangélikus, esetleg református ifjak. A 
felvételi kérvény, a Luther Otthon-sze
mináriumi bizottságához intézve, az i l 
letékes egyházkerület püspökéhez folyó 
évi június 15.-éig nyújtandó be. A kér
vény mellékletei a következők: 1. Szü
letési anyakönyvi kivonat. 2. A közép
iskola V ili. osztályáról szóló bizonyít
vány, az érettségi bizonyítvány, (pótló
lag is beküldhető junius hó 30,-áig, köz
vetlenül a Luther Otthon címére), i l 
letve, ha a folyamodó már egyetemet, 
vagy főiskolát látogatott, az index. 3. 
Hatósági orvosi bizonyítvány. 4. Önélet
rajz, amely a folyamodó lelkületébe be
tekintést enged és a családi körülmé
nyekre, vagyoni viszonyokra és zene
ismeretre is kiterjeszkedik. 5. Az ille 
tékes lelkész által kiállítandó bizonyít
vány, amely az' if jú  valláserkölcsi ma
gatartásáról részletesen szól és a folya
modó szüleinek esetleges egyházi szol
gálatairól is megemlékezik. 6. Az atyá
nak, illetve a törvényes gyámnak hiva
talos kötelezvénye, amelyben a díjak f i 
zetésére és okozott károk megtérítésére 
kötelezettséget vállal. 7. Válaszboríték 
ajánlott válasz céljaira megfelelően fe l
bélyegezve. A Luther Otthon által fe l
számított tartásdíj összege évi 780—930 
pengő aszerint, hogy az illető többed- 
magával vagy egyedül lakik. Tájékoz
tatóval az intézet igazgatósága szívesen 
szolgál.

Budapest, 1940. április 30.
Sándy Gyula s. k. 

műegyetemi tanár, elnök.

R ezessy  Z o ltá n :
A h arm ad ik  birodalom .

I. kötet;
az uj Németország politikai és társadal

mi rajza.
II. kötet:

az uj Németország kulturképe.
Ára kötetenként 3.-P. A kettő együtt 
5.-P. Megrendelhető a Harangszónál.

Elsőrendű
győri Hentesáru
nagy választékban kapható 
szives pártfogást kér 4—4

Ágoston Eszter
Sxombalßely.
Szemben a z  o rszá g zá sz ló v a l .

A rozsnyói evangélikus kereskedelmi 
középiskola hazánk egyetlen evangéli
kus kereskedelmi iskolája. A nemrég 
felszabadult Felvidék egyik leggyönyö
rűbb fekvésű, magaslati levegőjű, k l i
matikus éghajlatú városkája sok diákot 
vonz. Nem hiába nevezik Rozsnyót „Sa- 
jóparti Athénnek“ ! A kereskedelminek 
női tagozata is van. A jövő tanévben 
az I. és II. évfolyamra lehet beiratkoz
ni. A kereskedelmi mellett külön fiú- 
és külön leányinternátus is működik, 
ahova az evangélikus koed. polgári is
kola és a gimnázium növendékei is fe l
vehetők. Az internátusokba való felvé
telért június 15-ig lehet folyamodni az 
iskolák igazgatóságánál. Az internátus 
ellátási díja havi 60 P. Evangélikus ta
nítók, lelkészek gyermekei és árvái ked
vezményt kapnak. Egyéb tudnivalóról, 
valamint a kereskedelmibe és polgáriba 
való felvétel feltételeiről az iskolák igaz
gatói adnak tájékozódást. 1—2

M IT  NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, bales-t sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egvházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyosttletre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8— le (Ev bérház.) Telefon: 186-332, valamint 
a kerületi fiókok . Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő iavadalmazAssal tagszerzőket. hölgyéből fo

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem örzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)

V illa n y s ze re lé s i v á l la la t
Győr, R ákóczi F eren c-u . 8. a la tt

Épület- és motorszerelés. Rádiójavítás 
és karbantartás. E szakmába vágó ösz- 
szes javítások. — Villamossági cikkek 
árusítása. Modern csillárok. — Rádiók.

H E  B E N  S T R E I T  KÁROLY
villanyszerelő mesternél. 2—4

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10. 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

8—8

Anyáknapi jelenetek tanulságos, ne
velő tartalommal, több szereplővel. 3 
darab kisebbeknek, nagyobbaknak 90 f., 
kisebbeknek egy-egy jelenet 40 f. Meg
rendelhető a szerzőnél: Evva Leona ta
nítónő, Ózd. 1—1



A lap íto tta !

K A P I  B É L A
1910-ben

Laptu la j d o iioa : 

Dunintúli Luther-8zövetsig.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan m alléklat ta né * a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

3Í. évfolyam.

Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk?
Az Or a ml oltalmuakl

1?. színi.

A  Harangszó 
■zarkaaztö-kladóhlvatala

G Y Ő R
í  11., P e lő fi- té r 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 f illé r , 

félévre 2 P  40 fillé r , 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 
negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postac8ekk8zámla: 30,626.

A lelki élet rendje.
Te pedig, am ikor im ádkozol, menj be 

a te belső szobádba és a jtódat bezárva, 
im ádkozzál a te A tyádhoz. M áté  6 : 6 .

Sok hívő ember a véletlenre bízza a maga lelké
nek táplálását. Akkor olvas bibliát és akkor imád
kozik, ha ideje kerül rá.

Sátánnak azonban gondja van arra, hogy ne 
kerüljön rá ideje.

Reggel kissé tovább feküsznek az ágyban s aztán 
a sok munka annyira sürgeti őket, hogy az imád
kozást későbbi időre hagyják.

Délben telve van a fejük a nap sokféle gondjá
val, tennivalójával. Nem is gondolnak arra, hogy 
táplálják a lelkűket.

S estére olyan fáradtak, hogy csak leroskadnak 
s akárhányszor elalusznak, még mielőtt imádkozná
nak.

Nem, arra nem k e r ü l  idő, hogy bibliát olvas
sunk s imádkozzunk. Erre időt kell k e r í t e n ü n k .  
Ügy kell berendeznünk a magunk napi programm- 
ját, hogy erre jusson idő. Olyan korán kell reggel 
fölkelnünk, hogy legyen időnk és kellő nyugalmunk

az Ür előtt való megcsendesedésre, mielőtt belevetjük 
magunkat a napi munkába a maga kísértéseivel, küz
delmével és szenvedéseivel. Aki az Ür színe előtt kezdi 
a napot, az olyasmit kap útravalóul, ami szent egyen
súlyban tartja  egész napon át.

Testünk táplálására valamennyiünknek gondja 
van. Elintézzük alaposan és rendszeresen. Három
négy étkezési időnk van naponként.

Testvérem! Ugyanilyen rendszerességgel viselj 
gondot a lelkedről. S hogy ennek mi a hatása, az 
senkit sem fog jobban meglepni, mint téged maga
dat. Meg fogod tapasztalni, hogy nem holmi boszor
kányosság az Istenben való gazdag, egészséges élet.

A kegyelmi eszközöknek igaz szívvel való és 
rendszeres használata ép azt nyújtja az őszinte lélek
nek, amit az Ür Ígért: az életet, a b ő v ö l k ö d ő  életet.

Félre tehát minden hanyagsággal! Vessük alá 
magunkat a szent rendnek és fegyelemnek! így majd 
a kellő tervszerűséggel alakul lelkünk táplálása.

Isten nem a rendetlenségnek az Istene.
Öle Hallesby. — Bt. Podmaniczky Pál.

Az ég és a föld.
Néhány évvel ezelőtt finn evan

gélikus testvérek jártak Magyar- 
országon. Itteni utazásaik során 
többek között a Hortobágyra is 
ellátogattak. A hegyekhez szokott 
finnek nem tudtak hová lenni a 
csodálkozástól, amikor meglátták 
a hatalmas kiterjedésű síkságot és 
felette az égboltozatot, amelyből 
sem hegyek, sem dombok semmit 
el nem takartak a szemük elől. 
Ilyen nagy darabot az égből ők 
otthon sohse láttak. Az egyik finn 
a hortobágyi égboltozat látásától 
elragadtatva, így k iá lto tt fel: „M i
lyen nagy darab eget adott az Isten 
a magyarnak!“

Igaza van a mi finn testvérünk
nek. Nagy darab eget adott az 
Isten a magyarnak. Mások kell, 
hogy figyelmeztessenek erre ben
nünket.

A magyar embernek sokszor 
van dolga az éggel. Ha már hosz- 
szú ideig tart a szárazság, fel-fel- 
néz az égre: borul-e már, jön-e 
valamerről az esőt hozó felhő? Ha 
kelleténél több az eső, akkor meg 
azért jártatja szemét az égen, taka- 
rodnak-e már a felhők, derül-e 
már? Népdalaiban pedig semmi se 
szerepel olyan sokat, mint az ég 
csillagai. Azután, ha azt akarja 
tudni, hány óra van, nem kell néki 
a zsebóra, enélkül is el tud ő iga
zodni a nap állása után. A köz
beszédben meg sokszor az Isten 
neve helyett is eget mond.

Amelyik népnek a földje fölé 
olyan nagy darab eget adott az 
Isten, annak a népnek a lelkében is 
nagy darab helyet kell, hogy el
foglaljon az ég. Vigyázz magyar 
népem, hogy aJ^W pá^eljie t any-

______________ L__ firrn n iii T..«_.  r _____________

nyira szeretsz, el ne takarja sze
med elől az eget! Szeresd a földe
det, becsüld meg, de lásd meg, 
hogy amint azt a földet is felülről 
jövő áldások éltetik és terméke
nyítik, a nap, az eső, a szél, úgy 
onnan felülről jön lelked számára 
is minden jó adomány és tökéletes 
ajándék. Az a fölénk boruló nagy 
darab ég tanítson arra, hogy a 
földön járó, de az égre néző nép 
legyünk. Ne csak azért nézz fel az 
égre, hogy felhőket keress rajta 
és ne csupán népdalaidban emle
gesd, hanem úgy nézz oda, m int 
a zsoltáríró: „M iko r látom egei
det, a te ujjaidnak munkáját, a 
holdat és a csillagokat, amelyeket 
teremtettél: micsoda az ember
—  mondom —, hogy megemléke
zel róla és az embernek fia, hogy 
gondod van reá?“ (Zsolt. 8, 4—5.)

1940. április 28.
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Ahogyan föléje borul az égbolto
zat a földnek, úgy hajol fölénk az 
Isten oltalmazó és éltető szeretete. 
Ha feltekintesz az égre, jusson 
eszedbe áldozócsütörtök áldott 
üzenete: a mennybe szállott Krisz
tus, aki onnan fog majd egyszer 
visszajönni a földre „íté ln i eleve
neket és holtakat“ . A hívő keresz
tyén léleknek ezzel a nagy és szent 
várakozásával tekints az égre, úgy 
mint aki nem bízza magát földi 
„krisztusokra“ , hanem onnan felül
ről várja az ő Megváltóját.

Molitórisz János.

Cevél egy 
keresxíanyá&ox.
Kedves Hittestvérem!
Levelét köszönjük. Szerkesztői üzene

tekben várt rá rövid választ, mi mégis 
külön levélben felelünk. Tesszük pe
dig ezt azért, mert úgy érezzük, hogy 
levelünkkel sok evangélikus hívünkhöz 
szólhatunk és olyan húrt pendíthetünk 
meg népünk lelkében, mely Istent ma
gasztaló hangot ad és áldást jelent.

Nem szeretünk minden szire-szóra 
dicsérni senkit, nehogy hízelgéssé, vagy 
elkapatássá legyen szavunk, Önt mégis 
megdicsérjük most. Megdicsérjük azért, 
hogy levelében — s hisszük, ez a szívé
ben is megvan — nagyon sok kereszt- 
szülőt megszégyenítő módon juttatja k i
fejezésre azt a felelősséget, amit kis 
keresztgyermeke iránt érez. Istenem,

hányán vannak, akik keresztgyermekeik
kel egyáltalában nem törődnek, vagy 
csak addig törődnek, amíg keresztvíz 
alá tartják őket, s amikor a konfirmá
ciójuk ideje eljön. Annál szebb, hogy Ön 
felelősséget érez még alig 20 hónapos 
kis keresztgyermekéért, aki evangélikus, 
azonban az anyja katolikus, s erősen 
foglalkoztatja a kérdés, milyen imádsá
got is kell vele tanítani, hogy az evangé
likus élet talaján tanuljon meg járni a 
gyermek. Hányán vannak, akik — saj
nos —- keresztszülő létükre soha nem 
gondoltak arra, hogy m it is imádkozik 
a keresztfiam, vagy keresztlányom!? I t t  
ragadjuk meg az alkalmat, hogy felhív
junk minden keresztszülőt: Testvérek, 
érezzétek felelősséget a keresztgyerme
keitekért, ne csak amikor keresztvíz alá 
tartjátok, vagy a konfirmáció idején, 
hanem egész életében. Tegyétek le lk i
ismeretetek kérdésévé: Hogyan nevelő
dik lelkileg, m it imádkozik a kereszt- 
gyermekem? Jár-e templomba? Olvas- 
sa-e a Bibliát? Jó evangélikus példákat 
lát-e maga előtt? Környezete építi-e a 
lelkét? Hiszen azt fogadtam meg, hogy 
felelős leszek érte!

Kedves Hittestvérem! Ön ezt a fele
lősséget hordozza magában. Megdicsér
jük érte és örülünk annak, hogy levelé
vel alkalmat adott nekünk arra, hogy 
minden keresztszülő felelősségét fe l
ébresszük evangélikus keresztgyermeké
vel szemben ezzel a kérdésünkkel: Így 
teszel-e te is?!

Ami már most azt a kérését ille ti, 
hogy keresztgyermeke számára kis 
imádságokat közöljünk, készséggel te
szünk eleget óhajának s egyidejűleg 
postán elküldjük ezeket b. címére. Sze
retnénk azonban ezzel kapcsolatban egy
két megjegyzést tenni. Egyik megjegy

zésünk az, hogy 20 hónapos kis gyer
mek még beszélni sem igen tud, nem
hogy imádkozni. S ha már kezdi ta
nulni az imádságnak a nyelvét, bizony 
annak az imádsága se lehet különb és 
másabb, mint a 3—6 éves gyermeké, 
vagy a felnőtt tanítványoké. S tudja, 
Testvérem, hogy őket Jézus milyen 
imádságra tanította. Legelőször hát az 
Ön kis keresztgyermeke is ezt tanulja 
meg. S emlékszik az Ön első gyermek
kori imádságaira, amelyekre az édes
anyja tanította? Meg tudná rájuk a 
keresztgyermekét tanítani? Kísérelje 
majd meg! Egyébként s ez másik meg
jegyzésünk, nehéz it t  előírásokat adni. 
Nem is akarjuk ezt tenni. Azt tartjuk, 
hogy minden imádságban — akár gyer
mek, akár felnőtt imádkozza — a leg
fontosabb, hogy a megfeszített és fe l
támadott Jézushoz és az Ö nevében az 
egy igaz Istenhez és ne máshoz imád
kozzunk! Ezt tartsa szem előtt Ön is!

Ilyen értelemben hordozza csak fele
lősséggel kis keresztgyermekének sor
sát. Boldog az a gyermek, akit ilyen 
felelősséggel karolnak fel a keresztszü
lők. Adja Isten, hogy ennek az aggódó 
felelősségérzésnek az áldását megláthas
sa keresztgyermekének hívő öntudatos 
evangélikus keresztyén életében és érte 
dicséretet kaphasson ne tőlünk, hanem 
a minden gyermeklelket számonkérő Is
tentől.

Testvéri szeretettel köszöntjük.

Sövel S ze n tlé lek  Ssíen, 
T a r ts  meg m in ke t igédben ; 
Ne legyünk seíéíségben, 
J lta rad junk  igaz  h itben.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 20

I r ta : Mohr Gedeon, Kassa.

Laci csak a fejét rázta válaszképpen, de azt már meg 
nem állta, hogy rosszalólag nézetét ki ne fejezze:

— Kár volt őket futni hagyni!
István úr intett neki, hogy elmehet. Laci kifordult a 

sátorból.
— Ezek azt teszik, amit mi akarunk! — nevetett Gyurka.
Nem mondta, hogy kire gondol. Szuhay pedig nem kér

dezte. Valószínűleg tudta. Volt is idejük elég, hogy tárgyal
janak. Mindent apróra elvégezhettek. Szemeikből olyan kölcsö
nös megértés sugározott, mint azokéból, akik hosszú évek 
múltán újra találkoznak.

16. A Csevegő völgyében.
A holdkorong már túlhaladt a legmagasabb pontján. 

Fénye ferdén hullt be a Csevegő völgyébe. Valahol észak
keletről a Tátra, vagy az orosz puszták felől kemény szél 
támadt. Lenn a mélyben erejét érezni nem lehetett, ám annál 
inkább hallatszott hangja félelmetesnek a hegyek oldalán. 
Egymáshoz hajtotta a görbén nőtt fákat. Sóhajtozott, nyögött 
a rengeteg. Süvítve, búgva sikoltott fel az orkán egy-egy 
barlangnyílásán, mint valami hatalmas fütyülő száján.

— Még nincs vége a télnek — állapította meg Hefler.
Joáchim úr nem válaszolt. Ebben a kísérteties, zenélő,

éjszakai völgyben már tán századszor bánta meg, hogy haj
lo tt a tiszt szavára. Nem, ebben a vállalkozásban semmi jó t 
sem talált. Nagy honvággyal gondolt vissza a murányi vár 
tágas termeiben lobogó kandallótűzre, nyoszolyás, menyeze- 
tes, kényelmes ágyára.

— Már második éjszaka! — mormogta — és a szegény 
kislány!

Az ő két ló közé feszített, különös hordszékén hátra

nézett. Közvetlen mögötte az apródok körében, Róza tante 
oldalán, jókedvűen poroszkált Hédi.

— Fázol? — kérdezte.
— Nem is gondolok rá! — felelte vidáman.
Azonban az éjszaka rejtélyes világa mindegyiket elnémí

totta. Nem tudott egyik sem beszélni. Az előző napi esemé
nyek: a temetés, Acsaj Pista ideges kitörése, aki végképp el-- 
tűnt, mint ha a föld nyelte volna el s most a hideg kísérteties 
természet. Hallgatagon lovagolt elöl a két útegyengető dara
bont. Utánuk az uraságok és mögöttük a száz katona. Csak 
hármasával mehettek, mert a völgy i t t  nagyon összeszűkült.

A szél felkapta egy-egy távoli állat hangját. Keresőn 
vagy riadtan bődült fel az erdő vadja. Varjak úsztak át fe
lettük nagy károgással. Baglyok vésztjósló hívása olyan volt, 
mint a túlvilág szava.

— Hogy huhognak ezek az ocsmány madarak! — rez
zent össze még Hédi is.

— Látod, kislányom, miért nem maradtál otthon? —s 
fordult meg a várúr. Én is inkább haza mennék!

Baljóslatú sejtelmek kínozták.
— Sokáig ta rt még az út? — kérdezte Heflertől.
— Egy órán belül már a síkon vagyunk — biztatta a 

parancsnok — tábort ütünk. Önök o tt maradnak biztos fe
dezékben. A többi már úgy is a mi dolgunk, a katonáké. E l
bánunk a kurucokkal. Ők csak nyolcvanan vannak. Könnyen 
végzünk velük.

— Bezzeg ha többen várnák magukat, nem lennének 
ilyen hősök! — jegyezte meg Róza tante, aki előtt csak egy 
bátor katona létezett, megboldogult férje.

Már-már belekezdett, hogy elmondja férje egy hőstettét, 
de meggondolta magát még idejében.

Haladtukban mind sűrűbben szóltak a baglyok. Van va
lami kellemetlenül megborzongató ebben a hangban, amely 
látatlan, idegen, rettentő hatalmak közelségét sejteti. Tanács
talan velük szemben minden emberi elszántság, vakmerőség. 
Mindenki akaratlan a halálra gondol.
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masodása mintha mind arra vallana, 
hogy a keresztyénség a maga tanításá
val sarokba szorult. Mintha a kultúra, 
politika mindjobban kivonná magát a 
keresztyénség hatása alól és külön életet 
élne távol a keresztyénségtől, Krisztus

tól, magától az Istentől is. Egyes or
szágokban az egyházat kizárták a ne
velésből, politikából, s csak a jelen
téktelen területeken engednek szere
pet neki.

De a keresztyénség nem évtize
deknek, hanem az örökkévalóságnak 
él és dolgozik. Ez a keresztyénség 
már átélt nagy vihart, az útja már 
vezetett sivatagokon keresztül. M in
den akadály arra való, hogy legyőz
zük. A keresztyénség olyan emberek
ből áll, akik nem a meghátrálás em
berei, hanem a hité és ez a hit le
győzi az ellenséges világot is.

*
A háború mutatja, hogy milyen 

óriási hatalomként jelentkezik a bűn. 
Óriási hibának kellett valahol be
csúszni, hogy háborúra, rombolásra 
mindig telik, ellenben a nyomor eny
hítésére nincs pénz. Rá kell ébredni 
arra, hogy a hiba az emberben van 
és pedig minden emberben. Tehát 
nem a rendszerekben, hanem az em
ber lelki alkatában és ennek a hibá
nak a neve a bűn, Isten akaratával 
való szembehelyezkedő*. Akármilyen 
rendszert hoznak be, amíg az embe
ren a bűn uralkodik, minden rendszer 
a rombolás eszközévé lesz. A világon 
csak a megváltás, jobban mondva a 
Megváltó segíthet. Bűnök választa
nak el embereket, politikai rendsze
reket egymástól. Nem maradhat meg 
az a berendezkedés, mely a nyomoré
kok véréből táplálkozik, sem az a

Az egyház örökké a jövendőnek 
dolgozik. Az anyaszentegyház munka- 
területe az egész világ. Önmagunkat 
áltatnánk, ha azt gondolnánk, hogy 
a keresztyénség valami elzárt életet 
élhet. Jézus az egyházat kovásznak 
szánta, amelyet a lisztbe elegyítenek, 
hogy az egész tésztát átjárja. V ilá 
gosságnak szánta, a föld savának 
szánta, amely a rothadástól meg
menti. A keresztyénség ebben a v i
lágban van, erre kell hatást gyako
rolni.

*

G ondolatok
a  k e resztyén ség  v ilá g h e ly ze 
té rő l és a m i fe la d a ta in k ró l.
(Németh Károly esperes presbiteri kon

ferenciai előadásából.)

helyzete. Csak azt, hogy ne gondoljuk, 
hogy méltánytalanság történik velünk, 
ha a világ nem adja meg a tiszteletet.

#
Üj vallások keresése, az istentelenség 

propagandája, az anyagi életelv elhatal

Milyen a keresztyénség világhely
zete? A keresztyénségnek semmi oka 
és joga nincs arra, hogy panaszkod
jék, hogy a világ részéről bántalma
zásban van része. Urunk egyáltalában 
nem festette rózsás színekkel a ke
resztyénség jövőjét ebben a világban, 
övéinek nem ígért hatalmat, gazdag
ságot és dicsőséget. A keresztyén em
bert a világ ellenségeskedése nem 
lepheti meg, mint olyan, amire nem 
volt elkészülve. A keresztyénség fe l
adata a Krisztusról való bizonyság
tevés. Amíg ez megtörténik, addig a 
keresztyénség megfelelt hivatásának, 
tekintet nélkül arra, hogy a világ ho
gyan viseltetik azok irányában, akik 
ezt a bizonyságot teszik. Ez nem je
lenti, hogy közömbös a keresztyén- 
ségre nézve, hogy milyen a világ Az ég és a föld találkozása.

— Kú-vik! kú-vik — visították kétoldalt is az erdők.
— Ocsmány vészmadarak! — haragudott Mihály, aki ke

resztfiával a katonák között baktatott. — De mi ez?
A vonuló sereg élőiről türemlett vissza. Egymás hegyén- 

hátán álltak meg a katonák.
A két első darabont lova megtorpant. Mintha a földből 

nőtt volna ki, kis tömzsi ember állta el az utat. Tartásán, 
gúnyáján nem volt semmi kísérteties. Nyugodt, higgadt kéz
zel markolta meg a két paripa kantárát.

— Olyan gyönyörű ez a holdfényes völgy — kezdte ba
rátságosan. Csevegjünk egymással!

A katonák bután néztek rá és hallgattak.
Hefler izgatottan és bosszankodva ugratott előre. Szem

ügyre vette a váratlan idegent.
— Szerencsés jó estét parancsnok uram — köszöntötte 

őt illendőképpen a kis ember. — Épp ajánlottam e két jó 
embernek, hogy beszélgessünk, de ők, amint látom, némák. 
Azonban kegyelmed, Hefler kapitány, bizonyára megért, hogy 
kedvem szottyant egy kis tereferére!

Ezalatt Mihály is előkerült. Módfelett megriasztotta ez 
a tervüket keresztező megállás. Ki vehette neszét jövetelük
nek? Oly szépen kifőztek mindent, s most it t  megzavarják 
a hadjáratot, ö  ju to tt legelőször szóhoz.

— M it locsog össze-vissza? Nekünk sietős az útunk!
— Tudom Deter gazda! Tudom, hogy sürgős az ügyük! 

De hát a tisztesség szavát fogadni szokták.
— M it akarsz?
— Oly sötét az erdő s ha már ennyi jó embert látok 

egycsomóba, mondok, megállók már velük egy Isten hozottra. 
Hová, merre Mihály gazda olyan nagy garral?

— Kendnek semmi köze hozzá!
— Én csak jó szándékkal tettem a kérdésem! Mert akár 

hová tartanak, ez nem megfelelő irány! Tudják-e hol vannak?
Hefler az egészből nem sokat értett. Kardjához kapott, 

hogy a jövevényt az útból félre hajszolja. Mihály a korbácsát 
markolta meg.

— Hogy hívnak? — kiáltotta. Fenyegetően megrázta os
torát.

— Azt is megtudjátok. De hogy szavamat össze ne ke
verjem, nézzetek csak körül, hol vagytok?

A többiek akaratlanul is szemügyre vették a völgyet. 
De azon semmi különöset sem lehetett észlelni. A patak cso
bogó zúgással folydogált, a hold ezüstös fénye szétterült a 
fákon, bokrokon, a domboldalon, a szél változatlan erővel 
süvöltött.

— Ugy-e, hogy nem tudjátok? Ha csak kevés eszetek 
is volna koponyátokban, észrevennétek, mily félelmetesen tá
tong előttetek a pokol kapuja. Különben a nevem Ádám Pál. 
Én vagyok a Szuhay István úr kurucainak alvezére.

— Meghalsz, haramia! — heveskedett Mihály.
— Hátrább az agyarakkal, dicső hóhér. Azért vagyok 

itt, hogy e kies völgyben a tündöklő ezüstös ragyogásban 
egy kissé csevegjünk.

— Kendhez nincsen szavunk! Takarodjék, vagy széjjel 
tiporjuk!

Ádám kedélyesen folytatta, mintha a fenyegetés nem 
is neki szólt volna.

— Tehátlan drága barátaim — a becézést Szuhaytól ta
nulta el — tudjátok már hol vagytok? Átsétáltok a pokol 
kapuján, vagy inkább élni akartok még? Megadjátok maga
tokat?

— Mutasd hát az utat! — rivalt rá a gazda — légy te 
az első'Belzebubnál! — Pisztolyt rántott elő és feléje lőtt.

Ekkor azonban hirtelen, váratlan olyan ügyességgel, me
lyet tőle senki sem várt volna, Ádám félre ugrott. Közben 
meg torkából az igazihoz megtévesztésig hasonló sikoltás 
tö rt elő:

— Kú-vik, kú-vik!
Erre mintha az égből pottyannának, minden oldalról ku

rucok teremtek elő. Két oldalról, m int a lavina zúdultak rá 
a meglepett császári seregre. Ahol Ádám előbb egyedül állt, 
szempillantás alatt húsz alak mozdult. Folytatjuk.
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rendszer, amelyet védelmezni kell az 
igazság ellen. Mindaz, ami az igazság 
ellen van, minden életterületen elpusz
tul. Mert az élet az igazságból táplálko
zik, nem pedig a hazugságból. A hazug
ság atyja pedig az ördög. — A világ 
egyre sürgetőbben követeli a Megváltót. 
Ez is a világ helyzetéhez tartozik. Akik 
megváltóként lépnek fel, mindenfelé ta
lálnak híveket. A baj az, hogy az embe
rek ezekben a Krisztusokban csalódnak. 
Kiderül róluk, hogy önmaguk kenték fel 
magukat és nem az Isten kente fel őket.

| AZ ÉN KIS TEMPLOMOM .

Vadregényes Bükk tövében,
Egy ódon vár közelében 
Van egy ház, az istenháza,
Az én lelkem boldogsága.

Ha megkondul a harangja,
Elmúlik a lelkem búja 
És amikor közel érek,
Szívemben már vigaszt érzek.

*

Mennyiben múlik keresztyén embere
ken az, hogy a világ nem akarja Jézus
ban a Megváltót fel- és elismerni? Nem 
azok m iatt káromoltatik-e Isten a pogá- 
nyok között, akik ajkukkal dicsérik 
Istent, de a szívük távol van tőle? A 
keresztyénség feladata, hogy önvizsgála
to t tartson. Vájjon a papra azért harag
szanak-e az emberek, mert jó pap, vagy 
azért, mert nem pap? A keresztyénségre 
is azért haragszanak-e az emberek, mert 
igazi keresztyénség, vagy azért, mert 
nem keresztyénség? Vájjon az újjászü
letett embert nézik-e le bennünk, vagy 
azt, hogy keresztyéneknek valljuk ma
gunkat, de az igazi keresztyénséghez 
semmi közünk? Minden térd meghajol 
Jézus előtt. De ennek az időnek eljöttét 
éppen azok késleltetik, akik a szájukkal 
keresztyének, de a szívükkel pogányok. 
Kényelmes álláspontot foglalunk el, m i
kor követelünk másoktól csupán, azon
ban elfelejtjük őket abban részesíteni, 
amit ők követelhetnének. Az a lelkész, 
tanító, felügyelő, presbiter vagy egyház
tag megtalálja-e a gyülekezetben azt a 
szeretetet, gondozást, amit elvárhat? Az 
istentelenség azért terjed, mert annak 
hívei összefognak.

*

Miben kell hát foglalatosnak len
nünk? Az apostolok tudományában, az 
úrvacsorában, imádkozásban, és a közös
ségben. A hitnek és szeretetnek közös
ségében. Ezekben lehet összefoglalni a 
bennünket terhelő mulasztásokat is. Eze
ket elhanyagoltuk. A szeretetközösséget 
különösen ápolnunk kell. Nem keresz
tyén gyülekezet az, amelyben nincs meg 
ez a szeretetközösség. Iparkodjunk 
embertársainkkal testvéri közösséget te
remteni és élni. Ez a keresztyénségnek 
ebben a gyűlölködő világban a leg
nagyobb kötelessége. Ez a világhelyzet 
követelése. Mert a szeretetnek van dia
dalmas ereje és az fog győzni, aki ezt 
a szeretet viszi az emberekhez és adja 
nekik. Isten a szeretet. És csak addig 
tudunk szeretetet gyakorolni, amíg Isten
nel vagyunk kapcsolatban. A keresztyén
ség azért van a világon, hogy ezt a sze
retetet gyakorolja. Minden egyéb nem ér 
semmit. A szeretet az egyetlen erő, 
amely a világot építi. S erre a szeretetre 
van szüksége a nagy világnak. Hogy a 
világban szeretet legyen, neked kell, ott, 
ahol vagy, szeretetet gyakorolni. Ha van 
a világon intézmény, amely a szeretet 
nevében hívebben szolgál, mint mi, ak
kor az az intézmény a Krisztus teste és 
nem mi!

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útjátl

Midőn ajtaja kitárul,
Szívemhez a Jézus járul. 
Áhítattal telik lelkem,
Ha küszöbét átléphetem.

Közel vagyok it t  az Űrhoz,
A Megváltó Jézusomhoz,
Ki vigaszt ád, ha bú emészt, 
Rám mosolyog, ha öröm ért.

Ez a hely az én vigaszom,
Ez a ház az imádságom,
Ez a templom boldogságom, 
Szüntelenül idevágyom!

Mert, ha itten leborultam, 
Áhítattal imádkoztam,
Erő, béke gyűlt szívembe 
A kereszt viselésére.

Mohácsi Anna.

Mit visznek magukkal ?
Minden nap közelebb vezet a konfir

máció felejthetetlen ünnepéhez. Ahol él 
a gyermekek iránti felelősségtudat, ott 
minden nap komolyabb kérdéssé válik 
az, hogy konfirmálandó gyermekeink 
m it visznek magukkal?

Gyermekükért aggódó szülők, a ke- 
resztség alkalmával felelősséget vállaló 
keresztszülők, a gyermekeket oktató, 
nevelő tanítók, lelkűket pásztoroló lelki- 
pásztorok tűnődő nagy kérdésének kell 
ennek lenni: M it visznek magukkal?

Ez a kérdés elsősorban nem arra az 
ismeretmennyiségre vonatkozik, amit a 
konfirmációi oktatás ideje alatt elsajá
títottak, s amiről majd a konfirmációi 
vizsgán kisebb, vagy nagyobb készség
gel be fognak számolni, és amit a leg
többen évek múlásával el is fognak fe
lejteni.

Ez a kérdés nem is azokra az érzelmi 
megihletődésekre vonatkozik, melyek a 
konfirmációt annyira felejthetetlenné te
szik, hogy évtizedek múlva is könnyezve 
emlékezik az ember s magában — Isten 
tudja hányadszor — újra megállapítja: 
milyen szép is volt, mikor én konfirmál- 
kodtam.

Ez a kérdés nem azt kutatja, mennyi 
meghatódottságot tud a gyermek a kon
firmációi oltár elé vinni és onnan emlék
ként továbbvinni. Nem elég, ha az élet- 
útra csak emlékek kísérnek.

Az emlékeken, ismereteken túl mit 
visznek magukkal az életútra? S ennek 
alapján hogyan felelnek majd ott, ami
kor az élet kérdezi k i őket a hitük felől?

Egészen bizonyos, az útravalók kö 
zött ott lesz a szülők áldása, akiknek 
felejthetetlen a gyermekük konfirmá
ciója. Ott lesz a tanítók, lelkipásztorok 
sok drága intése s komoly, szeretet
teljes figyelmeztetése. O tt lesz a gyüle
kezet oltalmazó, segítő szeretete, jóra- 
való útmutatása, templomba járó hívek 
sok szép példája. O tt lesz a konfirmá
ciói ünnepély sok könnyes szépsége, a 
szívet remegtető „Ma újra hűséget foga
dok“ kezdetű éneknek felejthetetlen dal
lama. Sok minden o tt lesz az útravalók 
között. De mindez az életútra elég lesz?

Vissza-visszaszáll a lelkem elmúlt esz
tendők konfirmáció e lőtti idejére, ami
kor nap-nap után jö ttek  híveim meg 
rendelni a gyermekük, keresztgyerme
kük, unokájuk, vagy rokonuk részére, 
aki akkor készült a konfirmációra, egy 
Bibliát, Énekeskönyvet, imádságos köny
vet. Mire közelértünk az ünnephez, nem 
volt gyermek, aki nem kapott útravalóul 
egy Bibliát, énekeskönyvet, imádságos 
könyvet. Még a legszegényebbnek is te
le tt erre. Ha máshonnan nem, a jószívű 
emberektől. Szép szokás volt ez a gyüle
kezetben. Bár megmaradna mindvégig. 
Drága útravaló volt a konfirmációi oltár 
mellől. Ha megkérdezte valaki, m it visz
nek magukkal?, volt mire mutatni: íme, 
az élet kenyerét visszük!

De ennél is többre gondolunk akkor, 
amikor ezt a kérdést felvetjük: M it visz
nek magukkal a gyermekeink az élet
útra? Gondolunk arra, Aki nélkül nem 
lehet boldogan végigjárni ezt az élet- 
utat, Aki ha nincs mellettünk, elveszünk 
és a kárhozat gyermekei leszünk. Gon
dolunk az élet Urára és Királyára, Jézus
ra! Öt viszik-e magukkal? Ott van-e 
Jézus velük úgy, hogy azt mondhatják: 
sem élet, sem halál nem szakaszthat el 
minket többé őtőle? Éppen ez az élet, 
amelyik ezer kísértést re jt számukra nap
nap után, melyeknek olyan könnyen ál
dozatul esnek! Az az élet, mely a Benne 
való hitet és iránta való szeretetet akarja 
a szívből kitépni.

Kérdezzétek meg magatoktól: M it 
visznek magukkal a konfirmandusaink? 
S amennyire még lehet, adjátok nekik 
a drága útravalókat, mindenekelőtt és 
felett Őt, Jézust, az egyetlen útitársat, 
aki üdvösségre vezet. Nélküle, ha az 
egész világot nekik adjátok is, keveset 
adtatok, hamar kifosztja őket az élet, ha 
Őt nekik adtátok, mindent odaadtatok, 
aminél többet nem lehet adni. Legyen 
gyermekeink konfirmációja igazi vallás
tétel arról, hogy ö t b írják és ővele men
nek a nagy életútra!

A keresztyén népfőiskolák munkásai 
március 30—31.-én konferenciát rendez
tek Nagytarcsán, amelyen a kér. nép
főiskolái munka alapelveit és gyakorlati 
kérdéseit (vezetőképzés, nevelés, okta
tás, szervezés, anyagi ügyek) beszélték 
meg és több nagyjelentőségű határoza
to t hoztak, amelyek alapján a keresz
tyén jelzőre igényt ta rtó  népfőiskolái 
nevelést országszerte egységes vezér
elvek mellett végzik. Ennek az elősegí
tésére folyamatos munkaközösséget ha
tároztak el az összes kér. népfőiskolák 
és népfőiskolái tanfolyamok munkásai 
között.
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Élet és halál közelében.
A mai élet rohanó munkatempója idő 

előtt elnyüvi az emberi szervezetet. Hogy 
valóban ez fgy van: érezzük mi magunk, 
látjuk embertársainkon, tapasztaljuk lé
lekben és testben egyaránt. Amikor már 
nem bírjuk tovább, megyünk az orvos
hoz, vagy elhivatjuk az orvost.

Mennyi izgalom és kétségeskedés előzi 
meg már csak az orvossal való találko
zást is. Az orvosi rendelők várószobáit, 
ha valaki ebből a szempontból meg
figyelné, látná a sok gyötrelmet és félel
met. Bizony, gyakori az eset, hogy ko
moly betegek nem bírják a várakozást 
és hazamennek anélkül, hogy csak az 
orvos elé jutottak volna is.

Hányszor halljuk, hogy súlyos bete
gek tiltakoznak az orvos elhívása ellen 
és bántó kifakadásokkal illetik hozzá
tartozóikat, akik szerető szívük aggo
dalmában mégis csak elhívták az orvost. 
Az egyszerűbb gondolkozású ember kór
házba juttatása, a rábeszélést illetőleg 
valóságos szellemi torna, mert azt hiszi, 
hogy ott csak meghalni lehet. Sokszor 
igaza is van, mert a kórházba-menés el
döntése annyi időt vett igénybe, hogy az 
előrehaladott betegségben az orvosi kar 
a legfáradhatatlanabb erőfeszítés elle
nére sem tudja az élethanyatlást meg
állítani. Ha azonban előbb került volna 
gondos orvosi kezek közé, megmarad
hatott volna számára az élet . ..

Bizonytalanság mindenütt és minden
ben az emberek között. Családunk köré
ből egészségesen távozunk el és halva 
hozhatnak vissza, vagy vissza sem hoz
nak . . .  Súlyos betegségben vakmerőség 
és ítéletreméltó fennhéjázás a jósolgatás: 
az élet, illetve a halál mellett. Ä gyenge 
lemond, az erős bízik. Ez a helyes em
beri megfigyelés. Isten kezében érezve 
magunkat, eltűnik a gyengeség és az 
erő hitté válik. A hívő ember a nagyon 
súlyos és fájdalmas betegsében is türel
mes, a hitetlen ember a jelentéktelen 
betegségben is kétségbeesik!

*

Kórház-lelkészi szolgálatomból álljon 
it t  néhány eset — mindnyájunk tanul
ságára.

Esztendők óta beteg.
Fiatal leány. Szelíd lelkületét az ar

cán hordozza. Betegsége előtt tisztviselő- 
nő volt. Kezelő orvosa szerint rendkívüli 
a betegség lefolyása. Hosszú hónapokon 
át magas láza van a betegnek, máskor 
lázmentes. Az ízületekkel van baj. Sok
szor kell felsóhajtania: Én Istenem, de 
nagyon szenvedek! Vigasztalást abban 
az igazságban talál, hogy azt a terhet, 
amit Isten vállainkra helyezett, segít is 
továbbvinni. Jézus háromszor rogyott le 
a kereszt alatt a Golgotára vezető úton.

Betegünk egészségéért való könyör
gése szívünk mélyéig meghat. Lelkének 
nagysága türelmében jut kifejezésre. 
Közelében a hitetlen is hívővé lesz; az 
ilyen beteg mellett, aki imádkozni nem 
tud, megtanul. Lelki nyugalom, Isten 
gondoskodásának érzése hatja át egész 
lényét és minden megnyilatkozását: vele 
más nem történhetik, mint Isten akarata. 
Hosszú időn át tartó türelemmel hordo
zott betegsége tiszteletre késztet: orvost, 
ápolót és látogatót.

1940. április 28.

öngyilkosok között.
(A hajadon.)

Fiatal hajadon, ki a főváros útvesztő
jében lelketlen férfi hálójába került, 
majd másfelé jutva, boldog házasság 
reményében eljegyezte magát egy har- 
mónikus lelkű férfivel. Milyen szép is, 
amikor férfi és nő, házasságkötés előtt 
őszintén elmondja választottjának a 
maga múltját; nemcsak a szépet és ár
tatlan dolgokat, de mindent, ahogyan 
sorjában történ t... Kéz a kézben, hallga
tagon, szaggatottan, könnyes szemek 
tükrében, remegő szív zenéjétől kísérve, 
történik a nagy vallomás: elhagyatottan 
kerültem fel a városba, nem volt, aki 
megvédett volna . . .  elcsábítottak . . .  bű
nöm büntetését életemen át hordozom... 
Az életet ismerő férfi, bár fájó szívvel 
veszi tudomásul a vallomást, igyekszik 
megvigasztalni a zokogót: megbocsát... 
e lfe le jtik ... ne emlegesse többé. Lelké
ben azonban bezárkózott és nem a maga 
bűnösségét, vagy ártatlanságát hangoz
tatta, hanem arra kérte menyasszonyát, 
hogy ne az ártatlanság fehér színében, 
mirtuszkoszorúval homlokán álljon az Ür 
oltára elé. . .  E megjegyzés is elég volt 
a méregpohár kiürítésére. Ez esetben is 
bebizonyítva látjuk Ágoston- egyházi atya 
mondását: az ember számára kétféle 
rossz van: a bűn és a büntetés. Az előb
bit mi műveljük, az utóbbit mi szen
vedjük!

(Az ifjú.)
Iparoslegény. Munkanélküliség, nyo

mor, bizonytalan jövendő adja kezébe a 
tö ltö tt revolvert. Több órán át eszmélet
lenül feküdt az elhagyatott helyen, míg 
rátaláltak. A hideg, a nagy vérveszteség 
tönkretette a fiatal szervezetet. Meg
mentése érdekében az orvosi tudomány 
minden lehetőt elkövet, az ápolói jóaka
rat is az önfeláldozásig csúcsosodik. A 
senki embere életének a megtartásáért 
a szeretet melengető érzése tö lti be a 
kórtermet. Az operációt a nagyon el
fogla lt professzor maga vállalja és ren
delkezik minden irányban. Az odaadó, 
önzetlen emberszeretet diadalmasan vívja 
meg a nagy csatát: a beteg meggyógyul. 
Meggyógyul nemcsak testileg, de le lk i
leg is. Kell már neki az élet, a maga 
örömével és fájdalmával együtt. Ismeri 
már Istent és az ő nagy kegyelmét. Párt
ütő lelke megpuhult az életért való vívó
dásban. Tettét, mint legnagyobb bűnét 
emlegeti. . .  Bűnbánóan, szívből meg
tanult az életéért imádkozni is.

Ennek az embernek a jövőjére gon
dolva, nem tudom miért, de az a gondo
lat erősödik mindinkább bennem, hogy 
csak addig volt Istenben hívő, amíg látta, 
élvezte a maga iránti szeretetet. A világ, 
m int annyi sok értéket, elveszi az Isten
ben való hitet is!

(Folytatjuk.)

L e l k é s z e i n k e t

arra kérjük, hogy a május elejére 
megjelenő névtár számára az idő
közi változásokat azonnal jelent
sék be, hogy azokat május 1-ig 
legalább a függelékbe felvehessük!

Mi köszönjük, Testvér!
Határokon túlra, Angliába száll ez a 

köszönet. Nemrég levelet hozott onnan 
a posta. A levélíró közli, hogy egyik 
londoni bank útján 50 P-t utalt át hoz
zánk. E helyen is közöljük, hogy a pénzt 
rendeltetési céljára fordítottuk. Nemcsak 
ezt akarjuk megköszönni. Nem is csak 
a hazagondolását, mely olyan őszintén 
árad ki soraiból, mint a távollévő gyer
mek leikéből az elhagyott otthonra gon
dolás. Meg akarjuk köszönni azt a sze
retetet, mellyel lapunkhoz hozzáforrt a 
szíve. íme a szavak, melyekből ezt k i
olvassuk: „Hálás köszönetemet küldöm 
azért a szeretetteljes szolgálatért, melyet 
a Harangszón keresztül kapok sok más 
idegenben és otthon élő testvéremmel 
együtt. A Harangszó összekötő kapocs 
drága evang. egyházammal és szeretett 
magyar hazámmal és segít elmélyülni az 
igében, felelet sok miértre a mai sötét 
világban.“ Örömmel nyugtázzuk ezt a 
köszönetét azzal, hogy mi köszönjük, 
Testvér, hogy életében a mi lapunk ezt 
a szolgálatot elvégezheti. Az az óhajunk, 
bár minél többen lennének határokon 
innen és határokon túl, akik a magyar 
evangélikus szívekhez útat nyitnak a 
Harangszónak és így fogadják lapunk
nak az egyház- és hazaszeretet ápolását 
végző szolgálatát, amint ön teszi. Isten 
áldja meg érte!

O L V A S S U K ^ A  B I B L I Á T

Mindenek Őróla tanúskodnak.
Április 28. — Ján. 16:5—15. M ikor 

pünkösdre készülsz, ne képzelj a Szent
lélek alatt valami titokzatos Szellemet, 
akit csak kivételesen vallásos képességű 
emberek ismerhetnek meg. A Szentlélek 
nem ünnepi Isten, de éppen Istennek 
mindig közöttünk lévő, hétköznapokon 
munkálkodó Lelke és Személye ö, aki 
szüntelenül azon igyekszik, hogy téged, 
egyszerű, nehezen hívő, nagyon bűnös, 
mindennapi munkában nagyon elfoglalt 
embert megszerezzen az üdvösségre. Ö 
a bűnösök mindennapos Vigasztalója, ér
tünk fáradó elküldöttje Jézusnak. Az ö 
állandó foglalkozása az, hogy Jézusról 
beszél néked. Megérteti veled a Jézus
ról szóló Írást, elhiteti veled, hogy szük
séged van Jézusra, felgyújtja benned a 
hitet őiránta, s bevezet az Egyházba, 
ahol a hívők Jézus kegyelméből és Jé
zus szolgálatában élnek. Érted való, dol
gos, neked segítő, téged Vigasztaló 
Isten.

Április 29. — Ján. 5 : 30—38. A Szent
lélek az Atya és a Fiú Lelke, azért szol
gáló Lélek. Neked segít és Jézus ügyét 
munkálja. Nélküle nem tudnánk Benne, 
mint Urunkban hinni, ö  tesz a világban 
bizonyságot Jézus mellett. De Jézus sem 
a maga ügyét munkálja, ö  meg az Atyá
ról tesz bizonyságot. „Nem a magam 
akaratát keresem, de azét, aki elküldött 
engem.“ A Fiú engedelmesen szolgálja 
az Atya ügyét. Az ő ügye pedig az, hogy 
mindenek megismerjék öt, s éljene': nz 
ő dicsőségére.

Április 30. — Máté 10:24—33. Amit 
Jézus hírül hozott az Atyáról, azt prédi
kálja nekünk a Szentlélek, Amit pedig
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mi hallunk a Lélek beszédéből, azt ne
künk kell tovább mondanunk, fgy le
szünk mi is „eszközök“ , sőt „munkatár
sak“ Isten országában, ahol minden azért 
történik, hogy ő  lehessen minden min
denekben. Ebben a „vallástételben“ le
szünk mi is használható tanuk Isten ügye 
mellett a nagy perben, melyet a Sátán
nal fo lytat Isten az ő gyermekeiért.

Május 1. —• I. Thess. 2 :9— 13. Az Atya 
igazságáról a Fiú tesz bizonyságot. A 
Fiú ügye mellett a Szentlélek tanúsko
dik. A Szentlélek'valóságáról az emberi 
bizonyságtevés beszél. S még az emberi 
bizonyságtételnek tisztasága és igazsága 
mellett is van tanú. A gyülekezet ez a 
tanú, amely hallgat a bizonyságtételre. 
Az élő gyülekezet eleven bizonyítás 
amellett, hogy azok, akik „vallást tet
tek“ , valóban a Szentlélek hatalmában 
működtek Jézus ügyében, ami nem 
egyéb, mint megmutatni Istent a maga 
dicsőségében ennek a világnak.

Május 2. — Járt. 17 :1— 10. Azt is tudd 
meg, hogy nem kevesebb, mint az örök 
életed függ attól, hogy Te megismer- 
ted-e Öt, s Azt, akit ő  elküldött — és 
attól, hogy Istennek ebben a magát a 
földön megdicsőítő munkájában téged 
lehetett-e tanúnak használni.

Május 3. Jak. 1:16—20. Azért legyél 
te is gyors a hallásra. Higyjél az Igé
nek, mely Őróla beszél. És te is csak 
öróla akarjál beszélni. Minden emberi 
beszédben pedig, amely nem az ő  dicső
ségét munkálja, — légy késedelmes. 
Hidd el, hogy lényegeset, okosat, üdvö
sét csak akkor szólsz ezen a földön, ha 
öróla beszélsz. Mert a mi emberi mon
danivalónk csak múlandó dolgokról való 
csacska szóbeszéd. Örökérvényűt, s örök
életre szólót csak Róla tudunk mondani.

Május 4. Jel. 3 :7— 12. Ha amúgy ke
vés erőd is van, kicsi vagy is és sze
gény, de az Ö beszédét megtartottad, 
Ö is megtart téged a megpróbáltatás 
idején. Emberi beszéd — mégoly bölcs 
is, — meg nem tarthat téged. A kereszt
ről való „bolond“ beszéd elég az üdvös
séghez. Dezséry László.

K A R C O L A T O K
P á s z to r i  fe le lő s s é g e t !

Cselédember megrázó levele van 
a kezünkben. Hónapokkal ezelőtt 
elkerült egyik gyülekezetből a má
sikba. A régi gyülekezet lelkésze 
teljes hűséggel gondozta őket. Az 
ú j gyülekezet lelkésze azonban még 
egyszer sem volt kint, holott erre 
a régi gyülekezet lelkésze levélben 
is kérte.

Az árva család most rimánkodva 
kér legalább egy konfirmációi ká
tét régi lelkészétől.

Hát ha nem kért volna?!
Hát ha a szülő is könnyen ven

né?!
Akkor az történnék, hogy a bé

res/ hűtlenség következtében újra  
elveszne egy szórványcsalád!

Pásztorokat! Pásztorokat!! — 
Béresek helyett!!!

H E T I  K R Ó N I K A
Az északi hadszíntéren teljes erővel 

dúl a háború. Vízen, szárazon és levegő
ben egyaránt heves ütközetek folynak. — 
A norvégek nem akarják elfogadni a 
német védelmet és mindenütt ellenáll
nak. —  Az angol-francia csapatok már 
partraszálltak Norvégiában és felvették 
az érintkezést a norvég csapatokkal. — 
A nyugati harctéren kisebb előörscsatá- 
rozásokon kívül csend van. — Német
ország most ünnepelte H itler születésé
nek 51. fordulóját. — A dunai államok 
— köztük Magyarország is — elhatároz
ták, hogy megvédik a dunai víziút semle
gességét és biztonságát.

Magyarország a magyaroké! Isten 
óvja hazánkat!!

Az egyetemes névtár
május 1-re megjelenik. Magában 
foglalja a csonkahaza valamennyi 
evangélikus gyülekezetének min
den szükséges adatát. Szerkesztet
te: Szabó József, lapunk főszer
kesztő je.

Az utolsó ilyen teljes névtár 
1913-ban jelent meg. Hogy milyen 
nagy szükség volt rá, azt az is mu
tatja, hogy kiadásával az egyete
mes egyház bízta meg a Harang
szót.

A névtárt a lelkészi hivatalok és 
iskolák az esperesek útján kapják 
majd meg.

A felügyelőket és más egyházi 
tisztséget viselőket azonban arra 
kérjük, hogy a névtárt közvetlenül 
a Harangszótól rendeljék meg. 
Ára 3 pengő. Ebben már a portó 
is benne van. A pénz beküldhető 
postautalványon, vagy a Harang
szó 30,526. sz. csekklapján.

oz e g y h á z i  e s z t e n d ő
Hús vét utáni 5. vasárnap.

104. Z s o lt.  27—35. v.

Ennek a szakasznak drága tanítása, 
hogy aki Istent segítségül hívja, azt az 
Isten meghallgatja. Tehát nem hiábavaló 
az ember őszinte imádsága. Isten meg
hallgatja és teljesíti azt, mert Ö gond
viselő Isten, aki törődik övéivel, mert 
hatalmas Isten, akinek módja van meg
adni, ami kell, mert újjáteremtő Isten, 
aki újjáteremti, amit a bűn elrontott és 
tönkretett. Necsak szóval, hanem az éle
teddel magasztald ő t érte!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Istenre nézhetünk és segítségét 

kérhetjük.
Hogy gondviselő szeretetével körü l

vesz minket és naponként megadja le lk i 
és testi eledelünket.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy hatalmával kényszerítse térdre 

az ö t nem ismerőket.
Hogy bocsássa k i Szentlelkét és te

remtse általa újjá a megromlott embe
riséget.

M a  h iszel, b izo n ysá g o t fo g sz  
te n n i, h a b izonyságo t teszel, szert- 
t>o3neä hell, ha szenvedsz, m egui- 
g asz ta lfa to l. Mit ,  b izo nysá g té te l és 
ke re sz t összeta rtoznak- Cuther.

H Í R E K
Szórványgondozó lelkész és tanító 

urakkal közöljük, hogy lapunk pünkösdi 
bővített számát szívesen rendelkezésre 
bocsátjuk önköltségi áron, tehát 3 f i l 
lérért a pénz előzetes beküldésével.

R d d íó s  i a l e n l l f i x i e l e l  lesz 
fo lyó hó 28-án 11.15 órakor a Deák-téri 
evangélikus templomból. Prédikál dr. 
Raffay Sándor püspök. Énekszámok a 
Dunántúli énekeskönyvből: 46. (negyven
hat), 375. (háromszázhetvenöt) és a nem
zeti himnusz. Orgonái Zalánfy Aladár. 
Karének: Bach J. S.: Jézus óvj a bűntől 
minket! Énekel a Lutheránia-Vegyeskar, 
vezényel Kapi-Králik Jenő tanár.

Segédlelkészek áthelyezése. D. Ko
vács Sándor a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület püspöke Rónay Zoltán 
balassagyarmati segédlelkészt losonci 
önálló vallástanárrá nevezte ki s he
lyére balassagyarmati segédlelkésznek 
Ámminger Ferenc eddigi szügyi segéd
lelkészt helyezte át, aki ú j állását ápri
lis 1-én el is foglalta. Szügybe segéd
lelkésznek Kajos János végzett teoló
gust küldte ki, aki most érkezett vissza 
észtországi tanulmányútjáról. — D. Kapi 
Béla dunántúli püspök Szabó Kálmán 
segédlelkészt Gyékényesről Celldömölk- 
re helyezte.

Kinevezés. D. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök, Késmárszky Gyula rá
koskeresztúri tanítót igazgatói címmel 
ruházta fel.

150 éves jubileum. A soproni evan
gélikus Líceumi Magyar Társaság, mely 
annyi kiváló embert nevelt az egyház
nak és hazának, most ünnepelte dísz
közgyűlés keretében 150 éves jubileumi 
ünnepét. Nagyszámú és előkelő közön
ség előtt az ifjúsági énekkar éneke, dr. 
Ruhmann Jenő líceumi igazgató meg
nyitója után Vathy-Remport Elek buda
pesti gimn. tanár, kö ltő  költeményt adott 
elő. D. Kapi Béla püspök ünnepi beszéd
ben méltatta a líceumi Magyar Társaság 
történelmi jelentőségét. Rámutatott ar
ra, hogy 1790-ben a nemzeti tespedés 
korában azért alakult a Társaság, hogy 
magyar nemzeti művelődést teremtsen. 
Munkájának kisugárzása tú lterjedt az 
ifjúsági kör határain: az egész ország 
érezhette áldásait, mivel akkoriban ma
gának a nemzeti társadalomnak sem 
volt ilyenfajta intézménye. Kapi püspök 
nagyhatású beszéde után Thirring Zol
tán gordonkán játszott, majd Kovács 
Sándor dr. püspök emlékezett meg
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azokról a k ivá ló  egyházi és nemzeti 
nagyságokról, ak ik  a jubiláló Társaság 
tagjai voltak. A püspöki megemlékezés 
után M ajor Jenő főjegyző ismertette az 
utolsó 50 év történetét. Üdvözlések után 
a Himnusz zárta be a kedves ünnepet.

Leánykonferencia lesz Cyenesdiáson 
június végén. Ez alkalommal 8 napig 
tartó  lelki és testi üdülésben lesz leá
nyainknak részük a szép Balaton mel
lett. Csak k o r lá to lt számú hely áll ren
delkezésre, azért ké rjü k  a jelentkezése
ket mielőbb beküldeni Dr. Deák Jánosné 
soproni leánykör elnökéhez. Napi ellá
tás és részvételi d íj 2 pengő. Csak ágy
huzatot kell m indenkinek magával hozni.

Kelenföld. A Budapest-kelenföldi ev. 
Leánykor április 13.-i tea-délutánja ke
retében Bach-estet rendezett. V e títe tt
képes előadásban Révész István s. le l
kész mutatta be Bachot, az embert, 
Peschko Zoltán orgonaművész és Kéry 
M ária hegedüművésznő pedig Bach szer
zeményeit szólaltatta meg.

Pécs. Április 14-én a gyülekezet ven
dége volt Szántó Róbert budapest-kelen
fö ld i lelkész, aki a délelőtt 10 órai fő 
istentiszteleten igé t hirdetett, délután 
pedig vallásos esten előadással szolgált. 
A  vallásos esten közreműködött még 
Gebaurné Ingeborg von Thule norvég 
származású énekművésznő, aki norvég 
és finn szerzők műveiből adott elő Zo l
tán Vilmos orgonakíséretével. Szavalt 
Kósa Margit. Az egyetemi hallgatók 
számára külön összejövetelen „Az evan
gélikus intelligencia kötelességei" címen 
ta r to tt még előadást Szántó Róbert 
lelkész.

Orosháza. A Lu ther Szövestég val
lásos ünnepet ta r to tt, melyen művészi 
számok keretében közének s Hézer Bé
la megnyitója és vitéz Magyar János 
éneke után Egyed A ladár szegedi evang. 
lelkész a szegedi egyház templomépíté
sének ügyét ismertette, majd Sztra- 
nyavszky Sándor ny. miniszter a „P ro 
testánsok áldozatkészsége" címen ün
nepi beszédet ta r to tt. W olf Lajos ceg
lédi főesperes felesége énekelt. Lányi 
M árton  záróbeszédet mondott. Kovács 
Andor ev. főesperes és Fürst Ervin le l
kész imádkozott. Az ünnep közénekkel 
é rt véget.

Dombóvár 1939. évi statisztikája: szü
le te tt 15 gyermek; kon firm á lta to tt 22, 
eltemettetett 10 lé lek; házasságot kö tö tt 
3 pár; úrvacsorázott 606 lélek. — A nő
egylet az ifjúsággal karöltve sikerült 
ku ltúrestet rendezett. Szavaltak: Cséry 
Lajo^né és Szigeti Gyula tanító. Zon
gorán játszott Forgó Ilonka tanítónő. 
M agyar dalokat énekelt Frey János. Jel
kép-táncot m utato tt be Forgó Ilonka és 
F leck Anna. Az ifjúság  egy vallásos tá r
gyú és egy víg je lenetet adott elő. A 
ku ltúreste t magyar tánc és annak befe
jezéseként a „H ungária “  életkép fejez
te be.

Somorja. A Leánykor április 7.-én 
és 14.-én nagy érdeklődés mellett adta 
elő Túrmezey Erzsébet „Husvét az er
dőben“  és „Megszólalnak a harangok“ 
című jelenetét. Ebben a két darabban 
elemi és polgári isko la i növendékek sze
repeltek. A „Jákób kú tjáná l" című négy 
felvonásból álló b ib lia i színdarabban a 
fe ln ő tt leányok jeleskedtek, önkéntes 
adományokból 70 pengő vo lt a bevétel, 
melynek egy részét az árvízkárosultak 
javára  fordították.

Vallásos est. A balassagyarmati ev. 
egyházközségben ápr. 14-én vallásos es
té ly t ta rto ttak  a templomban, amelyen 
Garam Lajos egri lelkész és neje ta rto ttak  
előadást Finnországról. Az est műsorán 
Amminger Ferenc segédlelkész orgonán 
Bach és Guilmant műveiből adott elő. 
Szász M árta pedig Runeberg költem ényt 
szavalt. Az estély offertórium a az egri 
templom építésére szolgált. Az egri ven
dégek külön gyűjtést is rendeztek a gyü
lekezet körében templomuk felépítésé
nek céljaira.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Thulin Oszkár tanárt, a w ittenbergi 

Luther Múzeum igazgatóját, aki a Lu 
ther szobor pályázatoknál nagyértékű 
tanácsával á llt egyházunk rendelkezésé
re; a halle-w ittenbergi egyetem tanárává 
nevezték ki.

A Kotimaa március 29.-i száma k ö 
zölte püspöki karunknak a finn érsek
hez kü ldö tt és a magyar evangélikus 
gyűjtés eredményét bejelentő levelet. — 
Sortavala elvesztésével az ottani belmisz- 
sziói társaság vesztesége 30.000.000 m ár
kára rúg. — Az oroszoknak ju to tt  te 
rü le trő l menekülő lakosság javára ú j 
fö ldre form ot készítenek elő. A terve
zetben e célra az egyházi b irtokoka t is 
igénybe veszik. —  A v iipuri püspökség 
ideiglenesen M ikkelibe költözött.

K Ü L Ö N F É L É K
A Luther-szobor végrehajtó bizottsá

ga megtekintette Lux Elek szobrászmű
vész műtermében a szobor életnagyságú 
m intá ját és örömmel vette tudomásul, 
hogy a szobor teljes nagyságában ké
szítendő végleges minta 1 hónap alatt 
készen lesz. A szobor öntésére szüksé
ges bronzanyagot sikerü lt beszerezni.

Spanyolországban csupán 18 város
ban engedélyezték a prot. istentisztele
tek tartását, viszont az egész ország te 
rületén m egtilto tták  a Bibliák, vallásos 
ira tok  terjesztését, valamint az egyházi 
iskolák újból való megnyitását.

J Ó  K Ö N Y V E K
Hivogatás címen most jelent meg 

Magócs Károly bányakerületi központi 
lelkész igehirdetéséből kb. 32 beszéd, 
melyek közül többet a rádió is közve
títe tt. Az értékes könyv egész egyházi 
évre tartalmaz beszédeket. E beszéd
kö te t — m int az előszóban írja  a szer
ző — nem akar más lenni, m int a K i
rály hivogatója. Minden beszéd azért 
hangzik, hogy sürgessen és Istenhez hí
vogasson. A könyvet melegen a jánljuk 
olvasóinknak.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Születés. M olnár Endre, orosházi g im 

náziumi tanárt és feleségét, Rimár I r 
mát, 1940. március 13-án a jó  Isten k is
leánnyal áldotta meg. A kicsikét Éva 
Gyöngyike névre keresztelte nagyapja 
Rimár Jenő, budapesti vallástanító le l
kész. Apai nagyapja: dr. Molnár Gyula, 
az evangélikus misszióegyesület világi 
elnöke.

Eljegyzés. Petró M árton irsai egyház
felügyelő leányát K a t a l i n t ,  eljegyezte 
F a b ó k  M i h á l y  m. k ir. rendőrfogal
mazó, Budapest. (Minden külön értesí
tés helyett.)

Esküvő. K e l l ó  S z i l v i a  és C s o n g 
r á d i  J á n o s  dr. orvos, f. hó 11-én ta r
to tták  esküvőjüket a szarvasi nagy
templomban. Az esketést a menyasszony 
bátyja, Bártfay-Kelló Gusztáv, csővári 
evangélikus lelkész végezte. (Minden kü 
lön értesítés helyett.)

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Falusi olvasó. Sokan érzik úgy, hogy 

a falu népét a cukorjegyekkel kapcso
latban igazságtalanság érte, m ikor a fe j
adagot alacsonyabbra vették a főváro
sinál és városinál. A helyzet azonban az, 
hogy a falu voltaképpen nem já r  rosz- 
szul, mert a cukorjegyek következtében 
sokkal többet kap, m int amennyit jegy 
nélkül fogyasztani szokott. A  gyermek 
és beteg pedig falun is annyit kap, m int 
városon. — Névtelen. A kü ldö tt bélye
geket köszönjük.

M A G Y A R  G A Z D A
Fésűs merinó bárányokat oszt k i a 

Földmívelésügyi M iniszter a kistenyész- 
tő k  között a célból, hogy a juhállományt 
szaporítsa. Ugyanis kb. feleannyi gyap
jú t termelünk csak, m int amennyit tex
tilgyára ink szükségeinek. A k i ilyen bá
rányokat akar igényelni, mielőbb je 
lentse szándékát az illetékes gazd. fe l
ügyelőségnél.

A rézgálicutalványok szétküldését
megkezdték. A rendelet utasítja a köz
ségi elöljáróságokat, hogy a szétosz
tásra megküldött utalványok kézbesíté
séről haladéktalanul gondoskodjanak. A 
rendelet a szőlősgazdák részére kiszol
gáltatható rézgálic mennyiségét kát. 
holdanként 30 kg-ban állapítja meg.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.45— 16.90, sörárpa 20.85—22.85, taka r
mányárpa 18—-18.75, zab 20.80—21.05, 
kukorica 21.75— 21.85.

A budapesti evangélikus fiúg im ná
zium internátusa 1940/41. évi tanévre 
evangélikus szülők fia i testi és szellemi 
gondozását elvállalja. A fiú k  tanulás és 
fegyelem szempontjából állandó tanári 
ellenőrzés alatt állanak. Közelebbi fe l
világosítást az Igazgatóság, VII. kér., 
Damjanich-utca 28/b. nyújt. 1— 1

D áhlia  k e d v e lő k  f ig y e lm é b e !
Olcsó dáhlia gyűjteményt ajánlok. 10 

darab 10 fajtában névvel ellátva külön
böző színekben 5.-P. csomagolással egy- 
gyiitt, mig a készlet tart. — Kanna. Be
gónia. Gladiolus és más egyéb növények 
nagy választékban.

K ulik  A ndrás k e r té sz e te  
2—2 N a g yko p A n c*, 156. up. Tótkomlós.

Most aludt k i egy o la jkú t Erdélyben, 
amely már 7 évvel ezelőtt k igyu lladt. 
Most végre sikerült az oltás, úgy, hogy 
negyedóránként 500 vágón vizet vezet
tek a kráterbe, mely a tüzet eloltott».
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J t  H M A N G S Z O  t u l a j o m a t  k é p c s ő
győri B S K O S S -A T V O M Ü S  elsőrangú ioluerelésé- 
nél lógva szépen, gyorsan ét olcsón készít a /s d g e í,  
K ö n y v e i ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

Keresek május 1-re vagy május 15-re 
egy gyermekszer.Yő, jóerkölcsü, meg
bízható 20 év kö rü li leányt, aki a ház
tartás minden ágában jártas. Cím vá
laszbélyeg ellenében a kiadóhivatalban.

1— 1

Intelligens, kői 4y középkorú nő, 
német tudással, gyakorla tta l elhelyez
kedne gyermekek mellé, házvezetőnő
nek, anyahelyettesnek, vagy hasonló 
minőségben. Cím válaszbélyeg ellenében 
a kiadóban. 1— 1

Finnek javára, ke ttő  pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

A Tiszántúlnak Debrecentől Szegedig 
egyetlen gyakorlati irányú leányközép
iskolája, vagyis leányliceuma van: a
szarvasi evangélikus leányliceum. Ez az 
iskola, a vele kapcsolatban szervezendő 
tanítónői akadémiával együtt, tanítónői 
pályára is képesít; a négy évfolyamú 
leánylíceum érettségi vizsgálata pedig, 
a tanítónői akadémia elvégzése nélkül, 
képesít mindazokra az életpályákra és 
főiskolákra, amelyekhez nem kívántatik 
meg a latin nyelvi érettségi vizsgálat. 
A szarvasi evangélikus leánylíceum mel
le tt internátus is működik, melyben o l
csó és kényelmes elhelyezést és ellátást 
kapnak a leánylíceum vidéki tanulói. Az 
internátusba való fö lvéte lért június hó 
1-ig kell folyamodni az igazgatóhoz be
nyújtandó fölvételi kérvénnyel; ehhez 
melléklendők eredetiben, vagy másolat
ban: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. 
hatósági bizonyítvány a családfő laká
sáról és foglalkozásáról, 3. a folyamodó 
legutóbbi osztálybizonyítványa. Az in- 
ternátüsi ellátás díja havi 50 P. A többi 
díjakró l és egyéb tudnivalókról az igaz
gató nyú jt tájékoztatást. 4— 6

R czessy Z o ltá n :
A h arm adik  birodalom .

I. kötet:
az uj Németország politikai és társadal

mi rajza.
II. kötet:

az uj Né netország kulturképe.
Ára kötetenként 3.-P. A kettő együtt 
5.-P, Megrendelhető a Harangszónál.

Az evangélikus tan ítók  egyesületé
nek üdülőházi bizottsága 1940. évi ok tó 
ber hó 1-én kezdődő 3 (három) évre, 
1943. évi szeptember hó 30-ig a révfü
löpi (Zala vm.) üdülőházában gondnoki 
állásra pályázatot h irdet. A gondnok 
anyagi felelősségének biztosítására 2000 
(kettőezer) P óvadékot ta rtoz ik  letenni. 
Részletes feltételek: S iklósi Kálmán ev. 
iskolai igazgatónál Aszód, Pest megye 
tudhatók meg. 4— 4

Saját készítményti útitáskák, női- 
táskák, pénztárcák, tevéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
« választékban és a Legolcsóbb árban

M l T H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2 .

Kö l csönsegé l yző  é p ü l e t
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  a ján ljuk  
Mendöl Endréné h ittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, V III., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, p ianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

1— 8

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiaka t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye

20—26

A rozsnyói evangélikus kereskedelmi 
középiskola hazánk egyetlen evangéli
kus kereskedelmi iskolája. A nemrég 
felszabadult Felvidék egyik leggyönyö
rűbb fekvésű, magaslati levegőjű, k l i 
matikus éghajlatú városkája sok d iáko t 
vonz. Nem hiába nevezik Rozsnyót „Sa- 
jóparti Athénnek“ ! A kereskedelminek 
női tagozata is van. A jövő tanévben 
az I. és II. évfolyamra lehet beiratkoz
ni. A kereskedelmi mellett külön fiú -  
és külön leányinternátus is m űködik, 
ahova az evangélikus koed. polgári is
kola és a gimnázium növendékei is fe l
vehetők. Az internátusokba való fe lvé
telért június 15-ig lehet folyamodni az 
iskolák igazgatóságánál. Az internátus 
ellátási díja havi 60 P. Evangélikus ta 
nítók, lelkészek gyermekei és árvái ked
vezményt kapnak. Egyéb tudnivalóról, 
valamint a kereskedelmibe és polgáriba 
való felvétel fe lté te le irő l az iskolák igaz
gatói adnak tájékozódást. 2— 2

Az eredeti kisméretű

Luther-rézsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. -  Cím: 
Jánosa Lajos vésnök! mfiintézete.

Bélysgzök, Jelvények éa zétzléezegek gyártása.

S z o m b a t h e l y ,  P S a p S U - b a z á u r

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Luther Otthonban, az Egyházegye

tem egyetemi és fő iskola i internátusába 
(Budapest, V III., Ü llő i-ú t 24. sz.), a jövő  
1940—41. tanévre több, tanulmányait bu
dapesti egyetemen, ille tve főiskolán fo ly 
ta tó  ifjú  lesz felvehető. Pályázhatnak 
evangélikus, esetleg református if ja k . A 
felvételi kérvény, a Luther Otthon-sze
mináriumi bizottságához intézve, az i l 
letékes egyházkerület püspökéhez fo lyó  
évi június 15.-éig nyújtandó be. A  ké r
vény mellékletei a következők; 1. Szü
letési anyakönyvi kivonat. 2. A közép
iskola V III. osztályáról szóló b izonyít
vány, az érettségi bizonyítvány, (pó tló 
lag is beküldhető junius hó 30.-áig, köz
vetlenül a Luther Otthon címére), i l 
letve, ha a folyam odó már egyetemet, 
vagy főiskolát lá togatott, az index. 3. 
Hatósági orvosi bizonyítvány. 4. öné le t
rajz, amely a folyam odó lelkületébe be
tekintést enged és a családi körü lm é
nyekre, vagyoni viszonyokra és zene
ismeretre is kiterjeszkedik. 5. Az ille 
tékes lelkész á lta l kiá llítandó b izonyít
vány, amely az if jú  valláserkölcsi ma
gatartásáról részletesen szól és a fo lya 
modó szüleinek esetleges egyházi szol
gálatairól is megemlékezik. 6. Az atyá
nak, illetve a törvényes gyámnak hiva
talos kötelezvénye, amelyben a d íjak f i 
zetésére és okozott károk megtérítésére 
kötelezettséget vállal. 7. Válaszboríték 
ajánlott válasz célja ira megfelelően fe l
bélyegezve. A Luther Otthon álta l fe l
számított tartásdíj összege évi 780—930 
pengő aszerint, hogy az ille tő  többed- 
magával vagy egyedül lakik. Tá jékoz
tatóval az intézet igazgatósága szívesen 
szolgál.

Budapest, 1940. április 30.
Sándy Gyula s. k. 

műegyetemi tanár, elnök.
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Ä i © S E # S K U T
_ _  legolcsóbban

> § t i  x s r É - t & i
csak
OYÓR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a , Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési köte lezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)

Középkorú intelligens szerény nő, a 
háztartás minden ágában jártas, egy, 
esetleg kéttagú családnál otthont keres. 
Horváth, Budapest IX., Ranolder-út 30. 
III. 27. 1—2

V illa n y s ze re lé s i v á lla la t
Győr, R ák óczi F eren c-u . 8. a la tt

Épület- és motorszerelés. Rádiójayítás 
és karbantartás. E szakmába vágó ösz- 
szes javítások. — Villamossági cikkek 
árusítása. Modern csillárok. — Rádiók.

H E B E N S T R E I T  KÁROLY
villanyszerelő mesternél. 3—4



1940. május 5. 18. szám,

A la p íto tta !

K A P I  B É L A
1910-ben

L a p tu la jd o n o l: 

Dunántúli Luther~8zövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

In gy tn  m a llék la t tané» a la tt 

Kéthatankónf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

31. évfolyam.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KEPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk!

A  Harangasó 
•zarkaaztö-kladóblvatala

G Y Ő R
I I . ,  P e tő fi-té r 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P  28 fillé r, 

félévre 2 P  40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P  60 fillé r. 

Postacsekkszám la: 30,626.

Bizonyságlevés és szenvedés.
. . .  jön  idő, hogy aki öldököl titeke t, 

mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet 
cselekszik. Ján. 16:2 .

Ebben a mai vasárnapra rendelt textusban Jézus 
azokról a szenvedésekről szól, amelyek azért várnak 
a tanítványokra, mert bizonyságot tesznek róla. S 
az apostolok története megmutatja nekünk a belső 
összefüggést, amely a b i z o n y s ág t e vé s  és a szen
vedés között van.

Alig kezdtek az apostolok bizonyságot tenni Meg
váltójukról Jeruzsá lemben,  máris elkövetkezett 
számukra a szenvedés. Abban az üldöztetésben érte 
el csúcspontját, amely István megköveztetésével kez
dődött.

De ez az üldöztetés ugyancsak nagy jelentőségre 
tett szert bizonyságtevésük szempontjából, mert a ke
resztyéneket szétszórta P a l es z t i n a  és Sz í r i a  terü
letén. Most már it t  tettek bizonyságot s bizonyság- 
tételük nyomán virágzó gyülekezetek keletkeztek. 
Sőt éppen ezek a gyülekezetek küldték ki az első 
misszionáriusokat. S több-kevesebb szenvedés között 
elterjedt az evangélium a római birodalom összes 
főbb tartományaiban.

A római állam kezdetben nagyon türelmes volt 
a keresztyénséggel szemben. Amint azonban észre
vette, hogy ez a vallás veszedelmes a római állam
vallásnak és egyenest a római állam fundamentomai- 
nak a szempontjából, nagy és véres üldözéseket in
dított.

De ezeknek az üldözéseknek olyasmi lett az ered
ménye, ami egyáltalában nem volt szándéka Rómának. 
Olyan bizonyságtevőket támasztottak, akik a maguk 
véres, de győzedelmes halálával véghezvitték azt, 
amit életükben nem vihettek volna véghez.

S ez megismétlődött a keresztyén egyház egész 
története folyamán. Ha Krisztus ellenségei az ő gyüle
kezete ellen fordulnak, olyan bizonyságtevők kerül
nek ki ennek soraiból, akik egyenest győzhetetlenek.

Látjuk ezt napjainkban O r os zo rs z ág ban .  A- 
k ik  ott ma a hatalmat kezükben tartják, megindítot
ták a legnagyobb keresztyénüldözést, amit a törté
nelem ismer. De minél több keresztyént ölnek meg, 
annál .nagyobb hatalommá lesz a keresztyénség az 
orosz nép körében.

Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál. '

Csókoljátok meg !
A tanítók arra nevelik a gyer

mekeket az iskolában, hogy ami
kor reggel hazulról eljönnek, vagy 
amikor a tanítás után az iskolából 
hazatérnek, mindig csókoljanak 
kezét szüleiknek. A gyermekek 
közül nem egy nyűgnek érzi ezt 
és el is mulasztja nagyon sokszor. 
Nem tudja megérteni, hogy miért 
is van erre szükség?

Erre a kérdésre, hogy miért kell 
megcsókolnunk szüléink kezét, ad 
feleletet egy kisleánynak az alábbi 
esete.

A kis Zsuzsika — a leánygyer
mek módján — hízelegve kapasz
kodott édesanyja nyakába, azt 
mondva: „Olyan nagyon-nagyon 
szeretlek, édesanyám!“ De amikor 
édesanyja kezével meg akarta si
mogatni a kis Zsuzsika fejét, az

eltolta magától édesanyja kezét és 
azt mondotta: „A  kezedet azonban 
nem szeretem, mert az nagyon csú
nya.“

Az édesanyának könny szökött 
a szemébe erre a gyermeki beszéd
re és a következőket mondotta el 
leánykájának.

Amikor még bölcsőben fekvő 
kisgyermek voltál, egy délelőtt, 
mialatt te mit sem tudva csende
sen aludtál odahaza, én odakint 
dolgoztam a mezőn. Egyszerre 
csak arra lettem figyelmes, hogy 
a faluban félreverik a harangot. 
Tűz van valahol. Azonnal te ju to t
tál az eszembe. Nem késlekedtem 
sokáig, hanem futva indultam haza
felé. Csakhamar kétségbeesve vet
tem észre, hogy éppen a mi házunk 
ég, amelybeníji-muigüdXah pihen- 

A p
( REFORMÁTUS FŐISKOLA

tél. A házhoz érve már nagy pusz
tulást találtam. A tető leégett, az 
üszkös gerendák szanaszét hever
tek, minden pillanatban várni le
hetett, hogy beszakad a tető. Sen
k i sem mert az égő házhoz köze
ledni. Akkor én mit sem törődve, 
odarohantam az ajtóhoz. Puszta 
két kezemmel hárítottam el utáni
ból az égő gerendákat, majd befu
tottam a házba s karjaimba kapva 
téged, úgy hoztalak k i a lobogó 
lángokon keresztül. Sikerült meg
menteni téged. Akkor égtek össze 
kezeim s lettek örökre ilyen csú
nyák, sebhelyesek.

A kis Zsuzsika tágranyitott szem
mel hallgatta édesanyja elbeszélé
sét, majd megfogta kezecskéjével 
édesanyja csúnya, sebhelyes kezét, 
megcsókolta és így szólt: „Édes-
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anyám, ezután a kezedet fogom 
szeretni legjobban.“

Amikor ma, szülők napján felénk 
hangzik a fievelmeztetés: Gyerme
kek! Kicsiny és nagy gyermekek! 
Csókoljátok meg szüléitek kezét! 
És a mi szívünkben fölvetődik a 
kérdés, hogy miért kelljen azt 
megcselekednünk, akkor gondol
junk mindannyian ennek a Zsuzsi
kának az édesanyjára, aki a maga 
két kezével mentette k i a halálból 
gyermekét és tartotta meg az élet 
számára. A mi édesanyánk ő, min
denki édesanyja. Mert a szülők 
naponként ezt a szolgálatot vég
zik gyermekeik körül: Állandóan 
a halálból mentik k i őket kezük 
munkájával. Nem mindegyik szü
lő ragadta k i éppen égő házból 
a maga gyermekét, de igenis 
minden szülő százszor és ezer
szer is megtartotta már gyerme
ke életét.

Gyermeke életét munkálja a 
szülő akkor, amikor két kezével 
dolgozik érte. Hiszen ha nem 
kerítené elő a szükséges élelmet, 
éhen veszne az a magáról gon
doskodni nem tudó gyermek. 
Pedig sokszor nehéz az a mun
ka. De nagyon elcsúful benne a 
kéz. Mindegy. A szülő nem tö 
rődik vele, hanem örül, hogy 
áldozatot hozhat gyermekéért. 
Gyermekek! Csókoljátok meg 
szüléitek kezét!

Gyermeke életét munkálja a 
szülő akkor, amikor betegségé
ben ápolja őt. De sok gyermek 
elpusztulna és de sokan nem él

pálcát vesz a kezébe, amikor bün
tet. Hány gyermek kallódott el 
végleg és merült el a bűn mindent 
elnyelő posványában csak azért, 
mert nem volt szülői kéz, mely al
kalmas időben megfenyítette vol
na. Ha ma emberek, tisztelt és sze
retett, boldog emberek vagyunk, 
úgy csókoljuk meg jó  szüléink ál
dott kezét azért, amiért nemcsak 
simogatni, hanem fenyíteni is tu
dott.

Gyermeke életét munkálja a szü
lő keze akkor is, amikor odahaza 

előveszi az énekeskönyvet, ami
kor megnyitja gyermeke előtt a 
bibliát, hogy az Isten örökéletet 
biztosító tudományára oktassa 
azt. Áldott, ezerszer áldott szü
lői kéz az, mely nemcsak kenye
ret és játékot, hanem Igét is tu 
dott nyújtani gyermekének.

Ma, a szülők napján hangzik 
a felhívás: Gyermekek! Csókol
játok meg szüléitek kezét! Ne 
mulassza el senki megtenni há
lás szívvel, aki még megteheti. 
Mert senki sem tudja, lesz-e még 
holnap is erre alkalma s nem 
kell-e már csak azt a másik, fájó 
intést hallgatnia: Sirassátok
meg . . .  Dedinszky Gyula.

Szülőig napján
9st<?n ozí ü z e n i:

T is z fe lä  a tyaä a t ós anyaäat, 
hogv h osszú  iä e ig  é lj azon a 
fö läön, am elyet a z  H r, a te 9 s - 
tened ád íe n é k e d !

nénk már a föld színén, ha édes
anyánk annakidején, amikor nehéz 
betegség szakadt reánk, nem vir
rasztóit volna éjszakákon át fe
lettünk és nem ápolt volna hűsé
gesen fáradhatatlan két kezével. 
Minden drága orvosságnál többet 
ér az édesanyai kéz gondos ápo
lása. Ma, szülők napján gondol
junk erre és csókoljuk meg jó  
szüléink kezét.

Gyermeke életét munkálja a szü
lő akkor, amikor megfenyíti rossz 
útra tévedt gyermekét. Amikor

Csókoljátok meg!

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 21

Irta: M o h i  G e d e o n ,  Kassa.

Gyors és kiszám ított volt a támadás minden mozzanata. 
Az a húsz legény, mintha a magasból kormányoznák őket, 
körü lfogta az urakat és az apródokat és már hajtották is 
magukkal a kuruc tábor felé.

M ihály kábán nézte az eseményeket. Joáchim úr pogá- 
nyul érezte magát s mind a hölgyeket leste. Siralmasan so
pánkodott. Hédi azt hitte, hogy az egész csak előre elkészí
te tt móka az ő szórakoztatására és erősen élvezte. Különös
képpen megakadt a szeme az egyik fia ta l legényen. Szürke 
volt a lova, fehéren csillogó a nyerge. Szeme tűzben égett, 
barna haja süvege alól is homlokába csapzott.

— Ez az igazi hős! — gondolta magában.
Gyurka pedig, aki e műveletet végezte, a gyors hirte len

ségben még arra is ta lá lt időt, hogy vele foglalkozzék. Szür
kéjén melléje lovagolt, biztatóan ránézett és kedvesen báto
ríto tta, hogy m itő l se féljen. A következő percben már az 
apródok kö zö tt volt.

— Ákos, jó  cimbora, hűtlen le tté l hozzánk! — k iá lto tt 
régi barátjára.

— G yurka — örvendezett a másik —  minket senki sem 
választ el!

Lovát megsarkantyuzva követte társát.
M ihály időközben magához té rt. Egy buta vérhullám tá 

madt a szívének s lélegzését is erősen fo jto tta .

— Kígyó, to lva j fa jzati sziszegte, ahogy Gyurkát a Csil
lag hátán meglátta. A düh és a méreg először letörte. Így 
tönkretenni az ő szép terveit! De azután, m in t egy ke ttőzö t
ten, té rt vissza ereje. Kardját kirántva bőszült ordítással ron 
to t t  a terelő legényekre. Kardjával G yurka  felé sú jto tt. Ö 
azonban, vagy inkább az okos Csillag, fé lre u g ro tt s a szablya 
csak a levegőt érte. A fiú  megmenekült, de m egfutott M ihály 
is. A pillanatnyi döbbenetben áttörte a te re lők sorfalát és már 
is száguldott fe lfe lé  a völgyön a vezető nélkül maradt har
coló katonákhoz.

A többi fo g o ly  nem gondolt ellenállásra. Heiler, Rothold, 
az apródok megadták magukat. Gyurka ugyan szívesen eredt 
volna a gazda nyomába, de ha neki más vo lt a megbízatása.

örvendező lélekkel kísérte fog lya it, Ákossal oldalán a 
kuruc táborba.

— Nem fe le jte tted  el eperjesi fogadalmad? — fo rd u lt 
Gyurka társához.

— Soha sem is felejtem! Murányban nem labancnak, 
csak katonának tanultam. Most már vissza sem térek többé. 
Veletek maradok!

— Á ld jon meg az Isten! — fogadta Gyurka régi barát
sággal és kezét nyú jto tta  neki, melybe Ákos derekasan bele
csapott.

Gáspár szótlanul, komoran lovago lt Hédi mellett. Bán
to tta  őt nagyon a Gyurka győzelme, m ert az egyúttal az ő 
kudarca is vo lt. Félszemmel figye lte  a leányt, m int vet titko n  
egy-egy p illan tást Gyurkára. Évek során eltemetett ellenszenve 
újabb táp lá lékot talált. Sötét harag m arta  a bensőjét.
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Sirassátok meg . . . !
Szülők napján könnytől csillognak a 

gyermekszemek. Vannak, akik öröm 
könnyet sírnak, boldogok, hogy meg
csókolhatják a szülőiket, egy szál v i
rágot adhatnak, néhány köszönő szót 
mondhatnak, á ldott drága kezük fölé 
hajolhatnak, vagy távolból levelet kü ld
hetnek, a szeretetről, háláról beszélő be
tűkre könnyet hullathatnak. — De há
nyán vannak, akik nem öröm-, hanem 
bánatkönnyet sírnak, akik szülők nap
ján hiába keresik a szülőket, hogy ne
k ik  sok mindent megköszönjenek, akik 
ilyenkor temetőbe mennek, akiknek ez 
a nap nem azt mondja már: C sókoljá
tok meg, hanem azt: Sirassátok meg 
őket!

Bizony, szülök napján sokan vagyunk, 
akik temetőket já runk  és édesanyánk, 
édesapánk mohosodó sírja m ellett már 
csak siratni tud juk a mi drága, jó 
szüleinket.

Szeretnénk nekik a könnyeinkben 
—  hisz a könnyek is tudnak beszél
ni — sok mindent elmondani.

Mindenekelőtt azt, hogy milyen 
korán itt  hagytak minket. Pedig de 
nagyon kellett volna még a simogató 
édesanyai kéz, az értünk dobogó édes
apai szív, a ránk vigyázó drága szü
lő i tekintet.

Könnyeinkben tovább beszélünk s 
néhány pillanatra a múltra emléke
zünk. Arra a drága boldog időre, ami
ko r még itt voltak, minket neveltek.
Ez volt életünkben a napsugár. S arra 
az időre, amikor már elmentek. E ttő l 
kezdve felhők alatt jártunk. Köny- 
nyeinkben köszönjük meg, hogy ve
lünk voltak, neveltek, arcunkon mo
so lyt fakasztottak, irányt mutattak s 
a felhők aiatt Isten atyai vezetésére 
bíztak.

Beszélnek a könnyek. S újabb csil- 
lanásukkal vádolnak bennünket. Vá
dolnak a bűneinkért, amiket elkövet
tünk. Vádolnak a mulasztásainkért, 
mindenért, amit nem tettünk meg.

Most eszünkbe ju tnak elkövetett h i
báink elmulasztott jó tette ink. Mennyi, 
mennyi sz9 rtlorúság volt mindegyik a 
számukra. Úgy szeretnénk vádoló le lk i
ismeretünk szavára könnyeinkkel kérn i: 
Drága, jó  Édesanyám, Édesapám, bo
csássatok meg nekem!

Igen. Bocsánatkérésről beszélnek a 
könnyeink. Nehéz lenne a szülők napja 
mellett enélkül elmenni.

Szeretnénk szüléink sírja mellett el
mondani még azt is, hogy nagyon sze
gény nélkülük az élet. Azóta, hogy ők 
nincsenek, fájóbb a szívünk, bánatosabb 
a lelkünk, könnyesebb a tekintetünk és 
mosolytalanabb az arcunk.

Sok mindent szeretnénk még elsírt 
könnyekben elmondani szülői sírok mel
lett. S ebben a sok mindenben szeret
nénk különösen megköszönni mindent, 
mindent, amit kaptunk . . .

Drága jó édesanyám, édesapám, haló i 
poraitokban áldjon meg az Is ten !. . .  S •

Sirassátok meg!

míg erre gondolunk, zokogásba fullad 
a szavunk. Nem tudunk mást, csak sír
n i ! . . .  Talán mohosodó sírok fe le tt el
s írt könnyeinkben a lent pihenő ked
ves szülők meghallják, amit mondunk.

I ly en  a z  é d e sa n y a !
Egy nagy ember írja  az édesanyjá

nak az alábbiakat: „M indent, ami a nyu
galmas, kényelmes élethez tartozik, — 
meg kell kapnia, Édesanyám. Mostantól 
kezdve az én kötelességem, hogy soha 
semmi gondja ne legyen. Annyi szenve
dés és megpróbáltatás után életének a l
konya legyen vidám, nyugodt, gondta
lan. Én pedig remélem, hogy még sok 
boldog napot tö lthe tünk együtt. Ezerszer 
öleli igen hálás fia .“

Erre a kedves levélre m egjött az 
alábbi válasz:

„  . . .  Nincsen nekem semmire szük
ségem, csak neked legyen meg min
dened, édes gyermekem. Az én életem 
napjait a te örömöd deríti fel. A te 
boldogságod az én örömöm. Édes 
gyermekem, ha valamire szükséged 
van, csak ír já l.“

. . .  és szegény özvegyasszonynak 
magának sem vo lt semmije. De éppen 
ez a csodálatos, hogy az édesanyák 
a semmiből is tudnak adni. Örökké, 
egész életükön át csak adnak és mi 
sohasem érezzük, hogy kaptunk, mert 
az édesanya sohasem tartja  számon 
azt, hogy mennyit adott. És ez az 
igazi ajándék. Utánozhatatlan. Csak 
édesanyánktól kaphatjuk.

(Oj Idők.)

S z e n t neveE m a g a sz ta lo m , 
H ra m , hogy  é le te t aä ta l, 
V á la s z é  k é l a jka m o n ,
3{ogy szü lő kke l m egálüottá l, 
K ik  a keresztvénségben 
N eve lnek kegyességben.

A táborba érve, foglyaikat egymáshoz kötözték. Most 
valóra vált a G> urka vágya, mely a Zátony szirten fogamzott 
lelkében: Ö segítette le Hédit a nyeregből. Gáspár gyűlölködve 
nézte, mily kedvesen fogadja a lány a szolgálatot. Szívében 
konok elhatározás érlelődött.

— A szép rablólovag! suttogta magában — de én is 
hatalmas leszek! — lelkiismeretének eddig ágaskodó hangját 
egyszerre elvágta. —  Hatalmas leszek, bárm ilyen áron!

A férfiakat hosszú kötélre erősítették, a hölgyeket sza
badon hagyták. Tüzet szítottak és köréje telepedtek.

M ihály pedig, ahogy elszabadult, kard já t suhintva ugrott 
a küzdők közé. A labancok jóval többen voltak, de a kurucok 
előnyben. Ők a domboldalról rohanták meg a mitsem sejtő 
ellenséget. Mire azok kardjukhoz ju to ttak, az első sor már 
harcképtelen volt. A kurucok vakmerőén vívtak, akár az ördö
gök. Olyan fogásaik voltak, melyeket a labanc nem ismert. 
K a rd juk  alsó végén kiszélesedett. Nem sújtottak, hanem döftek 
és pallosukat csak azután rántották fel, mély sebet ütve. 
V iszont a császáriak fegyvere nehéz vo lt s ha lesú jto tt és 
ta lá lt, ütése halálos volt. Borzalmas, kegyetlen le tt ez a vias- 
kodás. Ádám keserűn fe lsóhajtott. Mennyi vért lehetett volna 
megkímélni, ha megadják magukat!

Szuhay István úgy küzdött, m int az oroszlán. Körülötte 
ádáz viaskodás fo lyt, de ő nem hátrá lt meg. Minden döfésé
vel újabb tért hódított. M ihály szintén belesodródott a leg
hevesebb harcba. Á llta is helyét emberül. Ismerte mind a két 
kardnemet. Ahhoz mérten ü tö tt s védekezett. De, ahogy sze

meit körülhordozta, riadtan látta, hogy a csatatéren a császá
riak sora ijesztően gyérül. Visszahúzódott a küzdő tömeg 
peremére.

— Utánam, legények, utánam! — riko lto tta  és lovát sar
kantyúzva elvágtatott. Hiszen mentek volna mindnyájan 
utána, ha engedi a kuruc, fgy is vagy tízen, szégyen ide, 
szégyen oda, nyomába eredtek. Szuhayék nem gondolhattak 
nagyon üldözésre. E l vo ltak ők már ottan eléggé foglalva. 
M ihálynak sikerült a tíz legénnyel kereket oldania. Több nem 
is menekült meg a Csevegő völgyből.

— Csak vágd, fiam, ne fé lj tőle! — biztatta övéit István 
úr s maga já rt elől jó  példával.

A kurucok alapos munkát végeztek. Még hírmondónak 
sem hagytak senkit. Majdnem p itym alla tig  fo ly t az öldöklés.

17. A szöktetés.
M ihály pedig az embereivel bevette magát a nyugati 

fensík bózotos rejtekébe. A lig  ju to ttak biztos fedezékbe, máris 
méregetni, latolgatni kezdte a teendőket. Segítsen-e a har
colóknak, hogy a kurucok módjára rohan rá juk hátoldalról, 
vagy keresse a foglyokat?

A gazda két eshetőség közül m indig a hasznosabbat 
választotta. Ha most visszatér a csatározókhoz, vele is végez
nek. M ár pedig van neki más elszámolni valója. Gyurka! 
N y ila llo tt beléje.

— A semmiházi tú ljá r t az eszemen! — öntötte el az epe.
Folytatjuk.
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S z ü lö k  n a p fa .
Először volt az anyák napja. 

Egy amerikai kisleány kezdte. Az
óta világszerte megtartják május 
első, vagy második vasárnapján.

Helyesebb azonban szülők nap
ját tartani. Mert ha meg hál ál hatat
lanul sokkal tartozunk édesanyánk
nak, éppen annyival tartozunk az 
édesapánknak is.

Még helyesebb, ha nemcsak egy 
napot szentelünk szüléinknek, ha
nem minden nap az övék.

A leghelyesebb pedig az, ha nem 
szavakkal és virágokkal, hanem 
életünkkel mutatjuk meg hálánkat!

A n yák  n ap ján .
Károly:
Nagyszerű idő van, menjünk valamerre, 
Menjünk a határba, menjünk k i a rétre.

Jóska:
Nem merek, pajtás, templomba kell 

mennem,
S nem lehet atyámat becsapni e téren. 

Károly:
Csak mondd, hogy o tt voltá l, én is 

bizonyítom,
Nem is fog rájönni, sose a világon.
A templomba ülni mégis csak kár lenne, 
M iko r a játék hív, a fiú k  mindene.

Jóska:
Igaz, de hazudni, azt nem igen merek,
A szülőjét még se csapja be a gyerek. 
S ha senki más nem is, Isten azért tudja, 
E lő tte  világos minden ember útja.

Károly:
Mennék én is pajtás, de nézd a ruhámat, 
Szégyellem o tt magam és emészt a bánat. 
Nem kell a szegénynek ima —  apám 

mondja —
Imától nem lesz még selyemmé a rongya. 

Jóska:
M i sem vagyunk, Károly, valami 

gazdagok,
Ilyen nagy panaszra még sem vo lt soha 

ok;
Csak kenyerünk legyen s hozzá jó 

egészség, .
Minden egyéb semmi, csak baj 

és vesződség.
(Jön Gyuri virágcsokorral.) 

Károly:
Nézd i t t  a Gyuricát, ő a gazdag fajta, 
Üj ruha, új cipő, minden ragyog rajta. 
Ő néki érdemes imádkozni közben,
Két kézzel szórta rá áldását az Isten.

Gyuri:
Ne kívánd az áldást, ami én rám hullott, 
Ne hidd, hogy a vagyon ád csak boldog

ságot,
Van, ami százszor többet ér aranynál, 
Van, amit az élet semmi pénzért kínál, 
Van s ha az életed adnád érte oda,

Mégsem tér már vissza, nem tér vissza 
soha.

Van egy kis könny, fo rró , égeti a lelket 
És semilyen kinccsel o ltani nem lehet. 
Mindenem a tiéd. Ruhám, cipőm, minden. 
Csak e könnynek tüzét oltsad k i szívem

ben.

Jóska:
Ne bánkódj, Gyurica, Károly nem rossz 

fiú,
Csak szegénység nyomja és elfogta a bú. 
Asztaluknál szűkén m érik a kenyeret, 
Szegény Károly, hidd el, csak ezért 

kesereg.

Gyuri:
Károly, ha kicsiny is a kenyér falatja, 
Csak édesanyádnak drága keze adja;
Édes lesz e kézből a keserű kenyér 
És fehér kalácsnál is, hidd el, többet ér.

Károly:
Bocsáss meg, Gyurica, gonosz voltam 

hozzád,
Bocsáss meg, a nyomor sokszor biz 

rosszul lát.
De hová mégy, mondd csak, a virág

csokorral,
Névnapot köszöntesz, ha a szemem nem 

csal?

Gyuri:
Ma van anyák napja, gyermekek ünnepe, 
Hívnak a harangok istentiszteletre. 
Téged is, engem is, boldogot és árvát, 
Menjünk jó pajtások, te is Károly, jö jj  

hát.
T i boldogok hálát adjatok Istennek. 
Szívsebemre én meg majd balzsamot 

kérek.
S aztán haza mentek, anyátok ölébe,
Én meg kimegyek a csendes temetőbe. 
T iteke t otthon csók vár s ölelő karok, 
Anyámnak én már csak virágot adhatok. 
De ezt sem tehetem drága, jó kezébe, 
Majd csak a sírjára, keresztje tövébe.

Jóska:
M i bajod Károly? Könnyes a két szemed? 

Károly:
Áldom én, áldom én a szegénységemet 

Dr. Schlitt Gyula.

Konfirmációi levél.
K é r jü k  kedves O lvasó inka t, hog y  

a d já k  oda  ezt a le ve le t ko n firm a n d u s  
ro k o n u k n a k , ism erősüknek; n e k ik  is  
szó l ez, h a d d  o lvassák!

Kedves Konfirmandus Gyermekem!
Legjobb szeretném, ha most szemé

lyesen kereshetnélek fel és úgy beszél
gethetnénk életednek nagy fordulójáról. 
De addig is, míg ezt megtehetem, fogadd 
szeretettel levelemet.

Azt mondottad a legutóbbi óránkon, 
hogy miért is konfirmálkodunk, mikor 
olyan erőtelenek vagyunk és —  tudom 
— maradunk is mindannak megtartásá
ra, amit ott szent szavakkal megígérünk? 
Példát is mondtál, hogy egyik rokono
tok milyen közömbös, sőt hittagadó szív
vel csúfolta meg konfirmációi ígéretét. 
Minek akkor ez az ünnepélyes Ígérgetés,

vagy éppen fogadalom, ha úgyis köny- 
nyen megbirkózik velünk az ördög, a vi
lág és a saját testünk?

Hiszen, nem mondom, jogosak ezek 
a kérdéseid. De csak addig állanak meg 
ezek, mint ahogyan pár szóval már az 
órán is mondottam, ha azt gondoljuk: 
a konfirmáció lényege az ígéret és a 
fogadalom. No éppen ebből származik 
nagyon sok tévedés. A konfirmáció Isten 
megerősítő munkája mirajtunk és mi- 
bennünk. Ha a konfirmáció olyan fogad
kozás, mint Péteré volt, mikor Jézus 
Krisztus megjövendölte a szenvedését és 
halálát, akkor annak könnyen elbukás 
lesz a vége. Mert igaz ez az ige: „Aki 
áll, vigyázzon, hogy el ne essék." Tehát 
nem fogadkozásnak, hanem az alázatnak 
és a bünbánatnak a drága alkalma első
sorban a konfirmáció. Mert hiszen csak 
annak van szüksége erősítésre, aki gyen
ge. Ugyan, Isten előtt melyikünk ne vol
na nagyon gyenge, sőt nyomorult bűnös 
ember? Viszont ugyanakkor az ellenke
zőt is tudnunk, hinnünk és vallanunk 
kell: „Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít!" A kereszteléskor 
nem azt ígérték a keresztszüleid, hogy te 
büntelen, tökéletes ember leszel, hanem 
azt, hogy a keresztyén hitben nevelnek. 
Ezért te sem azt ígéred mostan, hogy 
tökéletes ember leszel, hanem azt mon
dod el, hogy látod és bánod a bűneidet 
és hogy Krisztus nélkül semmit sem cse
lekedhetsz. Ebben a hitedben, hogy 
Krisztus váltott meg tégedet, ebben erő
sít meg az Űr, mikor bűneidet meg
bocsátja, mikor belép hozzád az ő  szent 
vacsorájában és Szentlel kével. Te kegye
lemből élsz, mint az a fogoly, aki a bör
tönből szabadult ki. Te a bűn börtöné
ből kiszabadultál. Ezért vagy boldog, ha 
úgy élhetsz most már, mint Krisztus igaz 
tanítványa.

Arra kérlek, kedves Gyermekem: Ne 
feledd el tehát, hogy a konfirmációval 
nem vagy kész keresztyén. Majd akkor 
leszünk készen mindnyájan, amikor az 
Isten az Ö mennyei angyalai közé állít 
minket. Éppen ezért az igazi konfirman
dus egész életében konfirmandus marad. 
Most már ugyan nem konfirmáció-órákra 
jár el, hanem állandóan résztvesz a tem
plomi életben, a gyülekezetében, segít 
a lelkipásztorának, ha kérdései vannak, 
vagy bajai, mindig felkeresi bizalommal 
és a keresztyén testvéreivel együtt bib
liaórákon és más alkalmakon foglalatos 
marad az Atya dolgaiban. Ezekre vállal
kozzál, kedvesem. Ezekre nemcsak ne
ked, hanem mindnyájunknak szükségünk 
van, hogy egymás hitén épüljünk.

Imádkozom éretted. Adja az Isten, 
hogy valóban olyan hited legyen, mely 
megtart téged és amelyet te is boldogan 
vallasz a magadénak.

Hittestvéri szeretettel üdvözöl:
Erős vár a mi Istenünk!

hű l e l k i p á s z t o r o d .

A pápai Evangélikus Diákszövetség
április 28-án vallásos estet rendezett, me
lyen előadást ta r to t t Veöreös Im re egy- 
házker. missz. másodlelkész. Szavalt Ber
talan István és Kovács Erzsébet. Énekelt 
Rózsa János ig .-tan itó  és Ágoston Jó
zsef karnagy. Vonósnégyes. E lőadták: 
Udvarnoki Zoltán, Szombathy István, Sí
kos Endre, Bolla Sándor.
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Élet és halál közelében.
Az aggódók.

(Az anya.)
A betegségek legszomorúbb kísérője 

a családtagokért való aggódás. Istenem, 
hogyan is lehet ilyen esetben vigasztal
ni. Az édesanya kórházban fekszik. A 
legkisebbet, a pólyást behozták ugyan a 
kórházba, a többi emberpalánták azon
ban odahaza maradtak: hideg szobában, 
szennyes ruhában, étel nélkül. A nagy 
megpróbáltatásban könyörülő emberi szí
veket keres nem is a maga gyógyulásáért, 
de gyermekei megtarthatásáért. És ami
k o r jön a hír, hogy gyermekei élnek, 
sőt: a Nőegylet, a Leánykor, az evangé
likus összetartás áldozatkészségének gon
doskodásából mindennel ellátva, jó l é l
nek, megjön a gyógyulás is.

Istennek nagyon tetsző, kedves lá t
vány lehet az, am ikor mi jó t teszünk az 
ő gyermekeinek, a mi testvéreinknek az 
életmentése érdekében! Nézzünk szét a 
m iéink között és szívesen hozzunk áldo
zatot imádságban és anyagiakban egy
aránt!

• (Az apa.)
Mennyi őszülő hajszálat és ráncot a 

homlokon jelent az édesapai aggódás is. 
A m iko r sóhajtva emlegetik: mi lesz csa
ládomból, ha én betegeskedem? Ki ne
veli fel gyermekeimet, ha én meghalok? 
Zokogó szív nehéz könnyeit felszárítani 
csak vigasztaló szóval nagyon nehéz do
log. De kihez menjünk segítségért, am i
ko r már annyi elutasításban részesül
tünk. Sokszor érezzük, hogy a társada
lom fejére gyűl az eleven szén; azok 
fejére, akik tudnak habzó serlegeket k i 
üríteni, ételben-italban turkálva, vá logat
ni, de nyomorultakon segíteni, sápadt- 
arcú betegeken könyörüln i, nem tudnak 
és nem is akarnak . . .  Milyen borzasztó 
is lá tn i a hivatot hajszolókat akkor, am i
ko r közvetlen m elle ttük embertömegek 
szakadozott ruhában dideregnek . . .

Aggódó édesapák, bízzatok a jó  Isten
ben, jobban ismer ő bennünket, m int mi 
önmagunkat. A nagy mindenség össz
hangjához hozzátartozik a mi aggódá
sunk hordozása is!

Búcsú az élettől.
Minden búcsúzás szomorúságot vált 

k i az emberből. Ha csak egy napra is 
hagyjuk el családunkat, fáj a búcsúzás 
pillanata. Hát még egy egész é le tre? ... 
Akiknek vo lt alkalmuk sok esetben meg
figye ln i az élettől búcsúzokat, azt szok
ták mondani: nem is olyan fájdalmas az. 
Az érettkorú öregek —  amint párnájuk
ra fekte tik megőszült fejüket, megerő
södve hitben, magukhoz véve az Ür szent 
vacsoráját — még vigasztalják is az 
ágyukat körülálló gyermekeket és roko 
nokat.

A rágondolás, hogy meg kell halni, 
valóban félelmetes, am ikor azonban oda
ju tunk, hogy örökálomra ha jtjuk le fe 
jünket, már érzéketlenek vagyunk. A 
gondolkodás, az értelem előbb szünteti 
be a szolgálatot, m in t a lélek elválása 
a testtől. Milyen nagy áldása a jó Isten
nek az idejében előálló öntudatlanság. 
Ez akadályozza meg a haláltól való fé le 
lem érzésének uralomra jutását.

Nemcsak otthoni hajlékaikban és k ó r
házban, ú. n. polgári betegségben elhal
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tak érzéketlenek az élet utolsó idősza
kában, de a harcterek hősei is. Akiket 
szinte a másvilágról hoz vissza az isteni 
kegyelem, azt mondják, hogy csak egy 
nagyobb ütést éreztek . . .  hogy csak vé
rük szivárgásáról tudtak, de a halálra 
egyáltalán nem gondoltak. Katasztrófá- 
lis baleseteknél, víz, tűz, beomlás, össze
ütközés stb. eseteiben ugyanez a véle
mény. Ilyenkor még azt szokták mon
dani, hogy a fényhez hasonló, villanás
szerűen, p illanatok a la tt átélték újból 
életük nagy eseményeit.

Mondják, hogy a halálfélelem a bű
nös halálra Ítéltek velejárója, olyannyira, 
hogy az ítéletvégrehajtók a félelem, az 
ijedtség m iatt csak hústömeggel dolgoz
nak a vesztőhelyen.

* * *
Ember, gondold meg életedet, hogy 

nyugodt lehessen halálod. Érezd át szép 
énekünk jelentőségét és mindenképpen 
valósítsd meg a magad számára:

Krisztus, te vagy életem, 
Nyereség halálom;
Reményem beléd vetem,
A halál csak álom.

Szuchovszky Gyula.

A GYŐ ZTES.
Szeretném  ő t jo b b a n  s z e re tn i —,
M in t ö szeret engem et.

H iszen én n e k i o ly  so ka t köszönök.
A z  ö szem éből ö m lő ite k  e lőször 
O rcám ra  m oso ly  esők, könnyözönök.
A z  ő a jkán  csügg ö tt 
P ihegésem töl fogva  a jk a m .
M ió ta  csak m occanok,
Az ő keze ra jta m .
ö  az, k in ek  le g tö b b s z ö r vo lta m  terhe. 
K ü szködö tt é rtem  b a jb o to k tó l verve,
T ö rő d ö tt hom lo ka  b o rú m  kereked tén ,
A g gódo tt, v ir ra s z to tt ,  á lm o k ró l le m o n d o tt,
S hogy e lűzzön ró la m  b á rm i b o to r gon do t, 
T ap so lt, já ts z o t t  — s z ín rő l;
Csak b e lü l b o ro n g o tt.
íg y  v o lt,  íg y  van . M i m in d e n t tesz é rte m !
Ha m indenünnen k ire k e d te m  is :
A z  ő szívébe én m ég m in d ig  b e le fé rte m !

Szeretném  h á t ő t jo b b a n  sze re tn i, —
M in t ő szere t eng em e t!

F o rd u ljo n  végre is  a ko cka  la p ja .
N e k i lassacskán m e g tö r ik  a la k ja ,
Nekem k e ll m ost m á r többe t bírnom ,
H ősként kacagn i tusán , k ínon ,
D e rű t ragyogn i fe k e te  napokban,
Békét jó s o ln i,  m id ő n  m á r-m á r  
G y ilko s  háború  ka n ó ca  lo b b a n !
Nekem ke llene  m ár m esét m ondanom ; 
C sodata risznyásan , a n g y a lk é n t je le n n i,
D a jk á ln i puhán  — m in t  n y á r i sze llő  r in g a t  —, 
És aranyba vo n n i f a k u lt  á lm a in ka t, —
És fogy h a ta t la n u l n a g ysz ivűnek  le n n i!
J a j,  de az én szívem  vá g y fió k á k  fészke,
S úgy m e g to lla so d n a k , a lig  veszem észre. 
Tudom ány, h iva tá s , sze re le m , jö vendő ,
Ezer á lom lá tás , te n g e rn y i teendő !
K irö p ite k  egye t, k e t tő  k é l helyébe.
K ic s in y  a h e ly , m in d ig  k isebb,
J a j,  m i lesz a vé g e ? !

Á m bár még kü zd ő k  s kü zd e n i fogok végig. 
Nem bírnám  e l a g yá va  h á tra a rc o t!
De m ár érzem , s e jte m , tu d o m :
Én nem nyerem  meg soha ezt a h a rco t.

S o lya n  bo ldog  va g yo k .
H o gy  az ő szíve n ag yobb  az enyém nél . . . 
(N em  vehetném  meg K rözusz  a ra n y á n !)  
O lya n  bo ldog , hogy k e ttő n k  közü l 
Ö rö kre  ő m arad a g yő z te s :

A n yá m !

S o lt Lász ló .

O L V A S S U K ^  BIBLIÁT
Pünkösd előtt.

Május 5. — János 16:7—9. Milyen 
kevéssé bántanak bűneim! Vagy nem is 
látom, vagy annyira megszoktam már 
őket, hogy belefásultam a bűnbánatba. 
Mennyire nem ismerem legnagyobb bű
nömet! Azt, hogy nem hiszek a Krisz
tusban vagy úgy, hogy egyáltalában nem 
törődöm vele, vagy úgy, hogy nem ve
szem komolyan őt, m in t Megváltómat és 
Uramat. Feddőző Szentlélek, jövel és 
fedd fel nyomorúságomat!

Május 6. — János 15:26; 16:13. O l
vasom a bibliát, hallgatom az igehirde
tést, élek az egyháznak minden igét szol
gáltató alkalmával, de alig hallom ki be
lő lük Istennek megszólító szavát, tanító 
igéjét, Krisztusról való bizonyságtételét. 
Fülem hallja, értelmem felfogja a sza
vakat, de hiányzik, hogy szivem meg
nyíljon és figyelmezzek arra, amit az Ür 
mond. Jövel igének a Lelke és világo
sítsd meg előttem az Isten beszédét!

Május 7. — Efez. 6:18. Istennek mai 
igéje térdre parancsol. Az ördög résen 
van s hol bűnnel, hol erénnyel, hol ké t
ségbeeséssel, hol elbizakodással, de ál
landóan kísért. Többet kellene imádkoz
nom, hogy megállhassak ebben a harc
ban. Az imádságot fegyverül kaptam, 
hogy forgassam magamért és másokért. 
De nem tudok igazán imádkozni: gépie
sek, egyhangúak, a könyörgés szívóssá
ga és a h it bizodalma nélkül valók imád
ságaim. Jövel hát imádságnak Lelke s 
add, hogy Általad imád kozhassam.

Máj,us 8. — Róm. 8:15— 16. Bűnök 
szorongatása közt, botladozó keresztyén- 
ségem miatt, reámtornyosuló nehézsé
gek alatt, milyen rabszolgai lélekkel te
k in tek az Istenre! Pedig Atyám ő! Meg
mondotta és meg is pecsételte a Krisztus 
vérével. M it gyötrődöm  vétkeim miatt, 
ahelyett, hogy bátran mondanám az ö r
dögnek: nem árthatsz már nékem, mert 
Atyám az Isten?! És mit viaskodom 
magamrahagyatva az élet bajaival és 
gondjaival, ahelyett, hogy megfognám az 
én Atyám kezét?! Jövel Szentlélek és 
győzz meg elvehetetlen fiúságomról!

Május 9. — Gál. 5:19—22., Róm. 8:14. 
Nyilvánvaló, hogy életem nem Isten aka
rata szerint való. Azok a bűnök, melye
ket az ige felsorol, az én bűneim. Lehet, 
hogy a valóságban még megőrzött Isten 
kegyelme néhányuknak cselekedetbeli el
követésétől, de a szívemben már réges- 
régen mind megtörtént. Nincsenek meg 
nálam a megszentelt élet látható jelei, 
a Szentlélek gyümölcsei: zúgolódom és 
békétlenkedem, másokhoz való viszo
nyomból hiányzik az igazi szeretet, le l
kemben olyan kevés és röpke a teljes 
öröm s békesség. Jövel új életnek a Lel-
kp P^

Május 10. —  Csel. 1 :8. M iért rej tem 
el véka alá az öröm hírt, amelyben Isten 
részesített?! Úgy hallgatok a Krisztus-
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ról, mintha nem adta volna nekem is a 
missziói parancsot. S ha szeretnék is b i
zonyságot tenni róla, olyan erőtlenül, 
tehetetlenül hullanak k i számból a sza
vak. Jövel Szentlélek és add a bizony
ságtevés lelkét!

Május 11. — Titus 3 :4 — 7. Köszönöm, 
Uram, hogy ezen a héten megtanítottál 
így imádkozni: Jövel Szentlélek Úristen. 
S ma megköszönöm, hogy ezt az imád
ságot megpecsételed mai igéddel. Nem 
hiába várok hát Lelkedre. M ár megkap
tam és újra meg fogom  kapni. Amint 
Ígérted. Bizonyosan lesz hát pünkösdöm. 
Hiszem, Uram, hogy a keresztségkor 
megadtad Szentlelkedet és hiszem, hogy 
meg is akarod újítani bennem. Csele
kedj hitem és a te kegyelmességed sze
rin t! Ámen.

Veöreös Imre.

K A R C O L A T O K

f  Banqfyci B éla .
Bangha Béla, a harcos jezsuita 

páter meghalt.
Sokat bántott bennünket. Élete 

hadakozás, szava harci riadó, tolla 
mérges nyíl volt —  ellenünk. Fáj
lalni való kár, hogy értékes élete 
szinte kimerült a viaskodásban.

Élete végén mintha maga is belát
ta volna, hogy jobb építeni, mint 
rombolni és hogy a római katoli
kus egyház igazi ellensége nem 
bennünk keresendő. Tollán béké
sebb hangok születtek, ökle itt-ott 
kézfogásra szelídült.

A halálban vége a gyűlölködés
nek!

Harci kopjánkat, amellyel Ban
gha Béla ellen kényszerűen véde
keztünk, meghajtjuk sírja előtt 
és az ellenfelet Isten irgalmába 
a jánl juk.

Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A
Ribbentrop, német külügyminiszter 

nagy beszédet mondott, amelyben azt 
bizonyította, hogy Németország Dánia és 
Norvégia megszállásával nem tett mást, 
m int megelőzte a szövetségeseket, akik 
ugyanezt akarták tenni. — London pedig 
azt állítja, hogy a szövetségeseknek nem 
vo lt szándékában megszállni ezeket az 
országokat. — Norvégiában egyébként 
tovább dúl a harc. —  A nyugati harc
téren aránylag csend van. — Kormány
zónk idősebbik fia, vitéz Horthy István 
nőül vette Edelsheim-Gyulay Ilona g ró f
nőt. Az esketési szertartást dr. Ravasz 
László püspök végezte. —  Meghalt Ma- 
gyari Imre, a legjobb magyar cigány
zenész, a rádió közkedvelt prímása.

Az árvízvédelem országos kormány
biztosának kimutatása szerint 6255 há
zat és 826 gazdasági épületet te tt tönk
re az árvíz.

Néhány K uortti-U önyv
van még kiadóhivatalunkban. En
nek a pompás könyvnek, amelyet 
egy finn pap írt saját szenvedései
ről, két kiadása fogyott el,

A meglevő néhány példány kap
ható darabonként 1.50 P és 4 fil
lér portó előre való beküldése el
lenében.

a z  e g y h á z i  e s z t e n d ő

Hús vét utáni 6. vasárnap.
27. Z s o ltá r  1—8. v.

Figyeld meg, milyen bátor hang szó
lal meg az igében, milyen hatalmas erő 
lüktet a zsoltáríró szavaiban. így az tud 
beszélni, aki erősen rátámaszkodik az 
Istenre, akinek szorongattatások között 
Isten az erőssége. Ilyen bátorsággal és 
erővel tudod-e te mondani: kitől féljek? 
kitől remegjek? így az tud beszélni, aki 
Istennél talál oltalmat. Te Nála kere
sed-e oltalmadat? S végül az tud így 
beszélni, akinek személyes kapcsolata 
van Istennel, Istenhez szól és Istenre néz. 
Neked személyes lelki kapcsolatod van-e 
Istennel?

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten a mi világosságunk és 

üdvösségünk, tehát nincs kitől félnünk 
és remegnünk.

Hogy minden gonoszsággal szemben 
bátorságunk és oltalmunk.

Hogy házában lakhatunk és az ő 
szépségében gyönyörködhetünk.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy hallgassa meg szavunkat, mi

kor hívjuk, ne rejtse el arcát elölünk, 
mikor keressük.

Hogy templomában adjon mindig és 
mindenütt oltalmat ő t kereső népének.

H Í R E K

Mint már közöltük, a Harangszó pün
kösdi bővített számát szórványgondozó 
lelkész és tanító uraknak önköltségi 
áron, 3 fillérért a pénz előzetes bekül
désével szívesen rendelkezésre bocsátjuk.

Lelkészavatás. Á prilis  26-án avatta 
fel Győrben D. Kapi Béla püspök Tompa 
Zoltánt a lelkészi szolgálatra. A felava
to tt új lelkészt a püspök Veszprémbe he
lyezte segédlelkésznek. Káldy Lajos se
gédlelkész Veszprémből Gyékényesre he
lyeztetett.

Nyugalombavonulás. Gálos Gyula 
veszprémi ig. tanító f. évi május 1-ével 
nyugalomba vonult. Az állás egyelőre 
üresedésben, illetve kisegítővel lesz ide ig
lenesen betöltve.

Lelkészegyesületi konferencia. Ápr.
18-án a hegyaljai egyházmegye Lelkész
egyesülete dr. Vető Lajos alesperes e l
nöklete alatt Marcsek János esperes s 
az egyházmegye lelkészi karának csak
nem hiánytalan részvételével D iósgyör- 
vasgyárban értekezletet ta rto tt. Az érte
kezleten Lehoczky Egyed tanítóképző
intézeti tanár, lelkész „A  legújabb vallás
tanítási irányoké ró l, Garam Lajos egri 
lelkész pedig „M ilyen legyen az egyete
mes agenda?“ címen ta rto tt előadást. — 
M indkét igen értékes előadást élénk esz
mecsere követte. Befejezésül Tessényi 
Kornél kassai segédlelkész írást magya
rázott.

Magyarországi evangélikus lelkészek
részére, mint arról már korábban h írt 
adtunk, április 25-én világnézeti konfe
rencia volt Budapesten az alábbi munka
renddel: Bevezető áhítat. D. Raffay Sán
dor. Megnyitó. D. Kapi Béla. Az egyház 
világhelyzete (előadás). Németh Károly. 
Az egyház szociális feladatai (előadás). 
Dr. Mády Zoltán. Faj, nép, nemzet (elő
adás). Dr. Bencs Zoltán. —  Az állam 
hivatása az egyház tanítása szerint 
(előadás). Dr. Vladár Gábor. A jövő 
ú tja  (előadás). Túróczy Zoltán. A 
konferencia bezárása, tí. Kapi Béla. Záró
áhítat. D. Kovács Sándor. — Másnap, 
április 26-án a magyarországi evangé
likus lelkészek egyesülete tarto tta  tava
szi konferenciáját. A konferencia elején 
a lelkészek közösen úrvacsoráztak. Utána
D. Raffay Sándor püspök elnöklete mel
le tt a kitűzött programmot tárgyalták.

Diakonissza anyaházak vezetői áp ri
lis 24-én konferenciát ta rto ttak  Budapes
ten a Fébé diakonissza anyaházában. A 
konferencia tanácskozásán, melyet T ú
róczy Zoltán tiszakerületi püspök hívott 
össze és vezetett, nyugodjék meg Isten 
gazdag áldása.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége április hó 30-án ta rto tta  ren
des közgyűlését a következő tá rgysoro
zattal. Elnöki megnyitó. Ima. F ő titká ri 
jelentés. Elnök és t itk á r választás. Pénz
tá r i jelentés. Számvizsgáló bizottság je 
lentése. Vasúti misszió jelentés. Indítvá
nyok. Záró ima. Hiszekegy.

A Budapest III. kér. (óbudai) Evan
gélikus Ifjúság április hó 28-án egy 
rombadölt finn templom javára fin n 
magyar estet rendezett.

A Budapest III. kerületi Evangélikus 
Nőegyesület május hó 1-én az evangé
likus templom alagsori termében tea
estet rendezett, amelynek keretében 
Anyák Napját ünnepelte meg. Az elő
adást Krén M arg it, a székesfővárosi 
Erzsébet Leányárvaház igazgatónője ta r 
totta.

Rákoskeresztúr. Az evangélikus nő
egylet tea-estélyt rendezett az építendő 
templomalap javára. Eddig e célra 2000 
pengő összeget gyű jtö ttek .

A mezőlaki missziói körzet ápr. hó
28-án „Ifjúság az ifjúságért“  címmel i f jú 
sági napot ta rto tt, mely gyermekisten
tisztelettel kezdődött, majd a délelőtti 
istentisztelettel fo ly ta tódo tt. Délután 
gyámintézeti istentisztelet keretében 
szólt az ifjúsághoz Nagy M iklós zala
egerszegi lelkész, a Dunántúli Gyám
intézet elnöke. Az ifjúság i napot va l
lásos délután zárta le. Szolgálatot 
végeztek: Smidéliusz Ernő, Pusztai
László, Boros Lajos és Tóth Sándor s.-



lelkészek, valam int Horváth Ferenc és 
Vargha Lajos tanítók. Szavaltak: Gyenge 
Etus és Sülé" Jolán nagyacsádi és Amb
rus József, Koncz István, Horváth Róza, 
Horváth Lajos és Visló Gyula mezőlaki 
ifjúsági tagok.

A jobaházi evangélikus gyülekezet 
Nőegylete április hó 14.-én ta rto tta  meg 
az elmúlt évi számadó közgyűlését. Be
vétele volt: 1,742 P. Kiadása: 1,326.29 P. 
Ebből 1000 P-ős adományával iskola- 
imaház és tanítólakás központi helyen 
való újraépítését indította el.

Felvétel a Soproni Evangélikus L í
ceumi D iákotthonba. A k ik  a soproni 
evangélikus líceumban (gimnázium) óha jt
ják taníttatni és az intézet megszentelt 
hagyományainak szellemében akarják ré
szesíteni fia ikat, fe lhívjuk azok figyelm ét 
a Líceumi D iákotthon Fiúinternátusára. 
A felvételhez szükséges bélyegtelen fo 
lyamodások a D iákotthon igazgatója (v i
téz Magassy Sándor, Sopron, Hunyadi 
János-utca 6.) címére küldendők. Jelent
kezési határidő: június 20. Tartásdíj évi: 
610 P, — dunántúli evangélikus lelkészek 
és tanítók gyermekeinek évi 570 P — 
melyért a növendékek lakást, napi ö t
szöri étkezést, fűtést (központi fűtés), 
világítást, fürdést, mosást, vasalást, taka
rítást, rendszeres orvosi, fogorvosi és ta
nulmányi felügyeletet kapnak. A tartás
d íj mindig előre, kérelemre havonta is 
fizethető. Válaszbélyeg melléklendő. Bő
vebb felvilágosítást készséggel nyú jt a 
D iákotthon igazgatója.

Tanítók figyelmébe. Kérem azokat 
a tanítótestvéreimet, akik a „Kis pa jtá 
sok zengjen a dal“  c. gyerm ekdal-gyűjte
ményemet megrendelni szándékoznak, a 
szétküldést ille tő leg, legyenek türelem 
mel, mert az ügyészség Erdéllyel kapcso
latos irredenta dalaim egyes részeinek 
törléséig a terjesztését betiltotta. Eöry 
Dénes tanító, Gyón.

H A T Á R  O K O N  T Ú L
Szovjetoroszország. A szovjet isten- 

telenségi szövetség Stern (zsidó) tábor
nokot, aki a vörös hadsereget Finnország 
ellen vezette, „tiszte letbeli istentelen“ 
címmel tüntette k i. A  tábornok sürgöny
ben köszönte meg a kitüntetést, leszö
gezve, hogy ezután is küzdeni fog  „Sta- 
linért, a kommunizmusért és az istente- 
lenségért“ .

Ennyi bomba! A finn-orosz háború 
a la tt az ellenséges repülőtámadásokról 
készített feljegyzések szerint 110.000 
bomba hu llo tt le, ami súlyban kb. 7.5 
m illió  kg -t tesz k i. A szovjetnek 684 
repülőgépe pusztult el.

A finn misszió tó k ió i állomása a fin n 
orosz ellenségeskedés óta semmiféle 
anyagi segítséget nem kapott hazulról. 
A  missziónak, amely 3 fé rfi és 4 női 
munkaerővel 10 templomban dolgozik, 
havi szükséglete 800 dollár.

J Ó  K Ö N Y V E K
Blumhardt János K ris tó f: Gyógyulás 

ú tja  c. könyvre, mely Szerb Anna fo r 
dításában jelent meg (Budapest II. kér., 
Olasz-fasor 45/a) már fe lhívtuk a f i 
gyelmet. Most közö ljük  olvasóinkkal, 
hogy a könyv ára nem 3 P, hanem 
3.90 P.

K Ü L Ö N F É L É K
Németországban az elmúlt évben 

280.000, Magyarországon 169.000 biblia 
fogyott el. M indkettő kétszerese az elő
ző évi fogyasztásnak.

B ib liá t a házasságra lépőknek! A trie - 
ri róm. kath. püspökség rendeletet adott 
ki, hogy a házasságot kötő fiataloknak 
családi B ib liá t adományozzon minden 
egyházközség.

Tudod-e, hogy a Biblia 94 európai, 
210 ázsiai, 284 afrika i, 97 óceániai és 49 
amerikai, összesen 734 nyelven terjedt el 
már a B rit és K ü lfö ld i Bibliatársulat k i
adásában. A többi bibliatársulatok által 
k iadott fordításokat, valamint a nva már 
k ihalt népek nyelvén megjelent fo rd ítá 
sokat idevéve, több m int 1000 nyelvre 
fo rd íto tták le a B ibliát.

Csodálatos menekülés. Vass Jánosné 
arra eszmélt rá, hogy az árvíz teljesen 
elzárta az utat házuk táján. Egyedül vo lt 
otthon kis gyermekével. H irtelen letépte 
a kapuszárnyat, rá te tt egy széket, abba 
a gyereket s a sötét éjszakában, a ro 
hanó árban e lindu lt a gyenge tutaj. 
Kaposvártól 50 km-re, a hőgyészi hatá
rig  sodorta a Kapos vize, ahol a gá t
őrség halászta és mentette k i az anyát 
gyermekével együtt.

M i tö rtén ik egy óra leforgása alatt? 
Az angol statisztikai hivatal kiszámította, 
hogy egy óra leforgása alatt kb. 4000 
ember hal meg, 4400 születik, 198.000 
bűnöst ítélnek el, 180.000 tonna nyers
dohányt dolgoznak fö l, 125.000 tonna kő
szenet bányásznak ki, 7500 új autót bo
csátanak k i a gyárakból, 115.000 távira
to t adnak fö l, 1200 m illió  levelet és le
velezőlapot küldenek szét postán.

Érdekes szokás van Franciaország 
Doubs nevű falujában. M iko r esti isten- 
tiszteletre beharangoznak, a templomban 
nincs világosság, hanem a templomba 
siető emberek hozzák régi kanócos lám
páikat, hogy azokkal világítsanak. É r
dekes ennek a szokásnak a magyarázata. 
Valam ikor a templomépítés idejében, 
1550-ben a földesúr úgy rendelkezett, 
hogy mindenki hozzon magával lámpát 
s azt a bejáratnál égő fáklyánál gyújtsa 
meg. Ezért nevezik az egyházat az égő 
lámpások egyházának. Az egyház m in
den tagja tudja, hogy istentisztelet ide
jén templomban a helye, mert minden 
lámpának o tt kell lenni a lelkész szeme 
előtt, s a hiányzó lámpákat azonnal 
észreveszik.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés. V i d a  M a r g i t o t  elje

gyezte M e z e i  I s t v á n  evangélikus s.- 
lelkész.

Esküvő. R ö s s l e r  11 a és C z i r á k  
I s t v á n  oki. mérnök 1940. évi május hó
2-án déli 1 órakor ta rtjá k  esküvőjüket a 
pusztamiskei evangélikus templomban. — 
H e g y i  I s t v á n  (Nagykanizsa) és K o z 
ma I l i k e  (Pápa) május hó 4-én déli 1 
órakor ta rtjá k  esküvőjüket a pápai evan
gélikus templomban.

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útját!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
F. H. Vecsés. A kü ldö tt bélyegeket 

köszönjük. — Az igazságot keresem. 
Igaza vo lt! Bölcsen válaszolt!

M A G Y A R  G A Z D A
Vegyes. A Nemzetközi Vásár a na

pokban ny ílt meg Budapesten, a Város
liget fá i a latt ezernyi árucikkel, magyar 
színeket és magyar hangulatot árasztó 
kiállítás várja a közönséget. A vásár je 
lentősége egyre növekszik. Az 1906. évi 
88-cal szemben 1920:ban 425-re, 1936-ban 
pedig már 2365-re emelkedett a k iá llítók  
száma. A vásár nemcsak idegenforgalmi 
látványosság, hanem jelentős piac is, me
lyen a magyar tehetség, tudás és művé
szet termékei kerülnek kiállításra és 
vásárlásra. — A cukor és zsír összeírása 
befejeződött. Az összeírás során tekinté
lyes cukorkészletek kerültek elő. — A 
tej új árának megállapítására megbeszé
lések kezdődtek. A gazdák május köze
péig kapják a kétfilléres emelést. —  A 
vasipar nyersanyagszükséglete hosszú 
időre biztosítva van. — A selyemgubó 
átvételi ára az idén magasabb lesz, m int 
a múltban. Az elsőrendű gubóért két 
pengőt fognak fizetni az átvevő gyá
rak. — A gazdák érdekében a földmíve- 
lésügyi m inisztérium az ország különbö
ző helyein kukoricagórékat építtet.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.45— 16.90, árpa 18—22.86, zab 20.80— 
21.05, kukorica 22.25—22.50, takarmány- 
liszt 14.65— 17.35 pengő métermázsán
ként.

Teendők a baromfiudvarban. A hó
nap első felében keltessünk csirkéket, 
második felében már csak pulykát, 
gyöngytyúkot, libát, kacsát, mert a ké
sei kelésű csirkék tenyésztésre ritkán 
válnak be. — A három évesnél idősebb 
tyúkokat selejtezzük ki, mert ezek leg
többször betegség csiráit hord ják ma
gukban.

Teendők a gyümölcsösben. A fagyott 
fákat ifjítsu k  meg. A vesszőket 2—3 
fás rügyre metszük vissza úgy, hogy ko 
ronának is megfelelő alakot adjunk. Né
hol a kajszifák sem fagytak meg s van 
virág. Ilyen helyen célszerű a már bim- 
bós vesszőn a metszést ennek megfe
lelően végezni.

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve

I szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

Perfektül főző, jó lelkű nőt, k i a 
kerthez és baromfihoz is ért, keresek 
falura, június l.-re. Cím válaszbélyeg e l
lenében a kiadóban. 1—2

R ezessy Z o ltá n :
A h arm ad ik  birodalom .

I. kötet:
az uj Németország politikai és társadal

mi rajza.
II. kötet:

az uj Németország kulturképe.
Ára kötetenként 3.-P. A kettő együtt 
5.-P. Megrendelhető a Harangszónál.



H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Tim József Szeghalom, Puskás Jenő Be
led, Németh Jolán Keszthely, Horváth 
Károly Bpest, Nógrádi Károlyné Bpest, 
Mrva Ilona Szirák, dr. Hőfer Vilmos 
Győr, Zoltai Ernő Kiskőrös, özv. Saly 
József né Martonvásár, Horváth Dezső 
Kővágőörs, özv. Pribay Ferencné Dombó
vár, özv. Rieder Dezsőné Székesfehér
vár, özv. Csaszny Kálmánná Somorja, 
Hammer Lajos Péterháza, Mesterházy 
Jozefa Sopronbánfalva, Mészáros Lajos 
Celldömölk, Kovács István Csönge, Ko- 
czor Kálmán Pápa, Nemes János Pan
nonhalma, Buchta János Ózd, Horváth 
Józsefné Pereces, Szabó János Rákos
palota, Bene Károlyné A jka, özv. Fen- 
tős Pálné Békéscsaba, Kotsis Sándor 
Szombathely, Balassa István Répcelak, 
Roth Sándor Kőszeg, Varga József Fel
sőság, Nádassy Kálmán Budapest, Marth 
Józsefné Sárszentmiklós, Érdy Henrik 
Sopron, Csikor Lajos Celldömölk, Józsa 
Károly Pápa, özv. Nemes Istvánná Pápa, 
özv. Rothfuch Jánosné Tokaj, Jakab Jó
zsef Beled, Nagy Zsigmond Körmend, 
Bagyinka Györgyné Békéscsaba, Heid 
Kálmánná Győr, özv. Révay Béláné 
Rákosliget, Döbrönte Károly Kemenes- 
hőgyész, Grosz Lajos Sárvár, Fodor Ida 
Bpest, özv. Hajas Endréné Pápa, özv. 
Kiss Imréné Pápa, özv. Koller Imréné 
Pécs, 60—60 fillér. —  Zugor Sándor Sz.- 
fehérvár, Laukó Gyula Kiskőrös, Tóth 
Antal Tapolca, 70—70 fillé r. — Babo- 
csay Kálsnánné Kemenesmagasi, Pálfy 
Józsefné Kisfalud, özv. dr. Nagy Barná- 
né Edelény, Kluge Pál Körmend, Bor- 
dács András Kispest, Kiss Imre Nagy
hát, 72—72 fillér. — Lindák András Ep- 
lény, 80 fillér. — Fövényi Károlyné Zala- 
szentgrót, V ig  Gyula Kiskunhalas, Ger- 
gál Sándorné és Gergál M argitka Tót- 
szentmárton, 1— 1 P. — Herczeg Ferenc 
Szombathely, 1.30 P. —  Horváth Dezső 
Zalakoppány, 1.60 P. —  Gabnay Ferenc 
Harka, 2 P. — Dr. Jeszenszky Antalné 
Székesfehérvár, 5 P. — Evang. Missziói 
Gyülekezet Enying, 7.50 P. — Mester
házy Ernő Nagygeresd, 8 P.

Keresek 11 és 7 éves két leányom 
mellé háztartási teendőkben segédkező, 
lehetőleg németül beszélő gyermekleányt. 
Dr. Stur Lajosné, Kőszeg. 1— 1

Nagytiszteletü Urak! Ihász György 
fiának, Ferencnek 1765 kö rü li kereszt- 
levelét kéri Ihász László, Nemzeti Szín
ház. 1— 1

Az eredeti kisméretű

Lutlier-rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — C ím : 
Jánosa Lajos vésnőki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények é l zézzlótzegek g y ir tá t t .  

S z o m b a t h e l y ,  P üsp ö k-b azár

h a r a n g s z ó Í940. május S.

A H A M A N G SZÖ  ímlatgdlantíi ké p es ő
győri B > á R O S $ - á í T O M D 4  elsőrangú felszerelésé
nél fogva sxipen, gyorsan ős oksón készit n / s d g e f ,  
I c & n y v e i.  vagy bármely n y o m a i a i v s i n y t .

Középkorú intelligens szerény nő, a 
háztartás minden ágában jártas, egy, 
esetleg kéttagú családnál otthont keres. 
Horváth, Budapest IX., Ranolder-út 30. 
III. 27. 1—2

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Endréné h ittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

2—8

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiaka t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

21—26

V illa n y s z e re lé s i v á lla la t  
Győr, R ákóczi F eren c-u . 8. a la tt

Épület- és motorszerelés. Rádiójavítás 
és karbantartás. E szakmába vágó ösz- 
szes javítások. — Villamossági cikkek 
árusítása. Modern csillárok. — Rádiók.

H E B E N S T R E I T  K Á R O L Y
villanyszerelő mesternél. 4—4

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet polgári leányiskolája és háztar
tási tanfolyama 49 éves, jelentős m últra 
tek in t vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körülvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940—41. iskolai évre 
havi 50 P ellátási d íjé rt felvesz po lgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fe l
veszi internátusába a helybeli fiú g im 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást nyú jt az igazgatóság.

1— 3

A Tiszántúlnak Debrecentől Szegedig 
egyetlen gyakorla ti irányú leányközép
iskolája, vagyis leányliceuma van: a
szarvasi evangélikus leányliceum. Ez az 
iskola, a vele kapcsolatban szervezendő 
tanítónői akadémiával együtt, tanítónő i 
pályára is képesít; a négy évfolyamú 
leánylíceum érettségi vizsgálata pedig, 
a tanítónői akadémia elvégzése nélkül, 
képesít mindazokra az életpályákra és 
főiskolákra, amelyekhez nem kíván ta tik  
meg a latin nyelvi érettségi vizsgálat. 
A szarvasi evangélikus leánylíceum mel
le tt internátus is működik, melyben o l
csó és kényelmes elhelyezést és ellátást 
kapnak a leánylíceum vidéki tanulói. Az 
internátusba való fölvételért jún ius hó 
1-ig kell folyamodni az igazgatóhoz be
nyújtandó fö lvé te li kérvénnyel; ehhez 
melléklendők eredetiben, vagy másolat
ban: 1. születési anyakönyvi k ivonat, 2. 
hatósági bizonyítvány a családfő laká
sáról és foglalkozásáról, 3. a folyamodó 
legutóbbi osztálybizonyítványa. Az in- 
ternátusi ellátás díja havi 50 P. A többi 
díjakró l és egyéb tudnivalókról az igaz
gató nyújt tájékoztatást. 5—6

M IT  NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hivja fel mindenki a hittostvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—U* (Ev bérház.) Telefon: 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az S.gyusületnek

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazáasal tajcszerzőket. hölgvekef (a.

Sajót készitményii útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
választékban és a legolcsóbb árban

M l I T H - n á l
G y ő r ,  B a r o $ s - ú l  2 .

Kö l csönsegé l yző  é pü l e t  
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Nagydémen (Veszprém m.) 3 szobás 
cseréptetős téglaház gyümölcsös ke rtte l 
együtt eladó. A község egészséges he
lyen, közvetlen erdő mellett fekszik. É r
deklődők forduljanak a tulajdonoshoz: 
Földy Pálné Lovászpatona. 1— 2

W 1 A Á & 9 T ,
K G S Z « R 1 IT

csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a B Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett 
séggel já r. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr 
(Harangszó nyomdája.)
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A lap íto tta !

K A P I  B É L A
1910-ben

Lnptulajdonos : 
Dunántúli Luther-Szövetség.

Megjelenik minden vitárnap.

Ingyen m elléklet t in * »  e te ti 

kéthe tin  ként ■ KIS HARANGSZÚ.

Boolv&dt la p o k  : 
935-ben a Jöjjetek önhozzúm 
1938-ban a fe lv idék i Lu th e r.

Erós vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Űr a ml oltalmunkl

A Haraagaió
•xa rkasstö 'k la dók lT a ta la

GYŐR
I I . ,  P e tö fi-té r 2.

Előfizetési ára :
negyedévre 1 P 28 f ilíé t, 

félévre 2 P  én fi l lé r , 
egy évre 4 P  80 fillé r . 

Csoportos kü ld é s ié i 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 dollá i; az u tódá llam oké i 

negyedévre 1 P  60 8Uér. 

Postacsekkszámla : 80,526.

f c \ z  é n  l e l h e t n e !  a d o m  b e l e t e l i  c s  a z t  c s e l e k s z e m ,  h o g y  a z  

c n  p a i ? a n c s o la t im b a n  j á i y a t o h  . . .  3 6 : 2 7 .

A pünkösdi iüz.
És lón nagy hirtelenséggel az égből i 

m integy sebesen zúgó szélnek zendülése I 
és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 
És m egjelentek e lő ttük  kettős tüzes 
nyelvek és üle m indenikre azok közül.

Csel. 2 :2 —3.

Jézus egy alkalommal így szólt: „Azért jöttem, 
hogy e világra tüzet bocsássák: és mit akarok, ha az 
immár meggerjedett?“

Pünkösd napján gerjedett meg ez a tűz. Azóta 
ég és égni fog mindaddig, míg Jézus vissza nem jő.

Bizony komoly dolog volt Jézus számára, ami
kor meggyújtotta ezt a tüzet a mi földünkön. Saját 
magát kellett elemésztetnie vele.

Bizony komoly dolog számunkra is az, amikor 
érintkezésbe kerülünk ezzel a tűzzel.

Ez az oka annak, hogy olyan sok ember mitsem 
akar tudni a keresztyénségről. Más vallásokra tiszte
lettel tekintenek, de a keresztyénséget nem szenved
hetik. Ebben az igazság Lelke szólal meg, amely 
felfedi a bűnt.

S az az ember, aki nem hagyja magát meg
győzeim a maga bűne felől, menekül a Krisztus 
Lelke elől, a Léleknek a lelkiismeretben lobogó, 
emésztő tüze elől.

Nem menekülsz-e te is az igazság emésztő tüze 
elől?

Á llj meg ma ebben a futásodban! Futni futhatsz 
ugyan az igazság elől, de nem menekülhetsz el az elől 
az emésztő tűz elől. Abba a tűzbe menekülsz, amely 
soha el nem oltható, sem Isten, sem ember el nem 
olthatja.

Fordulj ma Isten felé és mondd meg neki az igaz
ságot. S az igazság szabaddá tesz. Istennek szent tüze 
szabaddá éget mindazoktól a kötelékektől, amelyek 
eddig megkötözték halhatatlan lelkedet.

Pünkösd evangéliuma azt hirdeti nekünk, hogy 
megtöltethetünk Isten szent Leikével. Ez a legna
gyobb dolog, amit ember egyáltalában megérhet ezen 
a földön.

Erre teremtettünk.
Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál.

Szentlélek Úristen.
Ir ta : T ú r ó c z y  Z o l t á n  püspök.

A Szentlélek Úristen kérdése egé
szen gyakorlati kérdés. Pál Efe- 
zusban (Ap. csel. 19:2.) nem az 
iránt érdeklődik a keresztyéneknél, 
hogy hisznek-e a Szentlélekben, 
bizonyosak-e felőle, hogy van 
Szentlélek, hanem azt kérdezi, hogy 
vettek-e Szentlelket? Nem az a kér
dés tehát, hogy van-e Szentlélek, 
hanem az, hogy nekem van-e Szent
jeiken!? Nem az a kérdés, hogy a 
Szentlélek milyen viszonyban van 
az Atyával és a Fiúval, hanem az 
a kérdés, hogy milyen viszonyban 
van énvelem?

A Szentlélek Úristen a mi legna
gyobb szükségünk. Egyéni és egy

házi keresztyénségünk is azért 
olyan vérszegény, erőtelen s gyá
ván csak védelmi vonalakra vissza
húzódó, mert hiányzik belőlünk a 
Szentlélek Úristen ereje. Saját 
erőnkkel akarunk keresztyének 
lenni, pedig Luther már régen meg
mondotta, hogy az ember saját ér
telmével, vagy akaratával nem tud 
Jézus Krisztusban, az ő Urában 
hinni, sem őhozzá eljutni, csak a 
Szentlélek által. Szentlélek nélkül 
olyanok vagyunk, mint a hatalmas 
villanymozdonyok áram nélkül. Ha 
áramot kapnak, játszva mozdíta
nak meg s röpítenek elbírhatatlan- 
nak látsz>^tíiTTeicÁt,^TgfKii|e azon-

l REFORMÁTUS FŐISKÜLA I
\ *  /

ban tehetetlenül megállanak és 
holt anyagként mozdulni sem tud
nak. A mai keresztyénségnek ta
lán legviláglátottabb embere, M ott 
János írja a következőket: „A m i
kor a missziói területeken tett első 
utániról visszaérkeztem, nagy súlyt 
helyeztem a hiányzó sok ezer misz- 
szionáriusra. Amikor második misz- 
sziói utamról tértem haza, legnyo
matékosabban azt hangsúlyoztam, 
hogy egy sereg bennszülött vezető 
hiányzik valamennyi missziói terü
leten. Amikor harmadik utamat is 
befejezhettem, meggyőződésem egé
szen más volt. Természetesen még 
mindig szükségünk van ezer és
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ezer misszionáriusra és egy sereg 
bennszülött vezetőre is. De amit 
legjobban hangoztattam, az az 
volt, hogy e nagy munkában szük
ségünk van a Szentiélekre.“

A Szentlélek Úristen a legköny- 
nyebben megszerezhető kincs ezen 
a világon. Lukács evangéliumának 
11. részében Krisztus imádkozni ta
nítja az apostolokat s azzal biz
tatja őket imádkozásra, hogy az 
atya sem ad követ a fiának, ha ke
nyeret kér és kígyót hal helyett, 
skorpiót tojásként. Tanítását ezek
kel a szavakkal fejezi be: „Ha azért 
ti gonosz létetekre tudtok a ti 
fiaitoknak jó  ajándékot adni, 
mennyivel inkább ád a te mennyei 
Atyátok Szentleiket azoknak, akik 
tőle kérik.“  (Lukács 11 : 13.) Hogy 
tehát Szentlelket kaphassak, azért 
nem kell sehová elzarándokolnom. 
Nem szükséges emberfölötti lelki 
erőfeszítésekkel magamat valami 
elragadtatott állapotba belekerget
nem. Nem kell hozzá semmi más, 
mint kérni, várni és felfogni. Isten 
semmit sem ad olyan szívesen, 
mint Szentleiket.

De éppen ezért a Szentlélek kér
dése a mi legnagyobb ítéletünk is. 
Nincs mentségem, ha nincs Szent- 
lelkem. Könyörögjünk tehát „Jö
vel Szentlélek Úristen!“

EVANGÉLIKUS EMBER EVANGÉLIKUS LAPOT OLVAS!

Ha Isten Lelke megérinti 
a szivedet!

Sok olyan evangélikus ember van, aki 
nem érez felelősséget egyháza iránt. Sok 
gyülekezet van, ahol az egyházi élet fe l
lendítése iránti felelősség terhe csak a 
vezetők vállán nyugszik és senki más 
nem segíti hordozni azt. Sok olyan ember 
van, akiben ha felébred is a felelősség, 
belefullad a sopánkodásba, tépelődésbe, 
vagy meddő emberi próbálkozásba. 
M iért? Mert h iányzik a Lélek ereje. Ha 
Isten Lelke m egérinti a szívedet, a ttó l 
kezdve nem tudsz közönyös maradni, 
vagy csupán tépelődni, hanem akárki 
vagy, kilépsz az egyház tevékenységének 
a mezejére és felelősségérzéstől áthatva 
dolgozol az egyházért. Isten Lelke ép 
azért jön, hogy tétlenségből kimozdítson 
és munkába állítson. A rró l van szó csu
pán, hajlandó vagy-e a Szentléleknek 
engedelmeskedni?!

Hogy hogyan tud Isten pünkösdi 
Lelke embereket felhasználni ma is, ha 
megérintette a szívüket, arra jellemző 
az alábbi történet.

Egészen kicsiny lélekszámú gyüleke
zetben kb. 80 úrvacsorázót számoltak 
össze egy alkalommal. Ugyanakkor a 
szomszédos faluban viszont alig vo lt 
8— 10 úrvacsorázó. M i vo lt az oka ennek 
a különbségnek? E g y ik  helyen jó, derék 
pap volt, a másik helyen rossz? Nem. 
Ahol ez az aránylag sok úrvacsorázó 
volt, nem is vo lt pap. De volt egy csa
lád, amelynek minden tagja nagy fe le
lősséget érzett az egyházért. Az asszony 
gpndoskodott a templom tisztántartásá
ról, a gyerekek az énekszám kirakásáról 
és harangozásról, a fé r f i pedig a temp- 
lombajárásról és úrvacsorázásról. Ő ho r
dozta a gyülekezet gondját a családjá

val. Számonvette, k ik  nem járnak temp
lomba, k ik  nem úrvacsoráztak, mivel 
tö ltik  a vasárnapot, m it olvasnak? Gond
ja vo lt arra, hogy a templomtól, úrvacso
rától távolmaradók legközelebb már ne 
hiányozzanak. A lelkésznek bejelentette 
a betegeket, ha k ijö tt, elkísérte hozzá
juk, hogy meggyónhassanak. Ennek a 
felelősségnek a nyomán nagy lendületet 
vett az egyházi élet. Minden szabad ide
jé t az egyház érdekében használta fel ez 
az ember és családja. M ié rt tette? E gy
szerűen azért, m ert Isten Lelke meg
érintette és munkába á llíto tta ! Oh, ha 
egyszer Isten Lelke megérinti a te szíve
det! Ha megérintené minden evangélikus 
ember szívét! Micsoda felelősségérzés 
támadna bennünk, hogy munkába fo g 
nánk, s hogy fellendülne egyházi éle
tünk! Pünkösd ünnepén könyörgünk 
Hozzád:

Jövel, Szentlélek Úristen,
Töltsd be szíveinket bőven
Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal!

Egy szerény jubileum.
A világ által számításba jöhető ju b i

leumok között hiába keresnénk. Az egy
ház élete jelentős eseménye felsorolásá
nál is hiányoznék. Az ilyen jubileum o
kat nem szokták számon tartani sehol 
sem. Világrengető események nem emel
kednek az emberek feje fölé benne. De 
Isten országa munkája tekintetében 
mégis nagy súlya és jelentősége van en
nek a jubileumnak. Tanítások és üzene
tek egész felhője száll az egyház és az 
ifjúsága felé belőle. A szarvasi evangé
likus KIÉ tíz esztendős jubileum áról 
van szó. Okulás és tanulás szempontjá-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 22

Ir ta : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

A m egfutott legények közt vo lt a három fürkész egyike. 
Azt intette magához, hogy vezesse el őket a kuructáborhoz.

A gazda most megint elemébe jö tt. Jólesőn szívta magába 
az éjszaka hűvös levegőjét. N yú jtózo tt is egyet, hogy érezze 
béklyótlan szabadságát. M it bánta ő a lemészárolt katonákat, 
m it a fog lyokat! Két nagy szenvedély ura lkodott benne: 
Gyurka iránti gyűlölete és Gáspárhoz szövődő terve. Most 
mind a kettőnek eleget tehet. Vannak katonái, és főleg, p ir- 
kadásig van még ideje. Agyába verekedve tódultak az ötletek.

Megrohanja a tábort és minden fo g lyo t megszabadít, 
megint újabb jutalm at nyer, vagy meglesi G yurkát egy bokor 
mögül és minden teketória nélkül végez vele, vagy csak Gás
párt szabadítja meg s lélekszakadva fu t vissza a várba újabb 
segítségért.

Sehogy sem elégítették k i ezek a tervek. Mindegyiknek 
megvolt a maga veszedelmes visszája. Ha megtámadja az 
őröket, azok ké t annyian vannak. Ha G yurkát puskázza le, 
a veszedelmes levelek napvilágot látnak, vagy üldözőbe ve
szik s nem kétséges, hogy utó i is érik : Murány ide elég mesz- 
szire van. Segítségért sem mehet. M ire  az útat megjárná, 
tú l lennének ezek már hetedhétországon.

— Bízzuk a dolgot a jó szerencsére — biztatta magát — 
a legjobb tanácsot majd a helyzet adja. —  Meglepő melegség
gel fo rdu lt a mellette komoran ügető keresztfiához. — Ne 
búslakodj, Józsi! Nem vo lt jó a verekedés?

— Hagyja, keresztapám! M it ér az egész, ha épp azt nem 
győzhettem le, k ire  késem fentem!

Józsi hátra maradt a katonák tusájában. Csak M ihály 
harsány hívására ugrato tt k i vele a véres küzdőtérről. Palkót 
sehol sem találta, mert az megint Gyurka mellé vo lt beosztva.

— Ne fé lj, fiam , rátalálsz még idejekorán! Az északi szél 
i t t  a fensíkon kavarogva bolyongott szerteszét. M intha el
tévedt volna a gyér fák  s a dús bokrok között. E gyik örvénylő 
sugárzása megcsapta a kis lopakodó csapatot. Nedves fa égett, 
savanyú füstjét hozta magával.

— Közeledünk már! — szimatolta M ihály.
Vad, szurtos, tüskés bozóton gázoltak keresztül. A fák 

közül tábortűz lángja csapott a magasba. A lobogó fénytő l 
remegőn vörösen tá ru lt elébük a sátorváros. Középső terén 
égett a nagy máglya. A foglyok összefűzve heverésztek őreik 
közelében.

Mihály két a lakot keresett szemével. Nyomban meg is 
p illanto tta  őket. Gyurka Hédinek kíná lt valami fo rró  levest, 
am it a lány örömmel fogadott s osztott meg nénijével. Gás
pár a férfiak rabszíjának épp a végére került. Hanyatvágta 
magát a földön s a magasba bámult. M ihá ly szemlélődését és 
szülemlő tervét vad ordítás akasztotta meg.

— Gyilkos! O tt a gyilkos! D ühöngött Józsi s még m i
e lő tt bárki megakadályozhatta volna, kését kiránvta hatalmas 
ugrásokkal tö r te te tt át a sátrak között.

— Szerencsétlen fickó! — m orm olta M ihály — I t t  ma
radjatok! Esztelenek! —  förmedt a tétován álló labancokra, 
ak ik  nem tudták, menjenek-e az idomár fia  után? — M ind 
nyájunkat el akartok árulni?

A kukucok csodálkozva ugrá ltak fel. Gyurka a dühön- 
gőnek elébe kerü lt.

— M i le lt téged, Józsi? — ismert rá? A másik azonban 
nem felelt. Durván félrelökte G yurkát útjából.

— Készülj halálodra! Gyalázatos fickó ! — üvöltötte. Ké
sét a magasba emelve ugro tt neki a mitsem sejtő Palkónak.

Gyurka ú jra  hallo tta lelkében a kunyhóban le fo ly t pá r
beszédet.

— Az ingfoszlányl —  ju to tt eszébe. —  M egállj Jóska! —  
k iá lto tta  — nem Palkó a gyilkos! —  De Jóska rá sem hede
ríte tt. Palkó pedig azt sem tudta, honnan a csodából bélyegzi
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ból ez az ügy odakívánkozik az egyház 
közvéleményének asztalára.

Tíz évvel ezelőtt.
Nagy és kom oly ügyek sohasem, 

vagy legalább is nagyon ritkán mozgat
nak meg tömegeket. A komoly ügyek 
fensége és üzenete m indig az egye
sek füle és lelke számára való. így 
van ez az ifjúsági munka nagy gon
dolatával is. Szarvason is egy-két em
ber személyes ügye le tt az ifjúság 
evangélizálásának még kellőképen 
m indig nem értékelt ügye. Tíz évvel 
ezelőtt ennek a néhány embernek 
munkája, áldozata és imádsága által 
létesült ez az egyesület. Megszakítás 
nélkül végzi a maga munkáját azóta 
is, magasra tartva Krisztus evangéliu
mát. Mérhetetlen, statisztikába nem 
foglalható áldást sugárzott szét, tud
va, vagy tudatlanul, akarva, vagy nem 
akarva. A bizonyságok felhője veszi 
körü l ma is ezt az egyesületet, mert 
célegyenest halad a k itűzö tt célja, — 
Krisztus naggyátétele az ifjúság éle
tében — felé. Nem öregedett el tíz 
év alatt sem, mert az evangéliumtól 
várta kérdései megoldását s ez tette 
képessé arra, hogy az i f jú lélek lá to
másával nézze a halnapot.

A régi mag.
Igen sok egyesületünk olyan, mint 

a lábbadozó beteg, nem beteg már, 
de még nem is egészséges. Oka, nincs 
az egyesületnek állandó tagokból álló 
csoportja. Az ifja k  szívesen e ltö lte
nek benne néhány évet, de azután 
különféle okok m ia tt kiválnak belőle. 
Nincs meg az a kis csoport, amely
nek a munkában már m últja van, 
amely a jelen nehézségeit a múlt 
tapasztalatai alapján eredményesen 
megoldhatná, amely nem fárad el az

evangélium intenzív élésében, hogy ön
kénytelen példa lehessen az újabb ko r
osztálybeli fiataloknak.

A szarvasi KIÉ munkájának minden 
időt álló értékét éppen annak köszön
heti, hogy vannak még ma is szép szám

mal olyan tagjai, ak ik  o tt voltak az első 
tétova lépéseknél, a zászló kibontásánál. 
A m ikor az ifjúsági munka barátai és 
munkásai Isten felé emelik a tekin te tü
ket e jubileum alkalmával, elsősorban azt 
köszönik meg Istennek, hogy adott en

nek az egyesületnek kitartó, hűséges 
tagokat és vezetőket s kérik, hogy 
ilyeneket adjon egyházunk minden 
gyülekezete, ifjúsági egyesülete szá
mára is.

Az if ja k  egész serege.
Érdemes volna megállapítani, hány 

tagja volt az egyesületnek tíz év óta 
s k ik  mennyi időt tö ltö ttek benne. 
Csudálkozva szemlélhetnénk a mus
tármag és a maréknyi kovász mai 
csodáját. Egy középnagyságú gyüle
kezetei tesz k i a tagok száma. Van
nak ezek között olyanok, akik szá
mára az egyesület elbírhatatlan igényt 
jelentett, akik nem tudták elviselni 
a gondolatot, hogy Krisztus legyen 
úr az életükben. Ezek csak átfutó 
vendégek voltak. De több azoknak 
száma, akiknek kezébe az egyesület 
adta napi lelki kenyérül és le lki ita lu l 
az Isten beszédét. Ki tudná megfogni 
azt a hatást, am it a gyülekezete éle
tében jelentett az ifjúság számára. 
Élete, megléte nem más a kívül á llók 
számára, mint egy nyugtalanító gon
dolat. Az ifjúsági munka még akkor 
is evangélizál, ha tagjainak száma az 
összifjúságnak csak egy elenyésző 
kisebbsége. M ilyen öröm lenne, ha 
nem egy, hanem száz ilyen ifjúsági 
egyesület tízéves jubileumát ta rtha t
nánk! Egy fokka l bizakodóbban néz
hetnénk a holnap sötét arcába!

Csak Krisztussal.
Ha tevékenységét figyeljük, akkor 

azt a megállapítást kell tenni, hogy
Jövel, Szentlélek Üristen!

őt régi cimborája ilyen förtelmes névvel. Védekezésre sem 
gondolt, annyira ártatlannak érezte magát.

Gyurka látta, hogy nincs veszteni való idő. Nekifeszült, 
m int a párduc és egy hatalmas nekirugaszkodással átlendült 
a tűzön. Ugrása olyan volt, mintha mérnökök előre műszer
rel számították volna ki. Pontosan Józsi háta mögé pottyant. 
M ég jóform án fö lde t sem ért lába, markával átfogta a fiú  
szúrásra emelt jobbjának csuklóját. Esése súlyától mindketten 
a fö ldre buktak.

— Eressz el! —  bömbölte a solymászfi.
— Nyugodj meg elébb — fogta le s a földhöz szorította.
— Téged is megöllek! — Józsi már azt sem tudta, m it 

beszél, de épp ezalatt érezte, hogy lelkében valami vad szo
rítás felenged.

— Fiú, hallgass hát meg! — rázta őt Gyurka. — Nem 
Palkó a gyilkos!

— Azt gondolta hogy . . .  — lépett elő Palkó is —  hogy 
én öltem meg apját. Jóska, hát el tudtad ezt hinni?

Az idomár fia  kezdett megnyugodni. M ihály pedig ez
a latt felhasználta az általános kavarodást. Gáspárhoz osont. 
H átu lró l észrevétlen átvágta a köte léke it s a fülébe súgta:

— Maradj veszteg, mintha meg lennél kötözve. Majd 
inteni fogok. A kko r menekülj!

Ü jra visszalopakodott a katonákhoz.
— A lovakat tartsátok indulásra készen. Gyorsan fo 

gunk menekülni. T i meg velem jösztök! —  in te tt két le
génynek.

Az üres sátrak árnyékában egészen a tűzhöz ju to ttak. 
Halkan meglapulva figyelték, m int békül k i s m int melegszik 
össze a három fiú .

— Vigyázzon a sólymaimra. —  Ez vo lt az édesapád 
utolsó szava — fejezte be Palkó elbeszélését. — Józsi bácsi 
már alig su ttogott — emlékezett még vissza. — S ahogy végső 
fohászát rebegte, azért könyörgött, aki végzett vele.

— Csak azt tudnám —  bántotta Jóskát, — k i lehetett 
annyira elvetemült, hogy életét vegye? Soha senkinek sem 
árto tt!

— Fogalmam sincs róla, vonta meg vállát Palkó. — 
Csak annyit tudok, hogy császári katona vo lt!

— Én már régen sejtem — kezdte Gyurka nyugtatólag 
— talán te is, Józsi! De jobb, ha nem tö röd  ra jta magad! Em 
lékezzél, m it mond az Ür! Enyém a bosszú, én megfizetek! 
Szegény édesatyád megbocsátott neki, bocsáss meg te is!

— Még sem az a fiú  hát a gyilkos — fordu lt a rab
szíjon Hefler a várurhoz. —  Hiába csatáztunk, hiába o n to t
tunk vért a kuruccal!

Józsi hallgatagon á llt fel és ka ro lt ké t társába. Az izga
tottan bámészkodó kurucok megnyugodva hevertek vissza a 
tűzhöz.

Hédi nénije mellől nézte a jelenetet. Felajzott idegek
kel kísért figyelemmel minden mozzanatot. Szeme m int két 
szentjánosbogár v ilág íto tt, ahogy Gyurka a tűz fö lö tt á tlib 
bent. Jóleső csodálattal ü lt vissza nénjéhez és nekilá tott le
vese kanalazásának.

— Ha van még egy hős szegény nagybátyámon kívü l — 
jegyezte meg nénjére pislantva — úgy ez a Kerekes az!

— Istenem! Nézzék! — kiá ltotta egyszerre rémülten, a 
kurucokhoz fordulva. —  Oda, oda! Segítsenek!

Ahogy a három fiú  karöltve megindult a sátrak között, 
hirtelen labancok á llták el útjukat. M ihá ly hurkot vete tt a 
Gyurka derekára, hogy karja i is testéhez szorultak, heves 
rántással cibálta magával. Azalatt a másik kettő  puskája agyá
val leütötte Józsit és Palkót. Hátulról taszították előre fo g 
lyukat s nagy hirtelenséggel a lovaknál termettek.

Gáspár meglátta a gazda jeladását. Szélsebes iramban 
rohant hozzá. Senki sem látta meg távozását. Egy-kettőre nye
regbe szállottak s nekivágtak az északi erdőségnek.

Folytatjuk,
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úgy dolgozik, m int a többi száz egyesület. 
Nevelt, tanított, okta to tt, előadásokat, ün
nepélyeket rendezett. Egyszóval szolgált 
mindenkinek mindenekben. De az egye
sület tagjai bizonysága szerint a fő mun- 
ká juk j tevékenységüknek lényege és fo r 
rása üz evangéliummal való szolgálat 
volt. Az egyesületi tagok imádságos kö 
zösségében, a bibliaórák csendjében ala
kíto tta  és formálta fiatal életüket a Lé
lek ereje. Nem unalomba laposodó, ke l
lemetlen alkalmak voltak ezek, hanem 
a legfontosabb mozzanatai m unkájuk
nak. Világosan látták és lá tják ezek az 
ifjak, hogy Krisztus igéje nélkül az if jú 
sági rfiunka erőtelen és ideig-óráig való 
próbálkozás csupán.

M iiyen jó  volna ezt az elvet, minden 
megalkuvó és tisztátalan célkitűzésű 
egyesületnek a szívére kö tn i: csak Krisz
tussal lehet eredményes ifjúság i munkát 
végezni.

A kike t mindenki ismer.
A szarvasi K lE ismerős a KlE-moz- 

galom berkeiben. És ez nem lebecsülen
dő. Konferenciákon, akár országos, akár 
körzeti alkalmakon i t t  ta lá ljuk néhány 
tagját. M indig van pénz arra, hogy az 
ország másik részében rendezett a lkal
makon részt vehessenek. A tíz esztendős 
m últ értékeiben megtaláljuk ezeknek az 
alkalmaknak a serkentő hatását. Tudják, 
hogy az az egyesület, amely légmente
sen elzárkózik minden kívü lrő l jö tt  ha
tás elől, nincs érzéke nagyobb megmoz
dulások iránt, halálra íté lte  magát.

Jó volna ezt a nagyon sok, gyüleke
zet határát soha át nem lépő, minden 
szóbeli, vagy írásbeli hatás elől mereven 
elzárkózó evangélikus egyesületnek meg
szívlelnie, tágra ny itn i az egyesület a j
ta ját, mindenütt o tt lenni, ahol az if jú 
ság nagy ügyéről van szó!

A jubileum üzenete.
Ez a jubileum mindenkinél hangosab

ban h irdeti az ifjúsági munka értékét, a 
Krisztus felé vivő munka jövőjét. Evan
gélikus ifjúság! Sorakozz a zászló alá! 
Minden lehetőség megvan arra, hogy 
ú ju lt erővel, m it sem kételkedve, k iép ít
hessük a lélekben erős, feladatai meg
oldására képes evangélikus ifjúsági moz
galmat. Ideje, hogy felserkenjünk az ál
munkból! A szarvasi KIE-nek pedig k í
vánunk Isten szerint való újabb tíz esz
tendőt!

Erős Sándor,
v. KIÉ titká r.

Ilyen evangélikus lányok 
is vannak!

Szegény lány volt. Már kiskorában 
keményen ke lle tt dolgoznia, hogy segít
sen megkeresni a mindennapi kenyeret. 
Később a kenyérkereset egészen az ő 
vállára nehezedett. Hozományt nem tu 
dott magának gyűjteni. Nem le tt volna 
semmi kilátása a jó  férjhezmenésre, ha 
csak az anyagi előnyöket kereste volna 
valaki a háznál.

Olyan lány volt, aki szolgált a gyüle
kezet leányegyesületében hűséggel és 
példaadással. Sohasem várt érte ellen
szolgálatot. Sok kérője volt. Helyébe 
sokan kaptak volna a kitűnő alkalmon 
s ő  nem ment férjhez, mert meg ke lle tt 
volna tagadnia anyaszentegyházát. Más-

vallású tanító kérte, . . .  milyen csábító 
életlehetőség egy szegény varrólánynak! 
És mégsem ment hozzá, mert nem akart 
árulás révén férjhez menni.

S várt türelemmel 32 éves koráig. 
E kko r is másvallású vőlegénye lett, aki 
beleegyezett abba, hogy a gyermekeket 
az anya saját egyházának tanításában 
neveli. De megindult a szokásos ellen- 
támadás és követelték tőle, hogy fo r 
dítva legyen a dolog. Mennyi szenvedést 
és könnyes éjszakát jelentett lemondani 
megint arról, akit szeretett. És három
szor küldte vissza a jegygyűrűt. M iko r 
lá tták  ingathatatlanságát, megbékéltek 
és boldogan á llt a vőlegény ilyen evan
gélikus lánnyal az evangélikus o ltár elé,

. mert érezte, hogy az is az Istennek o l
tára.

A Harangszóban sok könnyet hu lla
tunk a hűtlenekért. Hadd mondjunk 
most sok imádságot a hűségesekért!

Bácsi Sándor.

PÜNKÖSDI IMÁDSÁG.*)
M a e lc s itu lt  a h é tkö zn a p i lá rm a ,
A  ve re jtékes , bús k e n y é rro b o t.
M a békességbe ö ltö z ö tt  a le lk ü n k .
Be jó ,  hogy vannak ü n n e p lő  n a p o k !
M a m egragadtuk egym ás kezét szépen,
M a össze jö ttünk  Jézus szen t nevében 
És szom jas a jk ró l k ö n y ö rö g  az ének:
O h ! J ö ve l, á ld j meg p ü n k ö s d i S ze n tlé le k !

M in t  jó  pász to r az ö ssze te re lt n y á jja l,
Ü gy á llu n k  i t t  m ost o ltá ro d  e lő tt ,
M a  H ozzád  szá llu n k  im ádságos szárnyon,
A  szívünkbe  is  öröm  k ö ltö z ö tt .
M a nem g y ö tö r  a m a rca n g o ló  bánat,
A  h u lló  könny is  e lapad , fe lszá ra d ,
M a egyet vá rnak if ja k  és vé n e k :
O h ! J ö v e l, á ld j meg p ü n k ö s d i S ze n tlé le k !

Jézus, k i é rtü n k  G o lg o tá ra  m enté l,
H isszü k , hogy élsz, hog y  nem  vagy bús h a lo t t ,  
A  s ír  ö lé b ő l fe lm e n té i a m ennybe,
Te szent A tyá d h o z , k i n e kü n k  a d o tt !
De h isszü k : azért nem hagysz m in ke t á rvá n , 
Te m in d ig  i t t  vagy, k is  kö rü n kb e n  já rvá n ,
S m i h a ll ju k  ö rök  zúgását a szélnek,
O h ! J ö v e l, á ld j meg p ü n k ö s d i S ze n tlé le k !

J ö v e l,  jö v e l és r a k j fé szke t szívünkbe  
ö r ö k  Békesség, hó fehér ga lam b,
P ü n kö sd i L é le k  ke ttős  tüzes  nye lve  
Lég y  ú j  h itün kben  ú j  lé le k h a ra n g ,
H o g y  m in d ig  az Ő nyom doká ban  já r ju n k ,
H o g y  m inde nes tü l övé ivé  v á lju n k ,
S ö rö kké  s z á lljo n  a jk u n k ró l az ének:
O h ! J ö v e l, á ld j meg p ü n k ö s d i S ze n tlé le k ! .

P a lo ta y  G y u la .

*) M utatvány a szerzőnek ,.Kereszt és korona 
c. nemrég megjelent verskötetéből.

9sfen  Celke, buzgón  kérünk, 
Cégy m indenkor bű  vezé rünk ! 
T e d d  tem plom oddá sz ivünket, 
"© ildgosifsd  érte lm ünket,
(5 jó t te m unká lod  bennünk, 
Segé lj k ije id d é  lennünk, 
O ktass, hogy a h itetlenek,
S  gonoszok el ne szédítsenek. 
Senned, csak tebenned b íz u n k !

A templomépítő Szeged.
A kb. 2217 lelket számláló és kb. 

százhúszezer római katolikus között élő 
szegedi evangélikus egyház új templo
mot épít, mert a régi, az árvíz után 
1882-ben épített temploma ma már nem 
képes befogadni a megnövekedett számú 
híveket.

Ez a gyülekezet két tanerős iskolát 
ta rt fenn, amelynek 108 tanulója közül 
97 evangélikus s ezek közül 34 szegény 
gyermeket napközi otthonában nyolc 
hónapon át minden nap te jje l és ebéd
del lát el, hogy védje őket az alföld 
réme: a tuberkulózis ellen. Az egyház 
területén lévő Luther Otthonban éven
ként 20 szegény egyetemi és főiskolai 
hallgató kap nagyon olcsó áron meleg 

.otthont s a napközi otthonban közülük 
többen kapnak ingyen, vagy fillé rekért 
ebédet. Az egyháznak ezenkívül a 19 
községben szétszóródott evangélikus hí
vek is nagy gondot adnak. A gyüleke
zeti gondokon kívül a szegedi egyház 
egyetemes feladatokat is te ljesít, amikor 
7 klin ikán és 2 kórházban a betegeknek, 
a Csillagbörtönben a raboknak, azonkívül 
az egyetemi-, főiskolai-, zöldkeresztes 
hallgatók le lk i életén m unkálkodik.

Az új templom céljaira 1936-ban 27 
ezer pengőt ajánlottak fel, amelyet rész
letekben fizetnek be, de azonkívül a mai 
napig 6104 pengő külön adományt is be
fizettek erre a célra.

A szegedi gyülekezeten legyen Isten 
áldása!

M egjelent a z  u j névtár!
A Harangszó az egyetemes egy

ház megbízásából kiadta az új 
egyetemes egyházi névtárt. Nagy 
szükség volt rá, hiszen az utolsó 
egyetemes névtár 1913-ban jelent 
meg.

Az új névtár tartalmazza az 
egyetemes egyház, a négy kerület, 
a 23 esperesség, minden egyház- 
község, fő-, közép- és elemi iskola, 
lelkész, tanító, felügyelő, tanár, 
szeretetintézmény, egyházi lap min
den szükséges adatát. Külön fejezet 
tartalmazza a katonai egyház ada
tait.

A névtár szétküldése megkezdő
dött.

Ára 3 pengő.
Aki a pénzt pénzesutalványon 

küldi, az 3.10 P-t küldjön.
A lelkészi hivatalok és elemi is

kolák az esperesi hivatalok útján 
kapják meg. Felügyelők, tanárok, 
egyes tanítók és minden érdeklő
dők azonban már közvetlenül ren
delhetik meg a Harangszó kiadó- 
hivatalában.

Kölesei (Szatmár m.) egyházközség 
április hó 28.-án ta r to tt tisz tú jító  köz
gyűlésén az egyházközség tisztviselői 
karát ú jjáalakította.
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Tesívérek a szórványban!
Pünkösdi üzenet szórványevangélikusainkhoz!

„Az Istennek Lelkét meg ne o lt
sátok ..

Felhangzott a gőzkürt hatalmas 
hangja. Nyomában megindultak a 
zakatoló gőzturbinák, forgásba 
kezdtek a gépkerekek s a munkás
kezek felvették a munkát. A gyár
ban megindult az élet. A harmoni
kus együtt-dolgozásból, a közös 
munkából közhasznú tárgyak á ll
nak elő.

Ha egy ilyen nagy gyárba, ahol 
hatalmas kohókban lobogva ég a 
tűz s hevével gőzzé forralja a vi
zet, mellyel munkába lendíti a gé
pet és az embert, behatolna a gyár 
tulajdonosának ellensége s k io lta
ná a kohókban a tüzet, egyszerre 
csak megállnának a gépek, nem 
forognának a kerekek s tétlenül 
állnának a munkások. Megszűnne 
az alkotó munka. A gyárban meg
állna az élet.

Csak akkor lehetne ismét felven
ni a munkát, csak akkor indulhat
na újra az élet, ha a megoltott tü
zet újra felszítanák.

Ami a gyár számára a kohó tü
ze, az a keresztyén, élet számára a 
pünkösdi tűz: Isten Lelke.

Ha valamely emberben, család
ban, gyülekezetben, egyházban, 
vagy országban az Isten Lelkét 
megoltják, akkor a gyárénál sok
kal nagyobb tespedés, tétlenség áll 
be. A lelkek mozdulatlanul, szinte 
dermedve állanak. A munka nem 
megy. Eredmény nem mutatkozik. 
Vigyázzunk, az Isten Lelkét meg 
ne oltsuk, mert megáll a keresz
tyén élet.

Megolthatjuk Isten Lelkét, ha 
elhanyagoljuk lelkünket, nem já 
runk templomba, biblia-órára, hí
vek közösségébe. A szórványban 
lakó nagyon ki van téve ennek a 
veszedelemnek. Megolthatjuk Isten 
Lelkét, ha imádság helyett csak 
zúgolódás, panasz, perlekedés él 
ajkunkon. Ha Isten igéjét, az Isten 
igéjét adó Bibliát félretesszük és 
nem tekintjük életünk zsinórmér
tékének. Ha lelkes, áhítatos szent 
ének soha sem, vagy csak nagyon 
ritkán száll ég felé ajkunkról. Ha 
a szentségeket mellőzzük. Ha sem
miféle keresztyén munkában részt 
nem veszünk. Ha szégyeljük a 
Krisztust, annak evangéliomát s 
ennek az evangéliomnak letétemé
nyesét, hordozóját: evangélikus
anyaszentegyházunkat, l e l k ü n k

édesanyját. Jaj nekünk, ha így te
szünk! Megolthatjuk az élet tiizét: 
az Isten Lelkét!

„Jövel Szentlélek, szállj le ránk. 
Mint hajlékidba térj hozzánk . .

Jövel püskösdi tűz, Isten Lelke 
gyújtsd lángra szívünk, lelkünk. 
Áldásod nyomán hadd elevenedjen 
meg családban, gyülekezetben, 
egyes emberben és anyaszentegy- 
házunkban a haldokló élet. Jövel, 
óh jövel Isten Lelke, erődtől hadd 
induljon meg az alkotó munka. 
Jövel, hogy életünk ne megoltód- 
dá, hanem hordozóddá s rólad bi
zonyságtevővé lehessen!

Mint hatalmas pünkösdi harsona 
hangja intsen bennünket ez ige: 
„Az Isten Lelkét meg ne oltsá
tok . . . “

A szórványokban lakó evangélikus- 
ságot nem győzzük elég sokszor hang
súlyozottan kérni arra, hogy minden 
alkalmat ragadjon még az evangélikus 
istentiszteleten való részvételre. Kérjük 
erre evangélikus testvéreinket szóval és 
írásban egyaránt. Az Efezusban élt ke
resztyének majd mindennap együtt vo l
tak, együtt imádkoztak és együtt erő
södtek az evangéliomból, mégis azt írja 
nekik Pál apostol: „Áron is megvegyé
tek az alkalmatosságot.“  Az apostol 
szavaiból azt érzi k i az ember, hogy 
az istentisztelet alkalmainak száma soha

se elég. Az apostol így indokolja  k i
jelentését: „m ert a napok gonoszak“ . 
Sok a veszedelem. Megállni csak úgy 
lehet, ha vigyázó életet él az ember, ha 
kihasználja, ha jó l felhasználja m indig a 
lélekerősödés alkalmait. Természetes,

elég sokszor meg sem újítható kérés te 
hát ez: szórványban élő evangélikus, 
minden alkalommal, amikor teheted, 
végy részt evangélikus egyházad isten
tiszteletén!

Egyszerű cseléd hittestvérem kopog
ta to tt be nemrég lelkészi hivatalomba. 
Még nem találkoztam vele, új ember 
szórványomban. Vándorló uradalmi cse
léd, majd minden esztendőben tovább 
megy egy pusztával, vagy községgel, 
mindig jobb sorsot remélve. Kereszte
lést jö tt bejelenteni. Vasárnap jö tt, nem
csak azért, am int mondotta, mivel hét
köznap nem ér rá, hanem főképen azért, 
hogy részt vehessen az istentiszteleten. 
Kérdésemre, m ikor vo lt utoljára evangé
likus istentiszteleten, boldogan újságolta, 
„ahányszor a rádió evangélikus isten
tiszteletet közvetít, én minden a lka lom 
mal istentiszteleten vagyok, mert onnét 
szokták közvetíteni az istentiszteletet. 
Egyszer a Deák-téri, máskor a Bécsi- 
kapu-téri templomban vagyok, mert on
nét szokták közvetíteni az istentisztele
te t“ . Elmondotta azután, hogy a pusztán 
lakó evangélikus vallású intéző, kinek 
rádiója van, összegyűjti a puszta evangé- 
likusságát minden alkalommal, am ikor a 
rádió evangélikus istentiszteletet közve
tít. Ugyancsak nem régen, szinte szóról- 
szóra ugyanez a beszélgetés fo ly t le 
lelkészi irodámban egyik szórvány-köz
ségben lakó hittestvéremmel is. Annak a 
községnek a lakó it a falu evangélikus

Az építendő szegedi templom.

D rá g a  a lka lo m .
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jegyzője gyű jti rádiója mellé evangé
likus istentisztelet hallgatására. Szór
ványban élő testvérek, ha nincs meg a 
lehetőségtek arra, hogy evangélikus 
templomba járjatok, ha lelkésztek sem 
tud hozzátok k ijá rn i, vagy csak nagyon 
ritkán ju that k i közzétek, szerezzetek 
rádiót. Szerezzetek rádiót csak azért, 
hogy annak segítségével istentiszteleten 
vehessetek részt. Á llja tok  össze többen, 
adjátok össze az árát, a havi előfizetést 
pedig perselyezéssel biztosítsátok. De 
vigyázzatok, még egyszer mondom, v i
gyázzatok, hogy a rádió-istentisztelet 
komoly istentisztelet legyen számotokra. 
Legyen rendes, tiszta az a szoba, ahol 
fe lá llítjá tok  a rádiót, ahova összegyüle
keztek, mert az a szoba annak a temp
lomnak lesz egy darabja, amelyben Buda
pesten az istentisztelet fo ly ik . Helyez
kedjetek el szépen az istentisztelet kez
dete e lőtt a szobában, ahogyan elhelyez
kedik az ember a templomban. Legyen 
o tt mindenki az istentisztelet megkez
dése előtt. A későn jövők o tt is épen 
úgy' zavarók lesznek, sőt még jobban, 
m int a templomban. V igyen magával 
mindenki énekeskönyvet és énekeljen 
mindenki azzal a gyülekezettel, amely
nek közösségébe a rádió bekapcsolja. Az 
Ige olvasásakor á llja tok fel és általában 
az istentisztelet lefolyása olyan legyen, 
m in t a templomban. Íme, alkalom az 
istentiszteleten való részvételre, alkalom 
a lélek építésére. Szórvány-testvérek, 
ragadjátok meg az alkalmat!

S zórvány-öröm  —  
szórvány-szom orúság.

Az olyan lelkésznek, aki sokat jár 
szórványokban, sok öröme, de sok szo
morúsága is van.

örömök, öröm  látni, hogy majdnem 
mindenki, vagy épen mindenki o tt van 
a meghirdetett istentiszteleten. Arra 
azonban mindig gondolunk, hogy „no, 
az újság ingere hat“ . Nagy öröm látni, 
hogy ha a tizedik kiszállásnál is tele van 
a kisszoba, vagy iskolaterem, ahol az 
istentiszteletet ta rtjuk. Leírhatatlan öröm, 
ha egyre többen és lelkesebben beszél
nek evangélikusságukról. Öröm meg
fogni annak a kezét, aki istentisztelet 
után azzal áll oda a lelkész elé, hogy 
gyalogolt, b iciklizett, vagy kocsizott 
annyi ideig, m int a lelkész, vagy órákon 
át, hogy az istentiszteleten résztvehes- 
sen. Öröm rátekinteni arra a szórvány
családra, amelynek minden tagja o tt 
van az istentiszteleten, még a legényfiú 
s a nagyleány is! A k i e sorokat olvasod 
s minden családtagod öröm-e?

Szomorúságok. Azok is vannak. B i
zony vannak és pedig nagy számmal! 
Minden szórványt gondozó lelkész meg
tapasztalta, hogy valahányszor kiszáll 
nagyon messze fekvő, ritkán  látogatható 
szórványba, keresgélés után majdnem 
m indig talál ú j evangélikusokat és pe
dig azok között, akik régen ugyanott 
laknak. Szomorú valóság, a szórványok
ban sok rejtőzködő evangélikus él! Ki 
szokott rejtőzködni? A hűtlen. E lre jtőz
ködött Ádám akkor, am ikor hűtlen le tt 
az Istenhez. Az re jtőzködik el az anya- 
szentegyház kereső szeme és keze elől, 
aki hűtlen az evangélikus egyházzal 
szemben. Ezért szomorúság olyan he
lyen, ahol mindenki tudja, hogy evangé

likus istentisztelet is szokott lenni, m in
dig új és új evangélikust találni. Szomo
rúságszerző vagy azután mindig, amikor 
hiányzol a szórványistentiszteletről. So
káig folytathatnánk még, de legyen a 
szomorúságból ennyi is elég. T. I.

jl mi kösszöntésünU.

Sok ' helyen bevett evangélikus 
köszöntés ez: Erős vár a mi Iste
nünk. Elfogadott s ismert a fele
let is: Erős várunk!

Mégis vannak, akik nem isme
rik ezt a köszöntést. Vannak, akik 
ha ismerik is, nem veszik komo
lyan. Vagy magát a köszöntést is
merik, de nem ismerik rá a felel
tet, s lehetetlenebbnél lehetetle
nebb feleleteket adnak rá.

Egyik olvasónk panasza nyomán 
szeretnénk rámutatni arra, hogy 
ez a köszöntés evangélikus mivol
tunkat eléggé kifejező köszön
tés. Ránk ismernek róla s a vad
idegen is tudja, hogy ez csak az 
evangélikusok köszöntése lehet.

Evangélikus mivoltunkat kifeje
ző és nagyon megfelelő ennek a 
köszöntésnek a felelete is: Erős vá
runk!

Mindent el lehet ferdíteni. A kö
szöntéseket is. Mindenből lehet 
gúnyt űzni. A köszöntésekből is. 
Akárkié legyen is az.

Vigyázzunk, hogy a mi köszön
tésünket senki el ne ferdítse, sem 
gúny tárgyává ne tegye! Főként 
mi ne tegyük!

Ha ajkunkra vesszük, mindig 
komolyan tegyük! Ne felejtsük el, 
ezzel a köszöntéssel Istenbe vetett 
hitünkről teszünk vallást, ahogy 
azt reformátorunk tette, amikor az 
így kezdődő hatalmas éneket, a mi 
evangélikus himnuszunkat megírta.

Ilyen hitvalló komolysággal han
gozzék hát evangélikus ajkakon 
az evangélikus köszöntés: Erős vár 
a mi Istenünk!, de így hangozzék 
a felelet is: Erős várunk!

Nehéz tö rténe lm i iäöl? m egpróbál
ta tá s t jelenthetnél? az egvhúz s z á 
m ára, äe az egphúznal? érezni l?ell, 
hog? Ssten tőle az élő K r is z tu s  tes
ténél? építését u á rja  és ez sohasem  
wolt lehetséges és ma sem lehet 
másl?őnf,. hanem úgv. h°9T az  ®9V* 
ház hereszthoráozó, szenvedésre 
l?ész és b izonvságtevő  egvhú* le 
gyen, D . K a p i 13éla.

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

Mit tesz a Szentlélek?
Május 12. — Máté 28:20 b., Ján. 

16:7,  Ján. 14:16.  Mindig velem! Jézus 
Krisztus megígérte az övéinek, hogy 
sohase hagyja el őket. ígéretét meg is 
tartotta és meg is tartja . A pünkösdi 
Lélekben a teremtő és megváltó szent 
Isten van velünk életünk minden napján. 
Krisztus kegyelemnek, kiapadhatatlan 
erőforrásnak szánta az Ő örök jelenlétét. 
Jaj, csak ítéletté ne legyen számomra 
soha a Lélek állandó jelenléte!

Május 13. — János 14 : 17, 16 : 13. 
Igazságra vezérel. Én nem tudom ön
erőmből megismerni Istent, nem tudom 
szeretni Öt és nem tudok hinni Benne. 
De nem tudom meglátni magamban sem 
azt, hogy én elveszett és elkárhozott em
ber vagyok, ak it csak a go lgotá i keresz
ten megjelent kegyelem tud megtartani. 
Igazság Lelke jö j j  és vezérelj el engem 
ennek az igazságnak meglátására!

Május 14. — Vigasztal. János 16:33, 
14 :27. Krisztus követőinek nincs jó dol
guk. Bűnnel, Sátánnal, e v ilággal harcol
nak szüntelen és kísértés, nyomorúság 
veszi körül őket. De szorongattatások 
között sem vesznek el, kísértések között 
sem, nyomorúságban sem csüggednek el, 
mert a Vigasztaló békességet ád a har
cok között, erőt a kísértések között; 
h itet a csüggedés idején és végül teljes 
győzelmet. —  Szenvedek-e Krisztusért? 
Csak a szenvedők és a szomorkodók 
nyernek vigasztalást.

Május 15. —  Cselekszik. Ján. 14:26, 
Csel. 13 :2— 4, Csel. 16 :6 —-7. A Szent
lélek tevékeny erő. A Cselekedetek 
könyve, az első keresztyének élete és 
minden idők minden hívőjének élete ezt 
bizonyítja. T ilt  és parancsol, erőt ad és 
tudományt mindazoknak, ak ik  uralma 
alatt állanak. A legnagyszerűbb szolgálat 
is erőtelen nélküle és a legkisebb is á l
dott szolgálatot végezhet, ha enged neki. 
Cselekvő Szentlélek, jövel, munkálkodj 
bennem s rajtam keresztül Te!

Május 16. —  Róm. 8 :5— 13. Nem ha
lálra, hanem életre! A Lélek m indig éle
tet akar támasztani. Bűnt kárhoztat, a 
test és világ cselekedeteit megöli, hogy 
új, tiszta élet fakadjon helyette. M indig 
fá j, amikor Isten Lelke bűnökre v ilágít 
rá életemben, am ikor egy-egy kedves 
szokásomra rámutatva bűnnek bélyegzi 
azt. De mégis: Jövel Szentlélek, világíts 
be életem legrejtettebb zugába, rontsd le 
a test cselekedeteit, hogy Lélek szerint 
járhassak az élet és nem a halál útján!

Május 17. -— Róin. 8:26.  — Könyö
rögj értem! Nekem nincs erőm Isten ú t
jain járn i; nekem sokszor sokkal kedve
sebb az, ami az Űr ellen van. Óh, milyen 
sokszor nem tudok még könyörögni sem 
a bűntől való szabadulásért. Jöjj, kö 
nyörgő, értem is tusakodó Lélek, ese
dezz értem!

Május 18. — Ef. 4:30,  Róm. 8:14.  
Bocsáss meg és vezérelj Uram! M ilyen 
sokszor megbántom, megszomorítom 
hűtlenségemmel, engedetlenségemmel, 
makacsságommal, önhittségemmel, kéte l
kedésemmel és még sok más bűnömmel 
az értem is könyörgő, engem is életre 
vezérlő Szentlélek Istent! Tudok-e meg-
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szomorodni s alázatosan kegyelemért 
könyörögni? Jövel, bocsáss meg nekem 
és vezess a fiúság útján az örök haza 
fele.

/tízes Miliályné.

Újra Icap&aíó

a ,,Gyógyíts meg engem, Uram!“ 
című kis imádságos könyvecske. Ez 
a kis könyvecske újabbkori egyház- 
történetünk legkapósabb kiadvá
nya, amennyiben már tizedik ki
adásban, 20.000 példányban fogy.

Ára darabonként 20 fillér és 4 
fillér portó. A pénz beküldhető bé
lyegben is lapunk kiadóhivatalához.

K A R C O L A T O K

Ca Croix.
Ez a francia szó magyarul azt 

teszi: A kereszt. A francia római 
katolikus egyház hivatalos lapja. 
Ez a római katolikus újság egyik 
utolsó számában azt írja, hogy a 
szlovákok Magyarországon nem 
érzik jól magukat és a Szlovákiá
tól elfoglalt területekről vágyakoz
nak vissza Benes régi Csehszlová
kiájába.

Nem szólva arról, hogy a cikkíró 
téved, nékünk fáj, hogy a francia 
római katolikusok lapja Benes or
szágát siratja.

Reméljük, hogy a magyar római 
katolikus egyház majd megtalálja 
annak módját, hogy francia hit- 
testvéreinek hivatalos lapját ki
oktassa!

Kérelem a cserkészet érdekében! ö r 
vendetes és az evangélikus cserkészet 
szempontjából a jövőre nagy je len tő 
ségű, hogy a soproni hittudományi kar 
tizenkilenc hallgatója rövidesen befejezi 
a rajtisztképző tanfolyamot. A ra jtisz ti 
képesítés már elég a cserkészvezetői 
munkához. Azonban szükséges lenne, 
hogy a tanfolyam hallgatói résztvegye- 
nek egy nyári rajtisztképző táboron. A 
tábor részvételi d íja  személyenként 8 
pengő és azonkívül az útiköltség. A tan 
folyam hallgatói azonban többségükben 
olyan anyagi helyzetben vannak, hogy 
ezt az öszeget sem tudják előteremteni. 
Azzal a kéréssel fo rdu lok egyházunknak 
azon tagjaihoz, akik az evangélikus 
cserkészet ügyét szívükön viselik, szí
veskedjenek adományaikkal lehetővé 
tenni a soproni tanfolyam hallgatóinak 
a nyári táboron való megjelenést. E gy
házunk ifjúsági munkája gazdagodik, 
hogyha minél több lelkészünk szerzi meg 
a cserkészvezetői, illetve ra jtiszti képesí
tést. Szíves adományokat méltóztassa- 
nak Dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár 
címére: Sopron, Zrinyi-u. 14. küldeni — 
Németh Károly, az egyetemes ifjúság i 
bizottság elnöke.

H E T I  K R Ó N I K A
Egyes lapok szerint német partra

szállás készül Angliában. Az angolok k i
ü rítik  Dél- és Közép-Norvégiát. Földközi 
tengeri háború esetén Németország nem 
maradna tétlen szemlélője az események
nek. — Roosevelt ismét békeközvetítésre 
készül. — Végsőkig feszült a viszony 
Anglia és Olaszország között. Párisban 
igen komolynak ta rtjá k  a norvégjai hely
zetet. — Török csapatösszevonások tö r
téntek a görög határ mentén. — Német- 
olasz-szovjetorosz együttműködés készül 
a földközi-tengeri és balkáni kérdések 
megoldására. Délkelet-Európábnn rend
kívül kiélesedett a helyzet. Híre volt 
török-görög-jugoszláv katonai intézke
déseknek, de ezeket megcáfolták. — 
Jugoszlávia részleges mozgósítást hajtott 
végre. — Host-Venturi olasz közlekedés- 
ügyi miniszter Budapesten tartózkodott 
és fontos megbeszéléseket fo ly ta to tt. — 
Norvég katonaság tömegesen menekül 
svéd területre. — A magyarok sokat 
szenvednek a Felvidéken a szlovákok 
részéről megnyilatkozó üldözés miatt. 
Sziillő Géza a felsőházban szóvá tette a 
kegyetlenségeket. Csáky külügyminiszter 
határozott hangon figyelmeztette Szlo
vákiát a magyarüldözés félbehagyására. 
Van egy felső határ —  mondotta a kü l
ügyminiszter —, amelyen a pohár meg
telik!

(SZ EGYHÁZI  e s z t e n d ő

Pünkösd ünnepe.
51. Z s o ltá r  12—14. v.

Isten nem elégszik meg a látszatok
kal. A gyökeréig hatol le a dolgoknak. 
Gyökerénél orvosolja a bajokat. Mikor 
életünk bajainak orvoslásáról van szó, 
azok gyökeréig, az emberi szívig nyúl le 
és az emberi szívet, az életnek ezt a 
középpontját teremti újjá. Ez a szív 
megromlott. Nem lehet kijavítani, tol
dozni, foltozni. Csak egyről lehet szó: 
Annyira megromlott, hogy újjá kell te
remteni. S ezt nem tudja más végezni, 
csak az Isten. Nem tudja Ö sem mással 
végezni, csak Szentleikével. Jövel azért, 
romlott szívet, életet újjáteremtő Szent
lélek Isten! Teremts újjá minket!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy még tart Isten türelme és nem 

vet el, hanem újjáteremt.
Hogy Szentleikét kiárasztotta a vi

lágba és kiárasztja ma is.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Tegye fogékonnyá a mi lelkünket 

Szentlelke számára.
Hogy újjáteremtődjön ez a gyökerei

ben megromlott világ Isten Lelkének 
munkája által.

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útjátl

H Í R E K
Olvasóinknak Istentől megáldott ün

nepeket kívánunk.

R  A  é ti ó h  M / e n t l s s / e l e f  les z
e hó 12-én délelőtt 11.15 órakor a Deák- 
téri templomból. Prédikál D. Ralfay 
Sándor püspök. Énekszámok a Dunántúli 
Énekeskönyvből 236. (kettőszázharminc
hat), 241. (kettőszáznegyvenegy) és a 
nemzeti Himnusz. Orgonái Zalánffy Ala
dár. Karének: Hiob János (Tallin): Éb
redj, ébredj szivem. Énekel a Lutheránia 
vegyeskar, vezényel Kapi-Králik Jenő ta
nár.

Lelkészbeiktatás. A bábonymegyeri 
gyülekezet ú j lelkészét, Schád O ttó t má
jus 5-én ik ta tta  be lelkészi hivatalába 
esperesi megbízásból Gyarmathy Ferenc 
tabi lelkész. Ezzel az 1927 óta üresedés
ben levő lelkészi állás nyert betöltést.

A Protestáns Irodalm i Társaság áp
rilis  27.-én Tatán, 28.-án pedig Komá
romban irodalm i estélyt ta rto tt. Meg
nyitó t mondott D. Kapi Béla püspök. 
Előadást ta rto tta k : Szántó Róbert és
M óritz  Zsigmond. M indkét helyen az is
tentiszteletet a Társaság lelkésztagjai 
látták el.

Az Evangélikus Testvéri Szolgálat
május 6.-án tar tot ta kerületi összejöve
telét Győrött. Bevezető áhítatot D. Kapi 
Béla püspök ta rto tta . A testvéri közös
ség ápolása címen Fábián Imre esperes 
ta rto tt előadást. Dr. A jkay István egy
házmegyei felügyelő a szolgálat munka
rendjét ismertette. Az értekezlet elnökül 
a szolgálat lelkes harcosát, Dr. A jkay 
István felügyelőt választotta, majd a ke
rü leti bizottságot alakította meg.

Az Országos Evangélikus Tanáregye
sület 1940. évi május hó 12.-én Békés
csabán ta rtja  rendes évi közgyűlését.

Mezőtúr. A Nőegylet április hó 21.-én 
ta rto tta  szokásos tavaszi szeretetven- 
dégségét, amelyen Tors Tibor, a Beth
len Gábor Szövetség országos társelnö
ke, a képviselőház alelnöke tar tot t  Va l
lás és társadalom címen előadást. A köz
énekkel kezdődő műsort Komlósi Gábor 
ref. lelkész imája és Botyánszky János 
megnyitója vezette be. Jeney Klára az 
Operaház tagja művészi énekszámokat 
adott elő zongorakíséret mellett, vitéz 
dr. Zerinváry Szilárd országgyűlési kép
viselő költeményeket mutatott be, Uzon 
László szolnoki lelkész írásmagyaráza
to t ta rto tt, Légrády B rig itta  szavalt. Az 
estély megrendezése Botyánszky János- 
né elnöknő érdeme.

A Győri Evangélikus Diákszövetség 
május 1.-én és 2.-án ünnepelte fennállá
sának 20. évfordulóját. Megnyitó isten- 
tisztelet után konferenciai előadások 
voltak, melyeket Veöreös I., Foltin  B., 
Dombi L., M olnár S., Groó Gy., Ittzés 
M. tartottak. Áldozócsütörtökön a d iák
szövetségi tagok együtt úrvacsoráztak. 
A konferenciát vallásos ünnepély zárta 
be, melyen D. Kapi Béla püspök ta r
to t t  előadást.

Gyámintézeti istentiszteletek. F. évi
április 28.-án gyámintézeti istentisztelet 
vo lt Pápán és Mezőlakon. Az igehirdetö 
szolgálatot m indkét helyen Nagy M ik 
lós zalaegerszegi lelkész, az egyházke
rületi G. A. Gyámintézet egyházi elnö
ke végezte,
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Tótkomlós. A KIÉ ebben az eszten
dőben Zeman M ihály ig. lelkész, egye
sületi elnök fáradhatatlan munkája fo ly 
tán új otthonhoz ju to tt , melyben a mun
ka zavartalanul fo ly t. Minden vasárnap 
együtt ment az ifjúság templomba. Tar
to tta k  az év folyamán hat nyilvános elő
adást, amelyek részben vallásos estély, 
részben teaestély keretében fo lytak le. 
Az egyesület a szarvasi ifjúsági evangé- 
záló konferenciára tíz tagot küldött ki. 
Határozatban mondotta k i az ifjúsági 
közgyűlés, hogy egyházunkkal szemben 
hűtleneket nemcsak a szószékről való 
holttányilvánítással, hanem kiharango- 
zással kívánja elbucsuztatni. Árulókkal 
semmiféle nemzet, vagy szervezet nem 
ta rt fenn barátságot. Ideje, hogy az i f 
júság is végleg kivesse magából a Judás- 
utódokat. —  Május 5.-én ta rto tta  az 
egyesület az Iparos Önképzőkörrel ka r
öltve u. n. „ö re g  If ja k “  találkozóját, 
amelyen a régi tagok —  sokan csalá
dostul — jelentek meg. —  Az ifjúság a 
sajtó ügyét nemcsak azzal kívánta tá
mogatni, hogy könyvtárát hasznos köny
vekkel gyarapította, hanem jelen Ha
rangszó példányt nyolcszáz példányban 
megrendelte és a gyülekezetben szét
osztja.

Kondoros. A kondorosi gyülekezet 
üresedésben levő lelkészi állásának be
töltése e lőtt 4 lelkészt próbaszónoklatra 
h ívott meg.

Soltvadkert. Az evangélikus Nőegy
le t f. évi április hó 28.-án ta rto tta  évi 
szokásos tavaszi műsoros estjét. A mű
sor középpontjában Bakay Péter főes
peres „A  magyar jövő ú tja “  c. előadása 
állt. Az ifjúsági egylet tag ja i „Szeresd 
a hazát“ , a leányegylet tagjai pedig 
„M agyar asszonyok“  c. színműveket ad
ták  elő. Énekelt az iskolai kis gyüleke
zet gyermek- és a fe lnő ttek vegyeskara. 
Az erkölcsileg és anyagilag nagyon jó l 
s ikerü lt est bevétele 365 P. volt.

Májusi gyülekezeti munkásképző tan
folyam Nagytarcsán. M in t a múlt évben, 
úgy az idén is májusban rendezzük a 
harmadik vasárnapi iskolás és gyüleke
zeti munkásképző tanfolyamunkat. A 
m últ esztendőben 28 leány vett részt a 
ké t kéthetes tanfolyamon. Az idén má
jus 25-től június 8-ig ta r t ju k  tanfolya
munkat a népfőiskola épületeiben. Gyü
lekezeteknek akarunk segíteni elsősor
ban, de alkalmat szeretnénk adni azok
nak a leányoknak is, ak ik  szívük indí
tása alapján Isten országa munkájában 
dolgozni szeretnének, hogy kiképezhes
sék magukat és felkészüljenek a mun
kára. Május 25.-én d. u. 4 órakor van 
a megnyitás és ismerkedés. A következő 
napokon kezdődik a munka: Reggel
17-kor felkelés, takarítás, 48-tól csendes 
óra, 8-kor reggeli. 9— 12-ig minden nap 
bibliaismeret, vasárnapiiskolai előkészítő 
és gyakorla ti tanítás. 41-ko r ebéd. Ebéd 
után háztartási munkák és szabad idő 
4 óráig. 4— 6-ig Budapestről érkeznek 
előadók, akik gyerm eklélektanról, váro
si és falusi gyülekezeti munkáról, misz- 
szióról, leányifjúsági munkáról stb. ta r
tanak előadást az egyik héten. A másik 
héten pedig hitünk főbb igazságairól 
vannak előadások ugyancsak budapesti 
előadók segítségével. 47-kor vacsora és 
esti áhítat, 9-kor pedig lefekvés. Minden 
leányt, aki szíve szerint dolgozni sze
retne gyülekezetében Isten dicsőségére, 
szeretettel várunk. Részvételi d íj 2 hétre

22 P. Jelentkezni május hó 23-ig kell a 
nagytarcsai lelkészi hivatalban. Május 
25.-én délután 3 óra 19 perckor K istar- 
csára érkező helyiérdekű villamos elé 
kocsit küldünk. A tanfolyamon résztve
vőknek hozniuk kell ágyneműt (az es
ték hűvösek), bibliát, énekeskönyvet és 
jegyzetfüzeteket. A tanfolyam vezetője 
Hegedűs Ilonka titká rnő .

Evangélizáció vo lt Budapesten, amint 
e rrő l már h írt adtunk. Május hó 5.-én 
Gyulán kezdődik evangélizáció. Isten á l
dása legyen az evangélizáció szolgála
tán.

Irsa. (Pest m.) Az egyházközség 16 
éven át volt egyházi gondnoka: Mó- 
tyovszky Pál a múlt hó elején 78 éves 
korában visszaadta le lké t teremtő U rá
nak. U tódjául az egyházközség bizalma 
egyhangúlag Balázs János buzgó pres
b ite rt választotta meg, kinek beiktatása 
a pünkösdi ünnepek alkalmával ta rta tik  
meg. — Cantate vasárnapján a délsza
bolcsi m. egyház lelkésze: Tarján Béla 
lelkész végzett szolgálatot a gyülekezet
ben, am ikor is a gyülekezet tagjai 97.70 
P önkéntes adománnyal já ru ltak hozzá 
a kálmánházai templom építési gyűjtésé
hez. —  Rogáte vasárnapján Wolf Lajos 
esperes és Bonnyay Sándor KIÉ. t itk á r 
végeztek szolgálatot a gyülekezet i f jú 
sági egyesületében. —  Május első va
sárnapján a gyülekezet Nő- és Leány
egyesülete „Szülők-napja“  ünnepélyt ta r 
to tt, melyen dr. Gyimesy Károly az orsz. 
Lu ther szöv. fő titká ra  ta r to t t szívekhez 
szóló s hiterősítő előadást. A gyüleke
zet leánykara több vallásos karénekkel 
m űködött közre a bensőséges ünnepen. 
A vallásos est o ffe rtó rium át a Nőegylet 
jó tékony célra fo rd íto tta .

Felhívás! Szerb Anna műfordító kéri 
kedves olvasóit, hogy mindennemű meg
kereséseket, valamint könyvrendelést má
jus hó 1-től szeptember 30-ig nyári cí
mére: B a l a t o n ú j h e l y ,  Zrinyi-utca 1., 
Ilonka-villa , szíveskedjék küldeni.

N a g y tísz te le tü  U r a k ! Ihász 
György fiának, Ferencnek 1765 kö
rüli keresztlevelét kéri Ihász László, 
Nemzeti Színház.

H A T Á R O K O N  T Ú L
A felvidéki német evangélikusokat

a Szlovák Evangélikus Országos Egy
ház januárban megjelent törvénnyel el
bocsátotta a maga kötelékéből. Ezek 
48 anya, 4 filiában és hozzájuk ta r
tozó szórványban élnek. Ezeknek a 
német gyülekezeteknek az elbocsátásá
val az ezekben lakó m agyar istentiszte
le ti nyelvű evangélikusok is elbocsáttat
nak a Szlovák Evangélikus Országos 
Egyház kötelékéből. A német evangé
likusok le lk i ellátására 47 lelkészi és 5 
kápláni állást bocsátanak az egyház- 
községeknek rendelkezésére. Ezeknek 
a számára az állam államsegélyt biz
tosít, hasonlóképpen a tanító i állások 
számára is. Az egyházi vagyon továbbra 
is az ille tő  egyház tulajdonában marad. 
A német és szlovák egyháztagok egy
mással szemben fennálló igényei kölcsö
nösen kiegyenlítettnek tekintetnek. A 
tem plom ok és temetők használata kö 

zös, azoknak karbantartási költségeit 
megegyezés szerint kell fedezni. E tö r 
vényből folyó vitás kérdések elintézésére 
6 tagú bizottságot küldenek ki. Olyan 
kérdések elintézésére pedig, amelyek 
mindkét evangélikus országos egyházat 
érintik, közös bizottságot alakítanak. A 
szlovákiai német evangélikus országos 
egyházat a választások végrehajtásáig 
a püspöki adminisztrátor és az egyház
tanács vezeti.

Dr. Geisler B., a németországi Gusz
táv Adolf-Egylet fő titká ra  most ünne
pelte szolgálatának 40. éves jubileumát. 
A jubiláló fő titk á rt kü lfö ld rő l is sokan 
felkeresték jókívánságaikkal.

Lagerlöf Zelma a nagy svéd írónő 
82 éves korában meghalt. Nevét nem
csak az irodalomba írta be, hanem az 
emberi szívekbe is.

A finn-orosz ha tá rt véglegesen meg
állapította a finn-orosz vegyesbizottság. 
A határ leírását és térképet m indkét 
részről aláírták.

K Ü L Ö N F É L É K
A képeslevelezőlap feltalálója, Pari- 

sius nyug. lelkész most halt meg 87 éves 
korában Németországban. M in t diák, 
szüleinek ir t  levelezőlapra képeket ra j
zolt. Találmánya hamarosan egész v ilá 
gon elterjedt.

Nagyszerű egyházszolgálat. Még m in
d ig  vajúdó kérdés, hogy hogyan lehetne 
megvalósítani azt, hogy minden egyház- 
tag egyházi lapot olvashasson. A buda
pesti református egyházmegye ügyesen 
o ldotta meg ezt a kérdést, am ikor e l
határozta, hogy minden adófizető egy
háztagnak megküldi az egyházi lapot, 
úgy, hogy előfizetési díjat nem kér sen
k itő l, hanem a lap fenntartási költségét 
az egyházi adó egy részéből fedezi. így 
egyházi laphoz ju t a legszegényebb is, 
aki egyébként az előfizetési d íja t nem 
tudná megfizetni.

Mozgalom indu lt meg a fővárosban, 
hogy szabadnapot kapjanak azok az al
kalmazottak, akik eddig 5—6 héten sem 
tud tak  pihenőhöz ju tn i. Hetenként m in
denütt mindenkinek legyen egy szabad
napja. Persze az lenne a kívánatos, hogy 
ez a vasárnap legyen.

Mennyi adót fize tünk a tuberkulózis
nak? A Búvár ír ja : A tuberkulózis a 
magyar nép kegyetlen vámszedője: Éven
te 13— 14 ezer ember pusztul el tuber
kulózisban. A halálozás által elmaradt 
term elő i munka pénzértékben kifejezve 
közel százmillió pengő. Ennyi adót f i 
zetünk a tuberkulózisnak.

Jeruzsálemben ú j városrészek építé
sével a beépítés veszélye fenyegeti a Ge- 
csemáne kertjét. A protestáns egyházak 
gyű jtést indítottak a ke rt megvásárlásá
ra. Közben a kato likus egyház megelőz
ve a protestáns egyházakat megvette a 
k e rte t és a körü lö tte  levő területet.

Jobb lenne-e a helyzet és csilíapod- 
nék-e a nemzetközi összeütközés és tá r
sadalmi harc, ha az emberek tömegesen 
visszatérnének a valláshqz? Ezen k é r 
déssel kapcsolatban szavaztatták le O re
gon államban a polgárokat. A szavaza
to k  65%-a igen, 20%-a nem volt, míg 
10% nem felelt a kérdésre.
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Híveket lá toga tják  a presbiterek a
kecskeméti református gyülekezetben, 
am int ezt a Református Jövő írja. A lá
toga tó  presbiterek igé t is hirdetnek. Ná
lunk mikor lesznek ilyen presbiterek?

Ez összefogás! A Református Életben 
Ravasz László püspök cikket ír t M aj- 
lá th  Gusztávról, az elhunyt erdélyi ka
to likus püspökről. Benne ezt írja : „M i
k o r az összeomlás után a románok á t
ve tték az impériumot Erdélyben, M ailáth 
Gusztáv megjelent Kolozsváron a re fo r
mátus püspöknél, Nagy Károlynál s vele 
átment az öreg unitárius püspökhöz, 
Ferencz Józsefhez. O tt mondta M ailáth 
püspök ezeket a nevezetes szavakat: „Ha 
eddig néha szemben állottunk, megen
gedhettük magunknak ezt a csúnya fény
űzést. Ezentúl azonban együtt kell me
netelnünk. Ennek külső jeléül köszönt
sük egymást testvéri öleléssel, szólítsuk 
egymást testvérekhez illő  módon. M in 
den közös ügyben egységes álláspontot 
fog la ljunk el s legyünk rajta, hogy az 
erdélyi magyarság soha meg ne oszol
jo n .“

A Harangszó nyomdája eddig 40.000 
példány anyakönyvi űrlapot küldött szét 
az ország minden részébe.

H A R A N G  S Z Ó  P E R S E L Y E .
A kővetkező adományok folytak be ;

Fekete István Vanyarc, Nagygyőr 
Lászlóné Tápiószele, Mód Jolán Nagy- 
simonyi, Huszti M ária Békéscsaba, W il
helm Hegyeshalom, Bokányi Jenő Bőny- 
rétalap, Nemes Károly Boba, Nagy La
jos Pápa, Pados Pálné Körmend, Oszkó 
Sándor Révfülöp, H o lik  Gyula N yíregy
háza, Szabó Gyula Szilsárkány, Ferenczy 
Zoltán Rigács, Rege Károlyné Rozsnyó, 
Haluszka Rózsa Bpest, özv. Kiss Kál
mánná Takácsi 10——10 fillé r. — Banyó 
Anna Sárvár 12 fillé r. —  Palatínus Ru
do lf Valóc, Szabó Péterné Keszthely 16 
— 16 fillér. — Csesztven Márton Balassa
gyarmat, Bárány József Bpest, özv. Far
kas Jánosné Bezi, Pós Károlyné Győr, 
Bakó Béla Felsőrajk, Horváth Sándor 
Jobaháza, Kremszner Józsefné Sopron, 
Trogmayer Irén Sopron, Kr. Horváth 
Dénes Takácsi, N. N., Nagy Károlyné 
Zalaegerszeg, Teleki Lászlóné Salgótar
ján, Fischer Teréz Győr, Reidinger Kon- 
rád Dombóvár, özv. Reváló Jánosné Kis
kőrös, Horváth József Sopronnémeti. N. 
N. Tét, Gyurátz Sándor Gyömrő, Valen- 
tin y i János B. Domony, Hujber János 
Győr, Boross Gyula Körmend, K ring 
Gyula Bonyhád, Kernicsán Vazulné M is
kolc, Macsotay Jánosné Inárcs-Kakucs, 
Futó Gábor Veszprém, Asbóth József 
Körmend, Karner Frigyes Kőszeg, Iván
ka Ila Palást, Gerencsér József Árpás, 
Teke Lajos Szentivánfa, Bertók Pál Té- 
cső, Molnár István Ostffyasszonyfa, Or- 
mosi Lajos Tordas, N. N. Ujdiósgyőr, 
Lovas Jenő Zalaegerszeg, Takács Sán
dor Veszprémvarsány, Orbán Ferenc 
Szentgotthárd, Zatroch Juliska Kassa, 
Dr. Csengődy Lajos Salgótarján, Szalay 
Eszter Bpest, Bongya József Farnad, Pé
te r János őrim agyarósd 20—20 fillé r. —  
özv. Lázár Jánosné Balatonfüzfő, Dömö
tö r  Lászlóné Szeremle, Roth Pál Almás
füzitő , Kozma Kálmán Győr, Hegyi Is t
ván Rákoskeresztúr, Németh Károly Ta
polca, Endrédi Im re Komárom, Rosta 
Antal Kemenespálfa, Szlávik Em ilia Sop-

ron, Fodor M ihály Kemenessömjén, özv. 
Illés Jánosné Marcalgergelyi, M akláry 
Antalné Sárvár, özv. M a jo r Edéné Szi
getvár, Egyed Géza Győr, Pónya Sán
dor Tapolca, Rozsnyói József Zalaeger
szeg, Garab Béla Szentgotthárd, özv. 
Fejes Bálintné Szbthely, Széles Imre 
Répcelak, Serényi Árpád Pécs, özv Pa- 
veszka Ferencné Győr, Sülé Károly Ta
polca, özv. Benes Emilné Sopron, özv. 
OehI Györgyné Sopron, Stöger Nándor- 
né Sopron, if j. F inta János Celldömölk, 
Sümegi József Hegyfalu, Horváth Jó
zsefné Kámon, özv. Mészáros István Pók
fa, Szalay Ferenc M artonfa, Jurtsó Gyu- 
láné Tét, Mesterházy Imre Nádasd, Kal
már Ilona Orosháza, Vida Géza Magyar- 
diószeg, id. Kustyán Ferencné Celldöm., 
Mészáros M ihály Répcelak, Mészáros Ár- 
pádné Zalaegerszeg, Sass László Sop
ron 22—22 fillé r.

Celkésxek figyelmébe!  A Ha
rangszó nyomdája keresztelési, esketési 
és halálozási anyakönyvi kivonat-űrla
pokat adott ki. A hivatalos beosztású 
űrlapok darabonként 4 fillérért kapha
tók. 50 vagy több példány rendelése ese
tén a nyomda portót nem számit. Meg
rendelhető a Harangszónál vagy közvet
lenül nyomdánktól: B a r o s s -  nyomda 
Győr, Andrássy-út 24.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Születés. Dr. Barcza Béla tb. főszol

gabírót és feleségét Kiss Irént, zalaeger
szegi híveinket —- a teremtő Isten leány
gyermekkel áldotta meg, aki Judit, G i
zella, Karolin nevet kapott. — Rácz 
Endre vönöcki tan ító t és nejét, Czirák 
Katalint Isten fiúgyerm ekkel ajándékoz
ta meg, aki a szent keresztségben Endre 
nevet kapta.

Esküvő. K u t a s s y  L e n k e  és K o l -  
l á t h  I s t v á n  fo lyó  hó 12.-én ta rtjá k  
esküvőjüket a Deák-téri evangélikus 
templomban. —  S z e l e s t e y  I l o n k a  és 
M i k e  L a j o s  községi tisztviselő 1940. 
május hó 4.-én ta rto ttá k  esküvőjüket a 
nemesdömölki evangélikus templomban. 
— G y a r m a t h y  I m r e  M a c h e r  E r 
z s é b e t t e l ,  M a c h e r  B é l a  G y a r m a 
t h y  I r m á v a l  április 27.-én, I f j .  M a 
c h e r  K á r o l y  W e l l e r  M a r g i t t a l  má
jus 4.-én ta rto tta  esküvőjét a győri 
templomban.

Halálozás. Bozzay Sámuel fö ld b irto 
kos, életének 65., boldog házasságának 
4L évében hosszas betegség után folyó 
hó 28.-án az Úrban csendesen elhunyt. — 
Einzig M iklós ny. áll. gimn. tanár, ta
nulmányi felügyelő, életének 59., boldog 
családi életének 33. évében f. hó 5.-én 
rövid, de megadással viselt kínos szen
vedés után elhunyt. — Feltámadunk!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Sch. A. Soltvadkert. Külön gyűjtést 

nem indíto ttunk az árvízkárosultak ré
szére, azonban amit e célra hozzánk kü l
denek, nyugtázzuk és továbbítjuk. — 
özv. v. N. I.-né Kispest. Bélyegeket és 
ezüstpapírt köszönjük. — D. E. Igen, 
van. A KIÉ (VIII., Horánszky-u. 24.) és 
a Bethánia (VIII., Gyulai Pál-u. 9.) —

Belediek. A kü ldö tt staniolpapírt kö 
szönjük. — M. J. Kispest. Óhaja sze
r in t legközelebb írn i fogunk erről. — 
Sz. M. Nagylak. A kü ldö tt staniolt kö 
szönjük.

KIADÚHIVATALI ÜZENETEK
If j.  K. H. Pápa. Folyó évre 80 fil lé r  

esedékes. — S. I.-né Ászár. Ez év jú lius 
1-ig. — F. P. Richárdmajor. Ez év aug. 
végéig. — K. I. Csönge. Ez év március 
1-ig. — özv. M. A. Lőrintepuszta. Ez év 
augusztus 1-ig. —  H. I. Kecskemét. Ez 
év szeptember 1-ig. — R. L. Pórládony. 
Folyó év végéig. —  K. T. P ittsburgh Pa. 
Köszönettel megkaptuk a 25 P összeget. 
K uo rtti könyvet április 18-án feladtuk 
b. címére. H ittestvéri szeretettel kö 
szöntjük. — M. J. Celldömölk A bekül
dö tt összeggel jú lius  1-ig rendezte elő
fizetését. — özv. B. L.-né Boba. Ez év 
jú lius 1-ig. — özv. K. D.-né Rákoske
resztúr. Előfizetése július 1-ig rendben 
van.

M A G Y A R  G A Z D A
A selyemtenyésztési felügyelőség által 

k iadott jelentés szerint a m últ évben 
6534 tenyésztő ju to t t  50 pengőn felüli, 
812 100 pengőn fe lü l i . keresethez. Szép 
számmal voltak, ak ik  2—300 pengőt is 
kerestek.

Sertésárakat a kukorica drágasága 
m iatt a Földmivelésügyi M iniszter m ár
cius 30.-tól kezdve az alábbiakban szab
ta meg: 155 kg-nál nehezebb sertésekért 
kg-ként 130 fil lé r t, 140 kilósaknál ne
hezebbekért 120 f i l lé r t kell fizetni.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.45— 16.90, árpa 18—22.86, zab 20.80— 
21.05, kukorica 22.25—22.50, takarmány- 
liszt 14.65— 17.35 pengő métermázsán
ként.

A soproni evangélikus gyülekezet 
diákinternátusában a folyó iskolai év 
végével néhány hely felszabadul. Fel
vehető a soproni középiskolák bárm elyi
kébe járó tanuló. Gondos nevelés, szi
gorú tanulmányi felügyelet, elsőrendű és 
bőséges házi koszt napi ötszöri étkezés
sel az internátusbán. Felvétel irán t ér
deklődőknek készséggel nyú jt részletes 
tájékoztatást, válaszbélyeg ellenében, 
Hanzmann Károly soproni lelkész, Tem
plom-utca 17. I. 1—3

Perfektül főző, jó  lelkű nőt, k i a 
kerthez és baromfihoz is ért, keresek 
falura, június l.-re . Cím válaszbélyeg e l
lenében a kiadóban. 1— 2

R ezessy Z o ltán :
A h arm ad ik  birodalom .

I. kötet:
az uj Németország politikai és társadal

mi rajza.
II. kötet:

az uj Németország kulturképe.
Ára kötetenként 3.-P. A kettő együtt 
5.-P. Megrendelhető a Harangszónál.
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(á|P  könyvei, vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

A soproni evangélikus líceum (előbb 
tanitóképző-intézet) I. osztályába az 
1940/41. iskolai évre szóló felvételi je 
lentkezéseket Főtisztelendő és Nagy
méltóságú D. Kapi Béla püspök úrhoz, 
Győr, címezve, az intézet igazgatóságá
hoz (Sopron) kell megküldeni. Mellékle
tek: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. 
A közép- vagy polgáriiskola IV. o.-ról 
szóló félévi értesítő másolata. (Az év
végi bizonyítványt kézhezvétel után pó t
lólag kell megküldeni.) 3. Aki interná- 
tusi elhelyezést kér, az újkeletű ható
sági orvosi b izonyítványt is mellékeljen. 
4. Aki internátusi- és tandíjkedvezményt 
kér, az újkeletű hatósági vagyoni (sze
génységi) b izonyítványt is csatoljon a 
szülők (nem pedig a tanuló!) vagyoni 
helyzetéről. 5. Két tanú által aláírt szü
lő i nyilatkozat arról, hogy a tanulóért 
erkölcsi és anyagi felelősséget válla l
nak. — A jelentkezés és a mellékletek 
bélyegmentesek. Bővebb tájékoztatást 
ad az intézet igazgatósága.

A líceum érettségi bizonyítványával a 
majd megnyíló tanítóképző-akadémiára 
és mindazon pályákra lehet menni (a 
tudomány- és műegyetem kivételével), 
amelyekre a középiskolai érettségi b i
zonyítvány jogosít.

Az evangélikus tanító i pályán már 
most biztos elhelyezkedés kínálkozik s 
már a tanítóhiány jelei is mutatkoznak. 
Az intézet igazgatósága kéri a lelkészi 
és tanító i kart, a gimnáziumok és po l
gári iskolák igazgatóságait, hogy nem
zeti és egyházi közérdekből irányítsanak 
a líceumokba kellő tehetséggel bíró ta 
nulóifjúságot. 1— 1

Finnek javára, ke ttő  pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

Eladó 1070-es Máv-cséplő Fordson- 
tra k to rra l 4500 P-ért, 1200-as Máv- 
cséplő, 2 személyes Balilla-autó ju tányo
sán, V illiers kis m otorkerékpár 220 P- 
ért ö t napig, később drágábbak. Bakos 
Ferencné Jánosháza, Vas megye. 1— 1

Fonyód közelében Balatonfenyvesen 
és Balatonmárián villa te lkek eladók. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóhiva
talban. 1— 1

Hase-féle Kirchengeschichte nyomán 
6 kötetben kéz alatt eladó. Cím válasz
bélyeg ellenében a kiadóban. 1— 1

Az eredeti kisméretű

Lutliei>rózsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnöki mfiintézete.

Rfclysgztik, Jelvinyak ia  z ia ilia zagek gyártása. 

S z o m b a t h e l y ,  P üsp ö k-b aaár

Magányos özvegy nyugdíjas tis z tv i
selőnőnél — kétszobakonyhás háztartá
som elvégzésére —  jó l főző, minden 
munkát elvégző, szerény egészséges ház
vezetőnő állandó otthonra talál. Á lla t és 
ke rt nincs. É letrajzzal e llátott a jánlatok 
Nyugdíjasnak posta restante Csorna, 
küldendők. 1— 1

Középkorú intelligens szerény nő, a 
háztartás minden ágában jártas, egy, 
esetleg kéttagú családnál otthont keres. 
Horváth, Budapest IX., Ranolder-út 30. 
III. 27. 1— 2

Olvasóinknak l e g j o b b a n  a ján ljuk  
Mendöl Endréné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, V III., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

3— 8

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiakat. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

22—26

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet polgári leányiskolája és háztar
tási tanfolyama 49 éves, jelentős m últra  
tek in t vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körülvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940—4L iskolai évre 
havi 50 P ellátási d íjé rt felvesz po lgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. F e l
veszi internátusába a helybeli f iú g im 
náziumba bejáró leánytanulókat is. B ő
vebb tájékoztatást n yú jt az igazgatóság.

2— 3

A Tiszántúlnak Debrecentől Szegedig 
egyetlen gyakorla ti irányú leányközép
iskolája, vagyis leányliceuma van: a
szarvasi evangélikus leányliceum. Ez az 
iskola, a vele kapcsolatban szervezendő 
tanítónői akadémiával együtt, tanítónői 
pályára is képesít; a négy évfolyamú 
leánylíceum érettségi vizsgálata pedig, 
a tanítónői akadémia elvégzése nélkül, 
képesít mindazokra az életpályákra és 
főiskolákra, amelyekhez nem kívántatik 
meg a latin nyelvi érettségi vizsgálat. 
A szarvasi evangélikus leánylíceum mel
le tt internátus is működik, melyben o l
csó és kényelmes elhelyezést és ellátást 
kapnak a leánylíceum vidéki tanulói. Az 
internátusba való fö lvé te lé rt június hó 
1-ig kell folyamodni az igazgatóhoz be
nyújtandó fö lvéte li kérvénnyel; ehhez 
melléklendők eredetiben, vagy másolat
ban: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. 
hatósági bizonyítvány a családfő laká
sáról és foglalkozásáról, 3. a folyamodó 
legutóbbi osztálybizonyítványa. Az in 
ternátusi ellátás díja  havi 50 P. A többi 
d íjakró l és egyéb tudn iva lókró l az igaz
gató nyú jt tájékoztatást. _ 6— 6

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET leikarolja

Hívja fel m indenki a hittostvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—1<> (Ev bérház.) Telefon: 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkor.tAtnnk meg- 
felelő javadalmazással tagszerzöke*. hölgyeket (s.

Saját készitményü útitáskák, női- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

, s  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
. °° választékban és a legolcsóbb árban

M I T H - n á l
G y ű r ,  B a r o s s - ú f  Z.

Kö l csönsegé l yző  épü l e t  

Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Nagydémen (Veszprém m.) 3 szobás 
cseréptetős téglaház gyümölcsös ke rtte l 
együtt eladó. A község egészséges he
lyen, közvetlen erdő mellett fekszik. É r
deklődők fordu ljanak a tulajdonoshoz: 
Földy Pálné Lovászpatona. 2—2

S Í O S M R U T
legolcsóbban

» T I X M J É - Í 6 1
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10°/o e n gedmény t  k an ’

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kö te lezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)
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A la p í to t ta !

K A P I  B É L A
1910-ben

L.ap tu la jdonos : 

Ounántúli Luther-özövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyen m elléklet tanév a la tt 

kéthe tenkén t a KIS HARANQ8ZÓ,

B e o lvad t la p o k  : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 

1938-ban a fe lv idéki Lu ther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha ő velünk, ki ellenünk?
Az Or a ml oltalmunkl

A  Haraagaió
•sa rkaextö-k ladóhiva ta la

GYŐR
I I . ,  P etö li-tér 2.

Előfizetési ára :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P 40 fillé r , 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 % -ob kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla : 30,620.

«

A keresztyén élet titka.
. . .  valaki ú jonnan nem születik, nem 

lá tha tja  az Isten országát. Ján. 3:3.

Ez az ige a keresztyén élet titkára mutat rá, 
arra, ami a keresztyénséget megkülönbözteti minden 
másfajta vallásos élettől.

Az írás bizonyosakká tesz bennünket afelől, hogy 
az ember vallásos vágyakozása Istentől van s ezért 
a különböző vallásokban az ember sokféle fajta pró
bálkozását kell látnunk, amellyel k i akarja elégíteni 
a maga vallásos vágyakozását, meg akarja kísérelni, 
hogy elgondolja, megérezze és megtalálja Istent.

S ennyiben ezeknek a vallásoknak az a jelentő
ségük, hogy előkészítik az „idők teljességét“ , ami
ko r Isten kinyilatkoztatja magát, elébe jön az ember
nek és megváltja.

Ugyanakkor azonban világosan és félremagya- 
rázhatatlanul kimondja az írás, hogy a pogányok 
Isten nélkül élik a maguk életét, noha van vallásuk 
s van bizonyos erkölcsi meggyőződésük. Ez nem taga
dása annak, hogy a pogányok a maguk vallása révén 
szert tehetnek bizonyos vallásos tapasztalatokra. Csak

annak a megállapítása, hogy a pogányok nem tapasz
ta lják meg Istent, hanem csupán saját gondolataikat, 
érzéseiket, Isten után való vágyakozásukat.

Isten megtapasztalása Istennel való közösség 
csak a keresztyénségben lehetséges. „Senkisem mehet 
az Atyához, hanemha én általam“ , mondja Jézus.

Ez tehát a keresztyén élet titka, hosn/ a Krisz
tus által a mienkké lesz az az Istenben való élet, ame
lyet egyéb vallások csak sejtenek és keresnek, de 
sohasem tapasztalhatnak meg.

A keresztyén ember vallásossága nem vallásos 
erőfeszítések sorozata, amelyekkel útat akar magá
nak törni a szent és távoli Istenhez. Az ő vallásos
ságának az a titka, hogy Isten maga szállott le hozzá 
s fölemelte a magával való legbensőségesebb és leg
boldogabb közösségbe. Ez az újjászületés hatalmas 
csodája.

Nem  érti elme,
H o g y  erre m é lta to tt :
A z Ú r kegyelme,
H o g y  gyerm eke vagyok !

Olle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Az egyházi év áldásai.
A keresztyén egyház fejlődés- 

történetének egyik legszebb alko
tása s egyben legdrágább kincse az 
egyházi esztendő. Lassú százado
kon át tartó folyamat volt az, amíg 
mai formájában kialakult. Benne 
Istennek örök, az emberiség üdvös
ségét célzó gondolatait testesítette 
meg az anyaszentegyház.

Óriási dóm az egyházi év, 
amelybe bele van építve a bibliai 
üdvtörténet minden mozzanata. 
Ennek a dómnak pitvara, előcsar
noka a négy ádvent-vasárnap. Ki 
ne emlékezne gyermekkorából arra 
a sejtelmes, titokzatos elemekből 
szövődő hangulatra, amely lelkün
ket eltölti, valahányszor az ád- 
ventbe lépve megjelenik látóhatá
runkon a karácsony bűbájos ün
nepe? Az ádvent a vágynak, sóvár
gásnak, a reménységnek időszaka

s következésképpen jelképies áb
rázolása a Krisztus előtti, Messiást 
váró kornak. Ezért lapozgatunk 
oly szívesen ádvent idején az Ótes- 
támentumban s ott is azok a pró
fétai jövendölések mondanak ne
künk legtöbbet, amelyek a Messiás 
eljöveteléről szólnak. A legjelleg
zetesebb újtestámentomi alakja ád- 
ventnek Kér. János, Jézus kortár
sa, aki saját kora emberiségét ké
szítette elő Jézus eljövetelére.

Az egyházi év dómjának főhajó
ját három hatalmas oszlop ta rt
ja: a karácsony, husvét és pün
kösd ünnepei. E három főünnep 
az egyetemes keresztyénség leg
mélyebb és legsajátosabb tanításá
nak: a Szentháromság gondolatá
nak kifejezője. A karácsony az 
Atya ü n n e p e ik ! j-sat^rette e 
világot, hogJT az^ő tgy^züíoKFiát
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adta érte“ , a husvét a Fiú ünnepe, i
aki „meghalt és feltámasztatott 
a mi megigazulásunkért“ , a pün- 1
kösd pedig a Szentlélek ünnepe, 
aki nemcsak az első tanítványokat 
ihlette, hogy hirdessék az evan- J
géliumot „széles e világon“ , de ma I
is él és hat az anyaszentegyházban, I
mint Istennek földi üdvintézmé- \
nyében. I

A karácsony nem a legrégibb í;|
ünnepe a keresztyénségnek. Hiszen -
ünneplése csak időszámításunk IV, 
századának derekán vált általá
nossá (Libérius római püspök ide
jén). A „hős“ születésnapjának 
ünneplése pogány szokás volt s 
ezért az első keresztyén nemzedé
kek még ellenszenvvel viseltettek 
iránta. De ma elmondhatjuk, hogy ;
a keresztyénség legvonzóbb, leg
kedvesebb ünnepe. Varázsa, han-
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gulata olyan erős, hogy még a 
legridegebb szívű ember sem tudja 
magát megindító hatása alól k i
vonni. Igazi családi ünnep, mert 
középpontjában egy bölcső áll -— 
benne a szent Kisdeddel. Az egyet
len ünnepünk, amely nem reggel 
kezdődik, hanem a szent-estéből 
és karácsony reggeléből szövődik 
egybe. Ünneplésének időpontja 
összeesik az ősgermán pogány 
mitológia „dies solis invictae“ (a 
legyőzhetetlen nap) ünnepével. 
Ugyanis e naptól (december 25.) 
kezdve hosszabbodnak a nappalok, 
tehát nő a fény, a világosság . . .  
Az a gondolat re jlik  a hátterében, 
hogy Jézusban ragyogott fel a 
„világ világossága!“ A Sylveszter 
estéje nem ünnep a szó bibliai ér
telmében, csupán általános emlé
keztető a múlandóságra, mint a 
kezdet és vég találkozó pontja — 
de a gyakorlati élet mégis azt 
mutatja, hogy kevés olyan alkalom 
van, amikor erősebb, ellenállhatat
lanabb lenne a templom vonzó
ereje, mint ezen az estén. Az újév 
napja nem mint a polgári év első 
napja ünnepünk, hanem mint a 
gyermek Jézus templomban való 
bemutatásának napja. Ez a jelen
tése azonban —  bár az e napra 
kitűzött perikopákban kifejezésre 
ju t — a gyakorlatban kezd elmo
sódni. A vízkereszt ünnepével,

amelyhez Jézus életének kettős 
emléke fűződik (innen kettős el
nevezése) lezáródik a karácsonyi 
ünnepkör.

A keresztyénség legrégibb s mai 
napig legjelentősebb ünnepe a 
nagypéntek és husvét. A 40 napos 
bö jti időszak vezeti be. Ha az ád- 
vent és karácsony az egyházi év 
dómjának pitvara, úgy a nagypén
tek és a husvét a szentély, a szen
tek szentje. Egyetlen keresztyén 
egyház sem hangsúlyozza ezt jo b 
ban, mint mi evangélikusok, hiszen 
megváltásunk középponti ténye a 
kereszthalál. Érezzük minden nagy
pénteken, milyen csodálatos vonzó 
erők áradnak a golgothai kereszt
ből. A husvét a gerincünnepe az 
egyházi évnek. Nincsen pontos 
dátuma. Időpontjának meghatá
rozó tényezője az első tavaszi hold
tölte. Történtek reá kísérletek, 
(népszövetségi naptár-re form !), 
hogy ugyanarra a vasárnapra rög- 
zíttessék, de ez nem valósult meg.

A pünkösd nemcsak a Szentlélek- 
nek az apostolokra való k itö lte 
tésének, hanem az első keresztyén 
egyház megalakulásának emlék
ünnepe is. A zsidók ezt az ünnepet 
az aratás hálaünnepeként ülték 
meg. De a mi pünkösdünknek is 
van ilyen jellege. Krisztus vért, 
életet vetett —  s lelkeket aratott. 
Az ő magvetésének első aratása a

pünkösdi gyülekezet. A Szenthá
romság gondolatát foglalja össze 
még egyszer a püskösd utáni va
sárnap — a szentháromság vasár
napja. Vele lezárul az egyházi év 
ünnepi fele, s kezdődik az ünnep- 
telen, vagy szentháromsági félév. 
Ennek evangéliumi perikopa rend
szere Jézus tanításának legfonto
sabb részeit (példázatok, hasonla
tok) öleli fel. Az utolsó szent- 
háromság utáni vasárnapokon a 
keresztyén eschatológia (halál, íté
let, feltámadás, örökélet) tanítása 
van beépítve a perikopákba.

Az egyházi év utolsó vasárnapja 
pedig (fekete vasárnap!) a refor
máció óta elhunytjaink emlékének 
szentelt nap.

Az egyházi évvel párhuzamosan 
fejlődött ki a perikopa-rendszer, 
amely minden izében alkalmazko
dik az üdvtörténet egyes mozzana
taihoz. Igaz, hogy az egyházi év 
egyes ünnepeire kitűzött evangé
liumi és epistolai szakaszok csak 
kis részét ölelik fel a Szentírásnak, 
mégis ragaszkodnunk kell hozzá, 
mert mindenkor hű tükrei az egy
házi év üdvtörténeti jelentőségé
nek.

Az egyházi év legnagyobb áldása 
a hívő lélekre éppen abban rejlik, 
hogy újra meg újra átélnünk en
gedi Istennek a mi üdvösségünket 
célzó örök gondolatait, azt hogy

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 23

Irta : M o h r  G e d e o n .  Kassa.

A kurucok egészen összegabalyodtak. Egyik-másik a két 
aléltat élesztgette, néhány lóra vetette magát, hogy üldözze 
az ellenséget. A legtöbbje azonban nem is vo lt hajlandó az 
őrhelyét elhagyni.

Ákos vagy fé ltuca t legénnyel vágott neki a rengetegnek. 
Bolyongtak, kerestek, hallóztak. Időnként csendben hallga
tóztak. Hátha felcsendül a Gyurka segélytkérő hívása! De 
hiába. Eredménytelen vo lt minden kutatásuk.

Hédi a sátraknál várta a visszatérőket.
—  Nem ta lá ltá tok meg — kérdezte csalódottan.
— A fö ld nyelte el őket! — válaszolta Ákos szomorúan.
— M egölik G yurkát! O tt láttam köztük a M ihály sző

rös, gonosz arcát!
— Nem meri bántani! — csillapította Ákos a Hédi rém

látását. — S mi sem hagyjuk. Megjön Szuhay úr, mi is te
szünk érte valamit!

Ezalatt a kis labanc csapat átvágott az erdőn. Csevegő 
és a Zátony sziklát messze elkerülve értek k i a Murány vö l
gyébe. Teljesen elsötétedett, ahogy fáradtan, csapzottan po- 
roszkáltak a szélesedő úton. Gyurka a katonák között fájón 
szorosra kö tö tt tagokka l ü lt nyergében. Édesanyja já rt az 
eszében. Hogy fog  aggódni hosszas távollétén. A helyzet nem 
bántotta túlságosan.

— Megsegít az Isten! — élt lelkében a hit. Tudta, hogy 
barátai cserben nem hagyják. Szuhay és a fiúk .

— Most megint tanultam — bosszankodott kissé. — Tá
bo rt őrök nélkül sohasem szabad hagyni. A te hibád volt 
Gyurka — intette önmagát. — Vájjon hol van Csillag? — ö t
lött az eszébe. —  Megtalálja-e újra?

A kis csapat élén Deter ügetett Gáspárral. Nem sokat

beszéltek. A f iú  szeretett volna köszönetét mondani, de 
sehogy sem ta lá lta  a módját. Nagy hála ébredezett a lelkében.

— Egy nappal ezelőtt — kezdte ■— ugyanígy lova
goltunk!

A gazda nem válaszolt. Megérezte a Gáspár le lk i vá l
ságát s engedte, hogy maga jusson oda, ahová ő már régen 
vezetni akarta. A f iú  fá jó  szívvel gondolt Hedvigre. Az elmúlt 
éjszaka kétségei kö zö tt még élt benne reménység. Ma már 
mindennek vége. G yurka  legyőzte. Hédi elveszett számára, ha 
csak hatalommal vissza nem hódítja.

—  Mihály gazda! —  szólította meg társát.
—  No m i az, fiam ?

.— Meggondoltam magam!
—  M it, édes gyermekem? — olvadozott a gazda.
—  A kend te rvé t ketten ha jtju k  végre!

18. M ihá ly  egy lépéssel előbbre ju t.

Murány várában nem hozott nyugalmat a késő éjszaka 
sem. Egész áldott napon lesték az u takat nem térnek-e visz- 
sza a nagy harci za jja l távozott katonák. Józsi édesanyja fá j
dalmas szivével s ira tta  az urát. Marcangoló késként kín 
tépázta lelkét a h irte len  gyászhir m iatt. Ilyen váratlanul 
özveggyé lenni! Anya i szívének minden melegével várta vissza 
fiá t, hogy mondjon közelebbit atyja haláláról.

Százszor is fe lfu to tt  a kiugró várbástyára, hogy végig 
kémlelje a messzin kanyargó útakat. De bizony csendes vo lt 
minden.

Pfennig pedig a honmaradt hadfiak vezére szintén cso
dálkozott a hosszas távolmaradáson. Estére kelve legszíve
sebben kivonult volna katonái élén ő is a Zátony sziklára.

Valami bajuk esett —  tépelődött —  az már egész biztos! 
—  De azért elhatározta, hogy megvárja a reggelt.

É jfé l táján alvásra készülődtek, am ikor a leeresztett 
hídon egy lovas nagy dobogással érte el a kaput. Erős zör-
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mit tett Isten értünk s egyben in
dításokat ad a való életben arra, 
mit kell nekünk cselekednünk? 
Drága kincs az egyházi év, mely
nek minden mozzanata úgy be
vésődött századokon át a keresz
tyén gyülekezetek köztudatába, 
hogy nélküle már el sem tudnók 
képzelni egyházi életünk rendjét.

Az természetes, hogy szokások
ban, nyelvünk kifejezéseiben szám
talan kísérő jelensége jegecesedett 
k i az egyházi év egyes szakainak. 
Ezek a szokások erősítik, emelik, 
bensőségessé teszik annak hangu
latát. Csak arra vigyázzunk, hogy 
e szokások ne váljanak holt fo r
mulákká, hanem elevenen emlékez
tessenek minket mindig a lényegre.

Szűcs Sándor.

K o n firm ác ió i levél.
Kedves Lelkipásztorom!
Isten segedelmével elérkeztem életem

nek ehhez a fontos fordulópontjához, a 
konfirmációhoz. Még Ürvacsora-vétel 
előtt bocsánatot kértem szüleimtől, ke- 
resztsziileimtől és megköszöntem hoz
zám való jóságukat és gondosságukat. 
Megköszöntem, hogy hosszú éveken ke
resztül egyengették előttem a Krisztus
hoz vezető utat és hogy hosszú évek 
fárasztó munkájával keresztyén emberré 
neveltek.

Mikor köszönetét mondok a sok sze
rétéiért és jóra nevelésért, önkénytelenül

1940 május 19.

eszembe jut, hogy van még valaki, aki 
odaadó hűséggel és türelemmel munkál
kodott azon, hogy én jó evangélikus le
gyek. Ez a valaki az én szeretett kon
firmáló lelkipásztorom.

Legyen ez a levél köszönet és hála 
azokért a felejthetetlen konfirmációi 
órákért, amelyeket együtt töltöttünk. 
Tudom és érzem, hogy ez a néhány óra 
számomra többet jelentett, mint szüleim 
és keresztszüleim évekig tartó nevelése. 
Tudom és érzem, hogy ezek által az órák 
által az Isten nyúlt bele az én életembe, 
megfogta kezemet és visszavezetett az 
egyedüli helyes útra.

Ezeken az órákon ismertem meg, 
hogy mi vagyok én és mivé kell lennem. 
Ezeken az órákon kaptam új lángot hi
tembe. Örvendező lélekkel készültem ar
ra, hogy Isten az ő szent vacsorája által 
ezt a pislákoló kis hitmécset lángoló 
máglyává erősítse, amelyben megég min
den gonoszság és az ördög minden csá
bítása hamuvá lesz. Máglyává, amely ál
dást ontó meleget áraszt az emberekre 
és mutatja az útat a szegény, fáradt ván
doroknak a sötét, vigasztalan éjszaká
ban.

Itt tanultam meg, hogy nemcsak most 
vagyok konfirmandus, hanem egész éle
temben annak kell lennem. Hogy nekem 
is szükségem van újra meg újra, hogy 
az Isten hitem máglyáját ismételten táp
lálja, hogy az ismét messze láthatóan, 
erősen lángoljon. S hogy ennek az Isten
től kapott és újra meg újra megerősí
tett hitnek munkálkodnia kell nemcsak 
az én életemben, hanem egyházamban, 
felebarátaim körében is.

Tudom, hogy abban az egyházban, 
amelyet Krisztus adott nekem, szolgál
nom, munkálkodnom kell. Hogy lelki- 
pásztorom oldalán kell állnom és segíte
nem kell neki a nyájvezetés nehéz és 
felelősségteljes munkájában. Harcolnom

kell minden erőmmel és tudásommal 
egyházamnak a hitetlenség elleni harcá
ban. Evégből jól meg kell ismernem 
Isten Igéjét, hitvallásI iratainkat, hogy 
minden támadást vissza tudjak verni. 
Anyagilag is tőlem telhetőén támogatom 
egyházamat ebben a harcban és ha kell, 
életemet is feláldozom egyházamért.

Hálás szívvel köszönöm, hogy mind
ezeket megláttatta velem a konfirmációi 
órákon és kérem, imádkozzék értem, 
hogy valóban ilyen hitű és életű keresz
tyén ember lehessen belőlem.

Erős vár a mi Istenünk!
K. Gy.

hálás tanítványa és híve.

T ornaija .
A torna ija i gyülekezet megszervezése 

és a templom megépítése figyelmeztetés 
és példaadás. A régi gyülekezeteknek azt 
üzeni: tartsátok meg azt, amit a tyáitok
tól szent örökségül kaptatok; kis, kezdő 
gyülekezetekhez így szól: mindenre van 
erőnk a Jézus Krisztus által!

Semmiből lettünk valamivé. Néhány 
esztendővel ezelőtt még azt sem tudták 
a másvallásúak, hogy k ik  azok az evan
gélikusok? Sőt, maguk az evangélikusok 
sem ismerték egymást. Egy-egy nagy
péntek alkalmával a közeli sajógömöri 
evangélikus egyház templomában ta lá l
koztak az o ltár e lőtt az úrvacsoránál. 
És csodálkozva á llapították meg maguk
ban: hát ez is, az is evangélikus; hát 
ennyien vagyunk? Ez a felismerés és 
az őszinte vágy, hogy saját templomuk
ban dicsérhessék az Urat, szervezkedés
re késztette a tornaija i híveket.

Lelkész és hívek hozzáfogtak a szent 
munkához: a tornaija i missziói egyház

géssel kopogott figyelm et a maga számára. Az őrtá lló  sietve 
fo rga tta  meg a nagy öntö tt cifra kulcsot, összefutottak az 
udvari cselédek. Kíváncsian nézték, k i az s mi h ir t hozhat.

Pfennig is fontosságának tudatában nagyképűen lépe
getett elő. Csalódottan látta, hogy az idegen nem a Hefler 
katonái közül való.

A mundérja azonban császári katonát árult el benne.
— Rothold ura t keresem — á llt meg a jövevény Pfennig 

előtt. Levelet hoztam számára Szelepcsényi úrtól.
— Kerülj beljebb, bajtársi — unszolta.
Meleg szobában, jó  falatozás közö tt m egjött a h írv ivő

nek beszédes kedve.
— Hogy já rtad  meg a hosszú ú ta t — kérdezte az a l

tiszt. Pozsonytól idáig nem kis macskaugrás.
— Hát bizony erősen megviselt az idő járása. Nem volt 

élvezetes helyenként a vihar, szél és hideg. De azért meg
jöttem.

— Hová húzódtál be éjszakára?
— Nem kopoghattam be akárm elyik portán. A legtöbb 

faluban ellenségesen néztek. Bántódásom azért sehol sem volt. 
Éjszakára egy-egy várba tértem, ahol megbecsülik az érsek 
katonáját.

Pfennig oldalát fú rta  a kíváncsiság. Nem tudta felfogni, 
mi lehetett olyan fontos az érsek számára, hogy küldöncét 
ily  messzire hajszolja. Csak nem készül megint hadjáratra? 
Vagy Heflert rendeli maga mellé?

— Talán épp engem tesz murányi kapitánnyá! —  ment 
tovább a találgatásban. — M i újságot hoztál?! — fo rdu lt a 
vendéghez.

— Magam sem tudom, mi áll a levélben! Csak annyi 
biztos, hogy sürgős lehet, mert az érsek úr maga kö tö tte  
lelkemre, hogy ügyeljek rá, m int szemem fényére.

— Nem is sejted, mit akarhat?
— Úgy gyanítom, hogy valaminek szükségét érzi. M i- 

nálunk már összeült a törvényszék. Szelepcsényi ú r a feje.

Prelátusok, kanonokok a tagjai, ö töd ikén vo lt az első k iha ll
gatás. Ügy jö tte k  a protestáns lelkészek az idézésre, m int 
juhok a vágóhídra. Az oktalanok. Egy sem szabadul k i élve, 
ha ragaszkodik hitéhez!

—  Gondolod, hogy errő l szól a levél?
Pfennig szélnek eresztette hiú feltevéseit. Nem abaj- 

gatta tovább a dolgot, a törvényszék őt nem érdekelte. — 
Rothold úr nincs idehaza — jelentette k i szárazon — de akár- 
mely percben ú jra  visszatérhet. . .  V árj egy pillanatig?

Az udvaron megint lármát, futkosást lehetett hallani. Az 
altiszt fe lá llt és kifelé indult. Az ajtóban Mihályba és Gás
párba ütközött, akik maguk között taszították megbilincselt 
foglyukat.

— Veletek mi van? —  csodálkozott Pfennig.
— Várd meg a sorját! —  intette le a gazda, aki hírszer

zésével kiváltságos e lő jogokat élvezett a várban. Gyurkát 
félrelökte. M egkötözött karra l ügyetlenül tán torodott meg a 
fiú  a durva mozdulattól s egyensúlyát vesztve, a falon ösz- 
szezúzva, horzsolva magát zuhant a sarokba.

M ihály az asztalhoz lépett és kedvtelve legeltette sze
meit a dúsan felhalmozott jóféle ennivalókon. Leültek ők is 
és kínálás nélkül falatozni kezdtek.

Pfennig érezte, hogy a küldönc e lőtt kezdi tekintélyét 
veszteni. Erősen bosszantotta a gazda faragatlan modora, 
aki az idegent levegőbe vette.

M ihálynak nem vo lt sietős a dolga. Csak amikor jó l 
belakmározott, ébredezett benne érdeklődés környezete iránt. 
Szemügyre vette a fu tá rt.

—  Téged mi szél fú jt  ide?
—  A katona nem válaszolt. Nem tetszett neki a másik 

hányaveti magaviseleté.
— Nem hallod m it kérdeztem? — nyomta meg a szót 

Mihály.
Folytatjuk.
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megszervezéséhez. F e lku ta tták  a k ö r 
nyező, m integy 40 község evangélikus 
híveit, kapcsolatokat terem tettek  egymás 
k ö zö tt és minden hónap egy vasárnap 
délutánján T orna iján  a reform átus tem 
plom ban, a szélrózsa minden irányából 
összesereglett h ívek ősi evangélikus k o 
rá tokat zengtek és evangélikus lelkész 
a jkáró l hallgatták  az Igét. Közben pe
dig az álm ok megvalósításán, a tem plom  
felépítésén fáradoztak. A z azóta m ár 
máshova kerü lt lelkészük bejárta  a test
vér egyházakat és o ffe rtó riu m i a ján 
dékokkal, hangversenyjövedelm ekkel 
g yarap íto tta  a h ívek áldozatkészségé
ből m egterem tett tem plom építési a la
pot. A Hevessy család adománya ré 
vén a tem plom  te lke t kap o tt s m ár 
csak lépések választották el az ép ít
kezés megkezdésétől.

E g y  szép nyárele ji napon, h a jla 
dozó búzakalászok közül kiem elkedő  
alapfalakhoz vonult T orna ija  és vidé
kének evangélikus serege, hogy m eg
szenteltessék a tem plom nak az alapja.
Ez a nap T ornaija  és vidéke híveinek  
igazi öröm napja volt.

1933. év ezen napjátó l kezdődően 
minden vasár- és ünnepnapon m eg
nyitja  kapuját s h ív ja  h íveit Krisztus 
szavával: Jö jje tek  hozzám m indnyá
jan, k ik  m egfáradtatok és m egterhel- 
tette tek  és én m egnyugosztlak titeket.

A tem plom  épülete, alkalm azkodva  
a környező épületek modern stílusá
hoz, az új építészeti stílus egyik  re 
mekműve. Egyhajós rendszerű, hossz- 
tengelyével kelet— nyugati irányú.

Bejárata fe le tt árkádszerű oszlo
pokon nyugvó előtérré van k iképez
ve s fele tte  az evangélikusok him nu
szának kezdő sorai: Erős vár a mi 
Istenünk.

A szórványban élő evangélikus, 
valahányszor fe ltűn ik  előtte a to rn 
aijai evangélikus tem plom  jellegzetes 
tornya, ú j erőt m erít s megerősödve 
tér vissza másvallású lakótársainak  
közösségébe. Ügy érzik: áll az erős 
vár és ők előőrsei, e lő reto lt harcosai 
a m ögöttük sziklaszilárdan álló élet
erős, evangélium tól áthato tt Lutherá- 
niának.

M inden gyülekezetnek vannak áldo
zatos, buzgó hívei, k ik  a tem plom  és 
gyülekezet történetében aranybetflkke! 
vannak feljegyezve. Sokakat kellene fe l 
sorolnunk T o rn a ija  és vidéke nemes és 
buzgó hívei közül.

Boldogan á llap ítju k  meg, hogy ott, 
ahol még nem régebben h íre sem volt 
az evangélikus gyülekezeti életnek, ott 
ma tem plom  áll és egyház, m integy 400 
hívővel.

A to rna ija i evangélikus nőegylet a 
város életében tekintélyes helyet fo g 
lal el.

Ifjú ság i egyesülete, a K IÉ , a lig  pár 
hónapos m últra  tek in thet vissza, az i f jú 
ságnak máris kedvenc gyülekező helye 
és eredményes munkásságot kön yvel
het el.

Különböző iskolákban m integy 60 
evangélikus tanuló részesül rendszeres 
vallásoktatásban.

A m iko r a vasárnapi istentiszteletekre  
m egszólalnak a tem plom  harangjai, b o l
dog hála öm lik  el az ember szívén és ezt 
üzeni a kis gyülekezeteknek: Ne csüg
gedj el kicsiny s e reg . . .

E lh ív tá l bennünket, add, hogy egyházunknak
Legyünk hív cselédi, ami vallásunknak 
Legyünk hii  szolgái, bárm ire hív m inket, 
Lakozzék szívünkben az egyházszeretet.

W e lle r László.

Egyházi énekeink 
múltjából.

A hajdan erős, de lélekben m eggyen
g ü lt egyházak fe lé  pedig szálljon a to rn 
a ija i evangélikus tem plom  harangjának  
érces szava: Légy hív m indhalálig . . .

M a y e r  B é la .

Színes film  előállítására egy buda
pesti feltaláló  egyszerű és olcsó e ljárást 
fedezett fel. Budapesten h ír szerint m eg 
kezdik  rövidesen az első színes film  k é 
szítését.

C O A  U 1 tL 1 HL.
Ü d vö z ítő  K risz tu s , szent va llá so m  fe je ,
K i o ltá ro d  elé, szent e s k ü -té te lre  
Engem  id e  h ív tá l, fo g a d a lm a t tenn i 
L e lke m m e l, testem m el *csak Téged szo lgá ln i.

K é r le k  én Jézusom , a d j e rő t énnekem ,
H o g y  eme szent ügye t, m ire  m ost esküdtem , 
M in d e n k o r készséggel, ö rö m m e l szo lgá ljam  
És szo lg á la to m é rt szent neve de t á ld ja m .

A d d  édes Is te n ü n k , ne le g ye n  h iába  
Ez eskü té te lün k , m e lye t m i, i t t  máma 
S zent o ltá ro d  e lő tt, neve dre  le te ttü n k ,
M in d e n k o r fá k ly a k é n t, lo b o g jo n  e lő ttü n k .

T ö lts d  k i ránk  S z e n tle lk e d , óh m ennyei A ty á n k ,  
H o g y  m i e tisz tsége t, m e ly e t m ost v á lla lá n k ,  
M in d e n k o r  hűséggel és h íven  szo lg á lju k .
S zen t va llá su n k  sz e r in t, az igében já r ju n k .

Á ld d  meg jó  Is te n ü n k , a m i egyházunkat, 
M e lyb e n  m ost le te ttü k  szen t fogada lm unka t.
Á ld d  meg veze tő it, á ld d  meg édes A ty á n k ,  
H isze n  ő á lta lu k  s z á ll S z e n tle lk e d  ránk .

Ezen a címen lapunk hasábjain  
egyházi énekeink keletkezésének tö r 
ténetére szeretnénk fén y t h inteni.
Ügy érezzük, szolgálatot végzünk, 
ha szebbnél-szebb egyházi énekeink  
m últját fe ltá rju k  h íveink e lő tt s ez
zel énekeink még nagyobb é rtéke lé 
sének, megkedvelésének, értékekben  
gazdag evangélikus m últúnk m egbe
csülésének ú tjá t egyengetjük. —  E le -  
fánty Sándor debreceni ny. igazgató 
tanító, énekeink m últjának  le lk iism e
retes kutató ja és alapos ism erője fo g 
ja ezt a m unkát lapunk hasábjain vé
gezni írásaival. Hisszük, olvasóink é r
deklődéssel és le lk i gazdagodással 
fog ják ezeket az írásokat olvasni.

Sokszor elnéztem a tem plom ban  
az orgonától az istentiszteletre g yü le 
kező híveinket. Im a után leülnek, k e 
zükbe veszik az énekeskönyvet, tá jé 
kozatlanul fo rg a tják , k in y it já k , egy- 
egy gyerm ekkori em lék m eg á llítja  
őket. ismeretlen énekek, évszámok, 
nevek kerülnek a szem elé, végre  
unottan becsukják könyvüket, vagy  
felkeresve a k ije lö lt  éneket várnak  
az orgonaszóra. Az orgona szavára 
beleolvadnak a hívek gyülekezetébe, 
együtt énekelnek, mások m eg h a ll
gatva figyelem m el k ísérik  az éneket, 
egy-kettő  pedig k i sem n y itja  k ö n y 
vét, ül részvétlenül.

Az bizonyos, hogy nem ism erhe
tünk minden éneket, de m egism erni, 
megszeretni, m agunkba olvasztani le l
k i szükség. Abban a 8— 9 ezernyi 
evangélikus énekben, m it egyházunk  
400 éves m últja  te rm e lt és terem te tt 
a külföldön és itthon, az egyes éne

ke k  apró m ozaik-darabok, ra jtu k  k o ru k  
p atiná ja , Isten kegyelm ének, irg a lm á 
nak konzerváló ereje, színe.

A kis diák tanulás közben szétszedi 
a m ozgatható térképet, m egyékre, v á ro 
sokra, mind ismeri egyenként, összerakja 
valam ennyit a haza képévé, elm erül 
szemléletükben, szívéhez nő a haza képe  
kitörülhetetlenül. V eg yük  kézbe mi is 
esrvenkint énekeinket, beszédes tö rtén e 
tük visszavisz bennünket abba a korba, 
m e'vben születtek, m ajd m indegyiket he
lyére  illesztve, alakítsuk képpé, egyhá
zunk történetévé énekszóban.

E z a térkép is beszél, ez is „m egszen
te lt  fá jdalom “, m int a haza képe, ennek  
is vannak beszédes helyei, leszakadt o l
tára i, rom jai, vértanúi, jelentelen s írja i, 
könnyes és derűs em lékei, összenőttek a 
le lkűnkkel. R a jzo ljuk  lelkűnkbe e képet 
s akkor az énekeskönyv nem közöm bös  
tá rg y  számunkra, hanem a csendes órák  
bensőségében, a h ívek gyülekezetében, 
h itva lló  nyilvánosságában „szárnyas ige“,

T ornaija i evangélikus templom.
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ak i keresi a le lkeket, ahol lakozást ta 
lá ljon .

„Ó, kedves vendég, nálam szá llj!“

A magyar evangélikus tanügynek egy 
kitűnősége, az Országos Evangélikus  
Tanáregyesület tiszte letbeli elnöke és a 
diákifjúságnak p á rjá t r itk ító  áldozat
készségű tám ogató ja, S z i g e t h y  Lajos, 
felavatott evangélikus lelkész, egykori 
egyetemes tanügyi előadó és egyház
kerü leti törvényszéki bíró, aki előbb 
az ősi eperjesi kollég ium ban, majd 
a budapesti evangélikus fiú - és leány- 
gimnázumban volt a latin  nyelv és a 
történelem  tanára, tb. gim názium i 
igazgató, 77 éves korában  Budapesten 
elhunyt. Ifjúkorában  G yurátz Ferenc 
püspök m ellett szolgált, m int segéd
lelkész. Kedves és tisztes nevű költő  
is volt: több kötet verse és m űford í
tása jelent meg. Kim agasló m agyar 
evangélikusokról ír ta  „Luther le lke“ 
cím ű háromkötetes művét.

Lelke kincseiben mindennél d rá 
gább értékeket oszto tt szét az i f jú 
ság között, mégsem hagyhatjuk szó 
nélkül, hogy ő vo lt az, aki anyagiak
ban is nagy örökséget hagyott az i f 
júságra. Hetvenhét évre terjedt életé
nek minden anyagi eredményét, az 
u to ls ó  f i l l é r t  is , a m i t  s z e ré n y  ta n á r i 
f iz e té s é b ő l f é lr e r a k o s g a to t t ,  ö s z tö n d í j-  
a la p ítv á n y o k b a n  k e re k e n  százezer p e n 
g ő t ,  s ze g é nyso rsú  d iá k o k  is tá p o lá s á -  
ra , neve lésére h a g y ta . Sok ilyen d iá k 
ja  jött temetésére, hogy a feledhetet
len jóságos m esternek, Krisztus igaz 
tanítványának m egadja a végtisztes
séget. De ott vo ltak  az egyház és a 
tanügy kiválóságai, élükön R a d v á n s z k y  
A lbert báró egyetemes felügyelővel.
A  gyászszertartást R a ffa y  Sándor dr 
bányakerületi püspök végezte. K u th y  
Dezső egyetemes fő titk á r, lelkész l i 
turgikus szolgálata után K o c h  István  
budapesti evangélikus fiúgim názium i, 
B á n k ú t i Dezső dr. leánygim názium i 
igazgató pedig m in t az Országos E van 
gélikus Tanáregyesület elnöki székében 
Szigethy Lajos u tó d ja  m ondott istenhoz- 
zádot a nagyszívű tanárnak, akit évek
kel ezelőtt e lhunyt hitvese mellé tem et
ték. „Nemes é le té t az egyház szolgála
tának és az ifjú s á g  nevelésének szen
telte. önm agátó l nagy lemondással m in 
dent megvont, hogy a m agyar evangé
likus ifjúságért, ösztönd íj-a lap ítványok  
létesítése ú tján  m inél többet áldozhas
son. Az egyház és az ifjúság áldozatos 
szeretetének ragyogó  példája marad, 
emlékét egyháza és hálás szívek kegye
lete őrzi.“ M . É.

A H ittudom ányi K ar H allgató inak
Ifjúsági Köre az 1940— 41. m unkaévre a 
következő t is z t ik a rt  választotta meg: 
elnök: Káldy Zo ltán , alelnök: V irá g
Gyula, titká r: P e tr ik  János, fegy. biz. 
elnöke: Zoltai G yu la , ellenőr: Urbancsok  
Gyula, pénztáros: Kálm án Lajos, jegyző: 
Pósch G yörgy, háznagy: Kokavecz K á
roly.

KI TUDJA,
HOLNAP M I LESZ . . .

K ic s in y  fa lu b a n  e g y  b á n a to s  ta n y á n , 

K o p o t t ,  vén  b ö lc s ő b e n  r in g a to t t  a n yá m . 
H ó fe h é r  h o m lo k á t  g o n d  ö le lte  á t, 
F ö lé m  h a jo lv a  m o n d ta  bús d a lá t :

M a  m é g  c s ó k o lla k ,
M a  m é g  ö le l le k ,

M a  m é g  fé s z k e d  p u h a  és m e le g ,
A lu d j  f ia c s k á m  . . .

K i tu d ja ,  h o ln a p  m i lesz  m á r  ve led .

A  szú e tte  b ö lc s ő  ré g  ü resen  á ll, 
G a zd á ja  tő le ,  j a j  d e  m essze já r ,

C söndes k is  z u g b a n  b ib liá z  a n yá m ,
A  r é g i d a lt  m o n d ja  m o s t is  ta lá n :

M a  m é g  c s ó k o l la k  . . .
M a  m é g  ö le l le k ,

M a  m é g  fé s z k e d  p u h a  és m e le g ,
A lu d j  f ia c s k á m  . . .
K i tu d ja ,  h o ln a p  m i lesz  m á r  ve le d .

A  k a ro m  fá r a d t ,  g o n d  sza ka d t re á m , 
S zá zszo r v is s z a s ír la k  b á n a to s  ta n y á m !  
H a lk u ló  a lk o n y o n  k ö n n y tő l ég  szem em , 
J e r  a n y á m , m o n d ju k  e l ú jr a  csendesen : 
M a  m é g  c s ó k o l la k  . . .

M a  m é g  ö le l le k ,
M a  m é g  fé s z k e d  p u h a  és m e le g ,

A lu d j f ia c s k á m  . . .
K i tu d ja ,  h o ln a p  m i lesz  m á r  ve le d .

Jo ó s  S á n d o r.

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útját!

O L V A S S U K _ A  BIBLIÁT
Biztos múltból 

bizonytalan jövő felé.
M ájus 19. —  I. Sám. 6 :1 0 — 12. 

M in d e d d ig  m e g s e g í te t t  m in k e t  az Ü r !  A 
mai vasárnappal lezárul az egyházi esz
tendő első u. n. ünnepi féléve. O lyan ez 
a vasárnapok sorában, m int a gyém ánt a 
drágakövek között, összegyűjti a kegye
lem napjának sugarait, hogy azonnal 
szét is árassza azokat és egyszerre be
széljen az A tya, F iú , Szentlélek három - 
ságos egy Isten érettünk végzett csodá
latos dolgairól. Ki az, aki ne érezné e r
re hallgatva Sámuel örömét? Ez az Isten 

győzte meg ellenségeinket, b izony í
totta  be irán tunk  való szerelmét, ve
zetett át d iadallal egy félév k ísérté
sein és rettentésein. Á ld juk érte az ő 
szent nevét.

M ájus 20. —  Ézs. 40 :6/b-— 7. A  jö 
v e n d ő  b iz o n y ta la n . A holnap sorsa 
m indig Isten kezében van. Érezzük  
ezt jó! a mai napokban, am ikor nem 
csak egyesek, hanem egész nem zetek  
váltak a tö rténelm i események já té k 
szereivé, am iko r ezrek és ezrek fö 
lö tt teljesedik be az ige igazsága: 
megszáradnak és lehullanak, m int a 
fű, ha az Ü rnak szele fuvall reá. T u 
datára ébredtél-e m ár te a saját g yen 
geségednek és semmi voltodnak? „B i
zonytalan a jövendő, nem tudjuk, 
hogy m it hoz ránk. Hova, meddig  
visz ütünk, tán sírunkhoz is ju tu nk!“

M ájus 21. —  Zsid. 1 :1— 14. Is te n  
m u n k á lk o d ik  a K r is z tu s  á lta l. Nézz 
körül és meg fogsz bizonyosodni e r
ről! Nemcsak üdvösségünket készí
tette  elő, hanem általa terem tette, 
tartja  fenn és neki is adta örökségül 
e világot.' Nem  emberek irá n y ítjá k  
tehát ma sem ennek életét. Hogyan  
eltűn ik  erre a gondolatra az igazi 
keresztyén em ber lelkének b izonyta
lansága! H isz még ha az ő kezeinek  
művei, az egek összeomolnak is, „ő 
el nem v á lto z ik  és esztendei soha el 
nem fo g yn ak“.

M ájus 22. —  Zsid. 2 :6 — 18. Jézus  
K r is z tu s  te s tv é re i. M i vagyunk azok, 

gyarló , bűnös em berek, ö  azért szállt 
alá hozzánk m ennyei dicsőségéből, hogy 
megism erjen m inden kísértést, szenve
dést és halá lfé le lm et, melyek m inket kö 
rülvesznek. A z t az embert lá tta  m int 
életm unkája végső célját maga előtt, 
aki „kevéssel té te te tt kisebbre az angya
loknál“. Ilyenné kell neked is lenned, 
ha meg akarod nyerni a „Krisztus test
vére“ nevét. E z  azután azt fog ja  ered
ményezni, hogy az ő testvérkezét fogva  
hatalmad lesz a Sátánon és annak m in
den rettentésén.

M ájus 23. —  Zsid. 4 : 9 — 13. A z  ig e  
é les fe g y v e re . M inden új élet feltétele  
a rég itő l való megszabadulás. E zt a 
megszabadító, á ta lak ító  m unkát végzi el 
ra jtun k  Isten Lelke az ige által. O lyan  
eszköze ez a Léleknek, m int a kés a 
művész kezében, mellyel k ifa rag ja  a 
m egálm odott em ber alakot, vagy arcot 
az alaktalan m árvány tömbből. Észreve
hető-e m ár a te életedben az igének  
ezen form áló  munkája? M inden igeh ir
detés és igeolvasás alkalm ával vedd

Uralkodik az Or, a mi Istenünk!

| Szigethy Lajos. |
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eszedbe: „Ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek a t i szíveteket!"

Május 24. — Zsid. 4 :14— 16. Örülje
tek, ti bűnösök! Ez az ige a legdrágáb
bak közé tartozik az újtestamentomban. 
Rámutat egyfelől arra, hogy Jézus m i
lyen jó l ismer bennünket, felszólít más
felől arra, hogy bizalommal terjesszük 
elébe kéréseinket, m ert „alkalmas idő
ben" „irgalmasságot nyerünk és kegyel
met találunk." M ilyen kevesen tudják az 
elsőt, milyen ritka  ember mond „áment“ -t 
a másodikra! Ezért nagyobb az Istentől 
Való félelem, m int az ő  akaratában való 
megnyugvás it t  a fö ldön. M i tartozzunk 
az örvendőző bűnösök közé!

Május 25. — Zsolt. 46. Ha Isten ve
lünk, kicsoda ellenünk? Biztos múltból 
indulunk bizonytalan jövő felé? Csak az 
Istent nem ismerő ember beszél így. Aki 
az első félév ünnepein át beletekintett 
az ő arcába, nyugodtan kezdi meg a 
másodikat és zajonghatnak körü löttünk 
nemzetek, megmozdulhatnak országok, 
elváltozhatik még a fö ld  arculata is, de 
az Isten mindig ugyanaz marad: szerető, 
megtérő bűnösökön könyörülő mennyei 
Atya. Erős vár a mi Istenünk!

Dombi László.

Felügyelő uráli!
Megvételre ajánljuk a most 

megjelent egyetemes egyházi név
tárat, amely sok minden egyéb 
mellett a felügyelői kar adatait is 
tartalmazza.

Ára 3 pengő. Megrendelhető 
3.10 pengő beküldésével kiadóhi
vatalunknál.

K A R C O L A T O K

Biztató feleli.
Innen is, onnan is biztató jelek 

érkeznek a felekezeti helyzetről.
A római egyház ma már nem 

húzódozik velünk együtt áldani 
meg épület-alapkövet, zászlókat.

A római egyház lapjai mintha 
tüzet szüntettek volna.

Több helyen együtt rendezünk 
ünnepeket.

Kezek nyúlnak felénk, keresve 
a mienket!

Jaj! Csak ne legyen ez a ba- 
rátkozás kényszerszülte fegyver- 
szünet. Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A
A német csapatok parancsot kaptak 

Hollandia és Belgium semlegességének 
fegyveres biztosítására. A hollandok és 
belgák azonban ellenállnak. M indkét o r
szág a szövetségesek segítségét kérte. 
Anglia és Franciaország meg is indult 
teljes erővel a két kis ország megsegí
tésére. Ezzel az ú j háború döntő szaka
sza megkezdődött. M indenütt elkesere

dett és véres küzdelmek indulnak. —  
Olaszország egyelőre nyugodtan szem
lé li az eseményeket. Amerika állásfog
lalása is ismeretlen még. — Isten óvja 
drága hazánkat!

nz e g y h á z i  e s z t e n d ő

Szentháromság vasárnapja.
IV .  M ózes, 6 : 22— 27. v.

A nagyünnepek után vagyunk. M in
den nagyünnep áldás. Mikor Isten 
Atyánkká lett, Fiát adta értünk, Szent- 
leikét árasztotta ránk, igazán megáldott 
minket. Isten nemcsak megáld, hanem 
vigyáz is ránk. Érzed-e, hogy áldó ol
talma alatt áll az életed? Megáld és vi
gyáz ránk Isten úgy, hogy arca ránk
tekint és mi az életet Isten tekintete 
előtt élhetjük. Az Atya, Fiú, Szentlélek 
tekintete előtt élni az igazi békesség. 
Van-e ilyen békességed?

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten nem vonta meg tőlünk a 

nagyünnepek gazdag áldásait.
Hogy bizonyságát láttuk annak, mit 

tett értünk az Atya, Fiú, Szentlélek egy 
Isten.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy áldja, őrizze és világosítsa meg 

egyéni, családi, egyházi és nemzeti éle
tünket.

Hogy maradjon velünk az Ö áldása, 
szeretete, kegyelme és békessége.

H Í R E K

D. Kapi Béla püspök május 14.-én 
a somogyi egyházmegyében megkezdte 
második nagy püspöki egyházlátogató 
kő rú tja it.

Kitüntetés. A korm ányzó nyugdíjba 
vonulása alkalmából évtizedeken át k i
fe jte tt értékes és buzgó szolgálata el
ismeréséül dr. Dukavits Vilmos győri 
k ir. ítélőtáblái elnöknek a Magyar É r
demrend középkeresztjét a csillaggal 
adományozta.

Győr. Május 7.-én az evangélikus 
templomban egyházzenei hangverseny 
vo lt a nádorvárosi templomépítés ja 
vára. Közének után im ádkozott D. Kapi 
Béla püspök. Majd művészi számok kö 
vetkeztek: Fodor Kálmán orgonajátéka, 
Malaga Elza és Pető Kálmán énekszámai, 
Helényi Gyula művészi gordonkajátéka 
és az egyházi vegyeskar énekszáma, 
Fodor Kálmán vezényletével, alkották a 
műsort. A hangverseny megrendezése 
Fodor Kálmán karnagy érdeme. A hang
verseny közel 400 pengőt jövedelmezett, 
amit a szereplők a nádorvárosi templom
építésre ajánlották fel.

Testvéregyház köréből. Kultúrvilá- 
gunk s a le lk i magyarság gazdag érdemű

munkása Makkai Sándor dr. debreceni 
egyetemi tanár, a volt erdélyi re fo rm á
tus püspök, pünkösdhétfőn tö ltö tte  be 
50. évét.

Evangélikus nap Ungváron. A tisza- 
kerületi Luther-Szövetség május 19.-én 
Ungváron Evangélikus Napot rendez. 
Előadók: Túróczy Zoltán püspök, a ke
rü le ti Luther-Szövetség elnöke, dr. Zse- 
dényi Béla jogakadémiai tanár, társ
elnök, Túrmezei Sándor esperes, dr. 
Vető Lajos alesperes, a Szövetség igaz
gatója. Közreműködik a nyíregyházi 
evangélikus énekkar, ezenkívül énekel 
Gergely Antalné, Garamvölgyi Béla, 
Krecsák János. Szaval Tomcsányi A ttila . 
Az első Luther-Szövetségi evangélikus 
nap elé nagy érdeklődéssel néz nemcsak 
Ungvár, hanem a környék evangélikus- 
sága is.

Fancsal. Az egyházközség május 5.-én 
gyülekezeti napot ta rto tt. A délelőtti 
istentiszteleten Túróczy Zoltán püspök 
hirdette az igét, a gyülekezeti tagok 
elhivatását a munka-, h it- és szeretet- 
közösségben határozván meg. Délután 
külön előadások ta rta ttak  a fiúknak 
(Tavassy Zoltán), leányoknak (Marcsek 
Anikó), asszonyoknak (Marcsek János- 
né), és férfiaknak (K irá ly Lajos). U tóbbi 
körben szepesváraljai Haendel Vilmos 
egyházfelügyelő szavai is mély nyomo
ka t hagytak a megjelentekben. Az ün
nep lelki tartalmának summáját M a r
csek János esperes fog la lta  össze a 
befejező istentiszteleten. Hisszük, hogy 
ez ünnepségről sok le lk i áldással távoz
ta k  a résztvevők.

A Károlyi-biblia 350 éves jubileum á
nak ünneplése Vizsolyban. A magyar 
protestánsok országos egyháztársadalmi 
intézménye, a Bethlen Gábor-Szövetség, 
élén Tasnádi Nagy András dr. elnök, 
képviselőházi elnökkel elhatározta, hogy 
ez év őszén Vizsolyban, az első magyar 
biblianyomda székhelyén ünnepli meg 
K áro ly i Gáspár gönci református espe
res-lelkész első teljes-szövegű magyar 
bibliafordításának negyedfélszázados ju 
bileumát Az előző napon protestáns 
estélyt tartanak Kassán s a tu la jdonkép
peni bibliaünnep másnap lesz az ősi vi- 
zsolyi templomban, ahol emlékművet is 
állítanak a századforduló m egörökíté
sére. M. E.

A Révfülöpi Evangélikus Nőegylet
az árvízkárosultak javára 1940. május 
12.-én műsoros estet rendezett a követ
kező műsorral: Szavalt Fazekas György. 
Énekelt a műkedvelő dalkör zenekísé
rette l. Párbeszéd, előadták: Tauschek 
Erzsiké és Varga Ede. Szavalt Cséry 
Valéria. Csoportjelenet, előadták: G ilin- 
csek Juci, Kövessy Erzsi és Zsuppán 
Juci. Szavalt Nagy Ferencné. Énekelt a 
gyermekkar: Varga Dorka, Nagy Ru- 
dika, Dianovics Ilike és Bélus. Egyfel- 
vonásos színmű, fe lnőttek és tanulók 
előadásában. Szavalt Palkovics Ilus. Éne
ke ltek: Nagy Ferencné, Fazekas György 
és Nagy Ferenc. Záróbeszédet ta rto tt: 
Kovács József ig.-tanító. Himnusz. Az 
i t t  fe lsorolt szereplőkön kívü l közrem ű
ködtek még: Varga Sándorné, Diakovics 
Gyuláné, Tóth Bözsi, Nagy Incike, Bacsó 
Laci, Dianovics Gyula, Nagy László, 
Paál Kálmán, Göbölös Ferenc és Ferenci 
József. Az 1. és 3. szám Ebenspanger 
Gyula ny. járásbíró szerzeménye. Bevé
te l a nemes célra 75 pengő.
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A Keresztyén Igazság májusi száma 
a következő értékes cikkeket ta rta l
mazza: Urbán E rnő: A Lélek tüzében. 
Dr. Belohorszky Ferenc: A nemzetneve
lés és magyar ú tja i. F. J.: Egyházépítés, 
nemzetszolgálat német gyülekezeteink
ben. Söderblom: Az imádság. Mekis
Ádám: A lfö ld i tó t evangélikus gyüleke
zeteink és lelkészeink helyzete. Dedinszky 
Gyula: Az alföldi magyarosodó tó t gyü
lekezetek problémái. —  Gazdag könyv
szemle, széljegyzetek, egyházi figyelő 
stb. egészítik k i a számot.

A Magyar D iákok Pro Christo Szö
vetsége (MEKOSz.) Evangélikus Osztálya 
az Evangélikus Egyetemes Egyház I f jú 
sági Belmissziói Bizottsága támogatásá
val 1940. július 3-tó l jú lius 10-ig a Szö
vetség Tahi alsótáborában középiskolás 
fiúkonferenciát, Tahi felsőtáborában kö 
zépiskolás leánykonferenciát rendez, 
amelyre minden 13. életévét betö ltö tt 
d iákot szeretettel hív és vár.

Az Alsósági Evangélikus Ifjúsági 
Egylet a Kemenesaljái Népfőiskoláért.
Az alsósági evangélikus ifja k  pünkösd
vasárnap nagy érdeklődés mellett adták 
elő Kodolányi János: Végrendelet című 
drámáját. Az előadást több helyen meg
ismétlik. A jövödelem jelentős része 'a  
Kemenesaljái Népfőiskola céljait szol
gálja.

Evangélizáció vo lt a pünkösdi ünne
pek előtt Gyulán. Isten áldása legyen 
rajta.

Májusi gyülekezeti munkásképző tan
folyam Nagytarcsán. M in t a múlt évben, 
úgy az idén is májusban rendezzük a 
harmadik vasárnapi iskolás és gyüleke
zeti munkásképző tanfolyamunkat. A 
m últ esztendőben 28 leány vett részt a 
ké t kéthetes tanfolyam on. Az idén má
jus 25-től június 8-ig  ta rtju k  tanfolya
munkat a népfőiskola épületeiben. Gyü
lekezeteknek akarunk segíteni elsősor
ban, de alkalmat szeretnénk adni azok
nak a leányoknak is, akik szívük indí
tása alapján Isten országa munkájában 
dolgozni szeretnének, hogy kiképezhes
sék magukat és felkészüljenek a mun
kára. Május 25.-én d. u. 4 órakor van 
a megnyitás és ismerkedés. A következő 
napokon kezdődik a munka: Reggel 
J7-kor felkelés, takarítás, £8-tól csendes 
óra, 8-kor reggeli. 9— 12-ig minden nap 
bibliaismeret, vasárnapiiskolai előkészítő 
és gyakorlati tanítás, i l - k o r  ebéd. Ebéd 
után háztartási m unkák és szabad idő 
4 óráig. 4— 6-ig Budapestről érkeznek 
előadók, akik gyerm eklélektanról, váro
si és falusi gyülekezeti munkáról, misz- 
szióról, leányifjúsági munkáról stb. ta r
tanak előadást az egyik héten. A másik 
héten pedig h itünk  főbb igazságairól 
vannak előadások ugyancsak budapesti 
előadók segítségével. £7-kor vacsora és 
esti áhítat, 9-kor pedig lefekvés. Minden 
leányt, aki szíve szerint dolgozni sze
retne gyülekezetében Isten dicsőségére, 
szeretettel várunk. Részvételi díj 2 hétre 
22 P. Jelentkezni május hó 23-ig kell a 
nagytarcsai lelkészi hivatalban. Május 
25.-én délután 3 óra 19 perckor Kistar- 
csára érkező helyiérdekű villamos elé 
kocsit küldünk. A tanfolyamon résztve
vőknek hozniuk ke ll ágyneműt (az es
ték hűvösek), b ib liá t, énekeskönyvet és 
jegyzetfüzeteket. A tanfolyam vezetője 
Hegedűs Ilonka titká rnő .

H A T Á R O K O N  T Ú L
A nemrég lezajlo tt világesemények 

előtérbe á llíto tták  az északi államok 
közül Dániát és Norvégiát. Tájékoztatá
sul közö ljük e két országra vonatkozó 
alábbi adatokat:

Dánia területe 43.000 km.2 Lakosai
nak száma 3,706.000. Ebből 3,222.000 
evangélikus, 22.000 róm. kát., 6000 zsidó 
és 18.000 másvallásu. Államformája k i 
rályság. A lkotmánya szerint alsó- és 
felsőháza van. Mezőgazdasági területe 
5,624.000 kát. hold. 1200 lelkésze van.

Norvégia területe 324.000 km.2 Lako
sainak száma 2,814.000. Ebből 98% evan
gélikus. Állam formája királyság. Parla
mentjének 150 tagja van. Területének 
72.2%-a terméketlen, 24.4%-a erdő. A 
többi művelhető területen burgonyát, 
zabot termelnek. Bányászata és halásza
ta, faipara erősen fe jle tt. 700 lelkésze 
van.

Finnország újjáépítésének nagy mun
kájára a svájci protestánsok 91.000 fra n 
ko t gyű jtö ttek. A saint-loupi diákonisz- 
sza intézet maga 1200 frankot adott a 
finn evangélikusok támogatására. A V ö 
röskereszt értesülése szerint a finn-orosz 
háborúban 18.000 katona esett el, 40.000 
sebesült meg, ezek közül 10.000 rokkant. 
Polgári személyek közül 641 halt meg 
és 1500 megsebesült.

K Ü L Ö N F É L É K
Magyar nap lesz New Jersey állam

ban az állami kormányzó rendeletére, 
aki a magyarok irán ti becsülésének így 
ad hangot: „A  magyarok államunk ama 
nemzetiségi csoportjai között vannak, 
amelyek sokat te ttek New Jersey fe j
lődéséért. Ezért külön magyar napot je- 
ö lök meg és kérem az egyházakat, egye
sületeket, hogy tegyék államunkban ezt 
a napot emlékezetessé.

Az utolsó evangélikus istentiszteletet 
ta rto ttá k  Hanköben, az Oroszországnak 
most átadott egyik területen. — A le l
kész azzal áldotta meg a híveket, hogy 
van Isten és eljön az Ő napja, majd 
Luther szavait ismételte: „Kincsünk, Éle
tünk, Nőnk és gyermekünk M ind el- 
vehetik, M it ér ez őnekik! M ienk a 
menny örökre !“

A Hangya Kárpátalján is megszer
vezi a tojásértékesítést. Az ottani gaz
dák szempontjából igen nagyjelentőségű 
a Hangya munkája, mert a gyengébb 
minőségű tojás kedvezőbb értékesítése 
biztosítható.

Három hústalan nap lesz ezentúl 
Olaszországban hetenkint a korm ány 
legújabb intézkedése folytán az eddigi 
két hústalan nap helyett.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés. P á l k ö v i E r n ő é s K r i e g -  

l e r  J o l á n  G yőrö tt eljegyezték egy
mást.

Házasság. S p i e g e l - S c h m i d t  F r i 
g y e s  kerületi missziói másodlelkész, a 
W ehr und W affe szerkesztője, május 
9.-én vezette oltárhoz a kőszegi tem p
lomban F r ö h l i c h  K a t ó t .

Halálozás. E r d é l y i  S á n d o r  gecsei 
evangélikus tanító, életének 28-ik, b o l
dog házasságának 3-ik évében, legne
mesebb hivatása közben hirtelen elhunyt. 
Fiatal özvegyet és egy kis 8 hónapos 
gyermeket hagyott árván maga után. 
Temetése május 9.-én, a község és a 
környék lakónak nagy részvéte mellett 
ment végbe. — Id . T a k á c s  G y ö r g y  
gazdálkodó, a tá rnokré ti gyülekezet 
buzgó presbitere, lapunk áldozatkész o l
vasója, életének 73. évében elhunyt. — 
Feltámadunk!

Ú J  K Ö N Y V E K
Ravasz László: Hazafelé című, elmél

kedéseket és imádságokat tartalmazó 
kötete 7— 12.000 példányban második k i 
adásban megjelent. Ravasz püspök neve 
maga a legjobb ajánlás. Ára: egészvá
szon kötés 6, műbőr kötés 8, egész bőr 
aranyozással 15, párnázott egész bőr 
aranymetszéssel 17 P.

M A G Y A R  G A Z D A
Az ország sertésállománya a múlt 

évihez viszonyítva lényegesen csökkent. 
A sertésállomány csökkenése mind nem
zetgazdasági, mind pedig népélelmezés 
szempontjából igen káros. A sertéste
nyésztést és hizalást a jövőben fokozni 
kell, mert ezzel nemcsak a jelentékeny 
hazai szükségletet tud juk kielégíteni, 
hanem a kü lfö ld i piacokat is elláthatjuk. 
Jól tudja minden termelő, hogy a ma
gyar sertésből e lőá llíto tt termékek ke
resettek a kü lfö ld i piacokon. A kormány 
a takarmány-nehézségekkel küzdő gaz
dák részére kedvezményes áru tengerit 
bocsát rendelkezésre. Ez természetesen 
csak átmeneti intézkedést jelent. Ennél 
fontosabb az, hogy az idén a tengeri 
vetésterülete jelentékenyen nagyobb 
lesz, m int a m últ esztendőben vo lt s 
így a takarmányhiánytól nem kell félni.

A magyar gyümölcsértékesítés szer
vezése—  mint a Nemzeti Figyelő ír ja  — 
még mindig sok kívánnivalót hagy ma
ga után. A küfö ld felé jobban, gyorsab
ban mozog az értékesítési szervezet, de 
a belföd szervezetlensége még m indig 
súyos teherként nehezedik a gyümölcs- 
termelők vállára. Ezen már most segí
teni kell éspedig alaposan. Nem szabad 
előfordulni annak, hogy egyes vidékek 
gyümölcs nélkül maradjanak és a te r
melő helyen pedig nem tud ják eladni a 
felhalmozódott készleteket. Megfelelő 
szállítási eszközökről és m ódokról kell 
gondoskodni, hogy idejében eljusson a 
gyümölcs fogyasztási helyére. Ezzel a 
gyümölcstermelés jövedelmezőségét biz
tosíthatjuk és megőrizzük a gyümölcsö
sökben fekvő nemzeti vagyon értékét.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.45— 16.90, árpa 18—22.86, zab 20.80— 
21.05, kukorica 22.25—22.50, takarmány- 
liszt 14.65— 17.35 pengő métermázsán
ként.

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas rntgye.

23—26
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A H A R A N G  SZŐ tmlaMouáJ k é p es d
győri B ^ K O S S -A T F O M » ^  cliórr.n; ú !cl**eraléaé- 
nél fogva szépen, gyorsan é i öltsön késni mtmágmt, 
ltönyvcí. vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Rock Gusztáv Győr, Dr. Bányai Bé- 
láné Várpalota, Bakk Lajos Sopron, 
30—30 fillé r. — özv. Mesterházy Elekné 
Ostffyasszonyfa, Gulyás Lajos Ujmalom- 
sok, Takács M ihály Tapolca, Takács 
Sándor Kőszeg, Sümeghy Gyula Celldö- 
mölk, Gulyás Nándorné Nagykanizsa, 
özv. Lacsny Dezsőné Győr, Kováts M i
hály Győr, özv. Tóth Lajosné Győr, 
Trogm ayer Károly Győr, özv. Orosz 
Lajosné Tét, Tóth Sándor Székesfehér
vár 32—32 fillé r. — Eőry Zsigmond Kis
falud 34 fillé r. — Dr. M ihály Sándor 
Munkács, Szűcs Gábor ősi, Habermayer 
Dezső Sárbogárd, Mandelló M iklós Bu
dapest, Rück Erzsébet Angyaldomb, He- 
eszta Sándor Budapest, Kalma Pál Sop
ron, Szalay Edéné Zalaszentgrót 40—40 
fillé r. — Czéh Pál Lajoskomárom, Deseő 
Jenő Gödöllő, Horváth Sándor Duka 
50—50 fillé r. — Varga Rozália Zala- 
szentjakab Hajnalfi G itta  Budapest, 
Lemle Béla Bonyhád, Herczeg M arg it 
Magyarboly, özv. Szarka Jánosné Cell- 
dömölk, Horányi Istvánné Rákosszent
mihály, Laucsek Irén Pécel, Ágoston 
István Felsőság, özv. Ferenczi Mihályné 
Nyíregyháza, R itter Kálmán Győr, Gyar- 
mathy László Győr, Horváth M iklós 
Győr, Meiszner Gyuláné Celldömölk, 
M ikó  M ihály Jóbaháza, özv. Horváth 
Sándorné Sopron, Kusztor István Cell
dömölk, Dániel M. Sándor Debrecen, 
Gyurátz István Rábamolnári, Lőczy Fe- 
rencné Pécs, özv. Fribay Ferencné Domb
óvár, Bocskay Istvánné Csap, Korok- 
nyai József Zalabér, Németh Sámuel 
Hegyfalu, Bertók Károly Szombathely, 
Kárpáti Paula Baja, Valachavits Pál Ka
posvár, P fe iffer János Kaposvár, Kovács 
Sámuel Sömjénmihályfa, Tóth Zsigmond- 
né Munkács, Szlovák György Kiskőrös 
60—60 fillé r. — Nagy Lidia Farád 64 
fillé r. — Nagy Pál Ujcsalános 70 fillé r.
—  özv. Kenessey Jenőné Bonyhád, Szűcs 
Imre Ajka, Borsody János Győr, Babol- 
csay Kálmánné Kemenesmagasi, Dr. 
W alter Károlyné Sopron, Németh János 
Orosháza, Bordács András Kispest, 
Pálfy Józsefné Kisfalud, Hollósy József 
Szombathely, özv. Ebner Gyuláné Pilis, 
Lukáts Árpádné Körmend, Kluge Pál 
Körmend, Hörömpöly Ilona Hajasd 72— 
72 fillé r. —• özv. Eőry Sándorné Farád 
80 fillé r. — Takács Dezső Felsőszeli 90 
fillé r. — Kovács M a rg it Acsád, Gehér 
M ihályné Kiskőrös, Nagy István Magyar- 
bánhegyes, Reichert Ede Sárvár, özv. 
U lreich Aladárné Szombathely, özv. Ker
tész Lajosné Várpalota, Pethő Ferenc 
Celldömölk 1—1 pengő. — L ip ták La
josné Békéscsaba, Görög Tihamér Bu
dapest 1.10— 1.10 pengő. — Sebestyén 
Ferenc Borgáta, özv. Németi Miháyné 
Győr, Balázs Lajos Rákoshegy, Valent 
Józse*7 Balassagyarmat, Harslinszky Gyu
láné I estszenterzsébet, Járfás István 
Győr, özv. Mózes Imréné Győr, özv. 
Szlob a Jánosné Győr 1.20— 1.20 P. — 
H e r e / F e r e n c  SZombathey 1.30 pengő.
—  T ijtte  Béláné Győrszentiván 1.50 P.
—  özv'. Dr. Zundel Frigyesné Aszód 2

pengő. — Szalayné Brehm Irén Kapos
vár 3 pengő. —  Evangélikus gyülekezet 
Enying o ffe rtó rium a 4.08 pengő. — 
Johnson Gisle Budapest, Dr. Jeszenszky 
Antalné Székesfehérvár 5—5 pengő.

Saját készítményü útitáskák, női- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
o> választékban és a legolcsóbb árban

M U T H - n ó l
G y ő r ,  B a r o s s - ú l  2..

K ö l c s öns egé l y z ő  é p ü l e t
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

A pécsi Baldauf Gusztáv Női O tthon
ban folyó év szeptember havára meg
üresedik pár internátusi hely. Felvételt 
nyerhetnek középiskolás leányok és 
egyetemi hallgatónők. Az Otthon na
gyon olcsón igen jó  ellátást, felügyeletet 
és lelkigondozást is nyú jt. Az O tthont 
győri diakonisszák Vezetik. Érdeklődők 
forduljanak az O tthon  vezetőségéhez: 
Pécs, Rét-u. 45. N yárra  nyaralókat és 
üdülőket felveszünk! 1—3

Fonyód közelében Balatonfenyvesen 
és Balatonmárián v illa te lkek eladók. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóhiva
talban. 1— 1

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet polgári leányiskolája és háztar
tási tanfolyama 49 éves, jelentős múltra 
tekint vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körü lvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940— 4L iskolai évre 
havi 50 P ellátási d íjé rt felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel
veszi internátusába a helybeli fiú g im 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást n yú jt az igazgatóság. 
_________________________________ 3—3

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulm ányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , .

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u.
8—lo (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalniazásRal *aesr.orrőket, hölgyeket is

A győri Diakonissza Anyaház szere- 
tetházi internátusában a jövő tanévre 
felvételt nyerhetnek középiskolás d iák
lányok. Az évi tartásdíj 600 pengő. 
Részletes felvilágosítással szívesen szol
gál az igazgatóság. (Győr, P é te rffy  S. 
utca 5.)

Olvasóinknak l e g j o b b a n  a ján ljuk 
Mendöl Endréné h ittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

4—8

A hajduszoboszlói Gyógyfürdő április 
15.-én hiegnyilt. Ezen európai hírű 
gyógyfürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fe l van szerelve .amelyek 
az eredményes gyógykezelés szempont
jából szükségesek. Fedett gyógymeden
cék, ivócsarnok, inhalatórium állanak a 
közönség rendelkezésére. Modern szál
lodában, pensiókban és magánházaknál 
oly olcsó az elhelyezkedés, hogy a fü rd ő 
ben való tartózkodás alig kerül többe, 
m int odahaza. A Hajduszoboszlói G yógy
fürdő páratlanul eredményes gyógyha
tásúról és olcsóságáról híres s ma már 
fogalom az egész országban. Visszauta
zásnál egész éven át 50 %-os vasúti 
kedvezmény. M agyar és németnyelvű 
prospektussal készséggel szolgál a fü rdő  
igazgatósága.

A soproni evangélikus gyülekezet 
diákinternátusában a fo lyó iskolai év 
végével néhány hely felszabadul. Fel
vehető a soproni középiskolák bárm elyi
kébe járó tanuló. Gondos nevelés, szi
gorú tanulmányi felügyeet, elsőrendű és 
bőséges házi koszt napi ötszöri étkezés
sel az internátusbán. Felvétel irán t ér
deklődőknek készséggel n yú jt részletes 
tájékoztatást, válaszbélyeg ellenében, 
Hanzmann Károly soproni lelkész, Tem
plom-utca 17. I. 2—3

S ^ O S 3 E ® 3 U J T
_ legolcsóbban

Ü T I X M J É - t « !
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó'-ra 
hivatkozik, 10 °/o engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési köte lezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.
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Alapította!

K A P I  BÉL A
1910-ben

Lap tulajdonon : 
Dunántúli Luther-Szövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan malléklat tanév alatt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther. Erős vár a ml Istenünk, 

Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha 0 velünk, ki elleniük?
Az Or a ml oltalmunkl

A  H iru (a > <
■i.rkMitS-kltdóklTtUU

G Y Ő R
I I . ,  P e tő fi-té r 2.

Előfizetési á ra : 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 do llá i; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillér. 

Postacsekkszámla: 30,626.

Gazdag vagy-é?
Bolond, ez é jje l e lkérik a te lelke

det te tőled.
Lukács 12, 20.

Amikor kis fiú voltam, úgy tetszett nekem, hogy 
van valami kegyetlenség ebben az elbeszélésben. 
Hiszen ez a példázatbeli ember derék gazda volt, 
aki olyan jó l gazdálkodott, hogy csűrei nem voltak 
elegendők termése betakarítására.

Azóta természetesen megláttam, hogy milyen 
irgalmas Jézus ebben a példázatban is. Ezt az embert 
nem az vitte a romlásba, amit cselekedett, hanem az, 
amit nem tett meg. Jézus a példázat utolsó szavában 
erre mutat rá: „így  van dolga annak, aki kincset 
takar magának és nem az Istenben gazdag".

Minden ember szívében benne van az a törekvés, 
hogy valamit a magáénak mondhasson s ezzel együtt 
já r az a törekvés, hogy tulajdont szerezzen magának. 
Sokan munka nélkül akarják ezt elérni, csalással és 
ravaszkodással, vagy erőszakkal. A legtöbben azonban 
becsületes munkával akarják megszerezni a maguk 
tulajdonát.

S ez a becsületes és derék munka a hajtó ereje 
minden emberi életnek, az egyes ember életének

éppen úgy, mint az otthonénak és a társadaloménak. 
S legyünk hálásak Istennek mindazért a szorgalmas, 
derék és lelkiismeretes munkáért, amit Norvégiában 
asszonyok és férfiak, a házban és a házon kívül 
végeznek.

S ezen a munkán megnyugszik Isten jótetszése 
és áldása is. Isten azonban látja, hogy a legtöbb 
ember tiszta látását megzavarja az a gazdagság, ame
lyet meg akar szerezni magának. Annyira elfoglalja 
őket a földi kincsek megszerzése, hogy megfeledkez
nek a mennyeiekről.

Ez az, amiről ma Jézus beszélni akar velünk. 
Meg akarja értetni velünk, hogy milyen szegény az 
az ember, aki nem gazdag Istenben.

S ebben a példázatban Jézus rávilágít erre a sze
génységre, amikor megmutatja, hogy a halál min
denünket elveszi, ha nincsen egyebünk, mint földi 
kincseink.

Vájjon te gazdag vagy-é Istenben? Ha lélekben 
szegénnyé lettél, Krisztus neked adhatja tulajdonul 
Isten országát mindenestül.

Olle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Elmosódó emlékek — felleien sírok.
M ikor így előttem áll ez a cím, 

tömegestül rohannak meg az em
lékek. Virágossapkás menetszáza- * 
dók, végtelenbe kígyózó katona
vonatok, nótásajkú legények, ideg
ölő pergőtüzek, gyilkos rohamok, 
kíntól vonagló sebesültek és csen
des halottak. Apák és anyák, akik 
körül minden összeomlott, m ikor 
megkapták az értesítést, hogy a 
fiuk ott pihen már Galicia valame
ly ik  nyirfakeresztes katonatemető
jében. Hitvesek, akiknek mindenük 
elveszett, m ikor elveszett a hitves. 
Árvák, akik talán nem is ismerték 
azt, akinek a halála árvákká tette 
őket.

Az elmosódó emlékeknek most 
csak egy foszlányát emelem fel.

De ez is elég. Hiszen az össze
törött tükördarab is egész arcun
kat megmutatja, ha belenézünk. 
Az 1916. év telét a tölgyesi szoros
tól kissé északnyugatra tö ltöttük 
az 1581 m magas W rf. Harlagii 
nevű hegyen. Hosszú hónapokat 
szenvedtünk át itt a föld alatt. 
Mozdulni is alig lehetett, hiszen 
45 lépésnyire húzódott előttünk az 
orosz rajvonal. És abban a rajvo
nalban talán éppen a mostani mes
terlövő finnek elődei álltak velünk 
szemben. Állandó volt az aknaharc 
és nekünk is, nekik is mindennap 
temetnünk kellett. Aki egy ilyen 
harctéri katonatemetést látott, az 
tudja, hogy ez az emlék soha el
nem mosódjjatikp"®? éjr-lglkemben 

p F
(  fiifŰRiVÁTUS F fim n u  ^

legalább is most éppen olyan fris
sen élnek ezek a temetések, mint 
amikor ott feküdt előttem a meg
ásott sírparton, két sátorlapon két 
nótásajkú legény s ha a katona
zubbony egy-egy rozsdavörös fo lt
ja el nem árulta volna a halálos 
sebet, azt lehetett volna hinni ró
luk, hogy élnek. Hallom a tábori 
pap szavát, látom, amint betakar
gatják őket a sátorlapba s amint a 
bajtárs szeretetével lefektetik őket 
egymás mellé a sírba. Látom és 
mindig látni fogom a fejükhöz tű
zött egyszerű kis fehér nyirfake- 
resztet s jóllehet szilánkja sincs 
már talán ezeknek a kereszteknek, 
én megtalálnám mind azokat a 
katonatemetőket, ahol állnom kel-
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lett, ahol bajtársaktól búcsúznunk 
kellett.

Pedig ennek is 25 esztendeje 
már. Egy félemberöltő. Olyan fé l
emberöltő, amelyben évről-évre el
mossák az emlékeket az új, nagy 
és megrázó események. Azóta már 
fiakat vesztett öreg szülők is sokan 
ott porladnak a temetőben. Azóta 
fiatal hitvesek arcát is megfakítot- 
ták a tovatűnő évek. Azóta a kis 
magyar hadiárvák szép magyar 
katonákká lettek. Sírkeresztek el
korhadtak, besüppedt sírok je lte
lenekké váltak, új háborúk új ka
tonakereszteket ácsoltak és új ka
tonasírokat ástak.

És mi mégis emlékezünk. Jaj 
volna nekünk, ha nem tudnánk em
lékezni. Nincs jövője annak a nép
nek, amely nem akar tudni múlt
járól. Emlékezünk minden áldo
zatra, emlékezünk minden elhul
lo tt csepp vérre, emlékezünk min
den dicsőségre és emlékezünk min
den egyes jeltelen sírra. Körülöt
tünk dübörög az élet, felettünk ro
hannak az évek, bennünk elfakul 
sok-sok emlék, elmosódó emlékek 
között hűséges szeretettel ápoljuk, 
szítjuk és őrizzük az emlékezés 
tüzét drága magyar véreink je l
telen sirján.

vitéz Balogh Ernő.

T E R J E S S Z Ü K  A H A R A N G S Z Ó T !

Hangok a lővészárok 
mélyéről.

Hősök napján, am ikor régi nagy 
idők szomorú emlékein mereng a lelkünk, 
világháború hőseinek fakuló arcképei, 
elmosódó írásai tűnnek elénk, megihle- 
tődött lélekkel gondolunk arra, milyen 
őszinte vallomások fakadtak fel azoknak 
a leikéből, akik k in t a lövészárok bor
zalmai között éltek.

A most dúló háborúban is fakadnak 
ilyen őszinte vallomások a lövészárkok 
mélyén. Sokszor nagyon megrázók és 
meghatók ezek. É rzik belőlük, hogy a 
vallomást tevők a lövészárok mélyén 
végigjárták a megtérés útját.

íme, egy-két ilyen vallomás.
A nyugati harctérről írja egyik ka

tona a Maginot-vonalból a társának:
„Van-e neked Bibliád? És ha van, o l

vasod-e? Bevallom, én nem olvastam és 
nem ismertem pár hónappal ezelőtt. Ma 
már ismerem, mert minden nap olvasom. 
Bevallom, nem hittem Istenben . . .  pedig, 
pedig nincs senki —  ma már tudom —, 
aki erőt adhatna, csak Ö.“

Egy másik katona így ír a lövész
árok mélyéről:

„Nagyon közel érzem magam Isten
hez. Nagy az örömöm, hogy egyedül, 
félrevonulva olvashatom a Bibliámat. 
M ilyen kiváltság ez számomra. Van re
ménységem és védelmem, támaszpontom, 
amely erősebb és biztosabb, m int ezek a 
sziklák, melyek it t  körülvesznek. Érzem, 
hogy lassanként keresztyén leszek, olyan, 
aki valóban méltó erre a névre. M ilyen 
gyönyörűség, hogy a napot csendes el
mélkedéssel kezdhetem és este Bibliám 
fö lé  hajolva fejezhetem be.“

Bizony, Isten sokszor nehéz próbák 
árán tud magához téríteni m inket!

Lélekben
egy árva sir körül.

„Va lahol messze, 
Valaha régen, 
Megástak egy sírt 
Temető szélen.
Fája elsüppedt,
H antja  behorpadt. . . “

Messze, messze, szédítően nagy fö ld 
rajzi távolságba, elszállok a képzelet 
szárnyán kelet felé, Szibéria fagyos hó
mezőire, hogy o tt a jeniszei-parti vá
ros Krasznojarszk fogolytemetőjében, 
lélekben megállják egy sír mellett, — 
egy sír mellett, amely árván és elhagyot
tan domborodik kietlen környezetben, de 
amelyet a szédítő távolságban is, g ló riá 
val övez az igaz honfiú i kegyelet. Mond
jam-e, hogy ez az árva sír Gyóni-Áchim 
Gézának, a világháború mártír-hősének 
és lantosának sírja, azé a Gyóni Gézáé, 
aki fegyverrel és lantta l a kezében, 
oroszlán bátorsággal küzdött ezért a ha
záért.

Most, június hóban lesz huszonhárom 
éve, hogy a lánglelkű hősnek hamvaira 
idegen hant borul, aki a przemisli véres 
napoknak már a kezdetén megérezte 
próféta i előrelátással az ő gyászos sor
sát: „Üzenet a kedvesnek" c. versében. 
Sejtelme beteljesedett: hazavágyó lelke 
o tt sír a szibériai éjszakákban ma is. 
Áldozatos életével megmutatta az egyet
len honszerző és m egtartó útat.

M ár az első ágyúlövések után künn 
van Galicia lőporfüstös levegőjében s

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 24

Irta: M o h r  e d e o n ,  Kassa.

Elszámolással csak egy úrnak tartozom  s az az érsek! 
— ke lt fe l az asztaltól. —  Parancsnok ú r —  fo rdu lt az al
tiszthez —- lefekszem egy kissé, míg megjön a várúr.

—  Azt ugyan várhatja! — csapott át M ihá ly magázásba. 
A Szelepcsényi neve nagy hatással vo lt rá. Megjuhászkodva 
fog ta  meg a távozó ka rjá t —  nem kell m ind já rt meghara
gudnia!

A  katona visszafordult.
—  M it tud Rothold úrról?
M ihály röviden elmesélte az utolsó órák eseményeit. 

Tágranyilt szemmel hallgatta a másik kettő .
—  Nem is olyan üresfejü kend —  jegyezte meg a kü l

dönc —  m in t ahogy gondoltam.
— Azonnal indulunk —  ug ro tt fel az altiszt — kisza

badítjuk Joáchim urat! — úgy érezte, hogy végre i t t  van a 
várva-várt' alkalom, amikor k itün te ti magát.

M ihály egykedvűen ü lt vissza az asztalhoz. M intha nem 
is látná a másik kettő izgatottságát. Kezeit ölében összekul
csolta és két hüvelykujjával nyugodtan malmozni kezdett.

—  Hová? —  kérdezte csendesen.
—  M it hová? — tüzeskedett Pfennig.
— Hová akar indulni?
—  A kuruc táborba!
— Tudja hát, hogy hol van?
—  M ajd kend megmutatja!
S azt hisszi, hogy én tudom?
— Ebadta! —  guru lt méregbe az altiszt — hisz onnan 

jön! — majd gyanút fogva fenyegetőleg lépett elébe — vagy 
csak hazudozott nekünk?

*— Értsék meg emberek — magyarázta M ihály — a

kuruc tábort nem kőből emelték..Az nem a m urányi vár! Am i
ko r elhagytam, akkor még o tt vo lt a Csevegő mellett, de 
hogy most hol van, azt csak ők tudják. Vagy azt hiszik, a 
ku rucok  olyan együgyüek, hogy megvárják, míg maguk 
körülveszik őket?

—  M ért nem mondta tüstént? — csillapult le Pfennig.
— Nekünk Joáchim úr gondot nem okozhat! Aranya, 

ezüstje van elég. Egy kis váltság árán könnyen megszabadul 
s vele a többi is!

Az a ltis z t, arca megnyúlt.
— Oda a fényes alkalom! — bosszankodott.
— Nem adok sok idő t — fo lytatta a gazda — Joáchim 

úr ú jra  i t t  lesz. Én már reggelre várom.
A reggel ugyancsak gyorsan közeledett.
— Inkább aludffmk még egyet! — indítványozta a h ír

nök. Em ellett is maradtak.
A két katona nyugalomra tért.
— A ludj te is egyet, fiam — küldte Gáspárt a gazda. 

Neki még vo lt egy kis dolga, amihez tanukat nem akart.
— Jó éjszakát, M ihá ly gazda! — köszönt el melegen a 

fiú. Minden háláját a búcsúszavakba töm örítette.
—  Isten veled! —  értette meg M ihály a másik érzését.
A várban ezalatt minden elcsendesedett. A fe lizgatott

kedélyek elcsitúltak. Józsi édesanyja csendben sirdogált kam
rája szegletében. A katonák mindent elmeséltek neki.

M ihály ablakot tá r t s kikém lelt az éjszakába. Egyideig 
hallgatózott. Az egész természet pihenni látszott. Az ablak 
erdős sziklás domboldalra nyílt. A latta tátongó, fekete 
mélység.

— Épp jó  lesz így! — suttogta. Megnyugodva hajtotta 
be megint a két abl'akszárnyat. Kinézett a folyosóra. O tt is 
minden csendes volt.

Az asztalhoz lépett. Előhúzta kését. Zsíros bőrnadrágján 
párszor végighúzta, hogy élesebb legyen. Vérbenforgó szem
mel p illa n to tt mégegyszer körül.
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m in t a hajdankor regősei, nótázva ment 
zászlóaljával a birodalom katonai erőd
jéhez: Przemislhez. E várban zajlo ttak 
le életének legküzdelmesebb epizódjai. 
Az orosz hadsereg fölénye napról-napra 
bámulatosabban bontakozott ki. Körü l
zárták a hatalmas acélvárat s az orosz 
vaskarjaiban vo lt a kö ltő  Gyóni Géza is. 
Sorsukról a világtörténelem beszél szo
morúan. Foglyokká lettek öt hónap 
szomorú emlékeivel. Ekkor születtek 
meg legmegrázóbb versei. Verseibe 
a háború minden árnyalatát mély ér
zéssel és krisztusi szívvel vitte bele. 
Gyóni Géza tudvalevőleg evangélikus 
papi család sarja. Apja a pestmegyei 
Gyónón volt evangélikus lelkész. Azt 
a vallásos szellemet, amely lelkiségét 
fű tö tte  s amely verseiből kiütközik, 
a családi otthon légkörében szívta 
magába. A lapok megírták annakide
jén, hogy Gyóni Géza háborús kö lté 
szetének leggazdagabb szaka a krasz- 
nojarszki táborban zajlo tt le. Huszon
hathavi rabságának 160 szívet facsa
ró költeménye le tt az eredménye. 
Itten  írt verseinek gyűjtőneve: „Leve
lek a Kálváriáról és más költemények 
a fogságból." E gyűjtőnév sejteti 
azokat a szenvedéseket, amelyek meg
őrö lték  a lánglelkű kö ltő  szervezetét. 
Szenvedéseinek ágyában is szakadat
lanul dolgozott. O tt írta meg hattyú
dalát, az: „É let szeretőjét.“  E m líte tt 
műve a Vöröskereszt segítségével ju 
to t t  birtokunkba. Forgách Ilona g ró f
nő, vöröskeresztes nővér vette magá
hoz és utazása a la tt hónapokon át 
ruhája.alatt hordozta, míg végre haza 
tudta azt hozni. Egyéb költeményeit 
egy repülőgép hozta k i a várból s 
örökké hirdetni fo g já k  Gyóni Géza 
dícséretét és dicsőségét. Legszebb 
verse a: „Rab magyarok imája", mely

ben az ezeréves ország fennmaradásá
ért könyörög ih le te tt ódái szárnyalással.

A legutóbbi időben Gyóni Géza szi
bériai sírjáról nyugtalanító hírek érkez
tek. A rró l jö tt a hír, hogy cseh telepesek 
a poéta nyugvóhelyét feldúlták. Kraszno- 
jarszkban ugyanis, am ikor Csehország 
megszűnésének híre oda érkezett, a cse
hek úgy álltak bosszút a halott magya
ron, hogy a sírdombját csákánnyal szét

verték. Ez a h ír érthető izgalmat ke lte tt 
Gyóni Géza itthon i tisztelőinek körében. 
A közelmúltban érkezett meg az első 
megbízható levél, amely érdekesen be
széli el a G yóni-sir körü l lezajlo tt ese
ményeket. A levelet Horváth Gedeon 
vo lt tárkányi tanító írta, aki a hadifog
lyok kicserélése után véglegesen Krasz- 
nojarszkban telepedett le, o tt feleségül 
vett egy orosz nőt s annak birtokán gaz

dálkodik. M iko r a sírdúlás idején oda 
kimentem — írja Horváth Gedeon — 
a sírhalom körü l szerteszét emberi 
csontokat találtam. Ekkor néhány i t t  
lakott bajtársammal elhatároztuk, 
hogy a drága magyar sírt he lyreállít
juk. De ez nem ment oly könnyen, 
mert a csehek a temetőbe fegyveres 
őrséget á llíto ttak . Ennek ellenére 
mégis s ikerü lt kegyeletes tervünk 
végrehajtása. Éjnek idején belopódz- 
tunk a temetőbe, a szétszórt csonto
kat összegyűjtöttük, elföldeltük és 
Gyóni hamvai fö lé új sírhalmot emel
tünk, v irágokkal beültetve.“  Eddig a 
levél.

Évek óta sok szó esett a lapok
ban Gyóni Géza hamvainak hazai 
földbe való elszállításáról. A ham
vak hazaszálításának gondolatát Ba
logh István fővárosi tanár, a költő 
fogolytársa és meghitt barátja ve
tette fel, aki látta a haláltusáját s 
utolsó útjára is elkísérte orosz fö ld 
be ásott rideg sírjába.

M ikor Balogh István hazakerült, 
Gyóni Gézával való együttlétét s kö>- 
zös szenvedéseiket vaskos könyvben 
örökítette meg. Időközben is külön
féle hazai lapokban áldozott fogo ly
társa emlékének. A halott kö ltő  ne
véről pedig irodalm i társaságot ala
p ított. Ezen ténykedése mellett a 
hamvak hazaszállítási költségeinekMinden csendes...

Gyurka a sarokba vetve fá jó tagokkal hevert. Feje zú
go tt. Kezeit alig érezte. Fájdalmán keresztül is megmosolyogta 
az előtte lejátszódott jelenetet. Most azonban komoly félelem 
lopózott szívébe.

Mihály kését jobbjába szorítva, gonosz elszánt arccal kö 
ze líte tt felé.

— Krisztusom, ne hagyj el! —• fohászkodott. Érezte, 
hogy komoly veszedelemben forog. Teljesen k i volt szolgál
tatva a vad, kegyetlen embernek. Hiába kiáltana, senki sem 
hallaná meg. Lehunyta szemét, m intha a kín sodorta volna 
ájulásba. De élnivágyása, élni-akarása szemmé és füllé vált 
minden idegében.

— Ne hagyj meghalni, Uram! — imádkozta.
Mihály lassú léptekkel ért hozzá. Nem sietett. Ezt az 

alkalmat a végsőkig k i akarta használni.
— Hatalmamban vagy! — suttogta elégtétellel.
Álla alatt ragadta meg balkézzel a Gyurka ruháját. I r tó 

zatos erő rejtőzhetett benne! M in t a pelyhet, emelte fel a jó l 
megtermett fiú t. Félkézzel a levegőben tartotta. Kését szú
rásra emelte.

— Van még élet benned? — m ordu lt lezárt szemű áldo
zatára. Már-már beledöfte kését.

— Nem, ilyen hamar nem szabadulsz meg! — gondolt 
egyszerre mást — előbb k iokta tlak szép kenetes szóval, m int 
az apád engem.

Gyurka már arra sem érzett magában erőt, hogy a sza
badulás lehetőségével biztassa magát. Nem maradt számára 
semmi kilátás sem. Csodálatosképpen ez a tény nem ejtette 
kétségbe. M iért tartana ettől az embertől? Mit- tehet vele? 
Rosszabb nem történhetik, m inthogy megöli. De hát maga 
Jézus mondja: „Ne féljetek azoktól, ak ik  a testet megölik 
és tovább nem árthatnak!“ Igen, fia ta lon  fogja életét befe
jezni. Pedig mennyi föladat állna még előtte! Édesapja talán 
m ár tömlöcben sínylődik, k i fog ja  megmenteni? Az egész 
ország szégyen és szenvedés k ín ja it nyögi, k i fog ja  az ő he

lyét Imre gróf és Ákos mellett betölteni? Mi lesz egyedül 
szegény jó édesanyjából? Mindez rövid pillanat lefolyása alatt 
v illan t át agyán.

— Ha már meg kell halnom, gyáva nem leszek! —  dön
tö tt végérvényesen. A legrosszabbra elszántan nyito tta  fel 
szemét.

M in t teli zsákot a falhoz, támasztotta őt Mihály a nehéz 
tölgyfaasztalhoz. Megkötözve, magával tehetetlenül dőlt neki 
a fiú. A gazda szemeit ájtatosra forgatva, kulcsolt kézzel 
á llt előtte. ■' < 1

— Én édes gyermekem! mire taníto ttak téged Eperje
sen? Szomorú az én szívem, hogy rendre kell utasítanom a te 
tiszteletlenségedet. Nem fogadtad meg tanáraid szavát.

V árt egy kicsit, de Gyurka nem szólt, csak a szeme 
árulta el mélységes megvetését. A gazda ugyan más hatást 
várt szavaitól, de azért folytatta.

—• Tanáraid bizonyára óva in tettek a tolvajlástól. Te 
mégis rabló lettél. Régen észrevettem, hogy ravasz kópé 
vagy. Csillagot magadhoz csaltad. Meg drága szép nyergemet 
is eloroztad. Szegény jó Bethlen Gábor nagysága — sóhaj
to tta  álnokul — hogyha tudná, mi tö rtén t az ő ajándékával!

— Gonosztevő! — suttogta Gyurka.
— M i az fiam? mondtál val ami t ?. . .  Na igen, a leg- 

ocsmányabb tetted mégis az volt, hogy házamba is betörtél. 
Régóta tudom, hogy leveleim valaki elvette. Sokat törtem 
már a fejem, ugyan ki tehette? Erzsók vezetett rá a helyes 
nyomra: te voltá l! Valahogy meglested titkos rejtekhelyem.

— Kend tudja legjobban, hogy minden szava merő ha
zugság.

— Hiába vo lt a kockázatod! Hiába örülsz a bűnös úton 
szerzett leveleknek! Nem is valódiak. Csaléteknek készítettem 
oda a rejtekhelyre. Te, édes barátom, lépre mentél!

— Kend nem tudja, m it beszél!
(Folytatjuk.)
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fedezésére gyűjtést is indított, amely 
oly szép eredménnyel járt, hogy a 
szállítási költségek hiányon nem mú
lo tt a hamvak hazaszállítása. M ikor a 
szállíthatási engedély az orosz hatósá
gok részéről megérkezett, 1938 év tava
szán, megszervezték azt a bizottságot, 
amely kiutazandó le tt volna az exhumá
lás ellenőrzésére és a hamvak hazaszál- 
líttatása céljából. A bizottság vezetésére 
dr. Mészáros Vilmos győri ügyvéd nyert 
megbízást, aki m in t Gyóninak fogo ly
társa, szintén jelen vo lt a krasznojarszki 
temetésen, ö  is megírta egy vaskos kö
tetben, megrázó színekkel, szibériai fog 
ságuk keserveit. A  drága hamvak haza- 
szállítása azonban máig sem történt 
meg. Nem tudom, m iért nem? — A világ
háború Petőfijének teteme ma is ott por
lad a krasznojarszki vo lt fogolytábor te
metőjében. Szédítő fö ld ra jz i távolságban 
ásott sír idegen hantjai alatt álmodik 
arról az időről, am ikor az imádott, édes 
haza megszentelt földjében folytathatja 
álmait!

Benedek Vince.

Egyházi énekeink 
múltjából.

i i.

János 15:18— 19.
Még meg sem indu lt itthon a re for

máció, máris vo ltak üldözöttjei. 1526-ot 
sem írtak, máris vo ltak zaklatottjai. 
Ilyen vo lt Mária magyar királyné, II. 
Lajos későbbi özvegye, k i hajlott a 
lutheri reformációhoz, m it papjai és a 
Lutherrel fo ly ta to tt levelezés csak mé
ly íte tt a kirá lyné lelkében. Azonban ud
var? nem nézte jó  szemmel a lelki vá l
tozást: ájtatoskodását ellenőrizték, meg
h itt beszélgetéseit megfigyelték, majd 
papjait kicserélték. A k irá lyné fájdalma 
énekben zendül fe l:

„Mag ich Unglück nicht Wiederstehn: 
Bár hitemért szenvednem kell." (Dunán
tú li énekeskönyv, 364.)

Az ének e lju to tt Lutherhez, aki azt 
besorozta énekeskönyvébe ilyen jelzés
sel: „Das Lied der Königin Mária von 
Ungarn.“  O tt ta lá lju k  Luther első éne
keskönyveiben (1528., 29— 30—31. 1.), va
lam int a hazai német énekeskönyvekben. 
Német népdalból származó dallama meg
van hazai korálkönyveinkben is, de me- 
lizmák, hangkötések nélkül. Kermann 
(Krmann) Dániel fe lvidéki szuperinten
dens 1674, vagy 1680-ban fordította a 
Cithara Sanctorium, Tranovszky tót éne
keskönyve számára. Az ének II. Lipót 
rémuralmára ill ik , így is je lz i: „Vigasz
talás a hitüldözés idején.“  A múlt század 
60-as, 70-es éveiben fo rd íto tta  le tótból 
magyarra az új csabai énekeskönyv szá
mára Haan Lajos csabai lelkész, amit ké
sőbb átdolgozva a mi énekeskönyvünk 
is átvett. Jeszenszky Károly a Vasárnapi 
Újságban (1908., 23. sz.) új magyar fo r
dításban mutatta be Szügyi József zon
gora-átiratában, 2— 4-es ritm ikus beosz
tásban:

„Már hogy ha bal sors utóiért, 
Jézusomért V ilág  csúfjává lettem. 
M ert te tö ltőd meg a pohárt,

Az meg nem árt,
Hiszem, meg sem rendültem.
Közel vagy te!
Csak egy percre 
Rejtőzöl el szent Igéddel,
Gonoszt kiirtassz végképen.“

1935-ben Vietórisz József lefordítván 
az em lített Cithara Sanctorumot, ebben 
megkaptuk a harmadik magyar fo rd í
tást. (578.):

„Bár Krisztusért szenvednem kell 
S gyűlölettel ille tnek az emberek: 
Uram, a te kegyelmedből 
Nagy bajt ebből 
Nem sokáig szenvedek,
Kis ideig megkéshetik 
Az ítélet, de Igédet 
Megdönteni még sem lehet.“

Elefánty Sándor.

G Y Ó N I.
M essze-messze h ó -szaha rdkon , 
V e ríté ke s , végső tusákon

Is te n  lá n g ja  fö lb íb o ro z ta  
Iz z ó  le lk é t  bús a lk o n y o k ra ;

N agy is te n -tű z , m e ly  t is z ta  hőssé,
Szent dalossá, ö rö k  regőssé

A v a tta  őt vé r-m ocsáron  á t,
S ira tv a  hőn — h a ld o k ló  honát.

H a lá ltá n co n  hogy h u jh a jrá z o t t ;
Bukáson óh hogy z s o lo zsm á zo tt! . . .

M e rre  m ent, a fo ld  is  fe ln y ö g ö tt ;
Éhes h o lló  vá rt a rab  m ö g ö tt . . .

— S m it ann y i szív k ín -g y ö tö rv e  v it t ,  — 
K r is z tu s  szórta  véres k ö n n y e it.

S m íg  le lké re  s z á llt  a végezet,
S zívén m il l ió k é r t  v é re z e tt . . .

G á lya rabo s h a lk  v ívódások  
T ö r t  ke resz tjén  s irv e rm e t áso tt.

íg y  m ent-m ent — vé ren , rögön  já rv a  —
E g y  országért a g o lg o tá ra ! . . .

N a g y  v o lt  le lké n  bán a t, d a l,  sírás;
N a gy  v o lt  ő, n a g y : m á r t í r -ó r iá s  . . .

N a gy  v o lt  ö és végig az m arad,
M íg  m agyar fö ld  lesz  — egy ta lp a la t . . .

* # *
G yászok fö ld jé n  h o rp a d  m á r a s ir ,
N ém a szóval m essze-messze s ir  . . .

M esszünnen, h o l jégm ezős a n y á r ;
G y ó n i le lke  v iss z a -v is s z a já r  . . .

B o ly g ó  szé lle l szó l s irá m a  fe n n ;
Á ld o t t  ha n té rt hozzánk e liz e n ! . . .

Ü ze n : M esszi, nagy hó-szaha rán  
V á r-v á r  egy bús h a lo tt-k a ra v á n .

Üzen késő, vak szá za d o kn a k :
H o g y  szentek a m á r t í r - h a lo t ta k !  • . .

S m íg ann y i szív h a ln i tu d , — akar, — 
M in d a d d ig  é l fö ld jé n  a m a gya r! . . .

H on tvá ri Szabó Lajos.

Hősölc napján
Emlékezz azokra, akik az el

múlt világháború vérzivatarában 
drága hazánkért hősi halált haltak!

Segítsd azokat, akiket a világ
háború hősei árván, özvegyen, 
nyomorultan hátrahagytak!

Tiszteld, becsüld és karold fel 
azokat, akik a nagy világégésben 
megrokkantak, nyomorúságukkal 
ennek a világnak élő lelkiismere
tévé váltak.

Ne felejtsd el: érted hoztak ál
dozatot, érted haltak meg, érted 
lettek árvák, özvegyek, érted rok
kantak meg!

Emlékezz a mai idők hőseire, 
akiket a most dúló ítéletes idők 
avatnak a nemzet hőseivé!

Azokra, akik élettörvénnyé az 
áldozathozatalt tették!

Azokra, akik ezt vallják: A haza 
minden előtt!

Tiszteld, segítsd, szeresd, Isten
nek köszönd meg és kövesd őket!

L .  1 .

Népfőiskola
Orosfjázzán.

Egy, az egyházunk jövőjéért tusakodó, 
imádkozó férfi-csoport, az Orosházi Nép
főiskola előkészítő Bizottsága tartotta 
május hó 16-án első gyűlését. Min
den oldalról meghányták-vetették egy, 
az ősszel meginduló Népfőiskola ügyét. 
Ügy látta ez a csoport, hogy isten 
akaratából minden adottság együtt van 
ahhoz, hogy itt a nagy békési ev. egy
házmegye székhelyén egy ilyen misszio- 
náló „parasztiskola" elinduljon a maga 
útjára. Elhatározta ez a bizottság, hogy 
erre a célra alkalmas épületet keres. Ezt 
egyelőre bérbeveszi. Amint az épület 
biztosítva van, Püspök Űr őnagyméltó- 
ságától kér egy segédlelkészt, aki ezen 
Népfőiskola vezetője lesz. Jelen volt 
ezen a gyűlésen a nagytarcsai nép
főiskolái segédlelkész, aki minden kér
désre megnyugtató választ adott. Még 
az aratás előtt egy nagy propaganda
előadást akar tartani ez a bizottság, 
amelyre majd a nagytarcsai népfőiskola 
vezetőit kéri fel. Szeptemberben pedig 
propagandakörútra megy ez a bizottság 
az egyházmegye gyülekezeteibe, hogy is
mertesse és mindjárt hallgatókat is to
borozzon. Ügy érzi ez a bizottság, hogy 
Isten lelke lebeg ezen kezdődő munka 
felett s az Ö akaratából novemberben 
már elindulhat ez az iskola misszionáló 
útjára.



194Ü. májút. 26. H A R A N G S Z Ó 159.

M ég K apható
az újonnan megjelent egyetemes 
egyházi névtár.

A névtár — melyhez hasonló 
1913-ban jelent meg utoljára — 
tartalmazza a magyarhoni evangé
likus egyetemes egyház, a négy ke
rület, a 22 esperesség, valamennyi 
egyházközség, evangélikus fő- és 
középiskolák, szeretetintézmények, 
továbbá a lelkészek, tanítók, fel
ügyelők és a protestáns katonai 
egyház minden szükséges adatát és 
címét.

A névtár ára portóval együtt 3 
pengő. Megrendelhető a Harang
szó 30.526. számú csekklapján. 
Postautalványon 3.10 pengő kül
dendő.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T

Isten nem hagyja el az 5 népét.
Május 26. — I. Sám. 17:39—50. Hő

söket ad néki. Különösen érezzük ezt ma, 
m ikor a világháború hőseiről emléke
zünk meg. Ők nem emberi parancsot kö
vetve, szívük sugallatára hallgatva, ha
nem Istentől taníttatva értették meg, 
hogy a hazát vérük hullásával, életük 
feláldozásával is védeni kell. Jaj annak 
a népnek, melynek fia i nem hallgatnak 
erre a tanításra! Hogy pedig hogyan vál
nak egész nemzetek hősökké, ha a „se
regek Urának Istenének nevében“ indul
nak meg ellenségeik ellen, azt jó l lá t
tuk finn testvéreink nemrég lefolyt sza
badságharcában. Legyen ma találkozá
sod Istennel, hogy békében, háborúban, 
népünk szebb jövőjének hőse lehess!

Május 27. — II. Mózes 2:1—10. Ve
zetőket állít élre. Mózes csak egy azok 
között a vezérek között, akik az ótestá- 
mentom népét újból és újból vissza
vezették évezredes történelme folyamán 
a szolgaság földjéről az Ígéret földjére. 
Amelyik népet az Isten meg akarja ál
dani, jó  vezetőket állít élére, amelyeket 
meg akarja verni, elveszi annak vezéreit 
ma is. Ügy becsüljük-e mi vezetőinket, 
m int akiket Isten á llíto tt elénk ezekben 
a sorsdöntő napokban? Adjon az ő 
Szentlelke nekik ennek meglátására böl
csességet, nekünk irántuk való tiszteletre 
erőt.

Május 28. — Ésaiás 6. Prófétákat tá
maszt benne. A próféták minden korban 
úgy szeretjeinek, mint népük élő le lk i
ismerete. önmagukból indulnak ki, „tisz
tátalan ajkú vagyok“  és így látják meg, 
„tisztátalan ajkú nép között lakom“ . 
Saját bűneik meglátása és megbánása 
kapcsolja őket össze Istennel és teszi 
képessé nehéz hivatásuk elvégzésére (9.,
10. vers). Ilyen próféták kerestetnek ma 
miközöttiink is. Lépj a bűnbánat és meg
térés útjára, hogy családodban, nemze
tedben építője lehess a „szent mag“ -nak, 
amely túléli a történelem minden meg
próbáltatását.

Május 29. — Ésaiás 5:1—7. Megítéli. 
Az ítélet mindig szenvedéssel jár, azért

a Sátán művének szoktuk tartani. Pedig 
az igazi ítéletet az Isten végzi, aki nem
csak kárhoztat, hanem fel is tud men
teni. Az ő népe azért minden ítélet alkal
mával kettőre gondol: mivel érdemeltem 
én ezt meg, mit kell tennem, hogy az 
ítélő bíró felmentését megnyerjem? így 
lesz minden ítélet végeredményben „örök
életre vivő keskeny út“ -tá számára. Így 
tekintünk-e mi Isten ítéletére?

Május 30. — Ezék. 37:1—14. Sírba 
viszi — visszahozza. Isten az élet Istene, 
aki nem gyönyörködik egyetlen bűnös
nek halálában sem. Hogyan kívánná egy 
egész nép halálát?! A halált csak mi

Hősi emlék a véráztatta 
uzsoki szorosban.

magunk készíthetjük elő a magunk szá
mára bűneinkkel. Történelmünk azt b i
zonyítja, hogy visszahozott eddig még 
minket is mindig a sírból. Vigyázzunk, 
hogy miattunk be ne záruljon e sze
gény nép fö lö tt örökre a sír szája.

Május 31. — Zsolt. 100. Ki népei vagy
tok? Isten irántunk való hűségét, hősö
ket, vezéreket stb. teremtő kegyelmét 
akkor tapasztaljuk meg igazán, ha e kér
désre a zsoltár 3. versével tudunk vála
szolni. A válasz azonban nem lehet egy
szerűen a száj hangoskodása, hanem: 
„szolgáljátok az Urat örvendezéssel.“ 
„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, 
tornácaiba dicséretekkel.“

Június 1. — Ésaiás 63:15—17; 64: 
7—8. Ne haragudjál Uram felettébb! 
Ezek az igék Ésaiásnak népéért való 
imádságából vannak véve. Érezzük mö
göttük az övéiért aggódó lélek minden

fájdalmát, bűnbánatát, Isten kegyelmére 
való reáhagyatkozását. Vigyük mi is 
imádságainkban ilyen féltő aggodalom
mal és mégis Isten kegyelmében való 
bizakodással Isten elé mindannyiunk 
ügyét, akkor nem fogunk áldozatul esni 
az ő haragjának, mert: Isten nem hagyja 
el az ő népét.

Dombi László.
► ♦ ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ a  ► •  4

K A R C O L A T O K
Guruló Koronák.

Szédítő iramban vágtat a törté
nelem szekere. Roppant kerekei 
alatt országok zúzódnak szét, sze
létől királyi koronák hullanak alá 
büszke főkről.

Minő lélegzetállító tény az, hogy 
az utolsó öt év alatt tizenegy ál
lamfő hatalma vált semmivé: 1936- 
ban XIII. Alfonz spanyol király, 
két év múlva Azana spanyol köz- 
társasági elnök, 1937-ben Hailé 
Szelaszié abesszin négus, 1938-ban 
Miklas osztrák köztársasági elnök, 
ugyanaz évben, Benes Eduárd cseh 
köztársasági elnök, 1939-ben Ah
med Zog albán király, ugyancsak 
1939-ben Mosczicky lengyel köz- 
társasági elnök, legutóbb pedig 
Haakon norvég király, Vilma hol
land királynő, Sarolta luxemburgi 
nagyhercegnő és Lipót belga ki
rály volt kénytelen országát el
hagyni.

Isten óvja drága magyar hazán
kat! Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A

A nyugati háború — úgy látszik — 
elérkezett döntő szakaszához. A németek 
elfoglalták egész Hollandiát, bevonultak 
Belgium fővárosába Brüsszelbe, elfog
lalták a hires belga erődöket, áttörték 
a Maginot-erődvonal szélét és most fran
cia földön nyomulnak előre. Hogy cél
juk Páris-e, vagy az Anglia felé eső 
francia tengerpart, azt most még nem 
tudni. — A szövetséges hadsereg főpa
rancsnoka a védekező szellemű Gamelin 
tábornok helyett a támadó szellemű 
Waygand francia tábornok lett. —• Ame
rika meggyorsította fegyverkezését. — 
Olaszország valószínűleg ^zintén belép 
a háborúba. — Németország százezer 
márka értékű anyagot adott a magyar 
árvízkárosultaknak. — A MÁV. elnök
igazgatója vitéz Horthy István lett.

Férfiintelligenciánk részére rendez 
evangéüzációt az Országos Luther Szö
vetség augusztus 24. estétől 27. estéig 
a Keresztyén Leányegyesületek tihanyi 
üdülőjében. Felvilágosítással szolgálnak 
dr. Gyimesy Károly Budapest. I., Ver- 
bőczy-u. 28. és Sréter Ferenc Budapest, 
VIII., Eszterházy-u. 12.
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AZ EGYHfiZJ_ESZTENDŐ

Szentháromság u. J. vasárnap.
78. Z s o ltá r  1—7. v.

Figyeld meg, milyen összefüggés van 
az ige és a mai nap között. Mindkettő 
tanít. A múlt nagy tettei által tanit. 
Értünk véghez v itt nagy tettek által ta
nit. Ezekben megnyilatkozó áldozat tö r
vényére tanít: hogy a mi élettörvényünk 
is ez legyen. Gondolj hőseink értünk ho
zott áldozatára. Gondolj Istennek leg
nagyobb áldozatára, amit a kereszten 
hozott. Ez erőnk forrása és reménysé
günk alapja. Aki ilyen nagy áldozatot 
hozott értünk, Abban bízhatunk!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy múltúnk és jövendőnk Isten 

kezében van és ő  szab irányt életünknek 
bölcseségének mértéke szerint.

Hogy nagyságos dolgait láthatjuk a 
múltban, ahonnan előcsillog értünk ho
zott áldozatának szépsége.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy elevenítse fel emlékezetünkben 

mindazt, amit ö  te tt és mások tettek 
értünk.

Hogy adjon magyar népünknek hős 
fiakat és indítson az áldozat törvényé
nek élésére mindnyájunkat.

H Í R E K
Itödtós lesz

e hó 26-án, vasárnap délelőtt 11.15 óra
kor a bécsikaputéri templomból. Prédi
kál Egyed Aladár szegedi tb. főesperes. 
Énekek a Dunántúli énekeskönyvből 10. 
(tíz), 439. (négyszázharminckilenc) és a 
nemzeti himnusz. — Orgonái Várkonyi 
Endre. Karének: Händel G. F.: ..Letűnt 
a nap. . Énekel a Kelenföldi Evangé
likus Egyházi Énekkar Weltler Jenő 
karnagy vezényletével. A szólót Lőrincz 
Zsuzsa énekli.

Győr. Az egyházközség- 75.000 pengő 
aláptőkével néhány héten belül megkez
di második úgynevezett nádorvárosi 
templomának építését. — Ugyancsak 
templomot épít Győr egyik fiókegyház
községe, Bácsa is. I t t  a református hí
vekkel közös imaház épül. A kis gyü
lekezet már is megvette a szükséges 
téglát, amelyet a győruivárosi, révfalui 
és győrujfalui evangélikus gazdák in
gyen fuvaroztak ki, dicséretre méltó h it
testvéri szeretettel.

Pápa. Pünkösd első ünnepén tartotta 
a gyülekezet volt, buzgó lelkészének, 
Mesterházy Lászlónak arcképleleplező 
ünnepélyét. A tanítványok nevében be
szélt dr. Szabó Kálmán, a gyülekezet 
nevében pedig dr. Huszár István fel
ügyelő. Az ünnepélyen megjelent dr. 
Antal István államtitkár és dr. Ágh Já
nos miniszteri osztálytanácsos s a volt 
lelkész hozzátartozói. A'z igaznak emlé
kezete áldott!

Kassa. Május hó 25.-én szombaton 
este 8 órakor a Schalkház nagytermé
ben az Országos Luther-Szövetség a 
magyar árvízkárosultak javára ünnepi 
estet rendez. Május 28.-án evangélikus 
nap lesz Kassán az Országos Luther- 
Szövetség rendezésében, hogy Kassa fel- 
szabadulását kövesse a lelkek megújho
dása. Az ünnepi esten, istentiszteleten, 
konferencián közreműködnek: D. Raffay 
Sándor püspök, Szohor Pál, Zsedényi 
Béla, Peschkó Zoltán, Évi Liivak, Kenéz 
Lilla, Kemény Lajos, Mády Zoltán, Joób 
Olivér, Bonnyai Sándor, dr. Sziklay 
László, Marcsek Jánosné, báró Rad- 
vánszky Antal, Zsedényi Béla dr.

A lelkészevangélizációt a MELE ez 
évben augusztus 19. estétől 23. estéig 
tartja  Gyenesdiáson. Az evangélizáció 
szolgálatát Túróczy Zoltán püspök 
fogja végezni.

A pedagógusevangélizáció a folyó 
évben Miskolcon lesz június 24. estétől 
28. estéig. A szolgálatot ez évben is 
Túróczy Zoltán püspök végzi. Felvilá
gosítás kapható: Nyíregyházán az Evan
gélikus Püspöki Hivatalban.

A gyülekezeti közösségek evangéli- 
záló és hitmélyítő konferenciája ez év
ben Orosházán lesz augusztus második 
felében. Közelebbi híradással később 
szolgálunk. Felvilágosítást: Tóth László 
Orosháza, Hajnal-u. 1. és Sréter Ferenc 
Budapest, VIII., Eszterházy-u. 12. ad.

Kötcse. Május 13.-án az evangélikus 
ifjúság a „Gazdakör“  helységeiben jó l 
sikerült magyarnóta-estet rendezett. 
Május 19.-én az iskolásgyermekek az 
„Anyák napját“ tartották meg, mely
nek önkéntes adományait az újonnan 
beszerzendő harmóniumra fordítjuk. 
Mindkét ünnepélyt Horváth Pál evan
gélikus kántor-tanító rendezte.

Csővár. A budapest-kelenföldi egy
házi vegyeskar egy tíztagú társasága 
Szántó Róbert lelkész és Weltler Jenő 
karnagy vezetésével május 19.-én meg
látogatta a csővári gyülekezetei. Szántó 
Róbert a délelőtti istentiszteleten elvé
gezte a szolgálatot, délután pedig val
lásos est volt, amelyen a kelenföldi éne
kesek szebbnél-szebb egyházi énekeket 
adtak elő, Szántó Róbert lelkész pedig 
előadást tartott.

Soltvadkert. A soltvadkerti vasárnapi 
iskola és missziói gyermekszövetségnek 
85 tagja van. Van már 85 kötetből álló kis 
könyvtáruk, mely a gyermekek áldozat- 
készségéből és a gyülekezet adományá
ból állt elő. Van énekkaruk is. Minden 
szombat d. u. mese és vasárnap d. u. 
bibliaórát tartanak. — A legutóbbi 
műsoros összejövetel bevétele 57 pengő 
volt, melyből 30 pengőt Kunos Jenő 
missziójára és 20 pengőt az elpusztult 
finn falvak felépítésére küldöttek el. A 
missziói gyermekszövetségi bélyegekből 
30 pengő volt a bevétel ebben az esz
tendőben.

Takácsi. Pünkösd második ünnepén 
ikta tta  be az esperes megbízásából 
Bácsi Sándor pápai lelkész hivatalába 
dr. Horváth Károly felügyelőt és Pámer 
István másodfelügyelőt. A szervezés 
alatt álló missziói kör elhatározta, hogy 
önálló missziói gyülekezetté való alakú- 
lását kéri

A Celldömölki Evangélikus Ifjúsági 
Egyesület a Kemenesaljái egyházmegye 
tizenöt gyülekezetét látogatta meg ed

dig. A gyülekezet-látogató ifjúsági 
csoport tagjai verseket, énekeket és 
előadásokat tanultak, amelyek főleg 
paraszt egyházi mivoltunkat domborí
tották ki. Áldás fakadna egyházunkra 
ha minden nagyobb evangélikus ifjúsági 
egyesület ilyen falujáró csoportokat 
szervezne nem felejtvén, hogy mi misz- 
sziói egyház vagyunk.

Adományok, ö z v . O v á d y  Dénesné  
pápai lakos, unokája keresztelése alkal
mával a nagyacsádi evangélikus leány
egyháznak ezüst keresztelőedényt ado
mányozott. Isten áldja meg a jószívű 
adakozót! — ö z v .  Pá n c z é l  J á no s né  
szül. Molnár Mária a nagygyimóti gyü
lekezetnek 10 pengőt hagyományozott 
a végett, hogy évi kamatjából az iskolai 
növendékek jutalomkönyvet kapjanak. 
— Német h  E s z t e r  sajtoskáli lakos 5 
pengőt adományozott a Harangszónak, 
édesanyja emlékére, aki a Harangszót 
„nagyon' szerette olvasni“ . Isten áldja 
meg az adakozót és adományát, hogy 
általa mások is nagyon szeressék olvasni 
a Harangszót.

Evangélikus Leánykonferencia Ka- 
pernaumban. Krisztus hív minden leány- 
leiket. Ö akar szólni hozzánk ez év 
június havában (20-tól 27-ig) Gyenes
diáson. Ö meg akarja oldani az ilyen 
problémáinkat: milyen helyet foglaljon 
el az evangélikus leány otthon, a mun
kájában, a társas érintkezésben, a há
zasságban, a haza szolgálatában és a 
gyülekezeti életben. Azt szeretnénk, ha 
e konferencia után meggazdagodva té r
hetnél haza. Boldogan Krisztussal! S ha 
elfogadtad Krisztust akkor legyen élted 
egy kis szikra, mely sok-sok szívet 
lángra lobbant. Jertek kedves leánytest
véreim, legyünk minél többen együtt 
ezen az első evangélikus leánykonferen
cián, ahol lelki, testi üdülést találunk. 
A konferencia június 20—27-ig tart, te
hát nyolc napig, hogy a balatoni ked
vezmény érvényes legyen: oda egész 
jegy, nyolc napi ott-tartózkodás után 
ingyenes a visszautazás. Napi szállás, el
látás 2 pengő, jelentkezési díj 3 pengő, 
tehát 16 pengő és 3 pengő. Jelentkezési 
határidő június 5. dr. Deák Jánosnénál 
Sopron, Felkelő-ut 42., aki bővebb fe l
világítással is szívesen szolgál.

Nyaraljunk Kapernaumban, Gyenes
diáson a Balaton mellett! Mindazokat, 
akik csendes pihenő mellett hittestvéri 
közösséget keresnek, szeretettel h ívjuk 
Kapernaumba az Evangélikus Lelkész
üdülőbe. Az üdülő első sorban a lelké
szeket és azok családtagjait látja ven
dégül, de ha hely van, szívesen lát má
sokat is. Kapernaum Gyenesdiás leg
jobb pontján fekszik egy több mint 
5000 négyszögméteres kertben. Napi ta r
tásdíj egyházi alkalmazottak részére: 
10. napig 3.50 P, 20. napig 3.20 P, 20 
napon túl 3 P. Nem egyházi alkalmazot
tak naponta személyenként 50 fillérre l 
többet fizetnek. A fenti összeghez 10% 
járu l még hozzá az ágynemű használa
táért és a kiszolgálásért. Naponta há
romszori étkezés, mely közös. Minden 
vasárnap délután Kapernaumban isten- 
tisztelet van, naponta pedig reggeli és 
vacsora után közös áhítat. Bővebb fe l
világosítást Menyhár István evangélikus 
lelkész, Keszthely, nyújt. Kérjük a m i
előbbi jelentkezést. Jelentkezésnél 10 
pengőt kell fizetni, mely összeg a tartás
díjba beszámíttatik.
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Verskötetemre nagyon kevés előjegy
zést kaptam, tehát tudatom, hogy a 
könyv nem fog megjelenni. — özv. 
Vargha Gyuláné.

H A T Á R  O K O N  T Ú L
A világrengető események, amelyek 

nyugaton most zajlanak le, az érdeklő
dés középpontjába állítják Hollandiát, 
Belgiumot és Luxemburgot. A Magyar 
Ut nyomán it t  közöljük tájékoztatásul 
a rájuk vonatkozó alábbi adatokat:

Hollandia. Királyság. Uralkodója V il
ma királynő. Területe 34.225 négyzet- 
kilométer. Lakosainak száma 8,488.000. 
Békebeli hadseregének létszáma 19,700, 
a kiképzett tartalék 300,000 fő. Hadi- 
repülőgépeinek a száma 120. Fővárosa 
Amsterdam 785,660, székvárosa Hága
488.000 lakossal. Gyarmatbirodalma: Hol- 
land-lndia, Holland-Nyugatindia, 2 millió
300.000 négyzetkilométer, 70 millió la
kossal.

Belgium. Királyság. Uralkodója III. 
Lipót. Területe 30,444 négyzetkilométer/ 
Lakosainak száma 8,300.000. Állandó 
hadseregének létszáma 66,000 fő. Hadi- 
repülőgépeinek száma 380. Fővárosa 
Brüsszel 900,000 lakossal. Gyarmatbiro
dalma: Belga-Kongó, Ruanda, Urundi 
mintegy 2,800.000 négyzetkilométer, 13 
m illió 500 ezer lakossal.

Luxemburg. Nagyhercegség Belgium, 
Németország és Franciaország határá
nak találkozási pontján. Uralkodója Sa
rolta nagyhercegnő. Területe 2,586 négy
zetkilométer, lakosainak száma 300,000. 
Fővárosa Luxemburg 58,249 lakossal. 
Számbavehető hadserege nincs. Vámkö
zösségben él Belgiummal és francia be
folyás alatt áll.

K Ü L Ö N F É L É K
Az új adórendelet szerint felemelik 

a forgalmi és fogyasztási adót. A do- 
hánynemüek ára átlag 20—25%-kai lett 
magasabb.

142.336 agglegény él az országban. 
Az adóköteles agglegények 50%-a 30— 
34 év között van.

A Vatikán lapját, az Osservatore Ro- 
manot Olaszországban nem olvassák, sőt 
Milánóban a főtéren angolok franciák 
elleni tüntetés közben máglyába gyűjtve 
elégették. Azért teszik ezt, mert -— mint 
mondják — a pápa lapja Anglia és 
Franciaországhoz húz.

Óriási felhőszakadás volt a pünkösdi 
ünnepekben Hódmezővásárhely környé
kén. Nagy jégszemek tönkretették a ha
tárt. A villám több helyen lecsapott és 
több embert agyonsujtott.

Olajat sejtenek a Balaton alatt. A
Magyar-Amerikai Olajipar Rt. Siófok 
környékén talajkutató méréseket végez. 
Ezt azzal magyarázzák, hogy a zalai 
olajmezők szélső határát az olajkutatók 
a Balaton alatt sejtik.

Gyapjútárház építése indult meg Cse
pelen. A tárházban 1500 tonna gyapjút 
lehet elhelyezni.

Ú J  K Ö N Y V E K
Május elején megjelent Kiss Béla 

csernátfalusi (Brassó megye) evangéli
kus lelkész teológiai magántanári dolgo
zata: „A  teológia naturális problémája“ 
címmel. A kb. 90 oldalas könyv megren
delhető a Keresztyén Igazság szerkesz
tősége (Sopron, Arany János u. 9.) köz
vetítésével. Ára 3 pengő. Segédlelké
szeknek és teológusoknak 2 pengő. Ren
deljük meg! Olvassuk! Terjesszük!

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Születés. Horváth Ferenc nagyacsádi 

tanítót és nejét, Ovády Máriát Isten 
fiúgyermekkel ajándékozta meg, aki a 
szent keresztségben A t t i l a ,  F e r e n c  
nevet kapta.

Eljegyzés. Molnár Dénes és galsai 
Polgár Ida leányát J o l á n t  eljegyezte 
T ó t h  S á n d o r  missziói segédlelkész, 
Tóth János és Tóth Zsuzsanna fia, Pápa. 
Minden külön értesítés helyett. — 
N a g y s z e b e n i  G a b i t  eljegyezte Szé 
k e l y  L ó r á n t  m. kir. főhadnagy, 
Pécs. — B e r t a l a n  I mr e  evangélikus 
kántortanító, Sömjénmihályfa és Gö ny e  
Esz t er ,  Mihályi jegyesek. Minden kü
lön értesítés helyett. — F e h é r  I r m á t  
Ostffy asszony fa, eljegyezte W eh o f er 
M i h á l y  oki. gazda, nagybérlő Pád
puszta. Minden külön értesítés helyett.

Esküvő. E r d é l y i  O l g a  áll. tanító- 
nőképző-int. tanár és V a r g h a  S á n 
d o r  esperes-lelkész május 22.-én ta rto t
ták esküvőjüket Budapesten a Vilma- 
királynő-úti templomban.

Halálozás. O k á l y i  G u s z t á v  A d o l f  
nyug. evangélikus lelkész május 9.-én, 
75-ik életévében váratlanul elhunyt. — 
D r. L u m n i t z e r  Bé l áné  szül. Nyilas 
Erzsébet május 20.-án életének 49-ik, 
házasságának 27-ik évében elhunyt. — 
Feltámadunkl

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Dr. K A. Hódmezővásárhely. Meg

felel. Előre is hálásan köszönöm. — 
M. A. Szentivánfa. özv. M. E.-né Ung- 
vár. B. Gy.-né Békéscsaba. A kül
dött staniolt és bélyeget köszönjük. — 
K. M. Budapest. A legutolsó egyetemes 
névtár, mint lapunk más helyén is ol
vasható, 1913-ban jelent meg. Elismerő 
sorait köszönjük. Azt hisszük, hamar 
elfogy. — Felügyelő. Igen! A névtárt 
eddig is több világi vezető rendelte meg 
s hisszük, hogy ezután is számosán ren
delik majd meg.

T. L. Lébény. 1940. okt. 1-ig rendezte 
hátrálékát. — Z. Gy.-né Pápa. 1941. jú 
lius 1-ig. — P. D. Rákosszentmihály. A 
beküldött összeggel ez év március 1-ig 
rendezte hátrálékát. Esedékes folyó évre 
még 4 P . — ifj. J. P.-né Kiskőrös. A 
beküldött összeg 1939. évi hátrálék! Ese
dékes folyó évre 4.80 P. — K. J. Duna- 
szerdahely. Ez év okt. 1-ig. — özv. M. 
J.-né Répcelak. Ez év július 1-én. — 
B. I. Felsőszeli. A beküldött összeggel 
ez év okt. 1-ig rendezte előfizetését. — 
J. P. Egyházasdengeleg. Folyó év vé
géig összesen 5.60 P esedékes.

M A G Y A R  G A Z D A
30 millió az árvízkár, amiből 6—8 

m illiót a magánosok szenvedtek, házaik 
megsemmisülése, vagy megrongálása ál
tal. Utak, hidak, vasút helyreállítására a 
kormányzat eddig 3.4 milliót már folyó
sított. 31 törvényhatóság 13,947 lakóház 
bedőlését jelentette be. Teljesen 4000 
épület omlott össze. A lakóházak fö l
építésére 6 millió kell. Erre gyűjtés út
ján 3.5 millió máris rendelkezésre áll, a 
többit a kormány adja.

Kedvezményes kölcsönt ad szikes ta
laj javítására a földmívelésügyi minisz
térium az 1—50 holdas kisgazdáknak. 
A kölcsön összege holdanként 150 P és 
12 évre szól. Két évig kamatmentes, \ 
azután 2%os kamattal 10 év alatt fize
tendő vissza.

Milyenek a mezők? Két veszedelem
től kellett félteni a mezőt. Az egyik a 
téli fagy veszedelme. Ez nem volt olyan 
nagy, mint gondoltuk. A másik veszede
lem az árviz már sokkal nagyobb volt. 
Sok helyen kimosta, másutt beiszapolta, 
ahol rajta maradt, o tt pedig kiölte a 
víz a vetést. Az árvíz okozta mezei kárt 
még nem lehet tudni.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60—17.05, árpa 18.10—22.60, zab 
20.90—21.15, kukorica 22.20—22.45 pengő 
métermázsánként.

Sertésárak. Ila uradalmi 136, la sze
dett 130— 136, Ila szedett 122— 128, Illa 
szedett 110— 114, la öregsertés 118—129, 
angol tőkesertés 136, la angol sonka
süldő 124— 136 fillé r kilónkénti élősúly
ban.

A bonyhádi evangélikus gimnázium
nak fenntartósága nyugdíjazás folytán 
megüresedett rajztanári helyettes, illetve 
rendes állásra a szabályszerű illetmé
nyekkel pályázatot hirdet. A fenntartó- 
ság fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a megválasztott rendes tanárnak 
a rendes tanári fizetést csak akkor fo 
lyósítja, ha a V. K. M. úr e minőségében 
elismeri és részére a rendes tanári álla
mi fizetéskiegészítést folyósítja.

A megválasztott tanár csorbítatlan i l 
letménye mellett külön lakás és élelme
zésért kívánatra a Diákotthonban felü
gyeletet tartozik teljesíteni. Zenéhez ér
tő előnyben részesül.

Az állammal kötött szerződés értel
mében az újonnan választott tanár álla
mi kinevezés alatt áll.

\  V. K. M. úrhoz intézett pályázati 
kérvényeket kellően felszerelve a gimn. 
igazgatósághoz f. é. junius hó 20.-ig 
kell beküldeni. Okmányokkal igazolandó 
az életkor, vallás, családi állapot, ma
gyar állampolgárság, végzett tanulmá
nyok, oklevél .esetleges tanári szolgá
lat s a katonasághoz való viszony. — 
Pályázónak továbbá igazolnia kell, hogy 
nem esik a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 
1939:IV. t. c. 1. és 5. §-aiban megha
tározott korlátozások alá. Ezenkívül kü
lön írásbeli nyilatkozat küldendő be a 
H ív . Közi. folyó évi 7. számában (126. o.) 
található szövegminta szerint.

Az állást szeptember 1.-én kell el
foglalni. 1—2
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HARANGSZÓ PERSELYE.
A kővetkező adományok folytak be :

özv. Szekér Jánosné Siófok, Szabó 
Lajos Pápa, dr. Páter Jánosné Bpest, 
Szabó József Celldömölk, Nemeshegyi 
Mátyásné Feled, Turek Gézáné Nagyka
nizsa, Pethő Ferenc Kemenespálfa, Ta
kács István Felsőszeli, Weiczl János 
Dombóvár, Rosta Gy. Ferenc Kemenes
pálfa, Sándor József Kemenesmagasi, 
Nagy Sándor Celldömölk, Pesti József 
Sárszentlőrinc, Makker István Ujmalom- 
sok, Kaposi Sarolta Nagykáta, Gálffy 
Miklósné Diósförgepatony, Bazsó Ferenc 
Pápa, Smikli Gizella Győr, Bödecs Zol
tán Bpest, Győrffy Gizella Börcs, Szo- 
mora Máté Győr, Buchlovics István Far- 
nad, Hetyéssy Lajos Mesterháza, Hor
váth Kálmán Nagykanizsa, Majer Márton 
Rákoskeresztúr, Takács Józsefné Rákos
szentmihály, Varga Ferencné Balatonke
nese, Mikus Jánosné Komárom 10—10 
fillér. — Németh Béla Győrüjfalu, Schnel
ler Ilona Szeged 12—12 fillér. — Bo- 
tyánszky Jánosné Mezőtúr, Benkő Ist
ván Veszprém, Mészáros Lajos Rép
celak, Bolla Ferenc Zalaistvánd, Sven- 
dor István Zalaistvánd, Bánfalvi Ig
nác Nagykanizsa, Finta Gáborné Söm- 
jénmihályfa, özvegy Huszár Ódor Sán- 
dorné Nagysitke, Horvay Sándor Ve- 
csés, Csicsel János Mezőtúr, Végvári 
Miklós Ujdombóvár, Rohony Pál Bat- 
tonya, özv. Farkas Antalné Körmend, 
Kovács Ilona Bánszállás, Simon Lajos 
Hács, Schmelcer Mihály Lajoskomárom, 
Bárány Lajos Bácsa, özv. Fleischacker 
Istvánná Rákosszentmihály, özv. Baka 
Jónásné Vácbottyán, Szőri Jánosné Fót, 
Bakó József Békéscsaba, Imre István 
Bársonyos, Borbély János Szombathely, 
Széli Kálmán Meszlen, Sifter István Za
laistvánd, Forgó Sándorné Dombóvár, 
özv. Zsednai Györgyné Lajoskomárom, 
Holczhammer Mátyás Lébény, özv. Né
meth Ferencné Barlahida, Farkas Szabó 
Jenő Győrszabadhegy, Czimmerman 
Gyuláné Borsosgyőr, özv. Balázs Ist
vánná Győr, özv. Jánossy Pálné Sasha
lom, id. Wanderer József Lajoskomá
rom, Bánfalvi Ignác Nagykanizsa, Zsi- 
ray István Ujmalomsok, Fráner Imre 
Kőszeg, Krajtsi Pál Balassagyarmat, 
Kohlmann Margit Kiskunhalas, Zalatnai 
Jenő Jolsva, özv. Szalai Gáborné Bá- 
bonymegyer, Beyer Vilmos Kőszeg, Len
gyel István Gércze 20—20 fillér. — özv. 
Németh Istvánné Győrujfalu, Kecskeméti 
Istvánné Sömjénmihályfa, özv. vitéz Nagy 
Jánosné Kispest, Netusi Lászlóné Győr, 
Sztrokay László Edve, özv. Biró Pálné 
Békéscsaba, Ágoston János Szombathely, 
Jakisa Lajos Budafok, Illés Pál Marcal- 
gergelyi,' Németh Ferenc Budafok, Wel
ler Dániel Győr, Marton Géza Kőszeg, 
Petrovics János Csór, Polgár József 
Körmend, Weller Dániel Győr, Barcza 
Géza Nagykálló, Káldos Sándor Márton- 
fa, Tóth Mihály Beled, Lajzs János Ba
latonalmádi, Hudy Károly Rákoscsaba, 
Haas Lidia Levoca, Sztrokay László Ed
ve, Pauer Imre Sárvár, Polgár József 
Körmend, Szabó József Celldömölk, I l 
lés Pál Marcalgergelyi, Ágoston János

Szombathely, özv. Lázár Jánosné Bala- 
tonfüzfő, Dömötör Lászlóné Szeremle 
22—22 fillér.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő ma már 
európai hírű. Fedett gyógymedencék, 
ivócsarnok, inhalatórium, strandfürdő, 
hullámfürdő. PáratLanul eredményes fü r
dő-, ivó- és belélegzőkurák. A Szobosz- 
lói „Gyógyvíz“ és a szénsavval telített 
„Hajduvíz“ mindenütt kapható. A fü r 
dőt Hajdúszoboszló 73 és 80 fokos sós-, 
jódos-, brómos-, hidrocarbonatos hév
vizei táplálják. 2000 lite r forróvíz per
cenként. Magyar és németnyelvű ismer
tetővel készséggel szolgál a fürdő

Igazgatósága.

Idősebb urinő mellett személyi teen
dők ellátására, társalkodásra keresek 
olyan jó megjelenésű, megbízható, sze
rény középkorú nőt, k i a háztartásban 
is jártas. Cím: válaszbélyeg ellenében a 
kiadóhivatalban. 1—2

Magányos nyugdíjas tisztviselőnél — 
kétszobakonyhás háztartása elvégzésé
re — jó l főző, minden munkát elvégző 
házvezetőnő állandó otthonra talál. Élet
rajzzal, esetleg fényképpel ellátott aján
latok: Nyugdíjasnak postrestante, Csor
na, küldendők. 1—1

Hase-féle Kirchengeschichte újonnan 
6 kötetben kéz alatt eladó. Cím válasz
bélyeg ellenében a kiadóban. 1—1

A rozsnyói evangélikus kereskedel
mi középiskola hazánk első és egyetlen 
kereskedelmi középiskolája. A nemrég 
felszabadult Felvidék egyik leggyönyö
rűbb fekvésű városkájában a múlt év 
szeptemberében alakult ez az iskola fiú- 
és leánytagozattal, m int a cseh megszál
lás alatt megszüntetett evangélikus fő 
gimnázium jogutóda. Az iskola fokoza
tosan négy évfolyamra épül ki, a negye
dik évfolyam végén érettségivel. Az is
kolával kapcsolatban külön leány- és 
külön fiúinternátus is nyilt. Az inter
nátusba való felvételért június 15-ig le
het jelentkezni, ellátási díja havi 60 P. 
Ev. tanítók, lelkészek gyermekei és ár
vái kedvezményt kapnak. Iskolai és in- 
ternátusi tájékoztatót az igazgató szí
vesen küld az érdeklődőknek. 1—3

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

Az eredeti kisméretű

L u t!ier«rézsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa  Lajos vésnóki m&intézete.

Bélyegzők, Jelvényük é« zé tz léczegok g ye rtá ta . 

S s o m b a i í i e l y ,  P ö s p S k -h a s á r

A pécsi Baldauf Gusztáv Női Otthon
ban folyó év szeptember havára meg- 1 
üresedik pár internátusi hely. Felvételt 
nyerhetnek középiskolás leányok és 
egyetemi hallgatónők. Az Otthon na
gyon olcsón igen jó  ellátást, felügyeletet 
és lelkigondozást is nyújt. Az Otthont 
győri diakonisszák vezetik. Érdeklődők 
forduljanak az Otthon vezetőségéhez: 
Pécs, Rét-u. 45. Nyárra nyaralókat és 
üdülőket felveszünk! 2—3

Saját készitményü útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
ó választékban és a legolcsóbb árban

M U T  H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s u l  2 .

Kölcsönsegélvző épü le t
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Endréné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

5—8

A soproni evangélikus gyülekezet 
diákinternátusában a folyó iskolai év 
végével néhány hely felszabadul. Fel
vehető a soproni középiskolák bármelyi
kébe járó tanuló. Gondos nevelés, szi
gorú tanulmányi felügyelet, elsőrendű és 
bőséges házi koszt napi ötszöri étkezés
sel az internátusbán. Felvétel iránt ér
deklődőknek készséggel nyújt részletes 
tájékoztatást, válaszbélyeg ellenében, 
Hanzmann Károly soproni lelkész, Tem
plom-utca 17. I. 3—3

¥ 1 R Á € I9 T ,
K O S Z O R Ú T

r legolcsóbban

csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap I

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)
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L a p tu la jd o n o l: 
Dunántúli Luther-8z(vetstg.

Meg|ilin ik minden yuárm p.

Ingy«n m t l lé k l it  tanév a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther. Erós vár a ml Istenünk, 

Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha 0 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunk/

A  H araagud  
• x . r k .a i tó - k l .d ó k lT .U li

GYŐR
I I . ,  P e tő íi-té r 2.

E lőfizetési á ra : 
negyedévre 1 P 28 fillé r, 

félévre 2 P  40 fillé r, 
egy évre 4 P  80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá r; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszám la: 30,628.

Most kövesd Jézust!
Lön pedig, m ik o r ménének, valaki 

monda néki az úton: Követlek téged, 
Uram , valahová mégy!

Lukács 9, 57.

Ennek a mai vasárnapnak a textusa három olyan 
emberről szól, akikkel Jézus az ő követéséről váltott 
szót.

Nem sok az, amit megtudunk felőlük. Nem tud
juk  a nevüket, nem tudjuk azt sem, mi lett a további 
sorsuk.

De egyszer majd találkozni fogunk velük, akkor, 
amikor az emberek minden időkből és nemzetségek
ből egybegyüjtetnek. S akkor majd meg fogjuk 
látni, hogy életük történetének azon a napon író
dott a legfontosabb lapja.

Mert azon a napon találkoztak Jézussal.
„Lön pedig, mikor ménének“ , olvassuk. Csodá

latos darab út volt az, amelyet Jézus oldalán tettek 
meg, ilyen beszélgetést folytatva.

Sokan azt mondják, bárcsak Jézus idejében éltek 
volna. Olyan könnyű volt akkor az embernek talál
kozni Jézussal és megragadni lelke üdvösségét.

De tévednek. Ma könnyebb Jézussal találkozni.

Jézus ma is itt jár-kel közöttünk s hozzánk csatla
kozik, az örökkévalóság felé vivő úton haladtunkban. 
Beszédbe ereszkedik velünk. S vannak közöttünk 
akárhányan, akik meghallották, mit mondott nekik 
Jézus szelíd és mégis hatalmas szava.

A textusunkban szereplő három ember, úgy lát
szik, gyönge, határozatlan jellemű ember volt. Van 
azonban olyan vonás is az elbeszélésben, amely arra 
mutat, hogy derék, jóindulatú emberek voltak. Gon
doltak a hozzátartozóikra.

Arra volt azonban hajlamuk, hogy kitérjenek a 
döntés elől. Szeretteik felől nemcsak jó  gondolataik, 
hanem jó  szándékaik is voltak. Követni követték 
volna Jézust. Csak nem akkor mindjárt. Voltak egyéb 
tennivalóik, amelyeket előbb meg kellett tenniök.

Hányán, de hányán hasonlítanak hozzájuk! Derék, 
jóakaratéi emberek, sok vallásos vágy és gondolat 
foglalkoztatja őket. Telve vannak jó  szándékkal. A 
megtérés szándékával is. Valami azonban mindig ú t
jukba akad. Valami csekélység. Mégis elég arra, 
hogy elhalasszák miatta a döntést.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Trianont évforduló.
Ha a világeseményeket figyeljük, 

anélkül, hogy rémeket látnánk, 
észre kell vennünk, hogy mindig 
szélesebb területen bontakozik ki 
egy új világháborúnak a borzalmas 
képe. Először északon gyulladtak 
k i és lobbantak fel a félelmetes 
tüzek. Ma már nyugaton lobognak 
a bizonytalanságok éjszakai sötét
ségében kísérteties lángjai és félő, 
hogy hamarosan átcsapnak keletre 
és délre és egész Európát lángba 
borítják.

Erre gondolva sehogysem tu
dunk elvonatkozni attól a gondo
lattól, hogy ennek az egyre na
gyobb arányokat öltő mai háború
nak a hátterében többek között 
ott húzódik meg a szomorú 
emlékű trianoni béke. Évek óta 
nem kísértett volna s ma sem fe

nyegetne ennek a világháborúnak 
a réme, ha nem lett volna a múlt 
világháború befejezésekor az az 
igazságtalan s a felszabadítás ne
vében m illiókat rabságba hajtó 
Páris-környéki béke.

Ennek a trianoni békének min
den évfordulója szomorú emlékű 
nap nekünk magyaroknak. Minden 
évben fájó szívvel megyünk el 
mellette. Ráemlékezünk mindarra, 
amit ez a béke elrabolt tőlünk. Nem 
árt, ha most néhány adattal emlé- 
Kezetbe idézzük ezt. A világháború 
kitörésekor hazánk területe 325.411 
km2 volt az 1910-es népszámlálás 
szerinti 20.886.487 lakossal. Tria
noni békeszerződés csupán 93.073 
km2-t hagyott meg aJ'enti terület- 
ből az 193^«s^TíépÁzálnmI)h-xsze-

^  református főiskola j

rinti 8.688.319 lakossal. Tehát az 
ország területéből 71%-ot, lakos
ságából pedig 63.5%-ot ju tta to tt 
idegen kézre. Ebből az idegen kéz
re ju tta to tt területből és lakosság
ból a románok 103.093 km2-t kap
tak 5.300.000 lakossal, a szerbek 
63.085 km2-t 4.200.000 lakossal, a 
csehek 61.578 km2-t 3.500.000 la
kossal, Ausztria 3.972 km2-t 300.000 
lakossal, lengyelek 580 km2-t
24.000 lakossal, olaszok 21 km2-t
50.000 lakossal (Fiume). — Az 1938 
november 2-i bécsi döntés alapján 
a Felvidékből visszakaptunk 12.012 
km2-t 1.056.657 lakossal s később 
Kárpátaljának visszatérésével 12.073 
km2-t 664.826 lakossal. Ma hazánk 
területe ezzel 117.146 km2, lakos
sága pedig 10.822.000. Még mindig 
nagy tehát az a terület, amelyet
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idegen kézen tart lakosságával 
együtt a trianoni béke.

Nem tudjuk, ez a háború elsöp- 
ri-e ezt a népünket még mindig 
rabságban tartó trianoni békét? 

'Ennek a békének nemcsak a követ
kezménye, hanem elítélése is lesz-e? 
Trianoni évfordulón az a szívünk 
vágya, hogy ennek a békének 
igazságtalanságai mielőbb szűnje
nek meg, az elszakított részeket 
mielőbb kapjuk vissza — de há
ború nélkül! L. I.

M egépülhet, h a . . . !
Csonka mondat, olyan mint a ko

rona nélküli törzs, s még téli álmát alvó 
rózsatő.

De fölöttébb izgató és már felajzott 
érdeklődésbe is kergető ez a befejezet
len mondatocska: megépülhet, ha .. .
Nemde ott sustorog benned a kérdés 
Kedves Lélek, hogy mi épülhet meg? 
Ott izzik a „hogyan“ -irányú kérdés a 
zirci egyesült protestáns fiókegyházköz
ségben is — amely egybefogja a Ba- 
konynak, ennek a „gigászi vadonnak“ 
tágas szórványterületét — az imaház
építését illetőleg.

Az Isten hajlékát mindig ketten épí
tik ! Isten és ember, de mivel Isten hozza 
„tűzbe“ az Ő Leikével az embereket is, 
azért a legmélyebb alapjaiban csak Isten 
az építő.

Hadd kérdezzem meg Tőled, szere
ted-e gyülekezeted „rég“ fennálló, vagy 
már megépült templomát? Elgondolkoz
tál-e már azon, hogy sok drága pász
tori munka, sok csendes imádság, sok 
hit és sok-sok áldozat épült bele szent 
falaiba! Hányszor pihentél már meg 
benne? hányszor mentél oda nagyon 
búsan és nagyon egyedül. . .  hányszor

raktad le ott bűnöd súlyos terhét, s 
imádtad Megváltód szerelmét?! Voltak 
könnyeid, amelyeken átmosolygott a 
vigasztalás drága fénye. Tudod-e azt, 
hogy az igazi szeretetben tűz van, ha
tártalan odaadás, szent féltés, aggódó 
remegés? Lángja éget és tisztít! „A  Te 
házadhoz való féltő szeretet emészt en
gem“ (János 2:17). Az a kis közösség, fájó 
szeretettel szereti álom-imaházát. (Je
lenleg takarékpénztári helyiségben se
regük egybe, telke s gyökeres átalakí
tásra váró volt raktárépülete van.) Nem 
a sokak és erősek együttese, ellenkező
leg, a kevesek és kevésbbé tehetősek 
(jórészt napszámos, cseléd emberek) tö
mörülése, akiket emészt a még látha
tatlan hajléknak látnivágyódása.

A maguk erején túl segítséget vár
nak, hogy imaházuk, melynek képét itt 
közöljük, mielőbb megépülhessen. Téged 
is megkérdezünk:

Megépülhet? Felelj rá!
Káldy Lajos.

Egyházi énekeink 
múltjából.

n i.
Márk. 16:15.

A magyar ifjak, m int német egyetemi 
hallgatók, végig élték k in t a német re
formáció első idejét, m ikor hazajöttek 
a mohácsi vész után: szomorú világot 
láttak itthon. Az alföldön, Budán a török 
az úr, a lakosság megfogyatkozva síny
lődik a felpörkölt falukban, városokban. 
Bizony azt mondja Szegedy Gergely: 
„Magyarország siralma, kinek romlása 
és nagy pusztulása az bálványimádásért 
vagyon, kegyetlen hamisságért és fertel- 
mes élet miatt lett.“  Szegedy Énekes
könyve: 1569-ben (14. 1.) így kesereg:
„Tekints reánk immár, nagy Üristen,

az mennyégből,

Az te dicsőséges templomodból,
emlékezzél meg immár a te árváidról.

Tudjuk, hogy vétkeztünk, mert tégedet 
nem tiszteltünk,

M int hatalmas urunkat, tégedet nem
szerettünk.

Elvövéd mi tőlünk országunkat,
királyunkat,

Földhöz veréd az mi koronánkat.
Színed elől elvetéd, mi áldozatunkat,
Támadj fel ezért, Üristen, mert téged'

óhajtunk,
A te kezedet nyújtsd k i rajtunk
És ne vess el előled, k ik  meg-

nyomorodtunk.“ (10. zsoltár.)
Az ifjakat azonban a pusztulás, a si

ralom el nem csüggeszti: „Istennek szent 
lelke lakozik bennük.“ Küldetésük élő 
hite, egy a céljuk, hogy a háromfelé sza
kadt magyarságot összeforrasztják az 
Ige, az ének erejével egy hitben. S lesz 
belőlük üldözött prédikátor, egyházszer
vező Pál apostol, scholamester, hajszolt 
hegedős, vitázó szónok, akik irtják a 
nép bűneit, szítják lelkében a kemény 
megállást egy hitben, „ha e világ mind 
ördög volna“ is, Isten felé fordítják 
tekintetét és éneklik a „Semmit se bán
kódjál“ dallamára: (Dunántúli énekes- 
könyv, 358:)
„Segítségül hívjuk a felséges Istent

nyomorúságainkban,
Hogy ne hagyjon minket, bátorítson 

inkább az ő szentlelkével,
Az hitetlenség tőlünk távozzék el.“

(Üj zengedező mennyei kar, 1743., 
1768. 417.) (Folytatjuk.)

Elefánty Sándor.

A Bibliaterjesztés 1939-ben növeke
dést mutat. A Brit és Külföldi Bibliatár
sulat jelentése szerint Németországban
950.000 vagyis az előző évinek kétsze
rese fogyott el. Hazánkban 169.000, te
hát szintén kétszerese az előző évinek. 
Ugyanaz eredmény Csehországban, Len
gyelországban.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 25

Ir ta : Mohr Gedeon, Kassa.

— Én szeretném elégetni, hogy másokat is meg ne 
tévesszenek.

— Aki érti a betűket, úgyis kiokosodik belőlük.
— De én nem akarok fejtörést senkinek sem okozni.
— Én pedig akarok!
— Elvetemült kölyök — ordította Mihály — feleselni 

mersz! Ide a levelekkel, amíg szépen mondom.
— Keresse meg!
A gazda hatalmas, bütykös ujjaival motozta végig a 

fiú t s közben nem nagyon ügyelt a gyöngédségre. Munkája 
eredménytelenségét rúgásokkal, ütésekkel fűszerezte. Gyurka 
szó nélkül állta. Mihály tetőtől talpig végigkutatta, süvegét 
is kiforgatta, zsebeit átkotorta, a hóna alá is benézett.

— A csizmádban vannak! — látott neki a lábbelik lefej
téséhez.

— Nincsenek nálam! — ellenkezett a fiú.
— Hát akkor hol?
— Nem mondom meg!
— Hová dugtad?
— Kendnek úgysem kellenek, hiszen nem valódiak! 
Mihály elhallgatott. Ha szóval nem ment, tudta ő más

módját is a vallatásnak. Marjítani kezdte a fiú csuklóját. 
Irtózatos fájdalom rángatta Gyurkát.

— Odaadtad valakinek?
— Nem.
— Nincsenek nálad?
— Nem!
Hová rejtetted?
Gyurka őrjítő kínja ellenére sem felelt, sőt zokszót sem 

hallatott. De kínzója még többet is tudott. K ifo rd íto tt kezét 
jobbjába fogva a másik fél lábát is hátrahajlította. Csak 
hajszálon függött, hogy a fiú  keze-lába el nem tö rö tt.

— Hová rejtetted? — ismételte Mihály a kérdést.
— Csillagon van. . .  Jujj, ju jj! — k iá lto tt fel a fiú 

végső gyötrelmében. Nem is sejtette, hogy ezzel a szavával 
aláírta végső ítéletét.

— Csillag okos állat —- engedte el Gyurkát — de be
szélni mégsem tud! Van még valami mondanivalód?

Gyurka látta, hogy nincs segítség. Konokul összeharapta 
az ajkát és hallgatott. Szívében buzgó fohásszal Megváltóját 
kereste. Ha meg kell halnia, máshoz úgy sincs szava.

Mihály újra mellen ragadta. Valami leírhatatlanul boldog 
és megelégedett vonás húzódott a szeme köré. Áldozatát maga 
elé tartva döfésre emelte kését.

— Nem piszkítom be a tőröm — engedte le megint pen
géjét — végeznék vele a sziklák is!

Csendben hallgatózott egy ideig, nem lopózott-e köze
lükbe valaki a szóváltás zajára. Amikor mindenünnen csak a 
néma hallgatás bizsergő zúgását vette föl füle, határozott 
léptekkel a nyitott ablakhoz vitte Gyurkát. Ferdére fordította 
kezeiben, kiemelte a szabadba s egy ideig úgy ta rto tta  a 
mélység felett. Mindketten hallgattak. S mindketten akarat-
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Szülő és gyermek.
Irta : Kuszák István.

1. A  szülő.
Szülőnek lenni: k irá lyi hivatás. A leg

nagyszerűbb, legszebb és legszentebb az 
összes kötelességek és emberi méltósá
gok között. Királyok és császárok el
veszthetik trónjukat, de az apa és anya 
méltósága mindig és mindenütt csorbí
tatlanul fennáll, ahol a szülők tudatában 
vannak Istentől nyert hivatásuknak.

Szülőnek lenni annyi, mint Isten he
lyettesének lenni. Az apát és anyát Isten 
minden más halandó fölé emeli, önmaga 
mellé ülteti. Reájuk bízza az Ő lelkének 
birtokosát: a gyermeket, hogy azt az 
ösztönök öntudatlan világából öntudatra 
ébresszék és tudatos, megfontolt nevelői 
munkával kirajzolják, sugárzóvá tegyék 
benne az Ö arcának vonásait.

Szülőnek lenni: áldozatvállalás. A szü
lői sors kemény, megfellebbez
hetetlen parancsa ez: Tedd koc
kára életedet, mondj le nyugal
madról, szolgálj éjjel és nap
pal, adj, mindig csak adj és há
lát ne várj! És ez így is van 
helyesen! Mert az élet célja és 
értelme szerint csak egy a fon
tos. Az, hogy a velünk sírba 
szálló életnek legyen folytatá
sa. Isten örök, szent törvénye, 
hogy ezen a földön minden vér 
és verejték, minden áldozat és 
minden elmúlás a megújuló éle
tet szolgálja és a jövő himnu
szát zengje. Áldott az a szülő, 
aki szent odaadással áldozza 
magát a gyermekében meg
újuló életért és annak növeke
déséért!

Szülőnek lenni annyi, mint 
állni az üdvösség és kárhozat 
kapujában. Bizonnyal igaz az 
— mondja Luther a Jócsele

kedetekről ir t művében —, hogy a szü
lők, ha semmi más tennivalójuk nem is 
volna, a gyermekneveléssel elnyerhetik 
az üdvösséget, ha őket valóban Isten 
szolgálatára nevelik. A gyermekek ugyan
is a szülők számára elsősorban azok az 
éhezők, szomjuhozók, mezítelenek, fog
lyok, betegek, jövevények, akikről az 
Írás szól (Máté 25:35-ben), akiket ápol
ni, gondozni, táplálni kell jó szóval és 
cselekedettel, hogy megtanuljanak Isten
ben bízni, hinni és remélni, őt félni és 
nevét tisztelni. Boldog az a szülő, aki 
felismeri hivatásában az üdvösség elnye
résének áldott lehetőségét és tudja azt, 
hogy a kárhozat is a saját házában van 
hozzá a legközelebb, ha elmulasztja gyer
mekeinek testi és lelki gondozását. Mert 
a szülők hiába fárasztanák magukat ha
lálra más cselekedetekkel — mondja 
Luther — Isten nem ezt, hanem a rájuk 
bízott gyermekeket követeli majd szá
mon tőlük. Erre utal Jézus is Lukács 
23:25-ben. „Jeruzsálem leányai, ne sirja-

Az épülő zirci protestáns imaház.

Evangélikus napok Rozs
nyón, május 18—19-én voltak 
az Országos Luther Szövetség 
rendezésében. Előadások voltak 
az elemista, középiskolás diá
kok, fiú- és leányifjúság, gyü
lekezet nő tagjai, a presbiterek 
részére.

tok én rajtam, hanem ti magatokon sír
jatok és a ti magzataitokon. Mert Íme 
jönnek napok, amikor azt mondják majd: 
boldogok a meddők és amely méhek nem 
szültek és az emlők, amelyeket nem 
szoptak.“ Azért fognak így panaszkod
ni, mert a kárhozat gyermekeik miatt 
(gyermekeik helytelen, istentelen neve
lése miatt) érte őket. Bár csak megnyíl
nék ennek meglátására minden szülő 
szeme!

Szülőnek lenni: a legnagyobb földi 
boldogság. Mert lehet-e nagyobb bol
dogság annál, amikor magunkhoz szo
ríthatunk, szívünkre ölelhetünk egy kis 
pihegő, meleg testet, mely test a mi tes
tünkből és vér a mi vérünkből? És ki 
tudná leírni azt az érzést, mely eltölti 
a szülő lelkét, amikor a gyermek elindul 
első útjára a maga csetlő-botló kis lá
bán, vagy amikor élőször buggyan ki aj
kán a két legszebb szó: édesapám, édes
anyám! Látni, hogyan bontakozik ki 
benne az isteni lélek, hogyan ül az ki 

arcára, szemébe, egész lényé
re! Figyelni azt az áldott per
cet, amikor összekulcsolódik 
keze az első imádságra s azt az 
időt, amikor gyökeret ver le l
kében az írás és olvasás tudo
mánya! Azután látni őt nagy
nak, délceg ifjúnak, sudárter
metű lánynak, elkísérni őket a 
konfirmációjukra, vagy az es
küvőjükre! Ó, nem lehet na
gyobb boldogság ezen a földön 
a szülő boldogságánál!

lan lenéztek a feketén, feneketlenül ásító szakadékba. Az 
egyik azt nézte, hol lesz a sírja? Most a fákat sem lehetett 
látni. Olyan volt a várbástya láb ja, mint egy gondosan fáty
lakba burkolt titokzatos, ismeretlen világ. A másik azért p il
lantott le, hogy fölmérje, elég-e a mélység egy emberi élet 
kioltására?

Mihály úgy találta, hogy elég. Kezeit hirtelen kirántotta 
a fiú  alól.

— Krisztusom segíts! — kiá lto tt fel Gyurka.
Mihály még hallotta, hogy csapódik össze hirtelen

zuhanó teste mögött a levegő. Azután valami ütődött, oda
lenn és ágak recsegtek. Megnyugodva hajolt vissza a szobába. 
Behajtotta az ablaktáblákat. Kezeit dörzsölve pihenni 
készült.

— Egy lépéssel megint előbbre jutottam ! — mormogta 
magában elégedetten.

19. Saul és Dávid.

Szuhay István és és kurucai emberül állták meg helyüket 
a Csevegő völgyében. Véresen, csapzottan indultak vissza 
táborukba.

— A magunkét elvégeztük — vélte Ádám az ura olda
lán — vájjon sikerült-e a Gyurkáék fogolyejtése?

— Sok jó vitézem hullott el a völgyben — sóhajtotta 
István úr.

Fáradtan poroszkáltak lefelé a Csevegő partján. A haj
nal sápadt fénye rárajzolódott a győztesek arcára. Ádám 
éppen továbbszőtte volna foglyaikról a szót, amikor a ka

nyarodónál három lovas körvonala ütött el a szürkülő 
háttértől.

A kurucok szemrebbenés nélkül fo lytatták útjukat. 
M iért is állnának meg? Ha ellenség, úgyis megfut, vagy fel
aprítják őket. Hárommal több, akár kevesebb, már nem 
sokat számít. Ha pedig jóbarát, ám közelítsenek!

Azok szembelovagoltak velük.
— Palkó fiam! — ismerte meg István úr az egyiket.
— Kapitány úr baj van! — jelentette.
— Arra még ráérünk! — hárította el Szuhay későbbre 

a rosszat — kik ezek a fickók? — nézett a másik kettőre.
— Szuhay kurucai volnánk — szólalt meg az egyik.
— No, no fiam! — csodálkozott Szuhay.
— Tudniillik, ha ő is akarja! — fűzte hozzá — én 

Liedemann Ákos vagyok, volt Murányi apród, a társam meg 
Acsaj Jóska, a sólyomidomár fia.

— Fogadj Isten! gyermekeim! — üdvözölte őket mar
kukba csapva a vezér. Gyurkától már mindkettőről hallott. 
— Hát mi a baj? — fordult hozzájuk.

Palkó jelentette a foglyok szerencsés elejtését. (— Jól 
van, derék dolog! — örvendezett Ádám.) s elmondta a Gyurka 
váratlan, hirtelen elrablását is. Gáspárt sem hagyta ki.

— Felkerekedtünk, hogy kiszabadítsuk bajtársunkat — 
fejezte be a fiú elbeszélését.

— Csak későn ne jö jjünk! — aggódott Ákos.
— Sohase féljetek — biztatta őket István úr — külön

ben mi is csatlakoznánk hozzátok, de hát egyelőre még más 
dolgunk van.

(Folytatjuk.)
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F e lvé te l
a g y ű r i  e v a n g é lik u s  D ia k o n is s za

A n y a h á z  leá n y in te rn á tu s á b a .

Évtizedek óta végzi áldott munkáját 
a győri evangélikus Szeretetház, illetve 
Diakonissza Anyaház egyre kiszélesedő 
munkaterületen. Ezen sokirányú, áldá
sos munka által nemcsak a győri gyü
lekezetben lett a belmissziói munka szer
vévé, hanem országos viszonylatban is 
mindig ismertebb lett a neve.

A Szeretetház, ill. Diakonissza Anya
ház különböző irányú intézményei (Ár
vaház, Gusztáv Adolf Otthon, Háztartá
si Otthon, Diakonisszaképző Intézet stb.) 
sorában felismerve az evangélikus nő
nevelés fontosságát, évről-évre fejleszti 
leányinternátusát azon vidéki tanuló
leányok számára, akik a helybeli isko
lák valamelyikében akarják folytatni ta
nulmányaikat, vagy a kenyérkereső pá
lyára készülnek. Az internátus az evan
gélikus templom tőszomszédságában, a 
csendes Rábaparton van. Lakói a Dia
konissza Anyaház igazgatójának és a 
diakonissza nővéreknek felügyelete és 
gondos nevelése alatt állanak. Hozzájuk 
bizalommal fordulhatnak minden ügyük
ben. Szeretetházunkban az istenfélelem 
és komoly munka által áthatott szellem 
uralkodik. Őszinte vallásosság, egymás 
szeretete, tisztaság, szorgalom és rend
szeretet által kell a növendékeknek is 
beleilleszkedni abba a családias hangu
latba, amely a serdülő leányoknak ide
genben olyan jóleső és szükséges, a szü
lőkre pedig olyan megnyugtató.

A teljes ellátási díj évi 600 pengő, 
mely havonként előre fizetendő az egy
házközség pénztárába. Beiratási díjul és 
szerek használatáért évi 16 P, esetleges 
zongorahasználatért havi 1 P fizetendő. 
Hetenként egy délután kötelező német 
társalgás ingyen. A gazdasági viszonyok 
szerint az igazgatóság az ellátási díjat 
felemelheti, vagy leszállíthatja. A benn
lakók rendelkezésére áll 4 hálóterem, 2 
nappali dolgozó, társalgó szoba, ebédlő, 
türdő- és mosdószobák, játszótér, kert 
stb.. Internátusi növendékeink a követ
kező iskolákat látogathatják: evangéli
kus osztott elemi iskola, állami polgári 
leányiskola, állami leánygimnázium, ta
nítónőképző, négy évfolyamú felső ke
reskedelmi iskola, ipariskolák. A felvé
telért június hó 30-ig kell jelentkezni. 
Növendékeket '  valláskülönbség nélkül 
felveszünk. A felvételről augusztus hó 
10-ig értesítést küldünk. Olvasóink f i 
gyelmét szeretettel hívjuk fel internátu- 
sunkra. Részletes felvilágosítással szíve
sen szolgál

az Igazgatóság.

A nyolcosztályu elemi iskola az ősz
szel megnyílik. Az ország 3800 iskoláját 
nyolcosztályuvá alakítják át, amint azt 
a közoktatásügyi minisztérium már ré
gen tervezte. Az ország iskoláinak má
sik felét 5 éven belül szintén nyolcosz
tályuvá alakítják. Mivel a szegény em
berek nem nélkülözhetik a mezei mun
káknál a nagyobb gyerekeket, az elemi 
iskola 5—8 osztályában csak hathónapos 
lesz a tanítás.

FOHÁSZ.
Fohászkodom, fohászkodom az éjben:
Hadd nézzek fe l, —  mert lenn vagyok a mélyben.

K ö rü lö ttün k  a nemzetek megoldott 
Sok kévéje, m it orkán szertehordott.

Az ind u la t az úr — , a tiszta  tettek  
M eghaltak köztünk, —  le ttü n k  elesettek•

A  lé le k rő l a viharos napszállat 
Után lesorvadtak a szent fényszálak,

Am elyek m inket az éghez kö tö tte k l 
Emberséged, ember, m egöldökölted!

Já runk, lelkűnkben mélységes káosszal 
És tesszük azt, m it tisz ta  percben rosszal

Az értelem. Nincs fénysugár az égen . . . 
Emberséged, világ, most számonkérem.

M ondtad fennen: megalkotod a rendet,
S a rendet gy ilko ló  meg minden tetted.

Imádkozom hozzád, Uram , a rendért.
A z  épségért, sok néked tetsző te tté rt.

E kis lám pást: le lkem \  —  le lked vigyázza!
Ne érjen hozzá rombolásnak láza!

. . . Em e lj magadhoz, —  lenn vagyok a mélyben. 
Fohászkodom, fohászkodom nagy éjben.

Kutas Kálmán.

T íz  e v a n g é l ik u s  

l e l k é s z

halt hősi halált a finn-orosz hábo
rúban részben, mint sorkatona, 
részben pedig, mint tábori lelkész:

1. Érv óla, A. S.
2. Havulinna, A. K. K.
3. Huuhtanen, O. E.
4. Kytömäki, N. J.
5. Lähteenmäki, Y. I.
6. Repo, M. K.
7. Saloniemi, F. E.
8. Simojoki, L. E.
9. Vahervuori, A. J.

10. Vuoristo, V. E.
Álljunk meg tisztelettel a hősi 

halott lelkészek emléke előtt.
Azok mellett, akik itt hagyták e 

földi életet, emlékezzünk meg 
azokról is, akiknek ott kellett 
hagyni otthonukat: templomukat, 
paplakukat s menekültek útján ke
resik most a helyet, hol fészket 
rakhatnak. Az oroszoknak átenge
dett területről 100 lelkész mene
kült családjával együtt. Gondol
junk reájuk imádságunkban az 
előtt, kinek azért nem volt hová 
fejét lehajtani, mert nékünk ott
hont akart készíteni.

Túróczy Zoltán.

O L V A S S U K ^  B I B L I Á T

»Jobbítsátok meg a ti utaitokat. . . !«

Június 2. — Jer. 7:25—28. Nem va
gyunk jobbak a mi atyáinknál. A mai 
vasárnap ótestámentomi textusa ítéletet 
jelent a ipi számunkra is éppúgy, mint 
egykor az ószövetség népe számára. 
Gondoljuk csak meg, hányszor és hány
féle munkakörben küldötte Isten mihoz- 
zánk is az ő szolgáit a honfoglalás ide
jétől mind a mai napig. Vájjon eltün- 
tek-e munkájuk nyomán a pogányság 
jelei nemzeti és egyéni életünkből? Óh, 
bár igaz ne lenne: „Nem hallgattok 
reám.“ , sőt „gonoszabbul cselekedtek, 
mint az ő atyáik“ .

Június 3. — 1. Móz. 3 :17— 19. Az em
beriség örök sebe. Sokféleképpen igye
keztek már megmagyarázni a világot el
töltő nyomorúság és szenvedés okát. A 
helyes magyarázat azonban kell, hogy 
mindig ide térjen vissza. Isten átka ne
hezedik reánk és miattunk az egész v i
lágra, mert szembehelyezkedünk az ő 
akaratával. Minden bűnnek lényege, az 
emberiség örök sebe it t  keresendő ma is.

Június 4. — Róm. 7:14—24. Kicsoda 
szabadít meg e halálnak testéből? Nem 
elég a bűnről beszélni, annak e világban 
végzett romboló munkáját figyelembe 
venni, hanem saját „testünkben“ kell 
észrevennünk a „Sátán tövisét“ . A bűn 
ezen személyes jellege indít csak ben
nünket arra, hogy keressük a szabadu
lás útját. Pál apostol azért találta meg 
a Szabadítót, mert nap-nap után fel 
tudta tenni önmagában a kérdést: „K i
csoda szabadít meg e halálnak testéből?“

Június 5. — Ap. Csel. 9 :1—18. Szük
ség néktek újonnan születnetek. A meg
térés csak akkor igazi, ha olyan átalaku
lást eredményez életünkben, mint egy
kor Sauléban. A sok szekta és „le lk i 
ébredés“ -sel dicsekedő irányzat azért 
nem vezetett el az egyház belső megúj
hodására ma sem, mert tagjai önmaguk
nak „tértek meg“ . Aki valóban újjászü
letett, az nem vonul el a közösségtől, 
hanem kovásszá válik abban, nem ön
magának él, hanem világossággá válik a 
sötétségben járók számára. Ilyen ú jjá 
születésre van nekünk szükségünk, mert 
Pálhoz hasonlóan, akkor válunk mások 
életében is áldássá.

Június 6. — Ján. 3 :1—16. Ami testtől 
született, test az és ami Lélektöl szüle
tett, lélek az. A sokféle politikai, gazda
sági, szociális stb. terv, mellyel a világ
háború után új já akarták építeni az em
beriség életét, azért vezetett a mai na
pokhoz, mert nem volt mögöttük Lélek. 
Nem az Isten tagadta meg ennek elkül
dését az emberiségtől, hanem mi álltunk, 
Nikodemushoz hasonlóan, értetlenül, h i
degen vele szemben. A Lélek szelének 
érintését sokszor egy igehirdetésből, 
sokszor baráti szóból, sokszor családi, 
vagy nemzeti tragédiából érezzük ki ma 
is. Vajha megértenénk, hogy ennek ere
jével és nem „a test szerint járva“ kell 
egyéni, egyházi és nemzeti életünk újjá
építését elvégezni.

Június 7. — Efez. 4:26—30. Meg ne 
szomorítsátok Istennek Szentlelkét! A 
legnagyobb bűn, Megváltónk szerint, 
amely sem ezen, sem a másik világon 
meg nem bocsáttatik az embernek (Máté
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12 :3 1 ) a Szentlélek elleni bűn. E z pedig  
abban áll, hogy az <5 ajándékait vissza
utasítjuk. M indaz, aki a mai ige tila lm a it 
m eg nem szívleli, visszautasítja ezt az 
ajándékot. V ig yázzato k , meg ne szomo- 
rítsátok  Istennek Szentleikét!

Június 8. —  Róm. 8 :1 2 — 17. Akiket 
Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. 
Az elm últ hét b ib lia i vezérfonalának  
c ím fe lira ta  érthetetlen és teljesíthetetlen  
sokak számára. Ki tudtunk-e mi szaba
dulni ebből a csoportból? A mai ige 
mégegyszer nyomatékosan figyelm eztet: 
„a fiúság lelkét k a p tá to k !"  „Isten g y e r
m ekei vagyunk!" Bárcsak minél többen  
megértenénk és é letünk m egjobbításával 
igazolnánk, hogy m inket valóban „Isten  
le lke  vezérel“.

Dombi László.

K A R C O L A T O K

Postafordultával  
ke re s z tle v e le t . . .  !

Régen századok alatt sem állí
tottak ki a lelkészi hivatalok annyi 
keresztlevelet, mint ma hónapok 
alatt. Csak a Harangszó nyomdája 
félszázezer anyakönyvi űrlapot kül
dött szét.

Ma ugyan már szűnőben van a 
nagy ostrom, de még mindig nem 
árt egy-két kioktatás.

Ha anyakönyvi kivonatot kérsz, 
ne halaszd az utolsó pillanatra. A 
lelkészi hivatalokban ma nagy a 
torlódás az anyakönyvek körül. 
Néha legjobb igyekezet mellett is 
csak napok múlva kerülhet sor ké
résed elintézésére. Igazságtalan 
dolog, hogy te halogatod az írást, 
mikor aztán végre megszületett le
veledre postafordultával választ 
nem kapsz, goromba sürgetést kül
desz a lelkésznek.

Ha anyakönyvi kivonatot kérsz, 
lehetőleg pontos adatokat közölj. 
Lelketlen dolog azt kívánni, hogy 
pontatlanságod miatt a lelkész év
tizedeket, vagy századokat kutas
son át. Néki ugyanis más dolga is 
van, mint hogy a te őseid után 
nyomozzon.

A lelkészi hivatalnak joga van a 
kiállított kivonatok után díjat kér
ni. Az illetékmentesség még nem 
díjmentesség. Az állam elenged
heti a bélyegilletéket, mert az az 
övé, a kiállítási díj azonban az 
egyházat illeti s azt csak ő enged
heti el, — há akarja.

Az 1895 előtti egyházi anya
könyv közokirat. A kivonat kiállí
tása tehát kötelesség, de aki kiál
lítja, az mégis szívességet is gya
korol, amiért köszönet és nem go
rombaság jár.

Vigyázz tehát, nehogy úgy járj, 
mint nemrégen egy vasvármegyei 
születésű magasállású miniszteri 
tisztviselő, aki sürgősen nagyatyja 
keresztlevelét kérte szülőfalu ja plé
bánosától. A plébános gondosan 
átkutatott a megjelölt időpont 
körül néhánv évtizedet, — hiába. 
Megírta ezt az illető úrnak, aki 
erélyes hangú levélben követelte 
az anyakönyvek „alaposabb“ átné
zését. A plébános újra kutatott, — 
hiába. Erre átment a helybeli evan
gélikus lelkészhez, hátha ott tör
tént a keresztelés és bejegyzése. 
Hiába! Erre a két lelkész össze
nézett, egyet gondolt s ketten át
mentek a helybeli zsidó rabbihoz, 
aki aztán azonnal meg is találta a 
miniszteri tanácsos úr zsidó nagy
atyjának anyakönyvi bejegyzését.

A plébános a kiállított kivonatot 
elküldte a goromba levél írójának. 
Köszönő választ máig sem kapott.

Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A
Legutóbbi számunk óta a francia  

korm ány a hadseregben további személy- 
cserét h a jto tt végre. Szinte az egész 
vezérkart kicserélték. —  A ném et e lőre
törés elérte a La Manche csatornát. —  
Flandriában hatalmas szövetséges csapat
testeket ke ríte tte k  be. Ezek sorsa ma 
még bizonytalan. —  A nglia  lázasan k é 
szül az otthoni háborúra. —  Á llító lag  
már Angliában is szálltak le német e jtő 
ernyős vadászok. —  Olaszország erő 
teljesen készül a háborúba való beavat
kozásra. —  Isten óvja m agyar hazánkat.

BZ ER YHí  ESZTENDŐ

S z e n th á ro m s á g  u . 2 . v a s á rn a p .
Je r. 7 : 25— 28. v.

Milyen hűséges az Isten. Gondosko
dik népéről, követeit küldi hozzá. Ter
mészetes lenne, hogy népe befogadja, 
meghallgatja őket. A hűségre hűséggel 
felel. Borzasztó, a hűséges Istennek azt 
kell látni, milyen hűtlen az ember! 
Nem hallgat szavára. Hányszor kell 
Istennek ezt rólam megállapítani! Nem 
szabad ennek így lenni!

Adjunk hálát:
Hogy nem fogy el, hanem minden 

nap megújul rajtunk Isten hűsége.
Hogy beszél hozzánk és mi hallhat

juk szavát.
Könyörögjünk:
Hogy óvjon meg a keménynyakú S á g 

tól és a lelki süketségtől, hogy szavára 
hallgassunk és feleljünk.

Hogy Istenhez való hűségben népűnk
kel együtt, különösen a mai időkben, 
megmaradjunk.

H Í R E K
lOtdió.H i H i c n t i s a f e J e i  lesz 

június 2-án délelőtt 11.15 órakor a Deák
téri templomból. Prédikál Kemény Lajos 
budapesti esperes. Énekszámok a dunán
túli énekeskönyvből: 32, 433. és a nem
zeti himnusz. Orgonái Peschko Zoltán 
tanár. Énekel a Fasori Evangélikus Egy
házi Énekkar Peschko Zoltán tanár, kar
nagy vezénylésével.

Lelkészválasztás. A csikvándi gyü le
kezet május 26-án ta rto tt lelkészválasztó 
közgyűlésében Ném eth Géza szombat- 
helyi segédlelkészt lelkészévé választotta.

Vitézzéavatás. I f j.  Kelló Gusztáv cső
vári lelkészt anyai nagybátyja, vitéz  
B ártfay  A lfréd  ny. ezredes vitézi váro 
mányosaként B á rtfa y  névvel vitézzé  
avatták.

A g yő ri Szeretetház növendékei 
május 23-án és 25-én jól sikerült va llá 
sos estet rendeztek, m elynek tiszta jöve
delmét a börcsi Pálm ai Lajos-árvaház ja 
vára fo rd íto tták .

A debreceni evangélikus nőegylet 
Pass Lászlóné kezdeményezésére az 
özvegy papnék felsegélyezésére vallásos 
estélyt rendezett, amely 200 pengőt ered 
m ényezett a nemes célra.

A g yő ri evangélikus egyházmegye  
május 23.-án, csütörtökön ta rto tta  G yő 
rö tt egész napos ifjúsági konferenciá
já t. A konferencia  tárgya ez volt: 
Evangélikus m agyar ifjúságunk az Isten 
mérlegén. A  résztvevők száma: 418 volt. 
A m egnyitó  istentiszteleten Ném eth  
Károly esperes prédikált. Szalay István  
egyházm egyei felügyelő  buzdító sza
vakkal szólt az ifjúsághoz. Az ifjúság  
előadói vezetésével csoportos összejöve
teleken beszélte meg kérdéseit, délután  
különböző helyek ifjúsági egyesületei 
nagyon érdekes bem utatóban adtak k é 
pet m un ká ju kró l. A konferenciát Ittzés  
M ihály püspöki másodlelkész, egyház- 
megyei ifjú ság i m egbízott rendezte és 
záró á h íta tta l fe jezte  be.

Teo lóg iára  készülő evangélikus if ja k  
figyelm ét fe lh ív ju k  a június 29-től jú 
lius 12-ig tartan dó  teológus tan ítókép 
zős K IÉ  konferenciára . Pénzhiány nem  
akadály! Érdeklődésre készséggel felel: 
KIÉ Központ. V II.,  Horánszky-u. 26. sz. 
Budapest.

A vasi közép egyházmegye május  
23-án ta r to tta  fé r fi és női ifjúsága ré 
szére X I. kon ferenc iá já t Szombathelyen. 
A kon ferenciára  több, mint 500 ifjú  és 
leány g yű lt össze. T arján  István répce- 
lak-csánigi lelkész istentiszteleti szolgá
lata után Z on go r Béla esperes m egnyi
to tta  a konferencát. M egnyitó  szavai
ban összefoglaló képet festett a ko n fe 
rencia tá rg yáró l. Ezután Laky Kornél, 
a szom bathelyi gyülekezet felügyelő je  
köszöntötte a m egjelenteket, m ajd a 
m egjelent egyesületek m egbízo ttja i egy- 
egy igével üdvözölték a konferenciát. 
Az üdvözlések elhangzása után O rbán  
Károly kőszegi igazgató -tan ító  A gyáva  
keresztyénség címen ta rto tt előadást,
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figyelmeztetve, hogy milyen nem lehet 
az evangélikus ifjúság. Kutas Kálmán 
szombathelyi lelkész A szenvedő keresz- 
tyénség címen ta rto tt történeti emlé
kektől gazdag tartalmú előadást. Végül 
Weiss Vilmos kőszegi lelkész Hitvalló 
keresztyénség című előadásában a h it
valló bizonyságtételével buzdított hit- 
vallókészségre. Az istentiszteleten s 
előadások közt a szombathelyi és kő
szegi vegyeskar énekelt. Kutas Kálmán 
lelkész imája után Zongor Béla esperes 
bezárta a konferenciát, mely bizonyára 
áldást jelentett a résztvevőkre. Délután 
a különböző egyesületek szavalatokat, 
énekeket, jeleneteket adtak elő.

Az ungvári evangélikus nap a rossz 
időjárás ellenére is a kicsiny, de buzgó 
gyülekezet osztatlan részvételével folyt 
le 19.-én. Az ungvári evangélikusok a 
k itá rt szív őszinte vendégszeretetével 
fogadták a tiszakerületi Luther-Szövet- 
ség képviselőit, nevezetesen Túróczy Zol
tánt, dr. Zsedényi Bélát, Túrmezei Sán
dort, dr. Vető Lajost s a 38 tagú nyír
egyházi énekkart, k ik  viszont evangéü- 
kus magyar szívük legjavával igyekez
tek szolgálni a gyülekezet lelki életét. 
Az említetteken kívül közreműködtek 
Ungvárról a következők: Gergely An- 
talné, Remisowska zenetanárnő, Pá'.ffy 
Duci, Zádor Dezső, Garamvölgyi Béla, 
Medriczky Emil, Tomcsányi Attila, to 
vábbá Krecsák László nyíregyházi kar
nagy. A nap jólsikerült lefolyását Mar 
gócsy Aladár tb. esperes, helyi lelkész 
s fáradhatatlan buzgalmu felesége bizto
sították nagy odaadással.

Nyári ifjúsági konferenciák. Június 
20—27 gyenesdiási evangélikus lelkész
üdülőben (Keszthely mellett), leánykon- 
ferencia(félárú vasúti jegy, napi 2 P tel
jes ellátás, 3 P résztvételi díj. Felvilágo
sítás: dr. Deák Jánosné, Sopron, Evang. 
Theoi. Otthon). — Fébé fiúkonferenciá
ja augusztus közepén, leánykonferen
ciája augusztus 18—20 Klotildhgcten. 
(Felvilágosítás: Budapest, Hidegkúti-út 
123/a.) Bethánia ifjúsági konferenciája: 
Nyíregyháza, augusztus 15— 18. (Felvilá
gosítás: Budapest, VIII. Gyulai Pál-u. 9.) 
A Fébé evangélizáló konferenciája jún.
27—29-én lesz Klotildligeten.

A Celldömölkl Evangélikus Ifjúsági 
Egyesület az elmúlt hetekben tizenöt 
előadást rendezett a kemenesaljai egy
házmegye területén. Május hó 26.-án, az 
evangélikus ifjúsági otthonban rendezte 
tizenhatodik gyülekezeti-estjét.

A miskolci ev. tanítóképző-intézet 
„Zsedényi“ -köre az elmúlt tanévben 9 
rendes gyűlést tartott. Gyűléseiket 
rendszerint havonként, csütörtök d. u. 
3 órakor tartották. Énekkel kezdték és 
zárták. Bibliamagyarázatot rendszerint 
V. évesek tartottak majd egy-egv elő
adás adta a gyűlés rnagvát és szavala
tok, zeneszámok élénkítették a műsort. 
Két rendkívüli díszgyűlés is volt. Ápolta 
a MEKDSz-el való kapcsolatait. Tavasz- 
szal csendes napokat ta rtott, melyeken 
Dr. Vető Lajos tanárelnök 3 előadással, 
Lehoczky Egyed tanár 2 előadással szol
gálta a lelkek épülését.

A diósgyőrvasgyári evangélikus egy
háztársadalmi egyesületek f. hó 26-án, 
műsoros vallási ünnepélyt rendeztek a 
következő műsorral: 1. Közének. 2. Imád
kozott dr. Vető Lajos. 3. Énekelt az Ev. 
Vegyeskar, karnagy Filadelfi Béla. 4.

Költeményeiből és műfordításaiból fe l
olvasott dr. Vietorisz József, a Kisfalu- 
dy-Társaság tagja. 5. Hegedüszámot 
adott elő orgonakísérettel if j. Grillusz 
Alfréd (orgona), Hoznék János és G ril
lusz Alfréd. 6. Garam Lajos egri lelkész 
és felesége előadása Finnországról. 7. 
Reményik Sándor: Szeretnélek mellen 
ragadni. Előadta Schuszter József. 8. 
Közének (12. sz. 7. v.) — Adakozás volt 
az épülő egri templomra.

Felvétel az Evangélikus Teológusok 
Otthonába. Akik Sopronban a m. kir. 
Erzsébet-Tudományegyetem evangélikus 
hittudományi karán óhajtják tanulmá
nyaikat folytatni s a Teológiai Otthon
ban kívánnak lakni, a bennlakhatási fe l
vételért a Teológiai Otthon Bizott
sághoz címzett kérvényüket június hó 
20-ig küldjék bé az Otthon igazgatósá
gához (Sopron, Felkelő-út 42.). A kérvé
nyekhez melléklendő: 1. Másolat az
érettségi bizonyítványról. 2. önéletrajz. 
3. Orvosi bizonyítvány. 4. Az illetékes 
lelkész, illetve vallástanár ajánló irata. 
5. Szülő, vagy gyám kötelező nyilatko
zata a tartásdíj pontos fizetésére és az 
esetleges károk megtérítésére vonatko
zólag. Tartásdíj (lakás, fűtés, világítás, 
naponta háromszori étkezés) 550 pengő 
és 5 pengő felszerelésre, mely összeg 
félévenként előre fizetendő, havi rész
letekben való fizetését ellenben az O tt
hon Bizottságtól kérvényezni kell. A 
díjak fizetése legkésőbb augusztus 1-vel 
kezdődik. Szegénysorsú, de legalább jó 
előmenetelü görög érettségivel bíró ta
nulók kedvezményért is folyamodhat
nak, ebben az esetben csatolniok kell 
a szülők vagyoni helyzetét feltüntető 
ez évi keletű bizonyítványt. Végül mel
lékelendő ajánlott válaszbélyeggel fe l
szerelt válaszboríték.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Finnország. Most fo ly ik a háborús 

veszteségek összeszámlálása. A finn
orosz háborúban az eddigi adatok sze
rin t 27 templom dőlt romba és 6 súlyo
san megrongálódott. A rombadőlt temp
lomok közül 20 az oroszoknak ju to tt 
területen van. — Az elesett lelkészek 
száma 10. Egyrészük sorkatonaként, 
másrészük tábori lelkészként halt hősi 
halált. — A kényszerbéke 62 gyülekeze
tei szakított el a finn evangélikus egy
háztól, ebből 47 a viipuri püspökség te
rületéhez tartozik, mely több mint felét 
elveszítette. Az oroszoknak ju tott evan
gélikus egyházi föld- és erdőtulajdon 
értéke 85.000.000 márka. Százalékszerfl- 
leg még nagyobb a görögkeleti egyház 
vesztesége, melynek 20 temploma és 50 
—60 imaháza maradt megszállott terü
leten. A görög keleti egyházi föld- és 
erdőbirtok, mely az- oroszoknak jutott, 
60.000.000 márka értékű. Az egyéb egy
házi kincsekkel együtt azonban 500 ezer 
márkára megy a görögkeleti egyház 
vesztesége. Az érsek Kuopioba tette át 
székhelyét. — Finnország számára ma 
még az újjáépítésnél is fontosabb a me
nekültek ellátásának kérdése. A mene
kültek között van 100 lelkész is család
jával együtt s nagyon sok kántor. A me
nekültek között kiosztandó gyorssegély
re 3 offertóriumot tartanak az egyház- 
községekben. A lelkészekre úgynevezett

testvér-adót vetettek ki. Mindegyik lel
kész alapfizetésének bizonyos %-át szol
gáltatja be a menekültek segélyezésére. 
— A nemzeti újjáépítés céljaira az 
aranyékszereket gyű jtik  szép eredmény
nyel. — A viipuri diakonissza-intézet, 
melynek épülete az oroszoknak ju to tt, 
Poriba költözik. — A Kotimaa meleg 
cikkben emlékezik meg a finn harcban 
résztvett magyar önkéntesekről. — A 
Hengellinen Kuukauslehti Kormányzónk 
országlásának 20 éves jubileumát mél
tatja.

K Ü L Ö N F É L É K
Saját otthont a hazai epileptikusok

nak. A „Magyar Béthel“ Budakeszin 
bérelt házakban tíz év óta gondoz epi
leptikusokat s egyéb testi és szellemi 
fogyatékosokat. Ezen idő alatt 500-nál 
jóval több gyermek és felnőtt jelentke
zett felvételre. Hely és anyagiak hiányá
ban nem vehette fel. I t t  az ideje, hogy 
ezen gyógyíthatatlan betegségben szen
vedőket saját otthonban lehessen gon
dozni és foglalkoztatni. Egy nemesszívű 
család a hőn szeretett édesanya emlé
kére a „Magyar Bethel“ munkájának tá
mogatása és fejlesztése céljából egy 2000 
pengős alapítványt tett. Ha néhány lélek 
áldozatos adományával felkarolja szá
nandó epileptikus felebarátaink ügyét, 
akkor a „Magyar Bethel“ egyhamar 
Isten dicsőségére saját hajlékában tudja 
gondozni ezen szerencsétleneket. Az alap, 
a kezdet fenti szép adományban megvan. 
A könyörülő Isten építse tovább, amit az 
Ö országa növelésére és az ő  dicsősé
gére megkezdett!

Az árvízkárosultak megsegítése. Erd- 
mannsdorf budapesti német követ kö
zölte a magyar kormánnyal, hogy Né
metország százezer márka értékű anyag
gal járul hozzá a magyar árvízkárosul
tak megsegítéséhez. Ez az adomány 
annál megbecsülendőbb, mivel Német
országban ma minden anyagra szükség 
van.

J Ó  K Ö N Y V E K
Szirti János: Együtt megyünk. 80

hangulatos, szép vers gyűjteménye, mely
ben több vallásos költemény is van. A 
versek Csillagok felé, Életnézés, Kará
csonytól pünkösdig, Levelet küldött, Az 
őszfehér világban sorsot írnak címek 
alatt vannak csoportosítva. A versek 
írója nem ismeretlen olvasóink előtt. 
Többször közöltük már verseit. Olva
sóinknak figyelmét felhívjuk a vers
kötetre.

Példázatok. Spurgeon írásaiból fo r
dította Kutas Kálmán. A vallásról, a 
Bibliáról, Istenről, az emberről tartalmaz 
95 találó szép példázatot.

Téli esték. Gerencsér József elbeszé
lései. A tanyavilág népének életéből vett 
hangulatos képeket tárnak elénk.

Egy hugenotta élete. Németből át
írta  Grünvalszky Mária. Évszázados 
múltba vezet. A hugenották korából vett 
történetről szól. Mind a négy könyv, 
illetve füzet az Üzenet kiadásában jelent 
meg Kecskeméten. Ugyanott kapható.



í 94Ö jntiius 2. H A R A N C S f ő 169,

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. Sz é k e l y  Ká l mán  MÁV. 

stiszt Miskolc, N a g y  E r z s é b e t  Sas
halom, június 2.-án déli 12 órakor ta rt
já k  esküvőjüket a rákosszentmihályi 
evangélikus templomban. — N é m e t h  
M a r g i t  és dr. v i t é z  pusz t a - r ádó -  
cz i  Basó I s t v án  május 25-én ta rto t
ták esküvőjüket a kötcsei evangélikus 
templomban.

Halálozás, özv. László Ádámné, sz. 
Szita Julianna, lapunk hűséges olvasója, 
életének 81. évében Veszprémvarsány- 
ban elhunyt. — üzv. Tóth Imréné, sz. 
Kovács Zsuzsánna 72 éves korában Úrai- 
ujfaluban elhunyt. Gyermekei, unokái, 
menye, vejei és kiterjedt rokonsága gyá
szolják. — Feltámadunk!

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
L. J. Nagykanizsa. A küldött bélye

get és a beszámolót köszönjük. — F. 
J.-né. Veszprémvarsány. A halálesetet kö 
zöljük. Rejtvényt mi nem közlünk, s 
ezért átadtuk a Kis Harangszónak, 
örülünk, hogy a Harangszót szereti és 
ismerősei között terjeszti. Isten áldja 
meg érte! — M. J. Újpest. Levelében k ifo 
gásolja, hogy a templomban egyesek 
kiszállnak a pádból és beengedik a ké
sőbb jövőket ahelyett, hogy maguk 
mennének beljebb. Nem tudjuk, hogy 
mi o tt a szokás. Van-e mindenkinek k i
je lö lt helye, vagy nincs. Ha van, bizo
nyára ez a magyarázat s ez esetben 
érthető, ha ki-ki a megszokott helyén 
akar ülni, ahol nemcsak maga, hanem 
az ősei is ültek. Ilyenkor ne legyen fe l
tűnő a kiszállásunk. Ha nincs, úgy kár 
m indig kiszállni, hisz annak a padnak 
más részén ugyanúgy esik az ülés, mint 
a padszélen. Egyébként Isten házában 
minden hely egyforma. Nem az a lé
nyeges, hol ülünk, hanem az, hogy m i
lyen lélekkel ülünk ott. A publikánus 
különb helyen volt, bár leghátul volt, 
m int a farizeus, aki pedig elöl állt, mert 
a lelkében bűnbánat volt s neki az Is
tennel találkozása volt. Akárhol ülünk, 
az a lényeges: Istennel legyen találkozá
som! — Lelkészi Hivatal, Ágfalva. A 
kü ldött bélyeget köszönjük.

M A G Y A R  G A Z D A
Gabonaárak. Búza 20.25—21.25, rozs 

16.60— 17.05, árpa 16.10—22.60, zab 
20.90—21.15, kukorica 22.10—22.30 P 
mázsánként.

Sertésárak. Ha uradalmi 138, la sze
dett 137, 11a szedett 124— 131, angol 
tőkesertés 130—136 fillé r kilónkénti élő
súlyban. A többi minőségben kötés nem 
fo rdu lt elő.

v a i i A M ' F ,
K O S Z O R Ú T

csak
GYÓR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kapl

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Endréné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

6—8

Elhalt tisztviselő nyugdíjas özvegye 
teljes ellátásra szívesen vállal két diák
leányt. Cím: válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 1—2

Árja származásom igazolása végett 
nagysziileim, Bakonyi István és neje Tör- 
dős (Terdős) Terézia születési, esetleg 
házassági helyét kutatom. A házassági 
év 1845—1856. években keresendő. Nagy
anyám 1831-ben született. Az adatok, 
vagy okmányok megküldőjének 20 P 
jutalmat adok. Bakonyi Sámuel, Buda
pest, XI. Horthy M iklós körtér 2. 1—1

PÁLYÁZAT. A felsőszelii evangélikus 
egyházközség pályázatot hirdet időszaki 
napközi otthon vezetőnői állásra. Java
dalmazása havonta 60 P, koszt és lakás. 
Pályázhatnak képesített óvónők. A nap
közi otthon július és augusztus hóna
pokban működik. Pályázati határidő jú 
nius 15. A pályázati kérvény mellé csa
tolandó az oklevél, vagy annak máso
lata és lelkésze ajánlólevele. A kérvény 
küldendő: Evang. lelkészi hivatal, Felső
szeli címre.

Saját készítményt! útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
~ választékban és a legolcsóbb urban

M U T H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú l  2 .

Kölcsönsegélyző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

A rozsnyói evangélikus kereskedel
mi középiskola hazánk első és egyetlen 
kereskedelmi középiskolája. A nemrég 
felszabadult Felvidék egyik leggyönyö
rűbb fekvésű városkájában a múlt év 
szeptemberében alakult ez az iskola fiú- 
és leánytagozattal, m int a cseh megszál
lás alatt megszüntetett evangélikus fő 
gimnázium jogutóda. Az iskola fokoza
tosan négy évfolyamra épül ki, a negye
dik évfolyam végén érettségivel. Az is
kolával kapcsolatban külön leány- és 
külön fiúinternátus is nyílt. Az inter
nátusba való felvételért június 15-ig le
het jelentkezni, ellátási díja havi 60 P. 
Ev. tanítók, lelkészek gyermekei és ár
vái kedvezményt kapnak. Iskolai és in- 
ternátusi tájékoztatót az igazgató szí
vesen küld az érdeklődőknek. 2—3

Az eredeti kisméretű

L u th er-ró zsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnőki mfiintézete.

Bélyegzők, Jelvények ée zászlóezegek gyártóén. 

S z o m b a t h e l y ,  P ü s p ö k -b a z á r

___ legolcsóbban

í f ü T I X M É

A pécsi Baldauf Gusztáv Női Otthon
ban folyó év szeptember havára meg
üresedik pár internátusi hely. Felvételt 
nyerhetnek középiskolás leányok és 
egyetemi hallgatónők. Az Otthon na
gyon olcsón igen jó  ellátást, felügyeletet 
és lelkigondozást is nyújt. Az Otthont 
győri diakonisszák vezetik. Érdeklődők 
forduljanak az Otthon vezetőségéhez: 
Pécs, Rét-u. 45. Nyárra nyaralókat és 
üdülőket felveszünk! 3—3

Német uricsaládhoz fizetővendégnek 
adnám augusztus hóra németül, angolul 
beszélő ötödik gimnazista leányomat és 
elsős fiamat. Zsigmond cégvezető Buda
pest, IX. Liliom-u. 7. 1—1

A bonyhádi evangélikus gimnázium
nak fenntartósága nyugdíjazás folytán 
megüresedett rajztanári helyettes, illetve 
rendes állásra a szabályszerű illetmé
nyekkel pályázatot hirdet. A fenntartó- 
ság. fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a megválasztott rendes tanárnak 
a rendes tanári fizetést csak akkor fo 
lyósítja, ha a V. K. M. úr e minőségében 
elismeri és részére a rendes tanári álla
mi fizetéskiegészítést folyósítja.

A megválasztott tanár csorbítatlan i l 
letménye mellett külön lakás és élelme
zésért kívánatra a Diákotthonban felü
gyeletet tartozik teljesíteni. Zenéhez ér
tő előnyben részesül.

Az állammal kötött szerződés értel
mében az újonnan választott tanár álla
mi kinevezés alatt áll.

\  V. K. M. úrhoz intézett pályázati 
kérvényeket kellően felszerelve a gimn. 
igazgatósághoz f. é. junius hó 20.-ig 
kell beküldeni. Okmányokkal igazolandó 
az életkor, vallás, családi állapot, ma
gyar állampolgárság, végzett tanulmá
nyok, oklevél ,esetleges tanári szolgá
lat s a katonasághoz való viszony. — 
Pályázónak továbbá igazolnia kell, hogy 
nem esik a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 
1939:IV. t. c. 1. és 5. §-aiban megha
tározott korlátozások alá. Ezenkívül kü
lön írásbeli nyilatkozat küldendő be a 
H ív . Közi. folyó évi 7. számában (126. o.) 
található szövegminta szerint.

Az állást szeptember 1.-én kell el
foglalni. 2—2

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban olöfordiiló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasításí, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET fölkarolja.

Hivja fel mindenki a hittostvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—10 (Ev. bórház.) Te le fon: 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen. Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.
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Idősebb urinő mellett személyi teen
dők ellátására, társalkodásra keresek 
olyan jó megjelenésű, megbízható, sze
rény középkorú nőt, ki a háztartásban 
is jártas. Cím: válaszbélyeg ellenében a 
kiadóhivatalban. 2—2

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő ma már 
európai hírű. Fedett gyógymedencék, 
ivócsarnok, inhalatórium, strandfürdő, 
hullámfürdő. Páratlanul eredményes fü r
dő-, ivó- és belélegzőkúrák. A Szobosz- 
lói „Gyógyvíz“  és a szénsavval telített 
„Hajduvíz“ mindenütt kapható. A fü r
dőt Hajdúszoboszló 73 és 80 fokos sós-, 
jódos-, brómos-, hidrocarbonatos hév
vizei táplálják. 2000 liter forróvíz per
cenként. Magyar és németnyelvű ismer
tetővel készséggel szolgál a fürdő

Igazgatósága.

J& BUZHANGSZÖ imlafflonúí Icépesű
gyűri IS jS nstO S S -K TtO M B A  eltűnni ú (elMerelété-
nél lógva széfen, gyorsan ét olcsón készít n /a d g a í,  
1cOnyvdc vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

Nyaralás. A Fébé Ev. Diakonissza 
Egyesület Budapest-Hüvösvölgyben (XII., 
Hidegkuti-út 123/a. alatt, telefon 164—- 
573.) gyönyörű, egészséges, csendes he
lyen pensíót tart fenn. Úgyszintén Klo- 
tildligeten is. Mindkét pensió testi és 
lelki pihenésre kiválóan alkalmas. Idő
sebb egyének számára állandó elhelyez
kedés is lehetséges. — Klotildligeten 
gyermeknyaraltatási is vállal az egye
sület diakonissza testvér felügyelete mel
lett. 1— 1

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosit. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye

24—26

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

A  H a r a n g s z ó n y á r i  m e n e t r e n d j e .

I n d u l
a kezdőállomásról

« 1 Ó K É r k e z i k
a végállomásra

I n d u l
a kezdőállomásról

u OK É r k e z i k
a végállomásra

ork 
ó p. ro

Ultiul 
ó p

erk 
o p

i-
-2

indul
o. p

Budapest 22U5 í 30 _ — _ Veszprém 9-51 13 16 _
— -- — 1 40 Hha. 2-44 Wien 7 09 Hegyeshalom 12-45 13 39 16 13 55 Budapest 17 16
— — — C. 20 Szh. 6.04, Sztg. 7 56 — — — 13 40 Hegyeshalom 14 42

G . 17.38 Szh. 23 00 2 39 — — — — — — 13 55 Sopron 1626
Hegyeshalom 2 31 3 35 — — — — — — 13 58 Balatonfüred 1908

— — — 3 40 Balatonfüred 8 41 1 Budapest 1300 14 58 05 15 03 Hh 15-37 Wien 18-10
— — — 3 45 Budapest 7-38 — — — 15 13 Szh. 18 12. Gr. 22-55
— — — 4 56 8 Győrszentiv 5-10 — — — 15 27 3 Győrsztiván 15"42

Hegyeshalom 4-20 5 24 — — 3 Győrsztiván 15 57 16 11 — — —
— — — 5 19 Hegyeshalom 6.51 Budapest 1320 16 29 30 16 59 Hh. 17-55,Wien2P16
— — — 5 26 Sopron 808 Balatonfüred 11-53 16 34 — — —

Papa 4' 15 5 35 — — Sopron 14.15 16 41 _ — —
3 Győrszentiv. 5-25 5 3ö — — Szg. 11-20 Szh. 13-25 16 47 _ — —

— — - 5 57 Szombathely 9-49 Hegyeshalom 16 00 16 56 14 17 10 Budapest 20-37
— — — 6 36 Balatonfüred 1105 — — — 16 58 Sopron 1926

Veszpvarsány 5'35 7 02 — _ — _ — _ 17 00 Alsóőrs 20 59
Szombathely 3'39 7 15 — — — °W. 17 08 Hh. 17-41 18 13 01 18 14 Budapest 20'03
Sopron 4'55 7 20 — _ — — — — 18 22 'Veszpvarsány 20'17
Hegyeshalom 6'13 7 25 10 7 35 Budapest 10-50 — — — 18 23 Hegyeshalom 19-26
Felsőgalla 5"24 7 34 — — — — — — 18 43 Felsőgalla 20 40
2 Sopron 6 30 7 44 — — — — — — 18 54 Pápa 20-20

—— — 7 49 Hegyeshalom 852 Hegyeshalom 1900 20 04 — _ —
— — — 7 54 1 Budapest 10-05 Alsóörs 16 10 20 05 — _ —

1 Rudnpest 7-00 9 01 05 9 06 Hegyeshalom 9-40 2 Sopron 18 58 20 11 _ _ —
Hegyeshalom 8.10 9 14 —— — 1 Szombathely 1818 20 17 _ _ —

— — — 9 18 2 Sopron 1031 'Hegyeshalom 19-48 20 22 06 20 28 Budapest 2235
— — — 9 20 1 Szombathely 11-26 Budapest 1710 20 29 _ _ —

Balatonfiired 530 9 50 —— — i Budapest 18‘37 20 50 _ _ —
Budapest 7U5 10 34 27 11 01 Hegyeshalom 11-56 — — _ 20 58 Szombathely 22-49
4 Budapest 8'52 10 39 01 10 40| Hegyeshalom 1105 — — —21 02 2 Sopron 2216

— — — 10 44 Alsóőrs 15-30 — — _ 21 05 Hegyeshalom 21-58
•' Sopron 9-41 11 22 — — — — — 21 10 8 Veszpvarsány 22 28
Sztg. 5-50 Szh. 8-06 11 27 _ — Pápa 20.35 21 56 _ _ —

— —— 11 40 Pápa 1301 Sopron 1950 22 25 — — —
— — — 11 53 8 Sopron 13.35 Balatonfüred 1823 23 58 _ _

4W. 10-48 Hh. 11-28 12 03 02 12,05 Budapest 1400

Jelmagyarázat: 1 Gyorsvonat. 2 Gyorsmotorvonat. — 3 Csak munkanapokon kö;tie tec ik. 4 Orient expressvonat.
Közlekedik : kedd, csütörtök és szombat. - -  5 Sebes motorvonat. Közlekedik július 1-től augusztus
31-ig. — 6 Orient expressvonat. Közlekedik: szerda, péntek és vasárnap. i  Csak hétköznapokon
közlekedik. 8 Csak vasár- és ünnepnapokon közlekedik.

iz

Baross-uyomda: Uzsaly és Koncz. Győr, Andrássy-út 24,



SI. évfolyam. lÖltt. junlus §. 23. szám.

A la p íto ttá l

E AP I B É L A
1910-bin

l,*ptula]donoa : 
Dunántúli Luther-Szúvetség.

Megjelanlk minden visírnap.

In gy in  m alléklat tanév a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjje tek önhozzám 
1938-ban a fe lv id é k i Lu ther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Ittenünk, 
Jó fegyverünk ét paizsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk?
Az Or a ml oltalmunk!

A H ir u g n i f  
liarkeeitt-kUdiklTaUU

GYŐR
I I . ,  P e tő íi-té r 2.

E lőfizet«« á n : 
negyedévre 1 P 28 fillé r, 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egv évre 4 P 80 fillé r. 

Caoportoe ktlldénael 
lü  k/o-o í kedvezmény.

Amerikába egéaz évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Poztacsekkazámla : 30,626.

MI a megtérés?
M ely ik  em ber az közületek, akinek  

ha száz juha van és egyet azok közül 
elveszt, nem h ag y ja  o tt a kilencven
kilencet a pusztában és nem m egy az 
elveszett után, m ígnem  m egtalálja  azt?

Lukács 15, 4.

Szó esett az olyan emberekről, akik — vissza
élve Isten szeretetével — elszakadtak a vallástól és 
nevetnek az egészen.

De viszont vannak mások, akik nem nevetnek 
rajta.

Nem sokan vannak. Jézus példázatában ezt ké- 
piesen úgy fejezi ki, hogy arról az egyről és a kilenc
venkilencről szól.

Halld meg ezt te magányos, megriadt, tévelygő 
lélek: Jézus szeret téged.

Nem, engem nem szeret, mondod te erre. Harag
szik rám. Még hozzá joggal. Sohasem tettem egyebet, 
csak vétkeztem ellene.

Bizony, igazad van. Ha érdemed szerint ítéltet
nél meg, semmi reménységed sem lehetne. De amit

te érdemeltél meg, azt Jézus vette magára. „  . . .  és ő  
megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vét
keinkért, békességünknek büntetése rajta van és az 
Ő sebeivel gyógyulánk meg“ .

így szeret Ö téged.
Ezért szomorodott meg úgy, amikor eltávolodtál 

tőle. Éjjel-nappal já rt utánad. Nem hallottad hívó
szavát?

Bizony hallottad. Ekkor lettél nyugtalanná. 
Ekkor nehezedett rád a bűnöd. Ekkor fogant meg 
benned a vágyódás Isten után, hogy ő leszámoljon 
veled és megbocsásson neked.

De hogyan találjak el Istenhez? — kérdezed.
Erre nem is vagy képes. Nem is kívánta ezt tőled 

soha Isten. Ö az, aki keres téged. S most meg is 
talált. Csak az a kérdés, kész vagy-e arra, hogy oda 
feküdjél elébe, mint a bárány s abbahagyd az előle 
való menekülést. Akkor Ő a vállára vesz és hazavisz.

Ez a megtérés.
Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A nyolcosztályú népiskola.
A kultuszminiszter a közelmúlt

ban nyújtotta be a képviselőházban 
a nyolcosztályú népoktatásról szóló 
törvényjavaslatot.

Két tábor áll ebben a kérdésben 
egymással szemben. Az egyik már 
több, mint egy évtizede harcol 
érte, a másik még most is küzd 
ellene.

Szeretnénk, ha evangélikus né
pünk helyes megvilágításban látná 
a kérdés lényegét s odaállna azok 
táborába, akik nem önző, kicsinyes 
és közeli egyéni érdekekre, hanem 
magasabb s távolabbi szempon
tokra néznek a nyolcosztályú nép
iskola tekintetében.

Hadd mondjuk meg mindenek 
előtt, hogy a nyolcosztályú nép
iskola: a nép iskolája lesz. Meg
szervezésénél a nép érdekeit ta rt
ják szem előtt. A nép kultúráját 
fogja emelni, tudásszomját kielégí

teni, anyagi és szellemi előbbreju- 
tását lehetővé tenni.

Azt is mondhatnám: a falu is
kolája lesz; a földmíves, a gazdál
kodó népé, a munkás népé, azé a 
társadalmi rétegé, amelynek leg- 
kevésbbé volt módja és lehetősége 
a kultúrális téren való haladásban 
magasabb lépcsőfokra emelkedni.

Ha egy if jú  iparos, vagy keres
kedő pályára készül, minden lehe
tőség megnyílik előtte, hogy szak
májában a legjobb képesítést meg
szerezze. A mesternél, kereskedő
nél gyakorlati-, az iparos-, keres
kedő-tanonciskolákban pedig el
méleti szakképzésben részesül. A 
népiskolában szerzett alapismere
teket szakirányban bővítheti s a 
továbbképzés ezer lehetősége adó
dik számára.
emelkedésilehetőségeirukán/Vgy

rilka 1,elf » 8 Ä  '» » a  J

A nyolcosztályú népoktatásról 
szóló törvény nemcsak oly módon 
fog segíteni ezen a hiányon 
— mondhatnám bajon —, hogy 2 
évvel felemeli a mindennapi tankö
telezettség idejét, hanem azzal is, 
hogy kétféle: mezőgazdasági- és 
ipari-kereskedelmi irányú népisko
lákat szervez, tekintettel a környék 
lakosságának főfoglalkozására.

Sokan szeretik a törvényjavas
lattal ijesztgetni a falu népét: az 
új rendszer két évet elrabol a gaz
dálkodótól akkor, amikor már 
gyermekét felhasználhatná a mezei 
munkákban. A javaslat ezzel szem
ben azt bizonyítja, hogy alkotói a 
legnagyobb megértéssel viseltet
nek a falu népével szemben s ha 
a javaslatból törvény lesz, akkor a 
gazda is, gyermeke is nagy nyere
ményt könyvelhet el a maga szá
mára. Ugyanis a felső tagozatban
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(V—■'V III .  osztály) az oktatás — a 
mezőgazdasági irányú iskoláknál —
6 hónapos lesz: október 15-től áp
rilis 15-ig. Az eddig haszontalanul 
e ltö ltö tt téli hónapok alatt tehát 
hasznos ismereteket szerezhet a 
12— 14 éves gyermek is, viszont a 
szorgos munkaidőben — testi ere
jéhez mérten — már a 10— 11 éves 
gyermek is segíthet a gazdaság 
körül szüleinek.

Egyházi szempontból a javaslat
nak nagy jelentősége abban van, 
hogy két évvel tovább maradnak 
gyermekeink az egyház szárnyai 
alatt. Az evangélikus iskola bibli
kus levegője tovább erősítheti lá
nyainkat, ifja inkat hitükben, evan
gélikus öntudatukban, egyházsze- 
retetükben s tovább nevelheti őket 
templomos életre. A vallásos neve
lés és a hitben való megerősödés 
szempontjából olyan fontos konfir
mációi oktatás érettebb korban fog 
hatni — s reméljük nem hiába — 
az új generációra, mert az termé
szetes, hogy ezután V III. osztályos 
korukban fognak gyermekeink 
konfirmálkodni.

Nem utolsó, sőt első sorban 
nemzeti érdek a népiskolák fejlesz
tése. Az évszázados harcok s a 
bécsi udvari politika következtében 
-kulturális és gazdasági téren elma
radtunk nyugattól. A kiegyezés 
utáni időkben óriási léptekkel ha
ladtunk előre, de trianoni meg
csonkításunk és az ebből folyó 
szegénységünk újból nagy aka
dályt gördített elénk. Az utódálla- |

mok viszont 7—8 osztályú népis
kolákat szerveztek s a nagyhirte- 
len magukra-rántott kultúrálarc- 
cal látszólag elibénk kerültek. 
Nemzeti szempontból tehát tekin
tély-kérdés is a nyolcosztályú nép
iskola ügye. De több ennél: lét
kérdés, mert a szellemi- és anyagi 
erők legnagyobbfokú kifejtésére 
csak a kiművelt lélek képes. Orszá
gunk jövője pedig attól függ, 
hogy a szellemi- és anyagi-erőket 
termelő kiművelt fők milyen szám
ban állnak a legszentebb földi kö 
zösség: a haza szolgálatában.

Októberben 3500 népiskolába 
vonulnak be a VII. osztályos tanu
lók. ö t év alatt az ország vala
mennyi népiskolája áttér a nyolc
osztályú oktatási rendszerre.

Minden evangélikus szülő küldje 
boldogan gyermekét a nyolcosztá
lyú népiskolába, hogy egyházunk 
ezután is büszkén mutathasson rá 
a beiskolázás terén való első helye
zésünkre.

Az egyes egyházközségek pedig 
már most gördítsenek el minden 
akadályt a mielőbbi megszervezés 
útjából s a kisebb gyülekezetek ne 
újabb terhet, hanem boldog fe jlő 
dési lehetőséget lássanak majd ab
ban, ha egytanítós iskolájukat rész
ben osztott, kéttanerős iskolává 
fejleszthetik.

Okos előrelátással óriási előnyö
ket jelenthet számunkra a nyolc
osztályú népiskola, oktalan gán- 
csoskodással pedig le fogunk ma
radni a versenyben. Mert egy bi-

| zonyöS: versenyfutás fog megin
dulni ezen a téren az egyes iskola
típusok között. Szégyen és ja j ne
künk, ha lemaradunk!

Zacher Lajos.

A magyar ipar kérdéséhez/
A mai idők legnehezebb magyar pro

blémái közé sorozzák a három millió 
kenyérnélküli földmunkás helyzetének a 
megoldását. A magyar népfeleslegek ke
nyérhez juttatásának kérdése ez. Ta
gadhatatlan, hogy amennyire nehéz ez 
az ügy, éppen annyira sürgős és fon
tos is! A földbirtokrendezés ügye csak 
hosszú esztendők alatt oldódhat meg. 
Kenyérnélküliség miatt pedig szörnyű 
bajok özöne zúdulhat reánk! Ezeket az 
embermilliókat a mezőgazdasági életből 
át kell telepíteni az ipari élet munka- 
területére.

Itt azonban évszázados mulasztások 
vannak. Mintha csak tudatosan rendez
ték volna, hogy Magyarország az ipar 
területén a Habsburg-uralom idején hát
térbe szoruljon. Szerbek, szászok, ro
mánok és tótok több támogatásban ré
szesültek e tekintetben Magyarország 
területén, mint a magyarok. Gyarmattá 
akartak bennünket lesülyeszteni. A jó 
búzatermést olcsón kellett a kü lfö ld
nek átadni és helyette kaptunk drágán 
fizetett iparcikkeket.

A könyvkötészet Mátyás kirá ly ide
jében, az ötvösművészet Nagy Lajos k i
rály idejében, a finom bőripar pedig 
már az Árpád-királyok idejében olyan 
h írt szerzett a magyar névnek Európa- 
szerte, hogy boldogok voltak még 
nagyhatalmú királyok is, ha udvaruk-

*) A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet 
80. évi jelentéséből.
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Irta: M o h r  e d e o n ,  Kassa.

— Kifőztetek-e már valami tervet? — vette elő Ádám a 
fiúkat.

— Nem kell nekünk sok tanakodás — büszkélkedett 
Palkó — mindhárman ismerjük a murányi várat, mint a te
nyerünket.

— M i köze van Gyurkához a sasfészeknek? — csodál
kozott Szuhay.

— Az elrablójában Deter Mihályra ismertünk — magya
rázta Jóska — aki, ha fu tn i kell, mindig Muránynak tart — 
a fiú végkép kiábrándult keresztapjából.

— Menjetek csak Isten hírével, fiaim! — bocsátotta el 
a fiúkat Szuhay —. Hozzátok vissza Gyurkát!

Víg erővel indultak meg a győztes sereget maguk mö
gött hagyva. Útjuk a csata színhelyéig rövid volt. Vöröses 
színesen csobogott a patak mellettük. Élő beszédes vádlóként 
mosta fel magában a k iontott vért. Az ébredő napban bor
zalmas látvány tárult eléjük. Csonkán féredobva, összetiporva, 
még temetetlenül hevertek a holtak szanaszét.

— Édes jó  Istenem! — sóhajtotta Ákos levett süveg
gel —. A víz vérré válik! Az egyiptomi csapás egyike.

— ök törtek nekünk! — vélte Palkó — csak méltó sor
sukat nyerték el! — Nem értette meg a társa fájdalmát. — 
Ahol harc van, o tt holtak is teremnek és vérnek is kell fo ly
nia — fűzte hozzá.

— De miért kell háborúnak lenni? — védte magát Ákos.
— Miért nem ismerik el békésen egymás jogait? M iért hada
koznak?

— Mert m indig előkerül egy-két olyan elvetemült lélek,
— válaszolta Palkó —, mint a Deter Mihály, aki a népeket 
egymásnak uszítja.

Jóska semmit sem szólt. Szemei előtt édesapja alakja 
jelent meg, akit ártatlanul, harc nélkül kellett vérbe fagyva 
fellelnie.

Undorító szag terjengett körös-körül. A csatatér gőzölgő 
és párás volt. Sietve hagyták el és a völgyön tovább észak 
felé tértek.

A kurucok ezalatt megérkeztek a sátorvárosba. Lovaikat 
zsenge, tavaszi legelőre csapva húst p iríto ttak és végigheve- 
redtek a meleg avaron.

Szuhay Ádámmal a foglyokat kereste elő. Róza tante 
feldúltan állta el útjukat.

— M it akarnak tenni? Vad emberek!
Háta mögül kíváncsian kukucskált elő Hédi. Erősen ér

dekelték őt ezek a vad emberek. Amióta Gyurkában (Csak 
nem érte bántódás — gondolta magában) olyan szíve sze
rin t való legényre talált, nem tudta fékezni a társai iránt ér
zett vonzalmát sem. István úr széles határozott arcából és az 
Ádám kis jókedélyű alakjából mindent inkább olvasptt ki, 
mint vadságot.

— De kedves nagysád! — vette le a vezér kalpagját — 
esett bántódásuk? Vagy unatkoznak ezen a csodás vidéken?

— Ismerem a maguk módszerét. Felaprítanak minket,
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ban egy-egy magyar iparos munkába 
állíthattak.

Az 1900-as évek után tudatára éb
redt a magyar nemzet ipari elmaradott
ságának s a tulipános felbuzdulás, hogy 
csak magyar ipart pártfogoljunk, egy 
kis lendületet jelentett.

Ma független állam vagyunk. 'A 
vasiparunk az, melynek termékeiért 
vetekszik az egész világ, de emellett az 
iparágak sokasága állja meg kü lfö ld i 
viszonylatban is a helyét.

A mostoha viszonyok ellenére is ö r
vendetes fejlődés és gyarapodás nyilvá
nul meg a magyar ipar életében. Sze
ressük, fejlesszük a magyar ipart. A 
mezőgazdasági munkaterület feleslegei 
találjanak it t  elhelyeződést. Hozzanak 
magukkal felpezsdülést, gazdag 
erők forrását. Tegyék naggyá 
iparunkat és általa hazánkat!

Alakuló új világ.

Néhány évtizeddel ezelőtt 
nagy csaták folytak a tudomá
nyos világban arról, hogy idő
vel a földön minden megsem
misül, mert a nap k i fog hűlni.
Ez a nagy vita a maga idejében 
is figyelmen kívül hagyta a 
magyar iparosságot. Nem a cél
talan viták, de a munka szere- 
tése serkentette a felkészülő
désre. Érezte a jövendő előre- 
vetésében, hogy óriási felada
tok megoldása vár reá. Erköl
csi, szellemi, gazdasági felfogá
sok ütköznek össze, kommu
nizmus, fascizmus, szocializmus, 
világnézeti problémák sárral, 
piszokkal bélelt kátyúiban egy
más vérét ontva, kimerültén 
fetrengenek az embermilliók.
Kinek van igaza? Ki az igaz
ság bajnoka? Könnyes szemünk 
fátyolén át vizsgálgatva az ese
ményeket, nem látunk tisztán.
Azt azonban látjuk, hogy új vi

lág fakadása van alakulóban. Jobboldali, 
baloldali lesz-e? Ki tudná azt ma még 
megmondani. Szélsőséges ellentétek csak 
idők múltával tudnak egymásra találni.

A jövendő kialakulásában nagy fe l
adat vár a magyar iparosságra is. Leg
fontosabb munlcája: a jövendő iparos
nemzedék felnevelése úgy, hogy meg
álljon a reá váró küzdelemben. A nem
zet és a maga javára tudjon különbséget 
tenni a világnézetek között, tudjon vá
lasztani nemcsak elvek, de emberek kö
zött is. A magyar iparosság nagy és ne
héz örökséget ad át az új világ kialaku
lása alkalmával az őt követő nemzedék
nek: oldja meg azokat a feladatokat is, 
melyeket a mai nemzedék nem tud már 
megoldani. És mi bízunk, hogy a jelen

legi áldozathozatal súlyos esztendői után, 
amikor éppen arról voltunk kénytelenek 
lemondani, ami szép, ami jó, az átalakult 
új világ nagyobb kegyben, szeretetben, 
megbecsülésben részesíti a magyar nem
zet legerősebb fundamentumát: az iparos 
társadalmat. A létfenntartás legszűkö
sebb lehetőségeinek átélése után jöjjön 
a jobb kor s ossza ki közöttünk a mun
ka szeretetével együttjáró áldásait.

Abban a tudatban várjuk az alakuló 
új világ érkezését, hogy az melegebb 
emberi érzéseket rejt magában és javára 
lesz hazánknak és iparosságunknak!

Megindulásunk.
Minden összegomolyodott körülöttünk, 

hová, kihez forduljunk megmaradásunk
ért?

A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet tanfolyama.

serpenyőbe vágnak s megfőznek paprikásnak! Sokat hallot
tam róla a bécsi udvarnál. Kegyetlenek!

— Hát ez nem volna rossz! — csettintett Ádám a nyel
vével, felfogva a fé lig  tréfás szóáradatot.

— Tényleg megfőznek paprikásnak! — ijedt meg Hédi.
— Ki vele vitéz kapitány, m it akarnak tenni? — har- 

ciaskodott Róza tante.
— Először is falatozni fogunk, de nem kigyelmedékből. 

Azután felkerekedünk Murány felé, hogy mindannyiukat visz- 
szakísérjük a várba. Ügy látom, nélkülözik kényelmes lako
zásukat.

— Hát nem fognak bántani?
— Eszünk ágában sincs! Szépen kísérőik leszünk, hogy 

védjük minden veszedelem elől. Közben a váltságdíjat is át
vehetjük.

Joáchim úr eddig félrebillent fe jje l szunyókált.
— Váltságdíjat? — szisszent fel egyszerre. — önök 

váltságdíjat akarnak? Kitől? Azt hiszik, a murányi vár ura 
aranyban, ezüstben vájkál? Nehéz időket élünk. Mindent kész
pénzzel kell fizetni. Adót, segélyt, járulékot, pallért, asztalost 
és ácsot. Minden nappal szegényebb leszek!

— őszintén sajnálom — nyugtatta István úr — de hát 
nekünk is szükséges a pénz. Minden fogolyért szár arany jár. 
A hölgyekért és önért két-két száz. Igazán méltányosak va
gyunk!

— Kettő-négyhat, meg öt — számlálta Rothold — tizen
egy százas — szörnyedt el.

— Tizenkettő! — javította ki Ádám — egy kócsagtollas 
dali apródja megszökött. Kárát mi nem vallhatjuk!

— Tizenkettő? — nézett Rothold Szuhayra.
— Uhüm! — intett az komoran.
— Fel tudják maguk fogni, mit jelent ezerkétszáz arany? 

Semmim sem marad, ha ezt kifizetem. Régen gondolkodtam 
már rajta, most megteszem: eladom a várat.

— Eladja nagyatyus? — riadt meg Hédi.
— Eladom! — kiáltotta nyersen a különben galambszívű 

ember. Eladom. Már azelőtt is a tönk szélén álltam. Hetven
ezer arany volt a vár vételára. Ez a négy it t  e ltöltött év tel
jesen kifosztott. Tönkre jutottam! Semmim sincs. Földönfutó 
leszek! Hallod Hédus? — fordult unokájához. Földönfutók 
leszünk, koldusok — siránkozott.

— Kapitány úr — szólt Ádám Szuhayhoz. Nem esik meg 
szíve a szegény emberen. Adjunk inkább mi neki néhány ezer 
aranyat! Aztán köszönjük meg, hogy volt szíves eddig is el
szenvedni a mi kellemetlen vendéglátásunkat! — harsány ne
vetésbe tö rt ki.

— Fontolja meg, Rothold úr, — maradt István komoly, 
— hogy önök it t  foglyok. Módunkban lenne úgy bánni ma
gukkal, ahogy kedves rokona elképzelte. De a mi nemes 
gondolkozásunk megelégszik azzal a néhány arannyal!

Joáchim úr mindennél többre becsülte vagyonát, melyet 
nehezen szerzett és küzdelemes szorgalommal gyarapítóit. 
Helyzete koránt sem volt olyan kétségbeejtő, ahogy azt fe l
tüntetni igyekezett.

— Legyen hát ezer az egész — próbált alkudni.
— Ezerkettőszáz, uram! — vágott szavába István éle

sen. — Én nem lehetetlent kívántam. Nem engedek!
(Folytatjuk.)
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A világesem ények zűrzavarában vajú
d ik  nem zetünk kérdésével együ tt társa
dalm i és egyéni életünk jövendője is.

G yengék és erőtelenek vagyunk. Jaj 
nekünk, ha emberek m ellé á llunk, ha 
em berekben véljük m egtaláln i a segedel
met. „Isten a mi o ltalm unk és erőssé
günk! Igen  bizonyos segítség a nyom o
rúságban.“ (46. Zsoltár 1.)

H a sötét úton kell haladnunk, örü
lünk, ha csak gyertyával is rendelke
zünk, m ely ugyan csak pár lépésre v ilá 
g ít, mégis gyorsabban és bátrabban lépe
gethetünk, m in t nélküle.

Jó annak, aki a világító  eszközök leg- 
tökéletesebbikével: Isten igéjével rendel
kezik  és a v illanyfénynél is erősebb fén y
nyel ráv ilág ítha t a maga és embertársai 
végig járandó útjára!

A világproblém ák töm kelegében, a 
vér és ku ltú ra  pusztulásában szörnyű- 
ködve, Istenben bízva á llunk meg és 
indulunk tovább: hivatásunk betöltése 
felé.

M egtartásunkért esdeklünk . . .  a világ  
átalakulásával körü lö ttünk is átalakul 
minden. A z új idők új feladatainak új 
erőkkel való megvalósítását követelik. 
De ne fu tam odjék  meg senki a maga 
feladatának teljesítése elől!

Szenvedések sorozata következhet 
reánk —  a m últnál is nagyobb m érték
ben. Ne re tten jünk  meg. M a rty ro k , gálya
rab lelkészek, eperjesi vértörvényszék  
ártatlan  áldozatainak utódai h a llják  meg 
Ü dvözítő  U runk szavát: „N ézzetek szét, 
ne engedjétek, hogy az én drága és kész 
aratásom elpusztuljon, a m ag kihulljon  
és veszendőbe menjen!“ —  Boldog az, 
aki hitben erősen áll és m éltónak talál- 
ta tik  az aratók  közé való felvételre! 
Legyünk boldogok, hogy idővel, fárad 
sággal, lelkesedéssel, im ádsággal hozzá
já ru lha tunk  édes m agyar hazánk jöven
dőjének kialakulásához!

Szuchovszky Gyula.
>>»0 8 » t » » 8 8 » 8 » i 8

Püspöki egyházlátogatás.
D. Kapi Béla püspök, m. k ir. titkos  

tanácsos a fo lyó  év tavaszán ú jból m eg
kezdte püspöki egyházlátogató  k ö rú t
já t  azon szándékkal, hogy egyházkerüle
té t —  Isten segítségével —  másodszor 
is végiglátogassa. M ájus 14-tő l 24-ig be
já rta  a som ogyi egyházm egyében a 
gyékényesi, szepetneki, porrogszentki- 
rályi, nem espátrói, nagykanizsai, iharos- 
berényi, sandi, vései, kaposvári anya
gyü lekezeteket, a barcsi missziói gyüle
kezetét és a csurgói, p o rro g i, liszói, 
pogányszentpéteri, iharosi, páti, szőke- 
dencsi és antalszállási leánygyü lekezete
ket. M in d en ü tt m eg látogatta  az iskolá
kat, istentiszteleten m eghallgatta  a le l
kész igehirdetését, ő maga is hirdette  
Isten ig é jé t, m ajd közgyűlésen tárgyalta  
le az egyházlátogatási kérd őp on to kat s 
az iskolában és a gyülekezet le lki és 
külső életében tapasztaltakat. A legtöbb  
gyülekezetben talá lt nemcsak külső ren
det, hanem belső lelki m unkálkodást, az 
evangélikus vallásosságban és hitéletben  
való elmélyülést, de több gyülekezetben  
sajnosán m u ta to tt rá az egyke látható  
pusztítására, az iskola és a gyülekezet 
elnéptelenedésére és ennek fenyegető  
szom orú következm ényeire.

A  gyülekezetek m indenütt nagy 
öröm m el, ragaszkodással, szeretettel és 
bizalom m al fogadták a nehéz időkben 
ő ke t felkereső főpászto rt s igyekeztek  
enne|c külsőleg is k ife je zé s t adni. Isten 
áldása legyen a főpásztor és a gyüleke
ze tek  találkozásán!

Egyházi énekeink 
múltjából.

IV .
Márk 6:34.

A le lk ileg  m agárahagyott nép egye- 
dülm aradottsága csodára viszi őket (M árk  
6 :3 4 .) :  zsoltárt írnak, b ib liá t fordítanak, 
d allam ot költenek, énekeskönyvet szer
kesztenek, könyvet n yo m tatn ak  a hátu
kon hordott kézinyom dával, az ország 
m inden részében otthon vannak. A b ib 
lia  ószövetségi nagyja inak, hőseinek ver
ses h istóriá ját m eg írják  okulásul, k i 
n yo m tatják , árulják, én ek lik , terjesztik  
országszerte, szétdúlt ország hírnöke, 
p ró fé tá ja , élő lelkiismere'ce valamennyi. 
A vándorm adarak ösztönével az alkalm a
tos idők megérzésével já r já k  az orszá
got, m ert sok az a ra tn i való. Szegedy 
G erg e ly t rövid időközökben Kassán,

Eperjesen, Debrecenben, Tokajban , E g e r
ben lá tju k  dolgozni, Sztárai M ihá ly , a 
beregszászi volt ferences barát elindul 
P atakró l, bejárja T o ln á t, Baranyát, a 
D ráván -tú li m agyar v idékeket. 120 gyü 
lekezete i szervez m eg. Szegedi Kiss Is t
ván tanítóskodik a szilágym egyei Tas- 
nádtó l kezdve, G yulán , Cegléden, M a 
kón, Temesvárott, M ező túron , Békésen. 
Laskón pap lesz, té r ítg e t Tolnában és 
Baranyában, török fogságba hurcolják, 
Szo lnokig  meg vissza, Ráckevén fejezi 
be életét. És a többi reform átor?  Pál 
apostollal m ondották: „Én vagyok a leg 
kisebb az apostolok kö zö tt, de Isten k e 
gyelm e által vagyok, am i vagyok s az ő 
kegyelm e nem vo lt h iábavaló.“ ( I. Kor. 
1 5 :9 — 10.) Hűségesen m ondja Szepetneki 
János, akiről csak ann y it tudunk, hogy  
a „Szamos mentében“ élt, talán Kolozs
váro tt. O tt küzködött, szenvedett, írta  
istenes énekeit, néhol keserűen, de soha
sem lázadozva, nem átkozódva, betegen, 
vagy öregségben a „Krisztushoz m enté
ben“. Szepetneki szövege nincs meg 
énekeskönyveinkben. E g y  Bornemissza 
énekeskönyv lapszélére van kottázva  a 
dallam a, valaki néhány száz éve beje
gyezte. Bús, bánatos, gyerm eki áh ítat 
ö m lik  el az éneken. Basilides M ária  ének
művésznő m űsordarabja. Énekeljük mi is 
ezt az Isten kegyelm ébe olvadó, Krisz
tushoz induló lé lek rég i énekét.

2. „Sem m ire már nem k e ll nékem
ez világ,

M e rt csak bfinvel rakva az egész világ: 
Álnoksággal teljes m ind e n ag yv ilág : 
V a j, gonosz, kegyetlen , te hitvány, 

csalárd világ.

3. Ezerötszáz-ötvenöt esztendőben,
E z éneket szörzék Szamos mentében, 
Az halálra való készületében, 
Szepetneki János, az Krisztushoz

mentében.“ 
Elefánty Sándor.

Evangélikusok nyaralása.
Evangélikus népünk m inden társadal

m i osztálya valami m ódon igyekszik  
n yári pihenésének kérdése it megoldani. 
V ig yázn i ke ll azért, hog y  a legfon to 
sabb ne hiányozzék ez alkalom kor. Ez  
a fontos valami pedig: „az egy szük
séges dolog“. E vangélikusok csak olyan 
helyen nyara lja tok  huzamosabban, ahol 
evangélikus istentisztelet is van!

Az evangélikus fia ta lság o t küld jétek  
az evangélikus k o n feren c iák ra  és tábo
rokba: Tahiba, A kaiiba , Dunavecsére,
Gyenesdiásra, vagy az idén m egnyílt 
m átra i (Bagolyirtás) evangélikus d iák
üdülőbe. Lelki és testi üdülőhelyek ezek. 
M ily  kár, hogy sok városi család oly 
helyen épít nyaralót, ahol nincs evangé
likus istentisztelet. Sok diáktanítványom  
szokott szeptemberben beszámolni arról: 
„evangélikus istentiszteleten nem voltam, 
m ert a nyaralóhelyen csak más felekezeti 
tem plom ok vo ltak“.

N agy  kegyelem, hogy a gyenesdiási 
lelkészüdülő a lehetőséghez képest 
n yitva  áll a nem le lkészek számára is. 
N a g y  missziót végez a lelkészüdülő,

hogy gondoskodik vendégei le lk igondo
zásáró l is naponkint. A vasárnapi isten
tiszte lete ire  pedig h ív ja  és v á rja  az 
egész nyaralótelepről az Evangélium  
népét. Ily  missziót tö lt  be a Fébé d ia 
konisszaegyesület piliscsabai üdülője is. 
A  nyaraláshoz szám ítom  a különböző  
evangélizációkon való  részvételt is. L e l
k i üdülés, ami m agával hozza a testi 
üdülést is.

Az idén lesz a m ásodik pedagógus 
evangélizáció M isko lcon  Túróczy  püspök 
vezetésével. V á jjo n  m indén közép isko
lánk is képviselve lesz o tt?  Az idén lesz 
a férfiin te lligenciánk számára az első 
evangélizáció T ihanyban. Hiszem, ez az 
alkalom  meg fo g ja  m utatn i, hogy az é r
telm iségi osztály nem ka llód o tt el egy
házunk számára, hanem  vannak kö ztü k  
sokan bizonyságtevő és im ádkozó em 
berek, akik egyetemes papi tisztük tud a
tában  bárhol és b árm ik o r készek az 
Ige  szolgálatára.

Az evangélikus em ber csak oly hely 
re menjen nyaraln i, ahol evangélikus  
testvéreivel le lki é le te t is tud élni. A  lé 
lek  egészsége fontosabb a test egészsé
génél is. Az egészséges lélek a beteg  
testet is a felerősödés ú tjá ra  vonza, de
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beteg, a hitetlen, a megkötözött lélek 
lég az egészséges test ellenálló képessé- 
ét is aláássa.

Caál József.

Evangélikus Leányinter
nátus Budapesten.

A FÉBÉ evangélikus dakonisszaegye- 
ületnek 11 éve fennálló s a főváros köz
pontjában fekvő leányinternátusa (VII., 
lózsef-utca 4.) külön középiskolai nö- 
endékeknek (a Deák-téri evangélikus 
eánygimnázium és egyéb intézetek nö- 
endékeinek) és külön főiskolai hallga- 
óknak meleg családi otthont és meg- 
ízható evangélikus keresztyen nevelést 
iyu.it. Az internátus diakonissza vezetése 

diakonissza orvos felügyelete alatt áll. 
I'anárnő korrepetál a növendékekkel. 
Jémet nyelvtanítás ingyen. Más modern 
lyelvek és zongora tanulása is lehetsé
ges. Állandó felügyelet. Kíséret iskolá
ba, templomba, sétára. Az ellátás kifo- 
ástalan. Minthogy* az intézmény kari- 
ativ jellegű s célja, hogy a vidéki szü- 
őknek gyermekeik taníttatásában és 
eveltetésében segítségére legyen, az el- 
átási díj a mai nehéz időkben is a 
ninimálisra van szabva: evangélikus és 
eformátus növendékek évi 800, más vál
ásunknak évi 900 pengő. Indokolt eset
ien némi kedvezmény. Jelentkezéseket 
lfogad az internátus vezetősége (Buda
iest, XII., Hidcgkuti-út 123/a. Telefon: 
-645-73.). Az egyesület az internátussal 
;apcsoIatban átutazók részére Otthont 
Hospiz) is tart fenn.

remplomépítés Dorogházán.
Dorogháza a kisterenye-pásztói evan- 

rélikus missziói egyházközség fiókegy- 
láza. 1933. július hó 30-án keletkezett 
i róni. kát. egyházból áttért hívekből, 
iz az 57 lélekből álló kis gyülekezet 
emplomot épített, melyet most május 
I6-án szentelt fel D. Kovács Sándor du- 
íáninneni püspök. A templom 11.33 ni 
íosszú, 450 m széles. A templom épí- 
ési költsége 5.018.67 pengő.

A telket néhai br. Solymosy Jenő 
dsterenyei földesúr adományozta. A 
íarangláb br. Solymosy Tibor, a ha- 
ang a kisterenyei gyülekezet adomá- 
iya. Az adományok közül külön ki kell 
melni a németországi Gusztáv Adolf 
íyámintézet 1,012.36 pengős adományát. 
\  templomba beleépült az egyházkerü- 
et, a Baldácsy-alap, egyes vállalatok, 
■gyházközségek és a bívek adománya.

Isten csodálatos adománya ez a temp
óm, mert emberileg nem is remélhet*- 
lük volna, hogy egy 57 lélekből álló, 
lágyon szegény gyülekezet hajlékot 
meljen az Úr imádására. A mienk csak 
i vágy, az imádság és a munka volt, 
le az áldás Istené. Reá szálljon vissza 
ninden hála és dicséretmondás.

A püspök Tors Tibor képviselőházi 
delnők, egyházközségi felügyelő kísé
retében érkezett Kisterenyére. Innen 
gépkocsin indultak el Dorogházára. He
ves vm. határában Györky Imre tb. fő 
szolgabíró fogadta az előkelőségeket. A 
íözség díszkapujánál a püspököt a falu

főjegyzője és Limbacher Zoltán helyi 
lelkész üdvözölte. A régi istentiszteleti 
helyiségből énekszóval indult a menet 
az új templom elé. A templom előtt 
Tors Tibor felügyelő üdvözölte a püspö
köt és átadta neki a templomkulcsot.

A püspök dr. Csengődy Lajos espe
res és a helyi lelkész kíséretében az 
oltárhoz vonult és megkezdte a felszen
telés lélekemelő szertartását. A püspök 
azt óhajtotta, hogy legyen ez a templom 
a hit, a remény és szeretet temploma.

Az avatás után díszközgyűlés volt, 
mélynek keretében a felügyelő öntuda
tos, lendületes és szívekbe markoló sza
vakkal köszönte meg a püspök úr áldo
zatos szolgálatát és a lelkész fáradozá
sát. A templomépítő gyülekezetnek me
leg köszönetét mondott dr. Csengődy 
esperes. Üdvözölték még a gyülekeze
tei Kardos Gyula főesperes, Michalovics 
Samu tb. főesperes, Kirchner Rezső 
püspöki titkár.

Külön dicséretet érdemel a falu né
pének csodálatos fegyelmezettsége, ne
mes magatartása és a fiókegyházkőzség 
gondnokának, Bakos F. Andrásnak na
gyon áldozatos munkája.

Isten áldása nyugodjon meg az ada
kozókon, az adományokon és az új haj
lékon, mely Heves vármegye harmadik 
evangélikus temploma, hogy legyen az 
csakugyan a hitnek, a reménynek, a sze
retetnek temploma a hitetlenség, re
ménytelenség és szeretetlenség világá
ban.

Limbacher Zoltán.

URAM,
MINDEN TE VAGY.

Uram, sokszor türelmetlen vagyok.
Azt hiszem, mindent ón csináltam;
Én ültettem, vetettem, plántáltam 
S ezért aratni is én akarok.

Pedig Uram, tudom, az aratás tiéd 
És mindig Te vagy az áldott Vető. 
Engem el is csaphatsz aratásodból,
Hisz’ nem vagyok más,
Csupán — marokszedő . . .

Már nem baj, ha aratni nem fogok 
És a magot sem én vetem,
De áldlak és köszönöm Neked,
Hogy lábad nyomán — a markot

szedhetem!

Egy Kis sajtószem le.
Csonkahazánkban 1012 újságnál 

2529 újságíró dolgozik.
Evangélikus egyházunknak 15 

újságja van. Ezek közül 8, tehát 
több mint a fele Győrött jelenik 
meg.

Győrött 19 különféle újság je
lenik meg. Ezek közül U-et a 
Harangszó nyomdája nyom.
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Jö vevén yek  rem énysége.

I .  Fén yes rem én ység .
I. Pét. 1:1—12.

Jún. 9. — I. Pét. 1, 1—2. — Jövevé
nyek vagyunk. Jövevény az, ki népe kö
zösségéből kiszakadt, idegen földön él, 
hazátlan és gyökértelen. Ilyen idegenek 
voltak Izráel fiai Babilonban. Ilyen szét
szórt kisebbség a kicsiny őskeresztyén 
gyülekezetek Kisázsiában. Ilyen otthon
talan, polgárjog nélkül szűkölködő, át
meneti sorson tengődő minden valamire
való keresztyén ember ebben az Istentől 
elpártolt világban. Nem rendezkedhetünk 
be it t  véglegesen; nem érezhetjük ma
gunkat birtokos gazdáknak, csak zsellé
reknek. Istennek Országa az örök ha
zánk. E földön jövevények vagyunk csu
pán.

Jún. 10. — I. Pét. 1 :1—2.*) — De 
választott jövevények! Nem jószántunk
ból lettünk e világ idegenjei, nem is az 
emberiség taszított k i közösségéből. Jö- 
vevénységünk eredete az Atya Istennek 
örök rendelésében, kegyelmes kiválasz
tásában van. ő  hívott ki a pusztulásból, 
gyűjtött be gyülekezetébe s szentel meg 
minket Szentlelke által keresztségünktől 
fogva. Sőt további célja is van velünk, 
hogy részesüljünk a Jézus Krisztus halá
lának bűnt engesztelő, üdvösséget szerző 
erejében. Jövevények vagyunk, de vá
lasztottak. Az Atya, Fiú, Szentlélek Úr
isten választottal.

Jún. 11. — I. Pét. 1 :3—5. — „Újon
nan szült minket.'1 Ez tehát az erede
tünk, a múltúnk, — ha ugyan valóban 
keresztyének vagyunk. Nem keresztyén- 
ség az, mely nem bizonyos Isten újjá- 
szűlő atyai művében mi rajtunk. Péter 
apostol és az ő „jövevényei“ fölismerték 
a különbséget életük Krisztus előtti és 
Krisztus utáni szakasza közt. Letagadha- 
tatlanul új kezdet volt a Krisztussal való 
találkozásuk, a keresztségre jelentkezé
sük, a gyülekezetbe kerülésük. Megújult 
életünk ma is az irgalmas Atyának tette 
csupán. Ezért nem dicsérendő „szerény
ség“ újjászületésünk letagadása vagy a 
benne való kételkedés; mintha Isten nem 
tett volna bennünk és rajtunk semmit!

Jún. 12. — I. Pét. 3—5. „Élő remény
ségre.“  Ez a célunk, a jövendőnk. Hogy 
tudunk az üdvösségről, mely készen vár 
ránk; s bizonyosak vagyunk benne: visz- 
szavonhatatlanul mienk lesz az utolsó 
napon! Ezen vizsgálhatjuk is meg, váj
jon újjászülettünk-e vagy sem, van-e élő 
reménységünk? Reménység, mely a me
nekült hontalannak folyton azt súgja: 
meglátod még a hazai földet. Remény
ség, mely a gyermeket színes látomá
sokba kergeti: vár rád az atyai örökség; 
az lesz a csodálatos élet, mikor kezedbe 
kapod! A mi keresztyén reménységünk 
e bűnös, halálos világban nem kevesebb, 
mint feltámadás és örök élet. Mese ez? 
Nem. A Krisztus feltámadása oly alap, 
melyre biztos kézzel építhetünk.

Jún. 13. — I. Pét. 1:3—5. „Hatalma 
őriz." Ez meg a jelen állapotunk, a múlt

*) Egyes részeit több napon át ismételten o l
vassuk, sőt a hét minden napján az olvasást elöl
rő l kezdjük; csak így érthetjük meg c verseknek 
egymásba fonódó súlyos gondolatait,
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és jövő közé eső idő. Isten nemcsak az 
örökséget őrzi meg számunkra ama na
pig, de minket is megőriz örökségére. 
Az ő ereje óv, hogy vissza ne süllyed
jünk a szennybe, bele ne ragadjunk a 
világ sarába s meg ne szédüljünk kin
cseitől. Hogyan őriz? A tiszta, romolha- 
tatlan, örök Országra irányozza tekinte
tünket. A hazatérés képe ad erőt a jöve
vénynek eredeti mivolta megtartásához. 
M it ér az Ország, ha hűtelenül elhul
lunk vándorlásunk idejében?!

Jón. 14. —• I. Pét. 1 :6—8. Remény
ségünk fegyver. Igen, fegyver és nem 
üres ábrándozás. Élő, erős, harcoló, dia
dalmasan verekedő. M i sem tagadjuk a 
bút, bajt, különféle kísértések sorát, 
mely reánk ront. De győzünk rajtok az
zal az örömmel, mely üdvösségünk re
ménységéből fakad. Sőt éppen a szen
vedések, a gátak, az akadályok válnak 
edzésünkre, hitünk megacélosodására. 
Ezt is a reménység teszi. Ha jő  a próba
tétel, nem azt kérdezzük: miért? — csak 
ezt: mivégett? Hogy célunkat elérjük! 
M ily verhetetlen fegyver ez!

Jún. 15. — Reménységünk kitüntetés. 
Ajándék, meg nem érdemelt kitüntetés, 
hogy mi Krisztus után élünk és válasz
to tt jövevényei közé tartozhatunk. Gaz
dagabbak vagyunk a prófétáknál. Azok 
csak fürkésztek, jövendöltek a Krisztus 
szenvedéseiről, dicsőségéről, de idejét 
nem érték meg. A megvalósulás a mienk. 
Amit ők lélekben homályosan láttak, az 
nekünk ma világosan, hangosan, tények
re alapozva hirdettetik! Sőt igénk sze
rint etekintetben még az angyalokat is 
megelőzzük. Ilyen fényes, dicső, élő a 
mi reménységünk. „Á ldott az Isten, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak A tyja !“

Scholz László.

K A R C O L A T O K

Követendő la k o d a lm i 
f  ó s z o k á s .

Esküvő volt egyik városi gyüle
kezetünk köztiszteletben álló gaz
dacsaládjánál. Oh ha minden esküvő 
ilyen volna. Nem volt hét várme
gyére szóló, ökörsütéses, heje- 
hujás, tékozló lakoma. Csupán 
együtt örvendezett lelkésze társa
ságában a két istenfélő család.

Másnap pedig a két család az 
ifjú párral első útját a templomba 
vette, hogy Isten nevének dicsére
tével és segitségül-hívásával kezd
jék meg családi életüket.

Ha minden ifjú pár így indulna,  
több érkeznék el a boldogság
hoz! Sz. J.

Sgyik lelkész 14 előfizetőt szer= 
zeit és jelentett be a H a r a n g s z ó “ 
nak- 3Ki lenne, Íja minden lelkész 
és tanító ígi? cselekedne ?

Köszönjük a felelősséget!
K érjük ezt a felelősséget!

H E T I  K R Ó N I K A
Az elmúlt héten a belga jelentések 

szerint 300.000, a német jelentések sze
rin t 400—500.000 főnyi belga hadsereg 
Lipót király parancsára, a németek előtt 
letette a fegyvert. — A belga kormány 
tiltakozott a fegyverletétel ellen, s a 
k irá lyt trónfosztottnak nyilvánította. — 
A diplomáciában most három nemhar
coló nagyhatalomnak van döntő szava: 
Olaszországnak, Egyesült Államoknak 
és Oroszországnak. — Flandriában, a 
Somme vidékén a legelkeseredettebb 
csaták tombolnak. Mindkét fél döntésre 
készül. — A nyugati harcokban a volt 
német trónörökös fia hősi halált halt. — 
Francia különbékétől ta rt Anglia. — 
Legújabb jelentés szerint Olaszország
ban teljes ütemben fo ly ik  a mozgósítás. 
— Már Páris környékén is ejtőernyős 
németeket találtak. — A spanyolok ma
guknak követelik Gibraltárt. —- Egyesek 
közeledést jósolnak Oroszország és a 
szövetséges angol-franciák között.

az E GY HÄZJ^ ESZTENDŐ
Szentháromság u. 3. vasárnap.

1. M ózes 1 :2 6 —27. v.

A mai ige határozottan és világosan 
megmondja, hogy én Istené vagyok. 
Istené vagyok azért, mert ő teremtett 
engem és azért is, mert az Ő képét vise
lem. Bűneim azonban az Isten képét le
törölték rólam, rabszolgává tettek en
gem, úgyhogy inkább vagyok a Sátán, 
mint Isten gyermeke. Krisztus az, aki 
emberré lett, hogy bűneimből kiemeljen 
és Isten szabad gyermekévé tegyen.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten életre hívott és az isten- 

fiúság méltóságára emelt minket.
Hogy képét viselhetjük és bár ezt a 

bűn letörölte rólunk, Krisztus által újra 
visszanyerhetjük.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy megromlott életünket teremtse 

újjá Szentlelke által.
Hogy a földnek és a föld javainak 

urai és ne rabszolgái legyünk.
Hogy egész életünkkel az Ő dicsősé

get szolgáljuk.

H Í R E K
Kérjük olvasóinkat, hogy címválto

záskor necsak az új, hanem a régi 
címet is közöljék.

Segédlelkész-kihelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Böröcz Sándort, k it  ideiglenesen 
az egri missziói gyülekezetnek engedett 
át segédlelkészi szolgálatra, visszahívta 
egyházkerületébe, ideiglenes kisegí
tőként az iharosberényi gyülekezetbe 
küldötte ki.

Felügyelő jubileum. A dunáninneni 
egyházkerület felügyelője, dr. Sztra- 
nyavszky Sándor ny. miniszter, egyház
kerületi felügyelői tisztében most tö l
tötte be a tizedik esztendőt. Ebből az 
alkalomból a kerületi felügyelőt minden 
felől szeretettel és tisztelettel üdvö
zölték.

Egyházmegyei presbiteri konferencia
volt a pesti alsó egyházmegyében, me
lyen 200 presbiter vett részt. Előadások 
témája „Egyházunk megújulása“ volt.

Ifjúsági konferencia volt Nemeska- 
jalon, amelyen Huber Etelka a győri 
diakonissza anyaház főnöknője, Szenczy 
Gábor nagytarcsai lelkész és Bonnyai 
Sándor KIÉ orsz. titká r tartottak elő
adást.

Leánykonferencia Békéscsabán. Május
19-én a helybeli négy leánykör közös 
konferenciát ta rtott, amelynek célja 
volt, hogy közelebb hozza egymáshoz és 
Istenhez a négy leánykor tagjait. Elő
adók a helybeli lelkészek, hitoktatók és 
segédlelkészek voltak. Az előadásokon 
kb 200 leány vett részt. Hisszük, hogy 
Isten meg fogja áldani az elvetett 
magot.

A Baráti Mozgalom nyári konferen
ciáját július hó 1—3-ig Cegléden tartja. 
A konferencia főtárgya az első hitága
zat alapján: „Az Ür gondot visel!“  Elő
adáscímek: Isten személyes gondviselése. 
Isten keze a történelemben. Csakugyan 
elég-e a hit? Egyéni megszentelődésünk. 
Hogyan szolgáljon a gyülekezeti közös
ség? A keresztyén ember és a háború 
(fegyverfogás). A bibliakörök és áhí
tatok a római levél 12., 13. és 14. ré
szei alapján a gyakorlati keresztyén 
élettel foglalkoznak. — Történeti időket 
élünk, amidőn kettőzött szükségünk van 
az Isten igéjének világosságára és test
véri közösségre. Egyházunk minden lel
kész, felügyelő, tanító, presbiter és ál
talában vezető tagját szeretettel hívjuk 
és várjuk. Kedvezményes vasúti jegy 
lesz. Jelentkezéseket június hó 15-ig 
erre a címre kérjük: Harmati Béla evan
gélikus lelkész, ösagárd, up. Keszeg, 
Nógrád m. Feltüntetendő, hogy kedvez
ményes vasúti jegyet küldjünk-e, vagy 
nem?

Diósgyőri Nő- és Leányegylet temp
lomi vallásos estet tartott, melyen Becht 
József tanítóképezdei tanár művészi or
gonajátéka után Moravcsik Sándor lel
kipásztor imát mondott és bibliát olva
sott. Majd Paál Márton énekelt. Erdélyi 
Ilonka alkalmi költeményeit szavalta el, 
Komán Andorné, Pazár Béla és Becht 
József Beethoven-trió Largójának mű
vészi előadásával gyönyörködtetett. 
Végre Henszelmann Aladár dr. orvos
tanár, a Máv. kórházak igazgató főor
vosa tartotta meg érdekes előadását, 
szülővárosa: Bártfa evangélikusságáról. 
A diósgyőri evangélikus énekkar éneke 
és a Himnusz Lada tanító vezénylésével 
zárta be az estélyt. Offertórium 56 P 
volt, melyet a borsodi árvízkárosultak 
kapták.

A Miskolci Evangélikus Nőegylet,
amelynek tagjai 1858. év óta működnek 
a jótékonyság és egyházépítés terén, 
nagy odaadással és páratlan áldozat- 
készséggel, május 19-én homrogdi Lich
tenstein Lászlóné elnöklésével ta rto tt 
közgyűlésén elhatározta, hogy az egy
ház telkén e célra kapott kis épületet
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szeretet-otthonná k iép íti. Kezdetben  
n ap közi otthont rendeznek be a sze
génysorsú családok gyerm ekei számára, 
h og y  ott, ahol az édesanyák is kény
te le n e k  házonkívilli m unkát vállalni, k i
cs inyeik  lelki, testi gondozásban része
süljenek. A N őegylet szeretetm unkáját 
n ag y  lelkesedéssel tám o g a tjá k  a miskolci 
evangélikus diáklányok, k ik  m ár eddig  
is jelentős összeget g y ű jtö tte k  műsoros 
d élu tán ok  rendezésével a napközi o tt 
hon berendezésének céljaira.

A  Tiszavidéki egyházm egye lelkész
egyesülete szokásos gyűlését május hó 
30-án  Munkácson ta r to tta  meg. E  g yű 
lés fele jthetetlen  em léket hagyott az 
egyházm egye legfiata labb  és legérdeke
sebb missziói központja  híveinek é leté
ben, de fe le jthetetlen  em lékké le tt a 
m unkácsiak szeretetét m egtapasztalt le l
készek  számára is. E lőző  napon a tem p
lom ban vallásos este volt, amelyen az 
igeh irdetést Túróczy Zoltán  püspök vé
gezte . A gyűlés közp on ti gondolata a 
kon firm ác ió  volt. E lőadást Rőzse István  
és Joób Olivér, b ib lia tanulm ányt M eg yer  
Lajos , záróáhítatot Koren E m il lelkész 
ta r to t t .

A  pedagógus evangélizáció —  m int 
m á r je leztük  —  a fo lyó  évben M isk o l
con lesz június 24. estétől 28. estéig. 
A  szolgálatot ez évben is Túróczy Zoltán  
püspök végzi. N yom atékosan fe lh ív juk  
e rre  az evangélikus tan áro k  és tan ítók , 
v a lam in t tanárnők és tan ítónők fig y e l
m ét.

G yülekezeti közösségek evangélizáló  
és hitm élyítő  kon ferenciá ja  augusztus 
15. estétől 18. estéig lesz Orosházán.

T  anítónőképző-akadém ia Szarvason. 
H ivata los  helyről értesültünk, hogy a 
leg főbb  evangélikus főhatóságok vég
legesen döntöttek arró l, hogy a két 
evangélikus tan ítóképző-akadém ia közül 
e g y ik e t a soproni evangélikus fiúliceum , 
a m ásikat a szarvasi evangélikus leány- 
liceum  fog ja  kapni. E z a h ír azokat a 
szülőket érdekli, a k ik  abból a célból 
k ív á n já k  leányukat líceum ba adni, hogy 
ann ak  elvégzése után  a tanuló elvégez
hesse a tan ítóképző-akadém iát is. M in t 
h o g y  a tan ítóképző-akadém ia egy-egy  
évfo lyam ára csak 25 hallgató  vehető fel, 
nagyon természetes, hogy minden tan í- 
tónőképző-akadém ia ezt az engedélye
z e tt  25-ös létszám ot elsősorban azon nö
vendékek közül fo g ja  k iválogatn i, ak ik  
a vele kapcsolatos líceum ban te ttek  l í 
ceum i érettségi vizsgálato t és más líceu
m o k  növendékei közü l csak akkor, ha 
a szükséges létszám nem telne k i a sa
já t  líceum ot végzett növendékek közül. 
E z  azonban kevésbbé valószínű, m in t
h o g y  tudvalevőleg a líceum ok egy-egy  
osztályába 50-es létszám ig  vehetők fel 
növendékek. Az akadém ián képesített 
tan ító n ő k  bizonyára sokkal könnyebben  
fo g n a k  állást kapn i, m int a m ostaniak, 
az akadémiai hallgatónők erősen lé- 
csökkentett létszáma m iatt.

G yülekezeti-m unkásképző tanfolyam  
N agytarcsán. Sok helyen a gyülekezeti 
m unka éppen m unkás hiányában nem  
tu d  megindulni, vagy fejlődn i. Ezen sze
re tne  segíteni a nagytarcsai gyülekezeti 
munkásképző tan fo lyam , ahol g yü leke
ze te k  számára leányokat képezünk k i a 
vasárnapiiskola-vezetés, leánym unka és 
kisebb gyülekezeti szolgálatok elvégzé
sére. A tanfolyam  előadói legnagyobb

részt budapesti le lkészek és szakelőadók  
a gyerm ekpedagógia, társadalom tudo
m ány stb. köréből. A z idei tanfolyam ot 
jú lius 3— 16-ig ta r t ju k  a nagytarcsai 
népfőiskola épületeiben. A megnyitás 
jú lius 3.-án d. u. 4 ó ra k o r van. Másnap  
kezdődik a m unka: reg ge l három negyed  
7 -k o r felkelés, takarítás , negyed 8-tó l 
csendes óra, 8 -ko r reggeli. 9— 12-ig m in
dennap bibliaism eret, vasárnapiiskolai 
előkészítő és g y a k o rla ti tanítás. Fél 
1 -ko r ebéd. Ebédután 4 óráig  szabad
idő és megbeszélések az ifjúsági munka 
köréből. 4— 6-ig  m eg h ívo tt előadók ta r 
tanak előadást. Fél 7 -k o r vacsora, 9 -kor  
lefekvés. M inden leán y t, aki szíve sze
rin t dolgozni szeretne gyülekezetében  
Isten dicsőségére, szeretette l várunk. 
Részvételi díj ké t h étre  22 pengő. Je
lentkezni június 30 -ig  lehet a n ag y ta r
csai lelkészi h ivatalban. Július 3-án dél
után 3 óra 19 p erc k o r Kistarcsára é r
kező helyiérdekű villam os elé kocsit 
küldünk. A tan folyam on résztvevők hoz
zanak m agukkal ágynem űt, b ib liát, éne
keskönyvet, jegyze tfü ze te t. •—  S zo lgálja
to k  az Ü rnak örvendezéssel. (100. zsoltár 
2. vers.)

H A T Á R O K O N  T Ú L
Szlovákiában a protestáns lapokat 

b etilto tták , a statisztikában a protestán
sok számát kevesebbnek ír já k . Ezálta l 
sok jo g o t elvesznek tő lü k , m ert egyete
mi felvételeknél, h ivata lba  lépésnél ezt 
a m egm ásított adatok  alapján előálló  
arányszám ot nézik. Ilyen  alapon elvet
tek  m ár a protestánsoktól egy kórházat 
és átadták az apácáknak.

M it  tegyen az egyház? Finnország  
újjáépítésérő l ír  a K o tim aa című finn  
újság s I az alábbiakban je lö li meg az 
újjáépítés m unkájában az egyház fe l
adatát: A z egyháznak elsősorban és 
m indenekelőtt Isten igé jé t keli hasz
nálni. A nép lelke szenvedéstől m eg
tö r t  és azt semmi más nem tud ja  m eg
vigasztalni, m int Isten igéje. Az az Ige, 
m ely a mennyei A ty a  szeretetéről be
szél, Jézus m egváltó i haláláró l, bűntől 
való szabadulásról, halá l és minden go
nosz hatalom ból való m enekülésről és 
a Szentlélek u jjá te re m tő  erejéről. Az 
igehirdetésben és a szentségek kiszol
gáltatásában az egyháznak most van a 
legnagyobb feladata. A z apostolok ide
jé tő l kezdve az igehirdetéshez kapcsoló
do tt egyházunkban a szeretetszolgálat 
is. V o lta k  idők, m ik o r erről m egfeled
kezett az egyház. A  m últ században 
m egelevenedett azonban ez a szeretet
szolgálat. E gyházunk szeretetm unkája  
figyelem rem éltó  vo lt, különösen a dia
konissza munka. A  m eg kö tö tt béke ebbe 
a munkába is m ély sebet vágott. Két 
diakonisszaintézetet és a finn belmisz- 
sziói szövetség in té ze te it vesztettük el. 
V ég ü l említsünk m eg egy olyan dolgot, 
m ely nem ú jke le tű  gondolat, de most 
éppen nagy jelentősége van. A  finn egy
háznak van fö ld je . Ebből annak idején  
felhasználtak az ország céljaira  különö
sen telepítésre. M ostan  lehetne ju tta tn i 
a m enekültek szám ára egy-egy darabot, /  
ahol megépülhetne az ú j F in no rszág . / /

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útját 1

K Ü L Ö N F É L É K
A világ  legrégibb újságja k e rü lt elő 

az ostiai (olaszországi) ásatások a lk a l
mával. Ez az újság Krisztus e lőtt 131-től 
a birodalom  bukásáig m egjelent, m int 
napi híradó.

Az istennélküliek szervezetébe 3 m il
lió tag  ta rto z ik . 1937-ben még 5 m illió  
volt a tagok száma.

Családi segélyt kapnak a bevonult 
katonák  hozzátartozó i, ha azok jövö- 
delme nem halad ja m eg falun a 60, v á 
roson a 80 pengőt. A segélyt a bevonult 
katonáknak ke ll k é rn i a parancsnoksá
gon.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. K o z m a  K a r o l  in és H a á s  

G y u l a  június hó 2-án esküdtek egy
másnak örök hűséget G yőrött. Az es- 
ketést Szabó József igazgató-lelkész vé
gezte.

Születés. Tó th  K áro ly  battonyai le l
készt és nejé t Kiss Jolánt Isten leány- 
gyerm ekkel a jándékozta meg, aki a 
szent keresztségben E m e s e ,  I l d i k ó  
nevet kapta.

Halálozás. H ü t t e r  L a j o s  ny. nagy- 
kanizsai lelkész, május hó 29-én életének  
84. évében rövid szenvedés után e l
hunyt. —  B o r s o d y  J á n o s  né, szül. 
Gaál Anna, május hó 29-én, életének 73., 
házasságának 52. évében elhunyt. —  
ö z v .  P ó c z y  J á n o s n é ,  szül. W e lle r  
Lujza május hó 29-én, életének 70. évé
ben elhunyt. —  Feltám adunk!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Özv. Sz. I.-né, Berzence. A lapot 

m egind íto ttuk, ö rü lü n k , hogy terjeszteni 
fo g ja  ismerősei közö tt. Isten áldja meg  
érte és m indnyájukat erősítse meg egy
házunk és h itü nk  szeretetében! —  P. J. 
Vilm ány. Érdeklődésére közö ljük, hogy  
Kapi püspöknek im akönyve „Békesség“ 
címen 5 pengőtől 50 pengőig kapható. 
„A z én vallásom “ címen ír t  egy kön y
vet Kapi püspök, de az nem im akönyv. 
—  M . J. Ú jpest. A kü ldött bélyegeket 
köszönjük.

M A G Y A R  G A Z D A
Jelentékeny mennyiségű szenet és 

kokszot kapunk  N ém etországtól. A  szál
lításra vonatkozó m egállapodást rövide
sen m egkötik .

G abonaárak. Búza 20.25— 21.25, rozs 
16.60— 17.05, árpa 16.10— 22.60, zab 
20.90 —  21.15, kukorica 22.10— 22.30 P 
mázsánként.

Saját készítményt! útitáskák, nöi- 
táskák, pénztárcák, levéltárcak.akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
A választékban és a legolcsóbb árban

M U T H - n á l
Győr, Baross-út 2.

K ö l c s ö n s e g é l y z ő  é p ü l e t  

Vásárlásnál ké rjü k  a Harangszóra h ivatkozni.
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HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Krajtsi Pál Balassagyarmat, Kohl- 
nann Margit Kiskunhalas, Zalatnai 
Jenő Jolsva, özv. Szalai Gáborné Bá- 
bonymegyer, Beyer Vilmos Kőszeg, Len
gyel István Gérce 20—20 fillér. — özv. 
Németh Istvánná Győrujfalu, Kecskeméti 
Istvánná Sömjénmihályfa, özv. vitéz Nagy 
Jánosné Kispest, Netusi Lászlóné Győr, 
Sztrokay László Edve, özv. Biró Pálné 
Békéscsaba, Ágoston János Szombathely, 
Jakisa Lajos Budafok, Illés Pál Marcal- 
gergelyi, Németh Ferenc Budafok, Wel
ler Dániel Győr, Marton Géza Kőszeg, 
Petrovics János Csór, Polgár József 
Körmend, Weller Dániel Győr, Barcza 
Géza Nagykálló, Káldos Sándor Marton- 
fa, Tóth Mihály Beled, Lajzs János Ba
latonalmádi, Hudy Károly Rákoscsaba, 
Haas Lidia Levoca, Sztrokay László Ed
ve, Pauer Imre Sárvár, Polgár József 
Körmend, Szabó József Celldömölk, I l 
lés Pál Marcalgergelyi, Ágoston János 
Szombathely, özv. Lázár Jánosné Bala- 
tonfüzfő, Dömötör Lászlóné Szeremle 
22—22 fillér. —■ Reisinger Márton Lajos 
Komárom, Györgyi Lajos Meszlen, Si
mon Jenő Pat, Döbrösy Horváth Ferenc 
Lőcs, Litér Sándor Győr 30—30 fillér, 
özv. Lacsny Dezsőné Győr 32 fillér. — 
Bokor István Uraiujfalu, Szabó Róza 
Uraiújfalu 33—34 fillér. — Bencsik L i
dia Sopron, Szever József Nagykanizsa, 
Mátyás Dávid Győr, özv. Szalay Sán- 
dorné Győr, Csákó Gyula Kisvárda, Né
meth József Nagysimonyi, özv. Futácsy 
Lajosné Zalaszentgrót, Szever József 
Nagykanizsa, Petrovics Ferenc Győr 
40—40 fillér. — özv. Edvy Jánosné Pápa, 
Bókkon Lajos Nagygeresd, Vörös Sá
muel Répcelak, Szabó Antal Győr, N. N., 
Szabó Lénárd Izsákfa 50—50 fillér. — 
Stöger Vilmosné Győr 52 fillér. —- özv. 
Freyler Béláné Bpest, Mihátsi Pál Ostffy- 
asszonyfa, Dollmayer Henrikné Sopron, 
özv. Székács Lajosné Orosháza, Boda 
János Bpest, Kovács Dénes Győr, Sü- 
meghy József Sopron, Tóth János Zala- 
istvánd, Varga Béla Győr, Horváth La
jos Nemeskocs, Seregély Sándor Bálvá
nyos, Mojsisovich Natália, Bpest, Ká
das Imre Tata, Trogmayer Gusztáv Ko
márom, özv. Molnár Mártonná Békés
csaba, Németh János Bpest, özv. Major 
Samuné Sopron, Neuschli Jánosné Jász
berény, Bojtos Karola Farád, Palkovics 
Júlia Szarvas, Makai György Pécs, Rú
zsa Ferenc Celldömölk, Ambrus József 
Celldömölk, Patkó Lajos Adorjánháza, 
Király Elek Nagyköcsk, Szarka János 
Fűzfőfürdő, özv. Kiss Károlyné Szilsár
kány, Ritter Imre Győr, Tóth Mihály 
Lébény, Csapó István Üjmalomsok, Páli 
Etelka Bpest, Kecskés Irme Újpest, L it- 
vay Endre Nagykanizsa, Balogh Gyula 
Bük, Tóth Sarolta Újpest, Németh Béla 
Nagykanizsa, id. Koczor József Cell
dömölk, Spratek Lipótné Sopron, Jantso- 
vits Nelli Szarvas, özv. Pócza Istvánná 
Baja 60—60 fillé r. — Litvay Endre Nagy
kanizsa 70 fillér. — Sztrokay Sándor 
Győr, özv. Schleifer Imréné Szombat
hely, dr. Vidonyi Sándor Győr, Kiss

Imre Nagyhát, Sztrokay Sándor Győr, 
Schleifer Imre Szombathely 72—72 f i l 
lér. — Kaposi Károly Bpest 80 fillé r. — 
Pauer Imre Sárvár, Loós József Nagy
kanizsa, Tarnóczay Sándor 90—90 fillé r. 
Vrábel Kálmán Farnad, özv. Czink Fe- 
rencné Szend, Németh Kálmánná Győr- 
újfalu, Fonyódi Andrásné Bpest, Nagy 
Istvánné Kisújszállás, Kiss Lajosné Győr- 
újfalu, 1—1 P. — Baltazár János Jolsva, 
Tóth Sámuel Rákospalota, özv. G iffing  
Edéné Bpest 1.20—1.20 P. — Langer E r
zsi Balatonlelle, Sándor Endréné Keszt
hely 1.60—1.60 P. — özv. dr. Zundel Fri- 
gyesné Aszód 2 P. — Páter János Kun- 
szentmiklós 2.28 P. — Ev. gyülekezet 
Enying offert. 4.36 és 3.50 P. — Fran- 
ciszty Mihály Békéscsaba 5 P. — Ev. 
gyülekezet Nagylak 6.35 P.

Adomány Kis Harangszóra: Fábry 
Zoltánná Bpest 2 P.

A rozsnyói evangélikus kereskedel
mi középiskola hazánk első és egyetlen 
kereskedelmi középiskolája. A nemrég 
felszabadult Felvidék egyik leggyönyö
rűbb fekyésű városkájában a m últ év 
szeptemberében alakult ez az iskola fiú- 
és leánytagozattal, mint a cseh megszál
lás alatt megszüntetett evangélikus fő 
gimnázium jogutóda. Az iskola fokoza
tosan négy évfolyamra épül ki, a negye
dik évfolyam végén érettségivel. Az is
kolával kapcsolatban külön leány- és 
külön fiúinternátus is nyilt. Az in te r
nátusba való felvételért június 15-ig le
het jelentkezni, ellátási díja havi 60 P. 
Ev. tanítók, lelkészek gyermekei és ár
vái kedvezményt kapnak. Iskolai és in- 
ternátusi tájékoztatót az igazgató szí
vesen küld az érdeklődőknek. 3—3

Elhalt tisztviselő nyugdíjas özvegye 
teljes ellátásra szívesen vállal két d iák
leányt. Cím: válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 2—2

Német nevelőnő négy középiskolával 
gyermekek mellé ajánlkozik. Cím válasz
bélyeg ellenében a kiadóhivatalban. 
_______________________________ 1— 1

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor tem et

kezési segélyt.
Kih&z&sítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét.

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja m indenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel m indenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—le (Ev bérház.) Te lefon: 186-332, valam int 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr. Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzóket, hölgyeket is.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljul 
Mendöl Endréné hittestvérünk zongora 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca K 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumol 
garanciával részletre is vásárolhatók.

7—1

Bauer Ottilia 1860— 1864 között szü 
letett, születési helyét keressük. Felvilá 
gosításért jutalom. Sömjén Aladár Buda 
pest, XI. Szent Imre herceg út 84. 1—

Tisztviselő család Munkácsra meg 
bízható főzőmindenest keres, aki kévé 
kertimunkát is vállal. Ajánlkozásokat 
fizetési igény megjelölésével: Réz Endr 
erdőmérnök, Szent István út 52. címr 
kérek. 1—

Az eredeti kisméretű

Luther-s'őzsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
Jánosa Lajos vésnökí mfiínfézele.

Bélyegzők, Jelvények éa zéezláezecok gyá rid «« . 

S z o m b a t h e l y ,  P a s p S k -b a s á r

Finnek javára, kettő pengő árbai 
az összeg beküldése ellenében bérmentv 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyve: 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri 
utca 65/a. 1—

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu 
lást kereső nőket, férfiakat. Békés ott 
hont biztosít. Alpesi klíma, diéta, ápo 
lás. Tájékoztatót küld. Cfm: BÉTHEI 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas rnegyi

25—2

V I R Á G O T ,
KOSZ«RIIT
legolcsóbban

§ T I X l É 4 é l
csak
GYÓR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a .  Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10 °/o engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Jánoi 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett 
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzüní 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr
(Harangszó nyomdája.)
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Alapítottál

KAPI BÉLA
1910-bon

Laptula jdonoa: 

Dunántúli Luthar-Szfivstség.

M a fja lm lk  minden viairnap.

3i. évfolyam.

Ingyan m a llé k ltt t in * »  a im  

ké th ita n ké n f ■ KIS HARANGSZÓ.

ív ------
B e o lvad t la p o k : 

935-ben a Jöjjetek ónhozzám 
1938-ban a fe lv idéki Lu ther.

Erői vér a ml Intenünk, 
Jó fegyverünk ét pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki ellenünk?
Az Or a ml oltalmuaki

A Haraafaai
•itrka ia tl-k laddktoa ta la

GYŐR
I I . • P e tő fi-té r 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre l  P 28 fi l lé r , 

félévre 2 P 40 fi l lé r , 
egy évre 4 P 80 f illé r . 

Csoportos kü ldés ié i 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállam okba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Poatacsekkszámla: 80,426.

Legyetek azért irgalm asok, m int a ti 
A ty á to k  is irgalm as.

Lukács 6, 36.

Isten irgalmas.
Ez volt az új abban, ajnit Jézus hozott. Az akkori 

világ nem ismerte Istent úgy, mint irgalmas Istent. 
Az akkori idők kultúrembere a sztoikusok hite és 
Aristoteles tanítása között hányódott-vetődött. A 
sztoikusok hite csak a néma sorsot ismerte. Aristo
teles csak arról az Istenről tudott, aki közönyös szem
lélője a törvények szerint igazodó világfolyamatnak.

Az egyszerű nép pedig úgy tekintett Istenre, mint 
valami kiszámíthatatlan és félelmetes zsarnokra.

És a zsidók —  hiszen azoknak kinyilatkoztatás 
és szent iratok adattak. Az írástudók és a farizeusok 
azonban annyira elhomályosították az Igét a maguk 
bonyolult magyarázataival, hogy az emberek csak 
a szigorú és féltékeny Istent ismerték, aki olyan ma
gasan van minden és mindenki fö lö tt e gonosz világ
ban, hogy az ember még a nevét sem ejtheti ki.

Ekkor jö tt  el Jézus.
ö  nemcsak mondta, hogy Isten irgalmas. Meg is 

mutatta a maga személyében, a maga életében, a 
maga csodatételeiben, az általa adott bűnbocsánat
ban, a maga szenvedésében és halálában.

M int az irgalmas szamaritánus, úgy já rt szerte 
a megriadt és megfáradt lelkek között. S amerre 
csak ment, vígasztalás és reménység fakadt a nyo
mában.

Isten irgalmas.
Ez az az örvendetes üzenet, amely minden nem

zedékhez szól. Szól a mienkhez is. Két emberöltőn át 
az ok és okozatnak meglazíthatatlan törvénye, a vak 
természeti erők és az irgalmat nem ismerő természeti 
törvények előtt hajtottak térdet az emberek. A min
denható, az élő és irgalmas Isten elveszett a modern 
ember számára.

De most halld meg az örvendetes üzenetet: Isten 
irgalmas!

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Elcsendesedtek az iskolák. K i
ürültek, mint a madárfészek, ame
lyiknek lakói szárnyat bontva sze
lik  már a júniusi napsugaras leve
gőt. Ablakaik mögött nem verej
tékezik tanító és tanítvány, hanem 
szeretteinek a körében örül mind
egyik annak az áldásnak, amiben 
az Isten részesítette az elmúlt tan
évben. Szegényes tanítói lakások
ban lassan elhervadnak azok a v i
rágok, amelyeket könnyes szemű 
és elcsukló hangú tanítványok 
ajándékoztak hálából és szeretettel 
azért a sok fáradozásért, amit ér
tük vállaltak tanítóik.

Á lljunk meg egy pillanatra a 
munka sürgetésében és adjunk há
lát Istennek az elmúlt tanév áldá
saiért.

Áldjuk az Urat, hogy kitartást 
adott a munka elvégzésére. Szorít
sunk kezet lélekben a tanítókkal,

Tanéy végén
akik imádságos lélekkel hordozták 
és gondozták gyermekeinket. M i
lyen jóságos szeretettel kellett né
kik újra gyermekekké lenniök 
akkor, amikor kicsinyeink lélek és 
értelmi világába be akarták vinni 
azokat a dolgokat, amelyektől 
meggazdagodik a gyermekélet. 
Milyen sokszor újra kellett kezde
niük a munkájukat, hogy az ered
ménytelenség tehertétele ne nehe
zedjék rá lelkűkre egy életen át 
azzal a tanítványukkal szemben, 
akinek csak apránként adagolhat
ták a megtanulnivalót, amikor má
sik tanítványaik már szerettek vol
na messze szállni az értelem szár
nyain. Milyen mélységes türelem
mel kellett az egy helyben maradás
ra inteni a vágyai^ által kenretet- 
teket, hogy^Utf? fceävetleTteiJmrmk 
kudarcaik/ímáh azok, akiknek, ke
vesebb v ^ ltR B fO R M ^ Ä f lL ^ 1̂ 11

.X fí .......... .... : O N V

nagy nehézségekkel kellett meg
küzdeniük, amikor szeretteik kö
zül valakinek az élete mellé akar
tak odaállani a segítés szolgálatá
val, de elszólította őket onnét a 
hivatásuk. Mennyien adhattak hálát 
Istennek azért, hogy nehézségeik
ben megsegítette őket? Imádkoz
tál-e, hogy tudjanak kitartani 
azok, akik gyermekeidért dolgoz
tak az elmúlt tanévben?

Magam előtt látom evangélikus 
egyházunk gyermekseregét, amint 
számot ad egy évi munkájáról és 
megsímogatom azokat a gyermek
arcokat, amelyek olyan sokszor 
kipirultak a nagy csatákban. Fogas 
kérdésekkel birkóztak és felragyo
gott a szemük, ha beszédes ajkuk 
elmondhatta a megismerés és ne
héz feleletek nagy találkozójának 
örömét. Kigyógyultak a tájékozat- 
.anság és felszínesség gyötrő be*

Isten irgalmas.
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tegségéből. Ügy elfelejtik az el
múlt tanév megpróbáltatásait és 
szenvedéseit, mintha ilyenek nem is 
lettek volna. A felejtés áldása meg
szépíti előttük még a szomorú 
órákat is és nem marad nekik más 
emlékül, mint csak az, ami felme
legítette a szívüket. Visszagondo
lok a gyermekéveimre és áldom 
érte a gondviselő Istent, hogy úgy 
látom magam előtt az iskolás évei
met, mintha csupa virágszedés lett 
volna, amikor tarka virágokat 
gyűjtögettem bokrétába. Az Isten 
csodálatos gondviselése, hogy meg
segítő kegyelmében részesített!

Adjatok hálát Istennek édesapák 
és édesanyák! Ti, akik megtapasz
talhattátok, hogy áldozataitok, 
melyeket iskoláinkért és gyerme
keinkért hoztatok, nem voltak hiá
bavalók. Sokan vannak, akiknek 
örömébe belesírt a könnyük, mert 
az édesapa nem hallgathatta meg 
a vizsgán gyermeke számadását. 
Csukaszürkébe öltözött édesapák 
hazajöttek lélekben és beültek 
gyermekeik vizsgájára. Megacélo- 
zódott a lelkűk és mikor végignéz
ték a gyermekeik munkáját, el
mondtak egy imádságot, hogy se
gítse meg az Isten azt a magyar 
hazát, amelyiknek ilyen apró ka
tonái is vannak!

Lukácsy Dezső.

Ez aztán szorgalom. A newyorki 
egyetemen tanul egy 42 éves özvegy- 
asSzony, -aki 5 éves kora óta teljesen 
vak, hogy diplomát szerezzen.

Szemfödő, koporsó, 
temető árnyéka és az ú) élet 

jelei.
Az alábbi írások, lélekrezdülések, 

pillanatfelvételek a Celldömölki Evangé
likus Ifjúsági Egyesület tavaszi gyüle
kezetjárásáról készültek. Mint erről már 
beszámoltunk, a celldömölki evangélikus 
ifjak  tizenöt gyülekezetei látogattak 
meg.

Megérkeztünk egy újabb faluba. A 
hatalmas ifjúsági otthon ridegen foga
dott. A ping-pong asztalon ujjnyi por. 
Mintha a tél minden hidege ide lopako
dott volna össze. Egész télen nem volt 
nyitva az otthon — mondották. Okot 
kérdezünk, nincs felelet. Csak földet 
bámuló tekintet. A fiatalok zavartak, 
mintha szégyenlenék a mi fájásunkat. 
Hallgatnak. Isten tudja, mi viharzik a 
lelkűkben. Többen megindulnak a kato
likus iskolába. O tt van rádió. Éppen 
futballmeccset közvetít.

A lelkésszel beszélgetek. Ö se bírta 
a harcot a sokhálójú faluval. Önmagába 
roskadt ö is. Szegény Tisztelendő Ür, 
hogy szárnyalt a lelke. Hány és hány 
erős hitet kovácsolt a szombathelyi diák- 
szövetségben. A sárarany őt is lehúzta. 
Didereg a csönd a nagy otthonban. . .  
hinnéd, hogy szemfödő.

*

Itt császári katonák harcoltak az 
evangélikus templomért. Nagyszerű o tt
hon, drága rádió. Bibliaóra után többen 
jönnek rádiózni. Sokan kint megvárják 
a bibliaóra végét, cigarettáznak és ha 
a lelkész elmegy — , besompolyognak. 
Mintha éjjel temetnének valakit, titkon.

— Nem tudunk színdarabot se ren
dezni — szól másutt a panasz. — A falu

I java mind szabadul a rögtúrástól. A k i
nek egy kis értelme van, az már kép
viselőt, mindenkit abajgat, hogy városba 
kerülhessen állásba. Aztán így elmegy 
a java, nem tudunk semmit se kezdeni. 
Egy télitáboros panaszolja ezt. Széles 
kézmozdulatokkal magyaráz, csöndben, 
mintha egy nagy temető határait jelölné 
meg.. .

*

A kemenesaljai egyházmegyében döb
benetes módon fellépett az egyke. Az 
élettagadás. — Az Istennek se tetszene, 
ha nyomorúságra hoznék világra gyere
ket — mondta egy pergőnyelvű me
nyecske az egyik helyen.

Sokszor, amikor hazafelé jöttünk a 
falvakból későn este, mintha koporsó fe
nekén jártunk volna.

*
Nem! Nem halt meg! Ne még a szem- 

födőt! Ne még a temetőt! Ne még a 
temetést, a koporsót! Hahó! Hahó! Em
berek, ne még!

Csak alszik! Imádkozzunk, talán még 
könyörül az Isten . . .

*
A belmissziói munkának egyik igen 

fontos tevékenysége a szociális gondos
kodás. Ezen a téren igen követendő pél
dát vetett fel az alsósági Ev. Ifjúsági 
Egyesület. Minden évben rendezett szín
darabok s egyéb jövedelmet hajtó vállal
kozásokból egy szegénysorsú evangéli
kus és sokgyermekes család egyik leány- 
gyermeke részére kiházasítási biztosítást 
kö t Jóléti Egyesületünknél. Reverzális- 
adás esetén a kiházasítási segélyt nem 
folyósítják. Így munkálkodik az igazi, 
„korszerű“ fiatalságunk az evangélium 
jegyében.

#
— Ha a magyar nép életében meg

jelenne meséinek aranykincsű királya 
— mondtuk Kemenesmihályfán előadá
sunk utáni tereferében —, m it kérné
nek tőle?

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 27

I r ta : M o h i  Gedeon, Kassa.

Rothold nem válaszolt. A hölgyek visszahúzódtak és az 
apródok is erősen összedugták fejüket. Várták, hogy hát mi 
lesz? Végre felemelte Joáchim a fejét. Felnézett az égre. 
A nap már derűs nevetéssel kandikált elő hegyi rejtekéből. 
A várúr nyújtózott egyet.

— Szép idő van! — mondta elvontan.
— Szép! — felelte Szuhay ugyanígy.
— Kapitány úri
—- Tessék!
— M ikor indulunk?
István látta, hogy a várúr beadta derekát. Felnézett ő 

is, hogy lássa a nap állását.
— Egy óra múlva — fejezte be jókedvűen a tárgyalást.
A három ifjú  már messziről meglátta a várat. Mint nagy

lomha csiga heverészett a hegy-kiugráson. Sütkérezni látszott 
a kelő nap rózsás fényében.

A szabadítók letértek eddigi széles h tjukró l és inkább 
az erdőbe húzódtak. Nem akarták, hogy a bástyaőr meg
lássa jöttüket s felverje az egész várat. A domboldal fái közt 
lépkedtek előre. Tervüket útközben apróra kiagyalták és 
most már hallgatagon jártak. Mindhármuk számára sokat je 
lentett ez az előttük büszkén kimagasló épület. Az egyik 
rokonai sírját tudta benne, a másik édesanyja szerető alakját 
látta maga .előtt, a harmadik apródsága éveire gondolt.

Tűnődve nézték a bástyaormokat. M indjárt látták, hogy it t  
az éjszaka mozgalmas lehetett, mert a kéményeken nem go- 
molygott fel a szokott munka és reggeli ébredés füstje. A 
vár még pihent.

Megérkeztek egészen az erősséggel szemben lévő domb
tetőre.

— Jóska, te indulhatsz — jegyezte meg Ákos —. M i is 
elvégezzük a magunkét.

A sólymász fia ügetésre terelte lovát. Levágott a kanyar
gós útra. Paripáját nem is kellett nagyon noszogatnia. Vígan 
szedegette lábát. Murányi állat volt, tudta, hogy hazamegy. 
Ahogy lassan emelkedett útjuk, jó l láthatta a fiú két társát, 
ahogy szintén levágnak a mélybe és a völgyön átkerülve 
eltűnnek a vár a la tti erdőségben.

Jóska nehéz szívvel érte el a kaput.
— Milyen szomorú lesz a viszontlátás! — eszmélt rá 

helyzetére. — Szegény édesanyám!
— Te is megmenekültél? — engedte be az őr jó  szó

val. — Anyádat így is majd felveri a bánat.
— Nem is ke lle tt neki kétszer említeni. Lovát szabadon 

hagyva futva sietett fel az édesanyjához. Akkor ébredezett 
éppen.

— Fiam, édes fiam! — ölelte meg nagy siránkozással. — 
Árván térsz vissza! Megéreztem, hogy ezen az utadon valami 
baj lesz.

— Édesanyám, édes jó  anyám! — zokogta a fiú, többet 
nem is tudott mondani.

— Hát eltemettétek? ... . ....
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ő r i  bácsi, vo lt amerikás m agyar, egy
házunk buzgó tag ja, a p ipát á tlód íto tta  
a szája tuisó szélire s Így szólt:

—  Népfő iskolát!
*

Ahol csak tehettük, érdeklődtünk a 
reverzálist adó evangélikus hittestvérünk  
családi körülm ényeirő l. E gy eset így  
történt.

K iharangozták a fé rfit, am ikor eskü
dött. Aztán  te lt-m ú lt az idő. Két g ye r
m ek tiporta  m ár az asztal környékét. 
M ost ment sírva a katolikus anya az 
evangélikus paphoz, hogy tegyen vala
m it, hogy fé rje  „a lelke békéjét vissza
nyerje“.

*
—  E j U ram  —  szól egy bibliás, Á r 

pád-arcú m agyar —  a mi népünk most 
m ár csak az Istenben bízhat.

„Ü j világosság jelenék,
Régi tévelygés megszűnék, 
Isten igéje 'jelenék, 
Újonnan nékünk adaték.“ 

János 1, 4— 5.

Semmi sem fe jezi ki jobban a hazai 
reform áció  rendeltetését, megindulását, 
elterjedését, nem zeti jelentőségét, m int

Igen. E z t hallo ttuk szüntelen: M ost 
m ár csak az Isten. „Csak az Isten szólna 
m ár belé a fö ld i bajba.“ Jaj! Isten! R ö 
vid, sóhajos szavak. M ögöttük  egy cso
dálatos le lk i tavasz remeg, lé lekv irágba- 
borulásra. S az önmaga ásta sír p a r t já 
ról egy nép megindul az élet felé . H o 
zsánna ember, hogy e lju to ttá l addig, 
hogy „Csak az Isten“ . . .  (fa.)

Q. üelUipásztor irja, ho97 a K a -  
r a n g s z ó  a lelkész legkisebb 
munkatársa. # „

Üelkász- és tanítófesívérek I ( I l i i t -  
sátol? munkába minél több k«l?en 
a legkisebb munkatársatokat.

Szerezzetek előfizetőket a I£a- 
rangszónak!

ez a régi, gyönge verselésű, de tiszta  
hiterős ének a B atthyány-kódexből 
(Szent Erzsébet officium a) 1541— 1563- 
ból. Ez az ének a 16. és 17. század re 
form áció jának énekeskönyveiben vasár
napi ének volt, ennek dallam ára írta k , 
fo rd íto tta k  latinból névtelen szerzők  
m integy 50— 60 éneket minden egyházi 
ünnepkörre. Régi énekeskönyveinkben  
olvashatjuk. M aró th i G yörgy —  H a rm ó -  
niás éneklés —  című könyve F ü g g e lé k é 
ben 1764-ből meg van a dallam . V a ló 
színű, hogy rég i egyházi énekeinkből 
való. Az ének több m otívum a azonos 
más énekünkben.

Szülő és gyermek.
Irta: Kuszák István.

2. A gyermek.
A gyermek az élet célja, értelme és 

rendeltetése. G yerm ek nélkül nincs igazi 
élet, nincs jövő, nélküle érte lm etlen  a 
m uli és esztelen minden fö ld i harc. 
Gyerm ek nélkü l vájjon k inek akarnánk  
visszaszerezni határainkat? K inek akar
nánk tem plom ot építeni? M ié r t  írnánk  
történelm et? M ié r t  építenénk iskolákat, 
múzeumokat? M ié r t  emelnénk szobro
kat, m iért gyü jtenénk könyveket? G yer
mek nélkül k i tanulna azokban, k i nézné, 
ki olvasná azokat? Rendeltetésünk a 
gyermek. A terem tés hajnalán elhang
zott isteni parancs tette  azzá: Szaporod
jatok és sokasodjatok és tö ltsétek be a 
földet!

A gyermek a mi legdrágább kincsünk 
s egyetlen maradandó tulajdonunk. Cor- 
néliáról, a ké t kiváló  róm ai népvezér 
anyjáról jegyezték  fel, hogy am ikor asz- 
szonytársai elő tte  az ékszereikkel dicse
kedtek, ő szerényen, de mégis sugárzó 
boldogsággal gyerm ekeire m utatva, azt 
mondta: ők az én ékszereim. Hasonló  
történetet mesél az olasz nép M edici 
Lorenzo hercegről, akit „nagyszerűnek“ 
neveztek. A  herceget m űkincsekkel és 
az ötvösművészet remekeivel dúsan m eg
rakott kastélyában m eglátogatta egyszer 
egy igen nagy úr. A pom pakedvelő házi
gazda először a csekélyebb tárgyakat 
mutatta m eg vendégének, úgyhogy te- 
rem ről-terem re m indig szebb és ragyo 
góbb értékek kerü ltek  elő. A m ik o r m ár 
a legkáprázatosabb kincseket is m eg
tekintették, íg y  szólt Lorenzó magas 
vendégéhez:

—  M ost pedig  a legszebb drágakövei
met fogom  neked m egm utatni. E k k o r  
benyitott lakószobájába. Az asztalnál fia i 
ültek nevelő jükkel és leányai, a k ik  any
juk őrködő szeme előtt fo n tak  és h í
meztek.

Egyházi énekeink 
múltjából.

V .

—  E l, ahogy érdemelte, tisztességgel.
—  A z a Jancsik Palkó  —  panaszolta —  hányszor adtak  

neki jó  fa la to t, ruhát, hányszor védelm eztem , m int apátián, 
anyátlan árvát. H ogy tehetett ilyet!

—  Nem  ő vo lt anyám!
A jó  asszony csodálkozva nézett rá.
—  De hiszen a katonák mesélték.
—  Tévednek m indnyájan. Palkó  igaz, jóravaló  pajtás. 

Palkó  árta tlan !
—  H á t a k k o r ki?
—  N e is kérdezze! —  h a jto tta  le fe jé t. —  Különben sem 

tud juk. —  E g y  ideig csendben h a llg a ttak .
—  A  gyilkos császári m undért viselt, —  szólalt meg hal

kan Józsi. —  Palkó  látta , am int elm enekült.
—  Csak nem az itten iek  közül?
—  M ind eg y , én m ár határoztam , elhagyom  a várat, nem 

leszek a labancok cselédje.
—  És m ihez kezdesz?
—  Kerekes G yurkával és P alkóval együ tt a béke katonái 

leszünk. Ü gy nézzen rám édesanyám, hogy m ár kuruc vagyok.
—  Kerekes G yurkával? —  csodálkozott az asszony. —  

Hiszen ő it t  van a várban. Tegnap a keresztapád m egkötözve  
hozta m agával.

—  H ová v itték?  —  kérdezte izga to ttan  a fiú  és fe l
ugro tt.

—  A  bástyaterem be. M it  akarsz?
—  Nem  m aradhat az ő hatalm ában! —  A lig  engedett 

m agának annyi időt, hogy any já t m egcsókolja. Sietve fo r 
dult k i az a jtó n  és fé lig  fu tva  ta r to tt  a nyugati bástyának.

M é g  m indenki alszik —  gondo lta  —  könnyű lesz a dol
gom. V ég igsza lad t a tágas udvaron, fe lfu to tt a nagy kockás 
sziklalépcsőn és a folyosón át a n yu gati bástya t*réb e  lépett. 
It t  m ár óvatosra fogta a járását. Hiszen minden csendes, 
mintha üresen állana. De akár k i jöhet. A falkiszögelés m ö
gött vo lt a terem  bejárata. Ezen a márciusi reggelen hideg, 
morcos barátságtalansággal á s íto tt a homályos épület bel
seje. A k á r a pince. Józsi m egborzongott, ahogy befordulva  
az a jtóhoz ért. Kezét a k ilincsre téve hallgatózott. Csendben 
nyom ta m eg a végét és m egbillentette  az a jtó t.

—  H á t te m it akarsz itt?  —  hallatszott egy érdes hang.
Józsinak az ijedtségtől m inden vér kiszaladt fejéből.

Sápadtan, rem egve fordult hátra . Szétterpesztett lábakkal állt 
M ih á ly  e lőtte.

—  Édesanyám  mondta, hogy G y u rk át i t t  lelem  —  he
begte. Érezte , hogy minden kerte lés  hiábavaló lenne.

—  H á t azt jól, hallottad! M it  akarsz tőle? —  üresen 
kon go tt vég ig  kérdése a néma folyosón. Józsi hallg a to tt. M it  
is válaszolt volna? M agyarázkodás úgy sem segít. E leget 
é rte tt ke resztap ja  az ő félénk lopkodásából. Zavara is m in
dent e láru lt.

—  I t t  cselekedni kell! —  fo g am zo tt meg elhatározás a 
fiúban. G yorsan m egfordult. K itá r ta  az a jtó t és m ie lő tt a 
másik m egakadályozhatta  volna, m á r bennt is vo lt a teremben. 
Ö röm m el lá tta  a következő p illanatban, hogy a m aga m ögött 
zárba rá n to tt  a jtó n  retesz is van belülről. Gyorsan nyílásába 
taszította.

(F o ly ta tju k .)
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Elefánty Sándor.
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Apró történetek.

—  Ím e a gyerm ekeim  —  m ondta a 
herceg —  ők az én legdrágább kincseim. 
És a magas vendég m eghatódottan szo
r íto tta  meg a büszke apa kezét. Igenis, 
a gyerm ek  a legnagyobb kincs. M inden  
ékszernél és drágakőnél értékesebb d rá 
gaság ő! Legyen bár garm adával k in 
csünk, m indent el fogunk veszíteni éle
tün k  megszűntével. Csak gyerm ekünk  
az, ak i a halálunk után is azt m ondja, 
hogy ő a miénk. E lm ú lik  minden tő 
lünk, csak az az egy dolog marad meg, 
hogy szülők voltunk s életet adtunk  
gyerm ekeinknek. M inden  értékünk közt 
egyedül gyerm ekünk az, aki elkísér ben
nünket az örökkévalóságba is.

A  g y e rm e k  cs o d á la to s , t i to k z a to s  lé n y  
cs h a tá r ta la n  le h e tő s é g e k  le té te m é n y e s e . 
Ö rö k k é  m egfejthetetlen tito k  marad a 
v ilá g ra jö tte  is. Kezdettől fogva m ind
végig  ő marad életünk legérdekesebb és 
leg izgatóbb  kérdése és mégsem fog juk  
sohasem ismerni eléggé. A  testünkből 
szakadt k i, tehát a legközelebb áll hoz
zánk és mégis az a lény, aki egy életen  
át szakadatlanul távolodik tőlünk. M in 
den gyerm ek  más. M ind eg y ik  egy egész 
világ . Látszólag kicsiny fe lnőtt, de szer
veinek, lelkének működése egészen más, 
m in t a felnőtté. M áskép gondolkodik, 
m ásképen érez. B ír m indazzal, amivel 
mi m ár régen nem b írun k  és tud olyant, 
am it m i m ár régen nem tudunk. H a tá r
talan  lehetőségek vannak minden bölcső
ben e lre jtve . O tt fekszik  puha párnák  
kö zt egy kis lény. Sem m it sem tud, 
m ég já rn i, vagy m agát táp lá ln i sem és 
lehet, hogy évtizedek múlva ő fog ja  egy 
nagy töm eg, vagy akár egy nemzet szá
m ára m eghatározni, hogy mikép csele
ked jék , m it gondoljon, m it higyjen. M in 
den g yerm ek  lehet önm agára, családjá

A  Budapesti Iparosképző Protestáns E g y le t kézm űipari k iá llításának  közönsége.

ra, a társadalom ra áldás, —  de lehet 
átok is. Kárhozatba taszítha tja  szüleit és 
m egnyithatja előttük az üdvösség kapu 
já t. A  gyerm ek révén naggyá lehet ten 
ni, de meg is lehet ölni a nem zetet.

A  g y e rm e k  a le g s z ig o rú b b  v á d ló . A z  
É let Fejedelm e a közvádló hatalm át 
bízta  reá. Ki ellen szól a vádjuk? Saj
nos, leggyakrabban a szülők ellen. De  
szólhat a társadalom , az iskola és egy
ház ellen is. És elviselhetetlenebb vád 
nincs a gyerm ek vádjánál. Gondoljunk  
csak azokra a gyerm ekekre, ak ik  bete
gen, halálraítélten  jö tte k  a v ilágra, azért 
m ert szüleik tékozlók s bűnösök voltak. 
E zek  egész élete nem más, m in t egy 
szörnyű vád. Vagy gondoljunk az u tca
sarkon koldusrongyokban álldogáló  g ye r
m ekekre, ak ik  m ikor k itá r t  tenyérrel 
m ellénk lépnek —  réveteg tekintetükben  
s öreges arcvonásaikban fellobban a 
mohó vágy, m ely enni akar, de ott van 
a vád is: „Pusztulni h agytok m inket, 
pedig testvéreiteknek neveztek és tud 
notok kell, hogy reánk is szüksége van 
egyháznak és hazának!“ M ég  elviselhe
tetlenebb lesz szám unkra ez a vád, ha 
tudjuk, hogy ők az Is te n  k ö v e te i. Lukács 
ev. 9 :48 -b an  ugyanis ezt olvassuk: „ V a 
la k i e kis gyerm eket befogadja az én 
nevemben, engem fogad be: és valaki 
engem befogad, azt fogad ja  be, aki en
gem elkü ldött.“

Az emberek könnyelm űen szoktak d i
csekedni azzal: „G yerm ekem  van.“ Szo
m orú igazság azonban, hogy sokkal ke 
vesebben vannak azok, a k ik  öntudatosan 
átérz ik  ennek a boldogságnak felelősség- 
teljes m éltóságát és nyugodt önérzettel 
elm ondhatják: „A z én gyerm ekem nek  
van apja. Az én gyerm ekem nek van 
anyja.“

A  keresztyén hála. Az em 
ber nem szám íthat hálára. Ha  
valaki azért tesz jó t, hogy m eg
h álá lják  az em berek, nagyon 
csalódik. Sohasem lehet az em 
beri hálára szám ítani. Annál 
jobban esik viszont, ha jó te tte  
nyomán hálát tapasztal az em 
ber. E z  tö rtén t a lugosi ref. 
le lk ipásztorral is. Több évtized
del ezelőtt egy teljesen elha
gyo tt árva kis gyerm eket foga
dott be házába s fölnevelte. 
Életútja  az á rvá t később más
felé v itte . Senki nem hallo tt 
róla. Lassan az em lékezete is 
feledésbe m ent. S íme, nemrég  
jö tt  h ír szárnyán az üzenet, 
hogy a vo lt árva, aki jóm ódú  
ember felesége le tt, elhunyt és 
halála e lő tt egy szép házat ha
g yo tt az egyházközségre, hogy 
Isten irán ti h á lá já t kifejezze.

L ág erlö f Selm a, a v ilághírű  
svéd írónő, aki a N o be l-d íja t is 
megnyerte, am in t közö ltük  már, 
nem régen m eghalt. Ebből az 
alkalom ból ír já k  ró la a lapok, 
hogy m ily  hűséges vo lt a b ib
liához. Tízéves korában apja 
súlyosan m egbetegedett s ő 
akkor elhatározta, hogy végig
olvassa a b ib liá t. H e tek ig  —  na
ponta több órán át —  olvasta 
az írást, sem m it sem hagyva ki 
s m ire készen le tt, édesapja is 

m eggyógyult.

A x  o r o s z  i s / e n f e le n e lc  ú ja b b  
ío g a lm a z á s ú  10 p a ra n c s o la ta ,  m e ly e t  né 
m e t, le n g y e l és u k rá n  n y e lv e n  1,200.000 
p é ld á n y b a n  d o b ta k  a z  é rd e k e lt  v id é 
k e k re :

1. A z  ig a z i a te is ta  n e m c s a k  is m e r i 
D a rw in  ta n ítá s a it ,  h a n e m  fe g y v e r r e l is  
h a rc o l é rte .

2. M e g g o n d o la n d ó , h o g y  m in d e n  le l
kész, még ha  ra jo n g  is  O ro s z o rs z á g é r t ,  
e lle n sé g e  S z tá lin n a k , a  k o m m u n iz m u s 
n a k  és az a te iz m u s n a k .

3. M in d e n  te m p lo m o t  n e m  k e l l  le 
ro m b o ln i,  n é h á n y a t m e g  k e l l  h a g y n i 
m ű e m lé k n e k .

4. M in d e n  o ly a n  g y e rm e k e t  k i  k e l l  
r a g a d n i a csa lá d  k e z é b ő l,  a h o l v a llá s i 
s z o k á s o k n a k  h ó d o ln a k .

5. A  n e m z e tk ö z i is te n te le n e k  e re je  
n e m csa k  e lm é le tre  v a n  a la p í tv a ,  h a n em  
a n e m z e tk ö z i a te iz m u s  fe g y v e re s  e re 
jé re  is.

6. S z tá lin  f e l  va n  jo g o s í tv a  a r ra ,  h o g y  
a S z o v je t é rd e k é b e n  b a r á to k a t  ke re sh e t 
o t t ,  a h o l a k a r ,  le h e tn e k  fa s c is tá k ,  a n a r
c h is tá k ,  v a g y  n e m z e t i s z o c iá lis tá k .

7. A  n é m e t-o ro s z  m e g n e m tá m a d á s i 
sze rző d é s  S z tá lin  z s e n iá lis  m ű ve .

8. A z  o ro s z  k ü lp o l i t i k á t  S z tá l in  és 
tá rs a i i r á n y í t já k .

9. A z  a te iz m u s  h a lá lra  is  ké sz  ö n 
k é n te s e k e t k ív á n , m á s k é p p e n  n e m  g y ő z 
h e t.

10. S z tá lin n a k  m in d ig  z s e n iá lis  g o n 
d o la ta i v a n n a k , m in d ig  h e ly e s e n  g o n 
d o lk o d ik  és c s e le k s z ik .
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Budapesti naptlapolc
nagy elismeréssel ismertetik a Ha
rangszó kiadásában megjelent 
egyetemes névtárt, amely magyar
honi egyházegyetemünk valameny- 
nyi szükséges adatát közli.

A névtár még kapható a kiadó- 
hivatalban darabonként 3 P-ért.

A MEGFIZETHETETLEN 
ADÓSSÁG.

Van egy régi nagy adósságom . . .  
Egyszer a padok közt sétáltam 
S egy pillanatra, hogy megálltam, 
Elmélázva, vagy elfáradva,
A két kezem lehullt a padra.

A csend simatükrü tavába 
Gyűrűt egy kicsi zaj sem vágott 
S ekkor egy apró kis gyerekkéz 
Reásimult az én kezemre 
S én onnét egész életemre 
Elvittem azt a simogatást,
Mint súlyos terhet, adósságot.

Azóta a telkemet nyomja 
A kamatok s a tőke gondja 
S mert akitől a kölcsönt kaptam,
A nagy kapun régen kilépett,
— Talán nem is pillant már hátra —
A követelését ráhagyta 
Nyomában iáró sok-sok apró, 
Barnaszemű, vidám barátra.

Én törlesztgetem, most is egyre 
Simogat a szemem, az ajkam,
Simogat mind a két kezem, ,
S mégis, mégis úgy érezem,
A nagy teher it t  van még rajtam.

Nincs mód végére pontot vetni,
Nem fogy soha az adósságom,
S bármeddig járjak a világon,
Nem bírom soha megfizetni.

Vaihy Remport Elek.

Q  Harangszó evangélikus né
pünk lapja. —

3Kit {eszel azérí, h°9¥ tényleg 
az legyen és az egész országban  
minäenütt elterjeájen ? ?

Sopron. Most megjelent magyar és 
német nyelvű gyülekezeti lapban olvas
suk Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, 
esperes, egyházközségi lelkész-elnök je
lentését az 1939. évi munkáról, valamint 
a 25 évvel ezelőtti évi értesítőből szemel
vényeket. Érdekes a két jelentés adatai
nak összehasonlítása. — Megemlékezik 
a gyülekezeti lap az elhunyt karnagy
ról, a kitüntetett tanítókról. A gyüleke
zeti lapba Sághy Jenő s. lelkész írt el
mélkedést.

O L V A S S U K ^  BIBLIÁT

Jö vevén yek  rem énysége.
I I .  R em egő  rem énység.

(I. Péter 1:13—2:10J
Jún. 16. — I. Pét. 1, 13—16. Szentek 

legyetek! Azt láttuk meg eddig, hogy 
a keresztyén reménység fényesen nagy 
reménység. „Annakokáért. . . “ ! Nos, m it 
következtet az apostol? Talán azt, hogy 
most már ölhetett kézzel üljünk s álmo
dozzunk dicső holnapunkról? Dehogy, 
övezzük fel magunkat, mint katonák 
harcba induláskor; maradjunk józanok, 
mint akik részegítő italba soha bele nein 
kóstoltak, engedelmeskedjünk Istennek, 
elhagyván fölismert vétkeinket; sőt szen
tekké legyünk, zárkózzunk el a kísértő 
elől, erkölcsi feddhetetlenség ékesítsen. 
Ily szerfölött nagy követeléseket tá
maszt a tökéletes, a teljes reménység. 
Remegve kell igyekeznünk már ma, hogy 
a dicső holnapot el ne veszítsük!

Jún. 17. — I. Pét. 1, 17—21. Féljetek! 
„Félelemmel töltsétek a ti jövevénység- 
tek idejét.“  Ez még világosabban k i
mondja, hogy a mi ragyogó reménysé
günk egyúttal mindig remegő remény
ség is, míg e földön járunk. Az szokott 
félni a legijedelmesebben, kinek leg
nagyobb az elveszthető birtoka. Nekünk 
keresztyéneknek nem olcsóbb érték, mint 
a mi Krisztusban lett váltságunk forog 
kockán, ami pedig Istennek is nagy árba 
került. Reménységünk ne tegyen vakká; 
szüntelenül lássuk magunk előtt az 
ítéletet.

Jún. 18. — I. Pét. 1, 22—25. Tiszta 
szívből szeressetek! Megszentelődésünk- 
nek és félelemmel tö ltött jövevénysé- 
günknek legbiztosabb próbaköve a tiszta, 
őszinte, önzetlen, kitartó felebaráti sze
retet. Ezen a ponton tetszik meg kivá lt
képpen, hogy szentek vagyunk-e, újjá- 
születtünk-e arra a reménységre, mely 
természete szerint hatékonyan beleszól 
mindennapjainkba. Olyan-e a magunk- 
viselése, megannyi mozdulatunk és te t
tünk, hogy annak Isten színe előtt nem 
önszeretet, de testvérszeretet a neve?!

Jún. 19. — I. Pét. 2, 1—3. Növeked
jetek! Az idegen honba szakadtnak táp
lálkoznia kell hazája elérhető szellemi 
javaival, ha kapcsolatban óhajt vele ma
radni a hazatérés reménységében. A mi 
mennyből való eledelünk az élő Krisztús, 
az Ür. Ha már megízleltük, tudjuk, hogy 
Ö nem pusztító méreg-ital, de erőt adó 
tej. Ez a kóstoló azonban új cselekvé
sekre kötelez: hogy vágyakozzunk a nö
vekedésre, öregbüljünk Isten megismeré
sében, haladjunk a kegyességben. S ak
kor magától szemétre kerül mindaz, 
amit azelőtt asztalunkra tettünk.

Jún. 20. — I. Pét. 2, 4—5. Épüljetek! 
Krisztus nemcsak édes tejünk, mely m in
ket egyenkint táplál hitünkben. Krisztus 
szegeletkő is, melyre fölépül Isten tem
ploma: a keresztyén hívek gyülekezeti 
közössége. Nemcsak az veszélyezteti ám 
reménységünk beteljesedését, hogy ha 
lelkünket személy szerint nem engedjük 
tápláltatni onnan felülről; de az is, hogy
ha itt a földön nem engedjük magunkat 
beépíttetni a gyülekezet lelki házfalába. 
Nincs remete-keresztyénség. Csak közös
ségi keresztyénség van. S ebben mind

nyájan élő, mozgó kövek, egymásért fe
lelős, buzgólkodó papok vagyunk.

Jún. 21. — I. Pét. 2, 6—8. Higyjetek! 
Krisztus Urunk azonban nemcsak szege
letkő, de botránykő is! Nem mindenki 
hisz Benne, aki találkozik vele; sokan 
visszautasítják, megütköznek rajta. Már 
a zsidók is félrevetették, mint alkalmat
lan követ: megfeszítették. Ámde Isten 
újra fö lállította: feltámasztotta ö t s a 
világnak közepébe helyezte, mint szikla
szálat. Többé nem lehet büntetlenül sem
mibe venni. Vagy hiszünk Benne üdvös
ségünkre. Vagy megbotránkozunk Benne 
kárhozatunkra. Ijesztő lehetőség. Kivált
kép nekünk, akiknek oly fényes a re
ménységünk.

Jún. 22. — I. Pét. 2, 9—10. Tanúságot 
tegyetek! Még ezek a magasztaló sza
vak is felelősségre intik a keresztyéne
ket. Igen, áll mind egy szálig valameny- 
nyi kijelentés: Isten választottal vagyunk; 
királyi papság, mert közvetlenül járulha
tunk Atyánk elé; szent nemzet, mert a 
Szenthez tartozunk; az ö  tulajdona, sö
tétségből világosságra hívottak és a meg- 
kegyelmezettek népe. De mivégre mind
ez? Hogy hirdessük Isten hatalmas dol
gait! Azaz tanúbizonyságot tegyünk Róla 
jövevénységünkben az emberek előtt! 
Aki hallgat a földön, elveszíti a meny- 
nyet. — Nagy és bizonyos reménységünk 
ne tegyen hát elbizakodottá; óvjon meg 
tőle a szent félelem.

Seholz László.

K A R C O L A T O K

Vlxsga.
Június a vizsgák hónapja. Diá

kok százezre ad számot arról, amit 
elvégzett, vagy amit elmulasztott.

Ma a népek is vizsgáznak önfel
áldozásból és hűségből.

Vizsgázunk mi is valamennyien 
szüntelen. Mert: „diák marad az 
ember, amíg él; leckéjét a sírig 
tanulja, nehezebbet folyvást a ré
ginél."

Vizsgázik nemzetünk is. Hogy a 
vizsga sikerüljön „Magyarország 
elvárja, hogy minden ember telje
sítse kötelességét.. .1"

H E T I  K R Ó N I K A
Nagy események sodrában élünk. 

Napról-napra feszültebb a világhelyzet 
A flandriai harcokban a németek nagy 
győzelmet arattak. Utána óriási erővel 
indult meg Franciaország ellen az új 
offenzíva. Legújabb jelentés szerint a 
németek elérték már Rouent és a Szaj
nát s 60, illetve 45 km-re vannak Páris- 
tól. — Olaszország hosszas megfonto
lás és készülődés után hadat üzent Ang
liának és Franciaországnak. Mussolini 
10-én, hétfőn jelentette be milliós tö
meg viharos helyeslése közben a döntő 
eseményt. — Németország lelkesen üd
vözli Olaszország elhatározását. — Az 
északi harcok színhelye, Narvik romok
ban hever, kikötőjében 30 elsülyedt hajó
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fekszik. A norvég hadsereg végleg meg
szüntette az ellenállást. Visszavonták az 
angol és francia csapatokat Norvégiá
ból. — Gafencu román külügyminiszter 
lemondott. Utóda a tengelyhatalmak felé 
orientálódik. — A könyvnyomtatás fe l
találójának, Gutenbergnek emlékezetére 
Mainzban, Lipcsében Gutenberg-ünnepi 
hetet rendeznek. — Lipót belga király 
emlékiratban közli a fegyverletétel okait. 
A brüsszeli legfelsőbb bírák ítélete sze
rin t a francia földre menekült belga 
kormány alkotmányellenes. — Spanyol- 
ország jogot formál Gibraltárhoz. Német
ország támogatja Spanyolországot a 
Gibraltárért vívott harcában. — Isten 
óvja meg drága magyar hazánkat.

DZ EGYHÁZJ^ ESZTENDŐ

Szentháromság u. 4. vasárnap.
112. Z s o ltá r  5—7. v.

Nagy dolog, m ikor az ige valakiről 
azt mondja, hogy jó  annak. Az emberek 
könnyen mondják, az ige csak akkor, 
ha megvan az oka. Meglátjuk az igé
ből, hogy kire vonatkozik és miben lát
szik ez a megállapítás. Vonatkozhatik-e 
tereád? Könyörületes vagy-e az embe
rek iránt és igaz vagy-e minden dolgod
ban? Szilárd jellem vagy-e, vagy inga
dozó nádszál? Mindennek titka az Orbán 
bizakodó erős szív. Adjad azért Istennek 
a szívedet!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten könyörületes hozzánk és 

tőlünk is azt várja, hogy könyörülete
sek legyünk nyomorgó embertársaink 
iránt.

Hogy a segitő szeretet gyakorlására, 
dolgaink igazán való végzésére Krisz
tusban adja nekünk az erőt.

Hogy iskoláink munkáját megáldotta, 
hazánkat, egyházunkat megoltalmazta.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy eljussunk annak belátására, 

hogy Istenben erős szívre, szilárd jel
lemre, keresztyén lelkületre van szüksé
günk.

Adjon erőt, hogy Hiúságunkat így 
neveljük.

Krisztus által teremtsen az emberek 
között testvéri jó viszonyt, melyben az 
igazság elve érvényesül.

Roosevelt nyilatkozata. Amerikában 
neves világi emberekhez körkérdést in
téztek, hogy miben látják az ifjúság leg
égetőbb kérdéseit. Roosevelt, az Egyesült 
Államok elnöke ezt válaszolta: Vallási 
megújulásra van elsősorban szükség, 
melynek az ifjúságon kívül be kell ha
tolnia minden családba és minden férfi 
és nő szívébe s minden egyházban h it
beli megújulásnak kellene most követ
kezni, amikor is az egész világ Isten felé 
fordulna.

HARANGS Z Ő

H Í R E K

4 2  esp eres  u r a l t  a t  t i s z t e 
l e t t e l  l i é r f i iU  hogy a címükre meg
küldött névtárak árát legyenek szívesek 
egyházmegyéjük területén összegyűjteni 
és csekklapunkon beküldeni. Több espe
res úr ezt máris megtette. Köszönet 
érte!

Igazgatói kinevezés. D. Kapi Béla 
püspök, Felki Irén soproni tanítónőt és 
Balikó József liszói lévita kántor-tanftót 
c. igazgatókká nevezte ki. Az utóbbinak 
a püspök úr egyházlátogatása alkalmá
val személyesen adta át — ünnepség ke
retében— a kinevezési okmányt.

Felügyelőiktatás. A hernádvécsei 
egyházközség dr. Zelenka István mis
kolci jogakadémiai tanárt hívta meg a 
megüresedett egyházfelügyelői székbe. 
Beiktatása május hó 26-án történt is
tentisztelet keretében. A szent szolgála
to t Erdős Mihály helyi lelkész, a beik
tatást Marcsek János esperes végezte.

A pilisi evangélikus egyházközség 
június hó 9-én istentisztelet s azt követő 
közgyűlés keretében iktatta be tisztébe 
újonnan választott felügyelőjét, Tors 
Tibort, a képviselőház alelnökét. Isten 
áldása legyen az új felügyelő munkáján!

A Győri Evangélikus Egyházmegyei 
Tanítóegyesület folyó évi június hó 5-én 
Győrött az evangélikus fiúiskola nagy
termében rendes közgyűlést ta rto tt, 
melyen mintatanítás és pedagógiai elő
adások voltak.

Cinkota. A budapesti Deák-téri Lu- 
theránia Vegyeskara egyházi zenét nép
szerűsítő hangversenyt ta rto tt június 
2-án a cikontái evangélikus templomban. 
A lélekemelő hangversenyen Kármán 
Irén szólóénekkel, Kapi-Králik Jenő mű
vészi orgonaszámmal és Blatniczky Jenő 
igehirdetéssel szolgált. A Lutheránia 
Vegyeskarát Kapi-Králik Jenő orgona
művész vezényelte. — Az evangélikus 
elemi iskola V—VI. o. tanulói június 
4-én ünnepélyt rendeztek a trianoni gyá
szos békekötés évfordulója alkalmából, 
melynek műsorát a tanulók maguk írták 
és rendezték. Izzó hazaszeretet sugárzott 
Gyurcsánszki Katalin és Molnár Mária 
színdarabjaiból és előbbinek szépen sike
rült verséből. Szerepeltek még: Molnár 
Teréz, Ganyec Teréz, Kozjár Rózsi, Szlau- 
ko Anna, Valent Zsuzsanna, Dernovics 
Erzsébet, Paon Anna, Terényi Anna. Az 
ünnepély a Himnusz éneklésével ért vé
get.

Az Angyalföldi Luther Szövetség jú 
nius 2-án rendezte évadzáró szeretet- 
vendégségét. Vitéz Sréter Ferenc bá
nyákén m. lelkész ,.Mi lesz a halál után“ 
címen tartott előadást. Túrmezei Erzsé
bet diakonissza testvér saiát költemé
nyeiből adott elő. Záhony János énekét 
és Sándorfalvi Sándor hegedűjátékát 
harmóniumon kísérte Koch István kar 
nagy. „Sehol és mindenütt' című jele
netet előadták az ifjúsági kör tagjai. 
„Dicsőség Istennek“ szavalta Brugger 
Janka. Rirnár Jenő bibliamagyarázata 
és imája fejezte be a jó l sikerült estét, 
melynek bevétele 160.28 pengő volt.

Evangélikus nap Öskün. A veszprémi 
egyházmegye egy napos presbiteri és 
ifjúsági konferenciát rendezett öskün, 
június 2-án. A megnyitó istentiszteleti

1940. Junius 16.

szolgálatot és az elnöklést Takács Elek 
főesperes végezte, a konferenciákat He
ring János alesperes rendezte. Előadók 
voltak: Nov'ák Rezsőné: Ifjúsági egyesü
leteink Isten mérlegén; Ágoston Sándor:
Az evangélikus ifjúság Isten mérlegén; 
Hering János és Kóts Lajos: Az evan
gélikus presbiter Isten mérlegén; dr. 
Bányai Béla: Az evangélikus gyülekezet 
Isten mérlegén. Valamennyi előadás Dá
niel 5, 27. alapján, a megméretés és íté
let gondolatát domborította ki. Tanulsá
gos volt az ajkai leányegyesület titkárá
nak, Rózsás Irénnek beszámolója és egy 
ösküi ifjúnak a téli táborról való ismer
tetője. Befejező áhítatot Zsemberovszky 
János helyi lelkész tartott. A konferen
cián 111 fiú és leány, 59 presbiter és nő 
vett részt több bakonyvidéki gyüleke
zetből.

Somogydöröcske. A helyi ifjúsági 
egyesület a Balatonvidéki lelkészi kör 
ifjúsága részére konferenciát ta rtott 
M it akarsz evangélikus ifjú : mások éle
tét, jobb életet, vagy igaz életet? cí
men. Május 25-én vallásos estély volt, 
amelyen Fábián Imre esperes szólott az 
imádság áldásáról, majd másnap reggel 
a helybeli fúvószenekar Erős várunk . . .  
toronyzenével érzékeltette a nap lelki 
jelentőségét. A 10 órakor megkezdődött 
konferenciát vitéz Berkényi Ede ecsé- 
nyi lelkész igehirdetése vezette be, ki a 
keresztség nagy elkötelezéséről szólt, 
majd Stickl János helyi ifjú  üdvözlte a 
konferenciát. Lamann János és Ruppert 
Sebestyén szavaltak, majd Fábián Imre 
esperes és Schad Ottó bábonymegyeri 
lelkész előadást tartottak. Közel 180 ifjú 
vett részt a konferencián.

Evangélikus Leánykonferencia Gye- 
nesdiásou — mint már közöltük — jú 
nius 20—27-ig lesz. Mindennap közös 
áhítat, bibliakörök és előadások lesz
nek. Az előadások címe: Az evangélikus 
leány a családban, otthon, mint kenyér
kereső, a társas érintkezésben, a gyüle
kezeti életben, a haza szolgálatában. A g  
konferencián D. Kapi Béla dunántúli 
püspök is ta rt előadást: Az evangélikus 
leány és a házasság kérdése címen. — 
Jelentkezési díj 3 pengő, a többi költség 
napi 2 pengő. Még mindig lehet jelent
kezni dr. Deák Jánosné Gyenesdiás, 
Eperjes villa, Zala m. címen. A konfe
rencián a Harangszó iratterjesztésében 
kiadványaink kaphatók lesznek.

A Baráti Mozgalom, mint már jelen
tettük, július 1—3-ig Cegléden konferen
ciát tart. A tárgysorozaton ilyen nagy
fontosságú és időszerű kérdések szere
pelnek: „Isten személyes gondviselése.“ 
„Isten keze a történelemben.“ „A  keresz
tyén ember és a háború." (Fegyver
fogás.) „Csakugyan elég-e a hit?“ 
„Egyéni megszentelődésünk célja.“  — 
Szeretettel hívjuk és várjuk erre a kon
ferenciára mindazokat, akik egyházunk 
lelki megújhodásának ügyét szívükön 
hordozzák. Ellátás díja egész időre 5 
pengő, jelentkezési díj 1 pengő. Napi 
ellátás 2 P 50 f. Jelentkezni június 22-ig 
kell ezen a címen: Evangélikus Lelkészi 
Hivatal, Ösagárd, u. p. Keszeg, Nógrád 
megye. Feltüntetendő, hogy vasúti ked
vezményes jegy szükséges-e, vagy nem?

A Dunántúli Szakácskönyv szerzője a 
finnek javára kibocsátott könyvei után 
befolyt összeg 25%-át, 15 pengőt ren
deltetési helyére juttatta.
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Vezetőképző tábor lesz Fonyód- 
Bélatelepen a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek rendezésében június 29-től július 
11-ig. A táboron részt vehet minden teo
lógus, tanítóképzős, minden teológiára 
készülő ifjú, ezenkívül az ifjúsági mun
kában dolgozni akaró tanító, lelkész, 
orvos, tanár stb. Jelentkezni lehet június 
18-ig. Vasúti kedvezmény 50%.

Láthatatlan konferenciát rendez a 
Református Gyülekezeti Evangélizáció 
Baráti Társasága június 15-én Nyíregy
házán, sződligeti evangélizációs telepé
nek, a Megbékélés Háza javára. A kon
ferencia azért láthatatlan, mert annak 
résztvevői nem jönnek valóságosan ösz- 
sze, hanem a konferencia programmját 
kinyomtatva könyvalakjában kapják 
meg. Jelentkezni lehet Békefi Benő Nyír
egyháza.

Mátrai diáküdülőbe jelentkezőket 
kérjük, hogy a hely biztosítására mi
előbb küldjék be a 10 pengő előleget 
alábbi címre, mert a jelentkezést csak 
ez esetben vehetjük véglegesnek. Cím: 
Glatz József, Rákosszentmihály, Rákosi 
út 95. sz.

Teológiai hallgatóink cserkésztiszti 
kiképzésére az egyetemes ifjúsági bel- 
missziói bizottság elnökének felhívása 
alapján eddig a következő adományok 
érkeztek hittudományi karunk 384. sz. 
„K is János“ cserkészcsapata parancs
nokságához: A Budapesti Evangélikus 
Gimnáziumtól 10, a Budapesti Evangéli
kus Gimnázium Ifjúsági Gyámintézetétől 
20, Lipták Dezső gépészmérnöktől (Kis
pest) 5, Jávor Pál lelkésztől (Hatvan) 5, 
az egyetemes felügyelő úr 50 pengő 
segélyt utalt ki. A csapat szervezőtes- 
tülete pedig, a m. k ir . Erzsébet tudo
mányegyetem evangélikus hittudományi 
kara 200 pengőt adott a rajtisztképző 
táboron résztvevő hallgatók támogatá
sára. A csapat ezúton is köszöni mun
kája lehetővétételét.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Észtország. Május (közepén Tallinban 

92, lelkész részvételével ifjúsági belmisz- 
szói kurzust rendeztek. A kurzust az új 
püspök, dr. .1. Kopp nyitotta meg és 
vezette.

M it követel Olaszország? A napok
ban avatkozott be a háborúba Olasz
ország, hogy jogos követeléseinek 
érvényt szerezzen. Ismeretes, hogy 
Olaszország Tunisz, Szuez, Djibuti, Kor
zika területére tart  igényt. Hogy olva
sóink ezekre vonatkozólag tájékozással 
bírjanak, a Magyar- Üt nyomán az alábbi 
adatokat közöljük: Tunisz. 168.000 km5 
kiterjedésű, lakosainak száma 2,100.000. 
Ebből 1,900.000 arab, az európaiak száma 
mindössze 160.000, ezéknek 60%-a olasz, 
30%-a pedig francia. A földművelés igen 
fe jlett, mert a vidéke enyhe éghajlatú 
és kitűnő talaja van. Ásványkincsei só és 
foszfát. Fő exportcikke búza, olívaolaj 
és a bor. — Szuez. A Földközi tengert 
és a Vörös tengert összekötő csatorna, 
melynek használatát nemzetközi egyez
mény biztosítja. A csatorna hossza 166 
km, szélessége 130 méter, fenékszéles
sége 90 méter. A világháborúban az an
golok a csatornát elzárták. A csatorna 
forgalmában Anglia áll első helyen, a

tonnatartalom 54 százalékával. — D ji
buti. Francia Szomália fővárosa az ádeni 
öböl partján. Ez a város az addis-abebai 
vasút kiinduló állomása. Egyébként tel
jesen modern gyarmati város. Lakóinak 
száma 12.000. — Korzika szigete Olasz
országtól 100, Franciaországtól 200km-re 
fekszik. Területe 8700 km2, lakosainak 
száma 3000, olaszul beszélnek, illetve az 
olasz nyelv egyik tájszólását beszélik. 
Ajaccióban, Korzika fővárosában szüle
tett Bonaparte Napoleon.

K Ü L Ö N F É L É K
Az istentelenek mozgalmát a leg

utóbbi események hatása alatt betiltotta 
Svájc, Svédország, Hollandia és Belgium. 
A vezetőket az említett országok be
záratták. Különösen erélyesek a skandi
náv államok.

A debreceni kollégiumi ifjúság házat 
épít tizenkét telepes családnak, amint a 
Magyar Értesítő jelenti. Két éve annak, 
hogy a debreceni református Kollégium 
ifjúsága elindította telepítési mozgalmát. 
A mozgalom céljára harmincegyezer 
pengő gyűlt ösáze, benne a Kormányzó 
Ür öfőméltósága tízezerpengős adomá
nyával. A kollégiumi ifjúság lemondott 
heti egy húsos-vacsorájáról és ezen a 
réven közel háromezer pengővel növelte 
a telepítési alapot. A nagykőrösi tanító
képző énekkara vándor-hangversenyt 
rendez, hogy így is hozzájáruljon a szép 
célhoz. Legutóbb elhatározták a debre
ceni református diákok, hogy a nyáron 
egy dunántúli faluban munkatábort ál
lítanak fel és tizenkét kitelepülésre váró 
magyar család számára sajátkezüleg épí
tenek 12 házat.

Egy levelezőlap útja 29 évig ta r
tott. Csehországban adták fel még 
1911-ben s csak most érkezett meg Csil
laghegyre. Mivel a címzett épúgy, mint 
a feladó időközben meghalt, a hosszú 
ideig utazó lap a posta múzeumába ke
rült.

Ú J  K Ö N Y V E K
Künkéi: A közösség. Magyarra fo r

dította dr. Vető Lajos lelkész. Scholtz 
testvérek kiadása. Ára vászonkötésben 
3.90 pengő. Az összeg beküldhető a 
Scholtz testvérek 25,133 számú csekk
jén. Ez a 142 oldalas külsőleg is szép 
könyv Künkéi hires berlini idegorvos és 
lélekbúvár könyvének magyar fordítása. 
Az érdekes és értékes könyv a követ
kező fejezeteket tartalmazza: Az őskö
zösség. A közösség átélése. Az eredeti 
ősközösség. A növekvő közösség. A kö
zösség felbomlása. Az ősközösség ma
radványai Az egyén. A hamupipőke, A 
sztár. A néró. A fajankó. Válság. Az 
érlelődő közösség. Rangsor. A család? 
Erkölcstan. Kultúra. A művet, amellyel 
író, fordító, kiadó és nyomda egyfor
mán hasznos szolgálatot végzett, nyo
matékosan ajánljuk olvasóink figyelmé
be. Megrendelhető e címen: Scholtz 
Testvérek, Budapest IX., Ferenc körút 
19—21.

Olvasd a Bibliát,
megtalálod benne a mennyország útjátl

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Születés. Planiczky Jenő cinkotai le l

kész és felesége Kendek-Kirchknopf Sára 
házasságát Isten fiú gyermekkel áldotta 
meg, aki a szent keresztségben Pá l ,  
L ás z l ó ,  János  nevet nyerte. — Tóth 
Ernő nemeskéri tanítót és nejét Halász 
Zsuzsannát Isten fiúgyermekkel ajándé
kozta meg, aki a szent keresztségben: 
Csaba,  E r n ő  nevet kapta.

Eljegyzés. Ócsag  E r z s i k é t  Békés
csabáról eljegyezte G r i e s z h a b e r  
E n d r e  evangélikus tanító Alsónánán. 
Minden külön értesítés helyett. — A n d -  
r ássy  K a t a l i n t  Nagysimonyiból elje
gyezte M i há l u l t i  Józse f .

Esküvő. D r. H o r e c k y  E r z s é b e t  
OTI orvos, Horecky Béla és Brózik 
Etelka leánya, június hó 2-án a gödöllői 
templomban tartotta esküvőjét, d r .  
P i r y  G á b o r  főhadnagy hadbíróval. 
Tanuk voltak: a menyasszony részéről 
Szontagh Pál MÁV főmérnök, a vőle
gény részéről Piry Kálmán festőművész.

Ezüstlakodalom. B a l i k ó  J ó z s e f  
evangélikus igazgató-tanító és neje sz. 
z á b o r i  Z á b o r s z k y  I r m a  liszói (So- 
:mogy m.) lakosok, május 26-án ünne
pelték házasságkötésük 25. éves évfor
dulóját. Ez alkalommal az ezüstlakodal
mát ünneplő párt a csurgói evangélikus 
templomban Balikó Lajos m. kir. espe
res áldotta meg. Isten megsegítő ke
gyelme maradjon továbbra is velük.

Halálozás, ö z v .  s i m o n y i  H a j a s  
E n d r é n  é szül. Molnár Karolina 81 éves 
korában, június 6-án elhunyt. A meg
boldogultat Rábaszentandráson az ottani 
temetőbe szerettei mellé helyezték nyu
govóra.

SZERKESZTEM ÜZENETEK
K. Gy. Budapest. A két kép 1937 jú 

nius 20-i számban jelent meg. A szá
mot b. címére már elküldtük. A szen- 
tetornyai lelkészi hivatal részletes fe l
világosítást ad. Szíveskedjék odafordul
ni. — Olvasóinknak a Vasvármegye má
jus 16-i híradása nyomán tudomására 
hozzuk megnyugtatásul, hogy lapunk f i 
gyelmeztetésére csendőrkézre került az 
a szélhámos, aki a közönséget félreve
zetve a Luther-szoborra jogtalanul gyűj
tö tt s az összeget saját céljaira hasz
nálta fel. Bűnéért — mint a lap írja — 
elvette méltó büntetését: a szombathe
lyi törvényszék 6 hónapi börtönbüntetés
re ítélte. — R. G. Rudabánya. A küldött 
bélyegeket köszönjük.

Saját készitményii útitáskák, női- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
A választékban és a legolcsóbb arban

M U T H - n á l
Győr, Baross-út 2.

Kölcsönsegél yző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Új gabonatárházat épít Szolnok még 
ebben az esztendőben 800.000 pengő 
költséggel a már meglevő gabonatárház 
mellé, , _____
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M A G Y A R  G A Z D A
Legeltetés. Mivel a júniusi gyepter

més tápanyagban a leggazdagabb, ilyen 
legelőkre eresszük a borjakat, bárányo
kat, csikókat és tejelő teheneket.

Hizlalás. Rendes körülmények között 
a sertés ötödannyi súlyt rak le, mint 
amennyi kukoricát megeszik. 100 kg ku
koricától nagyjában tehát 20 kg-mal 
gyarapítja súlyát. Ha azonban szigorú 
hideg, vagy forróság tartósan sanyar
gatja őket, ákkor 100 kg kukoricából 
csak 12—14—16 kg-mal tudják súlyukat 
növelni, ami a hizlalás jövedelmezőségét 
igen rontja. Ez ellen könnyebb nyáron 
védekezni, ha a szállásukat zsúppal, nád
dal, vagy más jó  hőszigetelő anyaggal 
fedve hűvössé tesszük, kifutójukban pe
dig fürdővízről gondoskodunk.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60—17.05, árpa 18.10—22.85, zab 
20.90—21.15, kukorica 23.85—24 pengő 
mázsánként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A kővetkező adományok folytak b e :

Varga József Bácsa, Czéh Pál, Sándor 
Budapest, Paczuk Róza Orosháza, Boldi
zsár Károly Budapest, Seregély Sándor 
Csönge, Stőger Vilmosné Győr, Biró Pál 
Rákospalota, Takács Márton Cakóháza, 
Smikli Gizella Győr, Kaposi Sarolta 
Nagykáta, Simon István Székesfehérvár, 
Adorján Vilmos Szombathely, Egyed 
Mór Szolnok, Nagy Lajos Szentantalfa 
10—10 fillér. — Element Mária Budapest 
12 fillér. — Kovács Ferenc Olcsva 16 
fillér. — Róth Pál Almásfüzitő 18 f i l 
lér. — Sandy Mihály Csorna, özv. Gra- 
vatsch Ágostonná Sopron, Németh Sán
dor Sopronbánfalva, Finta Sándor Cell- 
dömölk, Hajas Dénes Celldömöl'k, özv. 
Csányi Lajosné Pápa, Horváth István 
Pápa, Kadlicskó György Tab, dr. Rásó 
Béla Vasvár, Kovács Elek Keszthely, dr. 
Kapp V ikto r Zomba, özv. Laurencsits 
Gáborné Gyönk, Ágoston Sándor Cell
dömölk, özv. Kovács Jánosné Ujmalom- 
sok, Budavári Károlyné Szentgotthárd, 
Káply Elemér Szentgotthárd, özv. Hor
váth Károlyné Rábakethely, Bécsi 
György Bakonybánk, Györki János Csi- 
kostöttös, M ajor Ferenc Rákoscsaba, 
Kutasy Gábor Alsóság, Szalay István 
Barlahida, Fehérvári Imréné Bácsa, 
Béniké Jánosné Celldömölk, Mórocz La
jos Boba, Mészáros Gyula Tapolca, Sza
kács János Pápa, Rónai József Csesz- 
treg, Macher Sándor Győr, Tánczos 
Gyula Benkepatony, Kovács Jenő Iker
vár, özv. Nitsinger Fülöpné Budapest, 
Derka József Nagymuzsaly, Borbás Jó- 
zsefné Várpalota, özv. Stinner Györgyné 
Lébény, Klein István Mátraderecsk, Nagy 
Erzsébet Budapest, Evangélikus leány- 
egy. Ivándárda, Balázs P. György Rába- 
szentandrás, Szlarkovszky Mihály Le- 
génd, Szájli Dániel Ajka, N. N. Tét, Haás 
Mihály Börcs, Mayer Károlyné Horthy- 
liget, özv. Sárközy Zsigmondné Remete
kertváros, Karsay József Farád, Szkók

HARANGS ZÓ 1§4Ó. jünius lé.

A H A U A N G S ZÖ  im la jd o m d l k é p e s «
győri n jn tO S 9 -M ltO H D M  alaőraut« feiner éléi *- 
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít mfndgmi. 
k ö n y v e / ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t .*

István Bőnyrétalap, özv. Nagy Antalné 
Peremarton, özv. Farkas Györgyné 
Sopronnémeti, Sokoray Miklós Szom
bathely, Kováts János Lukácsháza, Ne
mes Jenő Szombathely, Kaufeld János 
Pécs, Bereczky Sándor Budapest, Ódor 
Kálmán Füzfőgyártelep, Nemes István 
Sopronbánfalva, Németh Béla Vásáros
falu, Vitolich Antal Győr, Kozma Gab
riella Budapest, özv. Vélsz Ödönné Győr, 
Grosser Ármin Törökbálint, özv. Kovács 
Péterné Aszód, Péter István Zalaszent- 
grót, Hittrich József Komárom, Mendel 
János Vönöck, Erdélyi Gyula Zalaeger
szeg, Molnár József Zalaegerszeg, Spiel- 
mann Riza Kassa, Prehauser Mátyás Lé
bény 20—20 fillér. —- Németh Ferenc 
Budafok, özv. Medve Istvánná Eger, özv. 
Ments Lajosné Mesterháza, Mérth Já
nos Egyházashollós, Egyed Géza Győr, 
Káldos Sándor Martonfa, Makláry An
talné Sárvár, Horváth Józsefné Kámon, 
Németh Mihályné Börcs, özv. Farkas An
talné Győr, özv. Fejes Bálintné Szórni 
bathely, Endrédi Imre Komárom, Pálfy 
Józsefné Kisfalud, özv. Benes Emilné 
Sopron, özv. Oehl Györgyné Sopron, 
Somogyi Elek Celldömölk, özv. M ajor 
Edéné Szigetvár, özv. Fuchs Pálné Barcs, 
Nagy Lajosné Szombathely, Serényi Á r
pád Pécs, Czirák György Potyond, Or- 
dódy Tihamérné Győr 22—22 fillér. — 
Gombás Sándorné Bakonyszentkirály 
24 fillér. — Földes György Szarvaskend, 
özv. Varga Lajosné Felpéc, dr. Bányai 
Béláné Várpalota, Evangélikus lelkészi 
hivatal Győr, Erdős Pál Lébény, Eőry 
Vilma Rábcakapi, Győrig Mihály Rába- 
szentandrás, Kovács Mihály Győr, Bá- 
nóczy István Nagykanizsa, Horváth Elek 
Budapest 30—30 fillér. ■— özv. Orosz 
Lajosné Tét, özv. Tóth Lajosné Győr, 
32—32 fillér.

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Endréné hittestvérünk zongora- 
termét, Budapest, VIII., Bezerédi-utca 10, 
ahol zongorák, pianinók, harmóniumok 
garanciával részletre is vásárolhatók.

8—8

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kih&z&sít&si, tanulm ányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
dijtéteiét, , ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

H ivla fe? mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—lu (Ev bérház.) Te le fon : 188-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr. Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

ÁliandóaD felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazást!«! tagszerzőket, hölgyeket is

Pályázati hirdetés. Györköny evangé
likus egyházközség egy tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: törvényes 
készpénzfizetés 20% államsegéllyel és 
lakbér. Német nyelv tudása feltétlenül 
szükséges. Pályázati határidő július 8.

1—1

„Magyar Bethel“  Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

1—20

Komoly úrileány, főző, társalkodónő
nek és gyermekek mellé elhelyezkedne. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

1— 1

Az eredeti kisméretű

L u th er-ró zsák
állandóan kaphatók. Viszonteladóknak 

darabja 35 fillér. — Cím: 
J á n o s a  L a jo s  vésnőki mfiintézete.
Bélyegzők, Jelvények ée záezléezeoek gyartées. 

S z o m b a t h e l y ,  P 8 s p 5k -b a s á r

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri-
utca 65/a. 2—2

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosit. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

26—26

K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

^ T I X M É - t é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a , Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Llc. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Uarqngsző nyom dáin)
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A lap íto ttá l

K A P I  B É L A
1910-ban

L.ap tu la jdonos: 

Dunántúli Luther-3 zflvet8ég.

Megjelenik minden vasárnap.

31. évfolyam.

Ingyan m olléklat ta n é t a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÓ.

B eo lvad t la p o k : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 
1938-ban a fe lv idék i Lu ther.

Erő* vár a ml Intenünk, 
Jó fegyverünk ét pajzsunk.

Ha 6 velünk, ki tlleaiak?
Az Or a ml oltalmuakl

A  H á r u l n i
•■«rk.aiti-kltdóhlTtUla

GYŐR
I I . ,  P e tö íi-té r 2.

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P  28 fillé r , 

félévre 2 P 40 fillé r , 
egy évre 4 P  80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P  60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 30,626.

Látván pedig ezt Simon Péter, Jézus
nak lábai elé esék, m ondván: E red j el 
én tőlem, m ert én bűnös ember vagyok, 
U ram ! Lukács, 5, 8.

Péter ismerte már Jézust egy ideje. Testvére, 
András lent, a Jordán partján találkozott Jézussal 
és eljutott a benne való hitre. S András a testvérét, 
Simont azonmód'magával vitte Jézushoz. És Simon 
attól a naptól fogva hűségesen követte Jézust, hogy 
hallhassa hatalmas tanítását és láthassa csodáit.

Ma is hallotta Jézus beszédét. Még a csónakját 
is átengedte Jézusnak, hogy, mint egy szószékről, 
abból tanítsa a sokaságot.

A beszéd végeztével azt parancsolta Jézus, hogy 
Péter evezzen k i a mélyre és vesse ki a hálót. Péter 
kész volt reá. M int tapasztalt halász azonban nem 
állhatta meg, hogy ne figyelmeztesse Jézust ennek a 
próbálkozásnak a lehetetlen voltára. Hiszen egész 
éjszaka vesződtek már és semmit sem fogtak. Hogy 
világos nappal fogjanak valamit, arra semmi remény
ség sem volt. Kivált künn a mély vízben.

Péter azonban olyan bizalomra gerjedt Jézus 
iránt, hogy mindazonáltal kész volt megtenni azt, 
amit neki parancsolt. Odaült az evező mellé ezzel az 
alázatos és erős hitű szóval: „ . . . a  te parancsola
todra levetem a hálót“ .

S Jézus ekkor megcselekedte a nagy csodát 
Péterrel.

Nem a nagy halfogás volt ez a csoda. Hatalmas 
cselekedet volt az is. Ilyet cselekedni azonban már 
többször látta Péter Jézust. Nem, Jézus Péter belső 
világában cselekedett csodát, amikor megláttatta vele 
a maga bűnét. Péter ezt még soha nem látta azelőtt. 
Olyan irtózat fogta el, hogy odavetette magát Jézus 
lábai elé és elmondta élete legnehezebb imádságát: 
„Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, 
Uram!“  Soha nem volt még olyan szüksége Jézusra, 
mint most. De látta a maga bűnét és tiltakoznia kel
lett az ellen, hogy Jézus továbbra is ott maradjon 
vele a csónakban.

Jézus azonban fölemelte és így szólt: Ne félj, 
Simon! Nem megyek el!

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Még mindig vannak emberek, 
akik nem ismerik a falut és azt 
gondolják, hogy falun, legalább is 
reggel, csendes a vasárnap. Ezek 
az emberek azt képzelik, hogy 
vasárnapokon meghosszabbítják 
az emberek a szombat é jje lt és 
úgy pihenhetik ki az előző hét
nek fáradalmait. Nem kelnek ko
rán, hanem kényelmesen elvégzik 
a házi munkát és csak annyira 
igyekeznek, hogy az istentisztelet
ről el ne késsenek.

Talán még olyanok is akadnak, 
akik azt tételezik fel a falusi em
berről, hogy csak azzal teheti 
hangossá a vasárnapot, hogy a 
bicskanyitogató-vinkó gőzétől vé
gig dalolja a falut. Hála a jó  Is
tennek, nótaszótól mindig ritkáb
ban lesz hangos a vasárnap, hacsak

a bevonulok nem mennek nótázva 
az állomásra.

Hangos a falusi vasárnap, mert 
korán reggel levente ifja ink men
nek a gyakorlatra. Otthon kap
kodva elvégzik a legszükségesebb 
munkát és köznapi öltözetben gyü
lekeznek a trombitaszóra. Sokszor 
úgy sajnálom őket, amint fárad
tan ballagnak. A járásuk csak ak
kor lesz gyorsabb, amikor jönnek 
haza a gyakorlótérről, mert a 
nagyobbak számára kezdődik a 
vasárnap. Csapatuk széthúz a falu 
utcáin, csak a kisebbek ballagnak 
lassabban játszadozva és lépked
nek fáradtan, mint az öregek, 
mert nekik még most sem lesz 
vasárnap! Otthon várja őket az 
üres jászolhozkÁH^^íilloísereg, 
hogy megszabííítsáK 6k€t4?2jb§á-

( flEPOAMÄTUS FŐISKOLA )

gukból. Egyszercsak megszólalnak 
a csengők és kolompok, terelik k i 
az állatokat a legelőre. Éhes pász
torgyermekek ballagnak utánuk 
és kezükből fogyasztják el azt a 
reggelit, amivel nem ülhetnek asz
tal mellé, hogy családi körben reg
gelizhetnének.

Hangos a falu vasárnap azért is, 
mert felnőtt emberek már jó idő
ben sietnek ki a mezőre, hogy fo ly
tassák a szombateste abbahagyott 
munkát a saját földjükön, vagy 
könyörülő szeretettel segítségére 
legyenek annak az embertársuk
nak, aki nem kaszát, vagy kapát, 
hanem fegyvert szorongat a ke
zében, hogy védje a hazát. Milyen 
más lenne a magyar élet, ha nem
csak ilyenkor mozdulna meg a 
magyar szív! Hogyan tudunk most

A nagy csoda.

Hangos a vasárnap.



188. H A R X N Ö S f d 1940. junítis 23.

ellenszolgáltatás várása nélkül 
odaállani egymás mellé és segíteni 
a mások baján! Kalapot kell emel
ni azok előtt, akik elvonatkoznak 
egyéni érdekeiktől és elviselhetővé 
akarják tenni a reászorulók életét. 
És mégis azt mondom, szomorú 
ez a hangos falusi vasárnap! Ez 
nem ünnep!

Hangos a falu, de csendes a 
templom. Népes a határ, de ritkán 
ülnek a templomban, pedig csak 
Isten igéjének a hallgatásával lehet 
megszentelni ezt a napot. Ne men
tegessük magunkat a körülmé
nyekkel, mert a legtöbb esetben 
csak a bűneinknek ajánlkozunk 
védőügyvédjéül. Ha az ige . érvé
nyesülhetett volna életünkben, ak
kor a levente még korábban menne 
a gyakorlatra, hogy résztvehessen 
az istentiszteleten, egyéni érdekek 
előtérbe helyezése nélkül sok he
lyen lenne már közös legelő és a 
saját jövedelmünk és munkánk fe l
áldozása nélkül hétköznap is se
gítségére tudnánk menni ember
társainknak. Nem a leventézés fe
lesleges, nem a közöslegelő kevés, 
nem a munka sok, hanem az ün
nep megszentelésének a vágya hal 
ki az emberekből, mert ahol nincs-- 
lelkiélet, o tt megszaporodnak a 
gondok, aggodalmak és lármásan 
hahotázik a sátán.

Hangozzék az ige, hallgassa az

ember és csendes lesz a falusi va
sárnap! Ez lesz az igazi falusi 
vasárnap!

Lukácsy Dezső.

A balatoni fiirdö&elyelc 
nyárt evangélikus 

Istentiszteleteinek, rendje.

Balaton mellett nyaraló evangélikus 
híveink lelki építése céljából, mint min
den évben, most is tart egyházunk isten
tiszteleteket, számos balatoni fürdőhelyen. 
Ezeknek egy-egy hónapra szóló idejét, 
híveink tájékoztatása céljából lapunkban 
ezután előre fogjuk közölni. Most a jú 
nius hónapban tartandó istentiszteleteket 
közöljük.

1. B a l a t o n k e n e s e i  F ő v á r o s i  
Ü d ü l ő ,  B a l a t o n a k a r a t t y a ,  június
23., 30., délelőtt fé l 11-kor az Olvasó
teremben.

2. B a l a t o n k e n e s e  f a l u b a n  június
23., 30., délelőtt 9-kor a református elemi 
iskolában.

3. B a l a t o n k e n e s e i  O T I  s z a n a 
t ó r i u m b a n  június 23., 30., délelőtt ne
gyed 9-kor, a szanatórium termében.

4. B a l a t o n s z á r s z ó n  június 30., 
délelőtt 9-kor a református elemi isko
lában.

5. F o n y ó d o n  (Bélatelep, Sándor- 
telep, Kertváros, Fonyódliget, Fonyód- 
széplak) június 23., délelőtt 10-kor a 
protestáns templomban.

6. H é v i z f ü r d ö n  június 16-tól m in
den vasárnap délelőtt 9-kor a Gyógy- 
teremben.

7. K e s z t h e l y e n  egész éven át dél
előtt fé l 11-kor az evangélikus templom
ban.

8. R é v f ü l ö p ö n  (Ábrahámhegy, Ba
dacsonytomaj, Balatonrendes) június 30., 
délelőtt 10-kor a Kultúrházban.

9. S i ó f o k  (Baiatonújhely, Siófok- 
Tisztviselőtelepen) június minden vasár
napján délelőtt fél 11-kor Siófokon, a 
református imaházban. (Pázmány P.-u.)

10. Zá n k á n  június 30., délelőtt 9- 
kor a protestáns templomban.

Norvégia és Dánia.
Ez a két ország- az elmúlt hetek 

alatt ugyanúgy a világ érdeklődésé
nek a középpontjába került, mint pár 
hónappal előbb Finnország.

Norvégia és Dánia is, mint az északi 
államok valamennyien evangélikus álla
mok. Ez azt jelenti, hogy az ország 
lakosainak 97 és 98%-a az evangélikus 
egyházhoz tartozik. Nem szabad azon
ban azt gondolni, hogy o tt minden em
ber példaképe az igazi keresztyén h it
nek és az élete — annak kellene len
nie — Isten csodadolgainak a prédi
k á lja  és tanúja. Ezeknek az evangéli
kus volta azt jelenti, hogy a nemzeti 
és népi élet kialakulásában mindennél 
hatalmasabb tényez'ő volt a hirdetett és 
kiszolgáltatott Ige. Az evangélium áldá
sában, az Isten akarata szerint való élet
ben igaz, hogy első sorban azok ré
szesülnek, akik élnek azzal a nagy, 
szent lehetőséggél és elfogadják Isten 
kegyelmét és gyermekei lesznek, köz
vetve azonban aZok is részesülnek az 
evangélium áldásaiban, akik tag'adólág, 
vagy idegenül állnak szemben az evan
géliummal. Innen van az, hogy sok dán 
és norvég ember szereti az egyházat 
annak ellenére, hogy hitetlen. Innen 
van az, hogy norvég kommunisták el-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 28

Ir ta : Mohr Gedeon, Kassa.

Könnyebbülten lélegzett fel. Az ajtó előtt Mihály ékte
len káromkodásba tö rt ki. Korábbi sejtelmét igazolta kereszt
fia menekülése.

— M iért nem ütöttem le mindjárt! — mérgeskedett — 
nyisd ki, betyár, katonákat hozok és felnyársallak! — fenye
getőzött kívülről.

Józsi nem sokat törődött vele. Különben is majd földbe 
gyökerezett a lába, ahogy az ajtónak hátat fordított. Az 
asztal körül, mint hívott vendégek, három legény falatozott.

— Hát ti, hogy kerültök ide — csodálkozott társaira is
merve. Még a száját is eltátotta.

— A vár szellemei kaptak a vállukra — nevetett Ákos. — 
Most már csukd be a szád, vagy inkább nyisd evésre. Ülj ide 
közibénk. Neked is van helyed.

Józsi nem sokat kérette magát, hanem tisztességgel neki
látott a falatozásnak. Közben Palkó elmesélte, hogy a fákon 
fennakadva Gyurkára bukkantak a bástya alján. Utődött és 
felhorzsolt tagokkal lógott kötelékeinél fogva egy szilfa me
rev ágán, míg kiszabadították.

—* Az én Megváltóm könyörült meg rajtam! — nézett 
Gyurka a magasba hálásan.

. — Kötelet hoztunk magunkkal — folytatta Palkó — a 
többi már magától ment. Meghurkoltuk az ablakfát s fel
másztunk egy kis lakmározásra.

Meghitt, őszinte barátság lelke fűzte egybe a négy fiú t. 
Szükség és veszedelem, szabadulás és öröm testvérekké fo r
rasztotta őket.

Ezalatt Mihály egyre csak okvetetlenkedett a folyosón. 
Jiázta az a jtót, dörömbölt, kiabált. Rövid időre eltűnt, majd

megint megjelent s valami nehéz tárggyal, székkel, vagy buzo
gánnyal verte a deszkát.

— Kölyök, utoljára parancsolom, nyisd k i az ajtót, 
— kiáltotta — vagy máris megyek katonákért!

A fiúknak nem volt szükségük hosszas tanácskozásra, 
hogy megértsék egymást. Szemeik összevillantak s már tud
ták is hányadán vannak.

— Ha csak azt akarja! — nézett Palkó sokatmondóan 
a folyosó felé.

— Békén hagy, ha beengedem — szólt k i Józsi a ke
resztapjának.

— Miért is bántanálak?
Józsi visszahúzta a reteszt. Mihály nekifeszült az ajtónak 

és keresztfiát hátra taszítva mormogta:
— Most meglakolsz, áruló fickó!
Még akart mondani valamit, de már nem volt ideje 

hozzá. A fiúk három oldalról egyszerre kapták meg. ökle iket 
sem nagyon kímélték. Karjait, lábait kim arjították és főldre- 
teperve mellére térdeltek. Mihály még átkozódni is elfelejtett, 
haragos hab ü tö tt k i a száján. Borzalmas volt látni aiz akar- 
nok legyőzetését.

Gyurka karbafont kézzel állt az ablak előtt.
— Mihály gazdal — nézett merően a szemébe.
A fogoly csak most vette észre.
— Isten. . .  Jézus. . .  — nyögte — jaj, rémeket látok! 

Már csak az hiányzik, hogy a többi is eljöjjön.
— Ne vegye az Isten nevét szájába — intette le 

Gyurka —. Nem lát rémeket! Én vagyok személyesen, az 
eleven Kerekes György, akit meg akart ölni, akit Krisztusa 
megmentett.

— Jaj — ja jl Boszorkányság! — fuldokló it a másik.
— Ne féljen! nem jön el a többi: Bethlen Gábor, Kere

kes József, Wesselényi Ferkó és még k i tudja hány? Nem 
fognak eljönni. De felesleges is. Magának én is elég vagyok,

— Végem van! Kegyelem! — sopánkodott a gazda.
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ismerőleg szólnak az egyházról, csak 
persze keveslik a hatását és Marx és 
Lériití tttflveibő.l merítenek többet és 
Stalinnak hódolnak, ttiifit Új megváltó* 
nak. Sajátságos az a felelet Is, drftéiyét 
egy kopenhágai proletár adott ilyeh 
irányban tudakozódó kérdéseimre: Ó, 
ami evangélikus — lutheri egyházunk 
nem olyan ám, mint a spanyol, vagy 
orosz egyház volt, a mi szegény pap
jaink igen sokat dolgoznak a népért és 
sok a gyermekük, de kevés a fizetésük. 
Nincs is különbség sem Dániában, sem 
Norvégiában hivő és hitetlen ember kö
zött abban* hogy ne éreznék dz egy
háznak aZ értékét, hisz érzik és tud
ják, hogy nemzeti kultúrájuk mélysé
gesen a keresztyénség talajába nőtt 
bele.

Evangélikus országban élni azt je 
lenti, hogy annak az országnak a népe 
szüntelenül hallja a cselekvésre, döntés
re, megtérésre hivó evangélium szavát. 
Az ilyen országok lakosai abban a hely
zetben vannak, m int a csörgedező, tisz
ta forrásvíz mellett vándorló utasok.
Ha elfáradnak, eltikkadnak és gyötri 
őket a szomjúság és nem találnak 
enyhülést, akkor észreveszik szomjú
ságukban az elfelejtett, mellettük 
folydogáló, tiszta forrást és betelje
sül rajtuk is, amit a Biblia mond: 
(Ján. 4. f.-bert.) „valaki pedig abból 
a vízből iszik, soha többé meg nem 
szomjuhozik“ . M i is lett Volna a finn 
néppel, ha a nagy nemzeti megpró
báltatás idején nem merítettek volna 
ebből a forrásból. Az ottani lelkészek 
írják, hogy a megpróbáltatás alatt 
olyanok is, akik azelőtt más forrás
ból táplálkoztak, ittak ebből a fo r
rásból, mert minden más hiábavaló 
volt. Innen volt a hősiességük és a 
megállásuk, amely sokszor ilyen val

lomásokban' nyilatkozott meg: „Meg
ismertem Krisztust, most már nyugod
tan meghalhatok, s'ttfífWt sem árthat 
nékem.“

Nem jelenti azonban az evangélikus 
ó'fszágban való élet azt, hogy o tt dints' 
kitéve' át egyes keresztyén kísértések
nek. Ezen á földön mi akárhol élünk, 
mindig veszélyben vagyunk, mindig ré
sen kell lennünk. A norvég és dán ke
resztyénség számára állandó’ kísértések 
a különféle szekták tévtanitásai. Angliá
ból és' Amerikából nagyon sok könfeofy- 
hintő új próféta kerül el hozzájuk. Leg
erősebb ma a pünkösdisták szektája, 
de természetesen az sem terjedt el any- 
nyira, hogy SZámbajÖhető lenne és be
leszólna a norvég keresztyénség és nép 
életébe. Nem olyan eTŐ$, de nagyobb 
erőlködéssel dolgozik a romai katolikus 
egyház. Ha fflöst már azt kérdezzük, 
hogy áll ma az evangélikus egyház Dá
niában és Norvégiában, hogyan tud 
megállni a különféle modern szellemi 
áramlatokban, — amelyek ott jobban

A kopenhágai dómtemplom 
híres Krisztus-szobra.

érezhetők, mint nálunk — erre a kér
désre feleletet egyedül ezeknek az or
szágoknak az egyháztörténete ad. Az 
egyháztörténetnek pedig it t  az a saját
sága, hogy beszámol hatalmas, egyhá
zat, nemzetet átható, új életet alakító 
mozgalmakról. Ébredési mozgalmaknak 
hívjuk ezeket. M indig elfáradt és té
velygő korokban jelentkezett, akkor 
amikor az egyház népe előtt bizonyta
lanság volt a h it kérdéseiben. így in
dult meg az egyik legátfogóbb és leg
nagyobb ébredési mozgalom, Beck V il
mos lelkésznek az igehirdetése nyomán 
Dániában. Körülbelül azt jelentette és 
jelenti ez a dán egyházi élet számára, 
mint más országokban az evangelizáció. 
Norvégiában pedig egy parasztember, 
Hans Nielsen Hauge válik döntővé az 
evangélikus egyházi élet számára. Ö 
neki ugyanaz a szerep ju to tt Norvégiá
ban, mint Ruotsalainen Pálnak Finnor
szágban. Ennek a két mozgalomnak az 
ismertetésére lapunk következő számai
ban térünk ki.

Míg a norvégiai keresztyénséget 
úgy szokták jellemezni, hogy abban 
jobban előtérbe kerülnek az egyes 
keresztyén emberek, addig Dániában 
a dán gyülekezet ragadja meg az em
ber figyelmét. A dán keresztyénségre 
jellemző, hogy keresi a közösséget. 
Ez a magyarázata talán annak is, 
hogy Dániában minden vasárnap a 
főistentiszteleten kiosztják az Ür 
szent vacsoráját. Jelképesnek is ve
hetjük a dán keresztyénségre mellé
kelt képünket. A kopenhágai dóm
templom híres Krisztus-szobrát ábrá
zolja és pedig abban az alakjában, 
amint a feltámadott Űr megjelenik 
a tanítványainak és azt mondja: „Bé
kesség néktek!"

Kaiser 'József.

— Mihály! — fogta meg Gyurka —. Hallott kend Dá
vidról?

A másik nem tudta, mi lesz a kérdésből. Csak alig ész
revehetően emelte meg fejét a földről, ahogy három őre en
gedte. Gyurka folytatta.

— Hát Saulról hallott? — A fogoly megint biccentett. 
— Idefigyeljen, most hatalmamban van. Ügy elpusztíthatnám, 
mint kártékony férget. Meg is érdemelné. Kend úgy üldöz 
engem, mint Saul Dávidot.

Mihály megszimatolta a kegyelem előtörő sugarát, ön 
bizalma és arcátlansága is visszatért.

— M it papolsz, kölyök? lihegte. — Végezz velem, vagy 
hallgass!

Gyurka szilárdan eltökélte magát, hogy Krisztusa sza
vára megkíméli a másikat. De ez a határtalan konokság meg
ingatta.

— Fiúk! — intett társainak — tegyétek meg, amit kíván!
Azok hátracsavarták kezét, hogy a nagy erős, tömb

embert kínok hasították át. Szótlanul vonaglott alattuk, 
kemény elszánt méreggel. De az irtóztató fájdalom mégis 
csak megtörte nyelvének néma páncélját. Esedező kérés szava 
buggyant elő ajkai közül.

— Kegyelem!
— Meglesz! Hagyjátok fiúk! — emelte fel kezét — 

amint Dávid az engedi pusztán Saulnak, úgy kegyelmezek 
meg én is kendnek.

Mihály csendben, lehunyt szemmel, legyőzve tűrte, hogy 
megkötözzék. Meg sem mukkant többé. Csak lezárt pillái 
és ajkai mögött égett és fo rro tt szívében a többé olthatatlan 
végső gyűlölet. A fiú szabad és él — gondolta elkínzottan, 
ismeri titkomat. El kell pusztulnia!

Gyurka pedig a hallgatást megadásnak vette.
— Mihály gazda, én szívből megbocsájtok! Legyen ke

gyelmes az Üdvözítő kendhez!

Közben a nyitott ablakon lárma hangjai szűrődtek be 
hozzájuk. Ákos kitekintett. Kis csoport lovas ügetett be a 
várba.

— István úr és Ádám — ismergette Józsi a lovaso
kat —. Hefler és négy kuruc.

— Váltságdíjért jöttek! — jegyezte meg Palkó.

20. A törökök.
— Hé, Jakab! — kiá lto tt Hefler a kapusra — lódulj 

csak az óbesterhez. Tüstént várom a bástyateremben.
Ugrott a katona, mint az ívről pattant nyil, fel a Pfen

nig hálóterme felé. A lovasok kényelmesen szálltak nyereg
ből és bámészkodva lépegettek a Hefler nyomában.

— Takaros sasfészek! — állapította meg Szuhay, ahogy 
tekintete végigsiklott a bástyákon, oromfalon, töréseken és 
az elnyúlva szendergő szakállas ágyúkon.

Ádám derűs szeme uráéba villant.
— Erőszakkal ide nehezebb bejutni — mosolyogta.
István elértette a hamiskás pillantást, de csak csendesen

bólintott.
A lépcsőkön Pfennig csatlakozott hozzájuk. Bizalmatla

nul pislogott a kurucokra és kérdően szegült a kapitány 
oldalára. Szólni nem igen mert. Megértette a Hefler keser
ves helyzetét. Félig fogolyként tért vissza hadiszállására.

— Tisztelgésre hozza az urakat! — incselkedett Pfen
nigben egy hamis manó. Kacagását alig bírta elnyomni. — 
Hol a száz vitéz? — kérdezte, de csak magában. — Csúfosan 
megverték a hős kapitány urat!

Hefler mintha a másik begyébe látott volna, nyersen 
vágta el gondolatait.

— Egy zacskó aranyat adunk Szuhay István úrnak 
— mutatott a kurucra —. Közben meg is vendégelhetjük őket. 
Csak viszonzás lesz, — tette hozzá.

Folytatjuk.
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Egyházi énekeink 
múltjából.

VI.
János 16, 1— 4.

Ahol a zaklatottság ü ldözöttje i sza
porodnak, o tt a vértanuk is m egterem 
nek. Ném etalföldön, Brüsszelben Luther 
két rendtársát égették meg m áglyán. 
Luther megrendültén h a llo tta  a szomorú 
h ír t  s az ih le t percétől m egérin tve m eg
ír ja  1523-ban, István vértanú történeti 
analógiá jára (Apóst. csel. 7 :5 1 — 60.) leg 
első énekét:

Szülő és gyermek.
Irta: Kuszák István.

3. A szülő felelőssége.
A felelősség általánosságban annak 

tudatossága, hogy a rá n kb ízo tt érté 
ke k ért számadással tartozunk. A  g yer
m ek a legnagyobb érték, ezért az iránta  
való felelősség is legnagyobb a szülő 
számára. A  szülő felelőssége abban k ü 
lönbözik  minden más felelősségtől, hogy 
nem embereknek, emberi törvényeknek, 
hanem a világ  A lko tó ján ak  tartoznak  
elsősorban számadással. Fö ld i vonatko
zásban ugyanis a szülőknek csak a leg 
ritkább  esetekben kell gyerm ekeikke l 
kapcsolatban felelősségrevonó tényezővel 
szám olniok. Senki nem k é ri tő lü k  szá
mon pl. nevelői m unkájuk eredm ényét 
ezen a földön. A  hitetlenség m ellett 
minden bizonnyal ez a m ásik oka annak, 
hogy a szülői felelősség m ég igen sok 
kíván n iva ló t hagy maga után.

A  szülői felelősség kezdetét m eg
h a tá ro z n i, szinte lehetetlen. A  szülői h i
vatásra —  Isten rendeléséből —  minden 
em bernek kora  ifjúságától kezdve k é 
szülnie ke ll. Számadással tartozunk  
ugyanis minden olyan bűnért, m ely k i
hatással van születendő gyerm ekeink  
testi, le lk i egészségére.

A  legtöbb szülő drága ajándéknak  
tek in ti a reábízott életet és irán ta  él is 
szívében a felelősségérzet. Leg á lta láno 
sabb m egnyilatkozása ennek a g y e rm e k  
é le té é r t  és te s t i e g é szsé g é é rt való fe le 
lősség. H a nem így  volna, vá jjon  m iért 
virrasztanának az édesanyák hosszú é j
szakákat gyerm ekeik betegágya m ellett?  
És m iért szaladnának az édesapák szo
rongó félelem m el az orvosokhoz s m iért 
áldoznák utolsó fillé re ike t is gyógysze
rekre? Akárm iképpen fe le lünk  ezekre a 
kérdésekre, a feleletben a szülői felelős
ség ju t  kifejezésre. Ez az, am i erőt ad 
az em berfe letti szolgálatra és lem on
dásra. A gyerm ek életéért és testi egész
ségéért való felelősség nem is akkor

Luthernek ez az első éneke 1524-ben 
je le n t meg az ú. n. E r fu r te r  Enchiridion- 
ban. (6. szám.) U to ljá ra  1931-ben, a 
Gesangbüchleinben (388.), M ag yar éne
keskönyvben nincs m eg. Longfellow  
am efikai költő  „V értan u k  ham vai“ című 
angol verséből Hegedűs István ford íto tta  
le m agyarra más versm értékkel. (Vasár
napi Újság, 1891., 711. 1.)

„S z ó rd  s z e rte  a s z e le k n e k ,
V ag y  hullám sírba dobd,
Ne fé lj gondozva lesznek 
A szentelt ham vak ott.
Szétszórt porukbó l ébred,
Üj élet m indenütt 
Tanúbizonyság végett,
Terólad  Istenünk.“

hagy maga után k íván n iva ló t, am ikor 
kom oly  veszedelem fenyeget. A  hiba ott 
van, hogy a legtöbb szülőnél csak ilyen
k o r ébred fel a felelősségtudat, egyéb
kén t pedig sokszor vétkeznek a gyer
m ek testi egészsége ellen. V a ló jában  csak 
a k ko r beszélhetünk szülői felelősségről, 
ha m ajd minden szülő gyerm eke testét 
„ I s te n  te m p lo m á n a k “  te k in ti és állan
dóan gondol az Igének arra  a figye lm ez
tetésére, hogy „ a k i  m e g r o n t ja  az Is te n  
te m p lo m á t,  m e g r o n t ja  a z t  az Is te n " .  
( I.  Kor. 3 :1 7 .)

N agy dolog a gyerm ek  testi egész
ségéért való szülői felelősség, de még 
nagyobb a lé le k  e g é s z s é g é é rt való fe le 
lősség. A rró l, hogy a lé lek  micsoda ér
ték, akkor alkothatunk foga lm at, ha a 
kérdést a Szentírás m egvilágításába he
lyezzük. Az Ige ugyanis a lé lek  értékét 
a v ilággal m éri. „ M it használ az ember
nek, ha az egész v ilág o t m egnyeri, le l
kében pedig k á rt va ll? “ (M á rk , 8 :36 .)  
Micsoda elképzelhetetlen gazdagság van 
e rövid szó m ögött: v ilág ! Benne van 
nemcsak a mi Földünk s annak minden 
értéke: a töm érdek bánya, a sok m illió  
hold szántóföld, a tengerek, gyárak, pa
lo ták , s egyéb —  szám unkra felbecsül
hetetlen értékű —  alkotás, hanem benne 
van az egész naprendszer m illió ny i nap
jával és töm éntelen csillagával. És m ind
ez az írás m egállapítása szerin t a lé lek
hez mérve semmi! H a volna egy olyan 
óriási m érleg, m elynek e g y ik  serpenyő
jébe bele lehetne helyezni a földet, a 
naprendszert s a te jú t 18 m illió  csilla
g át s a másik serpenyőbe egyetlen gyer
m e k e ik e t tennénk, ez b illentené ki a 
m érleget egyensúlyi helyzetéből. Óriási 
érték  a lé lek és fe lm érhetetlen  az érte 
való felelősség. N apjainkban, am ikor a 
szerencsétlen le lk i betegek hosszú sora 
vonul az orvosi rendelőszobák felé s 
még többen vannak azok, a k ik  magukba 
re jt ik  le lk i betegségük m inden nyom o
rúságát, különösen időszerű a gyerm ek  
le lk i egészségéért való felelősségről be
szélni. Tudós lé lekbúvárok b izonyítják, 
hogy a legtöbb le lk i betegség a kis

gyerm ekkorban  azokból a hatásokból 
ered, m elyek a le lket a fejlődés kezdetén  
érték . A z orvosok tapasztalatai alapján  
is m indinkább beigazolódik, hogy „m in 
den, ami első, örökké él a gyerm ekben“. 
A gyerm ek le lk i egészsége tehát asze
rin t alakul, hogy a szülők s általában a 
közvetlen  környezet részéről m ifé le  ha
tások érték  őt. De sok-sok példával le 
hetne b izonyítani azt is, hogy „az ember 
életében nincsenek csekélységek“. Igen 
g yakran  ártatlannak vélt já té k o k  és 
figye lem re  sem m élta to tt m eg ny ila tko 
zások a kiindulásai hosszú évek keser
ves le lk i szenvedéseinek.

A  lélek egészségéért való felelősség
hez szorosán kapcsolódik végül a szülők
nek a g y e rm e k  ü d v ö s s é g é é rt való  fe le 
lőssége is. Keresztyén szülőnek nagyon  
sokszor kell gondolnia arra, hogy m ajd  
az élet alkonyán vájjon hová kanyaro 
d ik  azoknak a gyerm ekeknek az útja, 
a k ik  őreá b ízattak. Az örök kárhozatba-e, 
vagy az örök boldogságba? És ha erre  
gondolunk, meg kell lá tn un k  azt is, 
hogy b ár igen fontos a g yerm ek  testi, 
érte lm i és erkölcsi nevelése, mégis leg 
fontosabb az a nevelés, m ely szám unkra  
az üdvösség ú tjá t leginkább egyengeti. 
M iv e l készítheti elő a szülő gyerm ekét 
az üdvösségre? A  Szentírás m egadja e r
re is a fele letet: „H ig y j az Ü r Jézusban 
és üdvözülsz, mind te, m ind a te  házad 
népe!“ V a la k i azt m ondotta, hogy a szü
lő, aki a h it szövétnekét nem lobogtatja  
gyerm ekei előtt, g y ú jto g a tó ,  aki a kis
dedek üdvének hajlékát p o rrá  égeti. Ne 
gondo lja  azonban senki azt, hogy elég, 
ha csak beszélünk a gyerm ek e lő tt h it 
rő l, im ádságról, szentírásról, jócseleke
detekrő l, béketűrésről. A z ke ll, hogy 
lássa a gyerm ek szülőjét im ádkozni, 
tem plom ba já rn i, szentírást olvasni, jó t 
cselekedni, békésen tűrni, m ert akkor 
m indezt ösztönösen átveszi tő le . Felelős
ségünk tudatában kérdezzük m eg g yak 
ran m agunktó l, hogy mi nem tartozunk-e  
ama g yu jtogatók  közé, ak ik  gyerm ekeik  
üdvének hajlékát porrá é g e t ik ! . . .

j lp r ó  történeteic.
Is ten t nem lehet m egcsúfolni. A  R e

fo rm átus  Jövőben olvassuk az alábbi 
m egrázó  történetet. E g y ik  a tyafival 
semmi b a j nem volt, m íg  az ú jv ilág o t 
m eg nem já rta . Éppen úgy e ljá rt  az is
tenházába, m int m indegyik őse, de mire  
h azakerü lt, egész más em ber le tt. E m 
b er- és istenkerülő. Egyházi adót nem 
f iz e te tt  és szinte kereste az alkalm at, 
hogy megcsúfolhassa a h itet.

E g y  vasárnap délelőtt m ár összegyűlt 
a nép a tem plom  előtt, várva a harm a
d ik  harangszót, am ikor a mi barátunk  
a rra  ro b og ott el szekérrel a mezőre.

„ Inkább  ide gyönnél te is!“ —  szólt 
oda neki valaki. „Nem  áldja m eg Isten 
a vasárnapi m unkát!“

„G yű  te imádság! G yű te tem plom !“ 
—  k iá lto tta  vissza és vég ig vág ott osto
rával a ké t tüzes csikón. A lovak  m eg
bokrosodtak , e lragadták a szekeret és 
szörnyű száguldásuk egy m ély vízmosás 
fenekén  ért véget. Összetört tag o kka l, 
fé lho ltan  húzták k i a szerencsétlen ká - 
ro m ko dó t az utána sietők.

M a jd  egy évig ta rto tt, am íg  vala
hogy helyreállt. A m iko r fe lg yóg yu lt, leg

E le fá n t y  S á n d o r.



1940. Junius 23 H ARANGS Z Ó 191.

a első útja a templomba vezetett. Azóta
0 ott ül minden vasárnap a legutolsó sor- 
d ban (családi helyén jóval előbb ülne), 
T feszülten figyel s befelé néző szemekkel, 
rí hallgatagon megy ki a gyülekezetből, 
n mint különösen küzdő és önmagát 
3 emésztő lélek, aki félig megértette az 
il Isten vesszejét.

Jókedvű adakozó. Amerika egyik
7 városában, Danbury környékén, elhatá-
1 rozták, hogy lebontják a régi protes- 
í táns templomot és újat építenek a he- 
I lyébe. Bizottságot alakítottak és gyüj- 
t tést indítottak a szükséges pénz meg-
8 szerzésére. Egy napon a bizottság né- 
rl hány tagja a helybeli katolikus paphoz 
:i is bekopogtatott és adományt kért tőle 
b az építendő templomra. A pap, aki ad- 
3 dig minden megmozdulásban résztvett 
b és minden jó munkát támogatott, most 
3 szabadkozott, arra hivatkozva, hogy a 
>1 katolikus egyház rendeletileg tiltja , hogy 
3 papjai protestáns templom építésére 
5 adományt adjanak. Néhány nap múlva 
b azonban a protestáns egyház pénztárno- 
>! ka egy jelentős összegről kiállított utal- 
/ ványt kapott a paptól a következő so- 
i rok kíséretében: „Kerestem, de nem ta- 
I láltam olyan rendeletet, amely megtil- 
t taná, hogy bármely protestáns templom 
I lebontásához hozzájáruljak adományom- 
i mai. Azért kérem, fogadják tőlem ezt 
s az adományt, amellyel nem az új temp- 
1 lom építésének, hanem a régi lebontá- 
>. sának költségeihez hozzájárulok.“

Elveszett ifjúság.
Egyházunknak el nem állított vér- 

sí zése: a reverzális. A szégyen és gyalá- 
s zat folyama lett ez reánk nézve. Minden 
3 száz évben egy gyülekezetre való lélek 
J fog elveszni a reverzális halálsírjában, 
1 ha így megy tovább. . .  Legtöbb a vesz- 
) ’ teség a szórványokban. Azért kell itt az 
a evangélikus Siegfried-vonalakat kiépíte- 
i ni és tartani is.

De sok a veszteség egyházközségeink- 
i ben is. Nincs mit szépítgetni a rideg 
/ valóságot. Magam is találkoztam a fő- 
7 városban volt tanítványaimmal s ujsá- 
% golták, hogy megnősültem, vagy férjhez 
n mentem. Van javunkra is megegyezés. 
] De hányszor kell hallanom: kát. pap van 
b a családban, vagy az ő szülei azt akar- 
1 ták, hogy térjek át, vagy szegény lány
7 voltam, nem válogathatok stb. kifogáso
lj kát kell hallanom a reverzálist adóktól. 
3 Pedig ezek diákkorukban öntudatos, na- 
3 gyón ragaszkodó, és hűséget fogadó 
í tanítványaim voltak. Mintha csak Péter 
1 fogadkozó és megtagadó lelke szólalna 
n meg bennük újra! De vájjon ők: jóvá- 
1 teszik-e egyszer bűnüket, mint Péter 
} tette!? Vájjon hányán szívlelik meg ezt 
ß a soha el nem maradó figyelmeztetése- 
n met.

És milyen sokan szegik meg konfir- 
ri mációi fogadalmukat itt -is, ott is.

Kár, hogy nincs törvényünk a rever- 
n zálist adók fegyelmezésére úgy, mint a 
>1 katolikus és református egyházban. Ha 
v volna valami tiltakozás, a mi fiataljaink 
■i is jobban meggondolnák, mielőtt árulók 
>! lennének. E tekintetben is egyedül mi 
>1 késtünk le. Ha a további öngyilkossá-
8 got nem akarjuk folytatni, az egyház 
1 fegyelmezésének be kell következnie, 
ú úgy, amint volt a reformáció idejében.

Külső emberi, szervezeti oka a rever
zális vesztésnek egyházunkban nem igen 
lehet. Minden gyülekezetben vannak 
bibliakörök, egyesületek, különféle ösz- 
szejövetelek, ahol az ifjúságnak van al
kalma egymással találkozni. Még a szór
ványbeli ifjúság is betalálhatna az anya
gyülekezet összejöveteleire.

Aki evangélikus házastársat akar, az 
tud is ilyent találni. Máté 7:7—8. A 
szülőknek itt nagy hivatása van: úgy irá
nyítani gyermekeik nevelését, hogy azok 
ne is tudjanak más megoldást elgondol
ni magukra nézve, mint a tiszta evangé
likus házasságot.

Miért lesz áruló fiataljaink egy nem 
kis része a vegyesházasság reverzális- 
harcában? Mert nincs evangélikus ön
tudata. Miért nincs öntudata? Mert csak 
ajkán hordja az Evangéliumot, de nem 
a szívében. Pedig Róm. 1 :16. Miért nem 
mer kiállni az evangélium mellett? Mert 
nem szívja az igét naponként vérébe. 
Mert nincs közös családi áhítat. Mert 
nincs naponkint hangos bizonyságtevő 
bibliaolvasás és nincs hangos hitvalló 
imádkozás, melynek szívből kellene elő
törni keresetlen, hétköznapi szavakkal.

A mai fiatalság jó része lelki szem
pontból légüres környezetben él és így 
egyéni hitélete is elsorvad. Ahol nincs

RÁBA-GÁTNÁL.
(Ifjúsági konferencia után.)

Vasi földön, hol hömpölyög 
A kanyargós öreg Rába,
Ott voltam én Krisztus hívők 
Imádságos táborába.
Nem hallatszott el mi hozzánk 
A csalóka világ zaja,
Csak a gátnak messze halló 
Zakatoló bús moraja.

Nagy Istenem, te jó  Atyám, 
Köszönöm, hogy úgy szerettél, 
Hogy engem e kedves helyre 
Ez idén is elvezettél.
Köszönöm az élő kényért, 
Köszönöm az élő vizet,
De bocsásd meg irgalmadból, 
Hogy a szivem mit sem fizet.

Adós vagyok mindörökre, 
Elismerem, tudom s bánom,
De adj erőt szent igédből, 
Hogy törlesszem adósságom. 
Áraszd ki rám áldást adó 
Szent Lelkedet, kegyelmedet, 
Add, dicsérjem, magasztaljam 
Te szentséges, nagy nevedet.

Rába-gátnál amíg laktam,
Nem volt otthonom, se ágyam,
A távolból mégis mindég 
Egyre, újra visszavágyom. 
Vissza-vissza tiközétek,
Ti igazi jó barátok,
Százszor visszagondolok én 
Otthonomból tireátok.

Bencsik József.

meg a közös áhítat, ott az egyén is nem
sokára abbahagyja a „benső, titkos szó- 
bácská“ -ban az imádkozást.

Ily légkörben nevelkedő ifjúság las- 
sankint elhagyja a templomot is és a 
sátánnak szabad keze lesz felette és so
dorja az árulás, a bűn útján.

Szülők! Döbbenjetek rá nagy felelős- 
ségtekre Isten és ember előtt. Tartsátok 
meg még ma az első családi áhítatot, 
ha eddig az őseink e drága hagyatékáról 
megfeledkeztetek volna. Legyen nálatok 
naponkint családi evangélizáció. Ne fu
karkodjatok magatokra engedni bősége
sen az ige zuhogó, de éltető és termé
kenyítő záporát.

Ha ezt teszitek: az evangélium élet
forrása kiszorítja a reverzális halálfolyó- 
ját. Ha engedelmeskedtek az igének, még 
az elveszettnek hitt ifjúság is újból meg
kerül az ősi atyai házba. I. Tim. 6:12; 
II. Tim. 3:14—17.

Gaál József.

OLVASSUK_A BIBLIÁT
Jövevények  rem énysége.
I I I .  K ö te lességtu d ó  rem énység .

(I. Pét. 2:11; 3:12.)

Jún. 23. — I. Pét. 2:11—12. Jövevé
nyek kötelessége. Hogy a mi nagy 
mennyei reménységünk nem holmi lég
várépítő, rajongó reménység, azt bizo
nyítania kell mindenkor kötelességtudó 
magaviseletünknek is. Mint ahogyan jö
vevények idegen földön nemcsak alkal
mazkodnak az ottani törvényekhez, de 
éberen vigyáznak a kifogástalan maga
tartásra, úgy a földön jövevénykedő ke
resztyén mennyei polgár is szigorúan 
teljesíti mindennapi kötelességeit. Meg
zabolázza testét, rácáfol a rágalmakra. 
A világot is ezzel nyerheti meg leg- 
hamarább Istennek.

Jún. 24. — I. Pét. 2:1.3—17. Állam
polgárok kötelessége. A részletezésben 
ez áll az első helyen. Ennyire fontosnak 
tartja a szentírás a felsőbbségnek való 
engedelmeskedést. A keresztyénség soha
sem lehet felforgatója az állami rend
nek, mely ebben a világban szükséges 
és nélkülözhetetlen. Isten akaratából 
van. Ezért, rendeltetése szerint erkölcsi 
hatalom: jutalmazza a jót, bünteti a go
noszt. S nem ellenkezik keresztyén sza
badságunkkal sem ez az alávettetés, hi
szen éppen mint Isten rabjai, ezt mi bel
ső készséggel, önkéntes elhatározással 
tesszük.

Jún. 25. — I. Pét 2:18—25. Szolgák 
kötelessége. Ezen a helyen tulajdonkép
pen rabszolgákról van szó. Bizony ne
héz volt a sorsuk: teljes mértékben ki 
voltak szolgáltatva uraiknak. Mikor a 
keresztyén gyülekezetbe felveszik őket, 
ott egyszerre csodálatos egyenjogúságot 
élveznek az előkelőkkel. Ez helyén van 
a gyülekezetben, mert csupa szeretetből 
történik. De lehetetlen a világban, a 
társadalmi rendben, mert csak lázadást 
szítana. Az apostol azért inkább a tű
rést ajánlja. Ma is így kell kötelességü
ket teljesíteni keresztyén cselédeknek, 
alattvalóknak, munkásoknak. így kedves 
Isten előtt.
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Jún. 26. — I. Pét. 2:18—25. Szolgák 
kötelessége. Még az előbbieket fo ly ta t
juk. Keresztyén életre hivatni, bizony 
tűrést és szenvedést jelent i t t  az erő
szak honában. Ennek ellenére is k ita r
tani kötelességeink mellett, csak Krisz
tus példájára nézve vagyunk képesek. 
Mely vonásokat kell tőle alávetettsé
günkben megtanulnunk? Szavainkban ne 
legyen cselvetés; ne szidalmazzunk v i
szont; ne fenyegessünk, ha már egyéb
ként tehetetlenek vagyunk; bízzuk Isten
re az ítéletet. Persze Jézus nemcsak 
példaképünk, hanem megváltónk is, ki 
ebbeli vétkeinket megbocsátja s ehhez 
az újfajta életfolytatáshoz erőt ad.

Jún. 27. — I. Pét. 3:1—6. Asszonyok 
kötelessége. Abban az időben az asz- 
szony is merőben alárendelt volt, jog i
lag számba se jövő. A keresztyén házas
ságban egyszerre más megbecsülése lett. 
De az evangélium megint csak nem szün
teti meg az akkori alárendelt viszonyt 
forradalmi módon. Az egyenjogúság k i
vívásának szerinte más útja van: a tiszta, 
erkölcsös asszonyélet! Ez fogja meg
hódítani fé rjük szívét. Belső ékessége 
legyen az asszonynak, ne külső cicoma 
díszítse. S ettől az igazságtól semmi el 
ne tántorítsa.

Jún. 28. — I. Pét. 3:7. Férfiak köte
lessége. A férfiaknak is hozott újságot 
az evangélium. Azt, hogy egyáltalán fe
leségeik iránt való kötelességükről be
szél! Ez nem volt olyan magától értetődő 
a férfiú i bevett önkény idejében. Kettős 
kötelességről beszél az ige. Először is 
kíméljék a feleséget, mint a gyöngébb 
nemet; nem szabad prédája vágyaiknak. 
Másodszor tiszteljék őket, mert Isten ne
kik is ugyanazt az üdvösséget adja. Ha 
az asszonynak ezekben valami panasza 
van, az Istenhez kiá lt s így nem hallgat- 
tatik meg a férj imádsága.

Jún. 29. — I. Pét. 3:8—12. Mindenki 
kötelessége. Az egyes intések után jön 
egy összefogó intés, mely mindenkihez 
egyformán szól a gyülekezetben. A kö
zösség megtartásának kötelessége ez! 
Kiirtandó minden, ami a gyülekezet test
vériségét megronthatná: egyéni különc
ködés, akaratoskodás, önzés, fönnhéjá- 
zás. Sőt még kívülről jövő bántalmaknak 
sem szabad belső békességüket megbon
tania. Majd Isten igazat tesz. Mi pedig 
— jövevények e földön — mindenféle
képpen, minden helyen, minden körü l
mények között kell, hogy áldás legyünk! 
Tegyük hát kötelességünket!

Scholz László.

K A R C O L A T O K

Trianon elesett.
Párissal együtt német kézre ke

rü lt az a ,,Trianon“  nevű kastély 
is, amelyben a vak gyűlölet 20 éve 
véres csonkokra szabdalta Magyar- 
ország ezeréves testét. A gyűlölet 
magvetésének keserű gyümölcsét 
most maguk a magvetők ízlelik.

Trianon elesett! Hisszük, hogy 
vele pusztul majd mindaz, amit 
ez az átkos szó 20 évig jelentett!!

H A R A N G S Z Ő

H E T I  K R Ó N I K A
Az utolsó héten gyors iramban ha» 

ladtak előre a történelmi események. 
Olaszország beavatkozása az amúgy is 
rohamlépésben haladó német előnyomu
lást csak siettette. Rövid idő alatt 
szinte ellenállás nélkül Páris közelébe 
ért a német henger s a német erők ha
marosan birtokba is vették a francia 
fővárost. Ugyanekkor délről az olasz 
támadás szorongatta a franciákat. A 
nagy események francia kormányválsá
got idéztek elő. Petain marsall le tt a 
kormányelnök, aki belátva, hogy vagy 
a feltétlen megadás, vagy a teljes meg
semmisülés között kell Franciaország
nak választani, megszüntette a céltalan 
ellenállást, s bejelentette a reménytelen 
harc feladását. Franciaország tehát — 
mint legújabb jelentések közük — le
tette a fegyvert. — Németország és 
Olaszország most teljes erővel Anglia 
ellen fordul. Mussolini elutazott Rómá
ból, hogy találkozzon Hitlerrel, s meg
állapítsák a feltételeket, melyek alapján 
hajlandók elfogadni Franciaország fegy
verszüneti kérését. A találkozás Mün
chenben ment végbe, ahol megállapítot
ták a feltételeket. — A képviselőház 
óriási lelkesedéssel ünnepelte H itle rt és 
a győzelmes német hadsereget. Versail
les, Trianon és a páriskörnyéki békék 
Európája nincs többé — mondotta Te
leki Pál gróf miniszterelnök az esemé
nyeket méltató nagy beszédjében. — 
Egyébként az egész magyar nemzet 
óriási lelkesedéssel fogadta a hírt, hogy 
német lobogó leng a trianoni kasté
lyon.^— Szovjetoroszország csapatai be
vonultak Lettországba és Észtországba. 
— A román kormány lemondott. —  A 
kormányzó úr 72-ik születésnapját az 
egész ország népe bensőséges ragaszko
dással ünnepelte meg. Külföldi államfők 
is meleghangú táviratokban fejezték ki 
jókívánságaikat.

AZ EGYHAZJ_ESZTENDŐ

Szentháromság u. 5. vasárnap.
34. Z s o ltá r,  12— 13. v.

Üljünk le a zsoltáriró lábaihoz, hadd 
tanítson meg az igazi életbölcseségre, az 
Ür félelmére. Aki az Urat féli, gondola
tait, érzéseit tisztán tudja tartani, embe
rekkel jót tud tenni, az életet maga és 
mások számára meg tudja szépíteni és 
kedvessé tudja tenni. Miért? Mert az 
istenfélő ember Isten közelében élő em
ber, akit megsegít az Isten. A gonosz 
embert a gonoszsága ö li meg. Féld hát 
az Istent!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy a világ zajában csendességet ad 

s mi szavára figyelhetünk, félelmében 
járhatunk, Hozzá kiálthatunk s Tőle 
meghallgatást várhatunk.

Hogy közel van a megtört szivekhez 
és megsegíti a sebhedt lelkeket.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Adjon erőt, hogy gondolataink, érzé

seink és szavaink tiszták legyenek.
Hogy adjon a mai idők bajaiból en

nek a világnak szabadulást s a gonosz
ság hatalmából mentse meg azokat, akik 
benne bíznak.

1940. junius 23.

H Í R E K

Iqazl síóla. Gaál Sándor cell- 
dömölki ny. igazgató-tanító leánya es
küvője alkalmából stóla fejében 20 pen
gőt adott a Harangszónak, hogy abból 
a celldömölki közkórház szegény bete
gei száz „Gyógyíts meg engem, Uram!”  
című imakönyvet kapjanak, ingyen.

Ez az adomány azért emelkedik ki 
az átlag adományok sorából, mert pél
dát ad arra: hogyan kell örömünk ide
jén az örömtelenekre gondolni.

Óh, ha mindenki így tenne?
Az örülök öröme megnőne, az őtöm- 

telenek örömtelensége csökkenne!
Nyilatkozat. Tudomásomra ju tott, 

hogy a roZsnyói kér. középiskola postai 
befizetési iap mellékelésével küldte szét 
az elmúlt napokban arcképemet. Meg
állapítom, hogy erről a mozgalomról 
tudomásom nem volt, arra engedélyt 
nem adtam. A mozgalmat elítélem. — 
Túróczy Zoltán püspök.

Új egyházfelügyelőt ik ta to tt be Csa- 
nádalbertin, június 9-én Benkóczi Dániel 
esperes. Az ú j felügyelő dr. Czinkotszky 
Jenő békéscsabai gimnáziumi tanár, né
hai áldottemlékezetű Czinkotszky M ár
ton lelkésznek fia.

Győr. Az egyházközség képviselőtes
tülete a Sándy Gyula tervei alapján épí
tendő templom munkálatait Káldy Bar
na győri építészre bízta. Az első kapa
vágás június 23-án történik meg, ün
nepélyes keretek között.

Bábolnapuszta. Szandtner Gyula bu
dapesti gyáros a gyülekezetnek 300 
pengőt és bársony oltárelőtti térdeplő
ket adományozott. Somogyi Margit úr-: 
hölgy ezüst úrvacsorái kelyhet, Cserépy 
Gyula őrnagy pedig ugyancsak ezüst 
úrvacsorái tányért adományozott a 
gyülekezetnek. — Szűcs Ernő ny. bu
dapesti tanár és ref. lelkész három na
pon át áldott és mély nyomokat hagyó 
szolgálatokat végzett a gyülekezetben. 
Isten áldása legyen az adományokon 
és a szolgálaton.

Tanítóképzőakadémiák. Lapunkban 
híradás jelent meg arról, hogy az evan
gélikus egyház döntött a tanítóképző
akadémiák kérdésében és az egyiket 
Szarvasnak ítélte oda, ahol tanítónő- 
képzőakadémia lesz. Meg kell állapíta
nunk, hogy a legutóbbi egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvének 53. pontja így 
szól: „kimondja az egyet, közgyűlés, 
hogy a harmadik tanítóképző akadémia 
felállítására vonatkozó kérelmét teljes 
mértékben fenntartja, mert a tanítónő
képzés jogáról és kötelességéről egyhá
zunk lemondani nem akar, másfelől egy 
fiútanítóképző-akadémia egyházunk ta
nítószükségletét annál kevésbbé képes 
kielégíteni, mert a tanítóképzésnél figye
lemmel kell lennünk két különböző egy
házi, vallási területre. A kérdés figye
lemmel tartására a közgyűlés az elnök
séget külön is felkéri." Az evangélikus 
tanító-, illetve tanítónőképző-akadémiák 
kérdésében tehát még nincs döntés.

Szák. A gyülekezetei május 26-án a 
Misszió-Egyesület küldetésében Har
mati Béla ősagárdi lelkész látogatta 
meg. A délelőtti igehirdetés keretében
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missziói kötelezettségeinkről beszélt. A 
délutáni istentisztelet végeztével a gyer
mekekkel ta rto tt missziói órát. A Misz- 
sziói Gyermekszövetség munkája a 
száki gyülekezetben szép reményekre 
jogositóan folyik.

A Baráti Mozgalom ceglédi konfe
renciájára a jelentkezések nagyobb 
lészt már beérkeztek. A jelentkezések 
határnapját a Rendezőség június 22-ig 
meghosszabbította. Végső esetben je
lentkezéseket még június 27-ig is figye
lembe vesznek. Június 22-én túl a je
lentkezéseket erre a címre kell küldeni: 
vitéz Sréter Ferenc evangélikus lelkész 
Budapest, IX., Erkel-u. 12. — Takarót, 
kis párnát nem kell hozni.

A dörgicsei kisgyülekezet anyáknapi 
és hősöknapi ünnepélyt ta rtott. Beszéd 
után a gyermekek versek, énekek kis 
színdarabok előadásával tették változa
tossá a műsort. A missziói Gyermek
szövetség ez évben is szép eredménnyel 
já ru lt hozzá bélyegek vásárlásával a 
misszió ügyének támogatásához. Buzdí
tásul jutalmakat is osztottak k i közöt
tük.

Evangélikus Testvéreink! Nyaraljunk 
Révfülöpön! Az evangélikus tanítók 
„Balaton Gyöngye“ üdülőháza Révfülö
pön igen kellemes és olcsó nyaralást 
nyújt. E helyen is felhívjuk testvéreink 
figyelmét erre a kedves helyre, mely a 
fürdőtelep közepén van. Szép, tiszta 
szobák, tágas terrasz, villanyvilágítás, 
nagy árnyékos kert, kitűnő konyha, f i 
gyelmes kiszolgálás várják a vendége
ket, k ik  1—2 nap alatt családias otthon
ban érzik magukat. Az üdülőháznak 
van saját strandja kabinokkal, melyek 
díjmentesen állanak rendelkezésre. Nya
raljunk Révfülöpön az evangélikus ta
n ítók „Balaton Gyöngye“ üdülőjében! 
Bővebb felvilágosítást szívesen ad a ve
zetőség.

A magyar evangélikus zeneszerzők
műveit közvetíti a magyar rádió június
29-én, szombaton délután 45-kor a 
Deák-téri templomból. A hangversenyen 
megszólalnak Kapi Gyula, Kirchner 
Elek műveitől kezdve Mikus-Csák István 
s a modern fiatalok: Rajter Lajos, Gár
donyi Zoltán, Kapi-Králik Jenő és Su
lyok Imre nagyrészt új kompozíciói. A 
Lutheránia-vegyeskart, a leánygimnáziu
mi énekkart vezényli és orgonaszámo
kat játszik Kapi-Králik Jenő orgona
művész. Hallgassuk meg minél többen a 
magyar evangélikus zenénk eme érde
kes és új megnyilatkozását!

H A T Á R O K O N  T Ú L
Norvég evangélikus egyházi élet.

Lapunk mai számában cikket közlünk 
Norvégiáról és Dániáról. A norvég 
egyházi élettel kapcsolatban közöljük 
az alábbi adatokat: A norvégek evangé
likusok. A legfőbb ellenőrző hatalmat 
az egyházban a norvég király és min
denkori kormánya gyakorolja. Az egy
ház ügyeit a Vallás- és Közoktatásügyi 
Tárca intézi. Az országban 520 gyüleke
zet van és 1260 helyen tartanak isten
tiszteletet. A felszentelt lelkészek szá
ma 750, akik felett 7 püspök rendelke
zik, közöttük az oslói az első. Áldásos 
munkát végeznek a világi papok, sok
szor egészen egyszerű munkás emberek.

H A f t A N G S 2 Ó

ő k  vezetik a házi istentiszteleteket 
igen sok helyen.

Észtország. Kiviranna Rudolfot — 
ki egy évig volt Magyarországon, mint 
ösztöndíjas teológus — május 19-én a 
ta llin i János-gyülekezet I. egyházközsé
ge lelkészévé választotta, mit a konsis- 
tórium is megerősített. Kiviranna egy
házközségének a lélekszáma 10.300 lé
lek. Istennek áldása legyen az új lelké
szen és annak nyáján.

A háború hadszíntere Olaszország 
beavatkozásával nyugatról kiterjedt 
délre, a Földközi tenger vidékére is. 
Bizonyos, hogy a háború kimenetelére 
döntő befolyással lesz az, ami it t  tö r
ténik. Olvasóinkkal az érdekelt orszá
gokkal illetve helyekkel kapcsolatban 
tájékoztatásul az alábbi adatokai közöl
jük:

Franciaország területe, 550.966 km2, 
lélekszáma 41 millió. Protestánsok szá
ma kb. 2 millió. Lassan szaporodó or
szág. Angolország és Oroszország után 
a világ harmadik gyarmati hatalma. 
Észak-déli kiterjedése 1000 km. Kelet
nyugati szintén annyi. Határvonalainak 
hossza 5000 km, ebből kétharmad rész 
tengerpart. Vasútvonalainak hossza: 
43.880 km.

Olaszország területe 310.150 km2, lé
lekszáma kb. 44 millió. Határainak 
hossza 1971 km, tengerpartjának hosz- 
sza 7989 km. Vasútvonalának hossza 
23.000 km. Hadereje kb. 9 millió. Ebből 
állandó hadsereg kb. 44 millió.

Földközi tenger hossza Gibraltártól 
Szuezig 3.600 km. Legnagyobb széles
sége 1.600 km. Legkeskenyebb Szicília 
és Tunisz között 144 km.

Gibraltár-szoros a Földközi tengert 
az Atlanti óceánnal kö ti össze. Széles
sége mindössze 15 km. Az angolok 
1704-ben vették birtokukba. A szoros
nál levő gibraltári erődítéseket 1934-ben 
kezdték modernizálni.

K Ü L Ö N F É L É K
Üj néprádiót hoznak forgalomba eb

ben a hónapban, melynek ára 44.60 P, 
illetve részletvásárlásnál 49.60 P lesz. — 
Egyelőre csak azoknak szolgáltatják ki 
a rádiót a kereskedők, akik engedélyt 
tudnak felmutatni a használatához.

Az istennélküliség csődje. Ma már
mindjobban belátják, hogy csődbe vezet 
az istennélküliség. Franciaországban elv 
volt nem is oly régen vallásellenes szel
lemben tanítani az iskolákban. Nemrég 
egy tanár nyílt levelet írt a miniszter- 
elnökhöz. „Mindnyájan, vagy majdnem 
mindnyájan beismerjük — írja —, hogy 
az istennélküli iskola -csődöt mondott 
és majdnem örvénybe taszította Francia- 
országot. Nagyon sürgős, hogy össze
szedjük magunkat és elismerjük téve
désünket, hogy visszaadjuk Istent az is
kolának, ahol többé nem lehet szó sem
legességről.“

Rossz tréfa. Még a múlt évben tö r
tént, hogy egy asszony ebédet vive az 
aratóknak, kosarából egy üveg benzint 
odakínált egyik aratónak, hogy igyék 
belőle, jó szilvórium van benne. A mun
kás nem kínáltatta magát, ivott az üveg
ből, hirtelen megrázkódott. Kis idő múl
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va láz fogta el, mert a benzin felmatta 
a gyomrát. A szolnoki törvényszék most 
tárgyalta az ügyet s a veszélyes tréfá
ért az asszonyt nyolcnapi fogházra 
ítélte.

J Ó K  Ö N  Y V  E K
Ajánljuk olvasóinknak a Harangszó 

könyvtárban kapható következő mun
kákat: Betű, avagy lélek. Irta: Fábián 
Imre. Népies röpirat a szekták ellen. 10 
fillér. Luther: Bűnbánati zsoltárok. A 6., 
32. és a 38. zsoltár. Fordította: Schulek 
Tibor. Egyenként 14 fillér. Lányok, 
anyák, nagyanyák. Előadás anyák nap
jára. Irta: D. Kapi Béla 20 fillér. Az Ür 
oltalmában. Történelmi elbeszélés. Irta: 
D. Kapi Béla 1 P. Isten hárfása. II. kiad. 
Irta: D. Kapi Béla. 2 P. Az Isten tízpa
rancsolata. Irta: Harmati Béla. 30 fillér. 
Korunk és a misszió. Irta: Túróczy Zol
tán 14 fillér. Jefte fogadalma. Bibliai 
tragédia. Irta: id. Endreffy János. 1.20 
P. Absalon. Bibliai tragédia. Irta: id. 
Endreffy János. 1.20 P. Keresztelő János. 
Bibliai tragédia. Irta: id. Endreffy János. 
1.20 P. Bileám. Bibliai tragédia. Irta: id. 
Endreffy János. 1.20 P. Az egyke-kérdés. 
Irta: Kiss Samu. 50 fillér. Gyógyíts meg 
engem Uram! Evangélikus imakönyv be
tegek részére. 20 fillér. Zrínyi prókátora. 
Történelmi színmű. Irta: Payr Sándor. 
60 fillér. Én és az én házam. Irta: Tú
róczy Zoltán. 3. kiadás. 24 fillér. A nagy 
reformátor. Irta: Szabó József. IV. k i
adás. 40 fillér. Egyetemes névtár. 3 P. 
írjá tok tovább. Irta; Jakus Imre. 40 f il
lér, Finn-magyar nyelvkönyv. Irta: dr. 
Győrffy Béla. 3 P. Az Ür szent vacso
rája. Irta: Groó Gyula. 50 fillér. — Jó 
könyveket olvassunk, melyek építenek 
és nem rombolnak!!

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. Hamm Is t ván ,  MÁVAG 

tiszt, tartalékos főhadnagy, a diósgyőr- 
vasgyári EKIE elnöke június 21-én tar
to tta  esküvőjét E r d é l y i  I l o n a  ta
nítónővel, a diósgyőrvasgyári templom
ban. Az esketést Túróczy Zoltán püspök 
végezte. — S i m o n  Géza kissomlyói 
adóügyi jegyző és Gaál  I l o n k a ,  
Gaál Sándor ny. mesteri igazgató-tanító 
leánya június 15-én Győrött tartották 
esküvőjüket, melynek szertartását Szabó 
József győri igazgató-lelkész végezte.

Halálozás. Súlyos csapás érte Vértesi 
Zoltán magyarbólyi evangélikus lelkészt 
és nejét. Egyik már 24 évet elért ked
ves leányuk, I l i k e ,  súlyos vakbélműtét 
után, az Ür kegyelmében való hittel 
csendben elhunyt. Június 15-én nagy 
részvéttel U.nették el Pécsett. — H o r 
v á t h  Pál  az alszopori leánygyüleke
zet presbitere, rövid szenvedés után 71 
éves korában, Makkoshetyén elhunyt. — 
Feltámadunk!

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi klíma, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

1—26
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aél fogva izéjén, gyorsan éi olcsón készít mfnágmi. 
K ö n y v e t ,  vagy bármely nyaaai a t v ö n y t .

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Evangélikus kisgyülekezet, Jákfa. A

küldött bélyegeket köszönjük. — M. L. 
Alsódörgicse. Luther-rózsát a Kis Ha
rangszó küldi meg. — E. I. Levelét szo
morú szívvel olvastuk. Meg tudjuk ér
teni, milyen nehéz lehet a sorsa. Mégis, 
vagy éppen ezért arra kérjük, ne ve
szítse el hitét. Ha mindent elvesztünk 
is, Isten a mienk, velünk van és erőt ad 
a legnagyobb csapások és csalódások 
elhordozására is, ha igazán hiszünk ben
ne. Olvassa el a 73. zsoltárt s találjon 
benne megnyugvást. Szeretettel köszönt
jük! — Bárány L. Pápa. A hatalmas 
staniol és bélyegküldeményt köszönjük. 
Udv.

M A G Y A R  G A Z D A
Mezőgazdasági munkabérmegállapító 

bizottság. Rövid időn belül megalakít
ják a munkabérmegállapító bizottságo
kat. A jövőben a munkabérmegállapító 
bizottság bármilyen munkabért minimál
hat, így a családi béreket és a részes
béreket is és a földművelésügyi minisz
ter egyes munkabérekre vonatkozóan a 
megállapítást kötelezővé teheti.

Oltás. Az idén a legelők lépfenés, 
sercegőüszkös, mételyes, szőrférges fer- 
tőzöttségére inkább kell számítanunk, 
mint más esztendőben. Oltassuk be azért 
állatainkat lépfene és sercegőüszök ellen 
mielőbb, ha vidékünkön szokott a baj 
pusztítani, vagy legelőnket más fe rtő 
zött vidékről áramló iszap hordta volna 
meg.

A cukorrépa termelés jelentékeny 
kiterjesztését tervezi a földmívelésügyi 
kormány. Ebbe a kisgazdatársadalmat 
erőteljesen beakarja kapcsolni.

Kukorica-akcióval kapcsolatban közli 
a Külkereskedelmi Hivatal, hogy ked
vezményes áron kukorica kiutalásában 
mindazok részesülnek, akik sertéshizla
lással foglalkoznak és nincs elég kuko
ricájuk. Jelentkezési határidő június 
vége.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60—17.05, árpa 18.10—22.85, zab 
20.90—21.15, kukorica 23.85—24 pengő 
mázsánként.

H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A következő adományok folytak be:

Kovács Mihály Győr, Kozma Kálmán 
Győr, Gulyás Nándorné Nagykanizsa, 
Sümeghy Gyula Celldömölk 32 fillér. — 
özv. Tóth Józsefné Nagyszokoly, felső 
Lang János Sárszentmiklós, Gyurátz 
Lászlóné Komárom, Boklkon Pál, Csön- 
ge, Szarka Imre Celldömölk 40—40 f i l 
lér. — Asbóth Nővérek Sopron 46 f i l 
lér. — Stőger Vilmosné Győr, Kecske- 
méthy Lajos Győrszentiván, Ritter Sán
dor Győr, Németh Sámuel Lébény, Szíj 
Mihály Lébény, Bárány Miklós Bácsa 
50—50 fillér. — Horváth János Bábony- 
megyer, Bánfai Mátyás Zalaegerszeg, 
özv. Szalay Sándorné Szombathely, felső 
Takács Sándor S iká to r, N , N. Kiskőrös,

Varga Sándor Répcelak, Zongor V ik to r 
Edve, Hübner Miihályné Örszentmiklós, 
Frühwirth Irma Kőszeg, Németh Sándor 
Ajka, Balázs M. Istvánná Rábaszent- 
andrás, özv. Varga Istvánná Rábaszent- 
andrás, Mundlock István Rákoskeresz
túr, Saly Sándor Székesfehérvár, Grab- 
ner János Rozsnyó, Erdős János Ma
gyaróvár, Benkő Lajos Veszprém, özv. 
id. K. M ikva Andrásné Hévizgyönk, özv. 
Rothfuchs Jánosné Tokaj, Sarkadi Ida 
Nagyalásony, Nemes János Pannonhal
ma, Horváth Károly Kaposvár, özv. Ho- 
reczky Gyuláné Csánig, özv. Szilvássy 
Dénesné Farád, Szlávik Emilia Sopron, 
Tröstner János Sopron, Mészáros Lajos 
Celldömölk, Varga Sándor Sárvár, Ú j
vári M argit Rákospalota, Bertók Károly 
Szombathely, dr. Bence Imre Keszeg- 
falva, Boda János Budapest, Kovács E r
nő Celldömölk, Kovács Sándor Celldö
mölk, Gindlstrasser Jánosné Győr, Mé
száros Ferenc Pápa, özv. Szenteh Is t
vánná Budapest, dr. Molnár Gyula Bu
dapest, Kiss M argit Beled, Hudy Károly 
Rákoscsaba, Berzeviczy Béláné Kassa, 
Sebestyén Samu Sopronbánfalva, özv. 
Mikátsi Pálné Celldömölk, Somogyi Gá
bor Celldömölk, özv. Hajas Endréné 
Pápa, özv. Kiss Imréné Pápa, Jantsovits 
Nelli Szarvas, Jakab József Beled, Kiss 
Lajos Szentgotthárd, Tóth Kálmán 
Szentgotthárd, Zimmermann János Raj
ka, özv. Pócza Istvánná Baja, Rácz Róza 
Sárvár, Koczor Kálmán Pápa, Halász 
Magda Kassa, özv. Rieder Dezsőné 
Székesfehérvár, Ádám Antalné K iskő
rös, Nagy Zsigmondné Körmend, Rim- 
ler Pál Sopron, Varga K. László Zala
egerszeg 60—60 fillér. — Holzmann 
Edéné Újpest, dr. Tompa Sándor Cell
dömölk 70—70 fillér. — Németh János 
Orosháza, Lukáts Árpádné Körmend, 
özv. Ebner Gyuláné Pilis, Hollósy Jó
zsef Szombathely 72—72 fillér. — 
Schuster György Béke, Györgyi Lajos 
Meszlen, Kis M. István Rábaszentandrás, 
özv. Keresztes Pálné Szülök 80—80 f i l 
lér. — Mészáros Árpád Zalaegerszeg 82 
fillér. — Tóth Sándor Veszprém, Kiss 
Antal Uraiujfalu, Varga Józsefné Tét, 
Gergál Sándor Tótszentmárton, D. M o l
nár Zoltán Pered, Gecsei Ferencné T á r
nokréti, N. N. Dunaszerdahely, Nitsinger 
János Sopron 1— 1 pengő. — Laukó 
Gyula Kiskőrös 1.10 pengő. — Haas Gé- 
záné Győr, Kovaltsik Béla Budapest, 
1.20—1.20 pengő.

Saját készitményü útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

2  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
4; választékban és a legolcsóbb arban

M l I T H - n á l
Győr ,  Baross-úl 2.

Kölcsönsegélyző épület 
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65 /a . 1— 2

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

2—20

V I R Á G O T ,
M O S M R U T
legolcsóbban

§TIXMÉ-től
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó ‘ -ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kapl

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet polgári leányiskolája és háztar
tási tanfolyama 49 éves, jelentős múltra 
tekint vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körülvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940—4L iskolai évre 
havi 50 P ellátási díjért felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel
veszi internátusába a helybeli fiúgim 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást nyújt az Igazgatóság. 
________________________________1—3

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, .

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET lelkarolja.

Hivja fel m indenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u.
8—10 (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségbon megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzöket, hölgyeket fi.

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
^Harangszó nyom dái« )
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A lap íto tta  I

K A P I  B É L A
mo-b«ii

L.uptulajdonoa: 
Dunántúli Luthsr-8zAvatség.

Megjelenik minden v u á rn ip .

In g y tn  m alléklat tané* a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANQSZÚ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a fe lv idék i Lu ther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erói  vár a ml htenünk, 
Jó fegyverünk ét paiztunk.

Ha ó velünk, ki ellenünk?
Az Or a ml oltalmunkI

A H . r u g e i i  
a u rk . i i t l- k l.d 6 k lT .U U

GYŐR
I I . ,  P e tő fi-té r 2.

Előfizetési á r . :
negyedévre 1 P 28 A l i i t ,  

félévre 2 P do fü lé t, 
egy évre *  P  80 fü lé t. 

Csoportos küldéssel 
lo •/•-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 doüá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P  60 fiüér. 

Postacsekkszámla: 80,626.

A tö rvén yt tehát hiábavalóvá tesz- 
szük-é a h it á lta l?  Távol legyen! Sőt 
inkább a tö rvé n y t m egerősítjük.

Róm. 3, 31.

Nem összeegyeztethetetlen a törvény parancso
lata: „ezt tedd, ezt ne tedd“ azzal az új gondolkodás
sal és önkéntes lélekkel, amely a hívő ember sajá
tossága?

Nem összeegyeztethetetlen ellentétek-é a köteles
ség és a szeretet? Van-e a kötelességnek helye ott, 
ahol úrrá lett a szeretet? S van-e a szeretetnek ér
telme ott, ahol az ember egész magatartását a köte
lesség szabja meg?

S ha —  amint az írás mondja — a törvény a 
szívbe van írva, van-e szükség egyéb parancsolatra?

Vegyük ezt közelebbről szemügyre.
Az újjászületés megteremti a helyes viszonyt a 

bűnös ember és Isten törvényének követelő szava 
között.

Mert az ó-ember számára Istennek ez a követelő 
szava teher, valami idegen és ellenséges a számára.

Az új ember ellenben szereti Isten törvényét és 
ezért szereti lelkiismeretét is, amely olyan sajátságos 
módon szólaltatja meg lelkében Isten akaratát. A 
hívő ember barátjának tekinti Ielkiismeretét, amely 
a maga éberségével és megvesztegethetetlenségével 
rásegíti mind arra, hogy megismerje, mind arra, hogy 
cseleked je  Isten akaratát.

Ez az, amire Jakab utal, amikor a szabadság 
törvényéről szól és azt tökéletesnek mondja.

Itt összekapcsolja a szabadságot és a törvényt. 
A látszat azt mutatja, hogy a kettő nem fér meg 
egymás mellett. Az élet azonban egyesíti őket. Mert 
a szeretet éppen a szabadságnak és a törvénynek 
az egyesítése. Istent annyira kö ti a szeretet törvénye, 
hogy nem cselekedhetik ellene. De ez a kötöttsége 
önkéntes.

Ez az újjászületés csodája, hogy megszabadít 
bennünket a törvény kényszerétől és beleírja a tö r
vényt a szívünkbe, úgy hogy Isten szabad gyermekei
nek tekintjük magunkat, amikor Isten akaratát cse- 
lekesszük.

O/e, Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Erőközpont a vasárnap.
Az elmúlt év július 17-én voltam 

a finnországi világhíres Imatra víz
esésnél. Bizony csalódtam, mikor 
odaértünk, mert előzőleg arról 
hallottam, hogy a víz zúgását már 
kilométerekről lehet hallani és 
azok, akik először jutnak el az 
Imatrához, nem tudnak szólni a 
csodálkozástól. A finnek fehér 
szene tajtékozva örvénylik a sza
kadékban és a vízeséstől csak 
nagy távolságban simulnak ki fe
kete hullámokká a vízesés hófehér 
tajtékhegyei. Kíváncsian hallgatóz
tam és szorongva vártam, hogy mi
kor érünk már oda a roppant víz
eséshez. Egyszercsak magam előtt 
láttam egy jelentéktelennek lát
szó épületnek neki szorítva beton
gátak között a csendes víztöme
get, Finn testvéreink erőközpont

nak használták fel a vízesést. A 
felduzzasztott vizet 8 villamos
erőt termelő gépre ejtették rá 24 
méter magasságból és Finnország 
egyharmadát erről a telepről lá t
ják el villanyárammal. Milyen cso
dálatos mozgást és erőt ad Finn
országnak ez a kicsi épületben 
meghúzódó erőközpont! Felülről 
hull alá az áldás! Mozdulatlanság
ra kényszerítik a zúgva száguldó 
vizeket és így lesz számukra moz
gási lehetőséggé és erővé a víz 
pihentetése.

Ha azt akarjuk, hogy nekünk 
erőforrás legyen a vasárnap, ak
kor a munkának szünetelnie kell 
vasárnap, mert különben nem tud
juk úgy hasznosítani a vasárnap 
utáni napokat^miu£ arra ,
életünknek/ázfik£égeA lénrffe7 Í«ten

(  REFORMÁTUS FŐISKOLA )

áldó keze puha párnának simította 
oda fejünk alá a vasárnapot és 
nem azért ajándékozott meg vele 
bennünket, hogy az ünnepet is hét
köznappá téve hajszoljuk bele 
magunkat a fáradozás elcsigázó 
harcába, vagy a szórakozások le
hetőségeibe. Ha le lehetne mérni 
az emberek munkavégzésének ered
ményeit napok szerint, egészen bi
zonyos, hogy a hétfői teljesítmény 
elszomorító lenne, mert a hétköz
napok közül hétfőn végeznek leg
kevesebb munkát az emberek. Mi 
ennek a magyarázata? Nem az, 
hogy már megint be kell állani a 
fáradozások hajtóerejébe, hanem 
az, hogy nem erőközpont szá
munkra a vasárnap! Hétfőn pihen
jük ki a vasárnap fáradalmait. 
Senkisem állíthatja azt, hogy csak

Törvény és szabadság.
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a szorgalmas és szegény emberek 
nem pihennek, mert nem pihen
hetnek vasárnap. Sajnos nagyon 
sokan vannak olyanok, akiknek 
nem kell megélhetési gondokkal 
küzdeniük és mégsem pihennek 
vasárnap, pedig senki és semmi 
sem kényszeríti őket arra, hogy 
dolgozzanak. Sőt olyanok is nagy 
számmal vannak, akik hétközna
pokon át kényelmeskednek, de 
vasárnap a legnagyobb sürgősség 
és sürgetés van az életükben. Az 
nem bizonyos, hogy a vasárnapon
ként pihenő emberek Isten akarata 
szerint tö ltik  ezt a napjukat, de az 
bizonyos, hogy a dolgozó és dol
goztató vasárnapi emberek nem 
Isten emberei! Ezeket meg kellene 
tanítani az Isten leckéjére, ami II. 
Mózes 20, 10. versben van meg
írva! /

Erőközpont a vasárnap semmi
tevéssel nem lehet, mert nemcsak 
a teste fárad el az embernek a 
munkában, hanem a lelke is, pe
dig a pihenést mi a legtöbb eset
ben a tétlenséggel azonosítjuk. 
Hogyan kimerül az emberi lélek, 
hogyan elkedvetlenedünk a hét vé
gére. És mennyire meg tud telí
tődni az életünk tervekkel és ú jra
kezdésekkel, ha vasárnaponként 
imádságos lélekkel állunk Isten 
szent színe elé. Ismerek embereket, 
akik vasárnap délutánonként újra 
elolvassák otthon a Bibliából a 
délelőtti igehirdetés alapigéjét, 
énekelgetnek az énekeskönyvből 
és imádkozva kérik az Istent, hogy 
erősítse meg elgyengült életüket.

Elerőtlenedett és elcsigázott életű 
emberek, valljuk csak be, hogy 
nem a hétköznap kevés, nem a 
munka sok, hanem a lelki és testi 
erő hiánya miatt olyan küzdelmes 
számunkra az élet. Ha meg aka
runk állani a helyünkön, ahova az 
Isten állított bennünket, akkor va
sárnaponként oda kell mennünk 
életünk erőközpontjához, a gond- 

- viselő Istenhez, hogy megtelítőd
hessünk az Isten erejével, amelyik 
felülről száll alá a magasságból. 
Csak így lehet erőközpont a va
sárnap, erre való a vasárnap!

L u k á c s y  Dezső.

Szülő és gyermek.
Irta : Kuszák István.

4. A nevelés.
A nevelés fogalmát már igen sok 

kiváló elme igyekezett meghatározni; ez 
azonban teljességgel egyiknek sem si
került. Egy bizonyos. Az, hogy a neve
lés valami olyan csodálatos, szinte kez
det nélküli és meghatározhatatlan végű 
folyamat, amely nélkül az ember el nem 
lehet.

A nevelés az ember számára létfel
tétel. Ebben különbözik minden más te
remtménytől. A hangyát és pókot ösz
tönük megtanítja az evésre és járásra 
s természetes fegyvereik használatára. 
A madár, ha kikel a tojásból és any- 
nyira felcseperedik, hogy repülni tud, 
örökre istenhozzádot mond szüleinek. Az 
erdő vadja is, ha kellően megizmosodik, 
o tt hagyja barlangját, neki vág a va
donnak egyedül és éli a maga életét. 
A Szahara homokszeme a Számum szár
nyain sokezer mérfölddel tovább száll
va, egyedül is olyan, mint megszámlál
hatatlan társai körében. Az emberi gyer

mek azonban ember nélkül tönkremegy. 
Neki az emberi társaság a bölcső és sír, 
hol élnie, halnia kell s amely nélkül nem 
lenne emberré. Nevelés nélkül nem len
ne más, mint valami elfajzott, az erdő 
üldözött vadjánál vadabb és önzőbb 
embertorzó.

A nevelés Isten teremtő munkájának 
folytatása. Az ujszülöttberi egy magával 
tehetetlen, gyámoltalan, vinnyogó kis 
porontyot ad Isten a szülőknek, aki 
életrevalóság szempontjából alantabb 
áll még a hangyánál és póknál is. Ebben 
a kis életben azonban ott szunnyad már 
az értelmi fenség, az erkölcsi nagyság, 
az istenség földi képmása. O tt szunnyad 
a csodálatos lélek, amely ha kifejlődik, 
megjárja a csillagok honát, győzhetetlen 
hatalommal parancsolhat a testnek, 
felfogja, megérti a magasztos eszméket, 
teremthet megdönthetetlen alapelveket, 
akarata alá hajthatja a természet erőit 
s az embert a teremtés remekévé avatja. 
A világ e legnagyobb értékének, a szuny- 
nyadó léleknek felébresztését, kifejlesz
tését bízza Isten a szülőkre s ezzel 
munkatársává avatja őket.

A nevelés a legnagyobb kiváltság és 
a legszentebb jog. Ezzel a kiváltsággal 
élni s ezt a jogot gyakorolni a leg
nagyobb gyönyörűség, mert hiszen a 
legdrágább kincsünk javát és boldogsá
gát szolgáljuk vele. Hiszen arról van 
szó, hogy gyermekünket előkészítsük és 
felvértezzük az élet viharai közt inga
dozás nélkül való megállásra, hogy szá
mára egy olyan biztos és boldog jövő
nek s egy olyan hasznos életnek az alap
ja it rakjuk le, mely után az örökké
valóság kapui is kinyílnak majd előtte. 
A nevelés legszentebb jogával élni áldott 
gyönyörűség; azzal visszaélni azonban a 
legszörnyűbb ítéletet magában hordozó 
bűn. A gyermek ugyanis nemcsak ön
magáé, nemcsak a szülőké és nem is 
csupán a nemzeté, egyházé, hanem az 
egész emberiségé és mindenekfölött az 
örökkévaló Istené. Aki tehát nevelést 
vállal, annak előre alá kell vetnie magát 
nemcsak a gyermek-, hanem a társada-

K e r e k e s  G y u r k a .
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Ir ta : M o h r  G e d e o n .  Kassa.

Párosával lépegettek be a bástyaterembe. S mintha ele
ven lény volna, ugrott egyikről másikra, ahogy bejutottak, a 
megrökönyödés. Az asztalon ételmaradványok, az ablak tárva- 
nyitva. Mihály megkötözve félig fekve, fé lig gubbasztva. 
Jobbkarja mellére szíjjazva s benne nyílásával szájába i l
lesztve cinkancsó, melyből még mindig szivárog a hegy 
leve, de összeszorított fogain kétfelé peregve és laposan el
folyva a földön. Jöttükre kósza madarak, verebek, vagy 
szarkák riadtan rebbentek széjjel az asztalról és libbentek 
neki a nyitott ablaknak.

Pfennig té rt először magához. Felvágta a Mihály köte
lékeit.

— Hát kenddel miféle szellemek hadakoztak? — tréfál
kozott —. Hol van a fiú? — nézett körül.

— Mi történt itten! — ripakodott Hefler az óbesterre. 
Ilyen rendet ta rto tt, amig elvoltam?

— S te milyen vereséget szenvedtél o tt a hegyek kö
zött? — motyogta magában —. Előttem is talány az egészl 
— mentegetőzött fennhangon. — Este jókedvűen váltunk el 
egymástól. Egy vérig kötözött fogollyal maradt i t t  a gazda.

— Okos kis leikecskéim, Palkó, meg a többi! — viho
gott Ádátu,

— Nagyszerű cimborák! — nevetett István úr. — Gyor
sak ezek a jó  madarak, mint a villám!

— Szólt valamit? — fordult hozzá Hefler.
— Mondom, m ily élelmesek ezek a kósza madarak, — 

fordította Szuhay szavai értelmét —, az étel szagára rögvest 
idegyülnek.

Mihály sötét arccal és még sötétebb és nehezebb szív
vel tápászkodott fel a földről. Fájó tagja it tapogatta, nyo
mogatta. Zavartan, zagyván kezdett fecsegni valamit a fogoly 
legényről, hogy megesett rajta lelke, feloldozta hát béklyói
tól, s ahogy épp háttal ült neki, a hálátlan leütötte, gúzsba 
kötötte és így csúffá téve kereket oldott.

— Hiszi kigyelmed, István uram? — bökte oldalba Ádám 
Szuhayt.

Az csak a fe jé t lógatta csendben.
— Hazudik, mintha olvasná!
Ezalatt a cselédnép munkába állott. Ki az állatoknál, ki 

a konyhában. Nem te lt bele egy óra sem, már friss reggeli 
főztön lakmároztak a háziak és a vendégek.

A négy jóbarát pedig, ahogy jött, a kötélen ereszkedett 
vissza. Mire a terembe idegenek jöttek, ők már lenn járták 
az erdőséget.

— Nem adnám egy kövér sült túzokért — nevetett 
Ákos —, ha láthatnám a terembe lépő urakat. A két bölcs 
parancsnok!

A többiek szintén szívesen nézték volna a megrökönyö
dött arcokat, Csak úgy lett volna teljes az örömük. Az erdő*
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lom Ítéletének is és — amint az előzők
ben már rámutattunk — a legnagyobb 
felelősséget kell viselnie a világot te
remtő Isten előtt.

Akinek az Isten jogot, kiváltságot 
ad, azt kötelezi is és tőle ereje teljes
ségét kívánja. Nagy tévedés volna azért 
azt gondolni, hogy a nevelés puszta joga 
a szülőnek, amellyel akkor és akként 
élhet, amikor és ahogyan neki tetszik. 
A nevelés kötelesség is. Mégpedig a leg
első, legfontosabb s egyben a legsúlyo
sabb kötelessége a szülőnek. Jegyezzék 
meg ezt különösképen is azok, r'~”  =~
den más kötelességet előbbre 
helyeznek a gyermeknevelésnél.
Egy angol tudós — könyvé
ben — oldalakon keresztül fog
lalkozik az ilyen szülők maga
tartásával. Sajnos — úgymond 
— igen nagy ezeknek a száma.
A többség nagyobb érdeklő
dést tanúsít az állattenyésztés, 
a politika, vagy gazdasági élet 
kérdései iránt, m int saját gyer
mekei ügyei iránt. „Az ebéd 
utáni társalgás, vagy más effé
le időtöltés közben felmerült 
beszélgetés folyama alatt ki 
hallotta — panaszolja Herbert 
Spencer —, hogy a gyermekek 
nevelése felett csak egyetlen 
szó is váltatott volna? Ha a 
falusi úri ember megtette napi 
látogatását az istállóban s ott 
személyesen megtekintette lo
vainak állapotát és az azokkal 
való bánásmódot, vájjon hány
szor lép be a gyermekszobába 
avégett, hogy o tt az életmódot, 
az időbeosztást és szellőztetést 
maga megvizsgálja? Könyvtára 
polcain megtalálhatók a „Ló
orvoslásról“ , a „Mezőgazdászai
ró l“ , vagy „Vadászatról“ írt 
művek, de hiányoznak azok a 
könyvek, melyek a kis- és na
gyobb gyermekekkel való bá
násmódra vonatkozó tanácsokat 
tartalmazzák. A legkevésbbé

sem törődnek annak megtanulásával, 
hogyan neveljék leghelyesebben saját 
utódaikat!“ Hogy milyen szörnyű köny- 
nyelműség ez, akkor tűnik ki igazában, 
ha e szavak mellé odaállítjuk a mi 
Lutherünknek szent meggyőződéssel meg
írt vallomását: „Azt tartom, nincs na
gyobb bűn a gyermeknevelés elhanya
golásánál és nem lehet könnyebben meg
nyerni az eget, mint a gyermek által. 
Isten színe előtt egy sem terhel annyira 
bennünket s egy se szolgál reá borzasz
tóbb büntetésre, mint az, amelyet gyer
mekeinkkel szemben követünk el, ami

kor nem neveljük őket.“ Luther népe, 
tedd magadévá nagy reformátorodnak 
ezt a vallomását!

A legsúlyosabb kötelesség a nevelés 
egyrészt azért, mert lehetetlenség fe l
állítani olyan tökéletes nevelési elveket, 
melyek minden gyermeknél egyaránt 
alkalmazhatók volnának. Amiképen nincs 
ezen a világon két egyforma falevél, 
épen úgy nincs két egyforma gyermek 
sem. Mindegyik egy csodálatos, külön 
világ, amelyben a test és lélek megnyi
latkozásai örökösen változnak. Ezt a 
titokteljes világot külső szabályok által 

határozottan kormányozni, s 
annak változásait emberi elmé
letekkel teljesen meghatározni, 
titka it felderíteni sohasem le
szünk képesek. Erre nézve a 
tudomány csak irányadó tájé
koztatással szolgálhat, de töké
letes, csalhatatlan, biztos út
mutatást adni nem tud. Egye
dül a nevelés, célja áll világo
san előttünk. Általánosságban 
az elvek lényege is változatlan, 
de az azokból folyó nevelői 
tevékenység folytonosan válto
zik aszerint, amint azt az egyes 
gyermekek természete, sajátos
ságai s a körülmények külön
legessége megkívánja. Ezekhez 
minden pillanatban alkalmaz
kodnia kell a szülőnek és neve
lőnek, ha a közös célt: a töké
letességet megközelíteni akarja.

A nevelés másrészt azért a 
legsúlyosabb kötelesség, mert a 
gyermeknek a szülőkön kívül 
még igen sok más’ nevelője is 
van. Röviden azt szokták mon
dani, hogy a környezet az, mely 
a gyermek fejlődését állandóan 
befolyásolja, s amely lelki éle
tének kibontakozására a leg
nagyobb jelentőséggel bír. Ä 
gyermek számtalan emberrel 
érintkezik, akiknek mindegyike 
gyakorol kisebb-nagyobb befo
lyást a gondolkozására, beszéd-ő mindenki ereje.

ben k ikötött lovakhoz érve, újabb meglepetés várta őket. 
Az otthagyott kettő helyett négy álldogált együtt vidám 
szerszámcsörgéssel.

— Vigyázat fiúk! — állította meg Palkó a többit. — 
Ott idegenek vannak.

Gyurka szíve boldogan dobbant meg. Az egyik homlo
kán fehéren csillant meg a nap. Hogy őszinték legyünk, t i t 
kon várta is ezt.

— Csillag — rikoltotta — jó lovacskám!
A csikó fü le it hegyezve kapta fel fejét és kis kurrogó 

nyerítéssel tö rte te tt előre gazdájához. Gyurka szeretettel ve
regette meg homlokát.

— De kié a negyedik? — jö ttek nyomába a többiek is.
— Az enyém! — mosolygott Józsi —. Nektek már úgy 

is van paripátok.
Ahogy közelebb értek, tényleg felismerték benne a 

sólyomidomár erdei lovát.
— Csodálatos ez az ösztön! — álmélkodott Ákos.
— Nem puszta ösztön ez! — magyarázta Gyurka —. 

Okosabbak ezek akárhány embernél. És hálásabbak! Ugy-e 
Csillag?

Megcirógatta lovacskáját.
— Hanem fiúk — fordult társaihoz —, most már igye

kezzünk vissza a kurucokhoz!
A négy jóbarát között teljes volt az összhang. De most 

Palkó mégis ellentmondott.
—  T i csak m enjetek, én azonban it t  m aradok! Tudni 

akarom , m it főz k i ellenünk M ih á ly?

— Én is maradok! — állt hozzá Józsi —. Édesanyámtól
még el sem köszöntem.

— Akkor bajtársak — egyezett bele Gyurka — végez
zétek el dolgotokat, holnap ilyenkor — nézett fel a napra, 
mely éppen delelőn állott — Régeczen, minálunk újra talál
kozunk.

Szerető szóval köszöntek el egymástól. Palkó, Józsival 
visszamaradt. A másik kettő pedig a völgyön át nekivágott 
a túlsó dombnak.

Gyurkát valami belső erő vonzotta a kuruc tábor felé. 
Maga sem értette. Egy kép ragadt meg emlékében. A Hed
vigé. Ahogy aggódva, pártfogón, jóakaratúan nézi őt. Abban 
a másodpercben hullott belé ez a szép benyomás, amikor a 
tüzet ugrotta át a kuruc táborban, hogy Palkót megmentse. 
O tt a lángok felett, mintha megállt volna röptében egy pilla
natra. Fejét félre fordítva villant össze pillantásuk. Az ilyes
mit elfelejteni nem lehet.

Gyurka repülni szeretett volna, hogy minél hamarabb 
o tt legyen Hédinél. Ezerféle színben festette k i magának a 
találkozást. Odamegy hozzá — és ahogy a lovagtörténetek
ből hallotta — féltérdre ereszkedik. Úgy ajánlva fel karját és 
szívét. Vájjon mit fog szólni? De mit mondanak majd a többi 
apródok és az az ékesebb hölgy, meg a várúr. S elvetette 
ezt a gondolatát. Inkább levelet ír neki, abban önti ki szíve 
vágyát. Még versbe is foglalja. Ennél az ötletnél jókedvű 
mosolyra derült az arca.

Folytatjuk.
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jére, érzelmeire, vágyaira, akaratára, csele
kedeteire. Aztán ott vannak a természet, 
az életviszonyok, a különféle helyzetek 
és körülmények, melyek mind alakító- 
lag hatnak a gyermekre, szabályozni 
lehetetlen őket, mert hiszen keletkezésük 
is kiszámíthatatlan. A szülő e hatások
nak legfeljebb csak némely következmé
nyét tapasztalhatja gyermekénél, de a 
változásokat, melyeket ezek — a gyer
mek belső lelki világában — okoztak, 
nem láthatja, legfeljebb következtethet 
bizonyos jelenségekből azokra. A gyer
mek teste és lelke fejlődési törvényei
nek megismerésére irányuló állandó tö
rekvés mellett, a legnagyobb éberséget 
kell tanúsítania minden egyes szülőnek 
a környezet hatásainak megfigyelésére, 
kikutatására és a szükséghez képest való 
ellensúlyozására. Bizony már ez magá
ban súlyos kötelesség, mely mellett el
törpül minden más kötelesség. Hűséges 
teljesítéséhez nem is elegendő a gyarló 
emberi erő. A neveléshez kifogyhatatlan 
erőforrásra van szüksége minden szülő
nek. Ezt pedig csak o tt kereshetik, ahon
nan a megbízatást kapták: az örökkévaló 
Istennél s a gyermekek legnagyobb párt
fogójánál, az Ür Jézusnál.

Rousseau (olv. Russzó) a nagy ne
velő, egyik híres művét ezekkel a sza
vakkal kezdi: „Minden jó, amikor a dol
gok Alkotója kezéből kikerül s minden 
megromlik az ember kezében.“ A szülők 
kétségbevonhatatlanul rácáfolhatnának 
erre a megállapításra, ha a nevelés szent 
jogának gyakorlása s e legsúlyosabb 
kötelességének teljesítése közben állan
dóan magától a nagy Alkotótól kérné
nek erőt, határozottságot és tanácsot. 
Bár csak az evangélikus szülők járná
nak elől ebben jó példával!

Halotti ének és az élet dala.
. Mind gyakrabban olvashatunk egyhá

zi lapjainkban az ifjúsági munkát ismer
tető cikkeket. Igen sokszor azonban van 
egy fogyatékossága ezeknek, az, hogy 
igazában, célja és rendeltetése szerint 
nem ismerik ezt az ügyet. Éppen ezért a 
mondanivalóik sem felelnek meg a való
ságnak. Lapunk egyik múlt számában is 
volt egy cikk, amelyet nem lehet figyel
men kívül hagynunk, mert írója nem is
meri valójában ezt a munkát. Eredményt 
leértékel, hibában jó t lát. Mértéke is ha
mis, mert kevésbé értékes egyesületi 
munkát érdemtelenül kiemel és megró 
ott, ahol levett kalappal kellene meg
állnia. E sorok írója, aki ifjúsági mun
kás volt, elkötelezve érzi magát arra, 
hogy felvilágosításokkal szolgáljon és 
megmutassa az érem másik oldalát is.

Mi az ifjúsági munka?

Erre a kérdésre mindenki a maga 
szájaíze szerint való felelettel szokott 
válaszolni. E téren van a legnagyobb 
bizonytalanság. Mi tehát? Az ifjúság 
szolgálata, annak leikéért. Krisztushoz 
vivő utak készítése. Istenországa mun
kája. Krisztus naggyá tétele az ifjúság 
életében. És lehetne még másként is 
meghatározni, de itt elég ennyi. Minden
esetre lelki munka. Minden tehát, ami 
az ifjúsági munkában történik, az az i f 

júság halhatatlan lelkét szolgálja. M in 
den!

Ha így nézzük ezt az ügyet, akkor 
a munkáról való véleményalkotás az 
igazság síkján mozog, ha nem így, ak
kor nagyokat tévedünk. Az a cikk, 
amelyre válaszként ez a néhány sor 
megíródott, bizonyíték erre.

A kevés is igen nagy.
A mai ember a nagyvonalúsághoz, 

nagyságokkal, mennyiséggel való dobá- 
lódzáshoz szokott. A csendes, nem a 
magasságokban és a felületekben mozgó 
törekvéseknek nem szokott bámulója és 
csodálója lenni. A kevésnek igen cse
kély az értéke. Isten országa munkájá
ban azonban ez a matematika csődöt 
mond. Ott az egynek van a legnagyobb 
értéke, o tt a nem látható, de tényleg 
meglévő munka bír értékkel. Az ifjúsági 
munka a maga helyes felfogásában nem 
akar más lenni, mint Isten országa mun
kája. Ez azt jelenti, hogy csak meg kell 
keresni azokat a jeleket, amelyek két
ségkívül ennek a munkának a vonásait 
viselik magukon.

Nem nagy dolog-e, mondom, hogy 
valahol egy-egy kis gyülekezetben az 
ifjúságnak egy része évről-évre össze
jön? Nem nagy jelentőségű-e az a tény, 
hogy fiatalemberek az ifjúsági egyesü
leti munkában Isten igéje köré letele
pednek? Mennyi hatás és mennyi áldás 
sugárzik ki ezekből a világ szemüvegén 
annyira lényegtelen kis csoportokból?

Beszélnek a tények.
A kemenesaljai egyházmegye volt 

egyházunkban az első, amelynek ifjúsá
ga valami hallatlanul nagy dolgot pró
bált meg, az ifjúsági otthonok építését. 
Vönöck, Boba.Csönge, Celldömölk, Ostffy- 
asszonyfa, Zalaistvánd, Pusztaszentlászló, 
Nemeskocsban épült fel eddig a gyüleke
zet életében is jelentős szerepet vivő ifjú 
sági otthon. És tegyük hozzá azt is, 
hogy a gazdasági leromlásnak az idejé
ben. Ezeknek a hajlékoknak pénzbeli 
értéke 50.000 P körül van. Nem beszélve 
arról a mérhetetlen erkölcsi, öntudatot 
erősítő, egyháziasságot fejlesztő értéké
ről, amelyet ezek még ma is és mindig 
jelenteni fognak. Nem szabad itt tehát 
a halál szemfedőjéről beszélni, hanem a 
közöny, a nyomorúság halálos dermedt
ségén diadalmasan megmutatkozó élet
ről. És még lehetne tovább is folytatni 
a sort, a templomlátogatók, az úrvacso- 
rázók száma megnövekedéséről, a rever- 
zális terén elért eredményekről is lehetne 
szólni, mert e tényekről is biztos tudo
másunk van. De bizonyítéknak elég a 
fent elmondott, az egész egyházra ter- 
mékenyítőleg ható ifjúsági otthon-akció.

Érdekes párhuzam.
Szó van a poros ping-pong asztalról 

és a meccset közvetítő hangos rádióról. 
A hasonlat nagyon tetszik nekem. Van
nak egyesületek, amelyeknek egész élet- 
tevékenysége a ping-pong gyakorlásában 
merül ki, ahol mindig csattog a kaucsuk- 
labda, ahol azután semmire sem érnek 
rá. A poros asztal jelentheti éppen an
nak az életnek az erőteljes mivoltát, te
hát nem a halált, hanem éppen az életet. 
Ismerek több egyesületet, ahol megúnt 
szerszámmá vált a ping-pong asztal, leg
feljebb úgy használják, hogy a bibliá

jukat teszik rá, a bibliaórákon. De a 
rádió „futballmeccs“ -közvetítése sem je
lenti az életet még. A városi szórako
zás betörését jelenti ez a falu életébe, 
amelynek bizony a kísérője sokszor a 
falu sajátos életvonalainak elhalványu
lása s azután a halál, amelyből csak az 
ítélet napján van feltámadás. Sajnálom, 
hogy csak ezt a poros ping-pong asztalt 
nézte meg az ismertetés írója. M iért nem 
nézett be az egyesület összejöveteli kis 
helyiségébe, ott láthatott volna könyves 
szekrényt, bibliát, énekeskönyvet is. 
Talán a biblia használatáról érdeklődött 
volna és ha szomorú dolgokat hallott 
volna, akkor kongathatta volna meg a 
lélekharangot. Ha ezen a téren rendben 
van minden, ám legyen poros a ping
pong asztal, legyen néma a rádió, mégis 
élet lüktet abban az egyesületben.

El a kezekkel a vezetőktől.
Nagyon határozottan mondom és te l

jes erővel is. Egy látással, egy félórai 
beszélgetéssel nem lehet egy-egy ifjúsági 
vezetőt eltemetni. Nem lehet és nem sza
bad pálcát törni felette. Nem kis dolog 
az ifjúságot vezetni. Vannak munkák, 
amelyekről az általános vélemény, hogy 
nehezek, s ezek között a legelsők közé 
tartozik az ifjúság helyes vezetése. Én 
nem védek senkit, nem is szorult az én 
védelmemre senki, de beszéljenek a té
nyek e vezető mellett. Felépítette a ha
talmas, szinte a község legnagyobb be
fogadóképességű hajlékát. Miből? Az 
elején nem volt mása, csak az imádság, 
ifja i egy lelkes csoportjának munkaked- 
ve és bátorsága. Ebből nőtt k i az az 
otthon, melyben az említett poros asz
ta! áll. Én rendkívül nagyra és sokra 
értékelem a vezetőnek az ilyen munká
ját, mert itt nem megszavazott és meg
fizetett adófillérekből tevődött össze az 
a közel tízezer pengő, amibe a ház ke
rült, hanem a személyes és felelősség- 
teljes, minden gyülekezeti taghoz szemé
lyesen szóló, verítékes, minden lelket 
erősen megpróbáló munka eredménye 
volt. Én tehát a magam részéről a leg
nagyobb elismerésnek és tiszteletnek a 
hangjával tudok csak az ilyen vezető
ről beszélni, mert nagy dolgot alkotta
to tt vele Isten Szentlelke.

Üjabb feladatok felé.
Üjabb tervek élnek az ifjúság lelké

ben, újabb prófétai látomások megvaló
sulását várják azok, akik Isten országa 
munkájának törvényeit lesik az egyház 
lelki munkájában. Nem halotti ének zo
kogása, hanem az új élet diadalmas him
nuszának akkordjai ütődnek a hívő em
ber szívéhez. Van fogyatékosság, van 
hiba, de göröngyös földben is kikel a 
búzaszem, a rosszul művelt talajban is 
virágba borul az akácfa. Ez csoda. És 
ilyen csodákat élünk át az ifjúsági mun
kában is. Mi zúzzuk a talajt, a növeke
dést Isten adja, ingyen kegyelemből. És 
ez mindig elég!

Erős Sándor 
v. ifjúsági titkár.

(J lía ra n g s z ó  evangé likus né
p ün k  lap ja. —

M iit feszel azért, hosv tényleg 
az leg-pen és az egész o rszágban 
m in d e n ü tt e lterjedjen ? ?

e
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Egyházi énekeink 
múltjából.

V II.
Lukács 13, 20—21.

A reformátorok dallamot is találnak 
„maguk szőrözte“  zsoltárokhoz; ma- 

yar énekhez, magyar dallamot. Még 
leven a nép lelkében a hegedősök sok- 
>k históriás dala: Hunyadiról, Mátyás- 
ól, Kinizsiről, a kenyérmezei hősről, 
:áthori Istvánról, Árpádról. Ezekből a 
alokból, dallammotívumokból alakul ki 
z új zsoltárok melódiája, meg a Tinódi 
ebestyén országjáró lantosnak 24, a 
lo fg re ff énekeskönyv 17 ószövetségi 
istóriás melódiája, néhány dallamtöre- 
ék és krónika, Huszár Gál 1574-es 
uekeskönyvének pár magyar éneke, az 
z 50, szorosan véve 40 melódia, ami a 
^formáció magyar zsoltárainak dallam-

H is ló riá s  n ó ta .

kincse. Sajnos, ezt a kincset, mi, törpe 
utódok elfeledtük, nem is becsüljük meg. 
De más egyház énekmegújulásában fe l
használta. Nekünk az idegen mindig 
szebb volt a hazainál. Hogy a 40—50 
dallamon kívül mennyi tűnt el a múlt 
homályában, k i tudja?

Bornemissza énekeskönyve fe ljegy
zett (1582.) néhány ismeretlen nóta-nevet: 
Cyrus k irá ly  nótájára, — a Biharváradi 
szent k irá ly  (szt. László) nó tá ja . . .  — 
História Szigetvár veszésiről. . .  — A 
szertelen veszödelöm nó tá ja . . .  — Sok 
csodák voltának az Magyarországon . . .  
stb. A nép lelke felolvadt az új énekek 
dallamaiban, vérré vált benne.

Görcsöni Ambrusnak Árpádról való 
históriás dala (1567—68.) megvan a bárt- 
fai énekeskönyvben (1593., 313. 1.), egy
házi énekké le tt a 17. században, dallama 
átmódosult (debreceni ref. énekeskönyv, 
1778., 98. szám).

íme a históriás nóta s az egyházi 
ének:

4  b a l a t o n i  f ü r d ő h e l y e k

n y á r i  e v a n g é lik u s  
is te n t is z te le te in e k  re n d je  

j ú l i u s  h ó n a p b a n

1. Akaiiban július minden vasárnapján 
délelőtt ilO órakor az evangélikus 
templomban.

2. Alsóörsön július 2., 16., 30. délután 
4 órakor dr. Somogyi Zoltán ügy
véd lakásán.

3. Ábrahámhegyet lásd Révfülöpnél.
1. Badacsony tornait lásd Révfülöpnél.
5. Balatonaligán július 21-én délelőtt 

i l l  órakor a református templomban.
6. Balatonalmádin július 7., 14., 21., 28- 

án déli 12 órakor az állami elemi 
iskolában.

7. Balatonberényt lásd Balatonmáriánál 
és Keszthelynél.

8. Balatonbogláron július 7., 21-én dél
előtt 11 órakor a református temp
lomban.

'). Balatoni enyvesen július 7., 21-én dél
előtt 10 órakor a protestáns temp
lomtelken, a szabadban.

0. Balatoniöldváron július 14., 28-án 
délelőtt 10 órakor Mariettában, Deb
recen város üdülőiében.

0.

11. Balatontüreden július 14., 28-án dél
előtt 10 órakor a szanatóriumi gyógy- 
teremben.

12. Baiatonfüzfőfürdőn július 7., 21-én 
délelőtt i 9 órakor a Gyártelepi Tiszti 
Kaszinóban.

13. Balatongyörökön július 14., 28-án 
délelőtt 10 órakor a községi kultúr- 
házban.

14. Balatonkenesei Fővárosi Üdülő, Ba- 
latonakarattya július 7., 14., 21. és 
28-án délelőtt 111 órakor az Olvasó
teremben.

15. Balatonkenese faluban július 7., 14., 
21., 28-án délelőtt 9 órakor a refor
mátus elemi iskolában.

16. Balatonkenesei OTI szanatórium jú
lius 7., 14., 21., 28-án délelőtt i 9 
órakor a szanatórium termében.

17. Balatonlellén július 7., 21-én délelőtt 
10 órakor a református imaházban 
(Ruszka-cukrászda).

18. Bálátonmáriafürdőn július 7., 21-én 
délelőtt 10 órakor a Szigethy-üdülő- 
ben.

19. Balatonrendest lásd Révfülöpnél.
20. Balatonszabadi, Balatonsóstó, Bala- 

tonvilágoson július 7., 21-én délelőtt 
9 órakor a balatonvilágosi kultúr- 
házban.

21. Balatonszárszón július 7., 21-én dél
előtt 9 órakor a református isko
lában.

22. Balatonszemesen, Balatonőszödön jú 
lius 7., 21-én délelőtt 10 órakor a 
balatonszemesi Bagolyvárban.

23. Balatonszepezden július 7., 28-án
délelőtt H l  órakor az evangélikus 
templomban.

24. Balatonzamárdin július 14., 28-án 
délelőtt 9 órakor a Tanárok Üdülő- 
házában.

25. Fonyódon (Bélatelep, Sándortclcp, 
Kertváros, Fonyódliget, Fonyódszép- 
lak) július 14., 28-án délelőtt 10 óra
kor a protestáns templomban.

26. Gyenesdiáson július minden vasár
napján délután 16 órakor a Kaper- 
naumban, a Lelkészüdülőben.

27. Hévízfürdőn július minden vasárnap
ján délelőtt 9 órakor a Gyógy- 
teremben.

28. Keszthelyen egész éven át délelőtt 
i l l  órakor az evangélikus temp
lomban.

29. Révfülöpön július 14., 28-án délelőtt 
10 órakor a Kultúrházban.

30. Siófok, Balatonújhely, Siófok-Tiszt
viselőtelepen július minden vasárnap
ján délelőtt i11 órakor Siófokon, a 
református imaházban. (Pázmány Pé- 
ter-utca).

31. lankán július 14., 28-án délelőtt 9 
órakor a protestáns templomban.

►-0-0 » » » » » ♦ » » { c>c

JÉGVERÉS.*)
Villám-pórázra felhők kötve 
Jönnek.. hosszan mélyen dörögve..

Zavaros-sárgán hömpölyögnek, 
Terhük súlyától fel-félnyögnek...

Mindenki siet, kapkod, rohan... 
Mégis elkésnek sokan, sokan...

A harangozó is fut, szalad,
Hogy szétkergesse a nagy hadat!

Megrettenve vár minden lélek. 
Szemük’ vetik a felhős égnek . . .

Megkezdődik az égi attak, 
Csörömpölve hull le az ablak...

Tetők omlanak, gallyak törnek, 
Oszlopok dőlnek, nyöszörögnek...

Kopog, zuhog, üt, ver az átok, 
Lerogynak a zsenge kalászok...

Könny ül fáradt munkás szemekben 
S fájó kérdés: ezért vetettem..??

Szirti János.

*) Mutatvány a szerzőnek „Együtt me
gyünk" című most megjelent verskötetéből.

Győr. Június 23-án országos nagy 
dalosverseny volt, melyen kb. 5010 dalos 
vendégszerepeit. Közöttük több protes
táns énekkar is résztvett, s az evangé
likus templomban szombaton hangver
senyt adott,

Elefánty Sándor.
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OLVASSUK A BIBLIÁT

Jö vevén yek  rem énysége.
IV. S zen ved ő re m én y ség .

(I. Péter 3, 13—4, 6; 12— 19.)
Június 30. — I. Pét. 3, 13— 14. Bol

dog szenvedés. A hitetlen világ nem b ír
ja  elviselni a keresztyének nagy remény
ségét; ahol csak teheti, bántalmazza 
őket s igaztalanul lecsap reájuk. így 
lesz a jövevények reménysége szenve
dővé. Hogyan lehetséges mégis, hogy 
ez a szenvedés nem teszi tönkre a re
ménységet? Csak úgy, hogy rosszat ta
pasztalva is megmaradunk a jó  köve
tésében; belülről tehát nem érhet kár. 
És úgy, hogy Jézus szava cseng a fü 
lünkben: boldog az, aki az igazságért 
szenved! (Máté 5, 10— 12.)

Július 1. — I. Pét. 3, 15— 17. Készsé
ges színvallás. Inkább szenvedjünk a re
ménység miatt, semmint megtagadjuk 
azt emberektől való félelemből. Ha szá
mon kérik tőlünk a h itünket s megkér
dezik: ugyan mi is hát a t i nagy „meny- 
nyei“  reménységetek, — ne szégyeljük, 
ne resteljük nyíltan megváltani mindazt, 
am it várunk az írás szerint. A jó le lk i
ismeret lehetővé teszi szabad színvallá
sunkat. Ez a készséges vallomástétel 
még meg is térítheti a rosszindulatú 
kérdezőt.

Július 2. — I. Pét. 3, 18— 19. Krisztus 
is szenvedett! Ezt nem szabad felednünk, 
ha a reménységünk m iatt szenvednünk 
kell. Vigasztaljon ártatlan szenvedésünk
ben, hogy Krisztus is ártatlanul szenve
dett. Pedig hát mekkora különbség van 
köztünk; milyen páratlan Krisztus Urunk 
szenvedése, mely által kiengeszteltet- 
tettünk Istennel és hozzá vezettetünk. 
Annyi azonban nekünk is szól mindeb
ből, hogy szenvedésen át ju to tt Krisz
tus a dicsőségbe; a testi halálon át ab
ba a le lk i életformába, melyben m int 
szellemi lény a bukott angyali lelkek- 
nek is prédikálhatott Isten bocsánatá
ról. Keresztyén szenvedésünk tehát nem 
megrontója reménységünknek, ellenke
zőleg rajta keresztül ju tunk  el a re
ménység országába.

Július 3. — I. Pét. 3, 20—22. Meg
mentetünk! Necsak azt nézzük, hogy a 
mi keresztyén reménységünk szenvedő; 
de sokkal inkább ázt, hogy a mi szen
vedésünk nem reménység nélkül való. 
Végre is megmentetünk, m in t az a 
nyolc lélek az özönvízből. Egy monda 
szerint Noé is habozott és csak amikor 
már térd ig ért a víz, gázolt át rajta a 
bárkába. Tehát a vizen át, „víz á lta l“ 
menekült meg. Ez a megmentő víz szá
munkra a keresztség vize a Föltámadott 
erejében.

Július 4. — I. Pét. 4, 1—6. A hátra
levő idő! Reménységünket nem érdemes 
megtagadni szenvedéseink m iatt márcsak 
azért sem, mert nem véletlen időről van 
szó, de az időnek egy kis részéről csu
pán, — és eljő a dicsőség napja! A hát
ralevő időben Krisztushoz hasonlóan v i
seljük tehát a világokozta testi szenve
déseket. Ő nem kímélte magát és így 
győzte le a bűnt. Nekünk se legyen 
m.eghozhatatlan áldozat a régi bűnös 
kívánságoktól való elszakadás.

Július 5. — I. Pét. 4, 12— 16. Krisztus 
nevéért! Innen kezdve a levélnek való

színűleg egy utólagosan hozzátoldott
részét olvashatjuk. A fentiekben még- 
csak a bekövetkezhető szenvedések kész
séges vállalására buzdított az apostol. 
Most a bekövetkezett, megindult ü ldö
zések boldog végigküzdésére int. Ha ré
szesek maradnak Krisztus szenvedései
ben, részesek lesznek dicsőségében is. 
Erősítse őket az is, hogy tulajdonkép
pen nem őket magukat támadja az e l
lenség, de Krisztus Lelkét káromolja. 
Márpedig rajta nem győzhet. Ezek a 
vigasztalások csak akkor szólnak ne
künk, ha mi is valóban a Krisztus ne
véért szenvedünk s nem egyéb miatt.

Július 6. — I. Pét. 4, 17—19. Az üdv 
kezdete. A szenvedésnek és reménység
nek több oldalról m egvilágított kapcso
latát ez a gondolat tetőzi be: szenve
désünk nemhogy sorvasztaná, de igazá
ban táplálja a reménységünket! íté le t
idő já r Isten háza felett? De hiszen ép
pen ez a beköszöntő jele az utolsó idők
nek; közel az üdvösség napja! Tartsunk 
k i tehát. Ne a fá jó  percet tekintsük csu
pán, de Isten tervének egészét, a végső 
jövendőt, mely az engedetleneknek vég
leges ítélet, a ’reménységben szenvedők
nek pedig örök üdvösség.

Scholz László.

K A R C O L A T O K

Kevés (i gyermek!
Franciaország miniszterelnöke, 

Petain tábornagy megrázó szavak
kal indokolta hazája gyors össze- 
iomlását.

„Kevés volt a gyermekünk ..
'i— mondotta az ősz katona meg
tört hangon.

Igen! Isten a iövőt gyermeke
ken keresztül adja a nemzetnek. 
De ha nincs gyermek, hogyan ad
jon Isten jövendőt?

A meddő népek sorsa — a halál!

HETI  KRÓNI KA

H itle r jelenlétében adták át a fran 
cia küldöttségnek a fegyverszüneti fe l
tételeket, melyeket H itle r és Mussolini 
Münchenben megállapított. — A com- 
piegnei erdőben, tehát ugyanazon a he
lyen, ugyanabban a vasúti kocsiban, 
amelyben 1918-ban Foch marsall d ik 
tá lta  a fegyverszüneti megállapodást, 
most Keitel tábornok közölte a fran 
ciákkal a németek elhatározását. — A 
franciák a fegyverszüneti egyezményt 
aláírták. — „E ltö rö ltü k  a gyalázatot“ 
ír já k  a német lapok. —■ A fegyverszü
neti szerződés aláírásával egyidőben 
Elzász-Lotharingiában mintegy fé lm illió  
emberből álló francia sereg feladta a 
harcot. — Hétfőn este aláírták a fran 
cia—olasz fegyverszüneti egyezményt is, 
még akkor é jje l megszűnt a franciaor
szági "Annál«^hevesebben indul
meg ijííist a harc ÄngdTl» ellen. —• Fran- 
ciaorséág é ^A A g lia  § « ö t t  erősen k i 
éleződött a viszony. Anglia felelős 
FranctaqrszÄg itqggé^t^áé rt — írják  a

kü lfö ld i lapok. — Az olasz lapok igaz
ságot követelnek Magyarországnak. E r 
dély legyen a magyaroké — ír já k  —- 
Erdély vissza! — Bulgária is ú ju lt e rő
vel követeli a revíziót. — Románia a 
tengely irányába tere li po litiká já t. Ü j 
nemzetiszocialista korm ány alakult. Az 
ezt támogató kormánypártba a k ivég 
zett Codreanu apja is belépett. —  Varga 
miniszter Belgrádba utazott, aihol ün
nepélyesen fogadták. Ezzel is mégjob- 
ban elmélyült a jugoszláv-magyar v i
szony. — Jugoszlávia és Szovjetorosz- 
ország felveszik a diplomáciai kapcsola
tot.

AZ E G Y H Á Z I  e s z t e n d ő

Szentháromság u. 6 vasárnap.
I .  M ózes 4 : 3—13. v.

Megrendültén látom ebben a történet
ben, hogy milyen nagy a bűn hatalma. 
Kicsiny kezdetből hogy nő óriásivá s 
teszi testvérgyilkossá az embert. Itt lá
tom azt is, milyen nagy az ember fele
lőssége. Isten számonkéri tőlünk ember
társaink életét. Látom azután, milyen 
nagy a bűnnek büntetése. Isten átka 
hogy nehezedik az emberre. Látom vé
gű/, milyen nagy a bűn terhe alatt ros
kadozó ember szenvedése. Nem bírja azt 
hordozni. De jó, hogy van, aki helyet- —f 
tünk elhordozta! m

H Í R E K

A d j u n k  hál  á t :
Hogy bűneink miatt még nem pusz

tított el, hanem időt adott a megtérésre. «  
Hogy szabaditónk van a bűn hatal- g  

mától a Krisztusban. Hogy magára vette § | 
és a keresztfára a mi bűneinket felvitte. Bí

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy őrző kegyelmével vegyen körül.
Hogy Igéjével irtsa ki a szivekből 

a harag, önzés, szeretetlenség érzését s 
plántálja helyükbe a békességet, szerete
tet, egyetértést.

Hogy ébressze fel az emberekben a 
felelősséget.

Mai számunkhoz befizetési csekk
lapot mellékeltünk. Kérjük olvasóinkat, 
hogy — amennyiben előfizetésük le
járt — a mellékelt csekken szíveskedje
nek azt beküldeni.

Lelkészjelölés. A kondorosi evangé
likus egyházközség közgyűlése a lel- 
készi állásra Pribolszky M ihály segéd
lelkészt és Mekis Ádám ambrózfalvi le l
készt jelölte.

A kassai í. egyházközség folyó hó 
16-án ta r to tt közgyűlésén, néhai Gre- 
guss Gyula elhunyta fo ly tán  megürese
dett leíkészi állásra az ottan i vallás
tanító lelkészt, Mohr Gedeont hívta meg, 
k inek az atyja is ebben a gyülekezet
ben vo lt lelkész.

i|
I
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Csikvánd. Június 23-án iktatta be ün
nepélyes keretek közö tt lelkészi hivata
lába a gyülekezet ú j lelkészét, Németh 
Gézát, Németh Károly esperes. — Az 
ú j lelkészt a gyülekezet nevében dr. 
Vélsz Aladár bankigazgató, gyülekezeti 
felügyelő üdvözölte.

Egyházmegyei felügyelő választás.
A győri egyházmegye Szalay István 
ehm. felügyelőt újabb 6 évre egyhangú
lag felügyelővé választotta.

Felügyelőválasztás. A kisvárdai gyü
lekezet június 16-án ta rto tt közgyűlésén 
Werner Gyula felügyelő elhalálozása 
fo lytán megüresedett felügyelői tisztség
re idb. dr. Glatz Árpád eddigi gondno
kot, míg gondnokká Szamosi Józsefet 
választotta meg.

Lelkészi és lelkészköri jubileum. A
Budapest, X. kerületi, kőbányai evangé
likus lelkészi kö r június 16-án ülte meg 
fennállásának harmincadik évfordulóját 
s ugyanekkor jub ilá lta  —  az egyházi és 
egyéb hatóságok képviselőinek részvé
telével — lelkészének: Majba Vilmosnak 
félszázados egyházszolgálatát. Az ősz 
lelkipásztor előbb ké t évtizeden át val- 
lástanító-lelkészként működött, harminc 
év óta pedig a kőbányai evangélikusok 
s újabban a Simor-utcai hívek le lk igon
dozását paróchusként végzi. A hálás 
gyülekezet Papp Domonkos festőmű
vésszel megfestette jubiláló pásztora 
arcképét s az ünnepségre valláskülönb
ség nélkül e ljö ttek  Majba Vilmos tisz
telői. A magyarországi evangélikus 
egyházegyetem felügyelője, Radvánszky 
A lbert báró táviratban közölte áldáskí
vánságait. (MÉ)

Győr. A m últ vasárnap m egtörtént 
a nádorvárosi építendő templom helyén 
az első kapavágás. —  Istentisztelet után 
a templomban díszközgyűlés volt, majd 
k ivonult a gyülekezet az újtemplom he
lyére. Jövel Szentlélek Úristen elének- 
lése után D. Kapi Béla püspök, titkos  
tanácsos beszédet intézett a gyülekezet
hez, majd a gyülekezet vezetőségével 
megtette az első kapavágást az épülő 
templom helyén. A megható ünnepély 
a himnusz eléneklésével ért véget.

Templomszentelés Egerben. Az egri 
evangélikus egyházközség templomát 
június 30-án szenteli fel Túróczy Zoltán 
tiszakerületi püspök istentisztelet kere
tében. Igét h irdet Garam Lajos a gyü
lekezet lelkésze, úrvacsorát oszt Mar- 
csek János esperes. Énekel a protestáns 
vegyeskar Demeter József vezényletével. 
Istentisztelet végeztével díszközgyűlés 
lesz, melyen a gyülekezet elnöksége 
Porubszky Béla felügyelő, illetve Garam 
t|ajós lelkész, az építés történetét is- 
níerteti s dr. Lestyén Pál m. felügyelő 
ünnepi ny ila tkozatot terjeszt elő.

Zászlóavatás. A nyíregyházi evangé
likus Geduly Henrik-Leánygimnázium 
június 22-én ta rto tta  zászlóavatási ünne
pélyét. Az avatási szertartást és a zászló 
megszentelését istentisztelet keretében 
Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök vé
gezte az evangélikus templomban. 10 
órakor vo lt a zászló átadása az intézet 
tornatermében a következő műsorral: 
Himnusz. Közének. A zászlót átadta az 
érettségizettek nevében Mogyoróssy Sa
rolta. A zászlót átvette az intézet nevé
ben Weiszer Gyula igazgató. A zászló- 
szalagot fe ltűzte özv. D. Geduly H enrik-

né, zászlóanya. Zászlószegek beverése. 
Énekelt a leánygimnázium énekkara. Év
záró ünnepély. Jutalmak kiosztása.

A Protestáns Országos Árvaegylet
tisz tú jító  közgyűlésén Broschkó G. 
A do lf esperes imája után az árvaegylet 
elnöke, Pesthy Pál dr. titkos tanácsos 
elparentálta az árvaház boldogemlékű 
tám ogatóját, Szilassy György alelnök, 
fö ldb irtokost. Kesztler László és Péter 
Lajos előadása után megválasztották az 
egylet számvizsgálóbizottságát, 40— 40 
tagú fé rfi-  és nőválasztmányát s az ár
vák közül 1— 1 fiú t és leányt részesí
te ttek  a Mehnert Ernőné-alapítvány ka
mataiban. (MÉ)

Mérges, özv. Pátka Istvánná, szül. 
Gősi • Zsófia a gyülekezetnek templom
alapra 1 kát. hold 1225 öl szántóföldet 
ajándékozott. Isten áldása nyugodjék 
meg az adományozón s adományán.

A nyáregyházai gyülekezet június hó 
23-án, az egyházmegyei elnökség rész
vételével, rakta le gyülekezeti házának 
alapkövét. A vasárnapi iskolás gyerme
kek közreműködésével délután szeretet- 
vendégséget rendezett, melynek bevé
tele a házalapot növelte.

A nagytarcsai Népfőiskola jú lius 
3— 16-ig ta rtja  az idei vasárnapiiskolás 
vezetőképző és gyülekezeti munkáskép
ző tanfolyamát. Részvételi d íj 22 pengő. 
Jelentkezni lehet jú lius 2-ig a nagytar
csai lelkészi hivatalban. — Tervbevette 
a Népfőiskola a fiúkéhoz hasonlóan 
leánynépfőiskolai tanfolyam rendezését 
16—25 éves parasztleányok részére. Ez 
a tanfolyam az ősz folyamán lesz és 
október 1— 31-ig tart.

Népfőiskolái nap Orosházán. A nagy, 
a lfö ld i magyar evangélikus egyház, 
Orosháza, a június 16-iki vasárnapot 
teljesen az Evangélikus Népfőiskola is
mertetésének szánta. Szenczy Gábor 
nagytarcsai evangélikus lelkész, népfő
iskolái igazgató, dr. Mády Zoltán egye
temi m. tanár és két népfőiskolás if jú : 
Sebők István és Bikádi András szolgál
tak egész nap gyülekezetünkben s is
mertették a népfőiskola áldásait. E lő 
adások és vallásos ünnepség után a tíz 
tagú Intéző Bizottság tanácskozott, 
amelyen alkalmas helyiség bérbevevé- 
sét, annak berendezését s a munka be
osztását beszélték meg. Másnap a veze
tőség egy alkalmas házat vett bérbe. 
Ezt a nyár folyamán berendezi, az elő
adói-kart beállítja, az anyagi szükségle
teket adományok gyűjtésével össze
hozza, hogy az ősz folyamán már egy 
berendezett épületben fogadhassa az első 
évfolyam hallgatóit. Hisszük, hogy Is
tennek tetsző lesz ezen munka s az ő 
bőséges áldása nem marad el.

Vidéki evangelizációk sorozatát egy 
szórványevangelizáció zárta le június 
10— 16-ig Vadaspusztán, a délszabolcsi 
misszióban. A nagy területen szétszórt 
tanyákról a szorgos munka idején is 
szép számmal gyűltek egybe késő estén
ként az ige hallgatására.

Tanulmányi verseny vo lt a budapesti 
és vidéki gimnáziumok között. A  ver
senyben ismét a budapesti fasori g im 
náziumunk vívta k i az első helyet im 
már tizedszer.

TERJESSZÜK A „HARANGSZÓ“-t!

HATÁROKON TÚL
Finnországban gondoskodtak arról, 

hogy a hadikárokat biztosító társasá
gok útján megtérítsék és a halottak 
hozzátartozóinak, valamint a rokkantak
nak hadikárpótlást nyújtsanak. 20.000 
halottat és 43.000 rokkantat számítottak 
a biztosító társaságok. Ezeknek kárta 
lanítása eléri a 160 m illió  finn márkát. 
Ingó és ingatlan romlásért egy m illiárd 
márka a kártérítési igény, amit több 
évi részletben utalnak k i a biztosító vál
lalatok.

Az oroszok megszállták Észtorszá
got, Lettországot és L itvániát azért 
— mert mint mondják —  nevezett orszá
gok nem ta rto tták  be a szerződésben 
vállalt kötelezettséget. Ezen országokra 
vonatkozólag az alábbi adatokat közöl
jük :

Észtország területe 47.549 km 2. 
(Csonkamagyarországé 93.000 km2 volt.) 
Lakosainak száma 1,126.000. Túlnyomó
an evangélikusok. Észtek 88%-ot, o ro 
szok 8.2%-ot tesznek ki. Élénk a szövő
ipar, fa-, vaj- és te x tilk iv ite lü k  elég je 
lentékeny. A lakosság jövödelmi fo rrá 
saként említést érdemel még a halászat. 
Tengeri k ikö tő i: Tallin (136.000 lakos) 
és Pärnu (20.000 lakos).

Lettország területe 65.791 km 2, lakos
sága 1,939.395. A világháború vérvesz
teségeit máig sem heverte ki. Lakossága 
57% evangélikus, 23% r. k., 10% g. kel., 
5% izr. és 5% egyéb. Foglalkozásuk a 
földmívelés és állattenyésztés. Vasútvo
nalainak hossza 2773 km. Fővárosa Riga.

Litvánia területe 52.822 km2, lakos
sága 2,476.154. Az ország szegény mező- 
gazdaság, bányászat és ipar tekinteté
ben. Vasútvonala 1900 km hosszú. La
kossága 85.70% r. k., 7.7% izr., 3.3% 
evangélikus, 2.7% g. kel., 0.6% egyéb.

K Ü L Ö N F É L É K

A holland trónörökösnő mindkét 
gyermekével Kanadában van. I t t  akarják 
biztonságba helyezni az angol k irá ly i 
család gyermekeit is.

Az útjelző táblákat Angliában kisze
dik az útak mellől, hogy német táma
dáskor az ejtőernyős osztagok ne tud
janak tájékozódni.

Egy m illió  B ib liá t adott el az elmúlt 
évben a newyorki B iblia Társulat.

A távozó finn  követ búcsúlevele:
„M ie lő tt elhagynánk Magyarországot, 
szívünk mélyéből köszönetét óhajtunk 
mondani azért a határtalan jó indu la tért 
és szeretetért, amelyben hazánkat és 
bennünket részesítettek amit soha el 
nem fogunk felejteni. Fájó érzésekkel 
távozunk Magyarországról, ahol oly 
boldog éveket tö ltö ttünk. Szilárd meg
győződésünk, hogy i t t  kö tö tt baráti 
kapcsolataink elszakíthatatlanok. Isten 
áldja meg Magyarországot és F innor
szágot. Lem m ikki és Onni Tallas. Bu
dapest, 1940. június 12.“  — M i is meleg 
érzéssel búcsúzunk a magyar nép ne
mes barátjá tó l és mi is kívánunk a finn 
testvéreknek ez alkalomból is boldog 
jövendőt. , _____
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Schmidt János: Szenicei Bárány
György élete és munkássága. Alapos 
előtanulmány és forráskutatás nyomán 
megírt 100 oldalas munka a nagy pie- 
tP ta  sárszent'lőrinci lelkészről, a tolna- 
T.'.tanya-somogyi evangélikus egyházme
gye megszervezőjéről és első esperesé
r t .  Az értékes könyv részletesen szól 
Bárány György életéről, irodalm i mun
kásságáról, h itv itá iró l, teológiai állás
pontjáró l, tanító i, lelkipásztori, egyház
szervezői és egyházkormányzói munká
járó l. —  A könyv olvasása ko rtö rténe ti 
szempontból is nagy haszonnal já r. O l
vasóink figyelm ét fe lhív juk rá. Kapható 
a szerzőnél: Schmidt János evangéli
kus lelkész, Györköny (Tolna m.) cí
men.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Eljegyzés. P r é k o p a  P i r o s k á t ,  

Prékopa István nyíregyházi igazgató
tanító leányát eljegyezte N á d a s d y  
O t t ó  csömöri kántortanító, Nádasdy 
József mohorai tanító fia. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Halálozás. G r ó f  E n d r e  ny. tanító 
84 éves korában június 17-én G yőrö tt 
elhunyt. A megboldogult 3 évig Fará- 
don, 49 évig a győri evangélikus iskolá
ban tan íto tt. Temetése június 20-án vo lt 
nagy részvét mellett, t— özv .  T o m p a  
J ó z s e f n é  69 éves korában Vásárosfalun 
elhunyt. Június 21-én temették övéi mel
lé, nagy részvét mellett. — S z a b ó  
Z. D á n i e l  nyug. evangélikus tanító 
életének 80. évében váratlanul elhunyt. 
A megboldogult 47 évig vo lt a rima- 
brézói evangélikus egyház kántortanítója. 
Nagy részvét mellett helyezték örök 
nyugvóhelyére Orlaj-Töréken. özvegye 
és gyermekei gyászolják. —  Feltárna^ 
dunk!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
Özv. St. I.-né, Budapest. A névtárat 

valamelyik budapesti lelkészi h ivataltó l 
lehetne legkönnyebben kölcsönkérni. — 
K. .1. Szakony. Versén látszik, hogy első 
próbálkozás. I t t-o tt gördülnek a rímek, 
legtöbb helyen azonban csak sántikál- 
nak. Tartalma is silány. Még jobbat is 
fog  írn i, csak gyakorolja. Ezt nem kö 
zölhetjük. Örülünk, hogy lapunkat sze
reti. Szerettesse meg másokkal is! — 
N. O. Csömör. Eljegyzés közléséért h ir 
detési d íja t nem kell fizetnie. — Toma- 
sovszky János, Nyíregyháza. A staniol- 
küldeményt hálásan köszönjük.

MAGYAR GAZDA
Megalakult a Gyümölcstermelők Or

szágos Beszerzési és Értékesítő Szövet
kezetének vezetősége.

A tiszafüredi öntözőművek meg
kezdték munkájukat, Ez az első lépés a

HARAN G S Z Ó 1Ö4Ö. jtiníus 30.

A  H A B A N G S Z Ö  íala/dsadi képexfll
*  győri B ^ S O S S - N Y O M O J i a liő ra n f á (elszerelésé-1

Bél fogva tsijKK, gyorsan é* olcsón ké u it mfnágmt. [ 
IßT k ö n y a e í ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

nagyszabású öntözési programúiból. Az 
öntözés megindítása ú j korszakot je 
lent a magyar földmívelés terén.

A magyar gyümölcs iránt svéd ke
reskedők m indig jobban érdeklődnek. 
A svéd szállítók a hazai szállítókkal 
megbeszéléseket fo ly ta tta k  a szállítás 
lebonyolításáról.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60— 17.05, árpa 18.10—22.85, zab 
20.90—21.15, kukorica  25.10—26.20.

•

Pályázati hirdetés. Győrszemere 
evangélikus egyházközsége (átválasztás 
fo lytán) megüresedett kántortan ító i á l
lásra pályázatot h irdet. Javadalom: he
ly i 12 egység, a többi államsegély. Ha
táridő 21 nap. Korteskedés kizáró ok. 
Kérvények válaszbélyeg csatolásával az 
egyházközség lelkészi hivatalába k ü l
dendők. 1— 1

Pályázati hirdetés. Az alsó-felsődör- 
gicsei (Zala m.) evangélikus egyház pá
lyázatot hirdet lemondás folytán meg
üresedett kántortan ító i állásra. Köteles
ségek a díjlevél szerint. Helyi javadalom 
42 értékegység. Szabályszerűen felsze
relt, válaszbélyeges kérvények jú lius 
21-ig a lelkészi hivatalba küldendők.

1— 1

Eladó egy darab ké t manuálos, 36 
regiszteres kitűnő karban lévő francia 
Debain gyártmányú mester harmonium. 
Kisebb templom, vagy teremben megfe
lel orgona helyett. Válaszbélyeges levél
re válaszol: Gálát G yörgy csömöri evan
gélikus lelkész. Csömör, Pest m.

1—2

Pályázat. A zobori (Nógrád m.) 
evangélikus leányegyház kántortan ító i 
állásra pályázatot h irdet. Szlovák nyelv 
tudása szükséges. Javadalom: 3 szobás 
lakás mellékhelyiségekkel, 5 hold szán
tó-legelő, 13 mázsa búza, 4 mázsa zab, 
1.5 h. bor, stólák, o ffertórium ok, kolleda, 
törvényes államsegély. Felszerelt pályá
zatok, melyekhez a felszabadult terü le
tieknek igazoló okm ányukat is mellé
keln i kell, megjelenéstől számított 21 
napon át balassagyarmati evangélikus 
lelkészi hivatalhoz küldendők. 1— 1

Leány-nyaraltatás Kőszegen. A k ő 
szegi evangélikus leánynevelőintézet is
mét rendez folyó évi jú lius hóban leány- 
nyaraltatást 8— 18 éves teljesen egész
séges, elemi és középiskolás leányok 
számára. Jó elhelyezés naponként ö t
szöri étkezés, gondos felügyelet és meg
felelő foglalkoztatás. Kirándulások, já 
ték, sportok. Egyhavi költség 120 P. 
Felvételért az igazgatósághoz kell fo 
lyamodni. 1— 1

Finnek javára, ke ttő  pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a, 2—*2

„M agyar Bethel“  Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

3—20

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban e lő fordu ló halálesetkor tem et

kezési segélyt
Kiházasítási, ta n u lm á n y i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó b iztosítása inak a legolcsóbb 
díjtéte lét, ,

A tagok érdekeit a JÓ LÉ T I EG Y E S Ü LE T 
gondos figyelem m el segíti elő.

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

H;vja  fe l m indenki a hittos+vérek figyelm ét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—1« (Ev bérház.) T e le fo n : 186-382, va lam int 
a kerüle ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen. É rsek
ú jvár, Győr, Kassa, M isko lc , Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és fog la lkozta tunk meg
felelő javadalmazással tagszerrőkei. hölgyeket Is

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet polgári leányiskolája és háztar
tási tanfolyama 49 éves, jelentős m últra 
tek in t vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal kö rü lve tt, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. Az 1940— 41. iskolai évre 
havi 50 P ellátási d íjé rt felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel
veszi internátusába a helybeli fiúg im 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást n yú jt az Igazgatóság.
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Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harengszó nyon)dája.]i
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L.aptulajdonoa : 
Dunántúli Luthsr-8zflvetség.

Megjelenik minden vasármp.

81. évfolyáifi.

Ingysn mallöklst tanét alatt 

hét hátanként a KIS HARANQSZÖ,

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A  Hareafeei 
eaarkaeiti-kladóklTataU

G Y Ő R
II ., Petőfi-tér 2.

Előfizetési ára :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

fé lévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikáiba egész évTO 

2 dolláu; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 30,628.

Jézus könyörüleies!
M ikor pedig- látta vala a sokaságot, 

könyörületességre indula ra jtok.
Máté 9 :36.

Ilyen Jézus.
Amikor látta a sokaságot, a' nyomorúságát is látta.
Ilyen ma is.
S velünk is velünk van ma is. Mi nem láthatjuk 

öt, de Ő lát bennünket. S látja nekünk is a nyomo
rúságunkat is. Látja a te nyomorúságodat is, amely- 
lyel olyan tanácstalanul állasz szemben, hogy sírva 
kell fakadnod.

Te öreg, te elerőtlenedett, magányos öreg! Né- 
hány évvel ezelőtt még telve volt a fészek s te a kö
zéppontja voltál ennek a népes otthonnak. Vala
mennyien rád tekintettek. De most üres a fészek. 
S te látod, hogy magadra maradtál.

Igaz, megöregedtél és feledékennyé váltál. A r
ról azonban ne feledkezzél meg, kedves lélek, hogy 
van valakid a mennyben, aki lát és a tekintetével kísér.

Reád szegezve ta rtja  jóságos, hű szemét:
Testvér, légy csöndes szívvel! M i ke ll neked egyéb?
Te beteg, te szenvedő! Jézus veled van és veled 

szenved. Ö megkísértetett mindenekben, hogy segít
ségünkre jöhessen.

Te, aki keservesen bánkódol, mert elvesztetted 
azt, akit szerettél, elfelejtkezel arról, hogy Jézus ott 
állt Lázár sírja mellett és együtt sírt bánkódó test
vérével? a

Jézus ma is lát bennünket is valamennyiünket.
Hogy érzed magad, amint Jézus tekintete reád 

szegeződik?
Sokan megrettennek, amikor Jézus reájuk tekint. 

Szinte semmi sincs, amitől úgy félnének, mint ettől. 
Ezért menekülnek Jézus tekintete elől. S elrejtőznek.

Ez olyasvalami, ami különösképpen könyörüle
tességre indítja Jézust. Nagy az ilyen telkeknek a 
nyomorúsága. De nem nagyobb, mintsem hogy Ö 
ne tudna segíteni rajtuk. Amint azonban közeledik 
feléjük a segítséggel, elfordulnak tőle.

De leginkább azokon indul könyörületességre, 
akik nyomorúságban vannak, óhajtoznak is a segít
ség után, de nem merik azt megragadni az emberek
től való félelem miatt.

Óh, te, aki belefáradtál minden bűnödbe, mene
külj, mint egy madár, a számodra megnyílt szikla
hasadékba!

Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál.

Az Ur napja a vasárnap.
Ezzel a megállapítással azt sze

retnénk kihangsúlyozni, hogy nem 
lehet elhétköznapiasítani a vasár
napot. Ezen a napon meg kell ál
lania az embernek és engednie kell 
az Isten akaratának, amellyel meg 
akarja szentelni az ember számára 
is ezt a napot. Ki akarja emelni 
azoknak a napoknak a sorából, 
amelyekben az ember csak ma
gáért a testiségért él.

De azt is tudatosítanunk kellene 
már egyszer, hogy az Úr napját, 
a vasárnapot nem sajátíthatjuk ki 
magunknak. Istennek tulajdona a 
vasárnap, tehát a rendelkezési jog 
az Istent ille ti és legalább ezen a 
napon annyi tiszteletet elvárhat az 
embertől, hogy alázatosan hajol

jón meg Isten szent akarata előtt.
Mindig, de különösen vasár

nap beszél hozzánk az Isten, 
amikor hirdetteti nekünk az Igét. 
Senkise gondolja azt, hogy az 
Ige hirdetői elvonatkozhatnak at
tól az isteni akarattól, amelyik 
minden ember számára hirdetteti 
ezen a napon az Igét. Isten Szent
lelke elsősorban a lelkipásztorok 
életébe szól bele vasárnaponként,, 
hogy hirdessék az Igét! A lelki- 
pásztornak előbb el kell csende
sednie, hogy annál jobban hangoz
zék az Isten beszéde. Megszólal
nak a harangok és szelíd szóval 
kopogtatnak be az ember ottho
nába, hogy összegyüjtsék az em
bereket o(j.a...akalr az Isten személy

1 ftEfO/Mm e ■a—,, \

szerint is szólni akar hozzájuk. 
Hat napon át elfárad az ember, 
hogy vasárnapokon annál eleve
nebben érintse meg a Krisztus hí
vó szava: Jöjjetek! Milyen feleme
lő lenne a magvar aratás a maga 
sok szomorúságával, ha a vasár
naponként Isten hirdetett Igéjével 
megtelítődve mennének ki az em
berek a mezőre, ahol a gondviselő 
Isten terített asztallal várja az 
embert.

Ha azt akarjuk, hogy az Ür nap
ja legyen a vasárnap, akkor hall
gatnunk kell a hirdetett Igét és 
engednünk kell, hogy Isten Igéje 
életté lehessen bennünk. Hol van
nak már azok a falusi vasárnapok, 
amikor a feketébe öltözöttek se-
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rege vonult a templom útján Isten 
házába? Már csak gyermekkori 
emlékként él bennem az a felemelő 
látvány, amikor evangélikus em
berek sereglettek az Ige hallgatá
sára, mert örömmel adták át éle
tüket az Igének és rajta keresztül 
az Istennek. Csodálatos, hogy 
mennyien emlegetik azokat az ál
dott időket, amikor az Ige vonzó 
erejétől nem tudtak megszabadul
ni az Ige hallgatói, de megdöbben
tő az a megmozdíthatatlanság, 
ahogyan ma még a vágyódó és 
kereső lelkek sem mernek vallást 
tenni az Isten Igéje utáni szomjú
ságukról.

Evangélikus Testvérem! Engedd, 
hogy Isten napja legyen a falusi 
vasárnap! Olvasd el Máté evang. 
11:28—30. versét és imádkozzál, 
hogy hallgatója lehessél a hirde
tett Igének. Ez lesz az áldott fa
lusi vasárnap!

L u k á c s y  Dezső.

Szülő és gyermek.
Irta : Kuszák István.

5. A nevelés a bölcsőnél kezdődik,
A születés pillanatában lezáródik az 

emberi élet legelső korszaka. Az a kor
szak, amikor a gyermek még egészen 
a természet gondozására van bízva, fö 
lötte csupán az édesanyai szív harangoz 
és még el van rejtve az emberek szeme 
s azok közvetlen befolyása elől. Csodá
latos, titokteljes korszak ez, amelyben 
az ember jövő életének alapjait rakja le 
a Gondviselés titokzatos keze. Bár nem

ismerjük azoknak a lelki erőknek útjait, 
melyek a gyermekre e korszakban ha
tással vannak, de az kétségtelen, hogy 
sok tekintetben elhatározó módon be
folyásolják az egyén egész életét. Egy 
bizonyos! Az, hogy egészséges lélek 
csak egészséges, életvidám anya szíve 
alatt bimbózhatik. A leendő anyának 
arra kell tehát mindenekfölött töreked
nie, hogy egészsége zavartalan, kedélye 
vidám, mindenféle aggodalomtól és féle
lemtől ment legyen. Minden túlzás öröm
ben — bánatban, élvezetben — nélkü
lözésben, munkában — pihenésben, nyu
galomban — mozgásban vétek a szen
dergő kicsiny lény ellen.

A születés pillanatában átadja a ter
mészet gondozásra, ápolásra a gyerme
ket a szülőknek s ezzel megkezdődik a 
tulajdonképpeni nevelés. Ettől kezdve 
mindennek, ami első a gyermek életében, 
rendkívül nagy tontossága van.

Az emberi életre szinte alapvető je 
lentőséggel bír az első kiáltás. A légző
szervek ekkor telnek meg elsőízben le
vegővel s az a csodálatos fújtató, mely 
60—80 esztendőn keresztül szakadatlanul 
dolgozik, ekkor kezd először munkába, 
hogy végezze életfenntartó működését. 
A parányi szív már korábban megkezdte 
működését, de a kis tüdő ekkor tágul ki 
elsőízben. Fölötte fontos tehát, hogy 
az a levegő, mely először tö lti meg a 
gyermek tüdejét, a lehető legtisztább 
legyen. Gondoskodni kell a tiszta, friss 
levegőről később is számára, mert a tüdő 
működése csak így lesz tökéletes. Az a 
gyermek, aki nem tanulhatja meg a he
lyes légzést, lelkileg is elsatnyul.

A levegő után a világosság az, mely 
a gyermekre a külvilággal való érintke
zés első pillanatában hatással van. Ez 
nyitja lel ugyanis először a szemeit: azt 
a két kis fénylő kaput, melyen keresz
tül Isten csodás világa majd bevonul a 
lélekbe. A világossághoz apránként, fo 
kozatosan kell hozzászoknia a csecsemő
nek, hogy később azután minél gyak
rabban biztosíthassuk számára a ragyogó

napsugár éltető világosságát. Sűrűn el- 
függönyzött, kicsiny ablakú szobák do
hos félhomályában csak penészvirágok 
fejlődhetnek.

A harmadik dolog, amellyel a gyer
mek már az első napon érintkezésbe 
kerül: a víz. A gyermeknek — bő víz
ben való — rendszeres fürösztése s ru
háinak tisztántartása nemcsak a testi 
egészség szempontjából elengedhetetlen. 
Akinek már kisded korában gyökeret 
vertek lelkében a tisztaság keltette ke l
lemes érzések, az később is kerülni fog
ja a tisztátalanságot. Ennek pedig a lelki 
élet területén is megvannak a maga elő
nyös megnyilatkozásai.

Levegő, napfény, víz! Ez az a három 
életelem, amellyel egyetlen szülőnek sem 
szabad takarékoskodnia.

Az első napokban a levegő a gyer
mek számára a szó szoros értelmében 
vett táplálék is. Azután önmagától meg
nyílik az az életforrás, amelyet tökéle
tesen nem lehet semmivel sem pótolni. 
Az édesanyák soha többé nem férkőzhet
nek olyan közel gyermekeik leikéhez, 
mint abban az időben, amikor a saját 
testükből bugyogó életforrásból táplál
ják magzatukat. „Az anyatejjel szívta 
magába“ — mondja a magyar ember. 
Ezzel a mélységes bölcsességből fakadó 
mondással a mi népünk az egyes embe
rek lelki tulajdonságait szokta jellemez
ni. És ez nem csupán szólás-mondás, ha
nem a legteljesebb valóság. Amikor az 
édesanya táplál, akkor egy darab életet 
nyújt gyermekének. Ez az „élet“ pedig 
nem csupán testi táplálék. Benne van 
abban az anyai szeretetnek, önfeláldo
zásnak, a gyermeki bizalomnak érzése, 
benne van tehát két léleknek csodálatos 
egybekapcsolódása, forró összeolvadása. 
Sajnálatra méltó az az anya, aki ezt az 
életforrást nem biztosíthatja gyermeke 
számára és örökké vesztes az a gyer
mek, aki 'ennek a lelki egybekapcsoló
dásnak nem lehetett a részese. A gyer
mek táplálásával összefüggő egyéb kér
dések tárgyalásával ehelyütt nem fog-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 30

Irta: M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

— Mi lelt téged Gyurka! — rázta fel Ákos a jóleső 
tervezgetésből. M it motyogsz és sunnyogsz?

Gyurka fültövig pirult. Kezével zavartan nyúlt homloká
hoz, de hirtelen vissza is rántotta. Még nyers és sajgó volt 
az estében szerzett horzsolása.

— Nem tudod a szép Hédit kiverni fejedből? — tapin
to tt elevenére a másik.

Gyurka hálásan nézett rá, hogy így átsegítette a vallo
máson.

— Hogy álljak így — komorodott el — véresen, sebesen 
eléje?

— Ha rám hallgatsz, inkább mögéje kerülsz. Vagy jobb 
szeretnél győztes hadvezérként bevonulni?

Dehogy is akart ő ilyesfélét. Szívében egy kép élt és 
mosolygott és hívogatott. Azt szerette volna viszontlátni. Nem 
válaszolt, de a tanács mégis elhatározássá érett benne.

— Titkon jutok hozzá —- döntött félhangosan —. Meg
kerüljük a tábort és hozzá lopakodom.

— Igen ám, de merre vannak a kurucok? — vonta ösz- 
sze a másik szemöldökét.

Hát merre? Messze nem lehetnek. Csak it t  kell ke
resni őket a domboldalban. Van it t  puha, lágyhajlásu völgy 
elég. Csakis it t  rejtőzhetnek. A Murány völgyétől alig két 
kőhajításnyira fogták keresztbe az erdőt. Útjukat zagyva 
patakok metszették át, melyek őrlő, szüntelen símogatásukkal

mély vágásokat ágyaztak maguknak. Az egyik pataknál kém
lelve állapodtak meg. A víz köves partjain lerágott madár
csontok akadtak meg.

— Itt vannak! — szökött ki a szó Ákosból.
A patak valami csodás, mesebeli völgyből zuhogott elő. 

Lapos palasziklák tömbjein siklottak a habok. Néhol két tábla 
rézsut összeért s olyan volt, mintha csatornában folynék. Két
oldalt merész hajlással szöktek magasba félrebillent növésű 
fákkal tűzdelve a sziklafalak. Megindultak a völgyön felfelé. 
Azonban csakhamar átlátták, hogy így egyenesen a kurucok 
karjaiba szaladnak. Bennük pedig más terv szüremlett le. 
Nyeregből szálltak és nekivágtak a szikla falának. A két ló 
kikeresve minden talpalattnyi teret rugatott felfelé a nyak
törő úton. Ők pedig inkább négykézláb, mint állva, gyökérbe, 
sziklába fogódzva kúsztak felfelé. így ju tottak fel a jobboldali 
hegyhátra. Süvegük alól, mint a citromból facsart nedv, 
gurultak alá az izzadtságcseppek.

A hegyoldal tovább egészen domborúan hajlott, úgy 
hogy a völgy mélyét nem is láthatták. Halkan, észrevétlen 
suhantak tovább. Teljesen fülükre bízták magukat.

Szél zúgásán, madarak csipogásán át csendült meg alat
tuk látatlan, rejtetten a sok ember megbúvó közelségét jelző 
nyüzsgő hangyalárma.

— Jó helyben vagyunk! — örvendezett Gyurka.
Kiálló szikla merészen előugró rejtekébe húzódtak visz-

sza. Lovaikat a kő alá terelték. Gyurka tapasztalatból tudta, 
hogy Csillag megérti az ilyesfélét. Időközben ugyan széjjel
néz eleség után, de csak visszatér oda, hol urát elhagyta.

— Csillag, kedves — becézte Gyurka —. I tt  találkozunk!
Az állat megrázta fejét és bólintott egyet kis nyerítéssel.
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lalkozunk. Két gondolatot kívánunk ez
zel kapcsolatban csupán megemlíteni. 
Az egyik az, hogy a gyermekhalandóság 
legfőbb oka a helytelen táplálkozásban 
gyökerezik. A másik pedig az, hogy a 
gyermek rendre szoktatásának már a 
csecsemő táplálásánál meg kell kezdőd
nie azzal, hogy a táplálkozási időt a szü
lő mindenkor pontosan megtartja. Az 
eddig elmondottakból kitűnik, hogy a 
lélek gondozása a gyermek testének 
ápolásával kezdődik s azzal szoros össze
függésben van. Ha a testet edzzük, akkor 
a léleknek is erőt kölcsönzünk. Ha te
hát azt akarjuk, hogy a lélek erős le
gyen, akkor a test számára kell első
sorban biztosítanunk mindazokat a fe l
tételeket, melyek azt erőssé, edzetté te
szik. A fentiekben már felsoroltuk eze
ket a feltételeket. Azok mellett még leg
feljebb a megfelelő ruházkodást — mely 
a bőrlélekzést nem gátolja s mégis me
legen tartja a testet — és a szabad moz
gást kell megemlíteni. A gyermek fe j
lődéséhez különösen a mozgásra van 
nagy szükség. Nem biztosítja azonban 
ezt gyermeke számára az a 
szülő, aki forró nyári időben 
a szorosra kötött pólya kény
szerzubbonyába szorítja cse
csemőjét.

A lélek első jelentkezése 
fontos kötelességeket ró a szü
lőkre. Eleinte csupán egy-egy 
világos tekintet jelzi az liiszii- 
lö tt lelkének ébredését. Néhány 
hét múlva aztán megjelenik 
piciny ajkán az első mosoly 
és szemeiben megjelenik az el
ső ragyogó könnycsepp. Meg
tanult nevetni és megtanult 
sírni. A nevetés és a sírás az 
„igen“ és a „nem“ a gyermek 
számára. Mindkettő végigkísé
ri az életen. Gondoljon min
den szülő ezekben a napokban 
arra, hogy az ő helyes, vagy 
helytelen nevelésétől függ, 
hogy a gyermek életében me

lyikből lesz több : a sírásból, könny- 
hullatásból-e, avagy a derűs öröm
ből és boldogságból! Az alapot sok 
tekintetben éppen ebben az időben 
kell lerakni, amikor a lélek még csak 
bontakozni kezd. Főleg attól kezdve, 
amikor először tud már valamit szívből 
megkívánni, a néki nem tetszőt pedig 
határozottan visszautasítani, amikor a 
harag, a düh jelentkezik nála s kezd kis 
méregzsák lenni. Amit ekkor elmulaszt 
a szülő, azt talán sohasem fogja pótol
hatni vagy helyrehozhatni. Ebben az idő
ben dől el, hogy gyermekünkből türel
metlen, elkényeztetett, makacs zsarnokot 
nevelünk-e, avagy rászoktatjuk arra, 
hogy nem történik minden az ő szeszé
lyes akarata szerint. Két dolgot kell eb
ben az időben minden szülőnek jól meg
tanulnia: a mérgeskedő gyermek figyel
mét másra terelni és tudni őt magára is 
hagyni. Mindkettőhöz nagy önuralomra, 
önfegyelmezésre van szüksége a szülő
nek. Minél haragosabb a kicsi, annál 
gyengédebbeknek és annál leleményesebb
nek kell nekünk lennünk. A gyermeki

A Tessedik Sámuel Népfőiskola épülő házai 
Nagy tárcsán.

lélekben megvan a magáramaradás és 
a magával való foglalkozás tudománya. 
Rendszerint azonban a felnőttek nem 
engedik őt e tudományban gyakorolni 
magát. Azt hiszik, hogy unatkozik s 
mindig foglalkoznak vele. Telerakják 
bölcsőjét a legkülönfélébb játékszerek
kel abban az időszakban, amikor a gyer
mek még saját magán, vagy a környe
zetében a csodálnivalók sokaságát fedez
heti fel. Az élet első hónapjaiban ugyanis 
ezerféle felfedezés ragadja meg a kis 
gyermek lelkét. A saját lábát úgy szem
léli, mint a legragyogóbb játékszert s 
addig próbálja szájába venni, míg végre 
a nagy művészet sikerül neki. Mi fel
nőttek nem is sejtjük, hogy mi minden 
okozhat egy ilyen kis gyermeknek örö
met s ezért mindenféle mesterkélt, a 
gyermeket fárasztó módon és eszközök
kel vagyunk sokszor terhére s ezzel mi 
magunk tesszük őt zsarnokká. Később 
ugyanis már megköveteli, hogy foglal
kozzanak vele.

(Folytatjuk.)

Színes c e llá k .
Nem börtönről van szó! 

Mégcsak nem is zárdáról! Ha
nem a Magyar Keresztyén 
Leányegyesületek tihanyi üdü 
lőházáról, amely évek óta vég 
zi áldott szolgálatát, ezidér 
pedig első ízben lett a leány
egyesületek országos konfe
renciájának színhelye.

Senkit sem akarok bántani, 
de nem hiszem, hogy még egy 
ilyen kedves egyesületi ház 
volna a Balaton partján. Nyo; 
ma sincs annak a ridegségnek, 
ami a közületek többé-kevésb- 
bé gazdátlan házait jellemezni 
szokta. A tihanyi leányüdülő 
a gyakorlati használhatóság és 
hangulatos szépség példaszerű

— Azt mondja, hogy érti! — csodálkozott Ákos.
— M iért ne értené?
Lassan indultak meg a hangok felé. A völgy it t  kissé ki- 

szélesedett, hogy tábort kényelmesen lehetett ütni. Ügy álltak 
a sátrak, mint lenn Csevegőnél. Szép rendben, egyenes so
rokban. Középütt sziporkázva, magasra csapva lobogott a 
tábortűz. Vörös fényében foglyok és katonák sötét kör
vonala imbolygóit.

A két barát a szürkülés ellenére is jó l átlátta az egész 
terepet. Veress Jani, a visszamaradt hadnagy sas orrával, v i
lágító színtelen szemével, len hajával nyugtalanul szimatolt 
körös körül. A tűz körül járkált, majd a katonák után nézett, 
bekukkantott az egyik sátorba. Róza tente és Joáchim úr té r
tek vele vissza. Hosszú nyársakon húst kezdtek pirítani. A 
hadnagy valamit érezhetett. Lerítt róla az izgatottság. Körül
járta az egész terepet. Felnézett a keleti és nyugati őrhöz, 
kik a völgy két irányát strázsálták. Rosszat sejtve került me
gint a tűzhöz és ő is nyársat húzott elő.

— M i baja a tisztnek? — nézett körül Ákos. De még 
tőlük, a magasból sem lehetett semmit sem látni. Csupán a 
békés megszokott este árnyai lopakodtak elő.

— Hol lehet Hédi? — ráncolta Gyurka homlokát. És már 
meg is indult. — Maradj it t  — súgta társának. Leereszkedett 
a patak mellé és óvatos mozdulatokkal került a sátor mögé, 
melyből kevéssel elébb a várurat és rokonát látta távozni.

— Itt vagy, Hédi? — emelte meg a ponyva egyik elföl
delt oldalát.

— Ki az? — sikkantotta a leány.
— Kerekes György! — suttogta — aki tegnap elrabolt.

Hédi csöppet sem csodálkozott. Belülről került közelebb 
a sátorlap fe lnyitott oldalához.

— Éreztem, hogy el fogsz jönni! — vallotta meg — 
Vártam!

— Derék pajtásaim szabadítottak meg — kezdte a fiú 
fektében felkönyökölve. — Valami idevonzott. . .  hozzád.

Egy ideig csend volt.
— A leghelyesebb lenne — indította meg Hédi a szót — 

ha most velünk maradnál és Murányba jönnél.
— Nem lehet! — tö rt ki Gyurkából — nem tudod, mit 

kívánsz! Rengeteg a tennivaló!
— Védtelen lányokat foglyul ejteni s rajtuk váltságot 

követelni?
— Jól tudod, hogy igaztalan vagy!
— Mond el az igazságot.
— Nem vagyok a magam ura, ígéretek kötnek.
Most már mint a folyó árja buzogott belőle a magya

rázat. Kiteregette a lelkét, mint a frissen mosott inget. E l
mondta édesapja sorsát, beszélt Imre grófról, a vallásszabad
ságról. Terveikről, magasztos céljaikról.

— Nem mehetek én Murányba. Annyi volna az, mintha 
mindent felednék, ami eddig szent volt előttem. Hanem ígére
teimhez még egyet veszek. Vissza jövök Murányba, ha te is 
akarod, amikor munkámban előbbre jutottam.

Hédi o tt benn a sátorban szívére szorította kezeit, mert 
erősen kezdett dobogni.

— Várni foglak — rebegte. — Tudom, hogy szavadat
állód.

Folytatjuk.
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egysége. A jéggyártól kezdve a külön
böző színű bájos szobácskákig minden 
a vendégekért van.

A mostani első ott tartott országos 
konferenciára Szombathelytől Ceglédig, 
Kassától Győrig majdnem 100 leány se
reglett össze, hogy saruját leoldva, hét 
napot töltsön Krisztus lábánál.

A színes cellák háza bizonnyal sok 
áldást sugároz szét!

A színes cellák háza várja a sápadt 
arcokat és sápadt lelkeket, hogy falai 
közt színt kapjon az arc is, meg a lé
lek is! Sz. J.

Pedagógus evangélízácíó 
Miskolcon.

Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök 
hívó szavára 74 tanító, 60 tanár, 8 le l
kész jö tt el Miskolcra az ország min
den részéből. Legyőztek földrajzi távol
ságokat, emberi kényelmet, egyházkerü
letek magas kerítéseit, társadalmi válasz
falakat s együtt keresték Istennel való 
találkozásukat. Istennek gazdag áldása 
nyugodott az evangelizáción és 150 pe
dagógus Istennel való találkozása hisz- 
szük, hogy evangélikus iskoláinknak 
mérhetetlen hasznára lesz.

A következő sorokban Túróczy Zol
tán püspök evangélizáló előadásainak 
morzsáit szedtük össze, hogy gondola
tai áldást jelenthessenek mások számá
ra is.

*
Jó pedagógus az, aki mint ember is 

megállja a helyét. Kiszámították, hogy 
az emberiség életének 3800 évéből össze
sen csak 200 év volt békés. A keresztyén 
ember életében nincs béke, állandó a 
harc. A keresztyénség azonban sok he
lyen csak romantika, pedig tudnia kell 
mindenkinek, hogy a mennyországba 
harctéren át vezet az út. Az ellenség, 
akivel harcban állunk: az ördög, a világ 
és saját testünk.

•

A világ a sátán külön csapata A világ 
szép, Isten szeretetét és hatalmát h ir
deti, k i az emberre gondolva teremtet
te ily széppé. Az ember bűnbeesése ka
tasztrófába sodorta a világot. A világ 
egyik része öncélokat keres, a másik só
várogva várja a megtérést. Ne engedd, 
hogy a világ a fejedre nőjjön! Ne a pén
zed, vagyonod, dicsőséged parancsoljon 
néked,.hanem megfordítva! A próba ez: 
le tudsz-e mondani róla? Amiről le 
tudsz mondani, az a te szolgád, amiről 
nem tudsz lemondani, annak te vagy a 
szolgája. A világ szerelme észrevétlen 
lassúsággal csúszik be életünkbe s ez 
teszi veszedelmessé. Vigyázz a szemed
re, mert a szem a bűnnek a legtitkosabb 
kamrája. Add oda a szemedet az Ür 
Jézusnak, hogy azt nézzed csak, amire 
ő mutat rá. Vigyázz a gátlás nélküli 
öröm vágyára, mert ez veszedelem a 
gyermek és a felnőtt számára is! Az 
élet nem élvezet, az élet kötelesség, 
amelynek elvégzése után jöhet csak a 
mérsékelten beosztott öröm. A tisztá
nak minden tiszta. A tisztaság határán 
túl egyetlen lépés is: életveszedelem. 
Benne vagyunk az ellenséges világban,

itt van a helyünk, de: nem e világból 
valónak lenni, ez a kötelességünk.

*
Isten fegyverei furcsák, nem olya

nok, amikre az ember gondol. A világ 
megmosolyogja Isten fegyvereit, de 
Isten gyermekei e fegyverekkel győz
nek. A keresztyén ember derekán min
dig rajta van a szolgálati öv. Vegyük 
fel az igazlelküség övét és legyünk 
őszinték önmagunkkal szemben. Ne be
csüljük túl magunkat, akkor nem érez
zük magunkat boldogtalannak. A talen
tumok tisztánlátása ad erőt kötelessé
geink teljesítésére. Igazmondásunkból 
sugározzák a szeretet és felelősség. Sze
retni a bűnöst és gyűlölni a bűnt: ez 
Jézus pedagógiája s ez legyen minden 
ember álláspontja.

#
Abban a perben, amely Isten előtt 

fo ly ik a mi ügyünkben, érdemeinket 
nem lehet mellvértnek használni. Isten
nek Krisztusban megjelent megigazító 
kegyelme az igazság mellvasa. A ke
gyelem nem abban áll, hogy bűneinket 
Isten meg nem történtnek tekinti, ha
nem, hogy megengedi, hogy bűneink 
terhét más vegye magára. Isten bűn
bocsátó kegyelme mindent és egészen 
elfedez és megbocsát. Köd a mi bűnünk, 
azért nem tudunk tájékozódni, de át
töri a nap, eltűnik a köd. Rásütött az 
Isten kegyelme. Boldog az, kinek ha
missága megbocsáttatott.

*
A szolgálatkészség saruja hiányzik 

Isten gyermekeinek lábáról. Isten előtt 
nem lehet elválasztani hivatali- és ma
gánéletünket. Az áldás megőrzésének 
egyetlen útja: az áldás továbbadása. Vá
logatás nélkül kell vállalnunk a köte
lességeket. A szolgálatkészség saruja az 
engedelmesség saruja is. Nemcsak ro
hamra menni kell tudni, de állni is kell 
a vártát. Isten katonájának lenni k i
váltság és dicsőség. M it látok jobban: 
jogaimat, vagy kötelességeimet? Ha fái 
valami, ha életünk egy darabját elveszi 
Isten, nyugodjunk bele, így illünk Isten 
épületébe! Az embereknek nem az fáj 
legjobban, hogy nincs ruhájuk, nincs 
cipőjük, hanem az a fájdalom, ha nincs 
szív körülöttük. Húzzuk fel a békesség 
saruját, angyallá tesz bennünket!

*
A hit nem látott dolgokról való 

meggyőződés. A győzelmi h it a keresz
tyén ember szent dacában jelentkezik.

A Sátánnak nincs nagyobb öröme, 
mintha elkedvetlenedett embert lát. 
Szent daccal álljuk a vártát és Isten meg 
fogja mutatni áldását munkáinkon.

*

Az üdvbizonyosság a koronája annak, 
amit egyenruhaképpen akar adni az em
bernek az Ür. Az üdvösség nem halál 
utáni körülmény, hanem Istennel való 
kapcsolat megjelölése. Az emberiség 
történelme nem más, mint harc az iidv- 
bizonyosságért. Aki vállalja a keskeny 
út kockázatát, az életre és üdvösségre 
fog jutni.

#

A kard: Isten igéje. Biblikusság nél
kül nincs evangélikusság, de csak biblia
ismerettel nem szabad megelégednünk. 
Az Isten igéje kenyér és kardnak is

csak az tudja használni, aki kenyérnek 
is használja. A bibliát reggel olvasd, 
az Isten ezerszer vissza tudja adni azt 
az időt, amelyet neki áldozol reggel. 
Imádsággal kell kezdeni a bibliaolvasást. 
Olyan csendesen kel! olvasni, hogy meg
szólalhasson mellette a lelkiismeret 
hangja és Isten magyarázata. Nem sza
bad úgy olvasni, hogy az ítélet mindig 
csak mások számára olvassuk ki. Ne 
akadj meg azon, ha valámit nem is
mersz a bibliában, a bibliát legjobban a 
Sátán ismeri. Kössed fel az Ige kard
ját és harcolj a győzelemig!

*

Isten harcainak fegyverei között 
fontos helyet foglal el az: imádság. Az 
még nem érdem, hogy az ember Isten
hez szól. Amit ember cselekedhetik, a 
mi szemünkben mindig több, mint amit 
Isten cselekedhetik. Minden fegyvert 
nélkülözhetünk, csak a mieink értünk 
való imádságát nem. Az Isten jó peda
gógus, nevelni akar bennünket. Nincsen 
semmitek, ha nem kéritek! Az „áldást“ 
kell kiverekedni Istentől imádságaink
kal. Amelyik pillanatban megáll az 
imádság, megáll az áldás is. Ha nem 
tudsz imádkozni: térdelj le! Az ős el
lenség a hálaadó embertől menekül. 
Megaláz néha Isten, mert már nagyon 
pajtáskodunk vele. Mindenkiért kel! 
imádkozni. A munka a tied, de az ál
dást úgy kell kiharcolni Istentől. M i
nél magasabban van valaki, annál na
gyobbak a harcai.

*
Az utolsó fegyver a nagy harcban 

a Bárány vére. —- Nézd meg Krisz
tust a kereszten és légy a legmélyeb
ben megilletődve. A helyettes elég
tétel azt jelenti, hogy Krisztus nem
csak valamit szenvedett el helyet
tem, hanem mindent elszenvedett, amit 
nekem kellett volna szenvednem. Nem 
az a legnagyobb büntetés, amit nekem 
magamnak kell elhordoznom, hanem az, 
hogy akit szeretek, az szenved énhelyet- 
tem. Tudni akarod, hogy mi a bűn? Ne 
a börtönökbe menj, állj a Kereszt elé!

Keresztyén embernek nem szabad el
nézni és engedni, hogy emberek men
jenek a kárhozat felé. Ha nem állsz 
Jézus mellé tanúnak e világban, Jézus 
sem, áll tanúnak melléd a másvilágon. 
Mártíromság nélkül nincs bizonyság- 
tétel. Amíg néma a keresztyénségünk, 
sokkal könnyebben hagyjuk o tt Krisz
tust. — A bizonyságtevők fontosabbak, 
mint a szónoklók!

*
Mennyi szenvedést vagy hajlandó 

vállalni a Krisztusért? Ne kíméld az 
életedet! Nem pillanatnyi lelkes oda
adásban, hanem állandó elégésben! —- 
Ami egyszer bűn bennünk, azt el kel! 
intézni Jézussal! Elintézetlen kérdések
kel békességedet intézed el teljesen. —- 
Keress magadnak közösséget! Lelki kö
zösség nincs őszinteség nélkül. Keresni 
kell a közösséget a házunk népével. 
Á llj munkába, akármilyen kicsiny is ez. 
Aki meg akarja tartani életét, elveszti 
azt, aki feláldozza életét, az megnyeri 
azt!

Fodor Kálmán.
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Egyházi énekeink 
múltjából.

V III.
Apóst. csel. 2:17.

így  é rtjük  meg a Sztárai Mihályról 
fe ljegyzett történetet, ak irő l azt mond
ja rektora, Pathai Sámuel: „O tt énekel- 
gete Laskón (Tolna megye) a templom 
dombján az Isten embere szép piros haj
nalban, m ikor a dologtévő nép a me
zőre mene. O tt énekelget magas tenóri 
hangján, m it hegedőjén kellemetes har
m óniákkal kísérget vala nagy buzgóság- 
gal.“  (Lampe-Ember: Hist. Eccl. Ref. 
796. I.) De Sztárai éneke minket is hívo
gat. Üssük fel énekeskönyvünket (Dt. 5.), 
megtaláljuk abban, am it énekel:

„Mely igen jó az Úristent dicsérni, 
Felségednek, ó Uram, énekelni.
Szent nevedet dicsérvén emlegetni, 
És mindenkor ez világon hirdetni.“

Apró töriéneteK.

Bosszú ö e / y e / í  szeretet.
A finn-orosz békekötés folytán na

gyobb finn területek kerültek orosz 
kézre. Ilyen területen, Hangőben történt, 
hogy egy öreg asszony, amikor mene
külni kellett neki, háza elé, amelyben 
az életét leélte, ezt irta: „Vigyázzanak 
az én kedves házamra, amit önöknek 
hagyok!"' Amikor tudtára adták, hogy 
egyik szobában gyermekjátékok van
nak, bizonyára feledékenységből hagyta 
ott őket, azt válaszolta: „Akarattal hagy
tam ott, hogy örömöt szerezzek az eset
leg odaköltöző orosz gyerekeknek." Ál
talában Hangőben sok orosz nyelvre 
fordított bibliát hagytak a távozó fin
nek. Bosszú helyett íme, missziói fele
lősségből fakadó szeretet!

Nem íjul meg a vallás.
Az oroszországi Istentelenek Szövet

ségének sehogysem sikerül a vallást ki
ölni az emberek leikéből. Egyik most

A 92. zsoltár alapján Irta Sztárai M i
hály ezt az éneket, dallama Tinódi egyik 
dallamával rokon. M ire az ének 14. ver
se elhal a prédikátor ajkán, a nép meg
mozdul, kapa-kaszáját a templomkerítés
nek támasztja, begyül a templomba, vár
ván a szomjúhozott magyar igét. Sztárai 
beszéde kemény, hideg, de igazat mond: 

„ím e Isten büntet titeket, mert pogá- 
nyok lettetek.“

A kérges szívek megpuhulnak, meg
történ görbéd az egész templom az Ür 
asztalához, térdre hullva, töredelmesen 
zengik nagy fennszóval a „deák d ik tá
tum után“  indulva, Luther szép énekét:

„Atya Isten, tarts meg minket,
És szent Igédben hitünket,
Rontsd meg mi ellenségünket,
És minden kegyetleneket.“

(Dunántúli énekeskönyv, 254.)
Azután gyónást tesznek főhajtással s 

veszik az Úr vacsoráját két szín alatt, 
így énekelve:

megjelent munkájukban maguk beisme
rik, hogy Szovjetföldön nem halt meg 
a vallás. Sokan vannak, akik minden 
alkalmat felhasználnak, hogy megőriz
zék és terjesszék az istenhitet. A vallá
sosság ápolásának megható példáit lehet 
látni. íme egy ilyen példa: Egy lelkész 
észrevette, hogy a cipőtisztítók az utcán 
mindig sokat beszélgetnek „ügyfeleik
kel" mindenféle tárgyról. Elhatározta, 
hogy ezt a tapasztalatot felhasználja. 
Cipőtisztító lett és az emberek cipőit 
súrolva és fényesítve most beszélhet ne
kik Istenről, krisztusról és annak egy
házáról. Ahol így dolgoznak, ott nem 
halhat meg a vallás!

3  Karangszó evangélikus né
pünk lapja. —

Dilit teszel a zé rt,'  hogy tényleg 
az legyen és az egész országban 
minäennft elferjeájen ? 7

TERJESSZÜK A „HARANGSZÓ“-t!

OLVASSUK A BIBLIÁT

J ö v e v é n y e k  re m é n y s é g e .
V. V ig y á zó  rem én ység .
(I. Pét 4:7— 11; 5:1— 14.)

Júl. 7. — I. Pét. 4 :7—9. Imádkozás, 
szeretet. A keresztyén reménység józan
ságát már megismertük, midőn általános 
világi kötelességtudásét számba vettük. 
A keresztyén embernek azonban, m int 
mennyei jövevénynek, mennyei kincseire 
külön is józanul vigyáznia kell. Ez a 
gyülekezetben történik! Éppen dicsérő 
reménységünk ösztönöz arra, hogy v i
gyázzunk imádkozásunkra, egymás iránti 
állandó szeretetünkre, a jószivve! való 
vendéglátásra. Ezek hiánya ne vádolhas
son minket az utolsó napon!

Júl. 8. — I. Pét. 4:10— 11. Istent di
csérő sáfárkodás. Semmi ttágyobb zálrv 
ga a jövendő dicsőségnek, m int a Szent
lélek sokféle kegyelmi ajándéka, szét
szórva a gyülekezetben. Micsoda prédi
kátorok születtek ebből a közösségből! 
És m ily csodálatos szeretet-szolgálat tá
madt belőle századok ámulatára! Ezek
ből az ajándékokból nekünk is jut. Jaj, 
ha a magunk dicsőségére igyekszünk fe l
használni őket. Csak sáfárai lehetünk.

Júl. 9. — I. Pét. 5 :1 — 4. Példaadó 
pásztorság. A gyülekezetek vezetése kez
detben néhány kiválasztott idősebb ke
resztyénre, a presbiterekre vo lt bízva 
Ezeket in ti az apostol: legyenek igazi 
pásztorok. Vagyis hűséggel, önzetlen
séggel, felelősséggel gondoskodjanak a 
rá juk bízottakról. Kedvetlen munka, 
nyerészkedő szándék, se uralkodnivágyás 
ne találtassák közöttük, mert ez nem 
pásztori példaadás. Ma elsősorban le lki- 
pásztorokra illenek ez igék. De a többi 
egyházi tisztviselőkre is. Vigyáznunk kell 
egymásra!

Júl. 10. — I. Pét. 5, 5. Alázatos en
gedelmesség. Az idősebbek vezetésére 
van bízva az ifjúság. Az ifjaktól meg 
kell kívánni az engedelmességet. Per
sze alázatos ifjúság csak alázatos gyü
lekezetben nő fel. Ezért a gyülekezet 
valamennyi vezetett tagjától megköve
telendő, hogy „fe lö ltse“  az alázatossá
got, m int ahogyan fe lö lti, fe lkö ti a 
rabszolga a kötényét, jeléül annak, 
hogy szolga és nem úr. Jézus is azt 
tette, amikor megmosta tanítványa lá
bait. Ez már egészében áll a mi gyüle
kezetünkre is s valamennyiünkre.

Júl. 11. —  I. Pét. 5, 6—7. Hit a 
Gondviselőben. Míg reménységünk a fö l- 
magasztalás napján be nem teljesedik, 
addig megnyugvással, bizakodó hitte l 
kell elfogadnunk a Mindenhatótól sor
sunkat. Bármi érjen, nincs okunk ide
ges aggodalomra, kapkodásra, homlok- 
ráncolásra. Gondok nélkül nem lehe
tünk. De gondjainkat bátran rávethet
jük a Gondviselőre! Hiszen neki nem 
mindegy, hogy mi lesz velünk. Szívén 
viseli, hogy elérjük célunkat, az üdvös
séget.

Júl. 12. — I. Pét. 5. 8—9. Harc az 
ördöggel. Isten gondviselése nem jelenti 
azt, hogy nekünk már semmi tenni
valónk. Az üdvösség közelsége nem jo 
gosít fel a lankadásra. Ellenkezőleg, 
mennél közelebb az Istennek országa 
Hozzánk, annál súlyosabban kísért ben
nünket az ördög, hogy az utolsó perq-

Ezt az éneket együtt énekeltük a re
formátusokkal 1800-ig úrvacsoraosztás 
előtt. Végül a pásztor áldást mond s zeng

az ének: ez is közös ének volt. A re fo r
mátusok ma is éneklik:

rr\

Oszlik a nép, érzi, megtalálta Istenét, prófétát adott néki az Isten.
Elefánty Sándor.
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ben még elnyeljen Isten elől. Remény
ségünk vigyázó legyen! Á lljon ellene a 
gonosznak. Erősítsen bennünket egyéni 
küzdelmünkben annak tudata, hogy 
mindenütt a nagyvilágban ugyanezt a 
harcot harcolja a gyülekezet.

Júl. 13. — I. Pét. 5, 10— 14. Igaz ke
gyelemben. Isten a kegyelemnek Istene. 
M i, Isten választott jövevényei, ebben 
az igaz kegyelemben állunk. Ebből a 
forrásból fakad számunkra minden. A 
fényes reménység, a csodálatos Jövendő 
várása éppen úgy, m int az az erő, az a 
kötelességtudat, az a vigyázás is, mely 
bennünket dicsőségünk célja felé visz. 
A Krisztus Istene, Ő a mi jövevénysé- 
giink reménysége! „övé  a dicsőség és 
a hatalom örökkön örökké. Ámen.“ 

Scholz László.

PORSZEM VAGYOK. ..
Nagy Isten! Az égre nézek,
Este fénylő csillagok 
Milliói mutatnak rám:
Milyen parányi vagyok!
A napsugár fényes útján 
Gondolatom gyorsan száll. . .
De végtelen magasságig 
— Érzem — oda nem jut már.
Itt kell nekem megmaradnom 
A földön ■— egy porszemnek, — 
És imádni csodálatos,
Teremtő két kezedet!

Gulyás Jánosné.

K A R C O L A T O K  

Áldott tolongás.
Egy kisebb falusi gyülekezetünk

ben elárvult három kis gyermek. 
Egy év leforgásában vesztette el 
apját, anyját.

Nehéz ügyüket a lelkész vette 
fel. Elhatározta, hogy érdekükben 
megmozgatja a gyülekezetei. A 
szószékről felszólította a híveket: 
ki hajlandó az árvákat egy-egy 
évre elvállalni? Istentisztelet után 
megindult a nép a Ielkészlak felé. 
Áldott tolongással egymásnak ad
ták a kilincset. „Én is, én is." A 
vége az lett, hogy a három kis 
árva eltartása tíz évre biztosítva 
van. Azóta valóságos ébredés in
dult a gyülekezetben.

íme, így kell az árvák dolgát el
intézni. Nem az a megoldás, hogy 
a gyülekezet magára hagyja az ár
vát, vagy ha törődik vele, az csak 
annyiból áll, hogy igyekezvén 
megszabadulni tőle, idegenben he
lyezi el, — lehetőleg ingyen. Ha
nem az a megoldás, hogy az árvá
kat lássa el maga a gyülekezet.

Mert az igazi hitközösség min
dig szeretetközösség is!

HETI  KRÓNI KA

Nagy csapás érte Kormányzónkat 
és családját. Leánya, gróf Károlyi 
Cyuláné, Horthy Paulett hosszas 
szenvedés után meghalt. Az egész 
ország mély gyásza kísérte utolsó 
útján a kenderesi sírbolt felé. Isten 
adjon szeretett Kormányzónknak és 
családjának a nagy fájdalomban vi
gasztalást.

Kormányzó úrnak leánya elhunyta 
alkalmából sok államfő fejezte k i rész
vétét. — Az angolok elleni nagy tám a
dások megindulását keleten egészen 
váratlan esemény követte. Szovjetorosz- 
ország 24 órás ultimátumban követelte 
Romániától Besszarábia és Észa'k-Buko- 
vina átadását. —  Románia a kívánt te 
rületeket azonnal átengedte, úgyhogy 
az orosz csapatok már be is vonultak 
a nevezett területekre. — Ezzel egyidő- 
ben Bulgáriában revíziós megmozdulá
sok voltak. Románia egész haderejét 
mozgósította. —  Romániában egyéb
ként véres tüntetések vannak. N agy
arányú zsidóellenes mozgalom van Bu
karestben. Többszáz kommunistát 
agyonlőttek. Az izgalom egyre nő, k é t
ségbeesett közhangulat le tt úrrá az em
bereken. — Anglia elleni nagy tám a
dás előkészítése vizen, földön, levegő
ben egyre fokozo tt ütemben fo ly ta tó 
dik. Anglia katonailag k iürítette a La- 
Manche csatorna szigeteit. — Az olasz 
és angol hajóhad első nagy összecsapá
sa Kréta szigeténél volt. -— Megdöb
bentő hírét közli az olasz főhadiszállás 
Ita lo Balbo tábornagy, Libia főkorm ány
zója hősi halálának. Légi harcban lő t
ték le kilenc társával együtt. Magyar- 
ország nagy és hű barátjá t gyászolja 
benne.

a z  e g y h á z i  e s z t e n d ő

Szentháromság u. 7. vasárnap.
85. Z s o ltá r  8 14. v.

Szabadílást kér a zsoltáríró. Szaba- 
dítást kérjünk mi is. Egyéni, családi, 
egyházi és nemzeti életünk számára egy
aránt. Isten szabadítson meg bűneink
től, ellenségeinktől! Ne felejtsük el, 
Isten szabaditása azokhoz van közel, akik 
ő t félik. Térjünk azért Istenhez, féljük 
őt, hogy elnyerhessük az ő  szab ad I- 
tását.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy érvényt szerez igazságosságá

nak s nem engedi elbukni, akik Benne 
bíznak.

Hogy igéjében igazi békességet ad 
az ö népének.

Hogy megszabadítja azokat, akik 
bilincseikben őrá várnak.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Vezesse és őrizze meg népünket az 

Ö félelmében.
Teremtsen e földön igazságot és bé

kességet.
Adja és áldja meg a látható és lát

hatatlan lélekmezők termését.

H Í R E K

Egyházunk részvéte a Kormányzó 
gyásza alkalmából. A Kormányzó Ür ö - 
főméltóságát és hitvesét leányuk elhuny
téval ért fájdalomban a magyarországi 
evangélikus egyház is mély megindult- 
Sággal osztozik. Egyházunk nevében 
Radvánszky A lbert báró dr. m. k ir. t i t 
kos tanácsos, egyetemes felügyelő rész
véttáviratot in tézett öfőméltóságához.

Egyházmegyei felügyelő iktatása. A 
budapesti egyházmegye közgyűlése Ke
mény Lajos esperes elnöklete mellett 
ünnepélyes keretek között ik ta tta  h i
vatalába dr. V ladár Gábor titkos  taná
csos, kúriai tanácselnököt, eddigi má- 
sodfelügyelőt. Az új ehm. fe lügyelőt 
Kemény Lajos esperes üdvözölte, mél
tatva mint országos jogászt, s az ev. 
zsinat törvényelőkészítő munkájának 
egyik főerősségét. Ugyanakkor köszö
netét fejezte k i a távozó felügyelőnek, 
Tomcsányi V ilm os Pál titkos tanácsos
nak.

Vallástanításunk megújhodása szem
pontjából jelentős hírrel szolgálhatunk. 
A soproni alsó evangélikus egyházme
gye tanítóegyesülete A jkay István dr. 
egyházmegyei fe lügyelő 100 pengős ado
mányából ju ta lom d ija t tűzött k i egy 
vallástanítási óra módszeres leírására. 
A pályázók mind tanúságot te ttek ar
ról a buzgóságról, amely szükséges az 
új vallástanítási tanterv és utasítás gyö
keres végrehajtásához. Nyilvánvaló le tt, 
mennyire szívük ügyévé tudják tenni 
egyházi iskoláink tanító i az igazi evan
gélikus vallástanítást. Oktatási készsé
gük, tanítói hivatásukban való hűségük 
alkalmasokká teszik őket arra, hogy 
hathatósan, sőt elől járva vegyenek részt 
az elemi iskolai vallástanítás m egújítá
sában. A ju ta lom díja t megosztva Buti 
Sándor (Vásárosfalu), Koczor Ferenc 
(Jobaháza) és Neszmélyi Péter (M ihá
ly i) kapták.

Rádióelőadás Ráth Mátyásról. Ku
szák István soproni gyak. isk. tanár jú 
lius 8-án 16 óra 15 perckor Budapest I. 
hullámhosszán „R áth Mátyás, az első 
magyar hírlapíró“  címmel előadást ta rt 
Ráth Mátyás vo lt győ ri evangélikus le l
készről, az első magyarnyelvű újság 
megalapítójáról. Az előadásra fe lh ív juk 
olvasóink figyelmét.

Felvétel a Soproni Evangélikus Lí
ceumi Diákotthonba. A kik  . a soproni 
evangélikus líceumban (gimnázium) 
óha jtják  taníttatni és az intézet meg
szentelt hagyományainak szellemében 
akarják részesíteni fia ika t, fe lh ív juk 
azok figyelmét a Líceumi D iákotthon 
Fiúinternátusára. A felvételhez szüksé
ges bélyegtelen folyamodások a D iák
o tthon  igazgatója (vitéz Magassy Sán
dor, Sopron, Hunyadi János-utca 6.) cí
mére küldendők. Tartásdíj évi 610 P, — 
dunántúli evangélikus lelkészek és taní
tó k  gyermekeinek évi 570 pengő, — 
m elyért a növendékek lakást, napi ö t
szöri étkezést, fű tést (központi fűtés), 
világítást, fürdést, mosást, takarítást, 
rendszeres orvosi, fogorvosi és ta 
nulmányi felügyeletet kapnak. A ta r
tásdíj mindig előre, kérelemre ha
vonta is fizethető. Válaszbélyeg mellék
lendő. Bővebb felvilágosítást készséggel 
nyújt a Diákotthon igazgatója.
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A Kispesti Evangélikus Ifjúsági Egye
sület június 23-án zárta le szorgalmi 
ide jé t egy műsoros szeretetvendégség- 
gel. Közének, imádság, előadás, szava
latok, karének, jelenetek, tették ked
vessé az együttlétet az ifjúság és gyü
lekezet között. Az elm últ tíz hónap 
a la tt az egyesület 35 ülést ta rto tt, m int
egy 650 résztvevővel. Az estéken befolyt 
400 pengő. A tisztán maradt jövedelem
ből karácsonyi felsegélyezésre ju to tt 40, 
Finn Vöröskeresztnek 10, Árvízkárosul
taknak 10, Népfőiskolának 10, az esz
te rgom i és Rákóczi-telepi templomépí
tésre 10, két belmissziói munkához 10 
pengő. A Budapest-Szobi-utcai Evan
gélikus Tanonc és Dolgozó Leányott
honnak 6 pengőt kü ldö tt és 9 bentlakót 
vendégül lá to tt az egyesület. Kará
csonyra 5 iratmissziós csomagot kü ldött 
az amerikai magyar evangélikus gyüle
kezetekbe. Perselyben g yű jtö tt a Kül- 
missziói Egyesületnek. E lkü ldö tt 15 kö
te t könyvet a Rozsnyói Evangélikus Ke
reskedelmi Iskolának, 5 kötetet a Sop
ronból jö tt  felhívásra a .megindított 
fa lusi if j. vándorkönyvtár megalapozá
sához. Vendégül lá tta  a csepeli és lő- 
rinczi ifjúságot. Képviseltette magát a 
KIÉ és Népfőiskola közös februári téli 
táborán. Részt vett a Budapest-Deák- 
té r i április 14—21-ig ta r to tt evangelizá
ciós héten. Virágvasárnapján közösen 
vettek a tagok úrvacsorát. Két tag va
sárnapi iskolai munkába kezdett, ez 
esztendőben énekkart létesített, s egy 
nagy ajándékozó sírjá t is gondozásba 
vette.

H ATÁR OKON TÚL
Finnországot újabb csapás érte. A 

Komo melletti Klimasno erdő k igyu l
ladt és 60 hektárnyi területe leégett. A 
tüzet még m indig nem tudták eloltani, 
bár továbbterjedésének megakadályozá
sára óriási erőfeszítéseket tettek. A kár 
többm illió  finn márka.

A francia gyarm atok összes te rü 
lete csaknem 12 m illió  négyzetkilómé- 
ter, 45 m illió  lakossal. A legtöbb la 
kosa van Francia-Nyugatafrikának, 14 
és fé lm illió, utána Algériának 7 m illió  
és M arokkónak 5 és félm illió. Indokí
nában 2 m illió  a lakosság száma. Az 
amerikai b irtokokon 536.000 és az Óceá
niai-szigeteken 163.000. A legértékesebb 
gyarmat Algéria. Főtermékei a dohány, 
vasérc, foszfát. Tuniszban fontos a búza 
és árpa is. M arokkó foszfátot, ként, va
sat, mangánt és rezet ad Franciaország
nak. Francia-Nyugatafrika főtermékei: 
kávé, kakaó, kaucsuk és gyapot. M a
dagaszkár kávéban, vaníliában és nád
cukorban bővelkedik. Francia-Szomália 
— az olasz követelések között szere
pel — mindössze 69.000 lakost számlál 
és területe 22.000 négyzetkilométer. Az 
amerikai francia gyarmatok nem je len
tékenyek.

Románia áll a legújabb események 
középpontjában. A lig  zajlo ttak le a 
franciaországi események, a világ te 
kintete Románia felé fordult. A je lek 
azt m utatják, rendezésre kerül ennek 
az országnak bárom országgal is év ti
zedek óta rendezetlen ügye. O roszor
szág már ultim átum ot kü ldö tt neki. 
Bulgária is revíziós gyűléseket ta rt. E r 
dély fe le tt is kelőben van a magyar

igazság napja. — Románia 1912-ben a 
Dobrudzsával, 1920-ban Erdéllyel és 
Besszarábiával nagyobbodott. Területe: 
295.049 m2. Lehetetlen terület, mert az 
ország közepén a Kárpátok húzódnak 
végig. Lélekszáma 1935-ben 19 m illió 
vo lt. Szárazföldi és tengeri határainak 
hossza 2870 km. Hadserege békelétszám
mal 135.900 fő, háború esetén mozgó
sítható 2 m illió fő. Repülőgépeinek szá
ma 1000.

Besszarábiát, mely a Dnyeszter, Prut, 
a Dunatorkolata és a Fekete tenger k ö 
zö tt fekszik, most az oroszok követelik 
és b irtokba veszik. Területe 45.632 m2. 
Északi részét a Kárpátok keleti nyúlvá
nyai borítják, déli része síkság. Sokáig 
a népek országút ja volt. 1503-ban a tö 
rökök szerezték meg. A 18. századtól 
Oroszország ta rt rá igényt s több há
ború t visel, hogy megszerezhesse. A ro 
mánoknak 1920-ban íté lik  oda. Több, 
m int 2 m illió lakosa van, ebből kö rü l
belül 1 m illió orosz. —  Dobrudzsára a 
bolgárok tartanak igényt. Erdély v i
szont legyen a magyaroké!

K Ü L Ö N F É L É K
D. Heckel német külügyi püspök 

érdekes búcsúnyilatkozata. D. Heckel 
Theodor németbirodalmi külügyi püs
pök, aki a fennhatósága alá tartozó új 
budapesti német-református lelkész, 
Schiebe Gusztáv W erner beiktatása vé
ge tt jö tt  el Budapestre, a következő 
nyilatkozatot tette: „Ügy érzem, szívem 
szerinti kötelességet teljesítek, amikor 
most újból kifejezem mély hálámat és 
ragaszkodásomat a magyar nemzet és 
a magyarországi protestáns egyházak 
vezetői iránt. A német evangélikus egy
ház, ősi hagyományaihoz híven, minden
ko r állástfoglalt a versaillesi békedik
tátummal szemben. Nemcsak értékeli 
tehát a magyar evangélikus egyháznak 
a reformáció őshazája irán ti rokonszen- 
vét, de teljesen megérti és méltányolja 
azt is, hogy a magyarországi evangé
likusok hazájuk sorsával ugyanúgy 
egybeforrtak, m int ahogy a németbiro
dalmi evangélikusok széttéphetetlenül 
egyek saját nemzetük hősies életharcá
val.“

Gyümölcsfát az újszülötteknek. A
német élelmezési rend bécsi szervezete 
elhatározta, hogy minden gyermek szü
letésekor gyümölcsfát ültet. Ez egyéb
ként már régi népszokás a szudéta v i
déken. A különbség csak az, hogy Bécs 
központilag intézi az ültetést, egysége
sen k ije lö lt közös gyümölcsösökben, hogy 
így annak a családnak a gyermeke is 
fához jusson, amelynek városi lakásánál 
fogva kertje  nincs. A gyümölcsfákat a 
H itler-ifjúság gondozza.

Elnémultak a harangok. Angliában 
— sem istentiszteleteik, sem temetések, 
sem pedig más egyházi események kez
detét nem szabad harangozással jelezni. 
Ezután harangozni csak katonai ható
ság rendeletére szabad, ha ellenség kö
zeledését kell jelezni.

Mátyás k irá ly  emlékbélyegek. A ma
gyar posta Mátyás k irá ly  születésének 
500-ik évfordulója alkalmából öt darab
ból álló emlékbélyeg sorozatot hoz fo r 
galomba. A bélyegek jú lius 1-én hétfőn 
már kaphatók vo ltak az ország összes 
kincstári postahivatalainál.

JÓ K Ö N Y V E K
Követlek Uram! Elbeszélések. Ir ta : 

Kovács Vince papkeszi református le lki- 
pásztor. 12 ügyes, hangulatos, építő el
beszélés. A könyv alkalmas arra, hogy 
ifjúsági egyesületeknek havonkénti fe l
olvasással egyévi anyagot adjon. Meg
rendelhető a szerzőnél.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Esküvő. R ü c k  E r z s é b e t  és K i ss  

S á n d o r  fo lyó évi június hó 29-én ta r
to tták  esküvőjüket a bonyhádi evangé
likus templomban.

Eljegyzés. M o l n á r  J u l i s k a  oki. 
tanítónőt Celldömölkről eljegyezte A r a 
n y i  J ó z s e f  missziói lelkész Nemes- 
kajalon.

Halálozás. A rákosligeti fiókegyház 
hűséges és buzgó gondnoka, Kárpáti Sá
muel 71 éves korában vasúti szerencsét
lenség áldozata lett. Június 22-én temet
ték Rákosligeten nagy részvét mellett. 
— Feltámadunk!

MAGYAR GAZDA
Késik az aratás. A Földművelésügyi 

M inisztérium legújabb vetésjelentése 
szerint az utóbbi hetek bőséges esőzései 
elősegítették a gabonafélék fejlődését, 
azonban az erős záporok több helyen 
a bujább vetéseket megdöntötték, a v i
rágzást károsan befolyásolták és újabb 
vízkárokat okoztak. A kapás növények
nek is kedvezett az eső, de most már 
szárazabb és meleg idő volna kívánatos. 
A renden álló takarmány-növényekre 
káros vo lt a sok eső. Búzából 14 megyé
ben k á t holdan'kint 7 mázsán aluli te r
més várható s a vetésterület is keve
sebb, mint a m últ évben. Rozsból 18 
megyében 6 mázsa és ezen aluli termés 
mutatkozik. Tavaszi zab és árpa jó  kö 
zepes termést Ígér. Tengeri, burgonya, 
répafélék és ke rti vetemények jó l fe j
lődnek, de további fejlődésükhöz szá
razabb idő szükséges. A gyümölcsök ál
talában jó  közepes és közepes termést 
ígérnek. Szőllőnél a peronoszpóra o r
szágszerte fellépett. A vetésjelentés óta 
tovább ta r to tt a boru lt esős és pára
dús időjárás, ami továbbra is kedvezett 
a növényi kártevők elterjedésének és 
általában kedvezőtlen vo lt a mezőgaz
daságra.

Mennyi gyümölcs lesz? A földműve
lésügyi m inisztérium közegeinek je len
tése szerint az idei gyümölcstermés vár
ható mennyisége a következő: alma
6100, szilva 4530, cseresznye 1548, körte 
1000, kajszi 565, rózsabarack 556, meggy 
420, dió 419, szamóca 354, ribizke 284, 
őszibarack 201 vágón.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60— 17.05, árpa 18.10—22.85, zab 23.90 
—21.15.

„Követlek Uram!“  c. 12 vallásos je l
legű elbeszélést tartalmazó kötetem, 
mely vallásos estélyeken és egyházi 
munkáknál jó l felhasználható, megjelent. 
1.20 P bélyeg megküldése mellett po r
tómentesen küldöm meg. Kovács Vince 
ref. lelkipásztor, Papkeszi, Veszprém 
megye. 1—2
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Mózes Zoltán, Ménfőcsanak. I t t  közöl
jük azt a versét, amely az átnyújtottak 
közül a legjobb volt:

ÉDES HAZÁM.
F á jó  sz ívve l gon d o lu n k  rád ,
F ö ld re t ip o r t  M agyarország.
Ezeréves szépségedet,
E lle n iü k  hogy m egron to tták .

A m ik o r  az a jk u n k ,
Nem n y í lh a to t t  szóra,
M ik o r  az Igazság,
L áb ba l v o l t  t ip o rv a .

M ik o r  T r ia n o n b a ’,
Í té le te t  h o z ta k .
M iv e l téged, o Hazám ,
A  p o r ig  s ú jto t ta k .

De te , ím  tú lé lte d  
E z t a m egalázást,
V á rta d  csak n yug od ta n ,
A z igazság n a p já t.

É b red  m ár a v ilá g .
A z  Igazságun kra .
Sebesen köze leg,
A z  í té le t  n a p ja .

B ízzunk  csak m agya rok ,
A  m i Is te n ü n kb e n ,
B é rün k  le h e t a k k o r,
B o ldog  jö vendőbe n .

Sz. P-né, Bicske. A missziói bélyege
ket és szórványgondozásra küldött la
pokat köszönjük. Továbbítottuk. -—

H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Feleki Imre Kötcse, Asbóth nővérek 
Sopron, Hontézy M argit Tokaj, Bauer 
János Simontornya, Mogyoróssy János 
Budapest, özv. Kertész Lajosné Várpa
lota, Sándor Gyula Mencshely, Gyömö- 
rey Mária Kispest, Nika Józsefné Szom
bathely, dr. Petőcz Károly Győr, dr. 
Ludván Sándor Tét, Velky Béla Kondo
ros, özv. Horváth Ferencné Győr, Né
meth Lajos Újpest, Ferenczy Gyula 
Petőháza, Ozsgyány Zsuzsánna Buda
pest, Oppel Ernőné Sopron, Fodor La
jos Celldömölk, Molnár József Celldö- 
mölk, Krenner Gyula Csempeszkopács
1.20— 1.20 pengő. •— özv. dr. Zundel Fri- 
gyesné Pereces 1.60 pengő. — Molnár 
Bertalanná Tapolca, Kerecsényi György 
Körmend 2—2 pengő. — Dr. Paulini 
Géza Tatabánya 3.20 pengő. —- Herte- 
lendy Zsigmondné Sümeg, Johnson Gisle 
Budapest, Ivánka Ila Palást 5—5 pengő. 
— Koritsánszky Ottó Budapest, Bö- 
röczky Edéné Pápa, Szandtner Béla 
Budapest, vitéz Draskóczy István Pápa
5.20— 5.20 pengő. — Berky Irén Irhóc 
10 pengő. -— Győrság offertóriuma 4 P 
98 fillér, Tótik Lajosné Győrság 2, özv. 
Váczi Istvánné Győrság 1 pengő, ösz- 
szesen 7.98 pengő.

Banyó József Zalaegerszeg, özv. Tóth 
Józsefné Pápa, Fabinyi József Salgótar
ján, özv. Them Jánosné Salgóbánya, 
Dankó Sámuel Szarvas, Pados Pálné 
Körmend, Böröczky Mihály Győr, Vá- 
zsonyi Józsefné Budapest, Németh Jo-

rí ■■■■■■
1&4Ő. jtilius ?.
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nél fogva n ip tn, gyónón é i olcsón kéazít m fa á g o t,  
f l r  Ic ö n y v e i.  vagy bármely n y »  m t a i v ö n y t .

Ián Keszthely, Done Zsigmond Alsószeli, 
özv. Gál Lajosné Királd, özv. László 
Ádámné Veszprém, özv. Szuchovszky 
Béláné Csillaghegy, Stefkó Péter Győr, 
Dobos Erzsébet Rákoskeresztúr, Zam- 
linszky Lujza Miskolc, Páli István Szer- 
gény, id. Vörös Kálmán Répcelak 10— 10 
fillér. — Banyó Anna Sárvár, Hankó 
Mátyás Békéscsaba 12—12 fillér. — v i
téz Felkay Jenőné Székesfehérvár, Ba- 
ráz Andrásné Eger, D. Prőhle Károly 
Sopron, Berkes János Kadarkút, Nagy 
Pál Vízvár, Győrffy József Boba, özv. 
Kozma Gézáné Beled, Dr. Mennyes Já
nos Bősárkány, M ajor János Bük, Nagy 
Izabella Kőszeg, Hofbauer Mátyás, Hof- 
bauer Mihály Mosberger Pál Lajosko- 
márom, Stráner Vilmos Kaposszekcső, 
Riecsánszky Endréné Cinkota, Barabás 
József Dunaharaszti, Tamás Károly Rép
celak, felső Molnár Sándor Szergény, 
özv. Sümegi Sándorné Vasegerszeg, 
Wenich Karola Ácsa, Pfeiffer János Bu
dapest, Harangozó János Teclakpuszta, 
Sólyom Dénes Szentantalfa, Ferik And
rás Lázi, Rajtók János Lázi, Kócsa Já
nos Munkács, M ajor Sámuel Rábcakapi, 
Kovácsics Karolin Sopron, Vadócz Ist
ván Celldömölk, Ludván János Nagy- 
simonyi, Hajnal Zsigmond Pápa, Nagy 
Károly Újpest, Tóth Imre Szápár, Dr. 
Kiszling Ernő Balatonszentgyörgy, Kiss 
Pál Gyóró, Németh Sándor Simaháza
20—20 fillér.

Pályázati hirdetés.
Aszód evangélikus egyházközsége 

pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántor-tanítói állásra. Kö
telesség: Az összes kántori teendők el
végzése. A lelkész helyettesítése a szó
széken. A reá bízott osztályok tanítása 
a mindennapi és továbbképző iskolában. 
Énekkar vezetése. Vallásos estélyeken 
és ünnepélyeken való közreműködés. 
Javadalom: Törvényes lakbér. 43 érték- 
egység és államsegély. A kellően fe l
szerelt kérvény — válaszbélyeg csato
lásával — 1940. évi július 21-ig „Evan
gélikus Iskolaszék Aszód“ címre kü l
dendő. 1—1

Eladó egy darab két manuálos, 36 
regiszteres kitűnő karban lévő francia 
Debain gyártmányú mester harmónium. 
Kisebb templom, vagy teremben megfe
lel orgona helyett. Válaszbélyeges levél
re válaszol: Gálát György csömöri evan
gélikus lelkész. Csömör, Pest m.

2—2

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő 
Intézet polgári leányiskolája és háztar
tási tanfolyama 49 éves, jelentős múltra 
tekint vissza, a páratlanul szép fekvésű, 
3 holdas parkkal körülvett, művészi 
stílusban épült báró Podmaniczky kas 
télyban helyezkedik el és családias szel 
lemben nevel. Az 1940—4L iskolai évre 
havi 50 P ellátási díjért felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel 
veszi internátusába a helybeli fiúgim 
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő 
vebb tájékoztatást nyújt az Igazgatóság,

3—3

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

4—20

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulm ányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , .

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hivja fel m indenki a hittestvérek figyelm ű 
a Jóléti Etrvesü letre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesülőt központja . Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—lo (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
feleli javad a hun zással tagszerziket. hölgyekéi is

Bélisztás tanító, három középiskolás 
gyermekének taníttatása végett Csön- 
gén, Vas megyébe’n, a falu közepén le
vő üzletházát, — amelyben modern te j
üzemi helyiség is van, továbbá 2 kom
fortos lakás gazdasági épületeikkel, 
kerttel — eladja, vagy kiadja. Érdek
lődni lehet: Pápán: Nagyváradi-utca 9. 
szám alatt. 1—1

L á O S M R I T K
, legolcsóbban

S T I X M É - t ő l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a .  Harangszó‘ -ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap 1

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó Józgef.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

í . küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Hnrangszó nyomdája.^
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1940. Julius 14, 28. száitl,

A la p íto tt*  I

KAPI  BÉLA
m 0 -b *a

L a p tu la jdono*: 
Dunántúli Luthar-SzAvatsig.

Megjalanik minden vasárnap.

3 l. évfolyam.

Infy.n m.ilékl.t tan i. alatt 

tethatankinf a KIS HARANGSZÓ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 

1938-ban a felvidéki Luther.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A R i r u g u l  
i i« rk«as tf-k iadóh iva ta la

GYŐR
II., Petöfi-tér 2.

E lőfizetői! á ra :
negyedévre 1 P 28 f i i ’ ér, 

félévre 2 P 40 fü lé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 80,620.

A szoros kapu.
M ert tágas az , a kapu és széles az 

az út, amely a veszedelemre visz és 
sokan vannak, ak ik  azon járnak.

Máté 7, 13.

Miért nem megy keresztül a kapun a sok kereső, 
vágyakozó lélek mind?

A kapu szoros. Ez az oka.
Ezért alkudoznak. Isten nélkül meg nem élhet

nek. Tehát keresik Istent.
Vallásosak akarnak lenni.
Csakhogy semmiképpen sem annyira, hogy az 

megzavarja mindennapi életüket, annak kellemetes 
voltát, kényelmét és élvezeteit.

S annyira sem, hogy az feszélyezze őket a világ
gal való barátságukban. Irtóznak attól, hogy valaki
vel a maguk Istenhez való viszonyáról beszéljenek. 
Azt tartják, annyira személyes és szent dolog ez, 
hogy ép érzékű ember nem beszélhet róla lelki sze- 
mérmetességének sérelme nélkül.

S így vallásosságuk folytonos Istennel való alku

dozás. Hinni akarnak Istenben mindenképpen, de 
életük kormányát maguk akarják a kezükben tar
tani. Jó barátságban akarnak lenni Istennel, de nem 
hajlandók ítélőszéke elé odaállani. Óhajtják bűneik 
bocsánatát, anélkül azonban, hogy megvallanák bűnei
ket s fölvennék velük a harcot.

S így a széles úton járnak, a világ elismerésétől 
kísérve mint tapintatos, megértő „keresztyének“ .

Istentől nem kapnak választ. Vallásosságuk nem 
egyéb, mint saját magukkal való társalgás. S ha 
Isten nem adja meg nekik bűneik bocsánatát, maguk 
adnak maguknak bűnbocsánatot.

Halld meg ma Jézus intő szavát. Fordulj el szé
les és kényelmes útadról. Menj át a szoros kapun.

Lélekmentő jobb já t nyú jtja  mennyei Atyád;
Szíveden Megváltód zörget: nyisd meg a jta já t;
Ébresztő szelét a Szent Lélek fuvallja rád:
Boldog vagy, ha fölriaszt!

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Idén későbben köszöntött be ez 
is, mint vártuk. Helyette egy má
sik, hozzá hasonló munka indult 
meg már hónapokkal előbb, mely
nél azonban a kaszanyelet nem em
beri kéz, hanem a halál csontkeze 
markolja. A suhintások nyomán 
sem aranysárga kalászok, hanem 
elhalványuló emberarcok borul
nak rá engedelmesen az anyaföld
re. Ha azonban jó l megfigyeljük, 
észrevehető, hogy közös előzmé
nyek következménye mind a kettő. 
A halál pusztítása és a késői ara
tással járó gond azért szakadt ránk, 
mert az ú. n. keresztyén népek 
megfeledkeztek tulajdonképeni fe l
adatukról: az Isten számára való 
aratásról. „Rosszak vagyunk, azért 
büntet bennünket a jó  Isten“ — 
fejezte ezt k i találóan egyik isme
rősöm.

Ha a következő aratás idején 
megfordítva, gazdag mezők Felé

és békességben akarunk megin
dulni, akkor nem szabad megfe
ledkeznünk az Isten mezején való 
munkáról sem. Mert ez a kettő 
szintén szorosan összetartozik.

Mózes első könyve szerint a 
földi aratást Isten rendelte el„ m i
kor az özönvízben megtisztult vi
lágnak egyik sarkalatos alaptörvé
nyévé tette: „M íg  e föld lészen, 
vetés és aratás meg nem szűnnek.“ 
Ebből következik, hogy az aratás 
nélkülözhetetlen, végtelenül ko
moly munka. Óh ha az Isten ezt 
tőlünk csak egyszer is megtagadná, 
azonnal megbénulna a földi élet! 
Jellemzi azután az aratást az el- 
halaszthatatlanság, a sürgős jelleg. 
Jaj annak a gazdának, amelyik 
nem fog hozzá idejében ehhez a 
munkához, mert, ha belekap a szél 
a kinyílt kalászba, máról holnapra 
elhull az „élet“ . Végül tudja min
denki ne- !

( református FAnrnti \

héz. A nők, vagy gyermekek csak 
másodlagos szerepet játszanak 
benne, maga az arató munka egész 
embert kíván.

Ugyanezen követelmények áll
nak ott Isten aratásának munkásai 
előtt is. Küldetésüket nem önma- 
guktól, hanem felülről nyerik. 
Kérni kell az aratásnak Urát, hogy 
elküldje őket a munkára. (Máté 
9 :30.) Amelyik közösségben nem 
teljesítik feladatukat, elszáll abból 
a békesség, boldogság, megbénul 
az élet. Nem tűr ez a munka sem 
halaszt ást, mert a lélek még ret
tenetesebben tud fájni, még gyor
sabban elkallódni, mint a test. 
Hogy pedig mennyire egész em
bert kíván, azt mindenki érezte, 
aki már próbált embereket Isten
hez vezetni.

Emberi tekintet elől elrejtetten, 
de egymással szorosan összekap- 

I csolódva fo jy ik  közöttünk ma is

Aratás.
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e kettős aratás. A legszomorúbb 
tény mindkettőnél, hogy az aratni 
való sok, de a munkás kevés. „Ki 
aratja le gabonánkat? Ki bizto
sítja jövő évi élelmünket?“ — só
hajtanak fel ma sok családban,

m ikor a sárguló gabonára gondol
nak. „K it küldjék el és ki megyen 
el nékiink?“ — hangzik még szo
morúbban Istennek egykor Ézsaiás- 
hoz intézett kérdése, mikor a Sá
tán mai földi munkáját szemléli.

Adjuk meg először a máso
dikra a választ Ézsaiás szavaival: 
„ I t t  vagyok én! Küldj engem!“  — 
akkor megoldódik az első is.

D o m b i L á sz ló .

Isten velünk, 
viszontlátásra!...

Jún. 20-án útnak in 
dult több kisebb-nagyobb 
leánycsapat: Sopron, Bu
dapest, Győr, Kassa,
Felsőszeli, Nemeskajal,
Dörgicse, Keszthelyről 
Gyenesdiás felé. Az 50 
fiatal leány egy kicsit 
szokatlan jelenség volt 
az öreg „Kapérnaum“ 
számára. Ez volt az első 
alkalom, amikor a ka- 
pernaumi estharangszó 
leányokat hívott és üd
vözölt konferenciára.
Volt, aki rögtön megér
tette a harang üzenetét, 
de őszinte, személyes 
bevallások szerint sokak 
számára érthetőbb és 
vonzóbb volt a Balaton 
hullámainak zenéje. De 
az Úr Krisztus, aki meg
csendítette a harangot, 
nem fáradt el türelmesen 
hívni, szólni, harangozni, 
leányszívekbe harangoz
ni. — És nem hiába!

Mi, akik ott ülhet
tünk lábainál és hallgat
hattuk szavát, boldog 
örömmel idézzük fel a 
drága perceket. Bejár
juk újra és újra a ked
ves helyeket, ott ta láljuk 
a Krisztusban megtalált 
testvéreket. Minden zu
gocskához és mindenki
hez fűződik egy drága 
üzenet, amit „nekem“ 
üzent az Úr.

Korán reggel az éb
resztő csengő a „M árta 
szolgálatára“ figyelmez
tet. Hálaimával és ének
kel szívünkben megindul az élet: Víz
csobogás, sürgés-forgás, söprű, lapát ze
néje. Azután csend, gyülekezés csendes 
órákra, keresni az Úr lábainál az egy 
szükséges útmutatást az egész napra.

Krisztus harangoz. Egyre jobban tá
rulnak a kapuk. Nyílnak a leányszivek. 
Felfeddődnek a bűnök. Nyílik a kegye
lem ajtaja. Egyre világosabban látom 
Krisztust, az én Megváltómat. Drága vé
rének patakja ömlik felém, bűneimet 
mossa. És nem tudunk mást, csak le
borulni, imádkozni, hálát adni, egyre 
többen, teljesebben.

Milyen máskép ragyog így a nap 
Kapérnaum felett!

Krisztus tovább harangoz. — Biblia
körökre ősziünk, szokott gyümölcsfánk 
alá. Imádkozó szívvel énekeljük:

Szólj Uram, mert várok,
Várom szent szavad!

Jézus megáldja az aratásra váró kalászokat.

S a Mester szól. Tanít türelemmel 
olvasni az Igét és érteni,belőle Istent, 
Krisztust, s magunkat ismerni. Megta
nít a szoros kapuhoz vezető útra lépni, 
Hozzá visszatérni, célegyenest előre 
sietni, hogy növekedjék Krisztus, én meg 
alább szálljak. így legyen életem gyü
mölcstermő élet, „minden jócselekedetre 
felkészített“ — az ő  dicsőségére. (2Tim. 
3 : 16—17.)

Áldó két kezed én Mesterem 
Vezesse hát a vésőt!

Nincs megállás a szent áradatban!
A délelőtti előadásra hív a harang. 

Mindennap új hang, új, égi tanács szá
munkra, evangélikus leányoknak: M i
képpen állhatunk meg és szolgálhatunk 
a családban, kenyérkereső munkánkban, 
társas életben, házasságban, gyülekezet
ben és hazánkban Krisztusnak? — Ha 
templom mintájára kifaragctt, megszen

telt oszlopok szerepét 
tö ltjük  be szolgáló, há
lás szeretettel mindenütt 
(Zsolt. 144, 12).

„ö  ád csodás taná
csot!“

Délre szól a harang. 
Az éhes sereg készsé
gesen szolgál az asztal 
körül. Az edénycsöröm
pölés közé vegyülnek a 
megoldott kérdések fo ly 
tán megkönnyebbült, 
vidám leányhangok. Cse
rélődnek a gondolatok, 
a délelőtt folyamán szer
zett benyomások.

A hosszú délután al
kalmat nyújt arra, hogy 
elintézzük vásárlásainkat 
az iratterjesztésben; kü ld
jünk haza egy kis su
garat a kapernaumi nap
ból; . kisebb csoportok
ra oszolva személyes be
szélgetéseket tartsunk, 
sétákat, kirándulásokat 
tegyünk és virággal 
megrakodva térjünk 
vissza. Áldott eszközök 
az Úrnak kezében, hogy 
szorosabbra fűzzék a 
testvérközösséget.

Az estharang szól. 
Estére hazatér a nyáj. 
Az áhítat csendes per
ceiben végigtekintünk az 
elmúlt napon és hálát 
adunk a mi Atyánknak 
szeretetéért, csodadolgai
ért. „Az Úrnak útja ke
gyelem és hűség!“

Utolsó este érzi ezt a 
kapernaumi leánycsapat a 
legjobban, amikor alá
hulló morzsákat szed a 
k irá ly i asztalról. — Cso
dálatosan nyílnak meg a 
szívek, ajkak bizony
ságtevésre. „Ami eddig 

nyereség volt, most kár és szemét. — 
Én, aki kirándulni, szórakozni jöttem, 
megtaláltam a Krisztussal való együttlét 
legszebb örömét. — Minden nekem szólt, 
mintha csak konkrét ismerték volna bű
neimet! — Én azt hittem, hogy aki bib
liát olvas és Jézussal jár, az mindig ko
moly és sohse lehet vidám és most üzeni 
az Ige: „Akik Őreá néznek, azok fe l
vidulnak!“ — Nekem ezután a Biblia 
lesz legkedvesebb könyvem! — Én pe
dig, aki az első szeretetem elhagytam, 
most megtanultam Jézust újra jobban 
szeretni, mint először, ma jobban, m int 
tegnap. Az Űr hallotta bizonyságainkat, 
fogadásainkat, rámondta az „ámen“ -t.

„Az Úr szent Bárányára teszem le 
bűnömet.“

És az Ő megtört testének, drága vé
rének ígéretét vettük a közös Úrvacso
rában bűneink bocsánatára,
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Kegyelem és hűség az első testvéri 
kézszorítástól az utolsó búcsúintésig.

Ugy-e még találkozunk?
Igében, testvéri imában, csendes visz- 

szagondolásban, — minden nap talál
kozunk Krisztusban? — Kedves Testvé
rek! Isten velünk, viszontlátásra!

Malaga Elza 
diakonissza.

Szülő és gyermek.
Irta : Kuszák István.

A gyermek életében az első fog meg
jelenése s az első lépés önálló meg- 
tevése is jelentős esemény. E két jelen
séget két igen fontos nevelési kérdés
sel lehet kapcsolatba hozni. Az egyik 
az engedelmességre, a másik az önállód 
Ságra való nevelés kérdése. Az engedel
messég kérdését a gyermek zsenge korá
ban kell megoldanunk. Egy tudós ne
velő e kor végét a 6—7. életévvel jelöli 
meg és azt a tanácsot adja, hogy figyel
jünk minden egyes kihullott tejfogra, 
de nem azért, hogy azt aranyba foglal
tassuk, hanem azért, hogy minden egyes 
alkalomkor önmagunkhoz intézhessük azt 
a kérdést, vájjon nem értünk-e még el 
az engedelmesség megteremtésének ha
tárkövéhez. Mert ha az engedelmességet 
a jelzett időpontig meg nem teremtet
tük, akkor nem is fogjuk már ezt a fon
tos kérdést megoldani soha.

A gyermek életében a járás az ön
állóságnak első megnyilatkozása. Az ön
állóság pedig az egyik legpompásabb 
ajándék az ember számára, azért azt a 
gyermek első önállóan megtett lépésé
től kezdve ápolnia kell a szülőnek. Csak 
szánni lehet az agyontámogatott gyer
mekeket, akiket szinte fér.ihezmenésü- 
kig  fésül az édesanyjuk, akik iskolás 
korukban is cuclis-üvegből isszák a te
jet s a szomszédba is el kell kísérni 
őket. A járni tanuló gyermeket ne fé lt
sük túlságosan a kisebb balesetektől,

sőt adjunk minél több alkalmat neki 
arra, hogy ügyességét kipróbálja. Később 
is minden módon igyekezzünk őt önálló
ságra nevelni.

Egy híres nevelő (Jean Paul) szépen 
fejezi ki azt a gondolatot, hogy min
dennek, ami első az ember életében, 
igen nagy jelentősége van. „Az első szín, 
az első virág, az először hallott muzsika 
festik meg az életünk színpadi díszletét; 
nem is tudunk más törvényt tehát, mint 
hogy oltalmazzátok gyermekeiteket min
den heves, erőteljes és túlzottan édeskés 
behatásoktól!“ A gyermek lelke olyan, 
mint a viasszal bevont tábla, melyen a 
legkisebb karcolás is nyomot hagy. Eb
ből természetszerűleg következik, hogy 
a szülők egymás közötti viselkedése 
sem múlik el hatástalanul a gyermek fö 
lött. Indulatos kifakadások, előttük le
fo ly t durva viták pusztító jégeső gya
nánt hatnak a kicsiny lélekre. Gyakran 
megtörténik, hogy néhány hónapos cse
csemők, abban a pillanatban, amikor a 
szülők elkezdenek veszekedni, keserves 
sírásra fakadnak. Nem is ismerik meg a 
gyermekek a derűs lelkek boldogságát 
abban a családban, ahol az apa indula
tos, durva, lobbanékony, az anya meg 
ideges, zsémbelő, veszekedő. Faludi Fe
renc, a XVIII. század neves írója mon
dotta: „Szülék, k ik  nem éltek úgy, mint 
kellene •—• ha nem tudjátok — kimon
dom: gyilkoskodtok magzatitokon!“ — 
Vigyázzon azért minden szülő és ha va
lami éktelent akar cselekedni, zabolázza 
meg gyermeke jelenléte!

6. A szülő a gyermek első tanítója.
Az emberi lélek a leghatalmasabb 

képtár ezen a világon. Egyetlen lélek
ben százmilliónál is több kép halmozód- 
hatik fel egy életen keresztül. Az ér
zékszervek azok a kapuk, melyeken ke
resztül állandóan gyarapszik ennek a 
csodálatos képtárnak az anyaga. A külső 
behatásokból, melyek özönével érik a 
kis gyermek érzékszerveit is, eleinte csak 
homályos, elmosódott képek keletkeznek

a lélekben. Elkövetkezik azonban az idő, 
amikor a szülő tudatosan, vagy öntudat
lanul nemcsak ráirányítja a gyermek 
figyelmét az egyes tárgyakra, cselekede
tekre és jelenségekre, hanem meg is ne
vezi mindazt, amit a gyermek lát, tesz, 
kíván, vagy ami környezetében törté
nik. Az a szoros kapcsolat, mely így 
létre jön a gyermek szemléletei és a 
szó között, biztosítja a lelki képek meg
maradását. Az 1—2. év az, amikor a 
szülő tudatosan, vagy öntudatlanul, mint 
tanító lép be a gyermek életébe. Es 
ez a ténykedése, főkép két szempont
ból bír rendkívüli jelentőséggel. Egy
részt azért, mert akkor rakja le az 
anyanyelv alapjait. M i az anyanyelv? 
Nem más, mint amit a szó maga mond: 
az a nyelv, melyet az ember anyjá
nak nevez, mert szellemileg szüli őt. 
Az a csodálatos második születés — 
ugyanis — amikor az ember öntudatos 
szellemi életre ébred, a nyelv útján tö r
ténik. A nyelv a tökéletes kifejező esz
köze egész benső lényünknek, gondola
tainknak, akaratunknak, érzéseinknek. 
A nyelv az, amely az embert magasan 
föléje helyezi az Isten többi teremtmé
nyeinek. Fontos tehát, hogy az anya s 
általában szülők, mint a gyermek első 
nyelvtanitól nagy körültekintéssel vé
gezzék ezt a munkájukat. Sok hiba tö r
ténik e tekintetben is. Leggyakoribb az, 
hogy a beszélni kezdő gyermekkel csupa 
szeretetből olyan módon beszélnek, aho
gyan ő szokta kimondani —i a még ra
koncátlan beszédszerveivel — az egyes 
szavakat, t. i. gügyögve, pöszézve. Ezt 
a rossz szokást ki kell küszöbölni m in
den gyermekszobából. Rendesen, tisztán 
kell a gyermekhez szólni, hogy a helyes 
kiejtést kezdettől fogva utánozhassa. 
Aki csak rossz, hibás beszédet hall, nem 
is tanul meg sohasem helyesen és tisz
tán beszélni. Fontos továbbá az is, hogy 
tudjunk mértéket tartani a beszédtanítás 
közben. A sok üres fecsegés — u. is — 
amellyel némely anya, vagy dajka szóra
koztatni. mulattatni akarja a gyermeket, 
az ellenkező eredményre vezet. (Folyt.)

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 31

I r ta : M o h r  G e d e o n .  Kassa.

A sátor ponyván át nyújtotta ki kezét. Gyurka erős 
marokkal fogta meg. Ez a két egymásba kulcsolódó jobb 
volt fogadásuk pecsétje.

De, mintha eddig lekötött, igézett villamos erő féktelen 
dühe szabadult volna fel ezzel, vad, ordító, tomboló vihar 
kavargása csapott végig a völgyön. Mintha lidércek és manók 
örjöngő tömege kelt volna életre a bokrok és fák közül. 
Akár a lavina robbanó dörgése zúdult a táborra a nyugati 
dombról valami ismeretlen hatalom.

Férfiak voltak és mégsem azok. Laposan tekert, fehér 
a fejfedőjük. Konty zilálódik elő alóla. Szájukban furcsa, é rt
hetetlen ordítás. Kezükben görbe kardok. A tábortűz fénye 
egyszerre elfakult s a kurucok felállásra időt alig találva, mint 
egy ember riko ltják :

— Törökök!
Hédi félig ájultan, mintha nem is ő lenne, tű ri a tö r

ténéseket. Még fel sem ocsúdik, máris libben recsegő szakí
tással sátra hátsó lapja. Az a másik acélos jobb kezét nem 
engedi. Érzi, hogy kiszalad a föld alóla. A félelmetes, zűr
zavaros lárma hódító hirtelenségének és a biztonságos boldog 
rejtettségnek édes aléltságában pihen a Gyurka karjain, amint 
az terhét fel sem véve, mintha láthatatlan kötélen vonszolnák, 
repülni látszik a völgy jobb oldalán és csak fent áll meg a

kiugró szikla védelme alatt. Valóságra ébredő öntudatának 
első hálás szorításával köszöni menekülését a hősnek. Két lo
vat pillant meg.

— Ákos! — csodálkozik az apródra ismerve.
Gyurka visszakuszik a sziklafal pereméhez. A másik 

kettő mellette. Egyszerre megértik az égindulást. Jól érezte 
Veress Jani a tornyosuló veszedelmet. Törökök lepték meg 
a pihenő tábort. Nem is volt nehéz a dolguk. Lehettek vagy 
kétszázan. Fegyverük nem a kard és a pisztoly, hanem a velőt- 
dermesztő rémület és a lárma volt. Ellenállásra senki sem 
gondolt. Puha, párducszerű észrevétlen vonulással jö ttek a 
közeibe és úgy támadtak, mint az oroszlán. A kuruc tábor 
ggy-kettőre kezükbe került.

— Hédi! — sikoltotta Róza tante — mi történt vele? 
Most már végük van. Kezeit tördelte. Ezek tényleg megesznek 
bennünket. Joáchim, Joáchim, szólongatta sopánkodva a vár
urat. Hová jutottunk?

— Csöbörből-vederbe — szólt az egykedvűen.
Azonban Gyurkáék a magasból valami mást is láttak.

Nyugatról, a Murány völgye felől kis lovas csapat léptetett 
felfelé a tábornak. Hatan voltak. Szuhay, Ádám és négy kuruc.

Gyurka majdnem felordított kétségbeesésében.
— Óvni kellene ezeket, ők is rabságba jutnak!
De már késő volt.

21. Kétfelé válva.

Szuhayék a táborhoz értek. Torpanva látják a feldúlt 
állásokat.
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Uj evangélikus templom épül
Valahányszor ezt a négy szót olvas

suk egymás mellé írva, mintha heveseb
ben dobogna a szívünk, mintha egy nagy 
örömhírt hozna nékünk az élet, mintha 
édesanyánk forró csókját éreznénk sok
szor verejtékezéstől gyöngyöző arcun
kon, amely mindenkor örömöt, reményt, 
boldogságot és megelégedést jelent a 
mi számunkra.

Érthető is, hiszen ez a mi lelki édes
anyánk drága evangélikus egyházunk, 
amely születésünk pillanatától szemünk 
bezártáig ápol, nevel, gondoz, véd és 
áld, s mindenekfelett elvezet annak meg
ismerésére, Aki örökkévaló szeretettel 
szeretett minket, Krisztushoz! De éppen 
ezért nem maradhat egyoldalú ez a sze
retet, hogy mi elfogadjuk, de soha-soha 
nem viszonozzuk azt. Egyházunk, drága 
lelkianyánk iránti szeretetünket úgy fe
jezzük ki legméltóbban, ha vele örü
lünk az örömnapjain és vele érzünk a 
megpróbáltatás óráin.

Nagy jelentősége van, különösen is 
ma, a pusztítások és rombolások ide
jén minden építésnek és épülésnek, ami 
bárhol és bárki által történik. Ma épí
teni kiváltságot és bátorságot jelent. 
Mégis azt kell mondanunk, hogy igenis 
lehet és szükséges építeni ott és akkor, 
amikor nem múló földi javak biztosítá
sáról, egyéni érdekek előbbre jutásáról, 
hanem kizárólag emberi halhatatlan tel
keknek megmentéséről van szó. És it t  
nem számít háború, vagy béke, hanem 
építeni kell, alkotni szükséges, el kell, 
hogy induljon a szent munka, a temp
lomépítésnek örök és szent munkája!

Ha azt mondottuk előbb, hogy meg
dobban a szívünk, ha új evangélikus 
templom épüléséről hallunk, akkor száz
szorosán áll ez, ha a mai világ pergő
tűzében olvassuk, hogy egyik legszegé
nyebb gyülekezete magyarhoni evangé
likus egyházunknak: a rákóczitelepi— 
gyopárhalmi evangélikus missziói egy
házközség szent hittel, élő reménységgel 
elindul a templomépítésnek nehéz, gö

röngyös, de mégis áldott és szépséges 
útján! S amikor édes magyar hazánk 
déli részén megindul „A  Viharsarok“ 
népének a béke galambját és az isten
félelmet hirdető alázatos, hívő, temp
lomépítő munkája, akkor ezek a sorok 
is felébresztik bennünk régi, kedves, 
meghitt, drága emlékek sorát, amikor 
mi is építettünk, amikor mi is adtunk, 
amikor mi is örültünk kicsiny fehérre 
meszelt templomunknak éppúgy, mint 
nagyvárosunk öreg harangja zúgásának, 
hívogató szavának!

Hisszük Isten megáld minket! Vezet 
bennünket! S mi is elérkezünk a nagy 
naphoz, amikor áll kicsiny, de drága 
templomunk, „Istennek háza, a menny
nek kapuja“ .

Ifj. Rimár Jenő.

Egyházi énekeink 
múltjából.

IX.
2. Zsolt. 1—2.

Az Atya Isten, tarts meg minket, 
Luther: Erhalt uns Herr, bei deinem 
Worth — éneke Skaricza Máté ford í
tása. A reformáció ellenségei ellen írta 
Luther nagyon kemény kifejezésekkel, 
m it később a németben és a magyarban 
is enyhítették. Eredetileg prédikáció 
utáni ének volt mind a két egyházban. 
Dallama más szöveget kapott Pruden- 
tius latin énekéből: ,.Látod Isten szi
veinket“ (Huszár Gál énekeskönyve 
1574.), ehhez még több Ambrosius-, Pru- 
dentius fordítás került énekeskönyveink
be: „Igaz bíró nagy Ú ris ten...“ , „Á lla 
toknak megtartója . . „Hal l juk meg 
figyelmetesen, Pál apostol mire in t
sen ...“  stb. A dallam latin: „Veni re- 
demptor gentium . . . “

Az Adjunk hálát mindnyájan Dávid 
Ferenc (Heller) szász származású ko 
lozsvári evang. lelkész éneke. Dávid Fe
renc kát. plébánosból lett a reformá

ció forgatagában evang., majd ref., 
utóbb unitárius lelkész, szuperintendens, 
az erdélyi unitárius egyház megterem
tője. Sok szenvedésen, életváltozáson, 
lelki harcon ment át. Börtönben halt 
meg. Dávid énekének dallama 11. szá
zadbeli virágének. Erre írta gyászdalát 
1613-ban, Hodászi Lukács debreceni ref. 
lelkész paptársa halálára:

„M in t sir a fehér hattyú Meánder partján, 
M ikor kesergi sorsát életének végóráján, 
így zokog a bús gerlice özvegységében

aszú fán,
Szerelmes párja halálán.“

Más kutatók szerint Balassa Bálint 
költeménye volna a 17. századból. P. 
Horváth Ádám Ötödfélszáz énekeiben 
(1813.) is ott található. Fabó is meg
említi. A debreceni ref. kollégium ta
valyi jubileumi templomi hangversenyén 
férfikari letétben énekelték.

Elefánty Sándor.

Apró történetek.
A kis cselédlány adománya.

A visszatért Felvidék első ifjúsági 
táborát kezdték építeni azon az 5 hold 
területen, amelyet Rozsnyó városa a 
fenyveserdejében ifjúsági táborépítés 
céljára adott, hogy poros alföldi faluk 
gyöngetüdejü fia i találkozhassanak és 
erősödhessenek évről-évre. Az építéshez 
sok minden hiányzik még. Többek kö
zött 400 köbméter kő is. Egy köbméter 
5 pengőbe kerül. Egy budapesti kis cse
lédlány is szerette volna kivenni a ré
szét az építkezésből, azonban egy pen
gője volt csupán. M it csináljon? Gyűj
tö tt hozzá még négyet és ő ajándékozta 
az első köbméter követ. Milyen drága 
ez az adomány az emberek szemében 
is! Hát az Isten szemében!

— Mi történt itten? — döbbennek meg. Válaszra 
nincs idő.

Máris mintha földből nőttek volna ki, egy sereg török 
fogja körül a hat kurucot és tereli a tábortűz felé. Az arcok 
olyanok, akár a kérdőjel.

A tábortűzhöz érve ketten is kiállnak csodálkozva:
— Ali bég!
— Szuhay István!
— Hát én miattad lopakodtam ennyit!
— S te fogsz el engemet saját táboromban!
— Jer ide pajtás!
István leszáll nyergéből s a török vezérhez lép. Az is 

feláll. Megölelik egymást.
Mindkét fél álla leesik. A kurucok örülnek, mert látják, 

hogy elmúlt a vész. A törökök bosszankodnak, hogy hiábavaló 
volt a fáradozásuk. Ali, a nógrádi bég egész idáig jö tt por
tyázás közben. Hadisarcot remélt. Jólesően látta ugyan régi 
cimboráját maga mellett, mégis kissé megnyúlt arca.

— Merre felé jártál, bajtárs?
Szuhay felelet helyett kis zsákot vett elő és szétbontva 

megmutatta tartalmát.
Gyurka a táborban lefolyt beszédből ugyan semmit sem 

értett, messze voltak ahhoz, hogy a szavak értelmét kivegye. 
Azonban a mozdulatokból meglátta, hogy a fergeteges, pusz
tító zivatar után, a hirtelen villámlások és dörgések nyomán, 
megértés és béke napja sütött ki. Szelíden fogta meg a Hédi 
kezét:

— Visszamégy a sátorba édesapád mellé!

Hédi szótlanul bólintott. Ákos némán hajolt búcsút és 
visszamaradt a lovaknál.- ők ketten pedig a bokrok árnyékába 
tűntek. Ez az éjszaka is fehér, ragyogó holdfényben fürdött. 
A leány barna haja vöröses-sárgán csillant meg az éj tündöklő 
sugárzásában. Gyurka elragadtatva nézte.

— Arany! — suttogta eltelve és sátrához kísérte a 
leányt.

— Arany! — nézett nagyot a bég. Mennyi van belőle?
— Ezerkettőszáz — nyitotta széjjel István a zsák szá

ját. — Ezerkettőszáz — ismételte kedvtelve.
— Honnan vetted?
Szuhay Rotholdra mutatott. A li megértőén intett.
— Tudod, mennyi tízszer ez a zsák? — kérdezte.
— Tizenkétezer! — ütötte fel fejét István érdeklődve. — 

Hát azt hol osztogatják?
— A szádellői völgynél. Krasznahorka és Torna között.
— Meséld el! — unszolta István!
— Kassáról Pozsonyba Tornán visz az út — magyarázta 

a nógrádi bég —. Ahogy hallottam, holnapután indul Petko 
hadnagy száz lovassal és tizenkétezer arannyal Pozsonynak. 
Kassa adóját és sarcát viszi a császárnak. Egyedül indultam, 
de ha már a sors így összehozott, mehetünk együtt.

— Mi a terved?
— A szádellői sziklavölgy lesz rejtekhelyünk. Megvárjuk 

a Petkoék dandárját és elkérjük tőle az aranyát. A császár 
el lehet nélküle ,is.

Tetszett is, nem is, Szuhaynak a terv. Ingadozott.
1 (Folytatás.) . .
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Egy lgaxi király.

Most volt 200. évfordulója Frigyes 
Vilmos porosz kirá ly halálának. Meg
emlékeztek az évfordulón a nagy király 
vallásosságáról. Minden reggel templom
ba ment és lelkiismeret-vizsgálatot tar
to tt. Frankétól és társaitól mindig olyan 
papokat kért, akik a népet valóban taní
tani tudják. Nemcsak embereket akar 
alattvalókul — szokta mondani —, ha
nem igazi keresztyéneket.

ÍGY m e n t  e l . . .
Isten veled! — Szól az apa, — 
Mennem kell, mert hív a haza!
S izmos karját míg széttárja,
Ráborul az élte párja.
Aztán jön az őszült apa- 
S két kislánya síró szava 
Aggasztja még, — utoljára 
Csókot adnak homlokára. 
Búcsúkönnyek amíg hullnak,
A gyors percek úgy száguldnak 
És a gőzös már it t  robog . . . ,
Hitves, gyermek mind felzokog.
S csikorogva ahogy megáll,
A sok utas most mind felszáll. 
Könnyeznek a síró szemek 
S búcsút intnek áldó keZek . . .  — 
Megy a gőzös viszi őket,
A soha nem csüggedőket.

így ment el ő tizennégyben,
Akkor sem volt könny szemében, 
Míg védte az ősi ugart,
Érte élni, halni akart.
Látott csatát szörnyűt, vérest, 
Együtthalni urat, bérest,
S rettenetes vérfolyókat 
És pusztulni légiókat 
Járt a halál a nyomába,...
S kapott sebet a nyakába.

Negyedszázad gyorsan telett,
Sötét haja fehérré lett 
S térdére unokák ültek,
Homlokára ráncok gyűltek.
De ő most is az a régi,
Szép hazáját, — ha kell — védi 
És nem retteg, nem bánatos,. . .
Így ment el egy hetvenhatos.

Bencsik József.

A magyar gyümölcsök közül kü lfö l
dön a legkeresettebb a meggy. Bármeny
nyit visznek is külföldre, mindent fe l
kapkodnak és állandóan nagy a keres
let utána.

Két dunai alagút épül Budapesten. 
Az egyik az összekötő- és a Horthy 
Miklós-híd között, a másik pedig az 
Erzsébet-híd és a Lánc-híd között, me
lyekben a vízvezeték, kábelek stb. nyer
nek elhelyezést.

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

E m berek ú tja  Jézushoz.
Július 14. Akiket az Atya néki adott. 

Ján. 6, 41—45. Hitünk szerint nem a 
saját erőnk és okosságunk ju tta t el Jé
zushoz. Főpapi imádságában Jézus há

lát ad azokért, akiket a világból néki 
adott. (Ján. 17, 6.) Isten ébreszt vágyó
dást, sőt ö  von olyan erővel, amilyen 
ellen nehéz az embernek rugódozni. 
Tőle van az okosság is, amelyben meg
nyílik az ember szeme „esztelenségei- 
nek“ elhagyására. Istené a dicsőség, ma
radék nélkül, mienk a felelősség, fenn
tartás nélkül. Engeded-e, hogy vonjon, 
kész vagy-e tanulni tőle?

Július 15. Akiket bizonyságtevés in
dított el. Ján. 1, 35—41. Jézus első ta
nítványai Keresztelő János volt tanít
ványai. Hányán büszkék, hogy vannak, 
akik hallgatnak rájuk. íme egy ember, 
aki nem magához kapcsolta az embe
reket. Túl mutatott önmagán az Eljö- 
vendőre. Nem magát igyekezett nélkü

lözhetetlenné tenni. Nehéz a hiúság itt 
jelentkező alakjától szabadulni. Igyekez
zél! Ne magadhoz, Jézushoz kapcsold 
azokat, akik rád vannak bízva. — Le
gyen szavad és életed bizonyságtevés!

Július 16. Akit mások hite juttatott 
el őhozzá. Lk. 5, 18—20. Ez a beteg
ség: a teljes tehetetlenség és mozdulat
lanság. Van lelkiállapot is ilyen: merev

ség, fásultság, lemondó, fáradt közöny 
jellemzi. Mi segít? Az együttérző szere
tet ereje és hite. Látva azoknak hitét 
mondotta el Jézus a feloldó igéket. 
Több egymásért cselekvő és imádkozó 
szeretetet és felelősséget! Ahol igazi hit 
van, ott ennek is meg kell lenni.

Július 17. Akik hasztalan tudakozzák 
az írásokat. Ján. 5, 39—47. Többen o l
vassák az Írást, mert érzik, hogy a lel
ket az örökkévalósággal hozzák érint
kezésbe. Az írástudakozás még magában 
nem örökélet. Az üdvösség végre is nem 
emberi cselekedeten dől el, hanem a hi
ten. Hitetlenül olvasva is bizonyságot 
tesz az írás, de ellenünk s ítéletünkre. 
Amit Jézus a farizeusi vallásosságról 
mondott, minden „vallásosságra“ vonat-

Nyugat-Európa térképe. A szaggatott vonalakkal beárnyékolt területek német 
megszállás alatt vannak. A térkép feltünteti azt a szabad francia területet, ame

lyet a német fegyverszüneti feltételek francia fennhatóság alatt hagynak.
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kozik, ne a magad számára keresd és 
igyekezzél megtartani, hanem Istennek 
add meg: a teljes dicsőséget!

Július 18. Akiket a „kenyér" hajt 
hozzá. Ján. 6, 26—29. A kenyér adja a 
mozgató erőt, a kenyér diktálja a tem
pót a világnak. Első a kenyér — mond
ják. A galileaiakat a kenyér viszi Jé
zushoz. Előző nap tanúi voltak kenye
reket megsokasító erejének. — Jézus 
nincs megelégedve velük. Jaj, ahol az 
élet elakad az eledelen, amely elvész 
s nem tud a láthatókban láthatatlanokra 
figyelmeztető „je le t“ látni. Miképpen le
het hát a magunk dolgán túl Isten dol
gait „tenni“ ? Egy dolog az, amit „ten
nünk“ kell: hinni.

Július 19. Boldogok a szomjuhozók. . 
Ján. 7, 37—40. Nagy nap volt a víz
merítés ünnepe. Jézus egyik legsúlyo
sabb mondanivalóját tartotta erre az al
kalomra. Amit mondott kapcsolatban áll 
az ünnepi szertartással, ő  nemcsak az 
„élet kenyere“, hanem az élet vize is. 
Itt értjük meg, amit a boldog éhezőkről 
és szomjuhozókról mondott. Azok Jézus
hoz mehetnek, megelégülhetnek, sőt az 
élet pusztájában epedőknek áldásává le
hetnek.

Július 20. Akik hasztalan kérnek jelt. 
Mt. 12, 38—42. Igazi farizeusi lelkűiét 
indította őket erre. Ezek ők! Nem en
gedelmes alárendelés, hanem számon- 
kérő fölény! Mindennek hozzájuk kell 
igazodni, mert nem érzik, hogy nekik 
kellene megigazulni. Pedig nem a kért 
jel megkapása, vagy elmaradása dönti 
el Jézushoz való eljutásukat, hanem az, 
hogy megtérnek-e vagy nem. Jel-köve
teléssel nem lehet kibújni a megtérés 
követelése alól. Ha a mai zűrzavarban 
valami jelet látnánk! — mondják sokan. 
Jézus felelete a mai nemzedéknek is 
ugyanaz. Szabó Lajos.

K A R C O L A T O K

Drága ajándék.
Szórvány területen istentisztelet 

volt egy uradalmi cseléd szobájá
ban. Eddig sohasem volt ilyen. 
Ott volt a major apraja-nagyja. 
Mindenki örült s mikor véget ért 
az istentisztelet, mindenki szíve 
szerinti isten áldja meg köszön
téssel búcsúzott. Három cselédasz- 
szony azonban nem ment e l .. ., 
csak vár t . . . ,  mintha mondani 
akart volna valamit. Azonban 
egyik se tudott szólni, csak a szíve 
mélyén, a szeme szögletében ér
zett valamit, m ikor átadott két 
szál gyertyát, hogy ezzel hálálja 
meg Istennek, ezt a felejthetetlen 
majori istentiszteletet.

Ez a két szál gyertya drága aján
dék volt. Hogy örült neki a földi, 
meg a mennyei pásztor is. De ez 
az istentisztelet is drága ajándék 
volt. Hogy örült neki a sokszor 
elhanyagolt, szórványsorsban élő 
cselédség. — És az p három cse-

lédasszonyszív is drága ajándék 
volt. Bizonnyal örült az Isten, 
hogy az istentiszteletnek így tud
nak örülni!

Evangélikus Testvérek! Becsül
jétek, háláljátok meg az istentisz
teletet!

Evangélikus Pásztorok! Tartsa
tok minél több szórványban isten
tiszteletet!

Hadd legyen öröme a szórvá
nyok szétszórtan élő hűséges 
evangélikus népének! Hadd legyen 
öröme a hála láttára a pásztorszí
veknek! Hadd legyen öröme mind
kettőt: a nyáj és pásztor örömét 
látva az Istennek!

H E T I  K R Ó N I K A
Anglia Franciaország flottáját amely - 

lyel néhány nappal ezelőtt még együtt 
harcolt, Oránnál ágyútűz alá vette. — 
India teljes függetlenséget kér Angliától. 
Az Északi tengertől a Vörös tengerig m in
denütt, minden eszközzel megindult a 
németek és olaszok döntő támadása 
Anglia ellen. —• Franciaország szakított 
az eddigi demokrata államformával és 
hamarosan új alkotmányt kap. — A nem
zeti szocialista segélyszervezetek meg
kezdték a franciaországi menekültek se
gélyezését. — A hősi halált halt Balbo 
helyett Graziani tábornagy lett az af
rikai olasz hadsereg főparancsnoka és 
Lybia főkormányzója.— Ciano olasz kü l
ügyminiszter Berlinbe utazott, ahol Európa 
újjárendezéséről tanácskozott Hitlerrel. 
H itler a frontról érkezett a tanácskozás
ra. M iliők tomboló lelkesedése fogadta 
a győzelmes vezért. A történelem új 
fejezete kezdődik ezzel a megbeszélés
sel, melyen a magyar ügy is szóbake- 
rült. A magyar kívánságokat nagy meg
értéssel fogdták a német fővárosban. 
Keleten továbbhaladnak a kifejtéshez 
az események. A románok kiürítették 
már Dobrudzsát. — Az oroszok átlép
ték az új román-szovjet határt. Hír sze
rin t a Szovjet igényt támaszt a D ar
danellákra is. — A román kormány nem
zeti szocialista színezettel újjáalakult, s 
tengelybaráttá lett. — A magyar k o r
mány a Vöröskereszt céljaira országos 
gyűjtést engedélyezett. — A kormány 
intézkedett hogy a közelgő aratási mun
kában fennakadás ne legyen. Az aratás 
honvédelmi munka ■— mondotta szóza
tában a földmívelésügyi miniszter. —■ 
Teleki miniszterelnök és Csáky külügy
miniszter sorsdöntő tanácskozásokra 
Münchenbe utazott.

3 Z  EGYHÁZI e s z t e n d ő

Szentháromság u. 8. vasárnap.
1. Z s o ltá r.

Az élet nem egyhe/yben-tipródás, 
nem is ide-oda bolyongás, hanem uton- 
járás. Kétféle út van. Egyik az isten
félők, másik az istentelenek útja. Az 
egyik üdvösségre, a másik kárhozatra 
visz. Te melyik úton jársz? Kiknek a

társaságában élsz? Tudod-e, hogy az 
igazi úton Jézus vezet? Ő maga az út! 
Kövesd hát!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy bűnös tévelygéseink közben 

Urunk keres minket és az igaz útra 
vezet.

Hogy ő maga lett számunkra úttá, 
Akinek követése által üdvösségre jutunk.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy Isten a bűneiben tévelygő em

beriségnek mutassa meg az egyetlen 
utat a Krisztusban.

Hogy Krisztus hívó szava hirdettes- 
sék és felfigyeljenek rá az utat kereső 
emberek.

Hogy a Krisztuskövetés gyümölcsei 
legyenek láthatók minél több ember 
életében.

H Í R E K

Másodfelügyelő beiktatás Ajkán. Az
ajkai evangélikus egyházközség meg
választott másodfelügyelőjét: vitéz Ha- 
lászy Sándor ajkai üveggyári igazgatót 
június 30-án iktatta tisztségébe az 
istentisztelet keretében Héring János al- 
esperes, aki az úrvacsorát is kiszolgál
tatta részére. A beiktatás után díszköz
gyűlésen Bélák Endre egyházközségi fe l
ügyelő, Novák Rezső lelkész, majd az 
egyházi egyesületek és a politikai község 
köszöntötték az új egyházi tisztviselőt, 
aki meleg szavakban köszönte meg a 
szívből jövő jó kívánságokat és nagy
nevű ősei nemes példájára hivatkozva 
lelket építő beszédben te tt hitvallást 
egyházi és nemzetépítő programmjáról. 
A Zathureczky Sámuel, Karsay Sándor, 
Székács József és Kossuch János csa
ládjával rokonságban élő másodfelügye
lőre szép hivatás várakozik evangélikus 
egyházunk szolgálatában. Isten áldása 
legyen az új elhívott munkásán és an
nak gyülekezetén.

A kemenesaljai egyházmegye június 
29-én tartotta meg közgyűlését a mer- 
seváti fiökgyülekezetben ko lta i Vidos 
Dániel felügyelő és Molitórisz János es
peres elnöklete alatt. Jetén voltak dr. 
Ostffy Lajos országmozgósítási ko r
mánybiztos, Mesterházy Ferenc főispán, 
dr. Hetthéssy Jenő, dr. László Lajos fő- 
szolgabírák, Vidos József, szentmártoni 
Radó Kálmán, Berzsenyi Ádám fö ldb ir
tokosokon kívül a gyülekezeteknek 
mintegy 150 kiküldöttje, akik eleitől 
végig éber figyelemmel és érdeklődéssel 
vettek részt a közgyűlés tárgyalásain. 
— Gyámintézeti istentisztelet vezette 
be a közgyűlést, amelyen Nagy Miklós 
egyházkerületi gyámintézeti elnök pré
dikált. ■— A közgyűlés táviratban fejezte 
ki részvétét Kormányzó Urunk leánya 
elhunytéval. Az egyházmegyei Gyám
intézet Mesterházy Sándor és koltai 
Vidos József elnöklete alatt ez alka
lommal tartotta meg közgyűlését be
számolva a gyűjtések emelkedő ered
ményéről. Az esperességi gyűlés befe
jezése után a résztvevők bevonultak a 
templomba és az o tt elhelyezett gyűjtő- 
ívre 260 pengőt adtak össze az épülő 
merseváti templomra.

+1
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Orgonaavatás. A Budapest III. kér. 
(Óbuda—Újlaki) evangélikus egyházköz
ség július 7-én istentiszteleten avatta fel 
orgonáját. A felavatást Kemény Lajos 
esperes végezte; az orgonát megszólal
tatta tervezője Zalánffy Aladár zene- 
művészeti főiskolai tanár. Az énekkart 
Sulyok Imre karnagy vezényelte.

Templomalapkő-letétel. A rákóczi- 
telepi-gyopárhalmi evangélikusoknak 
örömünnepe július 14-e. Ekkor áldja 
meg a templom alapkövét Kovács An
dor esperes, m. kir. kormányfőtaná
csos, orosházi lelkész.

Sikátor. A Nőegylet rendezésében és 
anyagi támogatásával 30 kis növendék
kel első ízben nyílt meg az iskolában 
nyári napközi-otthon. A napközi-otthon 
vezetője Vághy Juliska győri diakonisz- 
sza nővér. Isten áldása legyen az új 
gyülekezeti munkán! ■— Szentirmai Sán- 
dorné, szül. Iváncza Emma budapesti 
lakos, néhai nagyszüleiről, Vincze Fe
rencről és Gombás Katalinról való ke- 
gyeletes megemlékezéssel az Úr oltárára 
művészi kivitelű fehér oltárterítőt ado
mányozott. Isten áldása legyen az ada
kozón és adományán!

Az Ipolyvecei Evangélikus Ifjúsági 
Egyesület 35 tagja június 30-án Her
mann József tanító vezetésével meglá
togatta a kiscsalomjai ifjúságot. Dél
után a templomban az ifjúság épülésére 
vallásos összejövetelt tartottak, melyen 
a műsor a következő volt: Közének. 
Bibliai köszöntő. Fel barátim . . .  Éne
kelte az ifjúság. Szavalat. Nem hagyjuk 
el a Bibliát . . .  Az ifjúság éneke. Ige
hirdetés. Tartotta Forró Pál. Fel Jézu
sért, fel bátran . . .  Énekelte az ifjúság. 
Szólóének: Magyar Miatyánk. Beszédet 
tartott Hermann József. Szólóének. Sza
valat. Szólóének. Szavalókórus. Szelíd 
szemed... Énekelte a kar. Ima. Záróének. 
Utána ismerkedés a vendéglátó ifjúság
gal.

A gyülekezeti közösségek orosházi 
evangélizáló és hitmélyítő konferenciája 
augusztus 15-én este 8 órakor szeretet- 
vendégséggel kezdődik és 18-án este 
úrvacsoraosztással végződik. A prog
ramúiból: Reggeli áhítatok: „Az Em
ber“ , „A  Megváltó“ , „A  Király“ . Biblia
körök: 1. Múltam-, 2. Jelenem-, 3. Jö- 
vőm kérdései, nehézségei, áldásai. Elő
adások: „Én és az én atyámfia“ , „A  
Szentlélek temploma“ , „A  sáfárság ku l
csa“ , „A  felemás forrás“ , „Az ébredő 
bűn legyőzése“ , „A  megszentelődés t i t 
ka“ , valamint: „A  közösség akadályai, 
veszélyei, áldásai“ . Esténként evangéli
záló előadás a templomban. Teljes ellá
tás egyszerű szállással: 8 P az egész 
időre. Vasúton 33% kedvezmény. Fel
világosítást küld: Terei Endre, Buda
pest, VIII., Eszterházy-u. 12.

Szegény evangélikus szórványgyer
mekeket nyaraltat az „Üzenet“ a nagy- 
tarcsai evangélikus népfőiskolán. Július
ban leányok, augusztusban fiúkat visz 
6—10 évesig. A nyaraltatás teljesen d íj
talan. Jelentkezni lehet július 15-ig 
„Üzenet Kecskemét“  címen.

Nyaraljunk Kapernaumban, Gyenes- 
diáson, a Balaton mellett! Napi penzió 
3.50 P és 10% kiszolgálási díj. Bőveb
bet Menyhár István lelkésznél, Keszt
hely.

2i7.

H A T Á R O K O N  T Ú L
Németországban a lelkészek 40—50 

százaléka bevonult. Munkájuk pótlására 
lelkigondozó munkaközösségek alakul
nak. Kisebb gyülekezetekben a gyüle
kezet tagjai reggel és este maguk ta r
tanak áhítatot a templomban.

Bukovina. Besszarábiával együtt Bu
kovina egy részét is birtokba vette a 
Szovjet. 1775-ig túlnyomóan román 
nyelvű lakosságával Moldvához ta rto 
zott. 1849 óta külön osztrák korona
tartomány volt. A világháború után ke
rült román fennhatóság alá. Az 1930-as 
román adatok szerint a népessége
850.000, főleg románok, ukránok, né
metek, zsidók, lengyelek és kis részben 
magyarok.

Dobrudzsa, melyre a bulgárok ta r
tanak igényt, amelyet a románok leg
utóbb kiürítettek, a Duna, a Fekete
tenger és Balkán-hegység között fekvő 
tartomány. Területe 23.262 km2, 8Í1.000 
lakossal. Lakossága tarka összetételű; 
sok a bolgár, román, tatár és cigány. 
A törökök 1935-ben kivándoroltak Tö
rökországba. A világháborúban véres 
harcok helye volt.

GL H aran g szó  evangélikus né
pünk lap ja. —

JUH lesze l azért, hog? tényleg 
az legyen és az egész országban 
m inäenütt e lterjed jen ? 7

K Ü L Ö N F É L É K
A cukorjegynélkiili cukorfogyasztás

nak véget vetett a földmívelésügyi mi
niszter rendeleté, amennyiben bevezet
te a cukor-váltójegyeket. A cukorral ké- 
sbített ételekért és italokért (kávé, tea 
stb.) ezentúl a vendégnek át kell adni 
a maga cukor-váltójegyét.

Vértörvényszék-utcának nevezték el 
Thorn város egyik utcáját, mert 1724- 
ben ebben állították vértörvényszék elé 
a lengyel jezsuiták a német protestán
sokat.

320.000 katolikus pap van a világon 
a legújabb kimutatások szerint — írja 
egyik német egyházi lap.

Ötmillió a zsidók száma Amerikában, 
így a világ zsidóságának körülbelül egy- 
harmada Amerikában van.

Melyik a leggyorsabb nyelv? Egy 
svéd tudós hosszas tanulmány után meg
állapította, hogy leggyorsabban beszél 
a francia, percenként átlag 350 szótagot 
ejt ki. Utána következik a japán 310, a 
német 250, az olasz 230 szótaggal.

Ú J  K Ö N Y V E K
Protestáns könyv az 1939. évi pro

testáns napokról most jelent meg a 
Bethlen Gábor könyvtár sorozatban. A 
könyv mindazokat a beszédeket, igehir
detéseket, előadásokat tartalmazza, me
lyek a Protestáns Napokon elhangzot
tak s amelyek utat és irányt mutattak. 
A könyv ára 2.40 P. Kapható: az O r
szágos Bethlen Gábor Szövetségnél, IV., 
Semmelweis-u. 17.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. N a g y  M a r g i t k a  E r z s é 

bet,  Nagy Gyula evangélikus lelkész és 
Turcsányi Margit leánya, június 30-án 
tartotta esküvőjét Rábcakapin M a j o r  
Sámuel  F e r e n c  evangélikus kántor
tanítóval. Az esketést a menyasszony 
édesapja végezte. (Minden külön értesí
tés helyett.) — A r a n y i  M á r i a  áll. h. 
tanítónő és V a r j ú  J ózse f  evangélikus 
tanító, dunavecsei lakosok, július 9-én 
tartották esküvőjüket. Az esketést a 
menyasszony bátyja Aranyi József ne- 
meskajali m. lelkész végezte. Minden 
külön értesítés helyett.

Születés. Joób Olivér nyíregyházi lel
készt és feleségét Isten fiúgyermekkel 
ajándékozta meg.

Halálozás. L a k i  K o r n é l  egyházköz
ségi felügyelő, a Szombathelyi Evangé
likus Kör elnöke, ny. iparfelügyelő, 
min. tanácsos, a Magyar Mérnök- és 
Építészegylet szombathelyi osztályának 
diszelnöke, a Szombathelyi Dalosegye
sület elnöke, a II. oszt. polgári hadi ér
demkereszt tulajdonosa stb. július 5-én, 
életének 72-ik évében hirtelen elhunyt. 
— D r. V á l y i  L a j o s  egyházközségi 
m. felügyelő, ügyvéd, m. kir. kormány
főtanácsos, a Magyar Élet Keresztyén 
Községi Pártjának elnökhelyettese, or
szággyűlési képviselő, stb. 45 éves korá
ban, június 30-án váratlanul elhunyt. — 
Feltámadunk.

M A G Y A R  G A Z D A
Zöldség és gyümölcs feleslegünket, 

amely kivitelre kerül, mind Németország 
vásárolta meg. A kivitelre kerülő áru 
értékét 15 millió márkára becsülik.

Az aratás. Teleki Mihály gróf föld
mívelésügyi miniszter rádión szólott az 
az ország lakosságához a mostani ara
tásról. Olyan rendkívüli természeti és 
külpolitikai viszonyok közepette pendül 
meg idén először a kasza — mondot
ta —, hogy a társadalom minden egyes 
rétegének össze kell fognia az aratás 
sikere érdekében. Szigorú hatósági in
tézkedések kötelezik az arra alkalmas 
személyeket, hogy szükség esetén segít
senek az aratási, hordási és cséplési 
munkák körül és ezáltal pótolják azt a 
munkaerőhiányt, amelyet a mai európai 
helyzetben szükségessé vált katonai be
hívások okoztak. Bármily nagy feladat 
és teher is ez, készen kell áilanunk mind 
arra, hogy a magyar föld megkésett te r
mését, mind pedig a magyar igazság 
húsz esztendő óta várt nemzeti eredmé
nyeit learathassuk. Ilyen körülmények 
között az egész magyar társadalom fe
gyelme és áldozatkészsége fogja eldön
teni a mezőgazdasági és a politikai ara
tás eredményeit. A magyar jövő kiala
kítása tehát a társadalom és a legszé
lesebb néprétegek kezébe van letéve.

Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60—17.05, árpa 18.10—22.85, zab 23.90, 
kukorica 27.50—27.75 pengő métermá
zsánként.

Keresek olyan középkorú nőt, akire 
kis háztartásomat és kis gyermekemet 
nyugodtan rábízhatom. Cím: özv. E r
délyi Sándorné tanítónő Gecse (Vesz
prém megye), 1—1
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KIADÓHIVATALI ÜZENETEK
V. I. Répcelak. Előfizetését 1941. 

ápr. 1-ig rendezte. — S. Gy. Dunaszer- 
dahely. 1941. júl. 1-ig. — Ev. leik. hiv. 
Gádoros. Folyó évre 2.40 P esedékes.
— H. J. Mezőhegyes. Előfizetése ez év 
ápr. 1-től esedékes. — L. Zs. Sárszent- 
miklós. Ez év végéig előfizetése rend
ben van. -— K. I. Ózd. Édesapja elmére 
ez év jan. 1-től küldtük a lapot. Cso
portos küldéssel mennyi volt a hátrá- 
léka, Nagytiszteletű úrnál tessék meg- 
érdekiődni. Első negyedre 1.28 P hát- 
rálék. Most beküldött összeg II. negyed
re szól. — W. A. Decs. Egyévi előfizetés 
4.80 P. Tehát a beküldött összeggel dec. 
1-ig rendezte előfizetését. — P. G. Vép. 
Előfizetését ez év június 1-ig rendezte.
— T. J. Dunaföldvár. A beküldött ösz- 
szeggel 1941. febr. 1-ig rendezte előfi
zetését. — T. J. Hegyfalu. 1941. ápr. 
1-ig rendezte előfizetését. -— N. J. 
Keszthely. Ez év végéig rendben. — 
R. K.-né Sashalom. A beküldött ősz- 
szeggel f. év végéig rendezve. — M. 
P. Bér. Dec. 30-án beküldött összegben 
Kuortti ára is benne volt. Előfizetés
ként első félévre jóváírva. A mostani 
befizetéssel okt. 1-ig rendezve.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
M. J. Ezen hirdetésért külön díj nem 

jár. — P. I. Zalaszentgrót. A küldött 
bélyegeket köszönjük. — L. H. Szom
bathely. A küldött bélyeget és ezüst
papírt köszönjük.

H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.
A kővetkező adományok folytak be :

Zongor Lajosné Nagysimonyi, Rajos 
Károly Alsószeli, Mórok Sándorné Bu
dapest, Proszics Kálmán Zalaegerszeg, 
Kücsán István Boba, özv. Hachenberger 
Gyuláné Balassagyarmat, özv. Schmeisz 
Ágostonné Budapest, Waltersdorfer Ka- 
rolin Budapest, Löw Gusztáv Moson, 
Pellek Mihály Győr, Richter Viola Győr, 
Solti Jánosné Kiskőrös, Pétermann Ádám 
Páhi, Berta János Tihany, özv. Fadgyas 
Gyuláné Bakonytamási, özv. Erdélyi Bé- 
láné Kemenesmagasi, Tompa Elek Ke- 
menesmagasi, Kiss Lászlóné Nyíregyhá
za, Szigeti Sándor öttevény, Sandy 
Gyula Mihályi, Dr. Zergényi Tibor Sop
ron, Szabó Károly Csögle, Ferenczy M. 
Zsigmond Dabrony, Andrássy Pálné Uj- 
diósgyőr, özv. Mezei Andrásné Rákos
palota, özv. Czeglédy Imréné Hódmező
vásárhely, özv. Benkő Béláné Várpalota, 
Tucska Ferenc Várpalota, özv. Haftí 
Gyuláné Kisbér, Mód János Beled, Nagy 
Pál Felszopor, Löffle r Mátyás Szent- 
gotthárd, Nyíró József Szentgotthárd, 
Veréczi Imre Szombathely, Püsky Gyula 
Kőszeg, Seregély Zsigmond Gutaháza, 
Svendor István Zalaistvánd, Bödecs La
jos Beled, Eisert Kornélia Budapest, Re
ményi Lajos Győr, özv. Lénárt Lajosné 
Felsőszeli, Szalay Lidia Farád, Erős Sán
dor Mártonvásár, Matterny Andor Rác
keve, özv. Vörös Bálintné Bana Konczos

c M k  Tatatóváros, Schmidt Györgyné 
Győr, Unger Károlyné Győr, Jeszensz
ky Gyula Kistarcsa 20—20 fillér, — He
gyi István Nagykanizsa, Vida Géza Ma- 
gyardiószeg, Pónya Sándor Tapolca, 
Plézer György Pestszentlőrinc, Németh 
Károly Tapolca, Sülé Károly Tapolca, 
Rosta Antal Kemenespálfa, Szalay Fe
renc Martonfa, Rozsnyói József Zala
egerszeg, Stőger Nándorné Sopronbán- 
falva, Jurtsó Gyuláné Tét, Mesterházy 
Imre Nádasd, Polgár József Körmend, 
Széles Imre Répcelak, Weller Dániel 
Győr, Palatínus Rudolf Volóc, Fodor 
Mihály Kemenessömjén, özv. Illés Já
nosné Marcalgergelyi, Finta Jánosné 
Celldömölk Mészáros Mihály Répcelak, 
özv.’ Paveszka Ferencné Győr, Farádi 
Mihály Bököd, Puhr József Sajtoskál 
22—22 fillér. — Merényi Gyula Mizser- 
fabánya 25 fillér. — Talabér Ádám Cell
dömölk, Bodnár Pál Kispest, Döbröntey 
pyu la  Barlahida 30—30 fillér. — Gu
lyás Lajos Ujmalomsok, özv. Mesterhá
zy Elekné Ostffyasszonyfa, Takács Sán
dor Kőszeg 32—32 fillér. — Kigyósy 
István Székesfehérvár, Vados János Mó- 
richida, Marschalkó Jenő Nagyszénás, 
Németh István Szombathely, vitéz Pol
gár Józsefné Kőszeg, Pethő Jolán Táp- 
lánszentkereszt, Horváth János Iván, 
Eichhardt Boldizsár Baja, özv. Zettl Jó
zsefné Pécs 40—40 fillé r. — Göschl Já
nos Kámon, Ambrus István Celldömölk, 
Péteri Sarolta Léva, Dr. Kiss Pál Mar
calgergelyi, özv. Scholtz Hugóné Nyír
bátor, Mayer Lajos Nagykanizsa, Vörös 
Sámuel Répcelak 50—50 fillér.

Győrság offertoriuma 9.18 P.

A nagytarcsai evangélikus egyház 
iskolaszéke pályázatot hirdet a lemon
dás folytán megüresedett tanítónői ál
lásra. Pályázati határidő 21 nap. Köte
lessége a rábízott két osztály tanításán 
kívül a többi osztályokban is a kézi
munka tanítás és a belmissziói munká
ban való részvétel. Fizetése a minden
kori kezdő tanítói fizetés 50% az egy
háztól és lakás, ezenkívül államsegély. 
Pályázati kérvények a nagytarcsai 
evangélikus lelkészi hivatal címére kü l
dendők. ________________ 1—2

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A győri evangélikus egyházközség 

pályázatot hirdet tanítónői állásra. F i
zetés 17% helyi javadalom, a többi ál
lamsegély. Pályázati határidő 21 nap. 
(augusztus 6.) A kellően felszerelt kér
vények a lelkészi hivatalhoz küldendők 
válaszbélyeggel. A választási idő alatt 
sem a pályázó, sem hozzátartozója nem 
látogathatja sem az iskolaszéki, sem a 
képviselőtestületi tagokat. Ev. lelkészi 
hivatal, Győr Petőfi-tér 1.

Az evangélikus egyházközség a sár- 
szentmiklósi tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: 3 szobás lakás, 8 
kát. hold föld, párbér és kiegészítő ál
lamsegély. Kötelességek díjlevél szerinf. 
Felszerelt kérvények július 22-ig Sár- 
szentmiklós ev. Lelkészi Hivatalhoz kül
dendők. 1— 1

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

5—20

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tftz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hivja fel mindenki a bittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—lo (Ev. bórház.) Telefon: 188-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzóket, hölgyeket is

„Követlek Uram!“ c. 12 vallásos je l
legű elbeszélést tartalmazó kötetem, 
mely vallásos estélyeken és egyházi 
munkáknál jó l felhasználható, megjelent. 
1.20 P bélyeg megküldése mellett por
tómentesen küldöm meg. Kovács Vince 
ref. lelkipásztor, Papkeszi, Veszprém 
megye. 2—2

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

¥lRá««T,
KOSZ8RUT

_ legolcsóbban

f i T I X M É - t é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a .  Harangszó'-ra 
hivatkozik, 10°/o engedményt kap I

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)
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A la p íto tta !

K A P I  B É L A
1910-ban

L .ptulnjdono« : 
Dunántúli Luthar-SzAvntség.

Megjelenik minden vasírnep.

Ingytn mallóklat tanét alatt 

kéthatankAnf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzAm 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A  Haraaflasé
•sa rkaa iti-k la d é k lva ta la

GYŐR
I I . ,  P e lő fi-té r 2.

E lőfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 fillé r , 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 80,628.

Aki hü a kevesen.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az.

Lukács 16, 10.

Vannak keresztyének, akik sokra viszik.
S ha közelebbről megismerjük őket, látjuk, hogy 

nem a képességeik, nem is a tudásuk, vagy kedvező 
életkörülményeik emelték őket ilyen magasra. Nem, 
maga a személyük az, ami a környezetüket egészen 
sajátságos tiszteletre és bizalomra készteti irántuk.

S ha van alkalmunk arra, hogy közelebbről 
szemügyre vegyük őket, hamarosan megtaláljuk, mi 
ezeknek az embereknek a titka: hívek a kevesen.

Meglátták, hogy a hűtlenség az a rejtett lék, 
amelyen át minden áldás és kegyelem nesztelenül 
kiszivárog a szívből. S fölvették a harcot a hűtlen
ség ellen azzal, hogy imádkoznak és olvassák a bib
liát. De az ilyen emberek értik is annak a módját, 
hogy titkos kamarájukat — az időt, a helyet, amikor, 
ahol imádkoznak, bibliát olvasnak — .megv.édelmez- 
zék minden ellen, ami megzavarhatja őket.

S a bűn ellen való harcban épp olyan könyör
telenek, mint a hűtlenség ellen való harcban. Retteg
nek attól, hogy beszennyezzék magukat a bűnnel,

hogy szép szavakkal letagadják Isten iránt való 
engedetlenségüket. S a finom és észre nem vehető 
bűnök ellen is éppen olyan erélyesen harcolnak, 
mint a szemet szúrók ellen.

Hívek a kévésén, a szónak abban a betű szerint 
való értelmében, hogy megcselekszik azokat a kicsiny 
és rendszerint figyelemre nem méltatott dolgokat, 
amelyekre mások ügyet sem vetnek. Nincs olyan 
munka, amelyet méltóságukon alulinak tartanának. 
S nemcsak nagy alkalmakkal hoznak áldozatot, ha
nem fölhasználják a mindennapi életnek ezer meg 
ezer alkalmát, hogy nemet mondjanak a maguk 
énjének s valami szolgálatot tegyenek másoknak.

Életüket k itö ltik  azok a mindennapi kicsiny jó 
cselekedetek, amelyek a legértékesebbek környezetük 
számára, attól pedig, aki végbeviszi őket, a legtöbbet 
követelik.

Nem bűntelenek. De ha vétkeznek is, nyilván
valóvá lesz a hűségük. Hogy megalázkodnak Isten 
előtt is, emberek előtt is! S ezért vissza is kapják 
az elvesztett békességet és az elvesztett erőt.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

„Bizalom — magyar hidegvér."
Mikor a sorsdöntő müncheni 

tanácskozások befejeződtek s ál- 
lamférfiaink hazajöttek, gróf Te
leki Pál miniszterelnök egy érte
kezleten ta rto tt tájékoztató beszé
dében azt mondta: „A fontos az, 
hogy a nemzet nyugalommal, ön
érzettel és bizalommal tudjon 
szembenézni a nehéz időkkel és 
tudjon nehéz időket élni.“

Ugyancsak a müncheni tanács
kozások után, amikor Ciano olasz 
külügyminiszter hazament, lapja 
az eseményekkel foglalkozva „ma
gyar hidegvérről“  írt.

Sem a magyar miniszterelnök, 
sem az olasz külügyminiszter lapja 
nem azért mondta, illetve írta 
ezeket a szavakat, hogy a fülünk 
mellett elengedjük, azért se, hogy 
megszívlelésre másoknak ajánl-

gassuk őket. Ezek a szavak nekünk 
magyaroknak szóltak. Nekünk kell 
megszívlelnünk őket!

Nehéz időkben élünk. Körülöt
tünk új világ van kialakulóban, 
melynek körvonalai még nem bon
takoztak ki. Sokfelé sűrű még a 
homály, nagy a bizonytalanság. 
Sötét árnyai sokszor ráborulnak 
még a magyar életre is, s meg
félemlítik a szíveket és nehézzé te
szik az életet. Látjuk és érezzük 
ezeket a nehézségeket. Tudjuk v i
szont, hogy a jövendő aszerint 
fog alakulni, hogy ezeket a nehéz 
időket milyen lélekkel tudjuk át
élni. Ha valamikor, most erős lé
lekre van szüksége a magyarnak! 
A magyar miniszterelnök szavai
ban éppen ennek a nehéz időket 
á té ln i> t^ T ^ ÍA ’^ ^ k ^ e k  a voná-

1 REFORMÁTUS fr ttw m  t

saira mutatott rá. Jó lesz megszív
lelni minden magyarnak őket.

Nyugalom kell. Istennek hála, 
úgy látjuk, megvan közöttünk és 
bennünk. Nálunk senki sem ideges
kedik, nem kapkod és nem türel
metlen. Népünknek helyén van az 
esze és a szíve. M ikor közvetlen 
tövében állt az aratásnak, s látta 
a felmagasló nehézségeket, nyu
godtan viselkedett. Tudta, a nehéz
ségek el fognak a legnagyobb és 
legdrágább munka útjából gördül
ni. Fajtánknak példás és fegyel
mezett városon éppúgy, mint falun 
a közszelleme. Nyugodtak vagyunk 
és nyugodtak is leszünk!

Önérzet kell. Magunkra fogjuk 
ezt is parancsolni. Tudjuk, hogy 
igazságunk napja felkelőben van. 
S első sugarainak fényében állva
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önérzettel, egymás testvérkezét 
fogva, Várunk a magyar hajnalra.
S önérzetünket nem fogjuk elve
szíteni.

Bizalom kell. Talán e tekintet
ben állunk leggyengébben. Nem 
szabad a magyarnak lehorgasztott 
fővel járni. Istenre kell erős hittel 
nézni, Aki népünk életét kezében 
hordozza. Isten után bizalommal J 
kell néznünk vezetőinkre, kiknek |

van küldetése, bölcsesége ahhoz, 
hogy népünket a boldog jövő felé 
vezesse. Az aratással, katonáink 
szabadságolásával kapcsolatban 
te tt kormányintézkedések kell, 
hogy bizalommal töltsenek el min
den magyart. Vezetőink, amit le
het, megtesznek értünk.

Ez a nyugalom, ez az önérzet, 
ez a bizalom eredményezi azt a 
magyar hidegvért, amiről az olasz

külügyminiszter lapja írt. Mi ma
gyarok tudunk lelkesedni. Talán 
senki úgy, mint mi. De tudunk az 
események elé hidegvérrel is nézni. 
Történelmi idők nagy eseményei 
előtt — ha ez kell —  így fogunk 
tenni, ezt fogjuk tenni. „Nyuga
lommal, önérzettel, bizalommal, 
magyar hidegvérrel“  nézünk elő
re! Köszönjük, parancsnak tekint
jü k  e szavakat! L. /.

A mindennapi 
kenyér.

Van a kenyéren valami, 
ami szent. Ha kezedbe ve
szed, áhítatba mélyül a le l
ked. Megérzik benne Isten
nek munkás kegyelme s 
hallod irgalmának ősrégi 
ígéretét a bűnös emberiség
hez: „Ennekutána míg a fö ld 
lészen, vetés és aratás meg 
nem szűnnek“ . A m it ígért, 
megtartja s évről-évre visz- 
szatér az aratásban az ö  
kenyéradó szeretete.

Istennel való viszonyában 
a kenyér tiszta szeretet. Ne
künk embereknek pedig éle
tet jelent. A kenyér szere
tet és élet. A kettő egy.
Isten szeretetéből jön  s ne
künk életet ad. így kapcso
lódtunk össze a kenyérben 
Istennel s lettünk benne örök 
adósai az ő  irgalmának. Az 
Isten szeretete életté lesz a 
kenyérben. Csodálatos út.
Az élethez vezető út.

Az élet Isten szereteté- 
ben gyökerezik s m int ígé
ret, m int remény van benne 
elrejtve. A szeretet azonban 
kibontakozásra bírja. Ez a 
tulajdonsága. Ez a szeretet
nek a jellege. S jelentkezik 
az élet. Megmutatkozik szí
ved verésében, összes érzé
keidben. A látásban, a hal
lásban. A beszédedben és a 
munkádban. Megmutatkozik 
az összes tényezőkben, me
lyek az élet gépezetét moz
gásban tartják. Az ételben, 
italban. Ruházatban, sarúban. Luther egy 
szóban foglalja ezeket össze, e szóban: 
kenyér.

így a kenyér Istennek megtestesült 
szeretete. Tisztán kegyelem, hogy az 
Ő szeretete mi értünk kenyérré lett. 
De hogy jogos, megérdemelt tu la jdo
nunk legyen, hozzá kell adnunk sajat 
munkánkat is. „Orcád verejtékével egyed 
a te kenyeredet.“  — mondja Isten. így 
Isten részéről a kenyér kegyelem, a mi 
részünkről pedig munka.

Mennyi munkába kerül a földnek 
megművelése!? S vetéstől az aratásig 
a fáradalmaknak m ily  sokasága sora
kozik egymás mellé!? A szántás, a vetés 
és azután az aratásra való várakozás. 
Aggodalmas .várakozás ez. Ezer és ezer

nyér neked csak az éhes 
szorgalomnak az eredménye, 
akkor kiérzed belőle a ve
rejtéket. A kko r a kenyér 
csak gond. Örökös hajsza 
a boldogság után, m it azért 
soha nem tudsz elérni. Ha 
azonban az Istennek hoz
zánk lehajló szeretetét lá 
tod a kenyérben és az Ö 
irgalmának a rólunk való 
gondviselését, akkor a ke
nyér öröm, boldogság, élet.

Igen, az Isten szeretete 
életté le tt számunkra a ke
nyérben. A testünk részére. 
De ez a szeretet életté le tt 
le lkünk számára is. Még pe
dig Krisztusban. Ami a ke
nyér a testnek, az a lélek
nek Krisztus. Ő a mi éle
tünk és üdvösségünk. Az 
Úrvacsorában Krisztus és a 
kenyér eggyé lesz. E szent
ségben az isteni kegyelem 
teljesen leereszkedett hoz
zánk és Krisztus testévé ma- 
gasztosította a kenyeret. 
Igen, a kenyérben adja ma
gát nekünk, hogy megtisz
tu ljunk  a bűnöktől és erőssé 
lehessünk az Istennek tetsző 
élet folytatására.

A kenyérben tehát nem
csak testednek kínálkozik 
az élet, hanem a lelkednek 
is élet és üdvösség. Ha á t
haladsz a kenyérföldeken, 
Krisztussal találkozol. A ke
nyér ugyanis eszköz, szent 
alkalom, hogy egy megtisz
tu lt életben veled örökké 
egyesüljön.

Azért ne feledd: A ratn i 
annyi, m in t találkozni Krisz
tussal! Dr. Schlitt Gyula.

JÉZUSOM JÖ JJ ...
Jézusom jöjj! Téged várlak!
Vágyódó keblemre zárlak,
Fájó szivem feléd tárom,
Jöjj! A Te vigaszod várom.

Te meggyógyítod a sebem,
Letörlőd a hulló könnyem,
Ha velem léssz, nem fáj semmi,
Mert Veled boldogság lenni!

Jöjj hát! Légy és maradj velem, 
Fogd meg a remegő kezem,
Vezess, hogy jó úton járjak, 
Egykoron üdvöt találjak.

Mohácsi Anna.

veszély fenyegeti a vetést s egy vég
zetes pillanatban a pusztulás áldozatává 
lehet minden. A kenyér elvesztésétől 
való aggodalom, félelem valóságos ke 
reszt az emberen. S ezt a keresztet csak 
imádkozva tudja hordani. Szorgalom és 
munka nem segít e félelem ellen. Egye
dül az imádkozás. A kenyérben mutat
kozó isteni szeretetet imával kell K i
harcolnunk. így lesz az imában a ke
nyér áldássá és életté.

A kenyér az Isten szeretetének és az 
imádkozó emberi munkának a jelensége. 
Összevegyül benne az isteni az emberi
vel. A mennyei szeretetnek a balzsam- 
cseppje a mi munkánk verejtékcseppjé- 
vel. Azért édes a kenyér s ezért lehet 
azonban savanyú és keserű is. Ha a ke

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
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Szülő és gyermek.
Ir ta : Kuszák István.

6. A szülő a gyermek első tanítója.
A szülőnek a gyermek lelki képei 

megrögzítésére irányuló ténykedése más
részt azért nagy jelentőségű, mert való
jában akkor kezdődik meg a gyermek 
megfigyelő képességének a fejlesztése. 
A megfigyelésnek igen fontos szerepe 
van az ember életében. Az ú. n. életre
való emberek, akikről azt szokták mon
dani, hogy a jég hátán is megélnek, 
mind a jó megfigyelőkből kerülnek ki. 
Ök azok, akik mindenütt meglátják a 
megélhetés, a boldogulás lehetőségeit s 
a környezet gazdagságát, melyet mások 
észre sem vesznek, a saját érdekükben 
a legnagyobb mértékben ki tudják ak
názni. De általánosságban is elmondhat
juk, hogy mindaz, ami az emberiség szá
mára haladást jelent, a megfigyelés ú t
ján jö tt létre. Ha a megfigyelés nem 
segítette volna az emberi értelmet, so
hasem lett volna Röntgen-sugár, hangos
film , vagy rádiö. Tanítsa meg tehát 
minden szülő gyermekeit látni, hallani, 
megfigyelni! A megfigyelési készség 
fejlesztésére — minél inkább fe jlődik a 
gyermek — annál több gondot kell fo r
dítania a szülőnek. Meg kell figye lte t
nie mindazt, ami a gyermeket körülveszi 
s ami abban a környezetben történik, 
melyben éli a maga életét. Amikor az
tán beszédkészsége már annyira fe jlő 
dött, hogy meg tudja magát értetni, 
időnként számon is kérjük tőle meg
figyeléseit, miközben alkalmunk lesz őt 
még alaposabb megfigyelésre szoktatni. 
A kis gyermek természetes adottságai 
szinte állandó ösztönzést adnak erre a 
szülőnek. Hiszen a 2—3 éves gyermek 
már mindent akar tudni, mindenre k í
váncsi. A csillogó szemeken kitekintő 
lélek ebben az időben nem más, mint 
egy nagy kérdőjel, mely ezer apró kér
désben oldódik fel. Ne tekintse a szülő 
tehernek a gyermek kérdezősködését, 
hanem igenis tartsa kötelességének, hogy

minden kérdésére megnyugtató feleletet 
adjon. Ugyanakkor ő is tegyen fel a 
gyermekének kérdéseket, irányítsa meg
figyelését és késztesse ítéletalkotásra. 
Azután segítségére van a szülőnek ta
nítói munkájában a gyermek utánzási 
ösztöne. Vegye komolyan és használja 
azt is fel a gyermek megfigyelési kész
ségének, ügyességének fejlesztésére és 
állítsa azt a munkára való nevelés szol
gálatába. Az előzőkben már megállapí
tottuk, hogy a nevelés a teremtés mun
kájának folytatása. Ebben a megállapí
tásban nemcsak az ju t kifejezésre, hogy 
a nevelés is munka, hanem az is, hogy 
a munkára nevelés az egyik legfonto
sabb kötelesség számunkra. A munka 
az élet alapja s a lélek legerősebb tá
masza. A munka adja meg az egyes 
ember és a közösségek becsét, értékét. 
A munkátlanságot szegénység kíséri, a 
henyélés nyomán züllés jár s a tunya
ság felett a nyomor szörnyű képei le
begnek. A mai idők eseményei külö
nösképpen is meggyőző erővel bizonyít
ják azt, hogy az a nép, amely megta
nult dolgozni, képes meghódítani a fél 
világot és az a nép, amelynél a henyé
lés, az élvezethajhászat foglalta el a k i
tartó munka helyét, pusztulásra van 
ítélve s a rabság bilincseit kénytelen 
viselni. Munkában van az erő, munká
ban van a haladás és munkában van a 
hatalom. Természetes tehát, hogy a csa
ládi nevelésnek is fontos feladata, hogy 
a gyermek tevékenységi vágyát feléb- 
íessze, fejlessze és a munkát megszeret
tesse. A munka megszerettetésére irá
nyuló törekvésnek már meg kell kez
dődnie akkor, amikor a gyermek után
zási hajlama jelentkezik. Már a másfél 
éves gyermeket be lehet vonni bizonyos 
munkákba, amelyek ugyan az ő sze
mében csak játéknak tűnnek fel. örül 
a gyermek annak, ha kis söprűt, vagy 
portörlő ruhát adunk a kezébe. És 

'ugyancsak szívesen vesz részt pl. a ba
romfiak etetésében. Egy édesapa, kis 
fiát, aki sohasem szokta játékait a he
lyére tenni, azzal szoktatta rá a rendet 
szolgáló munkára, hogy amikor a gyer

mek már megunta a játékot, azt mondta 
neki: „Gyere fiam, most játsszunk úgy, 
hogy a polcra tesszük a kockákat, meg 
a könyveket!“ Általában nem kell tú l
ságosan sok leleményesség ahhoz, hogy 
a gyermekkel a munkát megszerettes
sük. A nagyobbacska gyermek munka
kedvét azzal igyekezünk növelni, hogy 
tudatossá tesszük előtte a munka célját. 
Ugyanis még a legjelentéktelenebbnek 
látszó munka elvégzése is értékessé vá
lik a gyermek számára, ha tudja, hogy 
azt miért kell végeznie. Természetesen 
fontos az is, hogy a gyermek munkáját 
siker koronázza. Evégből gyakran kell 
a segítségére lennünk s nem szabad fu 
karkodni a biztatással és elismerésnyil- 
vánitással. Az azonban semmikép sem 
helyeselhető, ha a legkisebb nehézség 
felmerülésekor a szülő nyomban gyer
meke mellett terem és egészen elvégzi 
helyette a neki kije lö lt feladatot. Ha
sonlóképpen helytelen az is, ha a szülő 
cukornak, vagy egyéb, a gyermek szá
mára kedves dolgoknak ígérgetésével 
igyekszik őt valamely munka elvégzé
sére bírni.

Felmerül ezek mellett az a kérdés 
is, hogy a szülő — a szó szoros értel
mében — mire tanítsa gyermekét, m i
előtt az az iskolába kerülne. A legfon
tosabb az, hogy megtanítsa látni, hal
lani, érzékszervet helyesen használni és 
helyes magyarsággal érthetően beszélni. 
Ezen felül természetesen szükséges, hogy 
ismerje a környezetében előforduló tá r
gyakat: bútorokat, konyhai edényeket, 
eszközöket, szerszámokat, konyhakerti 
növényeket, a háznál és ház körül élő 
állatokat, a kertben lévő gyümölcsfá
kat, a leggyakoribb terményeket. Is
merje a színeket s legyenek bizonyos 
térbeli ismeretei. (Magas, alacsony, szé
les, hosszú, vékony, vastag, mély, se
kély, gömbölyű, lapos, négyszögletes, 
kerek stb.) Legyen tisztában legalább 
az első 5 szám fogalmával, vagyis tudja 
mennyi a 2, 3, 4, 5. Ugyanígy legyen 
tisztában a sok, kevés, néhány s a pár 
fogalmával. Tudja az édesapja és édes
anyja családi és keresztnevét, valamint

K e r e k e s  G y u r k a .
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— Ugyan kapitány úr — billentette Ádám Ali oldalára 
a mérleget. Jogosan harácsolták össze azt a tengernyi pénzt?

— Hát hiszen! — vont vállat István. Válasz helyett bele
csapott a bég kezébe.

A törökök két lovast tereltek a tűzhöz.
— Gyurka fiam — fogadta Szuihay az érkezőket.
— Kapitány úr — állt elébe a két fiú.
— Jó, hogy i t t  vagytok — rendelkezett velük azonnal 

a kuruc. — Te kaptad el a foglyokat, kísérd is hát vissza 
őket. Ádám is veled megy.

Szuhay visszaült Alihoz, hogy tüzetesen meghányják- 
vessék tervüket.

•— Völgytoroknál várnak Heflerék — fogta karon 
Gyurkát Ádám úr.

A szükséges lovak egykettőre előkerültek. Joáchim úr 
nyögve kapaszkodott fel heverő nyergébe, amit a törökök 
jó l megvigyorogtak. Róza tante közben Hédit sátrában találta 
elő. Ök is nyeregbe szálltak. Az asszony erősen sopánkodott, 
azt hitte, hogy a húga a nehéz perceket rejtőzve töltötte 
sátrában. Az apródok hosszú arccal ültek fel lovaikra. Ez a 
kaland nem válik becsületükre.

Róza tante megnyugvó, zsörtölődő durúzsolással hintette 
tele a Hédi fülét. Végre hát megszabadulnak s befejeződnek

a megpróbáltatások. Kíséretet nem is vettek magukhoz a 
távozók. Ádám, Gyurka és Ákos fogták őket közre s hallga
tagon ereszkedtek alá a Völgytorok felé.

Gyurka erősen törte magát, hogy Hédi mellé kerülhes
sen. Hogy még egyszer lássa, még egy szót váltson vele. De, 
mint egy vízválasztó több irányba omló habjai, útját állta 
mindig a nagynéne buzgó fecsegése.

Azonban, mintha hirtelen gátat vetnének elébe és a víz 
sistergő, fe ltarto tt ereje robbanna a magasba vágva, úgy tö rt 
elő keble minden iszonyú riadalma egy összesajtolt lélekbe
maró vad sikoltásban:

— Jajj!
Mindnyájan ijedten döbbentek feléje. Tán az égből poty- 

tyant. Oly hirtelenséggel és oly ügyességgel termett előtte a 
nyergen egy kis, lobogó ruhájú, nagyturbánú török. Meg
ragadta Róza tante karját. Másik kezével lerántotta arany, 
drágaköves nyakláncát.

— Az amulettem! — sikította a néni.
Gyurka volt legközelebb hozzájuk. A Csillag hátán szem- 

villanás alatt mellettük termett és már nyújtotta is markát a 
rabló török felé. De ekkor e beállt némaságot ijesztőn ziz- 
zenő süvítés hasította át és a támadó hátába szakállas végé
vel remegő nyílvessző fúródott.

A fák közül török tiszt lépett elő.
— Bocsásanak meg — szólt és a földre hullott rablóhoz 

lépett —. Minálunk így büntetik az ilyesmit.
Dermedten nézte mindenki a közibük röppent halált.
— Ki volt ez a fickó? — kérdezte Ádám Pál.
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a testvérei nevét s azt, hogy melyik kö
zülök a legidősebb, legfiatalabb. Tudja 
a község és utca nevét, amelyben lakik. 
Városi gyermek ismerje a legfontosabb 
közlekedési szabályokat. Ismerje testé
nek főrészeit. (Fej, törzs, mell, has, hát, 
váll, könyök, csukló, térd, boka.) Tudjon 
egy rövid reggeli, esti, étkezés előtti és 
utáni imádságot. Egyszerű körülményei
ről, megfigyeléseiről tudjon néhány mon
datban értelmesen beszámolni, egyszerű 
képről olvasni. Legyen bizonyos fokú 
kézügyessége. Tudjon egyszerű kis já 
tékokat önmaga is készíteni. Legyen 
tisztában a legelemibb illemszabá
lyokkal. Tudjon illedelmesen köszön
ni, felnőttek társaságában tisztesség- 
tudóan viselkedni, egyenesen állni, 
szembenézni. Tudjon illedelmesen 
kérni és mindent megköszönni. Ren
delkezzék bizonyos önállósággal. Tud
jon pl. egyedül mosakodni, öltöz
ködni, üzenetet átadni stb. Legyen 
engedelmes, őszinte! Rendelkezzék 
bizonyos fokú önuralommal. Tudjon 
kisebb fájdalmakat szó nélkül tűrni. 
Tudjon lelkesedni és a szépnek örülni. 
Legyen jószívű és jókedélyű. — Rend- 
szertelenül felsorolva ezek nagy ál
talánosságban azok a kívánalmak, 
melyeket a szülőnek már az iskolás 
kor előtt is állandóan szem előtt kell 
tartani s igyekezni mindezekre gyer
mekét alkalomszerűen oktatgatni. 
Sokkal fontosabbak ezek, mint pl. a 
hosszú versek betanítása, vagy a na- 
gyokníak való tudományokkal való 
megterhelése a gyermek értelmének. 
(Gyakran találkozhatunk u. is 6—7 
éves gyermekekkel, akik nagy han
gon beszélnek a dinamógépekről, a 
rövid hullámú rádióról, vagy pláne 
politikai kérdésekről, de nem isme
rik azt a virágot, mely a kertjükben 
nyílik s nem tudják az édesanyjuk 
nevét.)

A fentiekben a szülők tanítói mun
kájáról szólottám. Félreértések elke
rülése végett azonban aláhúzottan

hangsúlyozni kívánom, hogy távolról sem 
volt szándékomban valamiféle, új „családi 
iskola“ megteremtése, mely pontosan kö
rü lírt munkarend szerint dolgozik. A szülő 
tanítói, munkájának — a közte és gyer
meke közötti kapcsolatból önként követ
kező alk álomszer őség a legjellegzete
sebb vonása. A jó Isten minden szülőt 
megáldott bizonyos fokú nevelői tapin
tattal. Hallgassunk arra s az meg fogja 
mutatni számunkra a helyes útat s meg 
fogja mondani, hogy mikor, mire tanít
suk gyermekünket. Egy gondolatot azon
ban — úgy érzem — még ide kell ik 

Új evangélikus templom Egerben.

tatnom. Seneca, ókori bölcs mondotta: 
„Hosszú az út prédikációkon keresztül, 
de rövid és eredményes példákkal!" A 
nevelés kezdete és vége, első és utolsó 
igazsága tehát ebben az egy mondat
ban foglalható össze: Jó példával já r
jatok elől!

Tem plom szentelés.
Az egri egyházközség teljesen elké

szült templomát jún. 30-án, vasárnap 
szentelte fel Túróczy Zoltán tiszákerii- 

leti püspök. Az ünnepélyre sokan jö t
tek a szomszédos (60—70 km-nyire 
fekvő) egyházközségekből, különösen 
az ózdi és diósgyőri gyülekezetek
ből. Jelen voltak s az ünnep fényét 
emelték a hegyaljai egyházmegyéjük 
l.- i gyűlésére érkezett egyházi és v i
lági férfiak. — A gyülekezet az ed
dig használt imaházban kezdte ün
neplését. Ettől elbúcsúzva a püspök 
és papság vezetésével átvonult az új, 
templomhoz. — A püspök Róm. 
6 :3—11 alapján arról szólt, hogy 
élet nincs halál nélküf. Ez a temp
lom sem született volna meg halál, 
vagyis önfeláldozás, önmegtagadás 
nélkül. A lelkész és felesége önfel
áldozása kellett, k ik  gyűjtésre Finn
országban és itthon vállalkoztak, a 
finneké s a magyar gyülekezeteké, 
k ik  áldozatot hoztak, az egri híveké, 
k ik  fáradtak, áldoztak, imádkoztak 
a templomért. Eger városáé, mely 
telket adott s Eger város lakosságáé, 
mely 2000.— pengőt adott össze e 
célra. — Az új szószékről Garam 
Lajos helyi lelkész hirdette először 
az igét. Úrvacsorát osztott Marcsek 
János hegyaljai esperes és dr. Vető 
Lajos alesperes. — Az istentisztelet 
utáni díszgyűlésen Porubszky Béla 
egyházfelügyelő megnyitója után a 
lelkész az építés történetét, dr. Les- 
tyán Pál m. felügyelő az ünnepi ny i
latkozatot olvasta fel. Az ünneplő

— Egyik katonám, — válaszolta a tiszt — . Derék, jó 
gyerek. Csak az ékköveket szerette túl nagyon. Áthágta pa
rancsom. Megbűnhődött. Szálem! Béke veletek.

Tisztelgett s ahogy jött, csendben, hirtelen eltávozott s 
a katonát vállára vetette.

Róza tante izgatott remegéssel kötötte zsebkendőjébe a 
gyászos nyakéket és elhallgatott. Szavát sem lehetett venni. 
Lassan magukhoz tértek mindannyian és tovább folytatták 
útjukat.

Gyurka nem tudott Hédivel beszélni. Csak egyszer néz
tek össze.

— Eljössz értem? — látszott kérdezni a szeme.
— Eljövök! — felelte a másik.
Mintha ezüstös, fehér anyag lenne, úgy ragyogott és 

rezgett a holdfény. Majdnem nappali világosságban érték el 
a murányi völgyet.

— Azt hittem már, hogy szavukat szegik, — fogadta 
őket Hefler.

— Kuruc ember azt sohasem teszi! — vágott vissza Pál 
úr. Különben olvassa meg a foglyokat, nem hagytunk-e el 
belőlük valakit.

Hefler végignézett a murányiakon. Megnyugvással bó
lintott. Némán köszönt és megadta a jelt az indulásra. A há
rom kuruc azonban még állva maradt. Alig jutottak a többiek 
pár lépésnyire, vad morgó szitokkal lovasok fogták őket kö
rül. Mihály volt az élen, Gáspár és még néhány labanc a 
nyomában.

— Most már nem menekülsz, beste lélek! — kiáltotta 
a gazda kardját magasra emelve. Mint a förgeteg rontottak

a kurucokra. Engesztelhetetlen düh égett a Mihály szívében. 
Mintha lángot fújna, pattogva, sisteregve tö rt k i belőle a meg
csúfolt méreg.

Gyurka elmerengve kísérte szemeivel a tovaügető csapa
tot, amikor a támadás érte. De hát az ő esze sem volt va j
ból, szíve a helyén dobogott. Bátorsága veszedelmek között 
acélozódott szilárddá.

— Hajrá! — kiá lto tta  és ő is kardot rántott —. Csak 
úgy égett szeme a harci izgalomtól. Vakon és süketen gaba- 
lyodtak egybe támadók és védekezők. Szikrázott az acél, tán
colva, dobolva nyihegtek a lovak. Egybe harapott fogakkal, 
csikorgó erővel dúlt a viadal.

Egyikük sem vette észre, mint hőkölnek vissza Rotholdék 
az ádáz küzdelem zajára. Hefler is előrántotta kardját és 
közibük ugrott. Szablyát lóbálva haragosan rivalt Mihályra:

— Szégyen és gyalázat! Hagyd azonnal abba! így meg
sérteni a katonabecsületet. Ok szavukat állták, te vagy a h it
szegő!

Kardlapjával ütlegelte a gazdát. A labanc katonák las
san kivonták magukat a vívásból. Kapitányuk gyors vissza
térése eszükbe ju tta tta  a katona főerényét: az engedelmes
séget.

A három kurucnak már csak két ellenfele maradt. Deter 
és védettje, Gáspár. Szorongatott helyzetükben mind inkább 
hátrálásba csaptak. Csakhogy onnan megint a parancsnok 
kardlapja paskolta őket.

— Mi még találkozunk — ordította végre Deter tért 
vesztve —. Leszünk mi még egymással szemben!

(Folytatjuk)
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egyházközséget Pazár István egyházme
gyei felügyelő az egyházmegye, Paulik 
Béla ref. lelkész a ref. egyház és dr. 
Kálnoky István polgármester a városne
vében üdvözölte.

A templom 25.000 P-be került. Egye
lőre harang és orgona nélkül, de már 
épül mellette a papiak is, amely, ha 
Isten akarja, néhány hét alatt elkészül.

Igen kegyelmes hozzánk az Úr.
G . L .

B a rá ti m ozgalom  
ko n feren c iá ja .

Drága magyar hazánk békéjének és 
földjének védelmére behívott magyar 
testvérekkel együtt utaztunk Istenor
szága szolgálatában állók júl. I—3-ára 
Ceglédre egybehívott Baráti Mozgalom 
konferenciájára. Az egyik csoport zsebe 
mélyén, a másik csoport szíve mélyén 
vitte magával behívóját. Ép e kettős 
esemény egybeesése akadályozta meg a 
Baráti Mozgalom sok imádságos szivű 
tagját abban, hogy ez áldásteli, drága 
napokon Ura seregszemléjén megjelen
tessen. Többek katonai szolgálatra kap
lak behívást.

A konferenciára érkezőket a ceglédi 
gyülekezet vendéglátó meleg szeretettel 
fogadta.

Hétfő esti megnyitón W olf Lajos helyi 
elkész az evangélikus gyülekezet, Ceg- 
édy Sándor ref. esperes a helybeli re
formátus gyülekezet nevében köszön - 
lő tte a konferenciát. Az üdvözletét dr. 
Vlolnar Gyula elnök megnyitójában kö
szönte meg, amikor egyúttal vázolta a 
Baráti Mozgalom magasztos célkitűzé
sét is: Istenországának hittel, imádság
gal és szeretettel való szolgálatát. A II. 
zsoltár alapján Danhauser László buda
iesti vallástanár, t itk á r ta rto tt megnyitó 
íhitatot.

Kedden reggel a b ib liakörök (Róma 
12:6—21.) után Benkóczi Dániel makói 
■speres .leien. k. 2 : 1— 5 alapján ta rto tt 
íhitatában arról szólott, hogy mi is 
mindnyájan gyertyatartók vagyunk. — 
\z  első előadást Scholtz László budapesti 
vallástanár „Isten személyes gondvise- 
ésé“ -ről tartotta. Szólott a gondviselés 
ogalmáról, gondviseléshitünk vereségé
ül és a győzedelmes gondviselésről, 
unely a Jézus Krisztusban adatott meg. 
— Rédei Károly E rdélyből kiüldözött 
elkész az egyházak erdélyi helyzetéről 
idott megrendítő képet. — Délután 
Harmati Béla ősagárdi lelkész „A  
ceresztyén ember és a háború“ (fegy- 
erfogás) című előadásában a bér
lést Luther iratai, a Hitvallási ira- 
aink és a Szentírás alapján világította 
neg. A hívő keresztyén ember sorskö- 
össéget vállal a nemzettel! — A gyiile- 
;ezet vallásos ünnepségén, melynek ked- 
es keretet adott a leánykar éneke és 
i két szép énekkettős, dr. Molnár Gyula 
lnök toborzót tartva hívta fel a jelen
evőket Istenországa szolgálatára, míg 
rúrmezei Sándor toka ji esperes alapos 
negindokolással hangsúlyozta k i azt, 
logy egyházunknak ma legnagyobb szük- 
ége ébredésre van. V itéz Sréter Ferenc 
nissziói lelkész Jónás I : 1—8 versei 
ilapján szólott arról a végzetes alvás
ól, melybe egyesek, gyülekezetek, sőt
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az egyház is merülhet, mely nemcsak 
meggátol minden jóravaló munkát, ha
nem még veszedelmet is-hozhat. — Dre- 
nyovs/.ky János kispesti vallástanár a 
nap befejező áhitat'ában (Róma 14 :7—8) 
rám utatott arra, hogy csak azok Istenéi, 
akik elfogadták a Jézusban kije len te tt 
és megjelent kegyelmet.

A szerdai napot a b ibliakörök 
(Róma 13: 1— 14) után Cséry Lajos 
dombóvári lelkész Préd. k. 3 : 14— 15 
alapján megtartott áhítata vezette be, 
amelyben szólott a hívő ember igaz és 
valóságos istenismeretéről. — Dr. Deák 
János egyet, tanár „Isten keze a tö rté 
nelemben“  című előadásában három ta
gozatban szólott az emberiség, a ma
gyar nemzet és evangélikus egyházunk 
történelméről, kiemelve, hogy Isten aka
ratáé ma is a döntés. — „Egyéni meg- 
szentelődésünk célja“ vo lt Túrmezei Já
nos gércei lelkész előadása. E kérdés 
á hívő ember életkérdése. Az igazi meg- 
szentelődés mindig Isten lelkének mun

kája, mely azonban megszakítás nél
küli folyamat. — Délután volt a Baráti 
Mozgalom közgyűlése. — Az utolsó elő
adás a Gyülekezeti közösségek szolgá
latáról szólott. Tóth László orosházai 
tanító előadását, k i bevonult, vitéz Sré
ter Ferenc missziói lelkész olvasta fel 
és egészítette ki értékes, tapasztalatból 
m erített hozzászólásaival. — A konfe
rencia záró áhítatát Rimár Jenő buda
pesti vallástanár tarto tta  meg Róma 
14 : 17— 19' alapján.

Az egész konferencia Isten Szentlel- 
kének pergőtüzében ment végbe. Érez
tük mindnyájan, hogy Jézus él, aki ma 
is megmásíthatatlan akarattal ju tta tja  
érvényre trónigényét e világ fe lett, s 
hogy a nagy napon, m ikor e lfoglalja  
a trónt, végbevihesse a nagy őrségvál
tást Is, keresi, kiválasztja, hívja, meg
világosítja és megszenteli az övé it! Egy 
ilyen drága alkalom vo lt a ceglédi Baráti 
Mozgalom konferenciája is!

Cséry Lajos.

Egyházi énekeink 
múltjából.

IX.
Zsid. 4. 12.

Sztárai istentiszteletét végighallgatva 
kérdezhetjük: hol vették a reformáto
rok énekeiket? A sokoldalú kérdésre fe 
le ljünk egyenként.

Első sorban a 11— 15. század meglévő 
magyar keresztyén templomi énekeit 
vették át átalakítva. Mert énekelt m in
den európai nép, így a magyar is, a kö
zépkorban az istentisztelet bizonyos ré
szében megcenzúrázott anyanyelvű éne
keket az áldozás, a prédikáció után, vagy 
búcsúkor, körmeneteken. Az egyház i 
tűrte ezt az „abuzust“ nálunk is*(l 114-es I

esztergomi zsinat), vigyázva, hogy az 
m indig korlá tok közt maradjon. Német
országban azonban több szabadsággal 
énekelték az ú. n. „leis-dalokat“ . Pedig 
a nép vágyta az anyanyelvű istentiszte
letet, mert mi az a pár magyar ének 
az istentisztelet idegenségében, érthetet- 
lenségében! (Pál I. Kor. 14. 19.) E kö 
zépkori magyar templomi énekekből egy 
se maradt fenn még mutatóul sem. Ta
lán az em lített: — Diharváradi szent ki
rály nótája — ilyen lehetett. Ennek is 
csak a nevét tudjuk. Már a németek 
szerencsésebbek voltak: Luther felhasz
nált és átdolgozott több régi kereszt
járó éneket, húsvéti szekvenciát (ének 
változó miserészekből), amit át is vet
tek a magyar reformátorok. Ilyenek:

1. Krisztus adaték halálra =  Christ 
lag des Todesbanden.

2. Krisztus feltámada =  Christ ist | 
erstanden — 6—7 féle változatban, négy 
sora egyező, az ötödik változó szótag- 
számú. M egtaláljuk Szegedi 1569-es éne
kesében a 101— 108. lapon. Az egyik fo r 
dítás Batizié, a másik Sylvesteré, a többi 
névtelen szerzőé. Egy a régi dunántúli
ban is megvan (93).

3. Atya Isten, légy velünk. Régi du
nántúli 134.

4. Jer, mi kérjünk Szentlelköt, véle 
öszve az igaz hitöt — Nun bitten wir

den heiligen Geist — Batizi kétféle fo r 
dításában a Szegedi 175— 176. lapján (I. 
Kor. 12. 3.). Ez az ének Szegeditől kezd
ve végig a 17. századon át ismeretes 
ve it énekeskönyveinkben, de már a 18. 
századtól elhagyták. Se a Batizi régi, 
se a Vietórisz mai magyar Tranovszky- 
forditása nem az eredeti versmérték sze
rin t kerü lt a magyarba. Vietórisz fo r 
dítása a Chovan korálkönyv variáns dal
lamához igazodott. A kát. énekeskönyv 
(Szent Vagy Uram! 259.) így fo rd íto tta: 
Jöjj, Szentlélek Úristen!

( Apóst.g*cI Zt u . )

5. Hála légyen Istennek jóvoltáért =  
Gott sei gelobet und gebenedeiet.

Ebből az öt lutheri énekből ma csak

egy van az énekeskönyvünkben: Krisztus 
adaték halálra (207.), azt is átalakítot
ták a Jézus sebeidnek mélye dallamára.
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Eredeti dallama és szövege az Oj Zen- 
gedező 141. száma szerint ez, amit it t  
közöltünk.

Elefánty Sándor.

E rdély.
Pár román napilap már megvádolt 

bennünket azzal, hogy mi magyarok nem 
is annyira azt tartjuk szem előtt, hogy 
erdélyi magyar testvéreink velünk együtt 
szabadok lehessenek, hanem inkább, hogy 
miénk legyen a vasban és rézben gazdag 
Krassó-Szörényi hegység, az aranyat és 
ezüstöt adó Erdélyi-Érchegység, a Zsil 
völgyében termelt kőszén, Désakna, Ma
rosújvár sója, Sármás és Medgyes petró
leuma. Egészen biztos, hogy nekünk ma
gyaroknak Erdéllyel kapcsolatosan első
sorban és mindenekelőtt a gúzsbakötött 
és jogaiktól megfosztott és mindenükből 
kiforgatott magyar testvéreink jutnak 
eszünkbe. Az erdélyi újságok (román) 
propaganda írásai csak azt akarják el
érni, hogy az erdélyi magyarok előtt 
bennünket, az anyaországban élő testvé
reket úgy tüntessenek fel, mintha mi 
előbbrevaiónak tartanánk a vasat, ara
nyat, ezüstöt, rezet, földgázt, mint a 
rabigába hajtott édes testvéreinket. M in
den valószínűség szerint ezeket a cél- 
zatos híradásokat magyar véreink nem 
fogják elhinni.

Nem felejtkeztünk meg mi egy p il
lanatra sem a mi magyar véreinkről. 
Álmunk sem nagyon volt azóta, hogy 
nélkülük kellett élnünk. Ügy éreztük ma
gunkat, mint a megcsonkított ember, 
aki állandóan fájdalmas és gyötrelmes 
hiányérzetben él.

Egészen természetes, hogy Erdély 
földjét sem tudtuk elfelejteni. Azt, hogy 
Trianonban, amikor Erdélyt elszakítot
ták tőlünk, 102.282 négyzetkilométernyi 
területet vettek el. Elvették a Csiki, 
Cyergyói, Borgói, Hargitai havasokat. 
Elvették tőlünk a Háromszék, Udvar
hely, Csik, Maros-Torda székely megyé
ket, ahol a magyarság szinte egy tömb
ben él. Még a román összeírás sem tu
dott letagadni 1,353.675 magyart. Nem 
felejtettük el, hogy magyar diákokra rá- 
kényszerítették a román nyelv és iro 
dalom, román történelem, Románia fö ld
rajza és alkotmánya román nyelvű ta
nítását, ezt még a felekezeti iskolákban 
is megkövetelték. Természetesen számon 
tartjuk az erdélyi vasat, aranyat, ezüs
töt, kőszenet, sót, földgázt éppenúgy, 
mint a nyugati síkság kitűnő búzáját, 
mert — a vádak visszahallanak — ezt 
úgy rabolták el tőlünk. Mindezt megkí
vánták a románok már akkor, mikor 
1916 augusztus hó 27-én hadat üzentek.

Nem felejtettük el Erdélyt, mert Isten 
szívünkbe oltotta a testvéri szeretet szent 
érzését, hitvány ember az. aki ezt az 
érzést szántszándékkal kiöli a leikéből. 
Isten gondoskodott arról, hogy üzene
teket és élményeket kapjunk Erdély 
drága földjéről. így mindig figyelemmel 
kísérhettük az erdélyi Országos Magvar 
Párt (OMP). Erdélyi Múzeum Egyesület 
íEME). Erdélyi Irodalmi Társ'aság (EIT), 
Erdélyi Szépmíves Céh munkáját. Küld
ték a költők is az üzeneteket, k ik  Heltai 
Gáspár, Géléi Katona István, Szenei 
Molnár Albert, Apáczai Cseri János

nyomdokain jártak. Csak a legismerteb
bek neveit soroljuk fe l: Áprily Lajos, 
(Jékely Lajosi, Bárd Oszkár, Reményik 
Sándor, Nyirő József, az Európa-szerte 
híres Makkai Sándor, előbb erdélyi re
formátus püspök, most debreceni egye
temi tanár, Tamási Áron stb.

Mi evangélikusok pedig külön is szá
mon tartottuk az erdélyi három egyház
megyéből álló és 25 anyaegyházközséget 
számláló magyar evangélikus testvére
ket. (A szász evangélikus testvérek kü
lön egyházi szervezetben élnek.) És min
den felekezethez tartozó magyar test
vért és hisszük, hogy Isten igazságot 
osztó keze új jövőt formál és az újra- 
együttélés boldog napjait készíti elő.

Fülöp Dezső.

OLVASSUK A BIBLIÁT

E m berek  ú t ja  Jézushoz.
Július 21. Mikor az ember ajánlko

zik. Lk. 9, 57—58. Meglepő it t  Jézus 
magatartása. Azért jö tt, hogy embere
ket gyűjtsön maga köré s az önként 
jelentkezőket majdnem, hogy vissza
riasztja. (Mt. 19, 21—24.) Követésének 
nem az előnyeiről, hanem a keresztjéről 
beszél. Nyilvánvaló ebből is, hogy azok
nál, akik őhozzá mennek, nem az em
ber mondja ki a döntő szót. Ö enged, 
ő hív magához. (Ján. 15, 16.)

Július 22. M ikor ő rendelkezik veled. 
Lk. 9, 59—62. Itt is láthatod, hogy Jézus 
neked mennyire Urad. A rólad való ren
delkezése jobban kötelez még a kegye- 
letes kötelességnél és az illendőség elemi 
szabályainál is. Aki késlekedik, habozik, 
vagy kibúvót keres, az nem alkalmas 
az Isten országára. Mind alkalmatlan, 
akinek az életében valami is előbbre 
áll nála. Jézus „kövess engem“ felhívá
sára egyetlen feleletet ismer el helyes
nek az írás: „ . . .  és követé őt“ . Add 
magadat az ő rendelkezése alá.

Július 23. Könyőrületből. I. Tim. 1,
12—16. Hogy lett Saulusból Pál, az el
lenségből követő, erre Pál önvallomá
sából szüntelen ezt a feleletet kapjuk: 
Könyörületből. Ez a kifejezés lemon
dás minden emberi magyarázatról. A 
„bűnösök közül az első“ lett apostollá, 
— könyörületből. M it jelent ez Pál szá
mára? Teljessé tette alázatát és önát
adását. M it jelent a te számodra? Biz
tatást: bűnös voltod ellenére se vagy 
kizárva a . . .  könyörületből. Ó vigasztaló 
könyörület, ó áldott könyörülő!

Július 24. Nem úgy, mint emberek 
beszédét. I. Thess. 2, 12—13. Krisztus
ban hit és szeretet által végzett Pál- 
apostoli szolgálatnak a gyümölcse a ke
resztyén gyülekezet Thessalonikában. 
Nincs módunkban feltárni annak az ú t
nak minden egyes szakaszát, amely 
Thessalonika keresztyén népét az Üd
vözítőhöz juttatta. Pál erre az egyre 
mutat rá különös súllyal, miközben há
lát ad érte. A Jézushoz vezető úton 
mindig ott az ige. Isten Lelkét kell kér
ned, hogy az igét úgy tudd venni, mint 
Isten beszédét és ne csak úgy, mint em
berekét. Vigyázz', mert Isten beszéde 
munkálkodik is azokon és azokkal, akik 
hisznek annak!,

Július 25. Véletlen? Ján. 4, 4—7. Ez
az asszony napi dolgát tette, mikor a 
kúthoz ment. És véletlenül éppen Jézust 
találta ott. A hétköznapisághoz kapcso
lódva indul meg a beszélgetés, míg elér 
az asszony bizonyságtevéséhez, illetőleg 
Jézus önkijelentéséhez. Ezt az asszonyt 
a „véletlen“ juttatta Jézushoz? Az üd
vösség útján nincs véletlen. Ne akarj 
feltétlenül rendkívüliségeket! Nézd éle
ted hétköznapját az ige fényében! ő  
életforrást nyithat a legsívárabb pusz
tában is.

Július 26. „Nem a te beszédedért hi
szünk immár." Ján. 4, 39—42. A samá- 
riai asszony bizonyságtevésének döntő 
hatása volt a samaritánusok városában. 
Pedig alig á llt ez többől, minthogy em
legetni és komolyan venni merte, amit 
„cselekedett“ ; a bűneit. Ide is csak Jé
zus tudja eljuttatni az embert. Kétség
telen azonban, hogy igazi hitről csak 
ott lehet beszélni, ahol a bizonyságtevő 
személye mellékessé lesz, annak közvet
len megismerése által, akiről a bizony
ságtétel szól, ahol nem emberekért és 
embereknek hisznek, hanem mert „hal
lottak és tudják . . .  közvetlenül.

Július 27. Emberek útja Jézustól. Lk. 
8, 38—39. Jézusnak nemcsak elhívottjai 
vannak, vannak kiküldöttje i is. A vele 
való közösség boldog elnyugvó élvezése 
nem cél. Minden a szolgálatért van. Ne 
akadjon fenn senki megbízatásának tö r
ténetesen kicsi voltán, tanuljon meg a 
kicsin nagy hűséggel szolgálni. De ne 
riadjunk meg szolgálatunk esetleges ne
hézségeitől se. mert akiket Jézus küld, 
azokkal ő velük megy. (Mt. 28, 20.)

Szabó Lajos.

MindenKineK
tudnia Kell,

hogy ebben az évben 350 éves a 
magyar nyelvre fo rd íto tt Biblia. 
Károlyi Gáspár gönci református 
lelkész, majd esperes, aki Nagyká
rolyban született, életének utolsó 
éveiben előzőleg sok tudományos 
kutatások során fogott hozzá, 
bogy a Bibliát magyar nyelvre le
fordítsa. Mintegy három évet vett 
igénybe e maradandó hatású fo r
dítói tevékenység. 1590 július hó 
20-án hagyta el a könyv a nyom
dát.

A nyomda, melyben az első ma
gyar Bibliát nyomták, Vizsoly 
községben állott (Abaúj vm.).

Olvassuk áhítattal ezt a felbe
csülhetetlen Könyvet. Gondoljunk 
hálával arra, aki lehetővé tette, 
hogy édes anyanyelvűnkön olvas
hatjuk Istennek drága igéjét.

______________ 1940. julius 21.

R á d ió s  I s í c n í l s x í e J c i  lesz
f. hó 21-én 11.15 órakor a bécsikaputéri 
evangélikus templomból. Prédikál Lukács 
István győri diakonisszaintézeti lelkész. 
Énekszámok a Dunántúli Énekeskönyv
ből: 7, 439 és a nemzeti Himnusz. Or
gonái Várkonyi Endre.
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Apró történetek.
Mii érexfyet Jézus ?

A Missziói Lapokból olvassuk az 
alábbi történetet. Egy hindu leány In
diában elment az egyik misszionáriusnő
höz. Szerette volna tudni, tulajdonkép
pen mennyi pogány van még a földön. 
Megmondták neki a szörnyű számot: az 
emberek kétharmada, vagyis 1 m illiárd  
380 millió! A vallásokat ábrázoló tér
képen megmutatták neki a sok és nagy 
fekete fo ltot: i t t  mindenhol pogányok 
laknak! így van ez — 1900 évvel Jézus 
kereszthalála után, Aki engesztelő áldo
zatul adta életét mindenkiért! A keresz
tyén leány könnyekben tört ki és így 
szólt: „Ó mit érezhet Jézus ezen?"

A tábornagy imádkozik.

Egy újságíró ír  a kínai háborúval 
kapcsolatban Csang Kai Csekről, a je
les keresztyén katonáról. Leírja az ú j
ságíró, hogy éppen akkor volt hivata
los a tábornagyhoz vacsorára, amikor 
bombatámadás előtt állott a város. A 
tábornagy és felesége félelem nélkül le
térdeltek és imádkoztak. Imádkoztak 
Isten megsegítő kegyelméért, katonáik 
bátorságáért s azért, hogy a kínai ka
tonák ne gyűlöljék a japán népet. Imád
koztak a szenvedő kínai és japán népért, 
még a japán repülőkért is, akik néhány 
perccel azelőtt bombáikat dobták a tá
bornagy lakása felé.

K A R C O L A T O K

Az egyetlen menedék.
Hazánk egyik legnagyobb ipar- 

vállalatának, a MÁK-nak egyik 
igazgatója öngyilkos lett. 1939 
január 8-án megírta búcsúleveleit 
s azóta állandó belső tusában ké
szült a halálra, míg aztán 1940 
jú lius 7-én mérget vett be, fe l
vágta ereit, felakasztotta és az 
akasztás pillanatában szívenlőtte 
magát.

Hatalmas jövödelmű, nagyállású 
ember volt. Nem nélkülözött, nem 
sikkasztott: öngyilkossága tehát 
titokzatos.

Sírjánál többek között beszélt 
az öngyilkos hajdani, ma már 85 
éves galambősz tanára is. Körül
belül ezt mondotta:

„Kedves volt tanítványom! Bú
csúleveledben kérdeztél valamit és 
én most, felelek. Azt kérdezted: 
tehettél-e egyebet? Igen!, tehettél 
volna! Bele kellett volna kapasz
kodnod mélyebb hitte l az Ür Jézus 
kezébe és ö átsegített volna a 
bajón . . .  /"

Arany szavak!
Mindenkinek szólnak!!

Sz. J.

az e g y h á z i  e s z t e n d ő
Szentháromság u. 9. vasárnap.

I. Móz. 39 : 1—5. v.
Milyen szép emberi élet volt József 

élete. Az életkörülményei közt szeren
csés volt. Minden sikerült neki. Az em
berek között tisztelt, megbecsült, kitün
tetett volt. Az Istenhez való viszony
ban élete áldott élet volt. Isten vele volt.

Milyen a te életed? Vónatkózhat-e 
rád az Igének minden Józsefre vonat
kozó megállapítása? S ha nem, miért 
nem? Törekedj, hogy az Ige mindezt 
rólad mondja!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten közelségének áldásait 

szent történetekben megláttatja velünk.
Hogy szerencséssé, tiszteltté teszi, 

megáldja azokat, akik benne bíznak.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy legyen közel hozzánk, különö

sen az elhagyottakhoz, nyomorultakhoz, 
özvegyekhez, árvákhoz.

Vezetőinket ö tegye bölcsekké, né
pünket szerencséssé, megbecsültté, egy
házunk tagjait szolgálatkésszé, istenfé
lővé.

Ast e s p e r e s  urate közül azokat, 
akik egyházmegyéjük egyetemes névtá
rainak árát még nem küldötték meg, 
tisztelettel kérjük, hogy azt minél előbb 
szíveskedjenek megtenni.

HETI  KRÓNI KA
Nagy események színhelye volt a 

múlt héten ismét München. Itt tárgyal
tak a német, olasz és magyar államfér
fiak Európa sorsáról. A magyar kérdé
sek feltétlen elintézést fognak az új 
európai elrendezésnél nyerni. — Angliá
ra a döntő támadás előtt csapást csapás 
után mérnek a németek és olaszok. 
Német légitámadás miatt VI. György 
király és Churcill nagy életveszedelembe 
került. — Az olaszok mindig nagyobb 
győzelmet aratnak a Földközi tengeren 
az angolok felett. — Az angolok el
vannak készülve a legrosszabbra. — A 
világsajtó nagy érdeklődéssel tárgyalja 
nap-nap után, hogyan fogják a tengely- 
hatalmak az új Európát felépíteni. Ha
zánknak nagy szerepet szánnak ebben 
az újjárendezésiben. — Románia meg
kezdte hadseregének részleges leszere
lését. — Franciaország politikai és szo
ciális életének átalakulása folyamatban 
van. Petain marsall miniszterelnök és 
államfő lett egy személyben. — Kor
mányzónk megszemlélte honvédségünk 
különböző alakulatait. — Katonáinkat 
csoportonként szabadságolják, hogy az 
aratási munkában részt vegyenek. A 
szabadságolások az aratás teljes zavar
talanságát biztosítják.

H Í R E K
Lelkésziktatás. Az oroszlányi egy

házközség lelkészi hivatalába július hó 
14-én iktatta  be Pod'hradszky János es
peres Szepessi Károly újonnan megvá
lasztott lelkészt.

A hegyaljai egyházmegye közgyűlése
a felépült egri templom felszentelése 
alkalmából Egerben volt. A gyűlést 
megelőző nap délutánján ülést ta rto tt 
a lelkészegyesület, a papnék egyesülete 
és ekkor volt a közgyűlés előértekez- 
lete. Másnap, július 1-én, az egyház- 
megyei közgyűlést megelőző istentisz
teletet Zemann Zoltán főjegyző végezte. 
A közgyűlés közönsége az új templom
ból átment a régi imaterembe, ahol is 
a közgyűlés lefolyt. Pazár István egy
házmegyei felügyelő nagy érdeklődéssel 
kísért beszéddel nyitotta meg a köz
gyűlést; megemlékezett a Kormányzó 
úr gyászáról, a finn nép küzdelméről; 
az elhunytakról, üdvözölte az új mun
katársakat, lelkészeket, felügyelőket. A 
közgyűlésnek kimagasló pontja volt 
Marcsek János esperes évi jelentése. 
Örömmel állapította meg a belmissziói 
munka kimélyűlését, valamint az ada
kozások emelkedését, az ifjúságnak 
egyesületekbe való tömörítését, a gyüle
kezeti napok állandósítását. Marcsek 
János imájával fejeződött be a köz
gyűlés.

Pécs. Évek során szükségét érezte 
a gyülekezet annak, hogy szeretetmun- 
kája számára saját otthona legyen. 
Eddig bérelt házban folyt ez a munka. 
Most megvett e célra a gyülekezet egy 
hetvenezer pengős épületet berendezés
sel és felszereléssel együtt. A pécsi sze- 
retetmunka így nagyobb arányokat 
ölthet.

A Bonyhádi Evangélikus Nőegylet
teaest keretében búcsúztatta volt nő
egyleti díszelnöknőjét Fáik Henriknét. 
Az ünnepély Genersich Tivadar lelkész 
imájával kezdődött. Közreműködött a 
vegyeskar dr. Kermeszky BoriSka dia
konissza nővér vezetésével. Szerepeltek 
még: Róth Vilma, Zerinváry Gitta ma
gyar, Berki Erzsébet, Mailach Mariska 
mélyen átérzett német szavalatokkal. 
Molnár Kató A finn nő című értékes, 
tanulságos felolvasása után T ill nővérek 
kedves énekszáma következett hárfa 
kísérettel. Majd Hajas Klára alkalmi 
verse után az elnöknő zárószavai fejez
ték be az anyagilag és erkölcsileg jó l 
sikerült estet.

HATÁROKON TÚL
Besszarábiában, mely Oroszország

hoz került most vissza, kb. 80.000 evan
gélikus él. Tarutino középponttal új 
egyházi szervezetet akarnak létesíteni. 
A gyülekezetekben, ahol a templom 
mellett mindenütt o tt van az iskola, 
élénk belmissziói munka folyik. Ennek 
a munkának a középpontja a saratai 
Sándor-intézet. Alapítója Bienemann 
Herbort Gyula volt a múlt század má
sodik felében. Van ott diakonissza-inté
zet, árvaház, kórház, öregek otthona 
stb. Az egyházi életben a közösségek
nek nagy a szerepe. Az egyházi é le t
nek fe jle tt  az irodalm a. . .



MA R A N G 8 Í Ö

r ^ u n d n t ü j

« í a d í h i v o ü ' ] ' *
IjQ P  »

iy 4 ö . juiius ri \ .

A MAWtANGSZÖ iulat&omM képes«
győri ZBjűS tO S S-M K O H TH A  «W un , á Icls*erelé*t- 

jé£, nél fogva ifjúén, g fottan ás oIísók kéuit a fm á g o t. 
dtfjr tn O n yvo t, vagy bármely n y  •  mm t a i i> ú n y  t.

A kisebbségi sors áldása. Olaszország 
északi részében egy kis 25 ezer lélek
ből álló protestáns egyház él. Ezek a 
sokat szenvedett, sokat üldözött pro
testánsok a waldensek. Ez a kicsi egy
ház óriási terheket hordoz: 60 lelkésze 
van, de még külföldön is tartanak fenn 
egyházakat, így Zürichben, Newyork- 
ban, Délamerikában. Missziói munkát 
végeznek Abesszíniában, árvaházat tar
tanak fenn majdnem 100 gyermekkel, 
három aggok otthonát, diakonisszaházat 
25 testvérrel, kollégiumot tanárokkal 
és internátussal s teológiával együtt. 
Sajtóvállalatuk 3 országos lapot ad ki. 
Mindezt nem államilag biztosított egy
házi adókból, hanem önkéntes hozzájá
rulásból tartják fenn. Példaadó, hogy 
kisebbségi és sokban alárendelt helyze
tükben milyen csodálatos eredményeket 
érnek el. Ebből mi is sokat tanulhatunk.

K Ü L Ö N F É L É K
Budapesten családalapítási kölcsönt 

kapnak a városnál alkalmazott tiszt
viselők. A kölcsön 400, 800 és 1200 P, 
kamatmentes; minden gyermek után 10 
%-ot leírnak az összegből.

Utazási kedvezményt engedélyezett 
az államvasutak igazgatósága a gyógy
fürdők látogatói és a gyermekes csalá
dok részére. A kedvezmények az állo
másokon tudhatók meg.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Esküvő. N á d u d v a r i  M i h á l y i  E r 

zsébet  Turkeve és b a k a i  N a g y  I s t 
ván O. K. H. tisztviselő Budapest, jú 
lius elsején tartották esküvőjüket Tur- 
kevén.

Halálozás. S z k u h r a  József  balas
sagyarmati városi állatorvos hosszas 
szenvedés után elhunyt. Benne Kuszák 
István soproni tanítóképző-intézeti ta
nár ipát gyászolja. — ö z v .  B ö g ö t e i  
Bögö t i hy  J ó z s e f n é  szül. felsőeőri 
Farkas Erzsébet a Harangszó buzgó o l
vasója, életének 80. évében hosszú szen
vedés után elhunyt. Temetése július 7-én 
volt Nemeskéren. — Feltámadunk!

MAGYAR GAZDA
Terményárak. Búza 20.25—21.25, rozs 

16.60—17.05, árpa 18.10—22.85, zab 
23.90, kukorica 27.50—27.75 pengő mé
termázsánként.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
Sz. J. Rákóczitelep. Az elbeszélést 

köszönjük. Bármennyire is aktuális, 
most nem tudjuk helyszűke miatt hozni. 
Majd később. Üdv.

HARAMGSZO PERSELYE.
A következő adományok folytak be:

Horváth Józsefné Pereces, Zolnay 
Lászlóné Losonc, Molnár Imre Budapest, 
Kaposvári József Budapest, vitéz Dénes 
Lajos Zalaszentgrót, Nagy Pálné Pápa, 
Vermes Lajos Komárom, Mrva Ilona Szi- 
rák, özv. Mészáros Pálné Győr, Szabó 
Lászlóné Aszód, özv. S.aly Józsefné Mar- 
tonvásár, Dákai Péter Perkáta, özv. 
Szalay Dénesné Jobaháza, Érdi Henrik 
Sopron, Talabér Lajos Celldömölk, Grósz 
Lajos Sárvár, id. Palkovits Gyula Gyula- 
akna, Király Elek Barcs, Tim József 
Szeghalom, özv. Fentős Pálné Békés
csaba, Puskás Jenő Beled, Györgyi Sán
dor Meszlen, id. Buda Mihályné Molna- 
szecsőd, Kotsis Sándor Szombathely, 
Fáik Henrik Bonyhád, Weiszmandl Hen
rik  Győr, Bárány Gyula Győr, Benczé 
Rezsőné Mátyásföld, Hollósy József Bu
dapest, Nógrádi Károlyné Budapest, özv. 
Uray Emilné Dorog, özv. Révay Béláné 
Rákosliget, özv. Jakus Mihályné Dömös, 
Horváth Dezső Kővágóörs, Keres László 
Üjdombóvár, özv. Binder Ernőné Kassa, 
özv. Csaszny Kálmánná Somorja, Há
mori Jolán Szeged, Hammer Lajos Pé- 
terháza, Sümeghy József Sopron, Mes- 
terházy Jozefa Sopronbánfalva, Mórotz 
Károly Celldömölk, özv. Nemes Istvánné 
Pápa, Kőrös László Vaszar, Kovács Sán
dor Veszprém, Dr. Vukán Jenő Kalocsa, 
Palkovics Júlia Újpest, özv. Kiss Károly
né Szilsárkány, Balogh Gyula Bük, Dö
mötör Sándor Kámon, özv. Simon Jenő- 
né Szombathely, özv. Szakács Györgyné 
Lajoskomárom, Nagy Lajos Sajtoskál, 
Varga József Felsőság, Horváth Károly 
Budapest, özv. Vörös Imréné Győr, 
Bocskay Istvánné Csap, Rúzsa Ferenc 
Celldömölk, Mód Pál Karakószörcsök, 
Ágoston István Felsőság 60—60 fillér. —— 
Wanderer Márton Lajoskomárom, Si
mon Pál Tét, özv. Gosztolánczy Jó
zsefné Szentivánfa, Rados Jánosné Ör- 
szentmiklós, Kovács Sándor Celldömölk, 
Palatínus János Kaposvár, özv. Rúzsa 
Pálné Pórládony 70—70 fillér. — Dr. Vi- 
donyi Sándor Győr 72—72 fillér.

Jól főző, hűséges, 35 évnél nem ko
rosabb lány, aki gyermektelen tanár
család háztartásában minden munkát 
önállóan és szívesen elvégez, augusztus 
15-től tisztes fizetést, megbecsülést, 
hosszú elhelyezkedést találhat. Igénye
ket, eddigi alkalmazásokat feltüntető 
ajánlatokat a Harangszó továbbít.

1—2

A nagytarcsai evangélikus egyház 
iskolaszéke pályázatot hirdet a lemon
dás folytán megüresedett tanítónői ál
lásra. Pályázati határidő 21 nap. Köte
lessége a rábízott két osztály tanításán 
kívül a többi osztályokban is a kézi
munka tanítás és a belmissziói munká
ban való részvétel. Fizetése a minden
kori kezdő tanítói fizetés 50% az egy
háztól és lakás, ezenkívül államsegély. 
Pályázati kérvények a nagytarcsai 
evangélikus lelkészi hivatal címére kü l
dendők, 2—2

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

6—20

M IT  NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, „ •

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hívja fel mindenki a hitt^stvérpk figv^Im^t 
a Jóléti Egyesül*»tre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó u. 
8—lb (Ev. berház.) Telefon : 188-382, valamint 
a kerUlsti fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr. Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzöket. hölgyekéi I*

Vasegerszeg evangélikus leányegy
házközsége lemondás folytán tényleg és 
jogilag megüresedett egy tanerős kán- 
tortanítói állására — VKM-i engedély
től feltételezetten — pályázatot hirdet; 
28 értékegységből álló helyi javadalom 
és fizetéskiegészítö államsegély. Köte
lességek díjlevél szerint. Evangélikus 
kántorképesítő-bizottság előtt szerzett 
kántori képesítés szükséges. 1939. IV. t. 
c. szerinti igazolás kötelező. Korteske
dés kizáró ok. Válaszbélyeggel ellátott, 
kellően felszerelt kérvények augusztus 
hó 3-ig az uraiujfalui lelkészi hivatalhoz 
küldendők. 1— 1

legolcsóbban

!§TlXIÉ-tél
csali
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó‘ -ra 
hivatkozik, 10°/o engedményt kap I

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
tHaransrszó nyomdája.)
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A la p íto tta !

KAPI  BÉLA
1910-ban

L a p tu la jd o n o l: 

Dunántúli Luthsr-8zfivetség.

Megjelmik minden visárm p.

Ingyan malléklat tanév alatt 

lét hátanként a KIS HARANQSZÓ,

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek önhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Clr a mi oltalmunk!

A  B a r u f a i !  
i ia rk a iit l-k la d é b iv a ta la

GYŐR
I I . ,  Petőfi-tér 2.

Előfizetési á ra : 
negyedévre 1 P 28 f illé r , 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r . 

Po8tac8ekkBzámla: 30,626.

Jézm sír.
És m ikor közeledett, látván a várost, 

síra azon. Mondván: Vajha megismerted 
volna te is, csak e te mostani napodon 
is, amik néked a te békességedre valók! 
de most e lre jte ttek a te szemeid elől.

Lukács 19:41-—42.

Ünnep volt Jeruzsálemben, nagy vallásos ünnep. 
Ünnepi díszben pompázott a templom és ünnepi ru
hába öltözött emberekkel'volt telve a város.

Fönt az olajfák hegyén ott ült Jézus és sírt.
Szerette ezt a népet és különösen ezt a várost, 

ahol Isten évezredeken át megjelentette a maga 
dicsőségét.

Harminc éven át megosztott örömöt, bánatot 
a maga népével. De a nép öröme nagyobb fájdalom 
volt számára, mint a bánata. Látta hangos ünnepeit, 
Isten nélkül való vallásosságát, erkölcs nélkül való 
törvényeskedését, téves utakon járó messiási vára
kozását.

Látta, hogy ezeknek nincs szükségük Messiásra, 
sőt elhatározták, hogy eltávolítják az útból.

S tovább látott.
Látta annak a következményeit, ha a nép elveti 

az Isten küldötte Messiást.
Látta azt a napot, amikor Isten fenyegetése és 

büntetése utoléri az ellenszegülőket. Amikor az el
lenség körülveszi a várost és nem hagy követ kövön.

O tt állt Jézus tehetetlenül.
Most már nem volt semmi mód arra, hogy se

gítsen a maga népén. S ha a szeretet már nem tud 
segíteni azon, akit szeret s aki halálos veszedelemben 
van, akkor sírva fakad.

Attól a naptól fogva sok város és sok ember 
fö lö tt hullatott Jézus könnyeket.

Nem sír-e valaki miatt itt, a mi házunkban is?
Ha sír, akkor azért sír, mert a te szemed elől is 

rejtve van az, ami békességedre szolgál.
Játszhatsz-e, barátom, azzal a bűnnel, amely 

miatt Jézus sír?
Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál.

S e g í t s e l e k !
Szeretnénk, ha ez a sikoltó szó 

megérintene minden magyar szí
vet, s vallásra, társadalmi osztály
ra, rangra és módra való tekintet 
nélkül mindenki megértené, ez a 
kiáltás hozzám van címezve. Ne
kem kell segíteni!

A nemzet minden fiának meg 
kell érteni: rendkívüli időkben
nagy nemzeti érdek követeli, hogy 
segítsünk egymáson!

Segítsünk azért, hogy a mai idők 
nagy nehézségeit a segítő testvér
kéz szorítása, munkája által le tud
juk győzni.

Segítsünk azért is, hogy a se
gítségben megmutatkozó nagy ma
gyar egység megteremtése által 
népünket az álmodott boldog ma
gyar jövőhöz közel tudjuk segí
teni.

Segítsünk azért is, hogy lássélc 
már meg végre, hogy egymásban

testvért látunk, egymással sors
közösséget vállalunk, hogy érez- 
zük, a másik fájdalma az én fá j
dalmam, a másik öröme az én örö
möm.

Segítsünk végül azért, hogy lás
sák meg rajtunk, hogy a Krisztus
ban vagyunk egymásnak testvérei, 
akik nem azért segítenek, mert 
muszáj, mert ez a magyar mának 
nagy parancsa, vagy mert segíteni 
illik, hanem azért, mert ez a se
gítés a keresztyén élet természe
tes tartozéka. Hiányt, ürességet 
érez az ember, ha nem segíthet s 
elesik attól a boldogságtól, amit 
ez jelent: Megosztott öröm kettős 
öröm, megosztott fájdalom fél 
fájdalom ! Ennek a boldogság
nak az élése pedig a keresztyén 
élet!

Segítsünk hát egymáson! Most 
kell, mert most van rá bőségesen

alkalom! Itt a legnagyobb munka, 
az aratás, a cséplés ideje! Isten 
alkalmat ad ezen kívül is erre.

Az embernek felcsillan a szeme, 
megnő elfogyatkozó reménysége, 
ha ennek a segítő szeretetnek 
megnyilatkozásait látja. íme, egy
két példa. Egyik dunántúli falu
ban a vakációra hazamenő diákok 
az elöljáróságnál jelentkeztek, 
hogy a bevonult katonák helyett 
az aratási munkát el fogják végez
ni. — Most olvasom, hogy egy de
rék istenfélő, sokgyermekes, a v i
lágháborút végigküzdött törpe- 
birtokosnak pár óra leforgása alatt 
megdöglött a két kis tehene, mely 
a család megélhetését biztosította. 
A magyar testvériség nevében most 
mozgalmat indított néhány ember, 
hogy a szegény sokgyermekes csa
ládnak tehenet tudjanak venni. — 
Az ország másik felében egyik ősi
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iskola diákjai sertést hizlaltak, ke
reskedtek, hogy két zsellérgyer
meket a gimnáziumba segítsenek. 
Högy honnan vették a szükséges 
tőkét? Mindegyik diák havonként 
egyszer lemondott a megszokott 
mozilátogatásról, s annak árát fo r
dította erre a segítésre. — A fő 
városban evang. diákok több ezer 
pengőt gyűjtöttek, egyik falusi

gyülekezetünkben házakat vettek a 
telepítésre, hogy az elfogyó evang. 
gyülekezetei s a magyar fa jtát 
mentsék vele. — Maga a kormány 
is nagyszerű indítást ad a segítés
re a közerővel való aratási munka 
ellátására kirendelt munkaszolgá
latosoknak a segítő szeretet szol
gálatába állításával.

Segítsetek! íme jeleket látunk

már arra, hogy a parancsot meg
értettük, s tudjuk, mi a módja an
nak, hogy drága magyar népünk 
nyomorúságait együtt hordozzuk, 
boldog jövőjét együtt készítgessük 
testvért látva egymásban — a se
gítés által. Csak ez a testvériség, 
ez a segítő készség — krisztusi 
legyen! L. /.

Körzeti konferenciák.
Tavasztól nyárig két-két naponként 

a dunántúli kerületben voltak.
Erre az évre ismét véget értek. Akik 

ott voltak, terhektől szabadultán, meg
erősödve mentek haza. Testvéri talál
kozón voltak, a Lélek csendességében 
zúgó szél zendülését hallgatva forrás 
mellett ültek s a Lélek kenyeréből et
tek és a Lélek italából ittak. Isten kö
zelében pihentek, s fáradt fejüket 
Isten ölébe hajtva erősödtek.

A körzeti konferenciák — mint 
mindig — az elcsendesedés, elmé
lyülés, forrásból merítés, Istennel 
találkozás drága alkalmai voltak. 
Pásztoroknak és tanítóknak egy
formán hiányozna, ha egyszer is 
elmaradna.

D. Kapi Béla dunántúli püspök 
ezért is tartja. Forrás mellé akar 
papjaival és tanítóival évről-évre 
telepedni, s ott éhséget verni, 
szomjúságot oltani, Isten szentsé
gének a fényében állni és Isten
áldásra várni. j

Két-két nap történt ez április 
16—17-én Sopronban, május 7—
8-án Győrben, május 29—30-án 
Bonyhádon, június 10—11-én Cell- 
dömölkön, június 25—26-án Nagy
kanizsán. *

A konferenciák öszefoglaló témája 
ez volt: Krisztus szolgái és a Biblia. Ezt 
a témát a Biblia magyar fordításának 
350 éves fordulója, s azon túl ez a mai 
sajátos helyzet is adta. Népünknek az 
Ige köré kell gyűlni. Nagy idők nagy 
feladataihoz nagy erők kellenek. Ezek 
pedig az Igében vannak.

Az egyházi munkásnak a hivatása és 
egész szolgálata, egyénisége és élet
alakulása ezen nyugszik és ettől függ 
— mondotta Kapi püspök úr őnagyméltó-

sága, amikor a konferenciákról lapunk
nak nyilatkozott. Biblia nélkül nem le
het Krisztust szolgálni. A pap és tanító 
egyénisége, jelleme, családi élete, gyü
lekezeti tevékenysége a Biblia szerint 
alakul ki.

Ennek a konferenciának is az volt 
a felépítése, hogy theológiai alapvetést 
adott azzal, hogy megmutatta, hogy a 
Biblia Isten könyve s a Biblia az egy
ház könyve. Azután a lelkészi és taní
tói szolgálatra vonatkozólag külön elő

adásokban részletezte a Bibliának 
a jelentőségét a lelkész igehirdető 
és a tanító iskolai munkájában. 
Második nap személyivé váltak az 
előadások és két kérdést tárgyal
tak: A Biblia Krisztus szolgáinak 
az életében és a Biblia a belső 
szobában. Ezeknél az előadások
nál ismét találkozott a két cso
port és amint az alapvető kérdé
sekben ugyanazon irányelvek sze
rint indult el, éppenúgy a sze
mélyi kérdéseknél ugyanazon kö
veteléseket fogadta el. Az áhítatok 
az előadásoknak alapvetést, kere
tet és megvilágítást adtak.

*
Minden konferencián teljes szám

ban vettek részt a lelkészek és ta
nítók. Minden konferenciát a kö
szönő szavak elhangzása után az 
úrvacsoravétel zárta be. Mikor aAz első leánykonferencia résztvevői Gyenesdiáson.

Kerekes Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény. 33

I r ta : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

Hatalmas ütésre ívelte szablyáját. De még mielőtt le
sújthatott volna, Gyurka oldalba taszította a félelmetesen kö
zelítő vasat. Mihály választhatott: vagy ujja i roppannak szét a 
maga akarta irtózatos lendületben, vagy pedig hagyja repülni 
fegyverét. Mihálynak mégis csak drágább volt a keze épsége. 
A fiú táncoló pengéje előtt védtelen, fedetlen domborodott 
melle. Csak döfni kellene s Mihály befejezné gonosz életét 
örökre.

— Enyém a bosszú, én megfizetek, mondja az Ür — élt 
az ige Gyurka keblében. Még most is higgadt maradt.

A kiü tö tt penge pedig nagy zúgó, zengő repüléssel szár 
nyalt át a légen. Villanó oldalán a hold csuszkáit végig. Ügy 
lebegett, mintha boszorkányok vezetnék és szabnák meg irá
nyát. Gyurkában elhült a vér egy pillanatra. Amint Mihálytól 
undorral elfordult és a kard után nézett, látja, hogy a murá
nyiak egészen a közeibe nyomultak. Legelői pejkója hátán 
Hédi szívszorongva nézi bajvívásuk végét.

Egy szemvillanás volt az egész. Keringő, forgó bizony
talan pályán futott át a szablya, mintha egyenesen Hedviget 
keresné.

Gyurka szívverése kihagyott egy pillanatra. Hát ez lesz 
a vége? Róza tante felsikoltott, az apródok szájtátva néznek, 
Joáchimot ideges köhögési roham rázza s a kard mélyen fú
ródik a Hédi pejkója szügyébe. Az állat tétován felnyerít, 
remegés rázza a testét. Mintha futni akarna a halál elől,

egyet előre ^ép és összerogy. Vége, Hédi könnyedén szökik 
mellette talpra.

Ki volt, aki a gyilkos fegyvert ép feléje vezette? Ki 
volt, aki a pengét a lány helyett mégis lovára fordította, 
aki az ifjú  életet élni engedte?

— Jézus! — suttogta Gyurka és mélyet lélegzett —. 
M ily nagy a te hatalmad és mily kegyelmes vagy. Életet 
életért. A bosszú nem az enyém!

Vájjon, ha M ihályt leszúrja, megmenekül-e Hédi? — tű
nődött magában, ahogy az egyik apród lovát a lánynak adja 
és maga felszáll egyik társa mögé. Mihály is dermedten állt 
egy percig. Tétován lépett a kimúlt pejkóhoz. Kardiát réve- 
tegen húzta ki, mintha álomban tenné. Csendben, engedel
mesen, vissza sem nézve szegődött a távozó labancok nyo
mába.

Gáspár messze oldalgott el tőle. Hát ennek adta el ma
gát! Ezzel a szörnnyel lesz élete egybekapcsolva. Ez lesz az 
új gyámja és apja? Borzongás vonaglott végig a hátán. O l
dalról Hédit figyelte. Nyugodtan, higgadtan ü lt a lován, mint 
aki tudja, hogy legigazabb feladatát teljesíti. Büszke tartás
sal és mégis kecsesen ta rto tt k i ménje mellett. Látszott rajta, 
hogy megelégedett, mert megtalált valamit. A halálveszedelem 
nem hagyott nyomot benne. M it jelent a vész, ha a halál 
ura veszi oltalmába és rendel mellé igaz élettársat!

— Vissza fog jönni! — gondolja örömmel.
Gáspár kitalálja a lány érzéseit.
— Nem engedlek! — mormogja —. Nem! Azért sem! — 

visszalovagol Mihály gazdához —.
— Hogy megszelídült az ocsmány vadkan — értette 

Ádám Demetert, mikor m agukra m aradtak.
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püspök elbúcsúzott egy-egy kézszo- 
rltással a templomajtónál a résztve
vőktől, könnyes szemek mondtak kö
szönetét a nyújtott lelki áldásért, a 
püspök pedig azért, hogy az építő 
munkára neki a lelkész és tanító
testvérek alkalmat adtak. Most D. Kapi 
Béla püspök úrnak mégegyszer megkö
szönjük, hogy ezeknek a konferenciáknak 
fáradságos munkáját fáradságot nem 
ismerve boldog örömmel végezte, az 
Ige magvát pásztorszívek talajára tele 
marokkal szórta. Mindezt köszönjük. — 
Jövőre ismét kérjük!

Szülő és gyermek.
Irta : Kuszák István.

7. Az erkölcsi nevelés fontosabb 
kérdései.

A gyermek lényének megítélése te
kintetében általában kétféleképen véle
kednek az emberek. Egyesek szerint min
den gyermek jónak születik és rossz 
gyermek tulajdonképpen nincs. A másik 
felfogás hívei meg röviden azzal szok
ták a kérdést elintézni: minden gyermek 
rossz, mint az ördög. Elfogult, helyte
len ítélet mind a kettő. A gyermek 
ugyanis se nem jó, se nem rossz. Leg
főbb tulajdonságai ezek: ártatlan, hiszé
keny, hajlékony; kegyetlen, hazugságra 
hajlamos, szeret utánozni, verekedni s 
van benne jó  adag önzés. Báró Eötvös 
József szavai szerint: „Félig angyal,
félig majom, ilyen a gyermek. Mennyit 
kell még sülyednie és mennyit kell emel
kednie, hogy emberré váljon!“ A kis 
gyermeket nem is lehet erkölcsi mérték
kel mérni. Gyermeknek lenni valójában 
annyi, mint szabadnak lenni az erkölcsi 
mérlegeléstől. A jó és rossz között ak
kor tud különbséget tenni, amikor ér
telme fölibe kerül természetének. Addig 
pedig ártatlansága sem más, mint er
kölcsi elfogulatlanság.

A nevelés értéke felől is ellentéte
sek a felfogások. Egyesek szerint a ne
velés mindenható, vagyis helyes vezetés
sel a gyermek olyanná képezhető, ami
lyennek lennie kell. Vannak viszont, akik 
azt állítják, hogy minden az öröklött 
hajlamoktól függ s ezért — a szó szoros 
értelmében — nevelésről nem is lehet 
beszélni. E tekintetben is a középen van 
az igazság. Mert az bizonyos, hogy ne
veléssel a gyermek természetének töké
letlenségei kevesbíthetők, jóra való haj
lamai viszont nagy mértékben növelhe
tők. Ismerni kell tehát a gyermeket és 
az erkölcsi nevelésnek azokat az elveit 
és eszközeit, melyeknek helyes alkalma
zásával irthatja minden szülő gyermeke 
lelkében a rosszat és fejlesztheti, növel
heti a jót.

A következőkben épen ezekkel kap
csolatosan óhajtunk néhány gondolatot, 
ill. gyakorlati tanácsot felsorakoztatni.

Az egyik legfontosabb nevelési kér
dés az engedelmességre való nevelés kér
dése. Az első emberpár az engedetlen
ség bűnével tette az első lépést az em
beriség kárhozatba jutása felé. Az egyes 
emberek lelkén végigzuhogó fekete bűn- 
folyamnak s az ebből eredő boldogta
lanságnak is az engedetlenség a forrása. 
Igen találó erre nézve az a kis törté
net, mely szerint egy rabló a bitófa alatt 
eme szavakat intézte a hóhérhoz: „0 , 
bár csak megfogadtam volna apám sza
vát, hogy esténként mindig a szögre 
akasszam ruháimat, akkor most nem áll- 
nék itten.“

Azt már az előzőkben említettük, 
hogy az engedelmesség kérdését korán, 
legkésőbb azonban a 6—7 éves korig 
meg kel! oldani. Most lássuk mindenek
előtt azokat az okokat, melyek a gyer
meket engedelmességre bírják. Engedel
meskedik a gyermek 1. szeretetből. En
gedelmeskedik anélkül, hogy okoskod
nék, pusztán azért, mert szereti azt, aki 
tőle engedelmességet kíván. Szófogadás
ra bírja 2. a tekintély iránti tisztelet,
3. a jutalom reménye és 4. a büntetés

től való félelem. Nem kell külön hang
súlyozni, hogy az önkéntes engedelmes
ség az értékesebb, amelynek a szeretet, 
vagy a tekintély iránti tisztelet az alapja. 
Evégből egyrészt igen fontos, hogy a 
szülők és gyermekek között az a szere- 
tetviszony alakuljon ki, mely a gyer
meket feltétlen engedelmességre kész
teti, másrészt pedig, hogy a szülői te
kintély minden körülmények között csor
bítatlan megőriztessék. Ez utóbbival kap
csolatosan főkép két dologra kell gon
dolnunk. Az egyik az, hogy a szülők 
önmaguk ne ássák alá — helytelen ma
gatartásukkal — a saját, vagy egymás 
tekintélyét a gyermek előtt. A másik az, 
hogy a szülők példájának mindenkor 
igazolni kell annak helyességét, amit a 
gyermektől megkívánnak. Olvastam va
lahol, hogy egy apa következetesep meg
kívánta gyermekétől az imádkozást, ö t 
azonban a gyermek sohasem látta imád
kozni. Egy napon a gyermek ezzel a 
kérdéssel fordult anyjához:

—r Anyukám, m ikor leszek én is olyan 
nagy, mint apám?

— És miért akarsz olyan nagy lenni? 
— kérdezte az anya.

— Mert akkor már nekem sem kell 
többé imádkozni, — hangzott a gyer
mek lesújtó felelete.

Az engedelmességre való nevelésnél 
még a következőket kell feltétlenül meg
szívlelnünk: 1. Ne kívánjunk a gyermek
től soha olyan teljesítményt, mely ere
jét meghaladja. 2. Keveset parancsoljunk 
és keveset tiltsunk, de szigorú követke
zetességgel ragaszkodjunk ahhoz, hogy 
amit egvszer elrendeltünk, annak a gyer
mek feltétlenül tegyen eleget. 3. Sohase 
fűzzünk parancsunkhoz, vagy tilalmunk
hoz ígéretet, vagy fenyegetést. 4. Amit 
egyik szülő megtilt, a másik ugyanazt 
ne engedje megtenni gyermekének. 5. 
Ha nagyon nehezére esik a gyermeknek 
engedelmeskedni, inkább forduljunk a 
szeretethez, mint a hatalomhoz. 6. Amenv- 
nvire a gyermek képes azt felfogni, kö
zöljük vele parancsaink indokait. Ez

— Istennek mindenre van hatalma — válaszolta Gyurka —. 
ö  mentett meg minket.

Kényelmes kocogással indulnak meg felfelé a völgy
ben. Mindhárman gondolataikba merülnek. Ákos Gyurkát cso
dálja. Derék vitéz. Hogy örült volna Imre gróf, ha látja ezt 
a vívást! És mégis az Isten gyermeke. Vitéz és alázatos. 
Szívében mindig imádság él. Imádság!

— Te Gyurka — szólalt meg — tudod-e, hogy atyám 
már nyomatja az imádságos könyvet?

— Igen? — zökkent vissza a másik a régi évekbe —. 
Szepesszombatban készítteti?

— Dehogy is, Pozsonyban. Patsch Ágoston Ferenc úr 
nyomdájában. A kéziratot már el is küldte hozzá. Az édes
apád imái is benne lesznek.

— Mondd csak Ákps, miért ment oly messze nyomatni, 
hiszen nálatok is van sajtó!

— Az én édesapám pozsonyi diák volt. Patsch bácsi a 
tanulótársa, régi jó barátja.

— Most ő dolgozik a könyvön, szedi a betűket, talán 
éppen a te apád imádságából.

— Édesapám, hol lehet mostan? — tűnődött el Gyurka 
komoran —. Talán börtönbe is vetették.

— M ikor indult útnak?
— Ma már negyed napja.
— Holnap mi is felszedjük a sátorfánkat — elegyedett 

a beszédbe Ádám.
A két fiú kérdőleg nézett rá.
— Orvgazdának csapunk fel! — kuncogta — amit a 

császáriak összeharácsoltak, azt fogjuk átvenni. Már hogyha

szépen megkérnek! — tette hozzá teltszájú mosollyal. Körül
ményesen mondta el a bég indítványát.

Gyurkának mellére hullt feje. Ebben részt nem vehet. 
Aki az igazság, a Krisztus zászlaja alá állott, az rablókalan
dokba nem bocsátkozhatik.

-— Talán jobb is ez így! — gondolta magában. — Ne
kem előbb úgy is édesapám után kell néznem. — Mint kovács- 
műhely tüzén meglágyult engedetlen nyers vasat kerekítette 
ki agyában a jövő teendőit. Lüktető homlokát jólesőn hűtötte 
a fehér, tiszta márciusi éj levegője.

A táborba érve mindkét vezért még a tűznél találták. 
Élénk vitában alakították ki a vakmerő tervet.

— Parancsnok úr — állt elébe Gyurka. — A foglyok 
sértetlen kerültek Hefler kapitány védelmébe.

— Jól van fiam — dicsérte Szuhay. Gyurka azonban 
helyben maradt, mint aki még mondani akar valamit.

István félreértette habozását.
— Ne félj fiam, nem maradunk puszta szónál. Te ju t

tattál bennünket a győzelemhez, megkapod részed a zsák
mányból is.

— István uram!
— Ne szólj semmit, nem fogod megbánni. Hozd csak 

ide Jani a zsákot! — kurjantott az egyik katonára.
— Uram! — emelte fel kezét tiltó lag a fiú. — Nem 

jutalmat kérek — kerek, nyílt, mélytüzű szemeit Szuhayra 
emelte. — Fogadja meg tekigyelmed tanácsomat. Engedje 
a törököket útjukra.

— Ugyan!.
— Ha akarnak, raboljanak egyedül.

(Fo lyta tjuk)
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nemcsak az engedelmességet könnyíti,
de észszerű cselekvésre is tanítja őt olyan 
esetekben, hol saját belátása szerint kell 
cselekednie. 7. Saját példánkkal és ko
moly tanításunkkal igyekezzünk a fe j
lettebb értelmű gyermekkel megértetni, 
hogy mi mindannyian kötelesek vagyunk 
egy magasabb isteni tekintély akaratá-

Egyhází énekeink 
múltjából.

„ Őrizkedjünk az ördögtől, 
Távot zunk el tévelygéstől, 
Sok tmberi szörzésektől,  
Melyeit elvonsznak Isten tő l."  
Batthyány-kódex 46. lap.

Pál kol. 2. 8.

A reformáció nem nélkülözhette a 
régi egyház latinnyelvű énekeit sem. 
Kritikával sokát átvesz, de mindegyi
ket a biblia nagyítóján át vizsgálja meg 
s mindazt, ami az énekben hagyományt, 
emberi szorzást, a bibliával ellentétes 
tant mutat, kihagyja, vagy átalakítja az 
ősegyház bibliában kirajzolt képéhez 
igazodva s lefordítja a nép nyelvére. 
A Batthyány- (1541—1565.) és a Wink- 
ler-kódex (1506.) s az ezekből táplál
kozó kisebb kódexekben bőséges éne
keket találtak eleink. A kódexek prot. 
szertartáskönyvek, nem énekeskönyvek.

Megemlékezzetek a 
foglyokról.

Isten ezt parancsolatként mondja igé
jében. Zsid. 13. 3. A foglyokért is meg
halt az Ür Jézus a kereszten. Bármeny
nyire meg akarja is a világ vetni a bör
töntöltelékeket, Istenünk Máté 25. 43-ban 
a foglyok látogatását is felsorolja azok 
közt a tanítványi szolgálatok közt, me
lyektől üdvösségünk, vagy kárhozatunk 
függ.

Isten tudja jól: miért kellett megpa
rancsolnia a foglyok látogatását, szerető 
gondozását. A börtöncellák magányá
ban elcsendesednek az előbb még gő
gös emberek, akik előbb felvágók vol
tak, összetörtek. Akik előbb templom
ról, Igéről m it sem akartak tudni, most 
szomjuhozó lélekkel várják a szent ének, 
az Ige, az imádság vigasztalását.

Igaz, akadnak megátalkodottak, k i
ket a börtön bilincsei sem tudnak meg
törni. A sátán oly erősen összekötözte 
őket, hogy hálójából nem szabadulnak 
ki, mert nem hajlandók elfogadni Jé
zusnak szabadító kegyelmét. De sokak 
számára a börtön áldott hely, mert itt 
találják meg Istent. Fogház-lelkészi 
szolgálatomat Isten sokszor megáldotta 
már, mert lelkek tértek meg őhozzá. 
Akinek nincs ismerősei közt fogoly és 
személyesen sem tud szolgálni az érde
kében és javára, az napi imádságában 
könyörögjön a foglyok megtéréséért is. 
Az Ür nevében megköszönöm a küldött

nak engedelmeskedni és az az engedel
messég az ember számára a legnagyobb 
tisztesség és a legteljesebb boldogság. 
8. Állítsuk gyermekeink elé legfőbb pél
daképpen a mi legnagyobb Mesterün
ket, aki „engedelmes volt mindhalálig, 
még pedig a keresztfának haláláig.“

Folytatjuk.

Zárdák néma magányában írják névte
len barátok, elrejtve, személytelenítve 
nevöket, egyéniségűket, érzelmeiket; 
énektolmácsok ők csak.

A Batthyány-kódex énekei adják a
16., 17. század énekeskönyveinek első 
90—100 énekét, sokszor ugyanazon sor
rendben és névmutatóval. E sok ének
ből mai énekeskönyvünk csak egy-kettőt 
őriz még:

1. Jö jj népek megváltója (105., Luther
nél is megvan).

2. Igaz bíró, nagy Úristen (288).
3. Atyának bölcsessége =  Patris sa- 

pientia vérit as divina, ma nálunk: Jézus 
szenvedésedről (181.) dallama. A régi 
dunántúliban: 20.

4. Az Atyának országából, régi du
nántúli 66. Prudentius himnusza.

5. Fénylik a nap fényességgel =  
Aurora lucis rutilat. Ennek dallamát a 
Cantus Catholici (1651. 100. 1.) őrizte 
meg. A régi dunántúliban 20.

evangéliumi iratokat és könyveket is. 
Legutóbbi írásom óta többen adakoz
tak: Pesti egyház, Budai vári egyház, 
Fuchs János, özv. Ritter Frigyesné, Rutt- 
kay Elemér. Emlékezzetek meg testvé
reim a foglyokról úgyis, hogy komoly 
evangéliumi iratokat küldőtök a szá
mukra.

Emlékezzetek meg a foglyokról imád
ságaitokban úgyis, hogy Istenünk tegye 
egyházi közvéleményünket éretté arra, 
hogy a szabadult foglyok számára va
lami szállást adó intézményt létesítsen. 
U. i. sokan vannak a szabaduló férfiak 
és nők között is olyanok, kiknek nincs 
hova menni a szabadulás után. A sze
génység, a hajléktalanság nagy háló az 
ördög kezében, hogy ezeket a már egy
szer elbuktatott embereket ismét bűnbe 
sodorja.

Amint Isten megparancsolta a fog
lyokról való megemlékezést, úgy a sza
baduló foglyokról való gondoskodás is 
ehhez kapcsolódik. Hogy hogyan? Csak 
azt tudom mondani „Istennél nincs le
hetetlen“ Jer. 32, 27. és azt: „a hitval
lónak minden lehetséges“ Márk. 9, 23.

Caál József
a pestvidéki fogház lelkipásztora.
Budapest, Gárdonyi Géza-út 62. sz.

Q Harangszó evangélikus né* 
pünk lapja. —

Dilit teszel azért, hogy tényleg 
az legyen és az egész országban 
mindenütt elterjedjen 7 7

I F rin t Lajos.

Erdély felé szálló gondolataink Aradon 
pihennek meg, ahol nagy idők nagy ese
ményeinek szemtanúja távozott el az 
élők sorából. Az erdélyi magyar evan
gélikusok idős püspöke: F rin t Lajos szu
perintendens az elmúlt héten meghalt.

Az erdélyi magyar evangélikus egy
háznak volt a feje. M in t aradi lelkész 
kimagasló érdemeket szerzett arra, hogy 
Erdély magyar. evangélikussága az élre 
állítsa. Az 1920-ban alakult Erdély-bá- 
náti evangélikus egyházkerület 1927-ben 
őt választotta püspökévé s ettől kezdve 
minden egyházi megmozdulásban részt 
vett, illetőleg irányt mutatott egészen 
haláláig. Az erdélyi magyar evangéli- 
kusság körében végzett egyházi és ku l
turális tevékenységén kívül az erdélyi 
evangélikus szászok és magyar reformá
tusok is igénybe vették szolgálatát. Ne
ve, személye, egyénisége tiszteletet, meg
becsülést szerzett az evangélikusságnak. 
Erdély népe ragaszkodással és szere
tettel tekintett rá.

Rövid szenvedés után 90 éves korá
ban fejeződött be földi élete. Múlt va
sárnap temették el működésének helyén, 
Aradon, az aradi felső temetőben levő 
családi sírkertben. A gyászszertartást 
Materny Imre nagyváradi főesperes vé
gezte. Ä kerület híveinek nevében Purgly 
László egyházkerületi felügyelő búcsú
zott a főpásztortól.

Legyen csenden a pihenése és áldott 
az emlékezete!

J j  b a l a t o n i  f ü r d ő h e l y e k

n y á r i evangélikus  
isten tiszte le te inek  re n d je  

augusztus hónapban.

1. Akaiiban augusztus minden vasárnap
ján délelőtt 110 órakor az evangé
likus templomban.

2. Alsóörsön aug. 13., 27-én délután 4 
órakor dr. Somogyi Zoltán ügyvéd 
lakásán.

3. Ábrahámhegyet lásd Révfülöpnél.
4. Badacsonytomajt lásd Révfülöpnél.
5. Balatonaligán augusztus 11-én dél

előtt 111 órakor a református temp
lomban.

6. Balatonalmádin aug. 4., 11., 18., 25-én 
déli 12 órakor az állami elemi isko
lában.

7. Balatonberényt lásd Balatonmáriánál 
és Keszthelynél.

8. Balatonbogláron aug. 4., 18., szept. 
1-én délelőtt 11 órakor a református 
templomban.

9. Balatonienyvesen aug. 4., 18., dél
előtt 10 órakor a protestáns temp
lomtelken, a szabadban.

10. Balatonföldváron aug. 11., 25-én dél
előtt 10 órakor Mariettában, Debre
cen város üdülőjében.

11. Balatoniüreden aug. 11., 25-én dél
előtt 10 órakor a szanatóriumi gyógy- 
teremben.

Elefánty Sándor
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72. Balatonfüzfőfürdőn aug. 4., 18-án dél
e lőtt i9 órakor a Gyártelepi Tiszti 
Kaszinóban.

13. Balatongyörökön aug. 11., 25-én dél
e lőtt 10 órakor a községi kultúrház- 
han.

14. Balatonkenesei Fővárosi Üdülő, Bala- 
tonakarattya aug. 4., 11., 18., 25-cn 
délelőtt H l órakor az Olvasóterem
ben.

15. Balatonkenese faluban aug. 4., 11.,
18., 25-én délelőtt 9 órakor a refor
mátus elemi iskolában.

16. Balatonkenesei OTI szanatóriumban 
aug. 4., 11., 18., 25-én délelőtt 19 óra
kor a szanatórium termében.

17. Balatonlellén aug. 4., 20-án délelőtt 
10 órakor a református imaházban 
(Ruszka-cukrászda).

18. Balatonmáriafürdőn aug. 4., 18-án dél
e lőtt 10 órakor a Szigethy-üdülőben.

19. Balatonrendest lásd Révfülöpnél.
20. Balatonszabadi, Balatonsóstó, Bala- 

tonvilágoson aug. 4., 18-án délelőtt 
9 órakor a balatonvilágosi kultúr- 
házban.

21. Balatonszárszón aug. 4., 18., szept. 
1-én délelőtt 9 órakor a református 
iskolában.

22. Balatonszemesen, Balatonőszödön aug.
4., 18., szept. 1-én délelőtt 10 órakor 
a balatonszemesi Bagolyvárban.

23. Balatonszepezden aug. 11., 20-án dél
e lőtt H l  órakor az evangélikus temp
lomban.

24. Balatonzamárdin aug. 11., 25-én dél
előtt 9 órakor a Tanárok Üdülőházá
ban.

25. Fonyódon (Bélatelep, Sándortelep, 
Kertváros, Fonvódliget, Fonyódszép- 
lak) aug. 11., 25-én délelőtt 10 óra
kor a protestáns templomban.

26. Gyenesdiáson augusztus minden va
sárnapián délután 16 órakor Kaper- 
naumban, a Lelkészüdülőben.

27. Hévíziürdön augusztus minden vasár
napján, szept. 1., 8., 15-én délelőtt
9 órakor a Gyógyteremben.

28. Keszthelyen egész éven át délelőtt 
111 órakor az evangélikus templom
ban.

29. Révfülöpön aug. 11., 25-én délelőtt
10 órakor a Kultúrházban.

30. Siófok, Balatonújhely, Siófok-Tiszt
viselőtelepen június, július és augusz
tus minden vasárnapján délelőtt H l  
órakor Siófokon, a református ima
házban (Pázmány Péter-utca).

31. Zánkán aug. 11., szept. 1., 15-én dél
e lőtt 9 órakor, aug. 25-én pedig dél
e lő tt 11 órakor a protestáns temp
lomban.

Apró történetek.
B e c s ü l j ü k  m e g e a y m ö s í !

Egyik r. kath. főpap bérmáló útján 
olyan városba érkezett, ahol nekünk 
evangélikus középiskolánk van. A főpap 
meglátogatta az ev. iskolát és annak 
igazgatóját. Az iskola r. kath. tanulói
hoz beszédet is intézett. Beszédében me
leg szeretettel emlékezett egykori taná
rairól, mivel valamikor ő is ennek az 
iskolának volt a tanulója. Elismerőleg 
szólt magáról az iskoláról is, az akkori

egyszerű viszonyokról és a hatalmas fe j
lődésre valló mai állapotokról és szép 
épületekről.

A magas méltóságba fölérkezett fő 
papnak, aki az ev. iskola padjaiban ta
nult diák korában, jólesett az ev. iskola, 
az ev. tanárok iránti hála kifejezése s 
kath. tanulóknak az evangélikus iskola 
iránti megbecsülésre buzdítása nemcsak 
a szavával, hanem még ékesen szólób- 
ban a saját példájával. Jólesett, mert há
lából tette. — Nekünk is jólesett, hogy 
ezt a mindennél szebben beszélő példát

láthatjuk, az elismerő szavakat hallhat
juk. Érezzük magyar szívünk közelebb 
ver, jobban egymásért ver. Jobban meg
becsüljük egymást.

H e r é k  g y e r e k e ié .
Egyik hazatért gyülekezetünk iskolá

jának VII. és V ili. o. tanulói a tanítójuk 
elé álltak azzal, hogy ők szeretnének a 
Harangszóra előfizetni egy olyan szór
ványban élő evang. család részére, aho
vá nem ju t el a Harangszó és istentisz
telet sincsen. Derék evang. gyerekek, an
nak a szórványban élő ev. családnak a 
nevében is köszönjük ezt a felelősséget 
néktek!

Régi katakombák. Az északnyugat
boszniai Bihács városban 5 km hosszú
ságú fö ’dalatti folyosókat fedeztek fel, 
melyekről kiderült, hogy azok a régi 
római időkből származó katakombák, 
melyekben a keresztyének az üldözések 
elől menedéket találtak.

OLVASSUK A BIBLIÁT

Akadályok a Jézushoz vezető 
utón.

Július 28. A magunk meg nem alá- 
zása. Mt. 18, 1—4. „ . . .  semmiképpen nem 
mentek be az Isten országába“ , — mi
lyen súlyos szavak! Különösen azoknak, 
akik pedig ott elsők akartak lenni! De 
hát mi az akadály? Az, hogy túl önhit
tek. Isten országának más törvényei van
nak, mint a világnak. Nem az akarno- 

koké, a törtetőké, a nagyoké benne az

első hely, hanem a gyermeki módon — 
alázatosan — hívőké. Ehhez az önmaga
megalázásához az embernek újonnan kell 
születnie, meg kell térnie. (Ján. 3, 3.)

Július 29. A magunk „igazsága". Róm. 
10, 2—3. Egy nép tragédiája van bele
sűrítve ezekbe a sorokba. Egyben a bűne 
és ítélete is. Az ember maga akar ér
vényesülni a maga „igazságával“ . Ezzel 
magát nemcsak mások elé és fölé (Lk. 
18, 9), hanem Isten fölé akarja helyezni. 
Így lesz a maga igazságával érvénye
sülni akaró ember Istennel szemben en
gedetlenné. Nem követelheted, hogy Isten 
igazodjék hozzád, ellenben adj igazat 
neki te, önmagadra nézve. (Lk. 7, 29—30.) 
Így nyílik meg az ember szeme annak 
az igazságnak a meglátására és hittel 
való elfogadására, amely Jézus által van. 
(Fii. 3, 9.)

Július 30. A magunk szeretete. Mt. 
16, 24—25. Meg kell tagadnom maga
mat, hogy Jézust követhessem. Ez azt 
jelenti, a magam szeretete nagyban aka
dályoz az Ö követésében. Mennyire a 
magunk szeretetébe belekötölődzött em
berek is vagyunk mi! Ezért lázad min
den csepp vérünk a kereszt, az áldozat,

A történelmi nevezetességű vasúti kocsi a compiégnei erdőben. 
Képünk: a francia küldöttség érkezése a fegyverszüneti tárgyalásokra.



232. h a k a n g s í ö 1940. Julius 28.

a szolgálat ellen. (1. 21—23. vs.) Nem 
tudjuk életünket Néki adni, csak a ma
gunk megtagadása árán!

Július 31. Az emberek. Mk. 10, 48. 
Nyomorult lélek mélyéről felszakadt 
kiáltás volt ez. Az egyetlen eszköz arra, 
hogy ez a szerencsétlen eljuttassa a maga 
baját Jézushoz. Mégis el akarják hall
gattatni. Lehetünk egymás áldásává, esz
közökké Isten kezében egymás lelki ja
vára, de lehetünk egymás átkává is, esz
közökké a Sátán kezében rontásra. Em
berek nemcsak buzdítanak, támogatnak, 
imádkozó szívvel Isten elé visznek, ha
nem lebeszélnek, kigúnyolnak, szándé
kodtól eltéríteni próbálnak. Erre légy 
elkészülve a Krisztushoz vezető úton.

Augusztus 1. Az érdekek. Csel. 19, 
23—29. Érdekek még senkit se tettek 
Krisztus igazi követőjévé, de érdekek 
már nem egyet feltartóztattak. Efezus- 
ban is a közérdek látszatába bújtatott 
egyéni érdek tolakodott oda akadályul 
Pálnak és társainak munkája elé. Ma 
mindent érdek szerint mérnek és érdek
ből cselekszenek. Minden érdek felett 
álló „érdek“ Krisztushoz eljutni. Mégis 
lehetetlen ezt összemérni érdekekkel. — 
Ki tudja megmondani: egy darab arany, 
vagy egy darab kenyér ér-e többet! Az 
éhezőnek mit sem ér az arany, ha nem 
tud azon kenyeret venni, éhen veszhet.

Augusztus 2. E világ szeretete. I. Ján. 
2, 15—17. A világot mint Isten terem
tését szeretni kel!. De van egy olyan 
„világ“ , amelyik „nem az Atyától van“ , 
amely „a test kívánsága, a szemek k í
vánsága és az élet kérkedése1. Hogy egy 
ilyen „világ van, nem kell bizonyítani, 
mert érezzük a hatalmát magunkon, és 
hogy nem az Atyától van, az se kétsé
ges, mert ha tőle volna, nem lenne ve
szélyes beleesni a szeretetébe. Vigyázz, 
hogy a mólóval ne cserélj fel örökké
valót, e világ szeretetéért ne add árúba 
Isten szeretétét!

Augusztus 3. E világ istene. II. Kor. 
4, 3—4. E világnak hatalma van embe
rek felett, ezért beszél az apostol e v i
lág istenéről. Ereje abban nyilvánul, 
hogy képes az embert megvakítani azért, 
hogy ne lássa az igazi dicsőséget a 
Krisztus arcán, hanem e világ múló d i
csőségét tartsa igazinak. Mi ad e világ 
istenének hatalmába? A hitetlenség. — 
Egy igazi elvakultság van. A hitetlenek 
elvakultsága a Krisztus irányában.

Szabó Lajos.

ENYÉM VAGY!
Megint ünnep van.
Úgy foly körül a csend, 
mint tenger vize a szigetet. . .
S én ebbe a csendbe harsogom 
velőtrázó nagy harsonával: 
Megmenteni a sziveket!
Betűk fú jják a nagy szózatot, 
semmi hang nem kél a csendben, 
He elernyedek, újra kezdem!
De fújnom kell a vésztrombitát, 
a nagy riadót időn-téren át: 
Megmenteni a szíveket!
M illiók rohannak kárhozatra, 
topognak szörnyű vak sötétben.

KI menne értük, hogyha én nem? 
Menteni szivet, amíg menthetői 
Utolsó óra . . .  utolsó idő . . .  
Halljátok meg merész emberek, 
mielőtt a menny kürtje zengi 
íté letét. . .  Akkor már késő,
Te sem menthetsz és téged is senki! 
Ezért, ha néha ünneped van 
s szigetként állsz a tengeren;
Vedd észre, hogy az Isten lép 
a szívedbe és szól csendesen:
Hulljon le rólad minden salak! 
„Enyém vagy, én megváltottalak!"

Szirti János.

K A R C O L A T O K

Az uj Európa.
Mindig többet hallunk róla. A 

világra szóló müncheni megbeszé
lés óta napi cikkek felkapott té
mája: Milyen lesz az új Európa? 
Általános vélemény, hogy a régi 
nem jó. Egyik lap cikket hoz ar
ról, hogy mik lesznek ennek „Az  
új Európának alapkövei“ . — Előre 
nem tudjuk, mik lesznek tényleg 
azok az alapkövek, melyeken az 
új Európát a nemzetek vezetői fe l 
akarják építeni. Bizonyára a leg
jobb köveket fog ják osszehordat- 
ni. Egyet azonban tudunk. Akár
mennyi és akármilyen alapköveket 
hordjanak össze: ezeknek a kövek
nek az egyetlen fundamentumra 
kell helyeződni és az új Európának 
ezen az egyetlen fundamentumon 
kell felépülni. Ez a fundamentum 
pedig Jézus Krisztus! — Különben 
a régi után hamarosan az új Euró
pa is össze fog dőlni!

n z  e g y h á z i  e s z t e n d ő

Szentháromság u. 10. vasárnap.
Jer. Sir. 3 : 37—44. v.

Olyan ember ajakáról hangzik ez az 
ige, aki az egyéni és nemzeti élet bűn
okozta nyomorúságai közt él. Am ikor 
azon töpreng, hogy ebből a nyomorú
ságból merre van szabadulás, egy biztos 
útat lát: a megtérés útját! A megtérés 
útján azonban csak az járhat, akinek bűn
tudata, bünbánata és Isten bűnbocsátó 
kegyelmébe vetett bizodalma van. Néz
zünk hát magunkba, eszméljünk rá bű
neinkre, tartsunk bűnbánatot és kérjünk 
bocsánatot Istentől.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten igéje megnyitja bűntől 

elvakult szemünket bűneink meglátására.

Hogy lehetőséget is ad Isten a bűn
ből őhozzá való megtérésre.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy ne zárja be a kapukat azok 

elölt, akik Őhozzá szeretnének jutni.
Hogy ébresszen egyéni és nemzeti 

bűntudatot, nemzet sorsáért az egyén
ben felelőséget.

Hogy adja áldását az aratás munká
jára. Sokasítsa meg mezőink termését, 
hogy mindnyájunknak legyen kenyere.

HETI  KRÓNI KA
Az elmúlt hét eseményeinek legki- 

magaslóbbika Hitlernek a birodalmi gyű
lés előtt ta rto tt korszakos jelentőségű 
hatalmas beszéde volt. Az egész világ
sajtó foglalkozott vele. — H itle r ebben 
még egy utolsó békefelhivást intézett 
Angliához. Anglia a biztos pusztulásba 
rohan, ha H itler békefelhivását elutasít
ja. Hír szerint Churchillék a felhívást el
utasítják. Ez azonban nem az angol nép 
véleménye. — Lloyd George és 40 angol 
képviselő Churchillel ellentétben a bé
ketárgyalások azonnali megkezdését kö
vetelte. Mégis a kormányhatalom úgy 
döntött, hogy H itler felhívását vissza kell 
utasítani. — A most dúló háború leg
borzalmasabb szakasza kezdődik el ezen 
elutasítás után. — Európa sorsát Hitler 
és Mussolini fogja megállapítani az Ang
lia feletti győzelem után. — A magyar 
közvélemény általános helyesléssel fo 
gadta Hitler beszédét. — Az általános 
nagy német támadás előtt is rengeteg 
kárt okoznak az angoloknak a németek 
repülőtámadásai. — Litvánia, Lettország 
és Észtország csatlakozott a Szovjetunió
hoz. — Az olaszok győzelmesen harcol
nak a Földközi-tengeren és Észak-Afri- 
kában. — A kárpátaljai vajdaságról és 
annak önkormányzatáról szóló törvény- 
javaslatot most nyújtják be a Ház elé.

H Í R E K
Lelkészválasztás. A gecsei evang. gyü

lekezet 1940. évi július hó 14-én tartott 
közgyűlésén Jakab Sándor eddigi he
lyetteslelkészt választotta meg rendes 
lelkészéül.

Templomalapkő-letétel. Július 14-én 
felejthetetlen ünnepe volt a rákóczi- 
telepi gyülekezetnek. Ekkor tette le új 
templomának alapkövét. Kovács Andor 
főesperes, m. k ir. kormányfőtanácsos a 
27. zsoltár 4. verse alapján ta rto tt be
szédében a templom jelentőségéről em
lékezett meg. Ifj. Rimár Jenő helyi lel
kész felolvasta az alapkőbe elhelyezen
dő emlékiratot. Ennek megtörténte után 
elhangzottak a kalapácsütések. Végül 
Kovács Andor főesperes imájával és az 
Erős vár eléneklésével ért véget a ben
sőséges ünnepély.

A vasi közép egyházmegye július hó 
16-án tartotta Szombathelyen évi ren
des közgyűlését Zongor Béla kormány
főtanácsos, esperes és Dr. Schneller 
Aurél másodfelügyelő elnöklete alatt, 
miután szentmártoni Radó Lajos ehm.-i 
felügyelő katonai szolgálatra nyert be-
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hívást. A másodfelügyelő megnyitójá
ban megemlékezett vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó úr Öfőmél- 
tósága 20 éves eredményekben gazdag, 
honmentő, nemzetépítő és országgyara
pító országosáról, valamint a szeretett 
leánya elvesztésével ért fájdalmas csa
ládi gyászáról is. Indítványára a köz
gyűlés táviratilag fejezte ki őfőméltó- 
ságának hálás szeretetét, hűséges ra
gaszkodását és egyben mélységes rész
vétét is.

Zongor Béla esperes beszámolója 
elején az isteni örök igazság boldogan 
várt beteljesedéséről szólott emelkedett 
szavakban, amelyben hinni soha meg 
nem szűntünk. A trianoni égre egy szi
várvány odarajzolta a mi színeinket is, 
jelentve a világnak 20 éves álmunk és 
vágyunk közeli megvalósulását. Majd 
az egyházmegye gyülekezeteiben meg
nyilvánuló mind erőteljesebb egyházi 
és hitéletről, az áldott eredményeket 
felmutató ifjúsági, szórvány és evange
lizációs munkáról tá rt a közgyűlés elé 
örvendetes képet.

Végül a közgyűlés elhatározta az al- 
esperesi állás létesítését, melyre egy
hangúlag Rónay B. Gyula uraiujfalui 
lelkészt választotta meg. Helyébe elun. 
főjegyzővé Tarján István répcelaki, al
jegyzővé pedig Kovács Béla nemesköi- 
tai lelkész választatott.

A közgyűlést megelőző napon az 
egyházmegyei presbitérium és a külön
féle bizottságok tartották üléseiket; es
te pedig gyámintézeti istentisztelet Volt 
a templomban, ahol az igét Weiss V il
mos kőszegi lelkész hirdette.

A tiszavidéki egyházmegye közgyű
lése Nyíregyházán volt Dr. Streicher 
Andor szatmármegyei alispán, egyház- 
megyei felügyelő és Turmezei Sándor 
toka ji lelkész, esperes elnöklete alatt. 
Az ehm. gyűlést megelőző napon bizott
ságok, egyesületek tartottak gyűlést. 
Este gyámintézeti istentisztelet volt, 
melyen Csákó Gyula kisvárdai lelkész 
hirdette az igét. A közgyűlés napján 
Mácay Lajos ehm. főjegyző áhítata után 
Streicher A. ehm. felügyelő elnöki meg
nyitót mondott, melyben az év kima
gasló eseményeiről emlékezett meg. A 
nagy tetszéssel fogadott felügyelői meg
nyitó után Turmezei Sándor esperes 
terjesztette elő nagy gonddal elkészí
te tt évi jelentését. A mai idők — mon
dotta benne — alkalmasak arra, hogy 
kizárólag a földi élet kérdéseire irá 
nyítsák a figyelmet, mégis a mai idők 
szenvedő emberei nem egyszer csodá
latos fogékonyságot mutatnak Krisztus 
tiszta evangéliuma iránt. Éppen ezért 
nagy feladat hárpl reánk, evangéliku
sokra. Nekünk szent kötelességünk, 
hogy minden idegességtől és csügge- 
déstől megszabadulva csendes hűséges 
szívvel végezzük az egyházépítő mun
kát, bátran hirdessük Krisztus tiszta 
evangéliumát! A részletes jelentés után 
a gyűlés a bizottsági jelentéseket tá r
gyalta le, s üresedésben levő tisztsé
geket töltötte be.

A gyenesdiási lelkészevangélizáció el
nem hárítható nehézség miatt csak aug. 
21-én reggel fog kezdődni és így csu
pán három napig fog tartani. Az el
maradt nap pótlására a napirendtől el
térően délelőttönként egy helyett két 
evangélizáló előadás lesz. A már 20-án 
este együttlévő résztvevők számára es

te 8 ófakor seurat lesz. Az ellátás díja 
természetesen megfelelően mérséklődik. 
A lelkészüdülő kéri a résztvevőket, hogy 
három napi cukoradagjukat hozzák ma
gukkal. Aki 20-án vacsorát kér, legyen 
szíves ezt bejelenteni. További felvilá
gosításokat a MELE készséggel ad (Bu
dapest, V ili. Esterházy-u. 12.)

HATÁROKON TÚL

A vasárnap Oroszországban. Tudva
levő, hogy a Szovjet nem engedte meg 
a vasárnap ünneplését 1929 óta. Most 
július 1 óta az egész országban ismét 
ünneppé lett. Éppen összeesett akkor 
az eddigi pihenési nappal, amely ha
vonként 6, 12, 18, 24 és 30-án van. A 
vasárnap ezen megünneplésének nagy 
kihatásai vannak. A július 24-re terve
zett „szovjet hadiflotta-ünnep“ július
28-ra maradt el, — tehát vasárnapra. 
A moszkvai sportünnepet, amit július
18-án tartottak volna, elhalasztották 
aug. 18-ra, a régi dátumra, mert az 
vasárnap. Hisszük, hogy az istenimádás 
megszentelt napja lesz még Szovjetben 
is a vasárnap!

A mánuszi missziói munka, ahol Mol
nár Mária magyar misszionáriusnő is 
régóta dolgozik, 25 éves. — A munka 
4 főállomásra folyik.

K Ü L Ö N F É L É K

Nem mondhatók fel a hadbavonul- 
tak lakásai. A pénzügyminiszter most 
kiadott rendelete határozottan kimond
ja, hogy a hadbavonultak lakásai semmi 
körülmények között nem mondhatók 
fel.

A világ egyetlen 'könyv- és írás
múzeuma. Gutenberg 500 éves jubileu
mával kapcsolatosan a lipcsei „Buchge- 
werbehaus“ -ban érdekes múzeumot ren
deztek be, amely kizárólag a könyv és 
nyomdatechnika fejlődését szemlélteti. 
A múzeum terjedelmes technikai gyűj
teményei között nyomdahelyiség is lát
ható, teljes felszereléssel.

A sümegi vasnap. Példátlan sikert 
ért el Sümeg község a vasnapon. A lel
kes, alig 5000 lelket számláló község egy 
nap alatt 80.000 kg ócska fém- és vas
hulladékot gyű jtö tt össze. Ez az ered
mény igazolja a Fémgyiijtőt, mert k i
derült, hogy az ország területén óriási 
mennyiségű nyersanyag hever felhasz
nálatlanul.

Hol írják a legtöbb levelet? Kimuta
tást készítettek arról, hogy az európai 
országok között a legtöbb levelet Ang
liában, a legkevesebbet Romániában ír 
ják. Egy angol évente 78, egy amerikai 
67, ujzélandi 64, svájci 59, dán 41, né
met 39, holland 32, belga 28, svéd 26, 
magyar 18—20 levelet ír és kap.

Királyi kitüntetés volt a jutalma azok
nak az angol tengerészeknek, akik a 
Graf Spee német hajót harcképtelenné 
tették. Az angol kirá ly mindegyiknek 
sajátkezű aláírásával ellátott Bibliát 
adott. Ezt németre fordítva eljuttatták 
azokhoz a német katonákhoz, akik a 
tengeri csatában résztvettek.

A vadrózsa gyümölcse 8— 16-szor 
annyi C-vitamint tartalmaz, mint ameny- 
nyi a narancsban, vagy citromban ta
lálható. A német birodalom egész terü
letén most megindult a csipkerózsa terv
szerű termelése. A birodalmi vasút ma
ga 400.000 vadrózsa bokrot ültetett.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ

Születés. Oberndorf Elek mohácsi h. 
lelkész és felesége Rück Anna Mária 
házasságát Isten második leánygyer
mekkel áldotta meg, aki a szent ke- 
resztségben M á r i a  I b o l y a  nevet nyert.

Eljegyzés. G y a l o g  E r z s é b e t  Kéty 
és D r. R u m y  I mr e  tb. szolgabíró, 
Szekszárd, jegyesek. (Minden külön én- 
tesítés helyett.)

ÚJ K Ö N Y V E K
Eőry Dénes: Kis pajtások zengjen a

dal. Az ismertnevű nótaszerző gyerme
kek számára íro tt dalait tartalmazza. 
28 vallásos, hazafias, alkalmi szerzemény. 
Bár — a szerző szerint is — gyerme
keknek Íródott, aránylag nagy a dalok 
hangterjedelme. (7—13-ig.) A dalokon 
nagyon érződik, hogy írójuk nótaszerző. 
Magunk azt a meggyőződést valljuk, 
hogy a gyermekek ajkára s a népisko
lába az eredeti népi dalok valók, mégis 
— több alkalmi dala miatt — felhívjuk 
olvasóink figyelmét. A füzet a szerző
nél kapható 1.60 P-s árban. Címe: Eőry 
Dénes tanító, Gyón, Pest m.

MAGYAR GAZDA
Nyáron nehéz a tejet édesen eltar

tani A melegben a tej hamar megsava- 
nyodik és összemegy. Ezért különös gon
dot kell fordítani nyáron a tej kezelé
sére. A legfontosabb dolog, hogy ta rt
suk a tejet lehetőleg jég között, vagy 
hideg pincében. A fejés alkalmával gon
dosan be kell tartani a tisztasági szabá
lyokat. Ha tisztán és tiszta edénybe fe
jünk, a tej savanyodását előidéző tejsav- 
baktériumok nem jutnak könnyen a te j
be. Vigyázzunk arra is, hogy forralás 
után a tejet hirtelen hűtsük le, többször 
váltott hideg vízben a lehető legrövi
debb idő alatt. A pincében való tartás
nak az az előnye is megvan, hogy a tej 
sötétben áll. A világosságnak ugyanis 
nyáron különösen rossz hatása van a te j
re. A fény elősegíti a tej megsavanyo- 
dását.

A Magyar-spanyol kereskedelmi szer
ződést aláírták és ezen az alapon a két 
ország közötti áruforgalom az eddigi
nél kedvezőbb körülmények között meg
indul.

Szaivasmarha-kivitelünk szűkebb ke
retek között mozog. A kivitel csökkené
sét az exportár csökkenésével magyaráz
zák az állatkereskedők.

A Hangya szövetkezet nyersbőrosz
tályt á llított fel. Vidéken, a nyersbőr
átvevő helyeken a szervezési munkála
tok megkezdődtek.
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A Magyar Vas- és Gépipar a m ú lt 
év végén 150 ezer munkással dolgozott. 
A k ifize te tt munkabérek összege meg
haladta a 300 m illió  pengőt.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60— 17.05, árpa 18.10—22.85, zab 
23.90, kukorica 27.50—27.75 pengő mé
termázsánként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok folytak be:

Babolcsay Kálmánné Kemenesmaga- 
si, Kiss Imre Nagyhát, Bokányi Jenő 
Bőnyrétalap, Borsody János Győr, K lu 
ge Pál Körmend 72—72 fillé r. — H u t
ter Béláné Rozsnyó 80 fillé r. — Ha
jas Elek Nagysimonyi 1.—• P. — Bár
dos Lajosné Kapuvár 1.02 P. — ifj. Ku- 
noss Endre Kispest 1.10 P. — Dr. Já- 
nossy Lajos Sopron, Dr. Tóth Lajosné 
Uraiújfalu, Dudás Kálmánné Budapest, 
Keve Béla Ormospuszta, özv. Müllmann 
Józsefné Üjdiósgyőr, Szauer Klára Bu
dapest, Takács Lajos Beled, Dadó Erzsé
bet Pécs, Hemri Gyula Zalaistvánd, özv. 
R itter Frigyesné Győr, Schreiner József 
Budapest, Szkok Pálné Bicske, Brenn 
Zoltán Zalaegerszeg, Illés Sándor M i
hályi, Bertalan Sándor Rábacsécsény, özv. 
Dr. Payr Sándorné Sopron, özv. Bö- 
röczky Sándorné Adásztevel, Markovszky 
E r nőné Nyulfalu, Primon Györgyné Szi
getvár, özv. Csizmadia Józsefné Rákos
palota, dr. Sonnewend Frigyesné Berek- 
tompaháza, Szekeres Sámuel Szombat
hely, Erőss Jolán Kaposvár, Dr. Führer 
Pál Gyöngyös, Kurinszky Vilmos Eszter
gom, Hollósy Kálmán Vép, Szép Gergely 
Rábaszentmihály, Károly i Endre Ostffy- 
asszonyfa, Tompa László Boba, Németh 
Gizella Alszopor, V itá lis  Károly Szom
bathely 1.20— 1.20 P. — Horváth Dezső 
Zalakoppány, Nagyszebeny Rudolfné 
Pécs 1.60— 1.60 P. —  Róth Gyula Sop
ron 2.60 P. —- Mesterházy Ernő Nagy- 
geresd 3.20 P. —  özv. Kovács Józsefné 
Várpalota 5.— P. —  Németh Gizella 
Mátyásföld, Búzás Em ilia  Pécs 5.20—5.20 
pengő.

Gálffy Miklósné Diósförgepatony, 
özv. V la j Sándorné Szombathely, Ráth 
Emilia Kassa, Pethő Ferenc Kemenes- 
pálfa, Nagy Lajos Cakóháza, Marton 
Károly Kemeneshőgyész, Torma István 
Fót, Bolla Ferenc Zalaistvánd, özv. Szu- 
hánszky Jánosné Rákospalota, Pesti Jó
zsef Sárszentlőrinc, Szabó Béla Szé- 
csény, Altcziebler Katalin Rákoskeresz
túr, özv. Kuszy Dánielné Szarvas, Vida 
Sámuel Magyargencs, Kozma Imre Tét, 
Kosnyak Sámuel Szarvas 10— 10 fillé r. 
—  Németh Istvánná Győrujfalu, Klement 
Mária Budapest, Kontsek Lászlóné Deb
recen 12— 12 fillé r. — özv. Tóth József
né Győr 14 fill. —  Lada József Szombat
hely 15 fillé r. —  Nagy Ernő Győr, 
Mayer Oszkár Győr, Kapiás Pál Rákos
keresztúr, Andriska István Soltvadkert, 
Gál Károly Balatonfüred, Varga György 
Dombóvár, Macher András Győr, von 
der Lühe Oszkár Budapest, özv. Józsa 
Lászlóné Kispest, Mátis Sámuel Balaton- 
imáriafürdő, özv. Szilágyi Mihályné Kis

kőrös, Puskás Károly Gyúró, Pónya Ede 
Felsőszeli, Sülé József Kemenesmagasi, 
Galgóczi Ferencné Sopron, Varga E lek 
Sopron, Karáth János Kemeneskápolna, 
Ábrahám Sándor Nagysimonyi, Achim  
Lászlóné Békéscsaba, Krajcsovits Gyu- 
láné Salgótarján, M ilus Jánosné Kom á
rom, Gyulai István Rimaszombat, özv. 
Huszár Ódor Sándorné Nagysitke, K o 
vács János Szergény, Nagy M ik lós 
Veimpuszta, Takáts József Rábabo- 
gyoszló, özv. Kőszeghy Károlyné Esz
tergom, Salamon Julia Győr, Varga Já
nos Börcs, Payr Gusztáv Csorna, Dá- 
may Károlyné Pásztó, Németh Sándor 
Mosonszentjános, Nagy Lajos Alszopor, 
Wagner Lajos Karcag, idb. Schnitz 
György Lajoskomárom, özv. Sárkány 
Kálmánné Kiskőrös, özv. Kovács Zsig- 
mondné Zalaszentgrót, Sümegi József 
Pórládony, özv. Kovács Samuné Beled, 
Barna Jánosné Dombóvár, Bongya Fe
renc Farnad, Németh János Taksony- 
falva, Genersich Tivadar Bonyhád, ne
mes Dala Kálmán Nemeskolta, Langer 
Erzsi Balatonlelle, özv. Nagy Sándorné 
Celldömölk, Nagy Endre Pápa, özv. 
Kirnbauer Lajosné, Molnár Lajos Szom
bathely, Paár István Győr, Csisztay Ká
rolyné Tápiógyörgye, özv. Fodor Sán
dorné Kemenesmagasi, Hugyecz Géza 
Rapp, Tóth András Balassagyarmat, i f j .  
Szigeti János Lébény, özv. Szabó Dá
nielné Ujmalomsok, Varga András Rá
kospalota, Széli Kálmán Meszlen, Kecs
keméti Ilona Pesterzsébet, özv. P a jo r 
Ferencné Budafok, Evang. ifj. egyesü
let Vönöck, Gábler Edith Salgótarján, 
vitéz Markotay Welsz Jenő Budapest, 
Ulipné Losonc, Mátis József Beled, B art- 
hos Gyuláné, Nemecz József N agykani
zsa, özv. Kazár Józsefné, Nagy Bálin t 
Farád, Nagy Katalin, Takács István, T a 
káts Gábor Meszlen, Fehér Pálné O stffy - 
asszonyfa, Simon Kálmán Tét, Büki M i
hály Beled, Vadász Edéné Marcaltő 20— 
20 fillé r. i ,

Dr. Nagy Sarolta fővárosi tanár tisz
te lette l kéri a parochiális lelkész u ra 
kat, amennyiben nyomára akadnának b. 
nagyapja Petőcz (Pethő) János volt to l- 
nanémedi ev. lelkész házasságkötésének, 
legyenek szívesek azt vele sürgősen k ö 
zölni. Petőcz János 1813. júl. 10-én szü
le te tt Banán, Komárom m. Házasság- 
kötésének ideje 1840— 1848 között ke 
resendő. Felesége Szemerey Lidia la- 
joskomáromi születésű (1829.1. 20.) Eset
leg a megtalált K. levelet az 1939. IV. 
t. c. végrehajtására azonnal küldjék el 
a következő címre: Újpest, K irály-utca 
37/b.) 1— 1

20—30 év közö tti evangélikus sze
rény igényű leány, m in t kisegítő, idős 
házaspárnál családias, állandó o tthont 
talál. Ajánlkozás Péter János ny. tanító  
címére Galgaguta, Nógrád megye k ü l
dendő. 1— 1

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta 
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

7—20

Jól főző, hűséges, 35 évnél nem ko
rosabb lány, aki gyermektelen tanár
család háztartásában minden munkát 
önállóan és szívesen elvégez, augusztus 
15-től tisztes fizetést, megbecsülést, 
hosszú elhelyezkedést találhat. Igénye
ket, eddigi alkalmazásokat fe ltünte tő  
ajánlatokat a Harangszó továbbít.

2—2

Finnek javára, kettő  pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halá lese tkor tem et

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanu lm ány i és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó b iztosítása inak a legolcsóbb 
díjtételét, , ,

A tagok érdekeit a JÓ LÉ TI E G Y E S Ü LE T 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenk i, 
ak i a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T fe lkaro lja .

Hivla fpl irundenki a h ittestvérek figyelm ét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—10 (Ev. bérház.) T e le fon : 186-.182, va lam in t 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvár, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és fog la lkoz ta tónk meg
felelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket f i.

Kérjük olvasóinkat, hogy címválto
záskor necsak az új, hanem a régi 
címet is közöljék.

E O S Z t R U T
_ legolcsóbban

S ?  I X N É - t ó l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telelőn 9-46. — Aki a ,Harangszó*-ra 
hivatkozik, 1 0 %  e n g e d m é n y t kapl

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.l
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K A P I  B É L A
mo-b»

L.aptulajdonos : 
Dunántúli Luth«r-8 zOv0 tség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan m alléklat tané* a la tt 

kéthatankénf a KIS HARANGSZÓ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzAm 
1938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KEPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ö velünk, k i ellenünk? 
Az Ür a m i oltalmunk!

A la ra a g a il 
iserkaaitt-kladéhlvafala

G Y Ő R
II . ,  Petőfi-tér 2.

Előfizetési á ra : 
negyedévre 1 P 28 filié t, 

félévre 2 P 40 fülór, 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10 #/o-oB kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 do llá i; az utódállam kba 
negyedévre 1 P 60 tillér. 

Postacsokkszámla : 30,620.

Akarsẑ e szabad lenn?
. . .  aki bűnt cselekszik, szolgája a 

bűnnek.. .  ha a Fiú megszabadít titeket, 
valósággal szabadok lesztek.

Ján. 8:34, 36.

Rabszolgákról és szabadokról beszél itt Jézus.
A rabszolga olyan ember, aki másnak a tu la j

dona, más használja és ezért nincs joga ahhoz, hogy 
saját maga rendelkezzék maga fö lö tt.

Annyi bizonyos, hogy a rabszolgaság eltöröltetett.
Embert eladni-venni kemény büntetés alá esik.
S mégis virágzik a rabszolgaság az egész fö ld

kerekségen. A legtöbb ember mint rabszolga tö lti el 
az életét. Nap-nap mellett akadnak emberek, akik el
adják magukat. S az egészben az a legrosszabb: el
adják magukat rabszolgaként, nem más embereknek, 
hanem az emberek legelkeseredettebb ellenségének, 
az ördögnek hatalma alá. Aki kihasználja és gyötri 
a maga rabszolgáit, nemcsak rövid földi életükben, 
hanem az örkkévaló pokolban is.

Ifjak és leányok mosollyal az ajkukon adják el 
magukat.

Érdekes játék számukra a bűn. „Vétkezni nem 
olyan veszedelmes dolog, mint azt az öregek hi
szik“ , — gúnyolódnak.

De azután megtapasztalják, hogy a bűn nem já 
ték. A kívánság hamarosan úrrá lesz az életük fölött. 
Akkor már harcolnak ellene eleget. A kívánság azon
ban most már hatalmas. Egyre hajtja  őket a bűnre 
a lelkiismeret világos tanúságtétele ellenére is.

S így láncra verve mennek át az életen. Néme
lyek a szenvedély durva bilincsével. A legtöbben a 
világias érzület arany és mégis erős rabláncával.

Ami a rabszolgaságot olyan borzalmassá teszi, 
az a rabszolga keblében megszólaló halk hang, amely 
azt hajtogatja, hogy nem rabszolgaságra teremtetett.

Arra teremtetett, hogy uralkodjék maga fölött 
és ellenségei fölött. Arra teremtetett, hogy szabad 
legyen.

Bilincsre vert barátom, akarsz-e szabad lenni?
Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A magyar Jövő útja.
Mindinkább előtérbe nyomul a 

nagy események forgatagában a 
délkelet-európai kérdés és vele 
együtt az erdélyi kérdés is. A ro
mán államférfiak salzburgi és ró
mai útja világosan mutatja, hogy 
egészen közeli az erdélyi kérdés
nek a megoldása és Erdély felsza
badulásával és hazatérésével új 
fordulóhoz ju t ismét a magyar 
jövő útja.

Felmerül a kérdés: Merre fog 
ez az út vezetni? Nekünk, akik a 
forduló előtt állunk, a boldogabb 
magyar jövő útjá t miben kell látni, 
merre kell keresni?

Bizonyos, hogy meglesznek en
nek más népekhez, elsősorban a 
tengelyhatalmakhoz való viszo
nyunkban, azután a körülmények
ben rejlő feltételei. Sok függ attól, 
hogy az általános európai helyzet 
hogyan alakul, hogyan értékelnek

minket? Elismerik-e az igazságun
kat, belátják-e a hűségünket, hogy 
mikor mindenki ingadozott, a ma
gyar szilárdan állt a meggyőződé
se mellett! A magyar jövő útját 
nagy mértékben fogják ezek a 
rajtunk kívüli tényezők befolyá
solni.

Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni, hogy vannak ezeken 
kívül ennek felülről való, Istentől 
adott feltételei is. Isten soha sem
mit nem ad, hogy feltételhez ne 
kötné. A magyar jövőnek is van 
feltétele. Az, hogy az Ő kezéből 
tudjuk ezt a jövőt elfogadni, Tőle 
kapott megbízatással menjünk fe
léje, történelmi küldetésünktől, 
hogy nekünk Isten népének kell 
lenni, Isten akaratát kell a Kárpá
tok koszorúztg-'fhl^^hjíffgyar. fö l
dön teljesíténi^és Képviselni/ sbjia 
ne térjünk/ e l ^ ßM̂ f « h  leV

e /

két adott már az Isten, amelyből 
meg kellett volna tanulnunk, hogy 
a magyar jövő útját ő  mutatja!

Magától értetődő, hogy a ma
gyar jövő útjának a kívülről és 
felülről adott feltételei mellett van
nak belülről adott feltételei is. 
Nem kapnánk meg, ha nem tud
nánk érte testvérként összefogva 
harcolni, imádkozni, áldozatot hoz
ni, útjából akadályokat elgördíteni 
és különösen, ha nem tudnánk a 
fajtánkat mindenekfelett szeretni!

Etekintetben egyébként nagy 
mulasztások vádolnak és ha vala
mennyire jóvá lehet tenni ezeket, 
nagy feladatok várnak bennünket.

Micsoda óriási vétek volt fa j
tánknak a gyengítése a század ele
jén elharapódzott kivándorlás lehe
tővé tételével, sőt elősegítésével. 
Hisz volt rá példa, hogy egyene
sen támogatást kaptak a hajós
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társaságok a kivándorlás megköny- 
nyítésére. Magyar népünk körében 
jelszóvá lett, hogy csak Ameriká
ban lehet boldogulni és megindult 
egy nagy áradat kifelé. A háborút 
megelőző negyedszázad alatt más
fél m illió ember költözött ki az or
szágból és ennek több mint egy- 
harmada színmagyar volt. így szó
ródott szét erre is, arra is és ma
radt az ország határán kívül több 
mint 3 millió magyar. Mi lenne, 
ha most a nagy magyar sorsforduló 
előtt nem a 10 millió, hanem mind 
a 13 millió magyar (mert a hivata
los becslés szerint a világon élő 
magyarok száma 13 millió) a haza 
határán belül élhetne és készülhet
ne a nagy magyar holnapra!

Azután micsoda óriási vétek volt 
és az ma is fajtánknak sok egyéb 
veszedelem mellett az egyke el- 
harapódzásával való gyengítése. 
Mindig jobban látjuk, hogy ez az 
átkos nyavalya a nemzet testét 
mennyire gyengíti és a sírját 
mennyire ássa. M iért hem tudja 
népünk a gyereket szeretni? Hát 
van boldogság, ahol nincs gyer
mekkacagás, ahol nem hangzik 
drága kis ajkakról az édes szó: 
Édesanyám, édesapám! Hát nem 
ott van viruló élet, üde szép tiszta 
élet, ahol Isten ajándékaként el
fogadják a gyermeket? Hát nem 
ott marad meg a föld, ahol van aki 
megtartja?! Nem borzasztó, hogy 
falun begyepesednek az ősi ma
gyar porták udvarai, és beszegel- 
tetnek a kapui, mert kihal a csa
lád — nincs gyermek! Nem bor- '

zasztó, hogy nagy városban kutyá
kat sétáltatnak a gyermek helyett, 
mert — nincs gyermek! S ugyan
akkor előfordulhat az, hogy egy 
év alatt az ország fővárosában 
több, mint 1000 drága kis magyar 
életnek az utca kövén kell megszü
letni! Mikor ébred fel az alvó ma
gyar lelkiismeret? Meddig tudja a 
magyar lélek ezeknek a terhét hor
dozni? Mikor tanulja meg a faját 
éppen a gyermekben jobban sze
retni? Ha az a 13 millió magyar 
együtt lenne és az a sok m illió 
kis magyar, aki az egyke bűne 
miatt nem születhetett meg, it t  
élne, micsoda nagy nép is lennénk!

Hogy nem vagyunk az — ez a 
vád ellenünk! De még lehetünk. 
Ez a feladatunk most! Félre hát 
az akadályokkal: kényelemszere
tettel, önző mánakélés gondolatá
val, fajunk nem becsülésével! Ta
nuljuk meg szeretni, védeni, be
csülni a fajunkat és ezzel is egyen
getni a boldog magyar jövő. útját!

£. /.

Szülő és gyermek.
Irta : Kuszák. István.

7. Az erkölcsi nsrelés fenlosabb 
kérdései.

A társadalom egyik tartó oszlopa az 
emberek egymás kánti bizalma, melynek 
alapja a szó hitele, az igazmondás. A 
hazugságot a köztudat is elítéli s azt 
egyik legmegvetendőbb jellembeli fogya
tékosságnak tartja. A költő szerint:

I Förtelthes dolog a hazugság 
S az igazmondás szép nagyon,
Ami szívedben van liacskám,
Az legyen mindig ajkadon!

A szülők nagy többsége is ezt vallja 
s éppen ezért semmi sem háborítja fel 
őket jobban, mint az, ha a gyermeket 
hazugságon kapják. Némely gyermek
ben különösen nagy a hazudozásra való 
hajlandóság. Ennek legyőzése a szülők 
részéről nagy körültekintést, önuralmat 
feltételez s mindenekfölött azt kívánja, 
hogy ők maguk járjanak elől jó példá
val s a gyermek előtt mindig az igaz
ságot hirdessék s nekik valótlanságot 
soha ne mondjanak. Sajnos, a legtöbb 
szülő önmaga szoktatja gyermekeit ha
zudozásra, egyrészt: a velük szemben 
alkalmazott —, másrészt: a reájuk pa
rancsolt hazugságokkal. A szülők — 
ugyanis — gyakran tesznek különféle 
ígéretet gyermeküknek s ezeket igen 
ritkán váltják be. A gyermek pedig so
hasem tudja megbocsátani, ha őt be
csapják. A gyermek szeme élesen látja 
a történteket és ha hazugságon kapja 

l szüleit, rövid időn belül ő is hazugság- 
j gal viszonozza azt. A gyermekre rápa- 
j rancsolt hazugságok is veszedelmes kö- 
i vetkezményekkel járnak. Pedig ez sem 
j ritka jelenség. Kéregető kopogtat pl. az 
í ajtón. Az anya gyermekét küldi ki az- 
' zal: Mondd, hogy elmentek hazulról! És 

így tovább. A gyermek leikébe ily mó
don elültetett hazugságok a legjobb ta
lajra találnak s igen könnyen alkalmazza 
azokat ő is, mihelyt szükségét látja. A 
gyakori alkalmazásból pedig szokás lesz 
s így egész életében a hazugságok út
vesztőjében fog kétségbeesetten botor
kálni az, akinek pedig az igazmondás 
egyenes útját kellett volna kijelölnünk. 
A gyermek hazudozása sok esetben a 
verés és durva bánásmód következménye. 
A gyermek a gorombaságtól, az oktalan 
szigorúságtól való félelmében válik ha
zuggá. Hazudik, hogy kikerülje a ke
gyetlen büntetést. Ennek viszont vagy 
:az lesz az eredménye, hogy egészen el
alszik a lelkiismerete, vagy az, hogy az

Kerekes Gyurka.
Történeti ifjúsági regény. 34

I r t a : Mohr G e d e o n ,  Kassa.

— $s a zsákmányt is maguknak tartsák meg?
— M it ér a görbe úton szerzett pénz? Az Isten meg

adja, mire szükségünk van amúgy is.
— A lit Isten küldte hozzám — kezdett István is a 

Gyurka módján érvelni — akár csak tegnap tégedet.
— A murányiak megtámadták kigyelmedet, de Petko 

legényei csak kötelességet teljesítenek.
— Nekem pedig ez a kötelességem, hogy az elorzott 

harácsot visszavegyem tőlük.
— Ám lássa kigyelmed! — hajtotta meg fejét Gyurka 

— tegnap velünk volt az Ür, kegyelmesen megsegített.
— Holnap is velünk lesz — bosszankodott a vezér. — 

Ne aggódj emiatt!
— Én csak azt mondtam, amit a lelkem diktált — ma

radt Gyurka állhatatos. Nem jó az embernek lelke ellen cse
lekedni. Én megyek.

— Isten vezéreljen — bocsátotta el Szuhay.
— Nem hagylak egyedül — lépett a fiú  mellé Ákos.
Meg sem pihentek, egy falatot sem ettek, úgy ahogy

voltak, szálltak nyeregbe és köszöntek el illendőképpen.
— összehoz még bennünket az igaz ügy — nyújtotta 

neki István búcsúzóra kezét.
A nógrádi bég kedvtelve nézte a két talpraesett ifjút. 

Tárgyalásukat ugyan nem értette, de ferdére metszett okos 
szemével látta, hogy azok elválnak. , __, ___

— Szálem abdjkttm — állt fel ő is — Béke veletek! 
Nakadar szahad v a r i ’ Hány óra van? — fordult törökül 
Szuhayhoz.

— Iki, kettő — válaszolta. Órát sem kellett néznie. E l
igazodott ő a csillag ok állásán.

— Pihenjünk m ég egyet — indítványozta Ali. — A 
kelő nappal indulnuni k kell.

Hangos hujrázáa sál integették el Gyurkáékat a kurucok. 
Süvegüket lengetve v ágtak neki a völgynek felfelé két igaz 
barát, akik megértik egymást. Ákos mindenben helyeselte 
a Gyurka eljárását.

— Nem maradira ttunk velük! — jegyezte meg.
— Isten legyen irgalmas hozzájuk! — nézett Gyurka 

vissza még egyszer.
<22 . A Kísértet-hegy.

A patak m e llé ttő l: mindig halkabb lett. Majdnem erecs- 
kévé zsugorodott. A \ rälgy hajlása is lágyabb ívelést vett. 
Közeledtek a dombvom ílat gerincéhez.

Murány és Gégeoz között végtelen, beláthatatlan erdő
ségek terpeszkedtek. Uh ilyenként egy-egy sziklacsúcs tö rt a 
magasba, melyről nyárra n olybá tűnt a környék, mint zöld- 
habú, hatalmas, merev hullámokba tornyosult tenger. M int 
valami király tró n o lt a többi felett a Kisértet-hegy süveg
alakú csúcsa. Furcsa egy király, melynek csak sipkáját látni, 
ö  maga ott lakik a íhegy mélyében. A szürkés-fehér mészkő 
sziklák alatt. Vándor emberek néha hangját is hallották. Mély 
és dörmögő volt, a k t it  a fenevadaké. A sziklák közt nyílások, 
odúk feketéitek, azc )kbűd buggyant ^ i ordítása. Tiszteletben



1940. augusztus 4. H A R ANG t X Ö 237.

így benne fe lfokozódott bűntudatot
egészségben elviselni nem lesz képes s 
azok közé az élőhalottak közé visz az 
útja, akik a legkülönbözőbb lelkibeteg
ségek nyomorúságát kénytelenek viselni. 
Jegyezzük meg jó l, hogy a hazugság 
kérdése végeredményben a szülői ház 
légkörének a kérdése. A hazugság csak 
o tt terem meg, ahol hiányzik a szeretet 
melege, az őszinteség, józan belátás és 
a bizalom üde levegője. A gyermekha
zugságok elbírálásánál általában igen 
nagy körültekintéssel ke ll eljárnunk. 
Vannak ú. n. öntudatlan hazugságok is, 
melyek elmondására a kis gyermeket szé
dületes képzeletvilága készteti. Csak hall 
valamit harangozni s azt fantáziájával 
a legapróbb részletekig kidolgozza, k i
színezi. Végül aztán m int valóságot köny
veli el a sok fantáziaképet és úgy beszél 
azokról, m int m egtörtént dolgokról. Eze
ket nem számíthatjuk tudatos hazugsá
gok közé. Nem mások azok, m int csacska 
gyermekálmok, költemények, melyekben 
önmaga is hisz a gyermek és fáj neki, 
ha belátja azok valótlanságát. Nem hagy
hatjuk azonban ezeket sem szó nélkül, 
ha még hét-nyolcéves korában is össz- 
szekeveri a valóságot a hazugsággal, 
m ert e korban már komolyan fenyeget 
a veszély, hogy az ártatlan fantáziálás 
a nagyotmondás, a nagyzolás fudatos 
szenvedélyévé válik. Elég gyakran, ha 
elmosolyodunk nagyotmondásán s csak 
ennyit mondunk: Tévedsz fiam! Gondol
kozz csak, mind ebből mi az, ami való
ban megtörtént! A gyermek őszintesé
gében való állandó kételkedéssel is célt 
téveszt sok szülő. A gyermeket meg keil 
ajándékoznunk annyi bizalommal, m int 
amennyit megérdemel. A bizalomért ő 
bizalommal is fizet, a folytonos kételke
dés azonban alakoskodóvá teszi. A ha
zugság ingoványába viszi a gyermeket 
a sok parancs és tila lom  s a reázudított 
kérdések özöne.

Ezzel szinte mi magunk adunk a gyer
meknek alkalmat arra, hogy hazudhas
son. Ha bizonyosak vagyunk bűnössé
gében, mondjuk azt egyenesen a sze-

is ta rta tta  mindenki a Kísértet-hegyet, még a vadorzók is. 
T ré fá jukat halkra tom pították. Ki tudja, nem les-e rá juk  egy 
nyílásból és nem veszi-e tiszteletlenségnek a hangoskodást.

Gyurka jó l ismerte az egész környéket. Nem is ijed t 
meg az árnyékától. Beszéltek neki manókról, boszorkányok
ró l, amúgy is tudta, hogy nem léteznek. Az elmúlt két álmat
lan éjszaka el is bágyasztotta. Csillagot sietésre becézte, hogy 
hamarabb Régeczre érjenek.

— Szegény édesanyám — bántotta a szíve —. Talán 
már azt hiszi, hogy régen elpusztúltam. Vájjon m it csinál
nak a többiek, Andris, Juliska, a kúrátor, Szénás néni?

Gondolatban már otthon is volt.
— Ütba e jtjü k  a Kísértet-hegyet? — fo rdu lt hozzá 

Ákos — Murányban sokat regéltek róla.
—  M ind já rt odaérünk!
— Azt rebesgették, hogy aki éjszaka kerül közelébe, 

azt a tündérek leviszik a hegy k irá ly i széke elé. Még senkit 
sem eresztettek élve vissza.

— Nappal is veszedelmes arra a járás, szó sincs róla. 
De azért nem e jtünk amiatt kerülőt.

— Nem is azért mondom. Nem félék. Inkább lá tn i sze
retném.

— Vágyad egyhamar teljesül, — nézett rá Gyurka — . 
Csak erősen fog jad  a kantárszárat.

— Olyan sziklás az út?
— Sziklás is — hagyta helyben.
—  És?
— Meg aztán o tt szana széjjel elég az embercsont, 

könnyen botlanak meg ra jta  a lovak,

— Embercsontok?
— M it csodálkozol? Ahol emberek élnek o tt csontok 

is vannak. A falvakban is. Csakhogy azokat elhantolják.
— És a Kísértet-hegynél?
— Azt hiszed, akad olyan, aki hétről-hétre k ijá rna oda 

megnézni, hogy nem pusztult-e el megint valaki?
— A kko r mégis csak a gonosz lelkek birodalma.
— A gonoszoké — nevetett Gyurka — csakhogy á lla t

bőrben. Sok a fenevad a barlangokban. Medvék, rókák, hiúzok 
és a magasban kőszáli sas.

Ákos nem fo ly ta tta  a beszélgetést. Ösztönösen nyúlt 
övéhez és megtapogatta pisztolya agyát. Jólesőn érezte ke
mény, hűs biztatását.

Nagy útat te ttek meg már a kuructábortól. De a lovag
lás és az éjfé l után kerekedett északi szél egészen felüdítette 
őket. Éberen vizsgálták a környéket. I t t  az erdőségben még 
bőven akadt hó is. Fehéren csillant meg egy-egy sáv a mélye
désekben. Nem egyszer száraz ág reccsent meg körö ttük . 
Valami állat ke rü lt feléjük. Széjjelszimatolt és megint eltűnt.

Dombtetőre érve, egyszerre meredt elébük a Kísértet- 
hegy. M in t valami eszelős építész magasztos-fenséges a lko
tása tornyosult fölfelé. Feketén, sötéten. Olyan volt, m int egy 
mérhetetlen hegyes süveg, melyet a gazdája ha jíto tt oda a 
végtelen mindenségből. A szél tomboló haraggal feküdt rá 
sziklára, erdőségre. Belekapott az odúkba, nyílásokba és fá j
dalmasan zokogó, keservesen panaszos üvöltéssel hangver
senyzett. Az ember azt hihette volna, hogy száz meg száz 
mesebeli lényt korbácsolnak, kínoznak a hegy gyomrában és 
azok sivalkodnak. (Fo lyta tjuk)

Az irgalmas samaritánus.
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mébe. Arcunkon, tekintetünkön, szavain
kon keresztül azonban lássa, érezze meg 
ilyenkor, hogy bár a hazugságot meg
vetjük, de azért őt, a gyermekünket nem 
vetjük meg. Nem taszítjuk el magunk
tól, hanem segítségére akarunk lenni, 
hogy bűnös állapotából kiemeljük őt. 
Mennél közelebb tudunk az ilyen nehéz 
órában férkőzni a gyermek leikéhez, an
nál biztosabban tud majd ő is küzdeni 
a hazugság minden kísértése ellen.

(Folytatjuk.)

„ B e te g  v o l ta m  
é s  n e m  l á t o g a t t a t o k  m e g  

e n g e m .“
Urunk Jézus mondja ez igéket. Még 

pedig ez is egyik kérdése lesz az utolsó 
ítélet napján hozzám is és hozzád is. 
Oly fontos ez a kérdés, hogy ennek tel
jesítése, vagy nem teljesítése szerint ju 
tok üdvösségre vagy kárhozatra. Máté 
25, 31—46. A csodálkozó, a balkéz felöl 
állóknak megmondja az Ür, hogy a be
teglátogatást az ő legkisebb, legszeré
nyebb, legnehezebb viszonyok közt levő 
atyjafiaira érti. Azok szorulnak rá a lá
togatásra, kiknek senkijük sincs, árvák, 
özvegyek, elhagyottak, magános szo
morú egyének, kiknek nincs, aki ápolja, 
gondozza, aki akár egy pohár vizet ad
jon nekik. Az Úr Jézus a világért, a bű
nös emberekért áldozta fel magát a Gol
gotán. Érthető tehát, hogy az Űr Jézus 
az ő megváltottaival egynek érzi és tudja 
magát. Ezért a megváltottaival gyako
ro lt jócselekvést úgy viszi, mintha Vele, 
személy szerint tették volna.

Van-e beteg kedveseid, ismerőseid 
közt? Meglátogatod-e? Ha messze távol 
van, írsz-e neki hetenként egy levelet 
a személyes látogatás helyett?

De milyen legyen ez a látogatás? Ne 
legyen csak udvariasságból, ne legyen 
csak rokoni kötelezettségből. Ne legyen 
üres beszédből álló, a betegre fárasztó 
tehertételként nehezedő látogatás. Ne le
gyen sajnálkozó, részvétet emlegető és 
hajtogató látogatás se.

Sohase felejtem el, mily lehangoló 
volt reám nézve ismerőseim látogatása, 
mikor betegségem alatt fejcsóválva saj
nálkoztak felettem és hosszú látogatá
sukkal, testileg és lelkileg meggyötör
tek.

Kórházban hányszor tanúja voltam, 
hogy a látogatók mennyire fel tudták 
izgatni hozzátartozóikat.

Egyik diáktanítványom megkért, hogy 
imádkozzunk egyik nénikéjéért, mert 
úgy látja, hogy nagyobb a lelki, mint 
testi betegsége. U. i. fiatal leány rokon 
ápolja évek óta és szabadulni szeretne. 
Azt mondtam tanítványomnak: (15 éves) 
csak menjen el a beteghez, imádkozzék 
hitből a beteggel és ápolójával, olvasson 
igét és az ápolónak mondja meg, hogy 
mindenkinek azon a helyen kell betöl
tenie hűséggel hivatását, ahová Isten ál
lította. Adtam neki egy Trudel-könyvet 
is, hogy mindannyian tanulmányozzák. 
Kis közösségben azután imádkoztunk és 
kértük az Űr segítségét a betegre nézve. 
Egy jó hét múlva a kis tanítvány öröm
mel számolt be az örvendetes javulás
ról. A beteglátogatásunk az Úr Jézus

nevében történjen. Ha nincs senkije: gon
doskodjunk ápolásáról. Minden körü l
mények közt vigyük hozzá az evangé
liumot. Olvassuk neki az Igét, imádkoz
zunk vele hitből. Adjunk kezébe Bib
liát. A „Gyógyíts meg Uram“ imaköny
vecske nagy szolgálatot tud végezni. Ha 
van beteg ismerősöd: vidd, vagy küldd 
el neki.

Beteglátogatásaim közül kettőt írok 
le tanulságul. Trombózisban feküdt már 
hónapok óta egy testvérünk. Hetenkint 
meglátogatva Igét olvastam, magyaráz
tam és imádkoztam betegágya felett. 
Hozzátartozói is imádkoztak és a beteg 
is elkezdett imádkozni. A harmadik hé
ten a beteg már felkelve mosolygó öröm
mel fogadott és hálákat adhattunk a mi 
szabadító Istenünknek.

Egy századosról már hónapokkal ez
előtt lemondtak az orvosok. Genyvérű- 
ségben szenved. E lemondás után hóna-

Miatyánk, ki vagy a mennyekben. . .

pok óta meglátogatom minden héten. 
Igét és imádságot viszek. Azóta eltelt 
félév. Szépen javul, közben barátom bib- 
liázó és imádkozó ember lett. Most már 
megpróbálta a felkelést is, de lábai nem 
bírták. De az elcsüggedt, kétségbeesett 
emberből, mosolygó szemű hitvalló lett.

Az Ür Jézus világosan megmondta, 
hogy üdvösségre, vagy kárhozatra ju t
hatok aszerint, hogy látogatom-e, vagy 
sem a betegeket, mint az Ür megváltot
tad az ö  nevében? Viszem-e nekik az 
Ür Jézus üzenetét, vagy sem?

Gaál József.

A gyenesdiási lelkészevangélizáció el
látási díját a napilapok tévesen közöl
ték. A 21-én reggelivel kezdődő és 24-én 
reggelivel végződő teljes ellátás csak 10 
P-be kerül. Segédlelkészek 8 P-t fizet
nek, de takarót, lepedőt, kispárnát hoz
nak magukkal. A részvételi díj válto
zatlanul 2.50 P s ez főleg segélyek nyúj
tására szolgál. A jelentkezések sürgő- 
•sen küldendők! (Budapest, VIII., Ester- 
házy-u. 12.) A résztvevők az evangéli- 
záció után a Balaton mellett szokatla
nul olcsó áron maradhatnak együtt a 
lelkészüdülőben, ,

Tallózgatás
középiskoláink értesítőiben

Előttünk vannak magyar evangélikus 
egyházunk középiskoláinak értesítői. I t t  
van egy verítékkel teli munkás tanév
nek termése, reményteljes magvetésnek 
ígéretes aratása. Mennyi nekikészülés, 
komoly elhatározás, izmos akarat és erő
teljes munka árad ezekből a könyvek
ből. Isten nevében indult a kezdet, az 
ö  áldása érlelte meg a betakarítást is. 
Nevelőnek és növendéknek egyévi közös 
építése a lélek templomán. — Lapozgas
sunk kissé ezekben a könyvekben!

*
Mindegyik értesítő vezető helyen — 

Isten iránti hálával emlékezik meg vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 
Ür országosának 20 éves évfordulójáról. 
Vérzivataros időkben állította ö t Isten 
nemzetünk élére, aki biztos kézzel ve
zeti 20 éve a meggyötört magyarságot 
boldogabb idők hajnala felé, aki a nem
zeti eszme és keresztyén erkölcs szolgá
latában Hunyadi János és Kossuth Lajos 
örökébe lép.

Húsz év fájdalmát és könnyét vál
totta fel az öröm, amidőn megcsonkított 
hazánk testéhez visszatért a magyarlakta 
Felvidék és Kárpátalja. — A megpattant 
trianoni bilincs tovább recseg-ropog.

*
Egyik-másik értesítőben az emlékezés 

gyertyafénye lobog. Régi nagy pedagó
gusok emlékei jelennek meg, kiknek ne
mes szelleme ma is útmutatás tanárnak, 
tanulónak egyaránt. Némelyikben fény
kép is akad. Egy-egy pedagógus arc
képe, akinek kezéből évközben kihul
lo tt a kréta. Ott van a sorok között a 
részvét könnye, amit sorstársak, növen
dékek és szülők hullattak érte. De a ter
mészet örök törvénye, hogy az elmúlás 
új életnek ad helyet. A kidőlt életek he
lyébe új munkások lépnek. Más arcké
pek gazdái a küzdelmes, nehéz munka
idő után a pihenés ölelő karjaiba tér
tek, ahonnan ernyőzött szemmel tekin
tenek vissza a múltba.

*

A lelkek szántóföldjén komoly munka 
fo lyik. Az értesítőkben értékes tanul
mányok tanúskodnak arról, hogy a veze
tők hivatásuk magaslatán állanak és ál
landó továbbképzésükkel lépést tartanak 
a kor ütemével. Itt-o tt a legújabb tudo
mányos kutatásokról is olvashatunk. 
Másútt a növendékek iskolán kívüli mun
kái, értekezései, irodalmi szárnypróbál
gatásai is megcsillannak, alkalmat adva 
képességeik felszínre hozására.

*
Apák tapasztalhatták fiaikon, de min

denki észrevehette, aki megfigyelte, hogy 
a mai középiskola szembetűnően külön
bözik a világháború előttitől.

A nagy háború s az azt követő ese
mények új irányt szabtak az emberiség
nek az élet országútján. A megváltozott 
viszonyok alkalmazkodást követeltek. A 
középiskola munkájába is új színek, új 
módszerek kapcsolódtak. A középiskola 
átalakult nevelő iskolává. A tanár a ta-
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nulók közé szegődő atyai nevelő, aki 
le lkeket gondoz, épít és megismertet az 
élet szükségszerű követelményeivel. Ilyen 
megvilágításban a tanuló sem a fe lnőt
tek által lekicsinyelt, jelentéktelen „nem 
számítasz“ , hanem egy fe jlődő egyéni
ség, ak it k ije lö lt hely vár a magyar tá r
sadalomban, hogy nemzetének hasznos 
polgára legyen. így lesz a tanár és ta
nuló között olyan viszony, m int a szülő 
és gyermeke között. Így találja meg a 
tanuló kereső keze azt a szerető kezet, 
mely őt nagy és nehéz kérdésein átve
zeti. Bonyolult kérdéseire így kap meg
nyugtató választ és így fe jlőd ik  lassan 
az életre.

*
Örömmel látjuk, hogy evangélikus is

koláinkban a szellemi nevelés mellett 
szép fejlődést mutat a testi nevelés is. 
A régi közmondást így is lehetne mon
dani: ép testet ép léleknek! Tudjuk, m i
lyen nagy szükség van nemzetünk jö 
vője szempontjából az egészséges, ed
zett és acélosizmú magyarokra.

Az is örvendetes, hogy iskoláinkban 
a művészetek is —  a múltnak ezek a 
mostohagyermekei —  lassanként e lfog
la ljá k  az őket m egillető helyet. A lka l
mat nyújt az iskola a külön órák kere
tében a szunnyadó tehetségek elindulásá
hoz.

*
Magyar evangélikus egyházunknak 

19 közép és középfokú iskolájában kb. 
5400 tanuló szívja magába istenhitét, 
egyház- és hazaszeretetét. 5400 ígéret! 
M ennyi lesz a teljesedés?

Egyházunknak minden időben fontos 
tartóp illé re i voltak iskolái. Ennek tuda. 
tában sokszor erejét meghaladó áldoza
tokat hozott, de megérte, mert iskoláink
ból nem egy egyházi és közéleti nagy
ság kerü lt ki, k ik  m indig büszkék vo l
tak az iskolára.

Iskoláinkban szép munka fo ly ik , ezk 
egyebek mellett az évvégi tanulmányi 
versenyek is b izonyítják, amelyeken 
evangélikus isko lá ink mindig vezető 
helyre kerültek régóta. — Evangélikus 
szülő! Érezz felelősséget iskoláink iránt! 
Nyugodtan bízd rá gyermekedet jóhírű 
iskoláinkra és annak lelkes vezetőire!

Böröczki Vilmos.

MALOMKÖVEK KÖZT.
Zúg a malom ijesztő egyformán 
Végtelen idők, végtelen során.
Éhesen tátong mindig a garat,
A molnár dönti az életmagvakat 
S fehér liszt lesz majd, vagy áldott kenyér, 
Ha a szitán újra a napfényre ér. 
Malomkövek között törten 
A lisztes — molnár meggyötörtén 
Egy nagy szitán át —  megszitál: 
Kenyér, ocsú, korpa, hibás 
Kenyér, ocsú, korpa, hibás.

Zúg, zúg, mint semmi más —
Az apadhatatlan könnypatak 
S forgatja egyre a lapátokat!

Zúg mint a sors: — kemény markában 
—  Lélek őrlődik 3Z Isten-malmában.

Balikó János.

Egyházi énekeink 
múltjából.

XI.
II. Kor. 3. 17— 18.

Luther latinból németre fordított him
nuszaiból is vettek át a reformátorok. 
Szegedi énekeskönyvében négyet talá
lunk:

1. Mi hiszünk mind egy Istenben =  
Patrem credimus. Az ősi hiszekegy ének
ben (II. Kor. 13.13.). Régi dunántúli 136.

2. Jézus Krisztus, dícsértessél —  Nagy 
Gergely pápa himnusza (János 1. 1.). 
Üj Zengedező 45.

3. Te, ki egységben három vagy =  
O lux beata trinitas — Prudentius him 
nusza. Ma nálunk: Ö te dicső Szenthá
romság (52.).

4. Jövel Szentlélek Űristen =  Veni 
sancte spiritus (Apóst. csel. 2. 4.). A II.

AI pró / ö r / é n e / e J c .

Ilyen is lehet az ember! Nemrég 
akasztottak fel egy embert, aki roko
nainak lisztjébe arzént kevert, hogy a 
vagyonukat örökölhesse. A mérgezett 
liszttől meghalt a felesége, ipa és unoka
öccse. tizenhármán pedig úgy megbé
nultak, hogy egész életükre nyomoré
kok maradrtak. íme, ilyen elvetemült 
gyilkos tud lenni az ember!

Ilyen is lehet az állat! Jugoszláviá
ban, Beráne község határában levő er
dőben egy szénégetőnek, aki jó l bánt 
a szamarával, a lábára zuhant egy ki- 
döntött fa. Sehogysem tudott kiszaba
dulni s látta, hogy az elhagyott erdőben 
a lassú halál vár rá. Kétségbeesésében 
füttyszóval odahívta a szamarát. Az gaz
dája kétségbeejtő helyzetét látva lassan 
elkocogott, kiállt az útra, a legköze
lebb jövő embert nem engedte tovább
menni. Az ember hiába kerülgette, ker
gette az állatot, az nem tágított. Ekkor 
gondolt arra, hogy a csacsi valahova el 
akarja vezetni. Utánament tehát s a sza
már még azt is megengedte, hogy fel
üljön a hátára. így tért vissza gazdájá
hoz ezzel az idegen emberrel, aki az
után kiszabadította.

íme milyen életmentő tud lenni az 
állat.

Az ember életet olt ki —  az állat 
életet ment meg!

OLVASSUK A BIBLIÁT

A k ik  m e g b o trá n k o z ta k  B en n e .

Augusztus 4. A megütközés köve. 
Róm. 9, 33. Jézus nem azért jö tt, hogy 
kárhoztassa a v ilágot (Ján. 3, 7). Isten 
azért adta Őt, hogy szegeletkővé legyen 
(M t. 21, 42). Csak a már megvetett sze- 
geletkő le tt a megütközés köve azok 
számára, akik megvetették. A k i a ke

századból való a törzse. Luther a négy
soros éneket kilenc sorra bővítette. M a
gyarban csak 1654-ben kerü lt bele a 
Gönczy-énekeskönyvbe mai magyar dal
lamával.

Későbbi énekeskönyveinkbe beleke
rü lt Luther többi latin—német éneke is:

1. Isten, téged áldunk =  Te Deum, 
laudamus (Ézsaiás 6. 1—3.).

2. Jöjj népek megváltója (105.). A 
Batthyány-kódexben is megvan.

3. Gonosz, kegyetlen Heródes (Máté 
2. 16—18.). Üj Zengedező 76.)

4. Teljes e széles világban — Christum 
wir sollen leben schon. . .  (Máté 3.). Üj 
Zengedező 33.

5. A mi életünknek közepette =  Mig  
csak élünk mindenütt =  Media vita in 
morte summus. (I. János 20. 3.). Szilvás 
Ü jfa lvi Imre: H alotti Énekek, 1598.

1—2. lap. Stráner Vilmos is le fo rd í
totta Kapi: Vallásos Karénekek, 1917. 
68. sz. alatt.

gyeimet elutasítja, annak az ítéletévé 
és kárhoztatójává lesz. „A k i benne hisz, 
nem szégyenül meg“ , de aki nem hisz, 
szégyent vall minden emberi nagyot- 
akarásával.

Augusztus 5. A „vallás" embere. Ján.
10, 31—33. Különös, hogy az ő meg
ütközése vo lt a legnagyobb s talán idői- 
leg is a legelső. Számos bibliai helyet
találunk arra, hogy a „vallás“  akkori 
és ottani képviselői miképpen akadtak 
fenn Jézus magatartásán és személyes
igényén. (Mk. 2, 18—3, 6). A legszen
tebbet káromlásnak minősítették. S ezen 
az alapon éppen ők ju tta tták halálra Jé
zust (M t. 26, 63—65). Esetük szüntelen 
óvás. A vallás embere is tévedhet, ha 
megalázás vezeti s szentnek minősített 
útakon a maga dicsőségét keresi.

Augusztus 6. Az „erkölcs" embere. 
Mk. 2, 14— 17. Jézus erkölcsi feddhetet
lensége még vádaskodó ellenfeleit is el
némította (Ján. 8, 46). Az „erkölcs" ak
kori őrei“  mégis megütköztek eljárásán, 
ö k  a maguk erkölcsi tekintélyét úgy 
próbálták tartani, hogy kiközösítették a 
„bűnösöket". Jézusnak erre nem vo lt 
szüksége. Ez bántotta őket. Az „erkölcsi 
farizeus" m indig megütközik azon, hogy
az isteni megbocsátó kegyelem magához 
emeli a bűnöst (Lk. 15, 25—32). A fő 
baj persze, hogy a maga esetében nem 
lát tisztán. Aki beteg létére egészséges 
voltával áltatja magát, annak nem kell 
orvos, de nem is gyógyul meg.

Augusztus 7. A „tudás" embere. Csel.
17, 32—33. Athén a tudás városa volt. 
A filozófián iskolázottak hallgatták it t 
Pált. Pál i t t  tanulta meg I. Kor. 1,23-at. 
Megpróbált ezeknek az embereknek a 
nyelvén szólni. A „tudás" embere meg
térése elhalasztásával, sőt gúnnyal fe le lt 
az evangélium sarktételére, a husvét cso
dájára. Isten a hitetlen tudást ezen a 
ponton vaksággal sújtotta s legnagyobb 
mondanivalóját a gyermeki h it előtt 
tárja  fel. (M t. 11, 25).

Augusztus 8. A tömeg-ember. Ján. 
7, 25—30. Ma divat mindenben a tömeg-

Elefánty Sándor.
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véleményt tenni irányadóvá. Ezek a „né
melyek“ a jeruzsálemi tömegvéleményt 
szólaltatják meg. Látjuk, hogy a tömeg
vélemény önállótlan, ingadozó és kü l
sőségen fennakadó. E miatt nem ju t el 
oda, hogy Jézusban meglássa azt, akit 
Isten küldött. A tömeg ma se Jézusé. 
Azért ne a tömeg-véleményen át keresd 
Őhozzá az útat!

Augusztus 9. A jövő embere. Mt. 11,
2—6. ARik szembehelyezkedtek Jézus
sal, általában halódó világ képviselői 
voltak. Az ő világuk azóta a múlté. Ke
resztelő János viszont ízig-vérig a jövő 
embere volt. Ő hallotta legelsőként az új 
idő szavát. Előkészítőnek tudta és h ir
dette magát. A jövő embere volt abban 
is, ahogy megbotránkozott Őbenne. Nem 
tudott várni, forradalmi változtatásokat 
akart evangélium-prédikálás s csendben 
folyó Lélek-munka helyett. A jövő em
bere típusának ez a magatartása ma is 
részben megértés, de végül is megbot
ránkozás.

Augusztus 10. A tanítványok is? Ján. 
6, 59—69. A „kemény beszéd" nem az 
ítélet, hanem a kegyelem beszéde volt. 
Szinte hihetetlen kegyelem; testét adja 
eledelül és vérét italul. Ezt már egyesek 
gyenge hite nem bírta elhordozni. So
kan elszakadtak. Nem így a tanítványok. 
Nekik a „kemény beszéd az „örök élet 
beszéde" volt. Ezt keresték Nála s ezért 
nem botránkoztak meg benne. Ha ez 
tart Jézusnál, mi se szakíthat el Tőle!

Szabó Lajos.

K A R C O L A T O K

Hát ez a faftánh: 
szeretete ? ?

60.000 magyar család jelentke
zett német hadiárva gyermekért. 
Szép volt. Büszkék vagyunk rá! 
Nemsokára jö tt  a hír, nincs annyi 
gyermek, mint amennyi az igénylő! 
Ekkor az egyik napilapban meg
szólalt egy vidéki pap: arra kérte 
az igénylőket, akik nem kaptak 
német gyermeket, azoknak öröm
mel küld többgyermekes, nincste
len, tanyai családból magyar gye
reket. Olyanokat, akik ritkán 
mondják, hogy jóllaktam és ren
desen vagyok felöltözve! Bár több
tízezren olvassák ezt az újságot, — 
a cikkre mindössze hárman felel
tek. Egy dicsérte a papot kezde
ményezéséért, de nem kért gyere
ket, a másik kettő levelével egy- 
időben pénzt küldött útiköltségre: 
várják a tanyai gyereket.

Milyen szomorú! 60.000 után — 
csak kettő jelentkezett!

Nem kell szégyenkeznünk?!?
Hát ez a fajtánk szeretete!!?

H E T I  K J ^ Ó  N I K A

Ismeretes, hogy Anglia elutasította 
Hitler békeajánlatát. A nagy német-olasz 
támadás megindult Anglia ellen. Az ame
rikai Ford megtagadta a repülőgépgyár
tást az angolok számára. Éhínség fe
nyegeti a teljesen 'körülzárt Londont. Az 
angol királyi család Kanadába készül át
költözni. Búr lázadástól fél az angol 
kormány. — Hamarosan megoldást nyer 
a délkelet-európai kérdés. Ribbentrop 
német külügyminiszter a román, majd 
a bolgár államférfiakat hallgatta meg 
Salzburgban. A megbeszélésen a mün
cheni szellem érvényesült. A román ál
lamférfiak Salzburgból Rómába utaztak. 
Romániát felszólították, hogy kezdjen 
közvetlen tárgyalásokat Magyarország
gal és Bulgáriával. — Hitler légelhárító 
üteggel felszerelt páncélvonatot ajándé
kozott Mussolininek. Itáliának kettős ün
nepe volt. III. V ik to r Emánuel trónralé- 
pésének 40-ik évfordulóját és Mussolini 
57-ik születésnapját ünnepelte. Kormány
zónk arany Corvin-láncot adományozott 
III. V iktor Emánuel császár és k irá ly 
nak. A kitüntetést római követünk ün
nepélyesen adta át az uralkodónak. — 
A külföldi lapok az erdélyi kérdés meg
oldását sürgetik. Olasz lapok a több, 
mint kétmillió magyarnak román ura
lom alatt tartását a legnagyobb igazság
talanságnak tartják. A tengelyhatalmak 
Délkelet-Európa új rendjének igazságos 
kialakítására tervet dolgoztak ki.

az e g y h á z i  e s z t e n d ő
Szentháromság u. 10. vasárnap.

32. Zsoltár.

Borzasztó teher az emberen a bűn. 
Nincs még, ami nagyobb, nehezebb lenne. 
Roskadoz alatta az ember. Ezért nagy 
felszabadulás, ha megszabadul tőle. A 
bűntől csak bocsánat-nyerés által lehet 
szabadulni. A bűnbocsánatnyerés egyik 
legnagyobb boldogság. A zsoltár erről 
beszél. Átélted már ezt a boldogságot? 
Megvan a feltétele: BOnbánat, bünval- 
lás, élő hit, bűnbocsánatkérés. Könyö
rögj, hogy Isten Lelke adja neked eze
ket, hogy a legnagyobb tehertől meg
szabadulva boldog ember légy!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten kész a legnagyobb teher

től megszabadítani, bűneinket megbocsá
tani.

Hogy a publikánuslelkek mindig 
megigazulást találnak Nála.

Hogy készen vár mindnyájunkat a 
bünbocsánat-nyercs boldogsága.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy vegye le rólunk életünk ter

heit, melyek alatt nyögünk.
Szabadítson meg titk o lt és nyilt bű

nöktől.

Hogy legyen oltalmunk minden fe
nyegető veszedelem ellen.

Adja meg egyéni, nemzeti életünkben 
a Benne való örömöt.

H Í R E K
Dunántúli Egyházkerületünk f. évi 

közgyűlését október hó 1—3. napjain 
Pápán fogja megtartani. Akik kedvez
ményes utazásra jogosító igazolványt 
igényelnek, szíveskedjenek azt lakhelyük 
és vasútállomásuk megjelölésével az ille
tékes esperesnél bejelenteni.

R d d ió s  i s f e n í i s * f e f e /  lesz 
aug. 4-én 11.15 órakor a Deák-téri temp
lomból. Prédikál Scholz László vallás
tanár. Énekszámok a Dunántúli énekes
könyvből: 293, 430 és a nemzeti Himnusz. 
Orgonái Kapi-Králik Jenő tanár.

Segédlelkész áthelyezések. D. Kapi 
Béla püspök Klenner Gyula varsádi se
gédlelkészt Alsónánára helyetteslelkész
nek, Weiler Henrik segédlelkészt Var
sádra, Sághy Jenőt Zalaegerszegre és 
Németh Zoltánt ideiglenesen Nagykani
zsára küldte k i segédlelkésznek.

Toronyalapkő-letétel Balfon. Lélek
emelő ünnepe volt a gyülekezetnek. Az 
1795-ben épült templomhoz, mely eddig 
torony nélkül állt, most épít tornyot. 
A július 30-án ta rto tt alapkőletételi ün
nep istentisztelettel kezdődött. Utána 
karének volt, majd Rauner felügyelő is
mertette a gyülekezet történetét. Majd 
Schermann lelkész 3 kalapácsütés köz
ben megáldotta az alapkövet. A szép 
ünnep az Erős vár eléneklésévcl ért 
véget.

Kitüntetés. Szép kitüntetés érte a 
Harangszó hűséges olvasóját, Kleinert 
Krisztina sajtoskáli lakost. A m. kir. 
belügyminiszter Elismerő oklevéllel tün
tette ki 50 esztendei egy helyben — 
Rupprecht-Losonczy családnál — való 
hűséges szolgálatáért. Az Elismerő ok
levelet 100 P jutalommal együtt szép 
ünnepély keretében a járás főszolga- 
bírája adta át. A Harangszó szerkesztő
sége is áldást kér a 75 éves hűséges 
Harangszó-olvasójára.

A férfi-intelligencia aug. 24—27.-i 
tihanyi evangélizációjára meghívót, pro- 
grammot, felvilágosítást készséggel küld 
az Országos Luther Szövetség konferen
ciai bizottsága. (Budapest, VIII., Ester- 
házy-u. 12.) Hívjuk fel ismerőseink f i 
gyelmét!

A gyülekezeti közösségek evangéli- 
záló és hitmélyítő konferenciája (Oros
háza, aug. 15—18.) előadásainak címei: 
„Én és az én atyámfia“ , „A  Szentlélek 
temploma", „A  sáfárság kulcsa", „A  fele
más forrás", „Az ébredő bűn legyőzése", 
„A  megszentelődés titka “ . A szeretet- 
vendégség előadása: „A  közösség aka
dályai, veszélyei, áldásai“ . A reggeli 
áhítatok: „Az Ember“ , „A  Megváltó“ , 
„A  Király". A bibliakörök témája: Múl
tam, Jelenem, Jövőm kérdései, nehéz
ségei, áldásai. Esténként evangélizáció 
a templomban. A konferencia úrvacso
rával végződik. Egyszerű szállás és el
látás résztvételi díjja l együtt az egész 
időre: 8 P. Programmot, felvilágosítást
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készséggel küldenek: Tóth László, Oros
háza, Hajnal-u. 1. és Sréter Ferenc, Buda
pest, VIII., Esterházy-u. 12.

A tolna-baranya-somogyi egyházm. 
prebitériuin figyelmébe. Közvetlenül az 
aug. 7.-ére egybehívott közgyűlés után, 
miként az az eredeti meghívón jelezve 
volt, a főesperes választásának elrende
lése tárgyában az egyhm. presbitérium 
ülést fog tartani, melyre a prebitériuin 
tagja it ezúton hívja meg az elnökség.

HATÁR OKON TÚL
Észtország a többi balti államokkal 

együtt júniusban orosz megszállás alá 
került. Az észt kommunista kormány 
kultuszminisztere nyilatkozatában kilá
tásba helyezte a vallásoktatás megszün
tetését az összes iskolákban. (Az 1923,-i 
általános népszavazás igen nagy több
séggel a vallásoktatás visszaállítása, ill. 
folytatása mellett döntött.) Egyes kom
munista sajtóorgánumok követelik a 
theológiai fakultás azonnali feloszlatá
sát. Az észt evangélikus ifjúsági egye
sületek hivatalos jelvényükké a Luther- 
rózsát tették. A jelvény ismertetése 
keretében valamennyi észt' egyházi lap 
megemlékezik arról, hogy a magyar ev. 
egyház is használja a Luther-rózsát. A 
jelvényt az aug. 9— 11-én Tartuban ta r
tandó országos ifjúsági konferencián 
adják át a tagoknak. Ezt a gyűlést a 
kommunista kormány engedélyezte, kér
dés azonban, hogy a szovjethez csatla
kozott állam megerősfti-e ezt az enge
délyt. Egyébként Kopp János észt ev. 
püspök pásztorlevelet tett közzé, mely
ben ezeket írja: „Rendkívüli időkben 
minden embernek rendkívüli gondra és 
figyelemre van szüksége, hogy tájéko
zódni tudjon a helyzetben és megtalálja 
a helyes magatartást, viselkedést. Ugyan
erre szüksége lehet és van egy egész 
népnek is. A mai idők parancsa, hogy 
az egyház és gyülekezetek vezetői és 
elöljárói mindenkit megelőzve teljesítsék 
kötelességüket és nyugodtan s a leg
nagyobb hittel folytassák Isten országá
nak építését gyülekezeteikben. Minden 
munkaterületen fokozott gonddal kell 
dolgoznunk, de különösen a keresztyén 
szeretetmunka szükségességét és fontos
ságát kell hangsúlyoznunk. Ez pedig 
legkifejezőbben a lelkipásztorkodásban 
és jótékonyságban nyilvánul meg. Magá
tól értetődik, hogy lelkésztestvéreimnek 
tartózkodniok ke ll prédikációikban és 
minden megnyilatkozásaikban az olyan 
kijelentésektől, melyek a hallgatóságban 
félreértésre adhatnak okot s a nép éle
tének békés fejlődése elé nehézséget 
gördíthetnek. Mindig legyünk tudatában 
annak, hogy minden ember a maga he
lyén az egész nemzet sorsáért tartozik 
felelősséggel.“

K Ü L Ö N F É L É K

Átképző boltos tanfolyam. A Hangya 
központ boltos tanfolyamot rendezett 
kisgazda és iparosfiúk részére. A tan
folyamnak 38 résztvevője volt. Nemcsak 
azért fontos ez, mert a faluért tesznek 
valamit, hanem azért is, mert 38 ma
gyar üzletembert adnak a jövő magyar 
életnek.

Magyar gyermekek Hollandiában, A
világháború után 1700—1800 gyermeke: 
vittek ki Hollandiába, akik még most is 
o tt élnek.

A világ aranypénz-állományának 80
százaléka Amerikában van. Legutóbb 
1150 millió dollár értékű arany érkezett 
oda.

Sok a hamisított fűszer. A háború 
miatt a melegövi fűszerek behozatala 
nehézségbe ütközik, ezért ezeket a fű 
szereket gyakran hamisítják. Az Élelmi
szervizsgáló Intézet kimutatása szerint 
a múlt hónapban beküldött fűszermin
ták 75%-a hamis volt. Az intézet el
határozta, hogy gyakrabban ta rt razziá
kat.

Végrehajtják a Népszövetséget, mert 
720.000 svájci frank adóssága van. Mivel 
nincs, aki kifizesse, üresen maradt 900. 
termes palotában csak a szolgák, kapu
sok vannak már, a hitelezők a bútoro
kat foglalták le.

Gutenberg sírját, mely Mainzban az 
egykori ferencrendi templomban volt és 
amelynek helyén most csak egy üres 
tér maradt, a könyvnyomtatás nagy fel
találójának emlékéhez méltóan helyre
hozzák. A teret parkírozzák és a sirt 
hatalmas bronztáblával jelö lik meg.

Petroleumjegy. A kormány elrendelte,, 
hogy petróleumot ezentúl csak jegyre 
lehet eladni. Ez nem vonatkozik a mező- 
gazdasági üzemi célokra szolgáló petró
leumra, melyet ezentúl is szabadon le
het vásárolni. Ezt a petróleumot azon
ban ezentúl 20% nehéz benzinnel ke
verik.

8000 ruszin aratómunkás arat idén az 
Alföldön. A cseh megszállás alatt nagy 
nyomorban volt ez a nép. Most a ma
gyar kormány hathatósan segíti ezt a 
dolgos népet.

ÚJ K Ö N Y V E K
Vértesi Zoltán: Magyarboly ev. egy

házközség és filiá i története. 188 olda
lon jelent meg számos képpel a fenti c. 
munka. Tartalma: A délvidék története.
A községek keletkezése. A reformáció 
Baranyában. A szabadságharc. A nem
zetiségek helyzet. Világháború. Szerb 
megszállás. Trianoni állapotok. Szerb, 
német település. Magyarboly, Ivándárda, 
Borjád, Siklós, Mohács története. Ü.i 
települések. — A könyv ára fűzve 5 P, 
kötve aranyazott címnyomással 7.50 P. 
A tiszta jövedelem egyrészét a vörös- 
kereszt és délbaranyai misszió céljaira 
ajánlja a szerző. A könyvre felhívjuk a 
figyelmet.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
B. J., Pápa. Verseit köszönjük. Saj

nos — egyiket sem közölhetjük. Gyenge 
mindkettő. Még jobbat is fog írni! Azo
kat majd közöljük. — Ifj. T. F.-né, Hat
van. Nagyon örülünk annak, hogy eny- 
nyire szereti a Harangszót. Nem fogjuk 
a küldését beszüntetni. Kérdésére üzen
jük, hogy tényleges szolgálatra bevo
nultak hozzátartozóinak a községtől,, 
vagy várostól segély nem jár, ellenben 
alosztálykihallgatáson kérheti, hogy az

illető csapattest gazdasági hivatala se
gélyt utaljon k i a hozzátartozók részére, 
ha még eddig nem történt az meg. Sze
retettel köszöntjük.

K i n D ó H i v n m i  ü z e n e t e k
K. I. Aka. A beküldött összeggel 1941 

július 1-ig rendezte előfizetését. — N.
J. -né, Páka. Ez év végéig rendezve. — 
B. J., Kiskőrös. Ez év okt. 1-ig rendez
ve. — H. .1., Kecskemét. A beküldött 
összeggel 1941 márc. 1-ig rendezte elő
fizetését. — Özv. H. P.-né, Csömör. Ez 
év végéig még 3.60 P hátralékban van-
K. L., Pestszentlőrinc. Ez év szeptember 
1-ig. — Sz. P., Bpest. Előfizetése 1941 
ápr. 1-ig rendben van. — K. L., Győr- 
szentiván. Folyó évre 2.40 P esedékes. 
H. H., Soltvadkert. Esedékes f. év végéig 
4.80 P. — Z. J., Celldömölk. Folyó évre 
még 2.— P esedékes. -— F. F., Somogy- 
szob. Előfizetése ez év végéig rendezve 
van.

MAGYAR GAZDA
Kedvezményes borjúkiosztás. Az érté

kesebb növendék marhaállománynak a 
levágástól való mentesítése érdekében a 
földmívelésügyi kormány a 100 holdnál 
kisebb gazdák részére telivér szimentáli, 
magyar tarka, magyar alföldi és borz
deres fajtájú legalább 70 kg. súlyú„ 
négyhetesnél idősebb szopós üszőborja
kat és legalább 100 kg, 3 hónapnál idő
sebb választott üszőborjakat oszt k i  
Csak azok az üszők kerülhetnek átvétel
re, amelyeket 2—8 hetes korban az ille
tékes vármegyei gazdasági felügyelősé
geknek bejelentettek, amelyeket az ille
tékes állattenyésztő egyesület szakköze
ge megfelelőnek talált, s ennek jeléül a 
jobb fülön E betűvel látott el. A 3 hó
naposnál idősebb üszők az ország egész 
területén kerülhetnek kiosztásra, míg a 
szopós borjak csak a közvetlen környé
ken. Az igénylés bejelentésekor 10 pen
gőt kell a megyei gazd. felügyelőség 
csekkszámlájára befizetni, míg átvétel
kor az állatok árának 60 százalékát kell 
kifizetni. A fennmaradó 40 százalékot 
az állam viseli. Egy gazda 3 üszőnél 
többet nem igényelhet és kötelezni kell 
magát arra, hogy az üszőt legalább 18: 
hónapos korig  felneveli.

Terméskilátások. Az utóbbi hetek 
időjárása a gabonafélék beérésére s a 
kapásnövények fejlődésére jótékony ha
tással volt. B ú z á b ó l  terméskilátás, hol
danként 7.4-ről 7.5-re javult. Rozs 6.5- 
ről 6.7-re. Ősz i  á r p á n á l  nem javult 
a terméskilátás. T a v a s z i  á r p á n á l  
igen. Zab csaknem félmázsával maga
sabb átlagot fog elérni a legutóbbi becs
léssel szemben. K a p á s o k  javulást mu
tatnak. T a k a r m á n y -  és k e r t i  n ö v é 
n y ek  minősége-, közepes.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60—17.05, árpa 18.10—22.85, kukoricái 
25.86—27.10.

Állatárak: Uradalmi zsírsertés 136— 
140, szedett sertés I. 128—135, II. 118— 
126, III. 124—126. él „
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HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adom ányok folytak b e :

Sa$s László Sopron, Garab Béla, Szt- 
gotthárd, Kalmár Ilona Orosháza, Tóth 
M ihály Beled, Sztrokay László Edve 
22—22 fillé r. Saly Károly Szombathely, 
Joó Gyula Nemeskér 24—24 fillé r. — 
Netusik Lászlóné Győr, Reizinger M á r
ton Lajoskomárom, Dénes Antal, M i- 
hácsi János, Bánfalvi Ignác Nagykani
zsa, Czirák Erzsébet Budapest 30—30 f. 
Takács M ihály Tapolca, Trogmayer Ká
roly, özv. Lacsny Dezsőné Győr 32— 32 
fillé r, id. özv. Szalay Sándorné, Macher 
Sándor Győr, Bencsik Lidia Sopron, 
Szever József Nagykanizsa 40—40 fillé r. 
Kalma Pál Sopron 44 fillé r. —  Svendor 
Zsigmond Zalaistvánd, Benke Sándor 
Pápa, Tö rök  Lajos Acsád, Jakab Imré- 
né Budapest, özv. Csizmazia Imréné Tét, 
M ihály i Gézáné Nagydém, Balázs Lajos 
Szombathely, Sipicki Istvánné Fót, Bö- 
gö tty  Ferenc Simaháza 50—50 fillé r. —  
Dr. Hőfer Vilmos Győr, Dudás Lajos 
Rákospalota, id. Róth Sándor Kőszeg, 
Schöpf Gyula Győr, Kovács Sámuel Söm- 
jénmihályfa, Aczél Andorné Rozsnyó, 
Terray Béláné Rozsnyó, Meiszner Gyu- 
láné Celldömölk, Puskás Kálmán O stfíy- 
asszonyfa, Benkő István Veszprém, Csáró 
István Ujmalomsok, Székács Lajosné 
Orosháza, Bencsik Sámuel Simaság, M i- 
csinay István Orosháza, Mesterházy Jenő 
Szöcsény, Kormann Nándorné Kassa, 
özv. Szarka Jánosné Celldömölk, Szabó 
János Rákospalota, Balassa István Rép
celak, Novák István Zalatárnok, Mészá
ros Imre Zalacséb, Fodor Ida, Dr. Tóth 
Géza Budapest, M arth Józsefné Sár- 
szentmiklós, Skultéti Ferencné Nászéi, 
Balázs János Szombathely, Simon Jenő 
Sopron, Nádossy Kálmán Budapest, K i
rály Elek Köcsk, özv. Rehák Jánosné 
Sárszentmiklós, Heid Kálmánné Győr, 
Asbóth Sándor Börcs, Holéczy Jánosné 
Balatonarács, Németh János Budapest, 
özv. Freyber Béláné Budapest, Fischer 
Teréz Győr 60—60 fillé r. — özv. Szép 
Imréné, Takáts Dénes Tét 70—70 fillé r.

A rozsnyói ev. kereskedelmi közép
iskola — hazánk egyetlen evangélikus 
kereskedelmije — a felszabadult Fel
vidék egyik leggyönyörűbb fekvésű vá
roskájában tavaly alakult fiú - és leány
tagozattal a cseh megszállás alatt be
szüntetett nagymultú evangélikus fő 
gimnázium jogutódaként. Az iskola fo 
kozatosan négy évfolyamra épül ki, a 
végén érettségivel. A jövő tanévre m ind
két tagozaton az I. és II. évf.-ra lehet 
beiratkozni. Az igazgatóság figyelmez
te ti az I-be iratkozókat, hogy ne vegye
nek meg használt tankönyveket, mert 
az idén minden kereskedelmi I. osztá
lyában újkiadású olcsó könyveket ve
zetnek be. Az iskolával kapcsolatban kü 
lön leány, és fiúinternátus is nyílt: el
látási díja havi 60 P. Ev. tanítók, lelké
szek gyermekei és árvái kedvezményt 
kapnak. Az internátusokba felvehetők az 
ev. koed. polgári és a rk. gimnázium 
növendékei is. Tájékoztatót az igazgató 
szívesen küld. 1 —2

p  ^Az új tanév elején gondoskodjunk 
a rra , hogy Luther Márton Kis Kátéja
minden egyes evangélikus tanuló kezébe 
jusson. Ezt lehetővé te tte  a Keresztyén 
Igazság a Kis Káté olcsó kiadásával. Ez 
a kiadás a Kis Káté teljes szövegét a 
Magyarországi Evangélikus Egyház által 
elfogadott ú j fordításban nyú jtja , Luther 
M árton előszavával együtt. Ára darabon
ként 10 fillé r; tömeges rendelés esetén 
engedmény. Megrendelhető a Keresztyén 
Igazság kiadóhivatalában, Sopron, Pap- 
rét-u. 2. Kívánatos a tanéveleji szükség
letet a kiadóhivatallal augusztus 15-ig 
közölni. 1—2

Pályázati hirdetés. Kötcsei evangéli
kus gyülekezet nyugdíjazás fo lytán meg
üresedett I. sorsz. kántortan ító i állásra. 
V. K. M. engedélyétől feltételezetten, 
pályázatot hirdet. Fizetés: helyi java
dalma 62 értékegység, többi államsegély. 
Kötelessége díjlevél szerint. Határidő: 
augusztus 21. Ha a II. sorsz. tanító vá
lasztatnék meg az I. sorsz. állásra, ak
ko r a pályázat II. sorsz. állásra vonat
kozik. Teljesen felszerelt, válaszbélyeg
gel e llátott kérvények a kötcsei (So
mogy m.) ev. iskolaszékhez küldendők.

1— 1

Pályázati hirdetés. Vadosfa evangé
likus egyházközsége pályázatot h irdet 
nyugdíjazás folytán megüresedő kántor- 
tanító i állásra. Fizetés 32 értékegység, 
többi államsegély. Pályázati határidő 21 
nap. Kellően felszerelt kérvények a lel- 
készi hivatalhoz küldendők válaszbélyeg
gel. Korteskedés jelölésből kizáró ok.

1— 1

A soproni evangélikus líceum (g im 
názium) fenntartó hatósága pályázatot 
h irdet egy latin-görög szakos tanári ál
lásra. Olyan pályázók, akiknek a magyar 
nyelvből is van tanári képesítésük, előny
ben részesülnek. Az evangélikus vallású, 
oklveles pályázók végzett tanulmányai
kat, eddigi alkalmazásukat, magyar ál
lampolgárságukat és katonai szolgála
tuka t igazoló okmányaikkal és születési 
anyakönyvi kivonatukkal felszerelt ké r
vényüket a dunántúli evangélikus egy
házkerület iskolai nagybizottságához cí
mezve f. é. augusztus hó 15-ig n yú jt
sák be a soproni evangélikus líceum 
(gimnázium) igazgatóságához. A pályá
zóiknak igazolniuk kell, hogy nem esnek 
a zsidók közéleti és gazdasági té rfog la 
lásának korlátozásáról szóló 1939 : IV. 
t.-c. 1. és 5. §-aiban meghatározott ko r
látozások alá. 1— 1

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

8—20

20—30 év közötti evangélikus sze
rény igényű leány, mint kisegítő, idős 
házaspárnál családias, állandó otthont 
talál. Ajánlkozás Péter János ny. tanító 
címére Galgaguta, Nógrád megye kül
dendő. 1—1

Nagygeresd evangélikus anyaegyház
község nyugdíjazás fo lytán megürese
dett kántortanító i állására pályázatot 
hirdet. Javadalma 47 értékegység és f i 
zetéskiegészítő államsegély. Kötelességei 
díjlevél szerint. Evangélikus kántorképe
sítő bizottság e lőtt szerzett kántori ké
pesítés szükséges. Kellően felszerelt ké r
vények augusztus 22-ig a nagygeresdi 
evangélikus lelkészi hivatalhoz külden- 
dők,  l — l

Finnek javára, ke ttő  pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 1—2

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halá lese tko r tem et

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanu lm ányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, b a lese t sza

vatosság, gyár, autó biz tosításainak  a legolcsóbb 
díjtételét, ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyhazát tám ogatja  m indenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hivja fel m indenki a h ittestvérek figyelmét 
a Jóléti Kayesttletr«.

Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál az 
egyesület központja : B udapest, IV. Fehérhajó u 
H—lo (Ev. bérház.) Telefon : 186-38:4, valam int 
a kerületi fiókok : B ékéscsaba, D ebrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és fog la lkozta tunk meg* 
felelő javadalmazással ta^r.é rzőké t, hölgyökéi is.

Külsővati ev. leányegyház államsegé
lyes kántortanítói állására 1940 aug. 9-ig 
pályázatot hirdet. Kérvények dr. Mo- 
hácsy Lajos ev. lelkész tb. esperes Mar- 
calgergelyi, up. V inár küldendők. 1— 1

V X ! * Á & * T ,

legolcsóbban

f s T i x w É - t e i
csak
GYÓR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó ‘ -ra 
hivatkozik, 10 °/o engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Llc. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 

(Harangszó nyomdája.)
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Lap tu la jdono*: 
Dunántúli Luth ir-8zlW itié j.

M e |jil*n lk  minden v iiá rn tp .

Ingyan m .il.k l.t tané* alatt 

attliatanUnf a KIS HARANŰSZÖ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a jöjjetek enhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Clr a mi oltalmunkl

A  la ra a fe a l
eierkeeitl-klaáákivalala

GYŐR
I I . ,  P e tó fi-té r 2.

ElöOzetéai ára :
negyedévre 1 P 28 filSéz, 

félévre 2 P  40 fillé r, 
egy évre 4 P  80 fillé r. 

CaoportoB küldéaeel 
10'/a-oa kedvezmény.

Amerikába egéaz évre 
2 d o llá i; az u tódállam  >kba 

negyedévre 1 P  «0 HUér. 

Poatacaekkazámla: 80,528.

Mi segíthet rajtad?
És megparancsolá nékik, hogy senki

nek se mondják el; de mennél inkább 
tilt ja  vala, annál inkább híresztelék . .. 
ezt mondván: M indent jó l cselekedett...

M árk 7:36—37.
Néhány boldog emberrel találkozunk itt, akik 

lelkesedve beszélnek Jézusról és nem tudnak róla 
hallgatni.

A legtöbb ember sohasem szól Jézusról.
Gondolni gondolnak rá s bizonyos, hogy vágyód

nak is utána. De némák. Sohasem kezdenek beszék 
getést Jézusról. Sohasem vesznek részt másoknak 
róla való beszélgetésében.

Mások beszélnek Jézusról és írnak is róla. Még 
hozzá sokat is.

De sohasem mondják: „Mindent jó l cselekedett.“ 
Soha sincsenek vele igazán megelégedve.

Sok mindent találnak benne természetesen, amit 
nagyra tartanak. Tisztaságát és jóságát, rettenthetet
len igazságszeretetét, áldozatra és szenvedésre való 
készségét. Viszont találnak olyasmik is, amivel nin
csenek megelégedve.

így azzal, hogy Istennek öröktől fogva való Fia,

hogy Szűz Máriától született, hogy halála helyette
sítő elégtétel a mi bűneinkért, hogy személyes ördög
ről és az örök kárhozat helyéről, a pokolról beszél. 
És én nem is csodálkozom rajta, hogy mindezen meg
ütköznek.

Mert Jézus ennek a világnak nemcsak legnagyobb 
embere, hanem egyúttal legnagyobb botránkozása is. 
S már földi életében is szembe fordult vele a kételke
dés és a kritika. Gondoljunk csak a farizeusokra és 
a szadduceusokra! S fülünkbe csendül Jézus fájdalmas 
szava: „Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik!“

Ezért neked, a kételkedőnek, ezt tanácsolom: 
bocsásd be Jézust életedbe, hadd cselekedhesse meg 
veled a csodát. Bennünket is így gyógyított ki kétel
kedésünkből.

Kissé magasan állasz. Fölülről lefelé nézel Jézusra. 
Ha te is, mint mi többiek, térdre borulnál előtte, meg
látnád mint Megváltódat. Ez az előfeltétele annak, 
hogy elhallgasson a szívben a kételkedés és a kritika 
s megszólaljon az ajkon Jézus segítségül hívása, 
Jézus magasztalása. Rajtad is csak ez segíthet.

Öle Hallesby —  Br. Podmaniczky Pál.

Kié az ember ?
Van-e értelme ennek a kérdés

nek: kié az ember? Hiszen az csak 
magától értetődik, hogy az ember 
önmagáé. Minden ember a maga 
tulajdon ura, aki szabadon rendel
kezik önmagával.

Óriási tévedés! Senki sem él ön
magában, senki sem él önmagáért 
s ezért senki sem önmagáé. Rette
netes eltévelyedések, bukások és 
pusztulások származtak már abból 
a hiedelemből, hogy az ember ön
magáé. Gondoljunk a tékozló fiú 
ra. Minden áron a maga ura akart 
lenni. Toporzékolva lázadt fel min
den idegen uraság ellen. Néki még 
az apja se parancsoljon! — dob
bantott legényesen. S lám mi lett 

a vége. A lezüllés fertőjének leg

mélyén eszmélt rá keservesen, hogy 
miközben minden igát lerázni akar
va csakis a magáé akart lenni, ak
kor lett egészen a másé — az 
ördögé.

Kié hát az ember, ha nem ön
magáé? Sok minden és sok min
denki pályázik az emberre.

Igényt támaszt velem szemben 
a család. Nem tehetem, hogy ön
zőén csak magamnak éljek, hanem 
önfeláldozó lélekkel égetnem kell 
magamat a családért.

Igényel a munka. Nem azért va
gyok, hogy a magam kedvére 
végigszórakozzam az életet, hanem 
hogy teljes hűséggel odaadjam ma
gamat szolgálatomnak.

Igénye van rám az egyháznak is.

Éppen a saját érdekemben azt k í
vánja, hogy egész lélekkel és áldo
zattal benne éljek a hívek közös
ségében.

Igénye van rám a hazámnak is. 
Mindazért, amit tőle kapok, joga 
van hazámnak, hogy adóval ró jjon 
meg, katonának hívjon be és szük
ség esetén kedveseim és utódaim 
java és biztonsága érdekében éle
temet is követelje.

Családomé, szolgálatomé, egy
házamé és hazámé, sőt önmagámé 
is azonban csak akkor leszek, ha 
mindenek előtt és felett Istené va
gyok. Ha Ö a legfőbb Uram, ak
kor vagyok áldott s akkor vagyok 
áldás! _______
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B izto n ság b an !
Kellemetlen dolog a bizonytalanság. 

A tanítványok érezhették ezt, mikor fel- 
sajdult körülöttük a fékevesztett víz. A 
beteg érezheti ezt, mikor nem tudja, 
hogy m it hoz a holnap. A munkás érez
heti ezt, mikor máról-holnapra elbocsát
ják. Még a legkeményebb bizonyosság 
is jobb, mint a bizonytalanság.

Éppen ezért mindent elkövetünk a 
biztonságunkért. Mindent képesek va
gyunk megtenni, csakhogy jó l körül
bástyázzuk magunkat és megalapozzuk 
az életünket. Hogy szilárd talajt érez- 
zünk a lábunk alatt.

Közben sokszor elfelejtjük, hogy e 
földön senki és semmi nem adhat biz
tonságot. Sem az iijúság, sem az egész
ség, sem a hatalom, sem a vagyon. Ezek 
percek alatt elveszhetnek tőlünk.

Egyetlen, igazi biztonság csak annak 
kezében van, aki Dánielt még az orosz
lánok barlangjában is meg tudta tartani!

Szülő és gyermek.
Ir ta : Kuszák István.

8. Az erkölcsi nevelés fontosabb 
kérdései. II.

Milyen kevés boldog ember van a 
világon! Mennyivel több volna, ha meg
tanulnák az emberek egymást szeretni 
s ha fel tudnák áldozni egyéni érdekeik 
egynémely részét a közösségért! Végte
lenül kevés az a szeretet is, melyre a 
család neveli a gyermekeket. Pedig ezen 
a téren volna csak igazán sok tennivaló. 
A bűn örökségét a gyermek is hordja s 
a lelkében élő ó-ember, az Ős Kaján 
sokszor kezébe ragadja életének kor
mánykerekét. Az irigység, féltékenység 
s a gyűlölet ezerféle módon nyilvánul

meg nála. Ezek gyökerét kikutatni s 
az ezek keltette feszültséget feloldani, 
legalább is olyan fontos szülői feladat, 
mint az, hogy számukra a mindennapi 
betevő falatról gondoskodjunk. A lélek 
mélységeit kutató lélekbúvárok sokszor 
megröbbentő tapasztalatokról számolnak 
be, arra vonatkozóan, hogy a gyerme
kek milyen féktelenül tudják gyűlölni 
azokat, akik önző örömeiket megzavar
ják, vagy hatalmi törekvéseiknek gátat 
vetnek. Szerintük az ajak és körömrá
gás, az arcfintor, a kegyetlenkedésre al
kalmat adó játékok keresése is mind an
nak a gyűlöletnek a kifejezése, melyet 
a gyermekek környezetük valamely tagja 
iránt éreznek. A gyermeki gyűlölet nem 
egyszer „halálkívánások“ alakjában ny il
vánul meg. Egy leánytanulót a tanítónő 
kötelességmulasztás m iatt a tanulás után 
visszatartással büntette. Amikor a bün
tetést kiszabta a leánykára, az k ip iru lt 
orcával állt meg előtte és gyűlölettől 
fű tö tt hangon a következőket mondta: 
„Tanítónéni, tetszik-e tudni, hogy én 
azt, aki engem nappal bántott, este m in
dig megölöm gondolatban!“ Egy még 
ennél is különösebb esetet Stekel V. dr. 
mond el egyik könyvében. Ebben, amint 
a következőkből kiderül, halálmasináról 
van szó.

„A  hétesztendős Gizinek kis húgával 
egy barátnőjéhez kellett mennie. Semmi 
kedve nem volt az unalmas' megbízást 
teljesíteni és röviden kijelentette, hogy 
a kis testvérét 'az utcán fogja hagyni 
és elszalad tőle. Az anya ezen felhábo
rodott és azt mondta: „Ha ilyen csú
nyán fogsz viselkedni, egész télen nem 
engedlek játszótársaid közé. Gizi így fe
lelt: „Ha ezt megteszed velem, akkor 
egyszerűen megindítom a halálmasinát.“

— Miféle halálmasináról beszélsz? — 
kérdezte az édesanya.

— Ez olyan gép, melyen ha meg
nyomnak egy gombot, egy ember meg
hal.

— És honnan tudja az a gép, hogy 
melyik embernek kell meghalni?

— Hát van egy lyuk is a gépen. Ép
pen olyan, mint egy fül. Ha egész hal
kan besúgja az ember annak nevét, akit 
szeretne meghalatni, akkor az az ember 
meghal.

— M it gondolsz, m it szólna a papa, 
ha te a mamát csak úgy egyszerűen 
hagynád meghalni?

— A papa azt mondaná: nyugodtan 
eredj csak a barátaid közé, nem baj, 
hogy a mama meghalt.

— Na, és m it csinálnál, ha mindig 
mama nélkül lennél?

— Van egy feltámasztó gép is. (Ste
kel: üzenet az anyáknak. II. 80. o.)

Ezekből a kis történetekből meglát
hatjuk, hogy miként gondolkodnak a 
gyermekek, de megérezhetjük azt is, 
hogy milyen súlyos kötelezettséget ró 
ránk szülői tisztünk atekintetben, hogy 
a kis szívekbe a szeretet evangéliumát 
ültessük el és megtanítsuk gyermekein
ket arra, hogyan kell a rosszindulatot, 
az irigységet és a gyűlöletet leküzdeni. 
A fenti esettel kapcsolatban szereplő ta
nítónő — bár érthetően igen meglepő
dött a gyermek különös szavain, de mert 
tisztában volt a lelki jelenség lényegé
vel — nem botot fogott a kezébe, ha
nem mélységes szeretettel tekintett a 
leánykára, megsimogatta annak feldúlt 
arcát és így szólt hozzá: „Édes kis leány
kám, én nagyon sajnállak téged, mert 
a te gondolataidat a sátán sugalmazza. 
Gyere, imádkozzunk együtt, hogy a jó  
Isten megszabadítson téged ezektől a 
gonosz gondolatoktól!“  — Szeretetre ne
velni a gyermeket nem is lehet mással, 
csak szeretettel. A kényszer, mely pe
dig a mai családi nevelésben is a leg
gyakrabban alkalmazott eljárás, erre sem
miképen nem alkalmas. A szülőknek a 
saját példájukkal kell megtanítani gyer
meküket, hogy a szeretet gazdagabban 
jutalmaz, mint a gyűlölet. És higgye el 
minden szülő, hogy a legnagyobb örök-

Kerekes Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény. 35

I r ta : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

— Szedd a lábad, jó Csillagom — veregette meg Gyurka 
lovacskája nyakát — hadd kerüljünk odébb.

Ákos közvetlen mögötte ügetett. Láthatta, hogy társa 
nem üres mesével áltatta, mert a hegy lábánál tényleg cson
tok fehérlettek. Üresen, szárazon, fakultam Az éjszaka ször
nyei hatalmába estek gazdáik, azok ütötték le. Rókák és kese
lyűk végezték el a többit.

A Kísértet-hegy déli oldalához kanyargóit útjuk. Alig 
néhány méternyire tőlük tátongtak a barlangnyílások, mint 
kínnal eltátott szájak, vagy inkább, mint heggedni nem tudó 
feneketlen sebek.

Gyurka bizalmatlanul kémlelte a sziklákat. Ákos épp mel
léje ugratott. Az úton középütt nagy kőtömb hevert. Valami 
ádáz vihar hajíthatta oda. Gyurka jobbról kerülte meg, Ákos 
balról. S ahogy mögötte megint összetalálkoztak, látja Gyurka, 
hogy valami fekete tömeg hever előttük.

— Vigyázz, pajtás! — rikkantotta. De már elkésett. Ákos 
ugyan visszarántotta a kantárszárat, lova azonban talajt 
vesztve mellső lábaival, nekibukott a Kísértet-hegynek. Esése 
lendületével nagy ívben repült be Ákos a Kísértet-hegy egyik 
száján.

— Elnyelte! — mormogta Gyurka és megborzongott. 
A szerencsétlenül já rt paripa fájdalmas nyerítéssel ugrott négy 
lábra és elinalt.
w A fekete tömeg, melyen Ákos felborult, dörmögve moz

dult meg. Cammogó, hintázó döcögéssel indult meg a barlang 
felé, ahol Ákos eltűnt.

— Vén gonosz boszorkány — lobbant fel a riadtság 
Gyurkában. — A boszorkány nem dörmög, ha megtapossák 
— öntötte le józan esze hidegzuhanyával ijedtségét.

Kését előhúzva indult ő is a barlanghoz. Vakon tapoga
tózva jutott előbbre, néhány lépést. Valami megroppant a 
lába alatt. Lehajolt, a földön moha között, száraz ágat ta
pintott ki.

Épp jó lesz! — örült neki. Előszedte tarsolya kincseit. 
Egy érdes kovakövet, darabka vasat. A kettővel szikrát csi
kart a mohára. Lassan, fojtón kezdett füstölögni. Jó időbe 
tellett, míg az ág is lángot fogott.

Ezzel a hirtelen szerzett fáklyával nézett körül. Nagy, 
teremszerű odúba került. A magasból mint jégcsapok, kisebb- 
nagyobb darabban furcsa alakzatok pislogtak reá. A földön 
hasonló figurák között hevert elnyúlva Ákos.

— Pajtás! — lépett hozzá és rázni kezdte. — Térj ma
gadhoz! — Hiszen könnyű azt mondani.

A barlang mészköves alja egészen nedves volt. Tenye
rével végigsepert a felületen gyöngyöző vízcseppeken. Mint 
hűs kis gyöngyszemek, tapadtak kezére. Szelíden paskolta 
meg tenyerével az Ákos homlokát. Az áléit fiú  felnyitotta 
szemét. Nyögdécselve ü lt fel.

— Mi történt? — nézett Gyurkára.
— Egy kis tévedés az egész.
1— Én tévedtem?
— Nana! Azt Hitted, hogy szárnyaid vannak és repülni 

akartál.
Ákos fanyaran • mosolygott. Már visszaemlékezett min

denre. Végigpróbálta csontjait.
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beszélünk, semmiképen sem szabad el
sősorban a testi fenyítésre gondolni. A 
büntetések sorozatában is első helyen a 
szellemi büntetések állnak. Testi bünte
tést csak a Iegkivételesebb esetekben 
volna szabad a családi nevelésben is al
kalmazni. Csak akkor, ha a gyermek tu
datosan követ el valami rosszat, vagy 
ha megátalkodott gonoszságot, durvasá
got, makaccságot tapasztalunk nála s 

ha már a szeretet s tekintély esz
közei, illetőleg a szellemi büntetések 
hatástalanoknak bizonyultak. A gyer
meket közönséges hibákért, vagy 
gyengeségekért testi fenyítésben ré
szesíteni kegyetlenség. Az állandó 
veréssel csak brutális, vad, vagy ér
zéki, különféle beteges hajlamokkal 
s lelki betegségekkel küzdő embere
ket lehet nevelni s főkép szolgalel- 
kűeket. És az a- szülő, aki csak a 
verést tartja rendes nevelési eszköz
nek, bizonyságot tesz arról, hogy a 
gyermekek nevelésére teljességgel al
kalmatlan. — Ha a gyermekkel kez
dettől fogva gyöngéden bánunk, vele 
szemben nem indulatoskodunk s őt 
is szelidséghez szoktatjuk, igen kevés 
kell ahhoz, hogy magát büntetve 
érezze. Elég gyakran egy komoly, 
rnsszaló tekintet, egy-egy feddő szó. 
Ha ez nem használna, még mindig 
rendelkezésre áll az erősebb dorgá
lás Ennek azonban szintén nem sza
bad durva szidalmazássá, hosszadal
mas prédikációkká fajulnia. Legyen 
erélves a szülő feddése. Érezze meg 
abból a gyermek, hogy a szülő meg
veti, elítéli a rosszat, a bűnt. de 
érezze meg belőle azt a jószándékot 
is. mellyel a szülő gyermekének ja
vát akarja szolgálni. Ha a szavakkal 
való büntetést kimerítettük, még egé
szen hosszú sora áll rendelkezésünkre 
a különféle — elsősorban szellemi — 
büntetéseknek. (Étkezéseknél elkülö
nített ülés, a figyelemre nem méltatás, 
kedvenc ételtől való eltiltás stb.) Ter
mészetesen azoknál a gyermekeknél,

ség sem ér fel azzal az értékkel, amit 
a szivekbe ültetett krisztusi szeretet kép
visel a gyermek számára. Ez az, amiért 
a gyermek áldva áldhatja szüleinek haló 
porait is.

A következőkben foglalkozzunk rö
viden a jutalom és büntetés egy s né
mely kérdésével. Mindenekelőtt meg kell 
állapitanunk azt, hogy a nevelésben ezek 
is nélkülözhetetlenek. A jutalom ál
talánosságban kétféle: anyagi és er
kölcsi. Anyagi jutalomról akkor be
szélünk, amikor a gyermeket olyan 
valami tárgyhoz (cukor, játékszer, 
könyv, ruha stb.) juttatjuk, amely 
neki különösebb örömet szerez, er
kölcsi jutalom tulajdonképpen csak 
egy van: az elismerés kifejezése.
Mindazt — ugyanis — amit ennek 
tekintünk, jutalommá válik. A neve
lés célját tekintve, természetesen ez 
az utóbbi értékesebb, ezért elsősor
ban ezt kell előnyben részesíteni a 
sz.ülőnek. Az elismerést többféleképen 
fejezhetjük ki. Néha elég egy-egy 
szelíd mosoly, egy elismerő tekintet, 
vagy egy dicsérő mondat: Jól van 
kis fiam! Szeretlek, mert engedel
mes voltál. Stb. A jutalmazásban is 
mértéket kell tartani s ha mégannyira 
megérdemelné is a gyermek, akkor 
sem kell őt jutalmakkal elhalmozni. 
Nagy igazságot fejeznek ki a költő 
eme szavai:

Ha vágyaink teljesülnek, lomha 
jólét foglyu l ejt,

Lelkünk Izzó tüze kialszik s
szárnyalni elfelejt. (Pákh A.)

De megszivlelésre méltó az a f i 
gyelmeztetés is, melyet egy régi ne
velő így fogalmazott meg: „Vigyáz
zon minden szülő, hogy amikor öleli 
gyermekét, meg ne fojtsa azt. Leg
nagyobb jutalom legyen a gyermek 
számára, ha az édesanyja megcsó
kolja és ne legyen számára sohasem 
hathatósabb biztatás az édesanyja mo
solygásánál!“

A büntetés kétélű fegyver. Sokszor 
többet árthat, mint használhat. Sajnos 
kevesen gondolnak erre, amikor alkal
mazzák. Sokan a lényegével sincsenek 
tisztában. Azok, akik a büntetést tekin
tik  nevelésnek. „Nevelem a gyermeket“ , 
— ez náluk azt jelenti, hogy „bünte
tem“ őt. A büntetés pedig egyet jelent 
az ő szemükben a testi fenyítéssel, a 
veréssel. Már pedig, amikor büntetésről

Dániel az oroszlánok között.

— Kutya bajom! — örvendezett. Csak bal vállát nyo
mogatta erősen. Egész testsúlyával arra zuhant.

Gyurka magasra emelte a lobogó ágat. Az egyik sarok
ban félőn, meghúzódva nagy barna mackó kuporgott. Testét 
remegés rázta, fejét panaszosan emelgette.

— Szegény állat! — sajnálkozott — már a végét járja.
— ö ljük  meg — ajánlotta Ákos. Legalább nem szenved 

s lesz egy medve bőrünk.
— Ha már idáig elhúzta, végezze be életét a maga mód

ján! — vélte Gyurka.
Még körülnéztek a ragyogó szépségű cseppkőbarlangban 

és azután a szövétnek utolsó lobbanó fényénél kibotorkáltak 
a szabadba. Csillag ott várt a közelben, s nem messze tőle 
az Ákos lova is. Nyeregbe szálltak.

A hold lenyugodott. Teljes sötétben haladtak tovább. 
Jólesőn lélegzettek fel, ahogy a félelmetes hegyet a hátuk 
mögött hagyták.

— Még sem faltak fel a kísértetek — tudott Ákos már 
mosolyogni is.

— Mert tudják, hogy rád még feladatok várnak. Vagy 
kiment Imre gró f a fejedből.

— Hiszen ha ő is velünk lenne!
— Akkor?
— H á t . . .  há t . . .  magam sem tudom, de valahogy jobb 

lenne.
— Szó se róla, vidámabb volna minden. De én azért he

lyesebbnek látom, hogyha még várunk.
— Mire?
— Hogy erősebbek, higgadtabbak legyünk. Nem jó el

hamarkodni a dolgokat. Hogyha most állnánk elő, hogy mi

igazságot hozunk és békét teremtünk, csak kinevetnének. Vár
juk meg az idejét. Üt még a mi óránk.

— Vájjon Imre gondol-e még ránk?
— Nem felejthette el fogadásunkat. Tudja, hogy ő az 

Isten embere, aki a jogtalanságoknak véget vet.
Gyurkának megint csak édesapja jutott eszébe. Vájjon 

hol jár? Nincs-e bántódása?
Lassan szürkülni kezdett. Jobbkéz felől hagyták a Zátony 

szirtet és k iju to ttak a régeczi domboldalra. A völgyet haj
nali köd feküdte meg. Karcsún magasodott ki belőle a ha
talmas templom torony. Itt-ott egy házikó is előbukkant. 
Gyurka boldog, otthonias érzéssel nyújtotta ki karját:

— Az o tt a vár, látod, a templom mellett? Most meg
szakadt a köd. Az ott a szülőházam. Nézd délen azt a kiugró 
tanyát, a Mihály gazda portája.

Nem győzött eleget mutatni és magyarázni. A lig vették 
észre, hogy már alászálltak és a kis patak mentén a város
kában járnak.

Ákos most került ide először. Kedves melegséggel töl
tötte el a tudat, hogy a Gyurka otthonába lépett. Puszta és 
üres volt még minden. Az emberek alig-alig ébredeztek. Nem 
várta senki sem őket, nem is fogadta. Mégis kellemes védett
ség tudata ömlött el Gyurkán a k iá llo tt nehéz órák után.

— Én már csak aludni szeretnék — vallotta meg Ákos.
— Felzörgetjük édesanyámékat — biztatta Gyurka — 

olyan puha dunyhás lesz az ágyunk, hogy a királyé sem 
külömb.

Befordultak a papiak tágas udvarára. A lovakat egyene
sen istállóba vezették s szerető, hálás kézzel raktak elébük 
abrakot.
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ak ik  úgyszólván már pólyáskorukban 
megszokták a verést, ezek a büntetés
nemek — ha nem is maradnak egészen 
hatástalanok, — de mindenesetre keve
sebb eredménnyel alkalmazhatók. —1 Á l
talánosságban ajánlatos megszívlelni m in
den szülőnek a következőket: Sohase 
büntessen a szülő hirtelen haragjában 
és ne büntessen más gyermek, vagy fe l
nőttek jelenlétében. A büntetés m indig 
a gyermek tettének természetes követ
kezményeként tűnjön fel s vigyázzunk 
arra, hogy ne ébresszen a lélekben gyű 
lö letet, vagy bosszúállást. Legyünk igaz
ságosak a büntetésben. Ez pedig csak 
akkor lehetséges, ha jó l ismerjük gyer
mekünk természetét, állapotát és tetté-

Egyhází énekeink 
múltjából.

XII.
János 2, 47.

Gálszécsi István 1536-os maradék- 
énekeskönyvében (16 lap) o tt van Luther 
em líte tt három éneke: Mi hiszünk..., 
Jézus Krisztus.. . ,  Dies sind heiligen 
zehn Gebot =  Hallgasd meg bűnös em
ber . . . ,  m indegyik hangjegyestől, p ró 
zában, rímtelen sorokban van fordítva. 
A fo rd ító  nem alkalmazkodik az eredeti 
versmértékhez, azért Gálszécsi azt az 
utasítást adja az énekeseknek könyve 
előszavában: „hogy ilyen módon ta r t
satok, hogy a hol ez történendik, egy

nek indító o k a it A büntetés után bé- 
küljünk meg gyermekünkkel. M ie lő tt 
büntetnénk, gondoljunk mindig arra, 
hogy a gyermek rossz cselekedetének 
nem mi vagyunk-e az oka? Bizony sok
szor mellünket verve, töredelmes bűn
tudattal kellene mondanunk: Én bűnöm, 
én igen nagy bűnöm! — Végezetül pedig: 
amikor a szülő büntetni kénytelen, gon
doljon mindig Annak példájára, aki szá
nakozással tudott nézni a legnagyobb 
bűnösökre is, aki az igaz bűnbánat köny- 
nyeit letörölte, a megtérő bűnöst magá
hoz emelte és aki azt mondta a gyer
mekről, hogy: „Ilyeneké a mennyeknek 
országa!“

nótára teljesítsétek azokat.“  Hangköté
sekkel akarja eltüntetni a fordítás sok- 
szavúságát.

Gálszécsi fordítása:

„Jézus Krisztus mi idvességünk,
Ki mi tölünk Istennek haragját 
Elvette az ő keserűséges halálával 
És megszabadított pokolnak kínjától.4' 
Pap Benedek fordítása:
Jézus Krisztus, dicsértessél,
Hogy így emberré lettél,
És szűztől nékünk születtél
És így örömet szerzettéi." (János 1,14).
Énekeskönyvünk fordítását (133.) a 

Mennyből jövök, most hozzátok dallamára 
dolgozták át. Íme, i t t  az eredeti:

ARATÁS UTÁN.
Puszták, rónák dísze, ténye,
Jövő élet szebb reménye 
Lágyan ringó aranykalász, 
Melyből lesz majd liszt és kalács 
S éltet adó magyar kenyér 
Szorgos munka után a bér —
Be van kötve a kévébe,
S össze rakva a kepébe.

Az aratók már pihennek,
Bár a tagra még kimennek,
De pihen a kasza, sarló,
Üres róna, kopár tarló 
Hirdeti a munka nyomát, 
Szegényes kis vagyonkáját 
Égett arcú aratónak.

De egy kaszás készen marad, 
Remélve, hogy ő még arat.
Feni azt a vásott kaszát,
Mellyel pusztít népet, hazát, 
Undorító bűnös vággyal 
Szembeszállva félvilággal, 
Egyre-másra csak kalapál 
S ez a szörnyű rém — a halál.

Bencsik József.

Finn levél.
, .-„Haranszó1* kiadóhivatala

Győr.
Küldem it t  50.—  finn  márkát a csekk

lappal. Többet most nem küldhetek, mert 
sokkal nehezebb most időnk. Kérem szé
pen azért: ne küldjenek még a „Ha- 
ranszót“ ha az nehéz.*) M i finnek so
káig sok nehézségbe juttunk.

*) Természetesen küld jük. Szerk.

— Nagy utat tetté l meg, Csillag —  simogatta meg szür
kéjét gazdája.

De lám, ahogy az udvarra léptek, már valaki mégis éb
ren volt. Aranyszőke, göndör, szétömlő hajával, m int a kelő 
nap, toppant elébük Juliska. Üdén, frissen, m int a hajnal sző
ké it fe lé jük.

—• Gyuri, Gyuri! — u jjongott — egészséges vagy?
A fiú  örvendezve ölelte meg húgát.
Ákos elragadtatva nézte őket.
■— Neked hugocskád is van? — csodálkozott.
Juliska kissé félszegen lépett a nagy fiú  elé és valami 

veleszületett bájjal nyújtotta kezét:
—  Isten hozott —  fogadta.
— Nem tudtam, hogy Gyurkának kis húga is van — 

rázta meg Ákos a kezét. — De megéreztem. Fenn az erdőn 
medvére bukkantunk. Annak a bőrét akartam ajándékba hozni.

— S m iért nem hoztad el? — Juliska tudott társalogni.
—  Gyurka nem engedte!
—  A kislány bátyjára nézett, de annak szemében csak 

mosoly futkosott.
—■ Te az ilyesmit Gyurkától kérdezed? — fordu lt Ákos

hoz. Ő még legyet sem bántana!
— Hanem egy kis harapnivalót adhatnál Juliska — fogta 

karon Gyurka Ákost és húgát. M egindultak a házba.
Ha azt hitték, hogy még mindenki alszik, nagyon té

vedtek, mert nagy örömkiáltással Andris akaszkodott belé
jük. Sőt a Júlia asszony boldog alakja is fe ltűn t az ajtókeret
ben. K itá rt karjaiba fogadta Gyurkát.

— Csakhogy visszajöttél én édes fiam !

A két fiú  összeolvasztotta ezt a napot a következő é j
szakával: átaludták. Álomtalan, könnyű, üdítő vo lt az álmuk. 
Reggelre kelve vidáman és életerősen kerültek elő. Az asz
talon már o tt gőzö lgött a forró tej, fehér cipó, sárgás illatos 
vaj és sötétbarna pörgetett méz.

— Ez az igazi — kiáltotta Gyurka. — Olyan mohón 
ettek, m int a farkasok.

— Ügy érzem, mintha otthon lennék — köszönte meg 
Ákos a reggelit Kerekes néninek.

— Olyannak veszlek, mint saját fiam at — mosolygott 
rá Júlia asszony.

Juliska k ip iru lt arccal rontott be közéjük.
— Az éjjel róka já rt a kertben! Jertek. Megfogódzott.
Kerekes néni mosolyogva nézte, m int ugráltak fel és

szaladnak egymás hegyén-hátán ki a gyümölcsösbe. Ezen a 
verőfényes reggelen valami csodálatos nyüzsgés-zsongás áradt 
el az egész kerten. M intha az ébredő természet nagy gépeze
tében, ezernyi kis kerekének, rugójának zakatolása törne elő 
a fö ld  kérge alól. Füvek és korai virágok, kis bogárkák te
remnek elő egyszerre. És a fák peremén sárgászöld bimbók 
himbálóznak.

Kacagva, te li tüdővel szívták a gyerekek a tavasz illatát.
— Erre, erre —  szaladt előttük Juliska, mögötte a két 

nagy fiú  és Andris sem akart elmaradni.
A lármától megrémülve ficánkolt a pó ru ljá rt róka. Szép 

töm ö tt farka akadt meg a fűbe re jte tt csapdában. Juliska 
tapsolva nézte. Andris kissé távolabb maradt.

El kellene fogn i! — nézett körü l a kislány.

(Folytatjuk)
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Nagyon szépen köszönöm a Harang
szót. örömmel olvasztam szoksör azt, 
és voltam a magyar barátaimnál akkor. 
Sok üdvözletemet küldek. Sok, sok min
den jó t kívánok nektek. Külön nem tu
dok senkit mondani, olyan sokan van
nak, de mindenkinek a jó Isten áldá
sát kívánok.

Szeretettel
Männinen Illés.

Apró íöriéneieK.
Istennel ne szállj perbe! Julius Cézár 

egyszer nagy ünnepséget rendezett. Az 
eső azonban elrontotta az egészet. Erre 
keserű káromlásban tört ki s megparan
csolta ijjászainak, hogy nyilazzanak az 
ég felé jeléül annak, hogy ő haragszik 
az Istenre. A nyilak magasan felszáll
tak a levegőbe, de csakhamar visszahull
tak és az iijászok felét súlyosan meg
sebesítették.

Tanuljunk tőle! Szuchorow, menekült 
orosz ezredes, akinek odahaza 11.000 
holdas birtoka volt, Párisban utcaseprői 
állásért folyamodott. Megkérdezték tőle: 
gondol-e arra, hogy valaha visszatérhet 
elhagyott birtokára. A volt főúr így fe
le lt: „Ez a reménység éltet s ad erőt 
nyomorult életem nehéz óráiban. M ikor 
feleségem és gyermekeim koplalását és 
rongyait látom, arra gondolok: nem lesz 
mindig így . . . "

OLVASSUK A BIBLIÁT

M inden Őftőle van.

Augusztus 11. Az életem. I. Móz. 
1 : 26—31. Nem véletlenül kerültem ebbe 
a világba. Isten teremtett és helyezett 
ide. Kaptam az életet keresztjével, tö 
viskoszorújával, vagy kimondhatatlan 
örömével. Nem rendelkezem vele. Köny- 
nyelműsködés, tékozlás nem fér össze 
az ajándékkal. Isten az életem ura, amit 
adott, azt számon-kéri tőlem. Nincs 
okom, sem jogom életem miatt zúgo
lódni, kétségbeesni, mert nem elfelej
tett, vagy megunt alkotás vagyok. Ma
gának teremtett az Isten, nemcsak ural
kodik felettem, de gondot is visel ró
lam. Jób 12 : 10.

Augusztus 12. A kenyerem. Zsolt 
104:27—28. Isten a megteremtett vilá
got birtokul adta az embernek, „hajtsá
tok birodalmatok alá és uralkodjatok“ . 
Ne hidd azonban, hogy erőfeszítésed, 
tudományod, szakértelmed Isten aján
déka nélkül egy picinyke madárkát is 
meg tudna elégíteni kenyérrel, táplá
lékkal. Reggeltől estig végzett munkánk 
nem több, mint két kinyújtott kéz, 
amelybe Isten belehelyezi a kenyeret. 
Érdem nélkül és akaratának a mértéke 
szerint adja. Máté 5 :45. Miért oly el
bizakodott, könnyelmű és önző az em
ber, akkor, amikor csűrbe takarít, meg
terített asztal mellett ül?

Augusztus 13. A megtérésem. Apcs. 
9 : 1—20. Kornéliushoz Pétert, a szere- 
csen főkormányzóhoz Fiiepet küldte el.

Lehet, hogy más úton és körülmények
között, de bizonyos, hogy engem is ö  
talált meg. Nem én, hanem ö  keres en
gem. Nem én jutottam el őhozzá, ha
nem ö  hajolt le nyomorult életemhez. 
A megtéréshez az ember elhatározása, 
lelkesedése nagyon kevés, Isten kereső 
türelme és hűsége kell hozzá. Gőg, 
elbizakodottság, megtéréssel való dicse- 
kedés, milyen nyomorult dolog, de egy
ben világos jele annak is, hogy a vak
ság pikkelyei még le nem hullottak. Az 
ember a maga igazságában botorkál 
nagy hanggal, zajjal. Megtért az, aki 
alázatosan vallja: rámtalált az Isten.

Augusztus 14. A hitem. II. Thess. 3:2. 
Hinnem kell, hogy mégis Ő adja a hi
tet. Az ördöngős atyja könnyhullatás 
között mondja: „Hiszek Uram. Légy se
gítségül az én hitetlenségemnek. Márk 
9:24. Különös hitvallás! H it és hitet
lenség van benne. Káténk így világítja 
meg: „Hiszem, hogy saját értelmemmel, 
vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisz
tusban, az én Uramban hinni.“ Azt gon
doltam van egy fegyverem. A hit mégis 
csak az enyém, kizárólag az én tu laj
donom az üdvösségemért való harcban, 
és ez is kihullott a kezemből. Az enyém, 
csak a könyörgés: „Légy segítségül. . . “ 
Az elfogadás, amikor az Ür hittel aján
dékoz meg a Szentlélek által.

Augusztus 15. Bűneimtől való szaba
dulásom. Kol. 2 : 12—14. Jócselekedetek, 
lemondás, önmegtagadás, csak önmagam 
kendőzése. Nem ilyen, vagy olyan bű
nös cselekedet terhel, amit saját erőm
mel jóvátehetnék. „Egynek bűnesete által 
minden emberre elhatott a kárhozat.“ 
Róni. 5 : 18. Elveszett, elkárhozott em
ber vagyok! Ez a vád, az ítélet, amely 
ellenem szól és nem kevesebb. A jóvá
tétel az Ür Jézus Krisztus, aki „az elle
nünk szóló kézírást“  odaszegezte a ke
resztfára. Naponként felénk hangzó 
drága biztatás: „Járuljunk azért bizalom
mal a kegyelem kirá lyi székéhez."

Augusztus 16. Megszentelődésem. F i
lipp. 1 :6. Az Istenben való élet a Jé
zus Krisztus által, látható élet. Nem 
véka alá rejtett gyertya, nem elrejtőz
ködő város. Vannak látható gyümölcsei. 
Van előbbrejutása, fejlődése. Mindez ö  
tőle van! Az ember törekvése, minden 
jó és nemes gyümölcse, alkotása nap
fényben széthulló Ikáros szárnyak csu
pán. Nevetséges erőlködés. Isten az, aki 
Szentleikével megszentel s a Jézus Krisz
tusnál megtart az igaz hitben. Elhal
mozza, beborítja életemet a megszentelt 
élet gyümölcseivel.

Augusztus 17. Üdvösségem. Róm.6:23. 
Hitem célja az üdvösség. Feltétele, ára 
igen nagy! Isten előtt bűneimet jóvá
tenni, igaznak, szentnek lenni! Ha erre 
gondolok, csak az üdvösség bezárt, be
vehetetlen, kegyetlen kapuiát látom. De 
az üdvösség ö  tőle van. Van reménysé
gem. bizonyosságom az üdvösségre. Róm. 
8 : 15—17. Mennyi hangoskodás, tüntető 
lárma, vakmerő dicsekedés tö lti be az 
életünket. Nem a pogányokét, hanem 
a mienket, templombaiáró keresztyéne
két. Vedd számba testi, lelki javaidat, 
keresd, melyik a tied? Amelyik a te 
munkád, szolgálatod eredménye, érdeme? 
Mindegyiken ez áll: „M id van ember, 
amit ne kaptál volna?“

Rőzse István.

K A R C O L A T O K

Telepítés.
A kormány legközelebb az alábbi

zsidóbirtokokat akarja telepítés
keretében érdemes magyar kis
gazdák kezére juttatni.

1. Guttmann Oszkárné és társai Palo
tás, Héhalom, Apc 1828 kát. h.

2. Elissen Alfrédné és társai Egyed, So- 
bor, Rábaszentandrás 3087 kát. h.

3. Tauber Ottó és társai Reszne': 1077 
kát. h.

4. Báró Guttmann és báró .Neumann 
féle ingatlanok Nagytilai, Zr.labér, 
Pakod, Batyk 2094 kát. h. (özv. Gutt
mann Lászlóné, br. Neumann Károly 
és neje, hr. Neumann Géza tulajdo
nában.)

5. Weisz Berthold féle ingatlanok Sá- 
rosd 3109 kát. h. (Tulajdonosok: 
Weisz Béla, Tótvárady Azsboth And
rás és Tószegi. Imréné.)

6. Kiár féle ingatlanok Nyírtét, Sényó, 
Dombrád 1321 kát. h. (Tulajdonosok: 
Kiár István, Sámuel, József és neje.)

7. özv. Gyulaházi Sámuelné és társai 
Kállósemjén 909 kát. h.

8. Fischof József és neje Bicske 1197 
kát. h.

9. Dr. Györgyei Lajos Tápiógyörgye 
905 kát. h.

10. Léderer féle ingatlanok Törökszent- 
miklós, Kartal, Tápiógyörgye 3815 
kát. h. (Tulajdonosok: dr. Unger 
Györgyné, Léderer Bernát, Léderer 
Miklós és társai.)

11. Dr. Bodor Pál és Zsigmond Domb
rád 842 kát. h.

12. Klein Menyhért és társai Mezőká- 
szony, Barabás 1237 kát. h.

13. Pap Ármin, Endre és társa Sárszent- 
miklós 872 kát. h.

14. özv. Kovács Ákosné Kaba 847 kát. h.
15. Rosenberg Miklós és Antal Borota 

1280 kát. h.
16. Weidinger Imre és társa Borota 1955 

kát. h.
17. Franki Ede, József és Frigyes Nagy- 

sáró 766 kát. h.
18. Zierer Hubert és társa Zalavég 2248 

kát. h.
19. Özv. Sold Manóné és társai Ujma- 

lomsok 960 kát. h.
20. Winterberg Rezső Hort 1132 kát. /?.
21. Dr. Hesszer Andor és neje Török- 

szentmiklós 730 kát. h.
22. Fuchs Béla és társai Zétény 1097 

kát. h.
23. Ecséri Lászlóné és társai Tápiószele 

1181 kát. h.
24. Geiger féle ingatlanok Törökszent- 

miklós és Ujfehértó 1890 kát. h.
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25. Báró Csetetl Hercog István Déva- 
ványa 1212 kát. h.

26. Báró csepeli Weisz Alfonzné Déva- 
ványa 930 kát. h.

27. Engel Ernő Balatonfőkajár 916 kát. h.
28. Kk. Salgó Teréz és társa Lőrinci és 

Zagyvaszántó 1823 kát. h.
29. Özv. Fleiner Béláné Szepetk és Ke- 

mendollár 780 kát. h.
30. Özv. Balogh Brunóné és társa Sima

ság 1004 kát. h.
31. Weisz Béla és társa Nyirgyulaj 885 

kát. h.
32. Laendler Antal Abda 716 kát. h.
33. Dr. Komlósi Béláné és társai Kótaj 

936 kát. h.
34. Hámori Biró János és Magda Kótaj 

és Ibrány 845 kát. h.
35. Montagh féle ingatlanok Törökszent- 

miklós, Kaszaper, Szentetornya és 
Nagybánhegyes 2710 kát. h. (Tulaj
donosok: Montagh András, Ákos, T i
bor, Ilona, János, Sándor, István és 
László.)

36. Sváb Gyula és társai Cibakháza, 
Nagyréve 2037 kát. h.

37. Báró Kornfeld Móric Felsőiger és 
Kánya 1193 kát. h.

38. Szűcs Miklósné Tiszafüred 1070 kát. h.
39. Lichtschein féle ingatlanok Hosszú- 

pályi és Monostorpályi 3072 kát. h. 
(Tulajdonosok: Lichtschein Márton, 
Jenő és társa.)

40. Farkas Józsefné és társai Nyiracsád 
1308 kát. h.

41. Vécsei Pál és neje Komádi és Zsá- 
dány 1287 kát. h.

42. Harstein féle ingatlanok Józsa, Nyír
tét és Apagy 1450 kát. h. (Tulajdo
nosok: Harstein Nándor, László, Sán
dor és társa.)

43. Báró Hatvani Deutsch féle ingatlanok 
Hatvan, Boldog, Verseg, Kartal 5776 
kát. h. (Tulajdonosok: báró Hatvani 
Deutsch Ferenc, Endre, Bernát, Ká
roly, Józsefné és társa.)

44. Mándi féle ingatlanok Nyirgyulai, 
Kántorjánosi és Piricse 4225 kát. h. 
(Tulajdonosok: K. Mándi Sándor, Fe
renc és társa.)

HETI  KRÓNI KA

Nemcsak a magyarság, de az egész 
világ érdeklődése is a magyar—román 
kérdés megoldása felé fordul. A romá
nok természetesen szeretnék a lehető 
legkésőbben a lehető legkevesebbet adni. 
Hiába azonban minden furfangos mes
terkedés: az igazság napja közeleg. — 
Minden jel arra vall, hogy a tárgyalá
sok hamarosan megindulnak. — A bol
gár—román tárgyalások már folynak. 
Németország és Olaszország folytatják 
Anglia tengeri és szárazföldi gyöngíté- 
sét. — Az angol—japán viszony vesze
delmesen élesedik.

ÍZ EGYHÁZI e s z t e n d ő
Szentháromság u. 12 vasárnap.

1. Kir. 19, 7— 13.

Egy kétségbeesett embert állít elénk 
ez az ige. Nagy az elkeseredése, de en
nél is nagyobb az Ür kegyelme, amely- 
lyel gyermekéhez lehajol és nyomorú
sága hináros vizein általvezeti.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten minden bajunkat jó l látja;
Hogy Isten tud segíteni;
Hogy alkalmas időben segít is.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy nehéz időkben se csügged

jünk el;
Hogy legyen menedékünk mindig 

az Ür;
Hogy a könyörgésben meg ne res

tüljünk.

ei I R E K
Kondoros. Az egyházközség Pribelszky 

Mihályt választotta meg lelkészéül.
Tanítóválasztás. A gecsei evangéli

kus gyülekezet folyó hó 4-én tartott 
közgyűlésén egyhangúlag Hunyadi Zol
tánt választotta kántortanítójává.

Három cselédasszony. Istentisztelet 
volt a kisacsádi majorban. Nem temp
lomban, nem is iskolában, hanem egy 
evangélikus uradalmi cseléd szobájában. 
O tt volt a major kicsinyje-nagyja. E lő
ször csendült meg az evangélikus isten- 
tiszteleti énék. Először jelent meg Lu- 
ther-kabátos szolga az egyszerű kis 
cseléd-majorban. Mindenki örült és min
denki Isten áldja meg köszöntéssel bú
csúzott el. Három cselédasszony azon
ban csak várt, mintha mondani akarná
nak valamit. Nem tudtak szólni, csak 
érezni, amikor átadtak két gyertyát, 
hogy ezzel hálálják meg az Istennek, 
hogy a majorban, náluk evangélikus is
tentisztelet volt. — Evangélikus Testvé
rem, érzel-e hálát Isten iránt, hogy ne
ked minden vasárnap' van templomi is
tentiszteleted? Leteszed-e a perselybe 
minden vasárnap a te ajándékodat? Az 
a három asszony, abba a két gyertyába 
beletette az egész szívét. Imádkozzunk 
ilyen igazi evangélikus asszonyokért! 
Isten szolgái látogassátok meg az el
hagyatott, szegény, de hűséges evangé
likus cselédeket, a majorokban!

A biblia számokban. Egy nagy tü 
relmű ember megszámolta, hogy a bib
liában hány szó és hány betű van. Szá
mításának eredménye a következő. Az 
Ó- és Újszövetség könyvében összesen 
773 ezer 692 szó van. A szavak összesen 
3 millió 566 ezer 480 betűből állanak.

Tökéletes hangszóró. Egy budapesti 
gimnáziumi tanár, hangszóró tökélete
sítése terén nagy eredményt ért el. Az 
új hangszóró tökéletesen visszaadja a 
beszéd egyéni színezetét és nem torzítja 
a zenei hangokat,

Múzeumba kerül a népszövetség 
irattára. Egy svéd újság jelentése sze

rint a népszövetség megszűnését május 
17-től kell számítani. Ekkor szállították 
a népszövetség irattárát Franciaország
ba. Az ira ttár jelenleg Bordeauxban 
ván.

A külmisszió eredménye. A külmisz- 
sziói munka eredményeképpen a misz- 
sziói mezőn van 40.000 gyülekezet, 
8,500.000 lélekkel. Itt meg kell gon
dolni azt, hogy a protestáns missziók 
csak a konfirmált és hitvalló, a keresz- 
tyénség olykor életveszélyt jelentő ter
hét is vállaló megtérteket veszik be sta
tisztikai kimutatásukba. Ebből a moha
medán munkamezőre esik 360 protes
táns gyülekezet 130.000 lélekkel. Indiára 
8000 gyülekezet, 2,250.000 lélekkel. Kí
nára 5500 gyülekezet 800.000 lélekkel. 
Japánban van 1350 gyülekezet 165.000 
lélekkel. Koreában 2000 gyülekezet 300 
ezer lélekkel. Indo-Kinában 600 gyüle
kezet, 126.000 lélek. Holland-Indiában 
1228 gyülekezet 780.000 lélek. A „sötét“ 
Afrikában 10.473 gyülekezet, 2,588.000 
lélek. Az amerikai külmissziói gyüleke
zetek száma 4225 s ezek 865.000 lelket 
számlálnak együtt. Ausztrália és Óceánia 
külmissziói protestáns gyülekezeteinek 
száma 2173, a lélekszám 320.000. Misz- 
szionárius (lelkész, orvos, tanár, diakó
nus, diakonissza) 30.000. Bennszülött ke
resztyén munkás 152.000. (Ebből lelkész
10.000, orvos 600, ápolónő 5400 s hoz
zájuk csatlakozik még egy nagy benn
szülött munkássereg tanítókból és ta
nítónőkből.)

HATÁROKON TÚL
Észtország. Ezekben a napokban 

(augusztus 9—11-ig) tartja  az észt evan
gélikus egyház IX. országos ifjúsági 
konferenciáját, ha a szovjet kormány 
megengedi. Ezek a konferenciák kicsiny 
kezdetből az észt evangélikus egyház 
legnagyobb megmozdulásává nőttek ki. 
A legelső 100 embert sem tudott ösz- 
szegyüjteni 3 napos Isten előtti elcsen- 
desedésére, azonban évről-évre rohamo
san nőtt a résztvevők száma és a múlt 
évben meghaladta az ezret. A jelek azt 
mutatták, hogy az idén még több részt
vevőre lehet számítani. Részt vett 42 
lelkész is (az észt papság egyötöd része!) 
élükön a püspökkel: mind ifjúsági mun
kások, illetve az ifjúsági munka párt
fogói. Részt vett kb. 130 finn vendég, 
így a konferencia a testvérnépek szá
mára az Isten gyermekei testvériségében 
való találkozásává vált. — Ebben az év
ben se finn, se más idegen nem mehet 
oda és talán maguk sem gyűlhetnek ösz- 
sze konferenciára. — Imádkozzunk test
vérnépünkért és hittestvéreinkért, hogy 
Isten adjon nékik konferenciát és ez a 
konferencia jelentsen gazdag erőforrást 
és felkészülést az elkövetkezendő próbás 
időkre.

Németország nagyvárosi gyülekezetei 
elhatározták, hogy a nyári időszak alatt 
a rendes templomi istentiszteletek mel
lett különösképen a reggeli órákban a 
szabadban is tartanak rendszeres isten
tiszteleteket.

A finn jövő útja. A nagy harcokat 
átélt finn nép romokat takarít, újjáépít. 
Ezzel a munkával kapcsolatban jellemző 
egyik finn püspök alábbi nyilatkozata: 
„Isten megengedte, hogy Krisztus evan
géliuma it t  ismét hirdettessék s megvan
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az a jogunk, hogy az evangélium tanít
tassák s azt megőrizhessük. Gyülekeze
teink a régi kereteikben maradhattak 
meg s megmaradt a fenyegető vesze
delmek után is szabadságunk. Legyen 
Istennek hála érte. Sok területi veszte
ségünk van. Sok testvérünk vesztette el 
otthonát s erős megpróbáltatásokon es
tek át, de Isten segítségével bizalommal 
tekintenek a jövőbe, mert nincs olyan 
hatalom a földön, amely hazugságon és 
csaláson felépülve, megmaradhatna. A 
gyönge és a kicsiny is megtartati'k, ha 
bizodalmát Istenbe veti. Ha népünk to 
vábbra is Isten segítségében bízik, nagy
péntek után a Husvétot is megéri.“

K Ü L Ö N F É L É K

Ez a különbség! Aki ismeri az olá
hok történetét, az látja, hogy az olá
hoknak még eddig mindig az volt a 
módszere, hogy becsapták a világot, 
még szövetségeseiket is. Ezzel szemben 
a magyar nemzet adott szava mindig 
szent volt és szövetségese mellett mind
halálig kitartott.

A kis lapterjesztő. Csekklap érkezett 
kiadóhivatalunkba. Hátlapján a követ
kező írás: „Hála a jó Istennek, nyaralá
sunk alatt egy előfizetőt tudtam én is 
kedves lapunknak szerezni...“  Kassai  
M a r i k a  I. elemista. — Köszönjük!

Gutenberg-utca. A magyar nyomdá
szok arra kérték a Közmunka Tanácsot, 
hogy a főváros'egyik utcáját Gutenberg 
Jánosról, a könyvnyomtatás feltalálójá
ról, egy másik utcáját Tóthfalussy M ik
lósról, az első magyar nyomdászról ne
vezzék el.

Vasúti kedvezményt adott a vakok
nak a kereskedelmi miniszter oly mó
don, hogy a vak és kísérője, tehát két, 
személy, egy darab féláru menetjeggyel 
utazhat.

A gyümölcsfogyasztást fokozni kell,
ezért arra hívta fel a közoktatásügyi 
miniszter az iskolai hatóságokat, hogy 
a következő tanév elején, szeptemberben 
foglalkozzanak a gyümölcsfogyasztásnak 
az emberi szervezetre való kihatásával 
és szülői értekezleteken is tartsanak 
előadást a gyümölcsfogyasztás fontos
ságáról.

Értékes olajmezők Szentes környé
kén. A Földtani Intézet vizsgálatai sze
rin t Szentes és környéke alatt elhúzó
dik egy olaj- és gáztartalmú mező, mely 
párhuzamosan halad az Alföld keleti 
határával. Az első próbafúrások azt 
igazolják, hogy olyan értékes olajmező 
ez, amilyen eddig a magyarországi ola j
kutatás közben nem akadt.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ

Eljegyzés. J a k a b  Sándor  gecsei 
evangélikus lelkész eljegyezte Bá n d y  
K a t a l i n  oki. tanítónőt, Győr. (Minden 
külön értesítés helyett.) — B á n d y  
M i k l ó s  vagóngyári tisztviselő, Győr, 
eljegyezte P á z m á n d i  M á r i a  tanító
nőt, Győr. (Minden külön értesítés he
lyett.)

Halálozás. K i r c h n e r  El ekné ,  szü
letett Busz Vilma, néhai Kirchner Elek
nek, a győri gyülekezet orgonista kar
nagyának özvegye augusztus 6-án, 76 
éves korában Celldömölkön elhunyt. — 
Feltámadunk!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
B. I. Celldömölk. A pénz-, bélyeg- és 

staniolküldeményt köszönettel nyugtat
juk. — K. I. Cegléd. A hirdetést közöl
jük. Az esetleg érkező leveleket a meg
adott címre továbbítjuk. Hirdetési d íj
ként 80 fillért tessék beküldeni. — 
K. S. Budapest. Jóleső sorait hálá
san köszönjük. — Érdeklődő. A tihanyi 
konferencián főkép tanítóink és felügye
lőink részvétele kívánatos. — P. J. Köcsk. 
A bélyegeket a misszió nevében is kö
szönjük.

MAGYAR GAZDA
Vegyes. A földmívelésügyi miniszter 

szerint hazánkban 532.459 kataszteri hold 
föld van zsidókézen. — A magyar kü l
döttség elutazott Moszkvába, ahol a ma
gyar—orosz keresekdelmi szerződés meg
kötését készíti elő. A kereskedelmi szer
ződésen kívül még több gazdasági vo
natkozású kérdés rendezésére is sor ke
rül. — Olaszországgal a kereskedelmi 
szerződést egy esztendőre meghosszab
bítottuk. A magyar—olasz árucserefor
galom zavartalanul fo lyik tovább. — Az 
új búzaárak alapján a lisztárak megvál
toztak. Az erre vonatkozó számítások
kal az Árkormánybiztosság már fogla l
kozik s rövidesen megtörténik a végle
ges döntés.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60—17.05, árpa 18.10—22.85, kukorica 
25.86—27.10.

.Állatárak: Uradalmi zsirsertés 136— 
140, szedett sertés I. 128—135, II. 118— 
126, III. 124—126.

HARAÍJGSZÓ PERSELYE.
A  kővetkező adományok folytak he:

Bordács András Kispest, Szűcs Imre 
Ajka, Sztrokay Sándor Győr 72—72 f. 
Trenka Tamásné Budapest 80 fillér. — 
Soós József Nagykanizsa 90 fillér. — 
Gohér Mihályné Kiskőrös, Pethő Ferenc 
Celldömölk, Gősi János Szombathely, 
Bernáth István Hegyfalu, Döbrönte Ká
roly Kemeneshőgyész, N. N. Rábcakapi, 
Rózsa Jenőné Beled, Bakó Béla Felső- 
rajk, Cséry Samu Nemeskér, Nagy Sán
dor Veszprém, Rácz Sándor Meszlen, 
Györgyi Jenő Meszlen, özv. Jugovits 
Lajosné Répcevis, özv. Kövecses István
ná Győrszemere 1— 1 P. — Szép András 
Tét, Oravecz Margit Kispest, Emődi Ele
mér Kecskemét, özv. Mód Györgyné 
Pápa, Béres József Szombathely, Kunoss 
Endre Győr, özv. Czuczor Ferencné 
Debrecen, özv. dr. Ajkay Béláné Répce
lak, Bors V iktor Hajmáskér, dr. Bozzay 
Miklós Sopron, Szórády Dénes Celldö
mölk, özv. Kiss Sándorné Sopronnémeti, 
özv. Kováts Sándorné Körmend, Lengyel 
Ida Nagysimonyi, dr, Kiss Ferenc Sze

ged, Szabó Dóra Balassagyarmat, Ernst 
Samuné Szentgotthárd, özv. Magyary 
Lajosné Cegléd, Macher Elek Győr 1.20 
—1.20 P. — Herczeg Ferenc Szombat
hely 1.30 P. — Király Lajos Szilvásvárad 
1.60 P. — Evang. lfj. Egyesület Beled 
1.62 P. — Zsemlye Istvánná Rákosszent
mihály, Nagy Károly Zirc 2—2 P. — 
Üzv. Simkó Károlyné Békéscsaba 2.40 
P. — özv. Pécsek Józsefné Bagolasánc 
3 P. Köhler Jolán Budapest, Moticska 
Nándorné Salgótarján 3.20—3.20 P. — 
lfj. Misurák József Rád 3.60 P. — Ev. 
missz. gyülekezet Enying 4.10 P. — Ne
mes Samu Gönyü, dr. Matoltsy Sándor
né Kaposvár, Szentmártoni Radó Lajos 
Szombathely, dr. Benes György Erdő
telek 5.20—5.20 P.

Husztó Mária Békéscsaba, Weiczl Já
nos Dombóvár, Mód Jolán Nagysimonyi, 
özv. Pindor Jánosné Bánszállás, Rück 
Gusztáv Győr, Nemes Károly Boba, Mak- 
ray Kálmánná Győr, Szabó Károly Cell
dömölk, Makker István Üjmalomsok, 
Hetyéssy Lajos Mesterháza, Józsa Sán
dor Külsővat, Nagy Sándor Celldömölk 
10—10 fillér. — özv. Illés Jánosné Mar- 
calgergelyi, Banyó Anna Sárvár, N. N. 
Győr, Kontsek Lászlóné Debrecen 12— 12 
fillér. — Nagy Imre Tét, Csincsik And
rás Salgótarján, Krivácsy Gyula Pápa, 
özv. Zakócs Ferencné Soroksár, Huszka 
Ernőné Gyömrő, özv. Nagy Károlyné 
Kisterenye, özv. Farkas Antalné Kör
mend, Giczy Gyula Sopron, özv. Miko- 
licza Mihályné Apostag, özv. Tinschmidt 
Sándorné Pestszentlőrinc, Tusnádi E r
nőné Budapest, Reidinger Konrád Dom
bóvár, Dr. Rock Ernőné Somorja, Szalay 
Sámuel Zalaegerszeg, Schmickl Terézia 
Lajoskomárom, Evang. Ifj. Egyesület 
öcs, Oppel Ödönné Keszthely, özv. M i
hály Gyuláné Zalabesenyő, Szeder Pálné 
Ostffyasszonyfa, Horváth Erzsébet Bu
dapest, özv. Laucsek Gyuláné Budapest, 
Ev. Lelkészi Hivatal Kispest, Szlobodnyik 
Mihály Aszód, Tóth Sándor Aszód, özv. 
Pongrácz Mihályné Pápa, Zakócs István 
Pápa, Kardos János Pápa, Kovács György 
Kondoros, Bulla Dániel Pápa, özv. 
Fleischhacker Istvánná Rszentmihály, 
Inotai János Győr, Puxbaum Jenő Győr, 
Szabó Antal Győr, Széles Imre Csánig, 
özv. Fehér Jánosné Ostffyasszonyfa, 
Tóth Sándor Börcs, özv. Pálfi Józsefné 
Tét, Jávor Lajos Kővágóörs, Stangl Jó
zsef Szentgotthárd, Végvári Miklós Üj- 
dombóvár, Stinner Sándor öttevény, 
Babják Gyula Cserhátszentiván, Zrim 
Ádám Szentgotthárd, özv. Kozma Im- 
réné Budapest, Pálmai Ödönné Buda
pest, Forgó Sándorné Dombóvár, Hüttl 
Pál Kenderes, özv. Dóczy Lajosné Mező- 
berény, Héra Géza Cák, Svendor Jó
zsef Marcalgergelyi, Bácsi Zsigmond 
Veszprém, Borsody László örimagya- 
rósd, Peter Péterné Rimaszombat, Varga 
István Gyóró, Eőry Imre Faráci, Hor
váth Imréné Csány, özv. Berke Józsefné 
Szentgotthárd, Endreffy Zoltán Békés
csaba, Dr. Vélsz Sándor Budapest, Ko
vács László öttevény, Németh Ferenc 
Balatonalmádi, W ildt Lajosné Sárbogárd, 
Kelemen Sándor Celldömölk, Seregély 
Sándor Bálványos 20—20 fillér. — özv. 
Lázár Jánosné Balatonfüzfő, Illés Pál 
Marcalgergelyi, Ágoston János Szom
bathely, Dömötör Lászlóné Szeremle, 
özv. Mészáros Istvánná Pókafa, Mészá
ros Árpádné Zalaegerszeg, özv. Ammin-
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ger Károlyné Balf, Szabó József Cell - 
dömölk, Németh Ferenc Budafok, Egyad 
Irma Győr, Horváth Józsefné Kámon, 
Széles Imre Répcelak, Farádi Mihály 
Bököd, Rosta Antal Kemenespálfa, özv. 
Fejes Bálintné Szombathely, özv. Mészá
ros Istvánná Pókafa, Kozma Kálmán 
Győr, özv. Amminger Károlyné Balf, 
Ponya Sándor Tapolca, Pálfy Józsefné 
Kisfalud, özv. Benes Emilné Sopron, özv. 
Oehl Györgyné Sopron, Stöger Nándor- 
né Sopronbánfalva, Fodor Mihály Ke- 
menessömjén, özv. Major Edéné Sziget
vár, Nagy Lajosné Szombathely, Serényi 
Árpád Pécs 22—22 fillér. — Csecsényi 
Bálint Felpéc, Csete István Felpéc, Mé
száros Károly Rábabogyoszló, Dr. Bá
nyai Béláné Várpalota, Csépi Juliska 
Cakóháza 30—30 fillér. — Kováts M i
hály Győr, Molnár Jolán Pápa, Takács 
Mihály Tapolca, Czirák György Potyond, 
Sümeghy Gyula Celldömölk 32—32 f i l 
lér. — Jakus János Győr, Dr. Horváth 
István Győr, Kovács Ilona Bánszállás, 
Mandello Miklós Budapest, Kissné Búza 
Piroska Hajdúböszörmény, Dr. Deák Já
nos Sopron 40—40 fillér. — Tötő Ist
vánná Szekszárd, Stöger Vilmosné Győr, 
Koroknyai József Zalabér, Koroknyai 
Annus Zalabér 50—50 fillér. — özv. 
Pribay Ferencné Dombóvár, Dollmayer 
Henrikné Sopron, özv. Lajtai Jánosné 
Sót trón, JarífSdVtt.s -NéttiSzarvas, Btiebta 
János Ózd, Reisz György Siómaros, Hor
váth Miklós Győr, László Károly Já- 
nosháza, Horváth Lajos Nemeskocs, Csep- 
regi Sándor Celldömölk, özv. Molnár 
Mártonná Békéscsaba, Kamarell Károly 
Algyő-Nagyfa, Weil Henrik Gyönk, özv. 
Major Samuné Sopron, Neubauer János
né Szombathely, özv. Hajas Imréné Rá
kospalota, Lautsek Irén Pécel, Csikor 
Lajos Celldömölk, Mojsisovich Natália 
Budapest, id. Sikter György Rákospa
lota, Szarka János Füzfőfürdőtelep, 
Ambrus József Celldömölk, Kovács Dé
nes Győr, Bódis Ferencné Püspöktamási, 
Ormosi Edéné Püspöktamási, Nagygyőr 
Lászlóné Tápiószele, Hajnalfi Gitta Bu
dapest, Herczeg M argit Magyaróvár, 
Lémle Béla Bonyhád, Horányi Istvánná 
Rszentmihály, Valachovics Pál Kaposvár, 
Mucsi Márton Lébény, özv. Berger M ik- 
sáné Székesfehérvár, Horváth Sándor 
Mersevát, Dániel M. Sándor Debrecen, 
Lőczy Ferencné Pécs 60—60 fillér. — 
Pajor János Rákoscsaba, Wellner János
né Győr, Déléty Ferencné Gicz, Zámori 
László Cegléd, özv. Filipszky Jánosné 
70—70 fillér. — özv. Schleifer Imréné 
Szombathely, l ’orsody János Győr, Ba- 
bolcsay Káliná.iné Kemenesmagasi, Kiss 
Imre Nagyfiút, Németh János Orosháza, 
Bordács András Kispest, özv. Ebner 
Gyuláné Pilis, Hollósy József Szombat
hely, 72—72 fillér. — Oroszi József 
Kriskó Pilis 80 fillér. — Haás Gyula 
Győr, Bögöthy Margitka Nemesládony, 
özv. Varga Józsefné Devecser, Reichert 
Ede Sárvár, Vida Karolin Celldömölk, 
Nemes Ilonka Nagygyimót, Makrai Emil 
Győr, Szalay Etus és Joli Vásárosmiske, 
özv. Csorna Gusztávné Jolsva 1—1 P. — 
, (Folytatjuk.)

Nagyveleg evangélikus egyházközség 
pályázatot hirdet kántortanítói és az 
esetleg megüresedő II. sorsz. tanítói ál
lásra. Fizetés törvényes. Határidő 21 
nap. Jólelkű, belmissziói és szociális 
munkában örömmel dolgozó népnevelőt 
óhajtunk. Válaszbélyeg mellékelendő. 
Lelkészi hivatal, Nagyveleg, Fejér me
gye. 1—1

Beteges, magános öreg úrinőkre jó 
lelkű, megbízható, szerényigényű gon
dozónőt keresek. Fizetés megegyezés 
szerint. Könnyű házi munkák végzése is 
kötelező. Ajánlatok „Bizalom“ jeligére 
a kőszegi ev. lelkészi hivatalba külden
dők. 1—1

Nyugalmazott úrinő vagy úr lelkiis
meretes gondozását vállalnám saját o tt
honomban, özv. Mészáros Sándorné ny. 
tan. özv., Beled, Sopron m. 1—1

Az új tanév elején gondoskodjunk 
arról, hogy Luther Márton Kis Kátéja
minden egyes evangélikus tanuló kezébe 
jusson. Ezt lehetővé tette a Keresztyén 
Igazság a Kis Káté olcsó kiadásával. Ez 
a kiadás a Kis Káté teljes szövegét a 
Magyarországi Evangélikus Egyház által 
elfogadott új'fordításban nyújtja, Luther 
Márton előszavával együtt. Ára darabon
ként 10 fillér; tömeges rendelés esetén 
engedmény. Megrendelhető a Keresztyén 
Igazság kiadóhivatalában, Sopron, Pap- 
rét-u. 2. Kívánatos a tanéveleji szükség
letet a kiadóhivatallal augusztus 15-ig 
közölni. 2—2

A Kistarcsai Papnék Otthonbizottsága 
keres a háztartás minden ágában jártas 
vezető úrinőt. Javadalmazás: két szoba, 
teljes ellátás, és havi ötven pengő. Je
lentkezések Blatniczky Pálné evangélikus 
lelkész neje címére küldendők. (Cinkota, 
Evangélikus lelkészi hivatal.) Jelentke
zési határidő augusztus 20. 1—1

Magányos öregnek meleg otthont 
nyújtunk támogatásért. Jólelkű család. 
Címünk a kiadóban. 1—1

A szentetornyai (Békés vm.) evangé
likus egyház iskolaszéke — miniszteri 
hozzájárulástól feltételezetten — pályá
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg
üresedett kántortanítói állásra. Javadal
mazás: 20% helyi hozzájárulás, a többi 
államsegély. Természetbeni lakás kert
tel. Határidő 21 nap. Kötelességek: osz
tatlan iskolában való tanítás, kántori 
teendők ellátása, énekkar-vezetés, bel
missziói munka. — Mindenféle kortes
kedés kizáró ok! A szabályszerűen fe l
szerelt pályázatokat fenti határidőig 
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Szente- 
tornya címen kell — válaszbélyeg mel
léklésével — beadni. Saját költségen való 
személyes jelentkezés előnyös. 1—2

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektustl

8—20

Finnek javára, kettő pengő árban, 
az összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

M IT  NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiház ABÍtási, tanulm ányi éB neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdokeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyeleoimel segíti old.

Evangélikus egyházát támogatja mindeuki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hivja fel m indenki u hitteatvérek figyelmét 
a Jóléti Egyetmeire.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajé-u. 
8—in (Ev. bérház.) Telefon : 181-388, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Gyér, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Műdén egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

A szombathelyi evangélikus egyház 
szeptember hó 1-ére egyházfi állásra 
pályázatot hirdet. Érdeklődők közvetle
nül forduljanak az Evangélikus Lelkészi 
Hivatal, Szombathely címhez. 1— 1

V m A M T ,
KOSZ9RVT
legolcsóbban

§ T I X I É - l é I
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó‘ -ra 
hivatkozik, 1 0 %  en g e d m é n y t kapl

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzé8 Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukáca István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett, 
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baroaa-nyomda: Uzaaly éa Koncz, Győr, 
(Hsrangszó ayomdáli,}
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Linptulajdenos : 

Dunántúli Luthar>8zAvatség.

Magjelanlk minden v isá rn ip .

Ing7«n mallékltt tanét alatt 

feéthetankénf a KI8 HARANQS2Ó.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzAm 
1938-ban a felvidéki Luther.

3l. évfolyárti.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Űr a mi oltalmunk!

A B a ra a |a il 
■■erkaiitl-kUMfclTatala

G Y Ő R
11., P e té fi-té r 2.

ElOfUetéli á ra :
negyedévre 1 H 28 ftl.tér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér. 

C ioportoi küldésiéi 
10 •/•-oi kedvezmény.

Amerikába egéiz évre 
2do llá i; az utódállam >kbi 
negyedévre 1 P 80 Bllér. 

Posta csekkszámla: 30,12*.

Add meg magad !
Az pedig igazolni akarván magát, 

monda Jézusnak: De ki az én fele
barátom? Lukács 10, 29.

Ez a törvénytudó leginkább abban hasonlít hoz
zánk, hogy fogas, elméleti kérdésen való vitatkozás
sal ki akarta kerülni azt a szembeszökő igazságot, 
amellyel Jézus szembeállította.

Mindnyájan vitatkozunk Istennel.
Nemcsak azért, mert meghasonlottunk vele, 

hanem azért is, hogy elhárítsuk magunktól azt az 
igazságot, amely a maga igaz voltáról meggyőzött 
ugyan bennünket, amely előtt azonban nem akarunk 
meghajlani.

Sok ember egész életén át nem tesz egyebet, 
mint vitatkozik Istennel. Némelyek hangosan, kiabálva 
cselekszik ezt újságokban, folyóiratokban, könyvek
ben. Mások csöndesen, de vitatkozásuk hangja épp 
oly szenvedélyes.

Be akarják bizonyítani saját maguk előtt, meny
nyire igazuk van, amikor folytatják a maguk régi, 
önző életét.

Vannak emberek, akik abbahagyták ezt a vitat

kozást. Ezeket nevezi a biblia Isten gyermekeinek. 
Mert Isten gyermekei épp azok az emberek, akik 
megadták magukat, akik nem akarnak tovább vitat
kozni Istennel. Igazat adtak Istennek s elismerték 
nemcsak a maguk bűneit, hanem azt is, hogy csökö
nyösen vitatkoztak Isten Szent Leikével.

Isten gyermekei azok az emberek, akik n a p -n a p  
m e lle t t megadják magukat Istennek, akik nap-nap 
mellett abbahagyják Istennel való vitatkozásukat. 
Valahányszor szól hozzájuk a Lélek lelkiismeretük
ben bűneik felől, megadják magukat s a kereszthez 
kúsznak, a Krisztus keresztjéhez. B ékességet találnak 
ott Istennel a vele való folytonos h a rc  helyett. Azo
kat az embereket, akik megadják magukat, Isten 
szívére öleli és kibeszélhetetlen vigasztalást és nyu
galmat ad nekik.

A biblia beszél megtéretlen emberekről. Ezek 
azok az emberek, akik folytonosan vitatkoznak Isten
nel és nem akarják megadni magukat.

Barátom, add meg magad és adj igazat Istennek!
Ö le  H a lle sb y  — B r. P o d m a n ic z k y  Pál.

Szülő és gyermek.
Irta: Kuszák István.

9. A  s z ü lő  és a  v a llá s o s  n e v e lé s .
A vallás Isten felséges adománya. A legnagyobb, 

legcsodálatosabb adomány. A Mindenség hatalmas 
Ura és az esendő ember között teremt áldott, szent 
viszonyt. Bölcseségre tanít és gyámolít. Minden meg
próbáltatás elviselésére erőt, reményt és vigasztalást 
nyújt. Egyedüli kútforrása a földi boldogságnak és 
útmutató az örök üdvösségre. Nem kétséges tehát, 
hogy a szülő, aki életével, példájával, tanításával nem 
segíti elő gyermeke vallásos nevelését, a legdrágább 
javaiban károsítja meg őt s élte koronájából kitör
deli a legszebb gyémántköveket.

A vallásos nevelésnek nem az az első kérdése, 
hogy mikor kezdjük, vagy hogyan végezzük azt. 
A gyermeknél nem elkezdeni kell a vallásos nevelést, 
hanem bele kell neki születnie a vallásos légkörbe, 
amely egyedüli biztosítéka — ebben a vonatkozás
ban is — a lélek helyes irányban való fejlődésének.

A gyermek közelebb áll az Istenhez, mint a fel
nőtt. Ha nem ez volna a valóság, miért mnndojia.

Jézus tanítványainak: „Ha olyanok nem lesztek, mint 
a kis gyermek, semmiképpen nem mehettek be a 
mennyek országába.“ A lélek előbb volt az anyagnál 
s az eszményi régibb a kézzelfoghatónál. A gyermek
hez is közelebb áll a legmagasabb, mint a legalacso
nyabb. Ezért már a legparányibb lélek is az Alkotó 
felé mutat csodálatos odahajlást, ahonnét jött, s 
ahová titkon mindig visszavágyik. Ezt bizonyítja az is, 
hogy képzelete mindenkor hajlandó a látható, min
dennapi világon felülemelkedni a láthatatlan, az érzék
fölötti világba. Sőt értelmi úton is, úgyszólván ön
magától jut el — már a 3—4 éves gyermek — a 
Mindenség Alkotójához, az Isten fogalmához. Oki 
gondolkozása segíti ebben. Kérdései minduntalan 
azt mutatják, hogy szeretne a természeten túl, egy 
bizonytalanul érzett okozati összefüggéshez jutni. 
A dolgok eredetére, lényegére kíváncsi leginkább, 
mintha csak lelke szomjaznék a csodásra, a minden
napin fölül lévő dolgokra. Nem kell különösebben 

--bizonyítani azt, hogy a vallásosságnak a gyermeki
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lélekben szunnyadó csíráját a vallásos családi kör
nyezet melegsége indítja legbiztosabban fejlődésnek. 
A szülők részéről ehhez csupán némi tudatos segítség- 
nyújtásra van szükség, amelyet azonban szintén meg- 
könnyít számukra az a bizalom, mellyel a gyermek 
a felnőttek szavának minden kételkedés nélkül hi
te lt ad.

Nem volna azonban helyes, ha a szülő különféle 
vallási szokásokat, vagy főkép elvont vallási elméle
teket akarna gyermekére kényszeríteni. A kényszer 
általában is gyarló, tökéletlen eszköz a nevelésben, 
de a vallásos nevelésnek egyenesen a legnagyobb 
ellensége. Ahol a gyermek kényszerűségből imádko
zik, erőszakoltan hisz, ott gúzsba van kötve az er
kölcsi szabadság s a képmutatás köpenye alá van 
temetve az igazi vallásos érzelem. A vallás magasztos 
eszméit egyedül a szeretet természetes megnyilvánu
lásának lefegyverző hatalmával lehet csak a gyermeki 
lélekben meggyökereztetni.

A hívő, vallásos környezet mellett a nagy termé
szet a másik diadalkapu, melyen keresztül Isten a 
gyermek életébe lép. A természetnek nagyszerű, cso
dálatos, gyakran félelmetes jelenségei azok, amelyek 
a gyermekben először ébresztik fel a saját parányi
ságának, tehetetlenségének és egy végtelen hatalom
tó l való függésnek az érzését. Ezeket a pillanatokat 
kell tehát a szülőnek felhasználnia arra, hogy a látha
tatlant a láthatóban megmutassa gyermekének. Ami
kor a nap éltető sugarai árasztják el a földet, vagy 
bíborszínű pompában búcsúzik az esti láthatáron, ami
kor termékenyítő eső öntözi a vetést, vagy égiháború 
lángoló villámai s eget-földet rázó mennydörgése 
dübörög, — ki ne látta volna már? — a gyermek 
lelkét ámulat, vagy félelem tö lti el s az ajkán ott 
remeg a kérdés: Honnan van? Ki cselekszi mindezt? 
Akkor ez a — szülő részéről feleletül adott s mélysé
ges alázattal — kimondott szó: Isten! — megtelik a 
gyermeki lélekben csodálatosan mély tartalommal s 
megnyit előtte egy egész láthatatlan világot. Igen 
szép és idevágó sorokat olvashatunk Móricz Zsig-

Kerekes Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény. 36

Irta: M o h i  G e d e o n ,  Kassa.

Ákos már ugrott is. Fal mellé támasztva fagereblye 
hevert. Leverte róla a fésűt és a szabadon maradt kétágú 
villával tért vissza a vadhoz. Megvárta, míg kissé megnyug
szik. Amikor fejét földre sunyította hirtelen ütéssel kapta 
meg nyakát a villa két ágával és szögezte a földhöz.

— Most simogasd meg! — hívta a kis lányt. A róka 
tehetetlenül lefogva tűrte, hogy Juliska megcirógassa.

— Csirkepecsenye kellett neked, ravaszdi — dorgálta a 
lányka — látod, most it t  vagy!

Ezt már Andris sem nézhette tétlenül, ő is odakerült a 
róka mellé és kissé tartózkodva markolászta meg a bundáját.

Gyurka ezalatt ketrecet kerített elő. Felnyitották a 
csapdát. A róka úgy érezte, hogy most it t  a kedvező pillanat. 
Megszabadulhat. Tekeregve, kapargálva ficánkolt és túrta a 
földet a villa szorításában.

—- Jaj — sikította Juliska. — M indjárt elszabadul.
De attól nem kellett tartani. Gyurka hátulról borította 

rá a ketrecet. Ákos pedig a gereblye rúddal gyorsan bele
nyomta. Lehullott a csapóajtó, a koma fogoly volt.

— Tessék Juliska — kedveskedett Ákos — a medvebőr 
helyett.

— Ezt nem te adod, ezt én találtam! — utasította vissza 
nevetve.

— Igaz — mosolygott Gyurka is. — Ajándékozni csak 
azt lehet, ami sajátunk!

mondnak: „Légy jó  mindhalálig“ c. regényében. 
Ezek szerint a kis Misi nyári esténként gyakran ü lt 
k in t édesanyjával az eperfa alatt. „O lyankor felnéz
tek az égre s az édesanyja azt mondta, hogy azok 
a kis csillagok éppen olyan nagy. világok, mint a 
F ö ld . . .  s azokon túl újabb csillagok vannak, meg 
azokon túl megint több akkora Földek s így tovább, 
míg el nem szédült az elgondolásban, hogy . . .  mek
kora a v ilág . . .  s hogy mi minden van rajta. Aztán 
fogott az édesanyja egy kis bogarat a lábuk alatt s 
megnézték, milyen szép, hogy semmiféle művész 
olyant csinálni nem tudna. És milyen finom a pici 
lába . . .  és van egy kis féreg, mely ennek a kis bogár
nak a belsejében él és az is egy élő élet és az is oly 
tökéletes s annak is megvan a maga élősdije, de ha 
nincs is, milyen finom a láthatatlan kis szervezete, 
vére, sejtje. Hát k i csinálta, k i találta ki? Van, de 
miért van? ... Meddig van? ... M i lesz aztán?... 
M i volt azelőtt? . . .  M ikor ezekre az estékre gondolt, 
mindig összegubbaszkodott egészen kicsire s térdét 
átfonta a ka rjáva l. . .  Ez volt az ő vallása. Ha a gyer
mek megtanul csodálkozni a természetben megnyil
vánuló isteni hatalmon, bölcseségen és jóságon, ak
kor már csak egy lépés választ el attól, hogy meg
éreztessük vele az emberi életben lépten-nyomon 
tapasztalható gondviselő jóságot és kegyelmet. Meg 
fog ja ekkor már érteni azt is, hogy ezen a világon 
minden céllal és törvényszerűséggel van felékesítve 
s nincs egyetlen nagy, vagy parányi dolog sem, amely 
ne beszélne a nagy Alkotóról, aki felé imádság gya
nánt száll a virágok illata és a madárdal s aki neki is 
szerető mennyei Atyja. És ha ennek felismeréséig el
ju to tt, akkor felébred szívében a szeretet és hála 
érzése Isten iránt. Ezzel pedig megtanult imádkozni, 
mert minden gondolat, mely Istenre irányul — tu la j
donképen imádság. —

A szülők, akik gondot fordítanak gyermekeik 
vallásos nevelésére korán meg szoktak tanítani egy
két meghatározott szövegű imádságot. Meg kell mon
danunk azonban, hogy nem sok értelme van ennek.

Juliskának már máson járt az esze.
— Hová tegyük a ketrecet? — pislogott. — Az udvaron 

anyuka nem fogja megtűrni.
— Hát a kert végébe — ajánlotta Gyurka. Felkerekedett 

a kis csapat és m int valami drága diadal emléket, cipelték 
zsákmányukat végig a kerten. ■

— G yurka ... Gyurka! — hallották meg a tisztelendő 
asszony hívását.

Felnéztek egyszerre a ház felé. Az udvaron két lovas’ 
állott.

— Józsiék jö ttek  meg! — toppant vissza Gyurka a saját 
dolgára. — Isten hozott fiúk! — kiáltotta eléjük már mesz- 
sziről.

A másik három rókavadász is magára hagyta foglyát 
és a vendégek elé ment.

— Jertek be fiúk  — indult előre Júlia asszony.
Palkó és társa leugrottak nyergükből és a hosszú lovag

lástól kissé merev lábbal lépegettek az istállóba. Jól ellátták 
mind a két állatot.

— Megtudtatok-e valami újat? — kérdezte Gyurka.
— Jó volt vissza maradnunk. Mihály most tú ljá rt volna 

az eszünkön.
— Mi történt? Beszéljetek!
— Mihály Pozsonyba megy. Szelepcsényi, az érsek hívja,
— Tyhű — füttyentett Gyurka. — Hát ez meg m it je

lent. Csak nem a törvényszék elé idézi?
— De, sőt, éppen oda!
— Mégis van igazság a földön! — szakadt k i Gyurkából.
— Csakhogy nem vádlottként citálják be! — vette el 

Palkó a másik örömét.
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A gyermek rendszerint nem érti, vagy csak részben 
érti, amit mond, így az csupán a száj imádsága lesz, 
melyet csak a ritmus és rím vert emlékezetébe, de 
ahhoz a szívnek, az imádság egyedüli forrásának 
semmi köze sincs. Míg nincs saját szava az imádko
záshoz, addig az édesapa s az édesanya imádkozzék 
a gyermek előtt s a gyermekért. A legszentebbet, leg- 
magasztosabbat a legkevésbbé sem szabad elhamar
kodni. Lehetőleg még később, is mellőzni kell a hosz- 
szú imádságok bemagoltatását. Ha a gyermek saját 
maga lelkének indításából csak annyit mond: „Köszö
nöm, édes Istenem!“ akkor legalább is olyan szépen 
és jó l imádkozott, mintha egy hosszú, magasan szár
nyaló imát mondott volna el.

Hosszú sora van még azoknak a teendőknek, 
melyek a vallásos nevelésben a szülőkre várnak. Rész
letesen felsorolni szinte nem is lehet azokat. A csa
ládi életben igen sok alkalom kínálkozik a evermek 
vallásos érzelmeinek mélyítésére, ápolására. Ritka az 
a család pl., ahol nincsenek rövidebb vagy hosszabb 
meseórák a gyermekek számára. Ezeken nem kell 
állandóan a megszokott meséknek, mint amilyen a 
Hófehérke, Jancsi meg a Juliska meséje szerepelni. 
Miért ne mondanának el a szülők egyes bibliai törté
neteket, vagy a vasárnapi templomi igehirdetésnek 
a gyermek nyelvére lefordított tartalmát, illetőleg 
annak egyes részleteit? Vagy melyik szülő ne tudna 
mesélni valami érdekeset a templomról, az oltárról, 
a harangról, azokról az evangélikusokról, akiknek 
nincs templomuk, vagy a pogányokról, akik — mivel 
nem ismerik Jézust — állatok módján élnek stb. 
És aki minderre nem érezne képességet magában, 
beszéljen el egyes részleteket a saiát, vagy gyerme
kei, ősei, rokonai, ismerősei életéből. Azokat a rész
leteket emelje k i főképpen, melyek a legmeggyőzőbb 
bizonyságul szolgálnak arra nézve, hogy az isteni 
gondviselés és kegyelem miként nyilatkozott meg az 
ő életükben. Ezek az elbeszélések, ha jó l vannak válo
gatva, a vallásos érzés mélyítésében szintén jó szol
gálatot tehetnek. Ott van aztán a háziáhítat. Ez a

■— Hanem? — nézett rá? — Tanúskodni hívja.
— Kerüljetek beljebb. Valamit enni fogunk. — Unszolta 

az újonnan érkezteket. — S azután mondjatok el mindent.
Bevonultak mindnyájan a nappali szobába. Letelepedtek 

a nagy kerek asztal köré. Júlia asszony finom rózsaszín son
kát szeletelt fel a társaságnak. Juliska kenyeret hozott.

Gyurka égett a kíváncsiságtól. A lig  várta, hogy a falato
zást befejezzék. Szinte tüzes parázsként perzselte a vágy, 
hogy mindent megtudjon.

— Bejutottatok a várba? — fordult a fiúkhoz, amikor 
látta, hogy már jóllaktak.

— Édesanyám kamrájába vett be, — fogott Józsi az el
beszéléshez. — Lovainkat az erdőn szabadjára hagytuk, mi 
pedig kötélen kapaszkodtunk fel. Édesanyámtól osontunk ki 
a folyosókra. Két helyről tartottuk szemmel a várbelieket. 
Én a katonákhoz mentem.

— Nem készülnek újabb támadásra? — kérdezte Ákos.
— Más az újság ottan. Rólunk el is felejtkeztek. Egy 

követ érkezett Pozsonyból. Rotholdnak hozta meg az érsek 
levelét.

— A bástyateremnél én vigyáztam, — folytatta Palkó. 
— Épp akkor adták át a váltságdíjat. Hangosan számolva do
bálták egyenként zsákjukba az aranyakat. Az ajtó közelében 
Mihály suttogott Gáspárral.

— A katonákhoz is bejöttek nagy titokzatosan, — ve
tette közbe Józsi.

— Hogy m it beszéltek, mit főztek ki, nem tudom, — 
vette fel a szót Palkó, — suttogóra fogták szavukat. De va
jami rosszban törhettél^ fejüket, mert ahogy István úrék és

legáldottabb alkalom a család vallásos nevelésére. 
Luther világosan kifejezte irataiban, hogy a Család
apának a ház papjának kell lennie, aki Isten igéjét 
közel viszi háza népéhez. Annak, hogy a családi ne- 
lés még sok kívánnivalót hagy maga után, talán ép
pen az az egyik legfőbb oka, hogy kevés az Ilyen 
„házi pap“ . De minden bizonnyal ebben keresendő 
annak oka is, hogy a mai rohanó, förgeteges idők
ben olyan kevesen találják meg lelki, testi nyugal
mukat.

Még egy gondolatot szeretnénk érinteni. A gyer
meki lélek templomának is az a legnagyobb tiszte
letet követelő szentélye, amely a vallásos érzelmeket 
őrzi. Ehhez csak áhítatos tisztelettel volna szabad 
közeledni mindenkinek. Egyetlen gúnyos megjegy
zés ugyanis, mellyel bárki a vallás magasztos fogal
maira céloz, egyetlen lekicsinylő mosoly, mellyel a 
család egyik tagja a gyermek ártatlan imáját kíséri, 
képes annak hitét azonnal megingatni s a vallásos 
nevelés — évek fáradalmain át összehalmozott — 
kincseit rövid pár nap alatt szétrombolni. Legjobban 
őrizze tehát a szülő gyermekét attól, hogy vallásta
lan környezetbe kerüljön, de ugyanakkor önmaguk
nak se engedjenek meg olyan szavakat, vagy tette
ket, melyek a gyermek vallási érzületére károsan hat
nának. Legyen a család az iskolázás ideje alatt a 
vallástanító nevelésének hangerősítője. Sorakozzanak 
az evangélikus szülők azok közé, akik küzdenek az 
ellen, hogy utcákon, társaságokban, összejöveteleken 
olyan beszéd, olyan gondolkozásmód, olyan lelki 
megnyilatkozások folyjanak, melyek megrontják a 
gyermeket s ezzel elnyomorítják a jövendőt. ír já 
tok fel —  mondja Ravasz László — a könyvek táb
lájára, a lapok homlokára, a színházak kapui fölé, 
mozikon sugároztassátok széjjel fényírással: „Jaj, a 
megbotránkoztatóknak!“  De vésse jó l szívébe min
den szülő a szentírásnak ezt a figyelmeztetését is: 
„Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő háza- 
népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta és rósz- 
szabb a hitetlennél. (I. Tim. 5, 8.)

Hefíerék a váltságdíjjal ellovagoltak, Mihály is néhány ka
tonával a nyomukba eredt. Mi azután lefeküdtünk.

— Reggelre kelve elmesélte édesanyám, hogy az éjjel 
hajnal felé került vissza Hefler. Hozta Joáchim urat, az ap- 
ródokat, Mihály is velük jött. De az már talány előttem, 
hogy mit akart, és elérte-e célját?

— Rámvetette szemét — mosolygott Gyurka. — De amint 
látjátok, it t  vagyok. Terve nem sikerült. Folytassátok!

— Pihenésre — kezdett bele Palkó — elég időnk volt.
Csak késő délután gyűltek össze az uraságok tanácskozásra. 
A pozsonyi hírnököt is behivatták. Én a kandallóba bújva 
hallgattam ki mindent. Hefler haragosan szidta Mihályt, hogy 
becstelen, hitszegő ember. Azután a várúr felbontotta az érsek 
levelét. Hangosan felolvasta. Szelepcsényi tisztelő szeretette! 
köszönti Rothold urat és arról értesíti, hogy március 5-re, 
a beidézett protestáns papok közül sokan megjelentek. Ezeket 
azonmód be is börtönözte. Van elég terhelő tanú ellenük, 
hogy Ítéletük halálos lehessen. De a muránykörnyéki papokra 
nincs ki tanúskodjék. Ezért arra kéri Rothold urat teljes 
tisztelettel, hogy menesszen valakit emberei közül azonnal 
őhozzá, aki ezt a feladatot jó l el tudná látni. Magától ajánl
kozott Mihály, kérni sem kellett. Készségesen vállalta, hogy 
akár rögtön is indul. Amint mondta, ingyen is megtenné, mert 
kész minden áldozatra, hogy az olyan kétszínű embereket, 
mint a Kerekes tisztelendő úr, mihamarabb a bitófán lássa, 
de azért útiköltségre szívesen fogadna egy kis csekélységet. 
Joáchim ötszáz aranyat ígért neki. Egyet azonnal megadott, 
a további négyet pedig úgy Ígérte, hogy az érsek úr adja. 
Mihály megnyugodva kérte, hogy írjon még számára kísérő
levelet. ______ _1____ . (Folytatjuk)
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Kölcsey Ferenc
(Születésének százötvenéves fordulóján.)

A magyar Himnusz kö ltő jé t minden 
magyarnak ismernie kell. Mennyi buzgó 
imádság szállt az egek Urához, mióta 
gyönyörű Himnuszunk mind jobban és 
jobban meghódította a magyar nép le l
két. Magyarságunk bűnbánata, hivatás- 
tudata, hite és reménysége kifejezésre 
ju t  benne. Drága imádság, amit Erkel 
Ferenc zenéjével még nagyobb buzgó- 
sággal hordozunk szívünkben és viszünk 
Isten trónusa elé. E gyik külfö ld i cser
kész világtáborban mondották, m ikor 
sorban hallhattuk a nemzetek him
nuszait és szövegében is ford ítá
sok által olvashatták mások, hogy 
a magyar himnusz szent komoly
sága és gyönyörű dallama való
sággal kiemelkedik a többiek kö
zül és olyan, m int valami igazi 
templomi korálének.

örökké vihartépte, Isten keze 
súlyát hordozott nemzetünk le l
két és h ité t k i tudta volna jobban 
papírra vetni, m int ez a megpró
bált életű, sokat szenvedett és so
kat küzdött kö ltőnk: Kölcsey Fe
renc. Nemzetségéről hőskölteményt 
akart írni. Töredékében mintha az 
egész magyar nemzetet akarná 
megénekelni: „Büszke magyar va
gyok én, keleten nőtt törzsöké 
fámnak — Nyugoti ég forró ke
belem nem tette hideggé. — M íg
nem az elkom orult sorsnak nyila 
dúlva lecsattant — S könnypatak 
áradozott a bánat-ölelte terem
ben . . . “

Kicsiny gyermek vo lt még, m i
ko r szüleit egymásután elveszí
tette. Fiatalkorában himlő követ
keztében félszemére megvakult.
Bár tanulmányaiban a debreceni 
kollégiumnak és jog i egyetemnek 
mindenkor a legelső tanulói közé 
tartozott, mégis szülei nélkül és 
anyagi gondok között küzdve vé
g ig ifjúko rá t, ragyogó tehetsége 
nagyon sok ko rlá t közé volt 
szorítva. — Ez sokszor búsko
morrá tette őt. Családi birtokán élt, m i
ko r már pesti törvénygyakorlatát elvé
gezte. Nem szerette a jog i pályát. Író i 
képességét hamarosan felfedezte ő maga 
is, de korának híres írója, Kazinczy Fe
renc is. Kora legnagyobb részben nem 
tudta őt megérteni, mert kemény k r i t i 
ká já t nem szívelték. Po litika i pályára is 
e lju to tt, ahol különösen parlamenti be
szédeivel tűnt ki. Nagyszerű szónok volt. 
De mivel ellenzéki álláspontjáról le nem 
tért, kénytelen vo lt lemondani mandá
tumáról. Fá jt néki az is, hogy az általa 
hirdetett igazság nem ta lá lt mindenütt 
megértésre. Később a Magyar Tudomá
nyos Akadémiában titká r is lett. I t t  is 
gyönyörű beszédeket mondott. A magyar 
művelődésnek és költészetnek nagy szó
szólója ő. Berzsenyiről mondott emlék
beszédében ma is megszívlelésre méltó 
szavai vo ltak: „Való, a költészet jótétei 
nem éppen kézzelfoghatók. Akarjátok, 
hogy csak az érdemeljen figyelmet, ami 
gyermekeitek kenyerét bőven adja meg? 
Ó, úgy — az egyszeri író szerint — a 
kerekes rokka felta lá lója minden Hőmé

rők  fe lett fog állani! De gondoljuk meg: 
az ember nemcsak testi, hanem szellemi 
lény is egyszersmind. M i lenne az em
beriség, ha vadállatként egyedül élelem 
után futkosna? s mi lenne a nemzet, 
mely egyedül kalmárkodó nézetek után 
indulván, az egész természetet csak k in 
cses ládának tekintené s a csillagok ez
re it csak arra valóknak, hogy portékás 
hajója útát igazgassák?“

E sorokból is k itűn ik , hogy az em
beri lelki hivatásnak és a nemzeti 
életnek volt az igazi költője. V e r
sei közül a legértékesebbek azok, me
lyeket hazája, nemzete sorsáról írt. Cso
dálatos tűz és lendület van ezekben. 
Olvassuk őket és tanuljunk belőlük. A

Himnuszon kívül ilyen a Zrínyi dala, 
Zrínyi második éneke, Fejdelmünk 
hajh . . . ,  Rákos, Huszt, Drégel.

Az ember magasabb rendű, le lk i h i
vatásáról és erkölcsi rendeltetéséről leg
inkább az unokaöccsének, Kölcsey Kál
mánnak ír t intelmeiben, a Parainesis-ben 
elmélkedik. A maga korának bölcselke
dése és hite szempontjából rendkívülit 
a lko to tt ebben az írásában. Ma is sokat 
tanulhat belőle és épülhet ra jta  ifjúsá
gunk. Istenben bízó és Isten felséges
ségét csodáló hitéről is van ebben b i
zonyság, mely korának protestáns, re
formátus gondolkozását tükrözi is.

Kölcsey Ferenc Sződemeteren, Közép- 
Szolnok vármegyében 1790. augusztus 
8-án született ősi nemesi családból. Cse- 
kén, Szatmár megyében halt meg 1838. 
augusztus 24-én. Szatmár megye meg
festette képét, Szatmárnémetiben szép 
fehér márványszobrot emeltek neki. Ma 
még oláhok uralkodnak ezeken a helye
ken és így nem zarándokolhatunk el, 
hogy a magyar Himnusz írójának szülő
házát megkoszorúzzuk. De mi azért há

lá t adunk Istennek igazi magyar éle
téért, költő i tehetségéért és külön is 
magyar imádságunkért, a Himnuszért.

Itt zés Mihály.

Jöjj k i és á llj meg . , .
Illés prófétának mondta ezeket a sza

vakat az Isten. Annak az Illés prófétá
nak, akit kedvelt, ú tja in  vele já rt és 
általa csodákat tett. így  történhetett meg, 
hogy a sareptai özvegy korsójából nem 
fogyo tt ki az olaj, vékájából a liszt, 
fgy történhetett meg, hogy a v ilág tö r

ténelem legkülönösebb párbajában, 
mely a Karmel hegyén játszódott 
le, a próféta győzött.

Isten Illést a Hóreb hegyig 
vitte, ahol a próféta egy barlang 
mélyén keresett menedéket. Ebből 
a barlangból hívta őt k i . . .  Jöjj 
k i és á llj meg ezen a hegyen, az 
Ür előtt. Illés az Istennel ta lá l
kozik. Ezt a találkozást olyan re t
tenetes szélvihar előzi meg, amely 
hegyeket szaggat meg és kőszik
lákat hasít szét. Ezt a találkozást 
földindulás készíti elő és borzal
mas tűzvész, mely felperzsel m in
dent, ami útjába kerül.

Isten m inket is sokszor meg
szólít: Jöjj ki és álli meg előttem. 
Jö jj k i a bűneid, az önzésed, a 
tisztátalan gondolataid, az erkölcs
telenséged barlangjából és á llj meg 
előttem! Á llj szemtől szembe. Á llj 
meg előttem fedetlen fővel a lé
lek mezítelenségével! Látni akar
lak, tudni akarom milyen vagy! 
Ne menekülj és ne bújkálj előlem! 
Ne álcázd el magadat az álvallá
sosság, az álkegyesség, a farizeus
kodás, a böjtölés bohóc ruhájába! 
Nézz nyíltan a szemembe.

És Isten ekkor megkezdi a 
maga rettenetes tisztító munkáját. 
Isten munkájának ez a szakasza 
hasonlít ahhoz a szélviharhoz, mely 
hegyeket szaggat meg és kősziklá
kat hasít szét. Hasonlít a fö ldren
gés robajához. A kko r érezzük meg 

ennek bekövetkezését, m ikor önzésünk 
és bűnünk nyom orult világának funda
mentuma meginog és rettenetes robajjal 
dől össze mindig azzal fenyegetve, hogy 
magunk is a rom ok alá kerülünk. Ha
sonlít a széltől táp lá lt tűzhöz, mely fe l
perzsel és korommá éget házakat, er
dőket, meghajlítja a kiedzett acélt és 
ú tjá t csak hamú és korom  jelzi. A kko r 
érezzük ezt, m ikor Isten vádoló szava 
valósággal felperzsel bennünket. És ez 
a rettenetes tisztító  munka mégiscsak 
kegyelemmel teljes mentő munka.

Isten találkozásra hívja az embere
ket, nemzeteket. H ívja a tisztánlátás 
hegycsúcsára, ahol magasság és mély
ség bontakozik ki, a belső látásnak egy 
olyan megdöbbentő panorámája, mely 
összetör és megaláz.

Azt mondja az ige, hogy a ta lá lko
zás után Isten halkan és szelíden szól. 
Am ikor a fekete gom olygó felhők szét
oszlanak, elül a szélvihar, elcsendesedik 
a föld dübörgő morajlása, kialszik a 
pusztító tűz, megszólal halkan és sze
líden az Isten: Gyermekem vagy, meg-

Kölcsey Ferenc
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vá lto tta lak  téged, k ihu lló  vér drága árát 
fizettem  érted. Jöjj közelebb, maradj 
nálam és velem. Légy mindig a gyer
mekem! 1

Ügy lehetsz Isten gyermeke, ha tom 
boló viharok keserves próbáján át is 
az akarsz maradni. Hallgasd csak, hív 
az Isten: Jöjj k i és állj meg előttem.

Fülöp Dezső.

N yári vetés.
Az idei nyáron minden evangélikus 

ember örömmel olvasta a Harangszót. 
Majdnem minden számban találtunk be
számolót ifjúsági táborról, fe lnőttek 
h itm é ly itő  konferenciájáról, baráti moz
galom evangelizációjáról, leányok gye- 
nesdiási evangelizációjáról, pedagógus 
evangelizációról, Fébé konferenciáról 
stb. Az idei nyáron az Ige magvetésére 
á ldo tt alkalmakat készített az Ür.

A KIÉ Fonyódra fiatal papokat és 
tan ítóka t hívott össze, vezetőképző tá 
borra. — Sok gyülekezetünkben azért 
nincs ifjúsági munka, mert a pap és a 
tan ító  nem tudnak k ijönn i egymással, 
így táborunk kétféle célt szolgált: egy
részt össze akarta barátkoztatni a fia ta l 
papjainkat és tanító inkat, másrészt pe
d ig  az ifjúsági munkában tapasztalható 
sok hozzánemértésen és melléfogáson 
szerettünk volna segíteni.

M ár az első cél is sokak előtt k iv i
hetetlennek látszott. Akadályt gö rd ít
he ttek  volna az anyagi ügyek is. Azon
ban Isten előkészítette a ta la jt. Száz
nál több jelentkezést kaptunk az ország 
minden részéből. Hálával gondolunk az 
egyházkerületek Püspökeire és az egy
házmegyék espereseire, valamint egye
temes egyházunkra, hogy jelentős anya
gi támogatásukkal lehetővé tették a tá 
bor megrendezését.

Első este talán furcsa érzéssel fe 
küd t le egymás mellé egy-egy sátorban 
az egymást először lá to tt és egymás 
számára még idegen pap és tanító. De 
a másnap reggel kezdődő b ib liakörök 
meleg baráti levegője elszakíthatatlan 
baráti kapcsolatokat teremtett. Isten 
Lelke eltüntette az emberi gyarlóság 
által emelt ellentéteket. — Az első na
pokban még többek szemében feltűnő 
vo lt és rendkívüli dolognak ta rto tták, 
hogy egy éppen behívót kapott tan ító 
nak egy pap viszi a csomagját az á llo 
másra. —  Hamarosan rá jö ttünk m ind
nyájan, hogy feladatainkat Istentől kap
tu k  és egyéni kis ügyeink, sértődékeny- 
ségünk, érzékenységünk nem akadályoz
hatja meg Isten országának az építését. 
Felelősek vagyunk egymásért papok és 
tanítók és felelősek vagyunk a ránk
bízott ifjúságért. Adja Isten, 'hogy a 
megindult barátságot az élet, a bűn 
soha ne tudja kettészakítani.

Több vezető ebben a táborban látta 
meg az ifjúsági munka igazi célját. „Az 
én gyülekezetemben — mondta egy f ia 
tal pap — háromszor indult meg az i f 
júsági munka, de soha nem sikerült. 
Most ezen a táboron jöttem rá, hogy mi 
a baj. Én a B ib liá t későbben akartam 
bevinni a munkába és közben Jézus 
Krisztust egészen kihagytuk a munká
ból. Most már látom, hogy az Igét nem

hátrahagyni kell, hanem azzal kell kez
deni.“  — Egy másik fia ta l vezetőnk az
zal búcsúzott, hogy: „ . ..e d d ig  béres
voltam, de mostantól kezdve pásztor 
szertnék lenni, Isten nyájának a pász
tora.“  — „Nyugtalan lélekkel megyek 
el — mondta egy másik — nyugtalaní
tani fog minden minden pusztuló fia ta l 
lélek, akikkel eddig nem törődött senki 
és nem törődtem én sem. Köszönöm a 
tábornak ezt a nyugtalanságot.“

Am ikor a tábort elkezdtük a külső 
körülmények nem voltak kedvezők. 
Épen megkezdődtek a katonai behívá
sok. A sátrakat szakadó esőben vertük 
fel. Megtörtént az is, hogy valaki épen 
a tábortűznél egy vidám jelenetet mu
ta to tt be, de amikor befejezte, nem tud
tunk nevetik, mert a táviratpostás a ka
tonai behívóját kézbesítette. M egtörtént

Egyházi énekeink 
múltjából.

X III.
Jakab 5, 13— 14. 

Bizony rá ille tt ez a fenti b ibliai tex
tus azokra az esztendőkre, mik élteitek 
1536-tól, Gálszécsi énekeskönyvétől 1570- 
ig. Ez a 35—40 esztendő a magyar re
formáció küzdelmes megszerveződésé- 
nek s örvendetes gyarapodásának, meg
szilárdulásának, szenvedésekkel, öröm ök
kel teljes időszaka. A magyar reformáció 
szenvedett, örült, zsoltárt énekelt.

Énekszerzők teremnek szerte az o r
szágban, névtelen hegedősök hegedűjén 
szárnyra kapnak a zsoltárok. Az iroda
lomtörténet 70—80 író nevét s énekeit 
gyűjtötte össze, emellett sok névtelen 
énekét. Egy Batizi András, Batthyány 
Orbán. Dévai B iró Mátyás, Dézsi And
rás, Erdősi Sylvester János, Hartyáni 
Imre, Méliusz Péter, Nagybánkai Má
tyás, Németi Ferenc, Skaricza Máté. Sze
gedi Gergely, Szegedi Kiss István, Szká- 
rosi Horvát András, Sztárai M ihály, Ze- 
leméri László neve összeforrt a re fo r
mációval, de hozzánőtt Tinódi Sebestyén 
minden históriás dala, mikre alkalmaz
ták az énekírók emberöltők után is éne
keiket. Rövid életű vo lt Székelv István 
1538-as énekeskönyve, Huszár Gál 1560-as 
és 1574-es szertartáskönyve, gráduálja.

Ily  tekintélyes számú író énekeiből 
válogathatott Szegedi Gergely készülő 
énekeskönyve számára. 1562-ben kiadott I

A tiszántúli és erdélyi reformáció á t
ható ereje az oláhok közt is megpróbál
kozott: oláh énekeskönyvet á llíto tt össze 
Méliusz, Szegedi és az akkor még ref. 
Dávid Ferenc, — 1570 táján. — Ez a 
könyv el is terjedt Erdélyben. A po li
tika i változások, az oláh pópák kétszí
nűsége m iatt az egész próbálkozás meg
hiúsult. de az oláh énekeskönyv Agyag
falvi Sándor Gergely kéziratában 1642- 
ből megmaradt (Debreceni ko ll. kvtár,

az is, hogy egyik-másik előadónk a vo
natleállítások m iatt nem érkezhetett meg, 
vagy amelyik előadónk már o tt volt, 
nem tudott visszautazni. M egtörtént az 
is, hogy a reggelit csak 10 órakór kap
tuk meg. Azért mégis minden nagyon 
jó l ment. Meg kell mondanom, — mon
dotta egy résztvevőnk, — hogy az utolsó 
napig kétkedő szívvel néztem a tábor 
elé. S nagyon-nagyon megszégyenültem. 
Ügy látom, hogy az Ür nagy munkát 
akar végezni ezen a munkamezőn. Ha 
elindulunk ezen az úton, amelyet Urunk 
m utatott e pár nap alatt, csodálatos éb
redés indulhat meg a magyar földön.

Amíg paraszt ifjúságunk aratott, ad
dig vezetői között magvetést végzett az 
Ür. Bárcsak gazdag lenne az aratás.

Bonnyai Sándor. 66

egy kisebb énekeskönyvet, ami elveszett. 
1566-ban jelent meg a váradi, Méliusz 
sógorának. —  Literátus Imre — szerkesz
tésében (S. Szabó József cikke szerint 
Debreceni Szemle, 1929. 350. lap). 1569- 
ben egy nagyobbat szerkesztett Szegedi, 
ahogy írja : „Egyben szedögettetött és 
megöregbittetött, megemendált Énekes
könyv, melyből szoktanak az Ürnak di
cséretet mondani az anyaszentegyház
ban." — Ebben már 131 éneket találunk: 
„psalinusokat (zsoltárok), énekeket (d i
cséretek)“ .

Luthertől 11 énekszöveg van 9 dal
lamra jelezve:

1. Atya Isten tarts meg minket (254).
2. Bűnösök, hozzád kiáltunk (349).
3. Erős várunk nékünk az Isten (256).
4. Hiszünk egy bizony Istenben. (A 8. 

egyszerűsítve.)
5. Jer, mi kérjük Szentlelköt (két fo r

mában).
6. Krisztus mi bűneinkért =  Krisz

tus adaték halálra (207).
7. Mi Atyánk, ki vagy mennyégben 

(27.), két fordítás.
8. Mi hiszünk mind egy Istenben. 

Régi dunántúli 136.
9. Ó Ür Isten, tekints hozzánk (Üj 

Zengedező 373).
Ezek közül a 2., 4., 5., 6., 8., 9. Luther 

első énekeskönyvében jelent meg 1524- 
ben. az 1. 1539-ben, a 3.-ról a következő 
számban beszélünk. A Bűnösök hozzád 
kiáltunk (349.) nálunk az E ljö tt hoz
zánk az üdvösség dallamára van jelezve, 
szép dallamát W alther János dolgozta 

I fel. íme:

66. ének) oláh fordításban magyar nóta- 
jelzéssel. E 66 ének közt o tt van a Luther
ének Mennyből jövök most hozzá
tok =  Vom Himmel hoch da komm ich 
her . . .  oláhui előbb, mint magyarul, 
mert csak 1642-ben jelent meg_ először 
Luther éneke magyarul. Valószínű Heltai 
Dávid német kapcsolatai révén kerü lt 
az oláh énekesbe a Mennyből jövök.

Elefánty Sándor.
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Egészségvédelem .
Irta : dr. Ittzés Zsigmond.

„Mens sana in corpore sano.“
A fent olvasható latin mondás ezt 

je lenti: „Egészséges testben egészséges 
lélek.“  („Egészséges“  helyett „ép“ -et is 
szoktak mondani.)

E fö ld i életben az emberi test, — 
pontosabban az agy a lélek lakóhelye, 
ahol azt egyensúlyában betegségek, testi 
és le lk i bajok megzavarhatják, de ahon
nan k ilako lta tn i csak a halál képes.

A testet a lé lektől úgy elválasztani, 
hogy i t t  a földön mindegyik külön fo ly 
tathassa életét, nem lehetséges. —  V i
lágos ebből, hogy, —  mert együtt é l
nek, egymásra is vannak utalva, s ezért 
hatással is vannak egymásra. Ha a test 
akár veleszületettségénél fogva nem 
egészséges, akár fejlődése folyamán, 
akár szerzett bajok, betegségek, bal
esetek következtében megromlik, — 
megszenvedi ezt többé-kevésbbé a lélek 
is. Viszont ha a lélek betegszik, vagy 
rom lik  meg, nem vonhatja k i magát an
nak hatása alól a test sem.

Példákkal világítom  meg a mondot
takat. A vérbajt a világra magával hozó 
csecsemő idegrendszere legtöbbször 
gyengén, vagy hiányosan fe jlőd ik, s 
ezért az ilyen gyermek le lki életében 
beteges hajlamúnak mutatkozik, ennél
fogva szellemi képessége is korlátoltabb 
lesz, m int az egészséges szervezettel v i
lágra jö tt  csecsemőé. — A rosszul táp
lá lt gyermek fejlődésében visszamarad, 
csontgyenge, angolkóros, esetleg víz
fe jű lesz; le lk i fejlődése is visszamarad, 
néha egész a butaságig. — Baleset is 
okozhat le lk i károsodást; fejsérülés, agy
rázkódás, le lk i megrendülés (idegsokk) 
járhat maradandó szellembeli fogyatko
zással. Ha meg a lélek károsodik valami 
okból, pl. letér a jó  útró l főleg rossz 
példák nyomán, az ilyen egyén gondol
kozásában, cselekedeteiben lépten-nyo- 
mon beleütközik a tízparancsolatba és 
nemcsak lelke tisztasága, épsége ju t ve
szélybe, hanem testi egészsége, épsége 
is szenved általa.

Ezért beszélhetnénk külön a lélek 
egészségvédelméről és külön a test egész
ségvédelméről. Az elsőnek szolgálatában 
áll ez a mi kedves lapunk is; minden 
cikkéből okulhatunk és tanulhatunk, — 
hogyan óvhatjuk meg lelkünk tisztasá
gát, épségét és hogyan készíthetjük elő 
lelkünket a fö ld i élet folyamán a tú lv i- 
lági életre. Ezzel a kérdéssel tehát e c ikk 
sorozatban behatóbban foglalkoznunk 
nem lenne helyén való. A mi tá rgykö
rünk egyébként is valamivel szűkebbre 
szabott, sem mint azt a címből követ
keztetni lehet, mert az egészségvédelem 
tárgykörébe tartozó egyes fejezeteket, 
pl. örökletes bajok megelőzését, a nemi 
élettel kapcsolatos egészségvédelem, a 
szervezett hatósági egészségvédelem is
mertetését, stb., amelyek tárgyuknál vagy 
természetüknél fogva egyházi lapban 
részletes taglalással a lig  foglalhatnának 
helyet, i t t  alig tárgyalhatjuk, — egyik
másikra legfeljebb majd röviden uta l
hatunk.

M ár az eddig mondottakból is v ilá 
gosan k itűn ik, m ily  nagy előny szár
mazik abból,- ha az egészségvédelem ú t
ja it, módjait megismerjük, ha megta

nuljuk, hogyan kell élnünk, hogyan kell 
megteremtenünk az egészséges életmód 
feltételeit, — ha megismerjük a ta la j, a 
levegő, a víz, a nap, a lakás, a táp lá l
kozás, a ruházkodás, a munka, a szóra
kozás befolyásának törvényszerű hatá
sát az egészségre; ha tudjuk, m ilyen ár
talmakat, minő helytelen és rossz szo
kásokat kell kerülnünk, hogy egészsé
günket biztosíthassuk.

M ily  sok nyomorúságtól, fá jda lom tó l, 
le lk i és testi szenvedéstől szabadulna 
meg az emberiség, ha az egészségtani 
ismeretek közös kincsévé válnának, s ha 
az egészségvédelem szabályait és paran
csait szülő és gyermek, fiatal, fe ln ő tt 
és öreg betartaná és betartatná.

Az élet a maga szépségeivel, csodái
val oly sok örömet, élvezetet, szórako
zást, de főleg a sokféle munka o ly  sok 
gyönyörűségét kínálja  és nyújtja  felénk, 
hogy ha azokkal józan mérséklettel é l
nénk és egészségünket minden ba jtó l és 
károsodástól megóvni igyekeznénk, szeb
bé, gondtalanabbá, boldogabbá tehet
nénk e fö ld i életet.

De nehogy félreértés legyen, — ez
zel nem azt akarom elhitetni a kedves 
olvasóval, hogy a földre paradicsomi 
életet lehetne varázsolni, vagy hogy ta 
lán az ókorban megálmodott e liz ium i 
boldog és gondtalan életet lehetne meg
valósítani. Hova jutna az emberiség, ha 
csupa öröm, vidámság lenne osztály
része, ha az élvezetek garmadája n yú j
tana számára kimeríthetetlen lehetősé
geket?! — Mindez megszokottá, m in 
dennapivá válnék, s az egyhangúságot 
végül is megúnná az ember és a sok „ jó “  
kárára lenne. Nem hiába mondják: „A  
sok még a jóból is megárt.“  Kell az, 
hogy nap-nap után nemcsak a munka 
gyönyörűsége, hanem terhe is, időnként 
pedig a bajok, megpróbáltatások elszen
vedése tegye edzetté és fogékonnyá a 
le lket és testet a szépnek, a jónak meg
ismerésére és befogadására.

Ide vág klasszikus költőnknek, Arany 
Jánosnak „Enyhülés“  című szép kö lte 
ménye:
„Kél és száll a szív viharja, mint a tenger

vésze;
Fájdalom a boldogságnak egyik a lka t

része.
Az örömnek levegőjét megtisztítja bánat; 
A k iza jlo tt búfelhőkön szép szivárvány

támad.“
Mégis, — az a sok baj, betegség és 

fájdalom, szomorúság és bánat, nyom o
rúság és ínség, az a sok anyagi és er
kölcsi kár és gond, ami az egészség 
megromlásából, eltékozolásából szárma
zik, —- kell, hogy gondolkodóba ejtsen 
és arra késztessen minden vallásos, ha
zafias magyart, hogy azt a drága k in 
cset, aminek Isten kegyelméből mindenki 
részese lehet, s amit egészségnek neve
zünk, kötelességünk megoltalmazni m in 
den káros behatástól, megvédeni m in 
den külső és önmagunkból származó 
lelki-szellemi, testi-anyagi ártalomtól.

A következőkben sorra tárgyalni fo g 
juk  az egészséges élet feltételeit, m ind
azokat a tényezőket, amelyek egészsé
günkre előnyösek avagy hátrányosak.

Adja Isten, hogy olvasóink lelkében 
e tanítások termékeny talajra találjanak, 
s azokat necsak elolvassák, hanem meg 
is tartsák, és nemcsak a saját, hanem 
hozzátartozóik életében is gyakorlatilag

rendszeresen alkalmazzák és alkalmaz
tassák!

Az egészségvédelem tárgyköre igen 
nagy kiterjedésű, ezért iparkodunk a lap 
korlá to lt terjedelmére és az olvasók igé
nyeire tekintettel mondani valónkat úgy 
összesűríteni, hogy az ne menjen a köny- 
nyen érthetőség rovására, viszont m in 
den, gyakorlatilag fontos kérdést fe l
öleljen, amint ez k itű n ik  abból az alábbi 
felsorolásból, amely tárgyunk felosztá
sát részletezi:

1 A isi3j
2. A víz. (Vízellátás.)
3. A levegő. (Légkör, éghajlat.)
4. A nap.
5. A lakás. (Építkezés, padlás, tűz

biztonság, fény, világítás, fűtés, hűtés, 
takarítás, szellőztetés, szennyvíz, ürü lék
eltávolítás.)

6. A táplálkozás. (Kert, piac, élés
kamra, pince, konyha, főzés, sütés.)

7. A ruházkodás.
8. A munka. (Tanulás.)
9. A szórakozás. (Játék, olvasás, ed

zés, testgyakorlás, sport, stb.)
10. A közlekedés. (Utazás.)
11. A betegségek.
12. A fertőző betegségek. (Népbeteg

ségek.)
13. A balesetek.
14. A mérgezések.
15. Törvényes intézkedések. Rendele

tek. (Elsősegélynyújtás; helytelen szoká
sok. kuruzslás.)

16. Az emberi egyes korcsoportok kü 
lönleges egészségvédelme.

17. Egészségügyi statisztika.
(Folytatása következik.)

Apró történetei*.
Ne panasxlcottf minőig.
Egy lelkész meglátogatott egy bete

get. Hiába akarta azonban vigasztalni, 
szóhoz sem jutott, mert a beteg örökké 
panaszkodott. Végre közbeszólt a lel
kész: „Hallja barátom, ha az ember tö
viseken fekszik, akkor ne mozogjon 
folyton, mert azzal csak rosszabb lesz!"

Lói szett.
Egy anya azt mondotta egyszer kis

fiának: „Ma vasárnap van, nem szabad 
az utcán játszani a karikával. Eredj a 
hátsó kertbe, ott játszhatsz." „Mama 
— kérdezte a kisfiú —  a hátsó kertben 
nincs vasárnap?"

FOGÖDZATOK!
Fogódzatok meg jól —  emberek 
Mert orkán támad, ítéletidő 
— Nektek üzenek —  gyökerek 
Hisz a sorsunk számonkérni jő. 
Fogódzatok meg jól, ti gyökerek 
Egymásba kulcsolt, rögbe vájt marok

kal —
Ne sápítozzatok a levelek sorsán,
Tépje csak a szélvész, haragvó joggal.

De ti fogódzatok meg rettentő dacosan, 
És ne gondoljatok senki másra,
Hisz tán nem vihar, csak őszi hervadás

van
S a levelek értek meg a pusztulásra!

Balikó János,
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OLVASSUK A BIBLIÁT

A m it é n  a d h a to k .
Augusztus 18. Elfogadom beszédét. 

Ján. 17, 15—17. Ez a kiindulás, az alap. 
Minden más kísérletemmel, Isten-keresé
semmel zsákutcába jutok. Az élet é r
telme, a bűn és megváltás kérdése fe le tt 
való tépelődéseimmel halálra gyötörhe
tem magamat, nerp fogok világosságra 
ju tn i. Az első lépés, az abc ez: e lfoga
dom Isten beszédét. Nem kezdhetek ad
dig semmit a bibliával. É jjel, nappal 
nyitva lehet az asztalomon, belevakul
hatok az olvasásába, lepecsételt t ito k  
marad a számomra, nem mond semmit. 
A k i előbb bizonyítékokat keres, az nem 
fog  világosságra ju tn i, de aki előbb el
fogadja, az e lő tt beigazolódik Isten be
szédének minden szava.

Augusztus 19. Őhozzá közeledem. Ja
kab 4, 8. M ilyen messze vagyok az Is
tentő l! Mi minden elválaszt Tőle! E li- 
bém áll a világ, tehetetlenségem, a bű
nöm. Istenhez ju tn i, elérhetetlen cél a 
számomra. Ütat akarok nyitn i egy szik
lán át nyom orult erőmmel, nevetséges 
szerszámokkal. Szemembe kacag a világ, 
a bűn: m it erőlködsz? Vállalkozásom 
még sem reménytelen. Csak fel ke ll f i 
gyelnem a túlsó oldalon hatalmas erők 
vájják, tö rik  a sziklát. Készítik az alag
utat. Isten közeledik felém. Ezért ju 
tok  el bizonyosan Hozzá. Útban vagy 
már? Meg ne tántorodjál, Ö bizonyosan 
jön!

Augusztus 20. Őreá bízom magamat. 
Zsolt. 50, 14— 15. Hozzá menekülök m in
den gondommal, tanácstalanságommal, 
mert Ö ígéretét beváltja. Nem utasít el 
kérésemmel, hiszen önként kínálja fel 
segítségét. A tya i kezébe helyezhetek 
mindent. Oda tehetem és csakis egyedül 
oda az én sok bűnömet. Legyen ez azon
ban maradéknélküli, feltétlen gyermeki 
odaszánás, odaajánlkozás. Bűnöm, nyo
morúságom mélységei nem rémítenek. 
Nem a veszedelmeket figyelem, de atyai 
szemébe nézek bele. Tudom, hogy sze
rető keze emel, h i  roskadok, talpra állít, 
ha elbukok, fe lfog  kárhozatbazuhaná- 
somban.

Augusztus 21. Őreá építek. I. Ján. 2,
15—  17. Nádfedeles kis házikó, vagy ma
gas palota tartósságát, szilárdságát a 
fundamentum határozza meg. összedőlt 
házak, sőt egész magyar falvak szo
morú képét lá thattuk a közel múltban. 
Nem vo lt szilárd alapjuk, nem tudtak 
dacolni az árvízzel. Életünknek is kell, 
hogy vihartá lló  fundamentuma legyen. 
Mennyi mutatós, de silány, életveszélyes, 
rozoga házat láthatunk itt is! Igénk ezek 
fe lett hirdet íté letet: világ szeretetének 
homokfövenyére épített házak össze fo g 
tok dőlni! „Épüljetek fel lelkiházzá.“ 
1. Pét. 2, 5. Foltozgatás, tatarozás nem 
óv meg a veszedelemtől. Az alaptól 
kezdjük. Őreá építsünk.

Augusztus 22. Öt szeretem. I. Ján. 4,
16—  17. M ie lő tt a világ lett, már szeretett 
engem, fe lve tt az ő üdvözítő tervébe. 
Teremtő munkájának, világkormányzá
sának célja e terv megvalósítása. M in 
den mi tö rtén t és történni fog, ezt szol
gálja. Egyesek, nemzetek benne vannak 
Isten szeretetének üdvözítő tervében. 
Naponként kö rü l vesz. E zt a szeretetet

viszonozni nem annyit jelent, m int Is
tennek kedveskedni, hálálkodni, hanem 
benne, belőle élni, vele átitatódni. „Im á 
dom én a nagy szerelmet, mely Jézus
ban a földre szállt, Belémerülök m it se 
kérdve, Az Úr szerelme tengerébe.“

Augúsztus 23. Néki szolgálok. Zsid. 
12, 28. Istennek szolgálni, nem kívü lrő l 
jövő kényszer, külső parancs, hanem 
belső kényszer. Isten iránti szeretetem 
szolgálatomban lesz láthatóvá. Pál apos
to l az ő fáradhatatlanságát, sok tűrését, 
így indokolja: „Krisztus szerelme szo
rongat m inket.“  II. Kor. 5, 14. Ez a 
szolgálat nem jutalomraváró, érdemeket 
gyű jtő  szolgálat, de a Krisztusban meg
tapasztalt kegyelem természetes gyü
mölcse, látható megnyilatkozása az éle
temben. Ez a szolgálat éppen ezért nem 
keserűséggel felhánytorgatott teher, 
gyötrelmes kereszt, béres sors, hanem 
„gyönyörűséges iga“ .

Augusztus 24. Dicsőségét hirdetem. 
I. Péter 2, 9— 10. Épérzékű ember nem 
feledkezik meg az ő jó tevő jérő l, de 
minden alkalmat felhasznál arra, hogy 
jóságáról, nagyságáról mások e lő tt be
széljen. Ismerünk embereket, akiknek 
ajkán kifogyhatatlan ez a dicséret, hogy 
ne szólna hát akkor ajkunkon a dicső
ségmondás A rró l, aki a sötétségből v i
lágosságra, a halálból az életre hozott ki 
minket. Felelősségteljes az én helyze
tem ebben a világban, mert nemcsak 
szám beszédének, de életemnek is Isten 
dicsőségének hirdetőjévé kell válni. Én 
magam eltűnök munkámmal, sikereim 
mel s ez a dicsőség lesz láthatóvá, be
szédessé én rajtam.

Rőzse István.

K A R C OL A T OK

örvendetes—szom orú !
örvendetes, hogy evangélikus 

ifjúságunk körében szerte meg
mozdulás tapasztalható.

örvendetes, hogy sok helyen 
maga az if jóság követeli a komoly 
alapon folyó ifjúsági munkát.

örvendetes, hogy számos helyen 
találunk már bibliás ifjúságot.

De:
Szomorú, hogy még igen sok 

gyülekezetben egyáltalán nincs if
júsági munka.

Szomorú, hogy számos ifjúsági 
egyesületben még mindig csak a 
világi szórakozás az egyetlen ösz- 
szekötő kapocs.

Szomorú, hogy sok helyen még 
mindig baptistának csúfolják az 
ifjúság bibliát-olvasó, komoly tag
jait.

Tolna-Baranya-Somogy-Zala ifjúsága
készüljetek augusztus 30-tól szeptember 
5-ig Fonyódon KIÉ tábor lesz. Minden 
evangélikus ifjúnak  o tt kell lennie! É r
deklődjünk vagy a Lelkészi H ivata lok
ban, vagy a KIÉ Központjánál, Buda
pest, VIII,, Horánszky-út 26.

H E T I  K R Ó N I K A
Egyre jobban szembetűnő Románia 

kétszínű po litiká ja . Magyarország köve
telései bármilyen módon kielégülést 
nyernek, ír já k  a kü lfö ld i lapok. — Bossi 
román követ fé lórát tá rgya lt Telekivel 
és Csákyval, de még nem vo lt komolyan 
szó az erdélyi kérdésről. Csáky kü lügy
miniszter kezdeményező lépést te tt Buka
restbe kü ldö tt emlékiratával. Bukarest 
Berlinbe kü ldö tt emlékiratot. Berlin kez
di megelégelni Bukarest huza-vonáját a 
magyar és a bolgár kérdésben. —  Á llí
tólag a bolgár és a román k irá ly  egy 
dunai hajón találkoztak. — A nagy olasz 
offenzíva fontos eredményeket é rt el a 
Brit-Szomáli földön. M ár az ellenség fő 
hadereje ellen támadnak az olaszok. — 
A németek a La Manche csatorna fe le tt 
nagy légi csatában mérkőztek meg va
sárnap és hétfőn az angolokkal. E kkor 
173 angol repülőgépet lő ttek le és csak 
38 német gép veszett el. — A végsőkig 
kiéleződött az angol-indiai viszály. — 
Angol-orosz-török egyezményt szeretne 
létrehozni Anglia.

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ

Szentháromság u. 13. vasárnap.
Jób 5, 17— 19.

Ugyanazt mondja mint a Zsid. levél 
12, 6. Ezért Isten kezéből kell vennünk 
mindent, még a megpróbáltatásokat is. 
Aki aztán megalázkodik a keresztek 
alatt, azt Isten fel is magasztalja majd. 
ő a szabadító és gondviselő.

A d j u n k  h á l á t :  
hogy mindezideig velünk volt az Clr 

egyéni és nemzeti életünkben,
hogy betegségünk és meglátogatott- 

ságunk napjain nem hagyott magunkra 
bennünket,

hogy a megkísértetésből a kimeneke- 
dést is megadja.

K ö n y ö r ö g j ü n k :  
hogy el tudjuk hordozni azt, amit 

Isten reánk mér,
hogy hozza el számunkra a gyógyu

lásnak és a szabadulásnak a napját, 
hogy így boldogok lehessünk úgy, 

ahogyan az ige beszél a boldogságról.

H Í R E K
Ág. A leányegyházközségben a csa

ládvédelmi szövetség, A llru tz  Henrikné, 
Gold Jánosné, M üller Andrásné és M ü l
ler Fülöpné fáradozásával szép vándor
bölcsőt szerzett be. A napokban keresz
te lték a vándorbölcső első lakó já t az 
ági templomban Vogel János kovács, 
levente segédoktató és Reitinger Anna 
szép, egészséges kis fiát. Kívánjuk, hogy 
a vándorbölcső evangélikus hitünkhöz 
és hazánkhoz hű fiakat ringasson, akik 
soha el nem fe le jtik  a negyedik paran 
cs M atot. . , , . - i____ y



„frunúatuii ^rot.Lap'* 
Kiadóhivatala

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Születés. Ágoston József pápai kán
to r-ta n ító t és feleségét Rátz Katalint 
Isten a második fiúgyerm ekkel áldotta 
meg, k i a keresztségben B a l á z s ,  J á 
n o s  nevet nyerte.

Esküvő. D. Kapi Béla püspök, titkos 
tanácsos és neje Hegedűs Katalin leá
nyát, K l á r á t  augusztus 17.-én este fél 
7 ó rakor vezeti oltárhoz a győri temp
lomban Krompacher József ny. számv. 
főtanácsos és neje Ziegler Erzsébet fia, 
d r .  K o r o m p a i  J á n o s  Máv. fogalmazó 
gyakornok.-— G ö n y e  E s z t i k e  M ihályi 
és B e r t a l a n  I m r e  evangélikus kántor- 
tanító Sömlyénmihályfa, augusztus hó 
1-én ta rto tták  esküvőjüket a vadosfai 
templomban.

Halálozás. Küffer János ny. evangé
likus tanító, k i Tab községének 46 éven 
át vo lt hűséges tanítója, életének 83. 
esztendejében elhunyt.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. I. Békéscsaba. A kérdéses ügyben 
tessék a rádióhoz forduln i. Cím: Magyar 
Rádió, Budapest, József-u. 5.

E. S. Gödöllő. A hirdetés szavanként 
6 fillé rbe kerül. — K. L. A naptár már 
készül. — Türelmetlen. Figyelmébe ajánl
ju k  a miniszterelnök tanácsát: „Remény
kedni, keveset beszélni és sokat dolgozni.

M A G Y A R  G A Z D A
Vegyes. Az európai árucsere súly

pontja  a Kelet és Délkelet kereskedelmi 
útvonalaira helyeződött át. —  A magyar
spanyol kereskedelmi egyezmény július
15-én lépett életbe egy évi időtartamra. 
Az egyezmény mindkét ország részére 
k iv ite li és behozatali kontingenseket 
tartalmaz. Ennek ügykezelését a Ma
gyar Árucsereforgalmi Rt. végezi. — 
Szlovákia érdeklődik a magyar tenyész
á lla tok iránt. Tárgyalásokat fo lytatnak 
a tenyészállatkivitel előmozdítása érde
kében. — Házadómentességet kaphatnak 
még november 1-ig az épülő házak, ha 
addig megkezdik az építésüket. — Je
lentékenyen gyarapodott az ipari növé
nyek vetésterülete ebben az évben. A 
ricinusmagé 117, a szójababé 60, a rost
kenderé 19%-kai emelkedett. — Sem 
európai, sem tengerentúli piacokon az 
elmúlt hét folyamán nem vo lt említésre 
méltó búzaárváltozás. Az idei gyengébb 
termés m ia tt az ú j búzakivitel előrelát
hatólag gyengébb lesz a következő gaz
dasági évben.

Terményárak: Búza 20.25—21.25, rozs 
16.60— 17.05, árpa 24.00—26.00, kukorica 
25.86—27.10.

Állatárak: la uradalmi sertés 142— 144, 
II. uradalmi 141— 142, szedett sertés 1. 
138—142, II. 132—136, III. 116—118,

H * É * N IS ÍÍŐ i§4Ö. áuguszítis l8.
M HjSL&j&NG&XÓ í « I a / d M ( U  k é p M Ő

győri B /f lS O S f-X y O M O J  aliőran; A fotouclAaA- 
nél fogva niß ta, gjonam ci oltsd* készít m faetyot. 
k ö n y v e i!, vagy bármely n y m a m t a l v á n y i .

Cinkota evangélikus egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondás fo lytán 
megüresedett IV. számú tanítói állásra. 
Javadalom a törvényes tanítói fizetés, 
melyhez az egyház a kezdőfizetés 10 
százalékával já ru l hozzá és lakás. —  
Pályázhatnak evangélikus tanítók, ak ik  
kán to ri képesítéssel bírnak és énekkar 
vezetésében jártSsak. Kötelesek kántori 
helyettesítéseket végezni, valamint az 
egyházi belmisszióban munkálkodni. — 
Pályázati határidő 1940 szeptember 6. 
Teljesen felszerelt pályázatok Blatniczky 
Jenő ev. lelkész, C inkota, címére kü l- 
dendők. 1— 2

Két diákleányt vagy d iákfiú t teljes 
ellátásra elvállalok. —  Zongorahasználat 
engedélyezve, özv. Nagy Istvánná, Győr, 
Andrássy-út 24. 1— 1

23 éves evangélikus leány elhelyez
kedne Budapesten. Iskolai végzettsége 
3 polgári és szabó-varró vándortan
folyam. Szíves pártfogásukat kéri, ú ri 
környezetre, jó bánásmódra vágyó, m in
den munkára vállalkozó szórványhívő. 
Cím a kiadóhivatalban. 1— 1

Harta evangélikus egyházközsége pá
lyázatot hirdet a VKM. engedélytől fe l
tételezetten a nyugdíjazás folytán meg
üresedett II. sorszámú kántor-tanító i 
állásra. Helyi javadalom: természetbeni 
lakás 90 értékegység, többi államsegély. 
Kötelesség díjlevél szerint. Amennyi
ben az állás átválasztás útján nyerne 
betöltést, úgy a megüresedő IV. sor
számú állásra is m ege jtjük a választást, 
amelynek helyi javadalma természetbeni 
lakás 80%, a többi államsegély. Az ál
lásra magyar és német tannyelvű isko
lákhoz képesített, ká n to ri oklevéllel bíró 
fé rfita n ító k  pályázhatnak. Pályázati ha
tá ridő : szeptember 6. A  pályázók iga
zolni tartoznak azt, hogy nem esnek az 
1939: IV. t. c. 1. és 5. §-aiban meg
határozott korlátozások alá. Szabály
szerűen felszerelt, válaszbélyeggel ellá
to t t  kérvények Evangélikus Lelkészi 
H ivatal Harta, Pest megye címre kü l
dendők. 1— 1

A szentetornyai (Békés vili.) evangé
likus egyház iskolaszéke —  miniszteri 
hozzájárulástól feltételezetten — pályá
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg
üresedett kántortanító i állásra. Javadal
mazás: 20% helyi hozzájárulás, a többi 
államsegély. Természetbeni lakás ke rt
tel. Határidő szeptember 5. Kötelessé
gek: osztatlan iskolában való tanítás, 
kán to ri teendők ellátása, énekkar-veze
tés, belmissziói munka. —  Mindenféle 
korteskedés kizáró ok! A szabálysze
rűen felszerelt pályázatokat fenti határ
idő ig  Evangélikus LelkésZi Hivatal, 
Szentetornya címen kell —  válaszbélyeg 
melléklésével — beadni. Saját költségen 
való személyes jelentkezés előnyös. 2—2

„M agyar Bethel“  Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

8-20

Tanulólányt és egy kis diákot Sop
ronban, ellátásra vállalok. Cím válasz
bélyeg ellenében a kiadóban. 1— 1

A békéscsabai evangélikus gimnázium 
mellett internátus n y ílik  meg. Díja ha
vonta 50 pengő. Ism ertetőt a gimnázium 
igazgatója szívesen küld. 1—2

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban e lő fordu ló halá lesetkor temet* 

kérési segélyt.
Kihazasítási, ta n u lm á n y i és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, bales“ t sza

vatosság, gyár, autó b iz tosítása inak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓ LÉ T I EG YESÜ LET 
gondos figyelemmel segíti elő

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenki, 
ak i a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T le ika ro lja .

H iyja  te l m indenk i a hittestvérek figyelm ét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8— 10 (Ev. bérház.) Te lefon : 188-382, va lam int 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvá r, Győr, Kassa, M isko lc , Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és fog la lkozta tunk meg
felelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Felhívás! A N éptanítók Lapjában a 
m últ héten pályázati felhívás jelent meg 
a gödöllői községi iskola egy üresedés
ben levő fé rfi tanerővel betöltendő ál
lására. Felhívom a figye lm et arra, hogy 
ez az állás evangélikus vallású kántori 
oklevéllel rendelkező fé r f i tanítóval tö l
te t ik  be. A kérvényeket és okmányokat 
a pályázatban m egje lö lt helyre kell be
küldeni. Kántori igazolás az esetleges 
megválasztás után tö rté n ik  meg. — 
Erős Sándor evangélikus lelkész. 1—2

V I R Á G O T ,
MOSZORUT
legolcsóbban

T I X M É - t é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a .Harangszó'-r» 
hivatkozik, 10 °/o en g e d m é n y t kap'

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Jánoa, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukáci látván.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

BaroM-nyomda: Uzsaly é* Koncz, Győr, 
(Harangizó nyomdái«.}



A lap íto tta  i 

K A P I  B C L A
1111-b..

L.ptulajdono» : 

Ounántúli Luth«r-8z9vataég.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan malléklat tanév alatt 

kéthatankénf a KIS HARANGSZÓ.

Reolvadt lapok : 
935-ben a JöJJotek ónhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

át. évfoiyaril. 1§4Ó. augusztus 2§.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Űr a mi oltalmunk!

34. szám.

A l a r u l a i l  
t ie rk a ii l l - k la d á k lv a U U

6 Y « R
I I . ,  Pe tó fi-té r 2.

Elő fizet éri ára : .
negyedévre 1 P 28 f illé r , 

félévre 2 P  40 fillé r , 
egy évre 4 P 80 fillé r. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódáL'am >kbi 

negyedévre 1 P  60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 80,628.

Adj hálál
Nem találkoztak, akik visszatértek 

volna dicsőséget adni az Istennek, csak 
ez az idegen? Lukács 17, 18.

A gyermekeink jobban szeretnek kérni, mint 
megköszönni valamit. Bizony, nagy és nehéz munka, 
megtanítani őket a köszönetmondásra.

így van ez Isten gyermekeivel is.
Az is bizonyos, hogy kérni is keveset kérünk 

tőle. Hogy Isten gyermekének lenni, mire jogosít fel, 
nem értjük s nem is élünk ezzel a jogunkkal:

Bú, baj, ha tép, ront, elébe léphetek:
„Atyám, tekints rám, segítsd meg gyermeked!“

De hogy hálát adjunk, erre még kevésbbé va
gyunk képesek. Nem könnyű dolog a mi mennyei 
Atyánk számára, hogy megtanítson bennünket a hála
adásra. Innen a földnek völgyeiből ritkán száll fel 
szívből fakadó és ujjongó hálaadás a mennyei magas
ságok felé.

Pedig Isten elvárja, hogy hálát adjunk neki.
Alapigénk elmondja, hogy milyen csalódás volt 

Jézus számára, amikor a bélpoklosok közül, akik 
meggyógyultak, kilenc nem tért vissza hálát adni.

Istennek !
De ugyanakkor azt is halljuk, mennyire örült Jézus, 
amikor egy visszatért hálát adni.

Miért örült ennyire Jézus? Azért, mert — amint 
mondja — hálát adni annyi, mint dicsőséget adni 
Istennek. A

A mennyben mindnyájan hálát fogunk adni.
De csak akkor leszünk a mennybe valók, ha már 

itt a földön megtanuljuk azt, ami odafönn szokás. 
De ha megtanultuk, gyakorolnunk is kell magunkat 
benne.

S ha valaminek a gyakorlása könnyű lehet szá
munkra, akkor ez az. Hiszen egész napon át és é j
szaka egyebet sem teszünk, mint elfogadjuk mennyei 
Atyánk jótéteményeit. Nem az volna-e a természetes, 
ha épen ezért egész napunkat s még álmainkat is a 
hálaadás és ujjongás töltené meg?

Isten jósága és kegyelme követnek engem életem 
minden napján és az egész örökkévalóságon át, 
mondja az írás és a tapasztalat.

Ó, bocsásd meg nekünk, jóságos Istenünk, hogy 
nem adunk neked gyakrabban hálát!

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Szülő és gyermek.
Irta: Kuszák István.

10. N e v e lő i ta n á c s o k . G o n d o la to k .

Kerüljük a gyermekkel szemben a túlzásba vitt 
becézgetést, simogatást, csókolgatást, valamint a csik- 
landozást, térden való lovagoltatást, a magasba eme
lést és hirtelen leeresztést, mert mindez az érzékiség 
kifejlődésére vezet.

Legyen a gyermeknek külön fekvőhelye.
Ne dícsérgessük untalan a gyermek szépségét, 

okosságát stb., mert a túlzott magasztalások a nagy
zási hóbort csíráit hintik el. Rendkívülit képzelnek 
magukról és később a kegyetlen valóság szikláin 
összezúzzák magukat. De kerüljük vele szemben az 
állandó gáncsoskodást, megszólást is. Azok a gyer
mekek, akik örökösen azt hallják, hogy ők buták, 
rosszak, ügyetlenek, két balkezesek, annyira hozzá
szoknak az alacsonyrendűség tudatához, hogy később 
a legkisebb életfeladatok elvégzésére is képtelenek. 
A gyermeknek megértés kell.

Sohase adjunk a gyermeknek erősen fűszerezett 
ételt, sem alkoholt, mert az a fiatal szervezetnek bár
milyen alakban méreg.

Ne erőltessen a szülő a gyermekre olyan ételt, 
amelytől undorodik; ne Ígérjen neki jutalmat azért, 
hogy jó l egyék és ne büntesse, ha a neki szánt ada
got nem fogyasztja el. Tanítsa meg a gyermeket 
arra, hogy lassan egyék és az ételt jó l . rágja meg, 
hogy könnyebben emésszen. Evés előtt és után mossa 
meg a gyermek kezét.

Szoktassuk hozzá a hidegvizes lemosásokhoz. 
A vérszegény, gyenge és ideges gyermekeket, k ik 
a hideg lemosást nehezen szoknák meg, langyos víz
zel mossuk le naponként. Hetenként legalább kétszer 
meg is kell füröszteni a gyermeket.

A betegség idején való elkényeztetés veszedelmes 
lehet. Sok elkényeztetett gyermek egyenesen vágyó
dik a betegségre. Ha beteg a gyermek, ne a szom- 

*«étte«£oriy, hanem az orvos tanácsát kérjük.
P
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Ne érezze soha a gyermek, hogy másik, főkép 
kisebb testvéreivel szemben neki a szülő részéről mel
lőzésben van része.

Engedjük a gyermekeket játszani, de ne adjunk 
olyan játékot a kezébe, mely a kegyetlen fantáziá
kat támogatja. Rombolási ösztönét a játékok helyes 
megválasztásával is állítsuk az alkotás szolgálatába. 
Építőkocka, összerakható vagy kivágható képek, 
lombfűrész sokkal többet érnek, mint a napjainkban 
divatos ú. n. háborús játékok.

Ne terheljük túl a gyermeket munkával, mert a 
huzamos, fárasztó munka akadályozza a test k ife jlő 
dését, eltompítja a szellem rugékonyságát. Ne enged
jük, hogy túlságosan sokat, vagy sokáig olvasson.

Lustaságért addig ne büntessen a szülő, amíg ki 
nem kutatta a lustaság okát. A gyermek lustaságá
nak ugyanis legtöbbször egészségi okai vannak.

Óvakodjunk a gyermeket félelemre nevelni. Ne 
ijesztgesse senki őt állatokkal, ördöggel, kémény
seprővel, rendőrrel, csősszel, iskolával, tanítóval. 
Különösen óvakodjunk attól, hogy őt Isten büntető 
hatalmával fenyegessük abban a korban, amikor még 
az Isten fogalma k i sem alakult lelkében.

Meséljen a szülő gyermekének és ha mesélni nem 
tudna, olvasson fel neki meséket. A gyermekkorban 
elültetett mesék bocsátják a legmélyebb gyökeret — 
mondta Jókai. De ne meséljünk semmi durvát, ijesz
tőt, kegyetlent, igazságtalant, reménytelent. Igen sok 
kedélybeteg le lki zavarainak okát gyermeki mesék
hez kötött rögzítettség képezi — állapítja meg egy 
híres idegorvos. A mesében uralkodjék az erkölcsi 
világrend: a jó k  boldoguljanak, a rosszak bűnhőd
jenek.

G o n d o la to k .

A vallás a nevelés lelke, alapja. (Dr. Stöckl.)
*

Jól nevelt gyermekek születhetnének,
Ha neveltek volnának maguk a —  vének. (Gothe).

*

A jellemképzés alapja a példa, a példa vonz; 
a jó  példa pedig vonzva nevel. (Kant.)

*

Gyakoroljuk magunkat a türelemben, hogy les
sék el tőlünk gyakorlásának titkát a gyermekek, mert 
az igaz jellem a türelemben rejlik. (Newton.)

*

A hitetlenség megsemmisíti az engedelmesség 
forrását. (Pestalozzi.)

*

A tudomány vallás nélkül könyv, melyből a kez
det és vég hiányzik. (Gaume.)

*

Aki gyermeket nevel, egyszersmind nevelje ma
gát mintaképp. (Luther.)

*

A gyermek hibái a szülők hibáinak visszatükrözé- 
sei. (Spencer H.)

*

A haza sorsa már a gyermekszobában elintéző
dik. (Deák F.)

*

Ésszel íté lj, szívvel büntess! (Ohler.)

Akinek a szó nem fáj, nem fá j annak a bot sem. 
(Socrates.)

*

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 37

Irta: M o h r  O e d e o n ,  Kassa.

— Hedvig kisasszony o tt vo lt a teremben? — kérdezte 
Gyurka.

—  Ott, de m ikor M ihály beszélni kezdett, szó nélkül k i
ment. M i még visszatértünk a Józsi édesanyjához, elbúcsúz
tunk. Leereszkedtünk a várból lovainkhoz és lesbe álltunk. 
A lkonya ikor lovagolt k i Mihály. Gáspár és a pozsonyi hírnök 
voltak vele. Zólyom felé vették útjukat.

— M i pedig —  fejezte be Józsi — nyakunkba szedtük 
a hegyeket és amilyen gyorsan csak tudtunk, hozzátok siettünk.

— Köszönöm, bajtársak! — állt fel Gyurka. A többiek 
izgatottan vették körü l.

— A sátán nem lehet rosszabb annál a M ihálynál! — 
tö r t k i Ákosból is. —  Még a Gáspár fe jé t is elcsavarta.

—  Hanem most már —  nyúlt Gyurka övéhez — nekem 
nincs sok időm. Pozsonyba megyek.

—  Nem hagylak el —  k iá lto tta  Ákos.
— Én sem, én sem! — integettek Palkó és Józsi.
— Jól gondoljá tok meg, fiúk ! — kom olyodott el Gyurka 

— Nem rózsákon fogunk járni. T i István úrhoz is csatlakoz
hatnátok. Ő Kassa felé indult. Üjabb zsákmányra van kilátása.

— M i az igazságért küzdünk a Jézus nevében — ingatta 
fe jé t Palkó —  és nem aranyért.

— A kkor rajta, bajtársak!
— Engem meg sem kérdesz? — tette csípőre kezét Júlia 

asszony — hogy engedlek-e?
—  És engem se! —  panaszkodott Juliska.
■— Édesanyám! — csókolta meg Gyurka Júlia asszony

kezét. — Hiszen apám életéről van szó! Te pedig Juliska 
—  fo rdu lt a kislányhoz — vigyázz A n d r is ra .. . no meg a 
rókára — m osolyodott el.

A reggeli verőfényes napot csúnya ro jtos  fellegek nyel
ték el. Borongós, permetező dél lett. Júlia asszony aprólékos 
gondossággal rakta  tele a négy fiú  tarisznyáját. Gyurkának 
kulacsot is adott.

Azok közben lova ika t is elővezették.
A faluban fu tó tűzkén t terjedt el az indulás híre. Össze

verődtek az emberek. Szénás néni a két gyerm eket ölelete 
magához. Csordás Pál a tisztelendő asszony mellé lépett.

— Isten vezéreljen és hozzon vissza benneteket! — en
gedte el őket Kerekes néni.

—  Kúrátor ú r —  kérte  Gyurka —  vigyázzon az édes
anyámra.

— Isten áldja i f jú r !  Semmitől se tartson!
Ákosnak is furcsa módon szorult el a szíve, ahogy vissza

nézett. Juliska szemeiből potyogtak a könnyek. Gyermekded 
kedélye még a könnyfátyolán is áttört.

— A medvebőrt aztán megint ne hagyd az erdőn!
Gyurka jóleső, boldog érzéssel szállott nagyapja nyer

gébe. Ügy találta, hogy ezzel az útjával a vitéz kapitány 
örökébe lép.

Életerősen, bátran, fiatalon, bizakodón ügetett el a négy 
barát. Nehéz a feladat. Tengernyi sok az akadály. De tudták, 
Isten velük van!

24. Kerekes Bálint urat elítélik.

Furcsa gondolat vo lt a pozsonyi várra négy tornyot 
húzni. Egyforma magasan, egyforma szélesen, egyforma négy
szögben tróno ltak az erődítmény sarkain.

— Mintha asztalt fekte ttek volna lapjával a várhegyre!
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A fegyelmezés leghelyesebb módjára a nap tanít 
meg bennünket, amely a növekvő lényeket állandóan 
világosságban és melegben, gyakran esőben és szél
ben, de villámban és dörgésben csak ritkán részesíti. 
(Comenius.)

*

Aki büntetni akar, a korbács mellett az almát is 
kezében tartsa. (Luther.)

*

A gyermek lelkének épen az a játék, ami testé
nek a célszerű élelem. A játék a gyermeknek egész

világa. A gyermeket ettől megfosztani annyi, mint 
testileg és lelkileg éheztetni. (Hutschison.)

*

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; 
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. 
(Példabeszédek k. 22, 6.)

*

Csak imádkozó családban felnőtt, Istent meg
talált gyermek lehet elégedett ember, csak az ilyen 
építheti a társadalmat, szolgálhatja fa jtá já t és ment
heti meg a magyar jövendőt. (Csanády Gy.-né.)

(Vég?.)

Katonás keresztyénséget!
R é s z le t T ú ró c z y  Z o ltá n  

p ü s p ö k  p ü s p ö k i je le n te s e b o l.

Militarizált világ.
Háború: értékek tömegsírja! Mennyi 

pénz, vagyon, k u ltú r jó  és drága emberi 
vér hull alá ebbe a tömegsírba. M ikor 
kifosztottan és megcsonkítottan, meg
fáradva és megfogyva á llo ttunk a v ilág
háború végén, azt gondoltuk, hogy a 
világháború nemzedékét nem lehet még 
egyszer csataterekre küldeni. Azóta még 
nem is te lt el egy emberöltő. Még a lig
hogy kiürü ltek a hadiárvaházak, a hadi
rokkantak még i t t  bicegnek körü lö ttünk 
s máris újra bömbölnek az ágyúk s régi 
tűzharcosok ú jra  csatasorba álltak.

M i ennek a lé lektanilag lehetetlennek 
látszó ténynek a magyarázata?

A kik  azt gondolják, hogy a leveret- 
tetés miatt érzett bosszú hamu alatt pa
rázsló tüze lobbant fö l csupán az új há
borúban, vagy a börtönnek érzett élet
té r fo jtogató kicsinysége kényszeríti k i

törésre az élettér börtönfalai közül a 
népeket, az csupán részlet-igazságot lát. 
Bizonyos, hogy mindezek hozzájárultak 
az új háború kitöréséhez, azonban az 
okok legmélyén mégis csak az van, hogy 
más lett az emberiségnek a háborúról 
való elvi felfogása.

Az elpolgáriasultságában a demokrá
ciák alkonyán elerötlenedett emberiség
ben katonás életszemlélet le tt úrrá. A 
polgár és a katona életszemlélete hom
lokegyenest ellenkezik egymással.

A polgár életeleme a béke. Alapjában 
védekező jellem. A harc legfeljebb rá- 
kényszerített életforma. A katona élet
eleme a harc, még pedig nem a védelmi, 
hanem a támadó. Életstílusa a nagy cél
kitűzésekért áldozatokra is hajlandó len
dület' s a béke számára legfeljebb a 
harcra való készülődés időszaka.

A polgár számára az élet elrendezé
sének elve a szabadság. Sérelemnek érez 
minden korlá to t. A katona számára az 
élet elrendezésének elve a fegyelem, 
melyben magától értetődőnek ta rtja  a 
parancsot.

A polgár életcélja általában az egyén. 
Lényegében m indig individuális, legdur-

— nevették az emberek, amikor Ferdinánd k irá ly  szavára 
elkészült. Már előbb is eleget tö rték fe jüket a környék lakói, 
hogy mi lesz belőle. De a sok állvány, deszka, létra nagy 
dobozzá, vagy inkább kalickává változtatta az épületet. Csak 
akkor szörnyedtek el, am ikor készen volt.

Hiszen szín igaz, hogy semmi közük hozzá. Sem a városi 
polgárnak, sem a jobbágynak. Az egyik inkább üzleteit gon
dozza, iparát űzze, a másik meg lásson dolga után. A k irá ly  
építi, ő fog lakni benne!

Dehát épen ez az! Hol lakjék a k irá ly? A többi ország
szerte szétszórt sasfészekben, mindenütt vo lt kimagasló orom, 
ahol a földesúr, minden cseléd, jobbágy fö lö tt lakozhatott. 
Ámde itten hiába hágott fel az egyik bástyára, mert a többi 
három ép olyan magas volt. Nem is időzött sokat itten  az 
uralkodó. Talán inkább jelképnek emeltette. Példázni akarta 
az épülettel, hogy milyen az ország. O tt sincsen senki sem 
legfelül.

Mert, ha a k irá ly  parancsolni akar, szembefordul vele 
az esztergomi érsek és addig hajbókol, míg a másik elismeri, 
hogy a katolikus papság nála is nagyobb úr. Hogyha pedig 
ők egymásközt végre megállapodnak, megrendül az ország 
széltében-hosszában s mintha életük függne rajta, siet a 
nemesség a Kárpátoktó l le az Adriá ig, a hatalmas té rrő l 
Pozsonyba: mert o tt országgyűlés lesz. Ebben a hazában an 
nák van a legtöbb szava. Enged is neki, ugyan erősen fanya
lodva a k irá ly  is és a római papság is. Van azonban ereje 
a negyedik bástyának is. Mert, ha az első három belefáradt 
az egymást ö ldöklő vitába, cselszövésbe, megjelenik a török. 
Nem hivalkodik, nem gyűlésezik, csak a kardjára csap s ebből 
mindenki megérti, hogy övé a hatalom. Másfél század óta 
kezén a Nagyalföld és Buda vára. Erdélynek ugyan meg
hagyta szabadságát, de azért a hadisarcot évenként gondosan 
beszedi, néha kétszer is.

vább és legőszintébb megnyilatkozásai
ban egyenesen önző. A katona életcélja 
m indig a közösség. Alapjában kollektív 
lélek.

Az é letről va llo tt felfogásnak ez a 
megváltozása naiv ábrándnak bélyegezte 
meg az elpolgáriasult korok etikai ideá
lizmusából k in ő tt pacifista gondolkodá- 
sát és örök békéről való álmodozását 
s így le tt a világ m ilita rizá lt világgá.

Militarizált keresztyénség.
A keresztyénségen magán is meg

látszik a világnak ez a nagy színválto
zása. Meglátszik mindenekelőtt a theo- 
lógiának a biblia i embertanhoz való visz- 
szatérésében s a pacifizmusról va llo tt 
állásfoglalásának átértékelésében. Nem 
látszik meg azonban még m indig eléggé 
keresztyénségünkön magának a keresz
tyén életstílusnak katonássá válása.

A közfelfogásban még mindig u ra l
kodik az elpacifizált Krisztus-arc és az 
elpacifizált keresztyénség. Krisztusnak 
és egyházának szerepét még ma is in 
kább abban lá tjuk, hogy az életharc ra j
vonalai m ögött já rjon, m int e világ 
egészségügyi szolgálata és o tt szedje

Azonban mindez már régen volt. A nép már megszokta 
a négy tornyot és a négy urat. Az új kirá ly, Leopold alatt, 
néha már győzelem is fakadt. 1664-ben, csodák-csodájára egy
ségbe töm örült az első három bástya. Hadsereget á llíto tt, 
melynek fejévé alkalmas vezérnek találták az olasz Nonte- 
mentit. Annak is bizonyult. Szent Gotthardnál csúfosan verte 
szét a török hadakat, amint épp kardoskodva rázták az 
öklüket.

1666. márciusában vezette Rákóczi Ferenc menyasszonyát 
Zrínyi Ilonát o ltár elé Makovicán. Rokonok és nem rokonok 
feles számban gyűltek ide össze, hogy szerencsét kívánjanak 
az ifjú  párnak. Zrínyi, Frangepán, Nádasdy nem győzték 
eléggé dicsérni a bájos fia ta l asszonykát. De alig is várták, 
hogy egy mellékszobában eltűnhessenek. Amíg a díszes ven
dégsereg vigan lakmározott, ők azon tanakodtak, k itő l ké r
jenek segítséget az önkényes k irá llya l szemben, a török, vagy 
a francia udvartól.

Rövid vo lt az idő végleges döntéshez. Elhatározták az 
urak, hogy a következő hónapban Stubnya fürdőn újra ta lá l
koznak. Nem kisebb lelkesültséggel verődtek össze megbeszélt 
helyen és időben. Nem kis örömükre szolgált, hogy ügyüknek 
V ittnyédy István soproni gazdag ügyvédet is megnyerték. Kissé 
ugyan rontotta elégedettségüket, hogy V ittnyédy evangélikus 
volt, ők pedig mindnyájan katolikusok. De hát, talpraesett, 
okos ember vo lt az ügyvéd és benne nagy kincset leltek. 
Módos is vo lt és ahol kelle tt, bőkezű is tudott lenni. Az ő 
indítványára á llíto tták fel az eperjesi kollégiumot, melyre 
azonnal hatezer fo r in to t adományozott. A stubnyai találkozó 
egyértelmű lelket teremtett közöttük. M indegyik válla lt valami 
munkát. A nehéz „vagy-vagy“  kérdést pedig úgy oldották 
meg, hogy mind a török, mind a francia kormány pártfogását 
kérték. V ittnyédy csupa tűz volt. Utazott Pozsonyija, Eperjesre, 
Erdélybe és toborzó, felvillamozó leveleket írt. (Folytatjuk)



262. HARANGSZÓ 1940. augusztus 25

össze az élet sebesültjeit, kötözze be, 
gyógyítsa, vigasztalja vagy temesse el 
őket. Pedig ez meghamisítása az erede
tinek. Jézus Krisztus maga mondotta, 
hogy harcot hozott erre a világra és 
mennybemenetele alkalmával a legtotá- 
lisabb világhódító Programm hadparan
csával küldte szét tanítványait: „Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és 
földön, elmenvén azért, tegyetek tan ít
ványokká minden népeket.“  (Máté 28, 
18— 19.) Tanítványai is harcosok voltak. 
Ha az egyház nem le tt volna ecclesia 
militans, sohase le tt volna a keresztyén- 
ség azzá, ami. Természetes dolog, hogy 
ennek a harcnak eszközei mások, mint 
e világ egyéb harcainak, azonban a har
cot sohasem az eszköz teszi harccá, ha
nem mindig az a hódító szándék és tá 
madó lendület, amely az eszközök mö
gö tt van.

A keresztyénség súlyos eltorzulása 
ennek a támadó lendületnek megtorpa
nása vagy eltorzulása. A keresztyénség 
is úgy já rt, mint a tú l hosszú ideig bé
kében élt nemzetek: elpuhult, katonái 
parádés katonák le ttek csupán és el- 
polgáriasult gondolkodás-módja a vé
delmi vonalra való kényelmes vissza
vonulásra kényszerítette. Ma az egyház 
inkább a betévedt bárányokat gondozza, 
m int az eltévedtekért harcol. Ez az álló 
háború, melyben az egyház és a világ 
között csak a senki fö ld jén folynak némi 
csete-paték, mutatja legjobban azt, hogy 
az egyház ma mennyire a világ jársza- 
lagjára kö tö tt megszelídített keresz
tyénség.

Ecclesia militans. —  Harcos egyház.

Pedig az evangélikus egyház világ- 
helyzete is világosan m utatja  azt, hogy 
katonás szellemre van szükség egyhá
zunkban.

Elég e tekintetben az elmúlt eszten
dő egyetlen olyan eseményére rám utat
nom, mely a világ érdeklődésének köz
pontjában állo tt: a finn háborúra. Az a 
harc Suomi hófedte grán itján  életre- 
halálra fo ly t, a finn hősi halottak gyász- 
jelentései szerint a h ité rt, o tthonért és 
a hazáért fo lyt. Ez a háború tehát val
lásháború is volt. Sokan voltak, különö
sen a kényszer-békekötés után, akik a 
balti államok első megegyezésére gon
dolva, úgy vélték, hogy mégis okosabb 
le tt volna, ha te ljesítik  a finnek az o ro 
szok követeléseit. Mennyi pusztuástól 
megmenekülhettek volna. A következ
mények azonban világosan m utatták azt, 
hogy ennek a katonás, harcias léleknek 
köszönheti a, finn keresztyénség meg
maradását. Az, hogy a szervezett isten- 
telenség birodalmának szomszédságában 
Isten népe még zavartalanul élheti éle
tét, hogy épülhetnek templomok, zúg
hatnak harangok, Isten dícséretét zeng
heti a hívő sereg, annak a hősiességnek 
következménye, mellyel a finnek, lelké
szek és hívők egyaránt életüket és vé
rüket tették fö l a hit, az otthon, a haza 
oltárára. Ennek a harcias szellemnek 
hiánya pecsételte meg részben a balti ál
lamok sorsát. Fájdalommal gondolunk 
azokra a megpróbáltatásokra, amelyek 
Észtországban és a többi balti államok
ban élő h it- és fa jtestvéreinket próbál
ják most meg államaiknak a tanács-köz
társaságba való beolvasztása után. Van
nak ugyan, akik rózsásabb színben lá t

ják az egyház jövendőjét. M ikor ilyen
reménységeket táplálnak, Középeurópá- 
ra gondolnak elsősorban. Abban a meg
győződésben élnek, hogy az erőviszo
nyok új alakulása ú j világrendezést fog  
Középeurópában teremteni. Ez az átren
dezés majd megszünteti az egyházak po
lit ika i hatalmát s ez a protestantizmus 
számára nagy előnyt fog  jelenteni, m ert 
a po litika i hatalmától megfosztott római 
katolicizmussal a po litika i hatalom nél
kül elsősorban egyházi munkára beren
dezkedett protestantizmus könnyebben 
veheti fel majd a versenyt.

Gondolnak arra is, hogy a tengely- 
hatalmakban a protestantizmus hatalma 
számánál fogva nagyobb lesz, mint a 
régi világban.

Ezek az elgondolások azonban el
fe le jtik , hogy Középeurópán tú l más

1

Ami a városnak 
és falunak is érdeke.

Háziasszonyi körökben mostanában 
gyakran hallani arró l, hogy bár legszí
vesebben foglalkoztatnának háztartásuk
ban evangélikus munkaerőt; mégis ha 
evangélikus közvetítő helyekhez fo rdu l
nak, o tt vagy nem akad munkára je lent
kező háztartási alkalmazott, vagy ha 
van is, nem megfelelő arra a munka
körre, ahova éppen szükség van reá.

Ilyenformán úgy hat a dolog, m in t
ha a falu népének anyagi helyzete any- 
nyira javu lt volna, hogy nem kell a 
leányait a városba küldeni szolgálatot 
vállalni. Azonban ha jó l körülnéznek a 
háziasszonyok lá tják, hogy igenis sok 
evangélikus leány van fenn a főváros
ban, csak elkallódnak más felekezeti, 
vagy magán közvetítő helyeken, mert 
vagy nem tudják, vagy nem törődnek

szelek fú jnak és az égboltozaton nem 
bárányfelhők gyűlnek. E lfe le jtik  azt is, 
hogy Németországban az egyháznak 
nemcsak po litika i működése szünetel, ha
nem súlyos nehézségek vannak a je lleg 
zetesen egyházi munka végzése előtt is. 
S arra sem gondolnak eléggé — aminek 
más vonatkozásban csak örü ln i le h e t— , 
hogy a mai római katolicizmus már nem 
csupán po litika i hatalomra törő  és m in
dent ebből a szempontból megítélő egy
ház, hanem hatalmasan bontakozik k i 
szorosan vett egyházi munkájának le lk i 
lendülete is. Az egyháznak tehát, ha a 
világhelyzetből fakadó tanúságot nem 
akarja figyelmen kívül hagyni, elpolgá- 
riasult gondolkodásának kényelmességé
ből k i kell gyógyulnia s a nyárspolgá
rok „c iv il“ egyházából ecclesia militans- 
sá kell lennie.

C  IS

vele, hogy az egyház fog la lkozik el
helyezésükkel és szívén viseli a sorsu
kat.

Nem közömbös a családnak k it  fogad 
a házába, s a leány sem fogadhatja egy
kedvűen, hogy hova, milyen környezet
be kerül. A falu népe általában véve 
vallásos, ez érthető is, m indig a szabad 
természetben foglalkoznak, közvetlen 

I közelről szemlélhetik annak sok csodá- 
1 já t, a soha meg nem szűnő tavaszi meg- 
' újhodást, ennélfogva közel kerülnek Is

tenhez. M in t többnyire, i t t  is a nők a 
hitben erősebbek. Az a falusi anya, aki 
ú tnak indítja leányát, aggódó szívvel 
várja, hova, milyen környezetbe kerül 
a gyermeke, nem lesz-e káros hatással 
reá a nagyváros. M egnyugtatólag hat
hat minden szülőre az a tudót, hogy a 
fe ljövő leányt már ideérkezése pillana
tában az egyház, m int egy szerető édes
anya k itá rt karokkal várja, feléje n yú jt
ja  gondoskodó kezét, hogy elvezérelje 
a neki megfelelő helyre. Tudni kell

A l / o r f i .  t f i  S
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Luther kezeirása.
Képszemelvény az 1941. évi Harangszó-Naptárból.
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ugyanis, hogy Budapesten, majdnem 
minden gyülekezet gondoskodik elhe
lyezésükről. Városszerte mégis a legis
mertebb a FÉBÉ Szociális Irodája IV., 
Kammermayer Károly-u. 10. alatt, ahol 
a kedves testvér, —  az iroda vezetője 
és jóságos szelleme —  szíve egész mele
gével foglalkozik ezzel az üggyel, m in
den idejét és erejét a cél szolgálatába 
á llítja .

Korántsem merül k i a tevékenysége 
az elhelyezésben. A leányok sorsának 
további folyását is szemmel tartja , m in
den vasárnap összegyűjti őket, ezenkí
vül a hétköznap egy napjának délután
ján, jobban mondva estefelé a nekik 
megfelelő színvonalon álló előadást 
ta rt, ahol fe lú jítja  iskolai ismereteiket, 
a hiányokat pótolja, időszerű kérdések
rő l beszélget velük, nem marad el egy- 
egy szép egyházi ének s bibliamagya- 
razat sem ezekről a hasznos s meghitt, 
tanulságos összejövetelekről.

Havonta egyszer pedig nagy tea-dél
u tánra gyűlnek össze, ahol azután egy
mást szórakoztatják saját maguk által 
e lőadott számokkal. Időnként a Mária 
Valéria, vagy Pongrácz úti telepen is 
megjelennek a kedves testvér vezetésé
vel, ahol a szegényeknek rendeznek me
leg délutánt, ezáltal maguk is kiveszik 
részüket a segítő munkából s tapasztal
hatják, hogy milyen felemelő érzés má
sokkal jó t tenni. A kelenföldi egyház- 
község is külön helyiséget bocsát va
sárnap délután a leányok rendelkezésére. 
M e g n yu g ta tó ig  hathat tehát minden
k ire  az a tudat, hogy a fővárosban 
ennyi áldott alkalom van, ahol az ide 
fe lke rü lt leány ismeretterjesztő előadá
sokkal és szórakozásokkal hittestvérei 
közö tt tö ltheti el szabad idejét. A töb 
bi egyházközség is kisebb-nagyobb fe l
készültséggel segítségére van a hozzá
ju k  fordulóknak. Természetesen áldásos 
m unkájukat tisztán felebaráti és hitest- 
véri szeretetből végzik.

Az evangélikus családok persze meg
értéssel fogadják ezt az áldozatos és 
sok fáradsággal já ró  munkát, örömmel 
kü ld ik  leányaikat a köznapon tartandó 
ismeretterjesztő előadásokra is, h i
szen nem megoldhatatlan, hogy egy dél
után nélkülözzék a leányt. Nem gon
dolnám azonban, hogy a más felekeze- 
tűeknél alkalmazottak is ilyen elbánás
ban részesülnének, tisztelet a kevés k i
vételnek. Elszom orodott szívvel ha llo t
tam olyan esetet is, hogy nagypénteken 
evangélikus leánnyal nagytakarítást vé
geztettek, egész nap nem volt szabad 
ideje sem, ennélfogva templomba me
nésre nem is gondolhatott. Nagypénte
ken! amikor minden világi zajnak s 
munkának el kell csitulni s egész lé
nyünket, minden idegszálunkkal <"> reá 
ke ll összpontosítani: a Jézusra, csak reá 
gondolni az általa s értünk hozott ál
dozatra. Ilyen esetekben a leány egy
szerű lelkében összeütközésbe kerül a 
munkaadójával szemben köteles engedel
messég s a vágy, mely őt a templom felé 
húzza s fájó szívvel nézi más szeren
csésebb társnőjét, akinek erre meg van 
az alkalma. De ez még a szerencsésebb 
eset, sokkal rosszabb, ha az ille tő t már 
nem is bántja, ha a mi ünnepeinket 
semmibe veszik, s ő azt természetesnek 
találja, elközömbösödik.

Ezen a téren a Harangszónak — 
m in t a nép körében legelterjedtebb és

legkedvesebb lapnak —  nyílik  megint 
áldásos munkaalkalom, hogy a bajokat 
kiküszöbölni segítsen; a már em lített 
munkához pedig támogatást nyújtson. 
Hasábjain — tapasztalatom szerint m in
dig megértéssel fogadták népünk jó lé 
tét, de első sorban lelki életük irányí
tásával foglalkozó eszmék felvetését, sőt 
ezek a lap nagyvonalú célkitűzései — 
m egkurtíto tt terjedelme ellenére h i
szem akad még egy kis hely, amely a 
városba igyekvők figyelm ét felhívja, 
hogy oda megérkezve, hova kell fo r- 
dulniok, sőt ezt a dolgot állandóan napi
renden tartja.

A Nagytiszteletű paróchus lelkész 
urak is sokat tehetnek e téren, habár 
tudjuk, hogy erősen igénybe vannak 
véve, sok irányú az elfogaltságuk, még
is ha odahatnak, hogy a fa lu jukból tá 
vozó leányok elutazásuk előtt felkeres
sék őket, m int le lk i gondozójukat s ők 
ellátják őket tanáccsal, hogy Pestre 
érve, hova, kihez forduljanak, már egy
házvédelmi munkát végeztek s nagyban 
elősegítették a már em lített intézmé
nyek áldásos működését. Vagy a m in
den templom ajtaján kifüggesztett h ir 
dető táblán a többi hirdetés mellett is 
megfér még egy: amely a leányok ú t
baigazításával foglalkozik.

Sok csalódástól, sok keserűségtől len
nének így megmenthetők a városokba 
kerülő romlatlan lelkek, akik meg nem 
felelő környezetbe kerülve, letérnek a 
jó  útró l, elnyeli őket a nagyváros fo r 
gataga, annak bűnös tulajdonságait sa
já tít já k  el. H o lo tt evangélikus család
hoz .jutva, őket hittestvér gyanánt ke
zelik, gondoskodnak nemcsak testi jó 
létükről, hanem le lk i szükségleteikről 
is. Ahol a családdal együtt ünnepelnek, 
együtt énekelik az Erős várunkat a 
templomban, ahol a tiszta evangéliumi 
szellem uralkodik, o tt nem kell félteni 
a nagyváros kísértéseitől a leányt. O tt 
megmarad az hitben erősnek, öntuda
tosnak, mert munkaadóitól is azt látja 
és hallja: Nem szégyenlem a Krisztus 
evangéliumát! V. l.-né.

Egyházi énekeink 
múltjából.

XIV.
46. zsoltár 2—3.

Luther Erős varjával az elmúlt évek 
egyházi lapjaiban többen foglalkoztak, 
k ivá lt boldogult Payr Sándor himnoló- 
gusunk. M int tudjuk, Luther az Erős 
várt a 46. zsoltár alapgondolatára épí
tette fel, a 16. század énekeskönyvei így 
is jelezték: „Psalmus X LV I.“  — (1569. 
39. lap.) Luther csak a kezdő versében 
veszi át a zsoltár alaphangját, azután 
helyzetéhez és a viszonyokhoz képest 
szabadon fűzi tovább gondolatait, A hit, 
az Istenben vetett reménység és bizalom 
erővel nyilatkozik meg az énekben. „Ez 
az ének Luther énekének quintesszen- 
ciája“  — mondja Linke német himnoló- 
gus. Keletkezését a reformáció különbö
ző idejére tették, Wormsot, W artburgot, 
W ittenberget tették meg az ének sze- 
reztetési helyének. A mai kutatások ered 
ménye az, hogy az Erős vár szövege 
először az Enchiridion Geistliche Ge

sangbuchban jelent meg 1530-ban, dal
lamostul pedig a Gutknecht nürnbergi 
nyomdájában készült énekeskönyvben 
1531-ben. Itthon 1569-től énekeljük ma
gyarul. Lehet, hogy a Gálszécsi 1536-os 
énekeskönyve elveszett részeiben már 
meg volt. Ezt az éneket — Skaricza 
vagy Sztárai ültették át magyarra —, 
negyedfélszáz esztendő óta énekelték 
apáink abban az e lnyú jto tt formában, 
ahogyan a református testvérek ma is 
éneklik: Erős várunk nekünk az Isten. 
A 20. század evangélikus írói, kö ltő i, 
papjai Székácstól kezdve sokan le fo rd í
tották az Erős várt német, magyar, ve
gyes versformára. A ma használt ma
gyar versformánk (Dunántúli 256., Kapi 
korálkönyve: 261—262.) nem az eredeti, 
mégkevésbbé a reformátusoké. Egy fo r 
rásból származtak, de egymástól is, az 
eredetitől is különböznek. Még Német
országban sincsenek egy véleményen. A 
Melodienbuch zum Deutschen Ev. Ge
sangbuch (1930.) megkülönböztet „ä l
tere und neue fo rm “ -ot, az 1931-es Ev. 
Gesangbuch fü r Brandenburg und Pom
mern (90.) azonos dallamot közöl az 
Evang. Világszövetség négynyelvű éne- 
keskönyvével: Communio, 1926. 15. sz. 
Ritmusban azonban egyik sem igazodik 
az eredetihez. Elefánty Sándor.

A szeretet emberéről.
Augusztus 15-én dr. báró Radvánszky 

Albert egyetemes egyházi felügyelőnk 
Kuthy Dezső lelkész, fő titká r kíséreté
ben megjelent a Giatz József és neje 
budapesti vallástanárok vezetése alatt 
szolgáló bagolyirtási Diáküdülőben (a 
mátrai Galyatetőtől 6 km-re, 840 méter 
magasságban), hogy személyesen is lás
sa az o tt élő 20 diák életét. A szeretet 
emberének ez a figyelme egyházunk lá t
szólag kicsiny dolgai iránt való bensősé
ges érdeklődése olyan melegen érző 
szívről tesz tanúságot, hogy annak 
mélységes jelentőségét átérezve, könv- 
nyek jelennek meg az ember szemé
ben . . .

Az orkánszerűen száguldó világ- és 
nemzeti események közepette is felemelő 
tudomást venni apostoli lelkületű fe l
ügyelőnk fáradhatatlanságáról. Példát 
adó m indnyájunknak: Krisztus ügyének 
szeretetére, egyházi ügyeink iránt való 
érdeklődésére és ha kell: támogatásra! 
M intha csak egy felsőbbrendű világ le
vegője terjedne felénk: a vezetőtől a 
vezetettekhez!

Kisfiam, k i a Fasorban II. gimnáziumi 
osztályt végzett, írja : „Apuskám, egy 
nagy ember sokáig beszélgetett velem, 
sohasem fogom elfe le jteni!“  Kuthy De
zső fő titk á r kézfogással tisztelte meg: 
„C sütörtöktő l—vasárnapig nem fogok 
mással kezet fo g n i. . . “  írja  fiacskám 
soraiban.

Milyen megnyugtató lehet a 20 kis 
diák aggódó szülőjének tudni, hogy 
szemiikfényére az egyetemes egyház fe l
ügyelőjének is gondja van, aki hozzá
ju k  hasonlóan szereti, becézi a kis evan
gélikus diákokat; milyen buzdító lehet 
az ország különböző gimnáziumi taná
rainak tudni, hogy tanítványaik értelmi 
foká t egy csendes, gyönyörű kilátással 
rendelkező, vadregényes, művészi és 

i kö ltő i ihletésre alkalmas helyen maga az
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egyetemes egyházi felügyelő — atyai 
szeretettel á tita to tt beszélgetés nyomán 
— állapítja meg; milyen lelkesítő báto
rítást jelent a kis diákoknak tudni, hogy 
ev. egyházunk legnagyobbjának a szeme 
ra jtu k : küzdelmükben el nem hagyja, 
panaszukat meghallgatja, jellemüket fo r- 
málgatja, hűségüket fokozhatja; milyen 
újabb áldozatokra késztető a sok aka
dályt legyőző lelkész-házaspárnak tudni, 
hogy munkájuk elismerésre ta lá lt s fá 
radozásukat nem „üz le ti“ vállalkozásnak, 
hanem önzetlen egyházi szolgálatnak m i
nősítették. M elle ttük Márta Fébé diako
nissza testvér, aki nemcsak a bibliai tö r 
ténethez hasonlóan a testiekben, hanem 
az „egy szükséges dolog“ -ban is áldott 
munkát végez.

A gyermekek pedig emlékeznek . . .  
emlékeznek arra, hogy k i szerette és k i 
becsülte őket. Az emlékezés által enge
delmesebbek lesznek otthon és az isko
lában, szorgalmasabbak lesznek a tanu
lásban, emlékezni fognak még fehér
hajú öregségükben is, hogy a szeretet 
embere milyen jószívvel beszélgetett ve
lük.

Emberek, szeressük egymást. Kicsi
nyek vagyunk mindnyájan, engedjük, 
hogy form álódjon a mi jellemünk is: a 
jóság és szeretet felé. Menjünk minél 
gyakrabban, felügyelőnkhöz hasonló bel
ső tűzzel, állandóan az emberek közé: 
fe lnőttek közé, fia ta lok  közé és gyer
mekek közé. Sz. Gy.

Apró történetek.
ti* i i- . i UK*'

M ié r i  nem  Já rs z  te m p lo m b a ?
Egy lelkész megkérdezte egyszer 

egyik hívétől, hogy miért nem jár 
templomba. Azért, felelte az illető, mert 
nem vagyok megelégedve az egyház
tagokkal. No és a vonatra is csak ak
kor ül, ha meg van elégedve valameny- 
nyi utassal? — kérdezte a lelkész.

M ié r t  ?
Ha Isten mindenütt jelen van, akkor 

miért kell a templomba menni? — kér
dezte valaki.

Barátom, — felelt a másik — az 
egész levegő tele van vízpárával, de aki 
inni akar, az a kúthoz megy.

EMLÉKEK, VÁGYAK.
Hej! hogy először katona lettem, 
bakancsot, zubbonyt magamra húztam, 
asszonyt, gyereket is otthon hagyva 
— emlékszem — a templomból indultam.

Harcok közt, ha szűnt néha a vihar 
s lelkem rádióján a békét kerestem, 
oly jó vo lt. . . ,  ha a szétlőtt világban 
itt-ott, egy-egy ép toronyra leltem.

Ősz fejemmel most újra „Bent" vagyok 
s szövöm, fonom a régi szép álmot, 
a kolozsvári nagytemplomban 
tán mondhatok majd egy imádságot.

Orbán Károly.

O L V A S S U K  A B IB L IÁ T

Jézus a z  Ur.
Augusztus 25. A próféta bizonysága 

szerint. 110. zsolt. Az Ür Jézus a p ró 
fé ták jövendöléseiben, akik előre h ir 
dették jövetelét, többféle néven szere
pel. Isten felkentjének, Isten szolgájá
nak nevezik. Dávid az ő urának mondja. 
A Szentlélek által való csodálatos meg
látás dicsőségesebb trónon Isten jobb 
ján foglal helyet. Dávid a jövendőben 
lá tta  ezt, a mi számunkra beteljesedett 
valóság. Jézus e ljö tt, miután megküz
dő it nagy ellenségével a bűnnel, az A tya 
megdicsőítette, jobbjára ültette. V a ló 
ban Ür ő.

Augusztus 26. Annak mondotta ma
gát. Ján. 13, 13. Az ószöevtségben úrnak 
van nevezve a k irá ly , az eljövendő sza
badító, aki a boldogság dicsőséges k o r 
szakát megteremti. A zsidók Isten irán ti 
fe ltétlen tiszteletük, a törvénnyel szem
ben való hűségük kifejezéseképpen Isten 
nevét soha sem mondották ki, ehelyett 
úrnak nevezték. A m ikor Jézus úrnak 
mondja magát tanítványai előtt, tuda
tában van küldetésének és méltóságának, 
ö  k irá ly , az eljövendő szabadító, aki 
népét felszabadította a bűn alól. Ö Isten 
is, aki az A tyátó l öröktő l fogva szüle
tett. Ő vele egy, aki ő t  látja, lá tja  az 
Atyát.

Augusztus 27. így nevezték ő t ta
nítványai. Luk. 5, 8. Valahányszor fe l
hangzott ajkukon ez a név, mindég meg
rendülve, vagy megszégyenülve tapasz
ta lták Jézus isteni erejét, hatalmának, 
szentségének nagyságát. E lőtte nincs 
semmi lehetetlen. E megszólításukban 
hódolat, megalázkodás, bizalom, fe lté t
len átadás ju t kifejezésre. Máté 14:28, 
Ján. 6:34, 20:28. Hitvallásunkban, im ád
ságainkban annyiszor mondjuk mi is: 
Jézus a mi Urunk. Rámerjük e bízni ma
gunkat mi is, m iként a tanítványok, 
minden feltétel és aggályoskodás né l
kül. Jaj minékünk, ha értékét vesztett 
szó lesz az ajkunkon ez a név.

Augusztus 28. Azzá tette az Isten. 
Apcs. 2:36. Megostoroztatta, keresztfára 
adta az Isten. Megengedte, hogy ember
kezek által megöletve sírba helyeztes
sék, de nem engedte meg, hogy „az ő 
szentje rothadást lásson“ . Zsolt. 16:10. 
Feltámasztotta a halálból és örök dicső
séggel koronázta meg. A Szentlélek á l
tal tudtára adja Jézus ellenségeinek, 
hogy győzelmük látszat győzelem csu
pán, mert Úrrá tette azt, akit ők meg
feszítettek. Lelke álta l ma is hirdetteti, 
hogy vesztett küzdelmet vívnak azok, 
akik Jézus nevét tö rü ln i szeretnék. 
Templomait ledönthetik, o ltárait porrá 
égethetik, nem árthatnak Néki, m ert 
úrrá tette az Isten.

Augusztus 29. Mindenek felett. E f. 
1:19—23. Nem puszta cím számára ez 
a név, amelyhez bizonyos jogok gya
korlása, egy korlá tozott hatáskör kap
csolódik, hanem korlá tlan uralom, égen 
és földön, minden ember felett. És nem 
is csak égy bizonyos időre szóló meg
bízatás, de örökkétartó hatalom. Sok
féle cím és méltóság hajlong alázato
san, sokszor gyáván ez a világ s olyan 
dacosan büszke vakmerőséggel hordoz
za fe jé t az Ür Jézus előtt. Gyáván, ha

zug alázattal, gerinctelenül hajlongó v i
lág borulj le az előtt, aki fe lü l van m in
den fejedelemségen, uraságon, minden 
címen és méltóságon.

Augusztus 30. A dicsőség Ura. I. Kor. 
2:1—8. Megszámlálhatatlan kincse és 
java mellett birtokában van a dicsőség, 
amelyet ez a világ hiába keres, hajszol, 
elérni mégsem képes. E világ dicsősége 
múló káprázat, ragyogás és halálra van 
ítélve. I. Péter 1:24, I. Kor. 7:31. S az 
Ür Jézus dicsőségét övéinek adja. Fő
papi imájában így könyörög: „A z t a 
dicsőséget, amelyet nékem adtál őnékik 
adtam.“ Krisztus híveinek küzdelmeik 
erőforrása ez vo lt: dicsőséges Urunk 
van! Vesszőzés, megaláztatás, minden 
kín, csak p illanatnyi vo lt számukra, 
szemük az „igen-igen nagy örök d i
csőséget“  látta, amelyben osztozkodni 
fognak.

Augusztus 31. Az ítélet Ura. Ján. 5:22. 
Felmagasztaltatásához nemcsak minde
neket a lábai alá vetett az Atya, de ke
zébe tette le az íté let jogá t is. Élők, 
holtak fe le tt való rendelkezést. Kezében 
van üdvösség, kárhozat, a mennyország 
és a pokol kulcsa, ő  mindezek' Ura, az 
Atya teljesen rábízta. Ítéleteiben nem 
függ senkitől sem. Nincs hatalom, mely 
befolyásolhatná. M ilyen szörnyű vak
sággal megvert ez a v ilág ! M indenkit 
tisztel, akitől függ, akinek élete kivan 
szolgáltatva, az ítélet U rátó l nem fél. 
Bűneiben vesztegel, nem hisz Benne, ta
gadja, hogy ő  van. Vakmerőén ő ítélke
zik Jézus felett.

Rőzse István.

K A R C O L A T O K

9 /  /  ?  ?  ?

A „Krisztus Királysága" című 
Rozsnyón megjelenő római katoli
kus újság 1940. július havi számá
ban egy háborús hírt közöl, amely 
vagy tévedés, vagy tévesztés, de 
semmiképpen sem hagyható szó 
nélkül. E hír szerint a holland harc
téren nyolc súlyosan sebesült né
met protestáns katona protestáns 
pap hiányában római katolikus pap 
keze által „feltételesen" megke- 
resztelkedett azzal a vallomással, 
hogy ők „úgy is a katolikus egy
ház kebelében akartak meghalni". 
Erre nézve legyen szabad megje
gyeznünk és híveink tudomására 
hoznunk a következőket:

A német alaposságot és pontos
ságot ismerve lehetetlennek tart
juk, hogy a tábori szolgálat ne tu
dott volna nekik protestáns papot 
előteremteni, különösen haldoklók
ról lévén szó.

Hihetetlen és lehetetlen, hogy 
egyszerre nyolcán akarjanak ki
lépni a protestáns egyház kebelé
ből, annál is inkább, mert egész 
életüket ennek az egyháznak tag-
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jaiként élték le. A halál közelgése 
megerősíti a hitet és az ahhoz való 
hűséget, de nem gyöngíti meg azt.

Szükség esetén protestáns pap 
másvallásúnak kiszolgáltatja az 
Úrvacsorát és ad lelki vigaszt. Nem 
tudjuk elképzelni, hogy hasonló 
körülmények között ugyanezt egy 
római katolikus pap az áttérítésre 
való hajlam nélkül ne tudta volna 
megtenni.

Azt, hogy „föltételesen megke
resztelték őket“, minden, az egy
ház tanait csak kicsit is ismerő bár
milyen vallású ember valótlannak 
kénytelen tartani, mivel a római 
katolikus egyház is tiltja az újra- 
keresztelést, pedig itt protestáns, 
tehát már megkeresztelt katonák
ról van szó. Inkább áttéritést kel
lett volna akkor írnia az újságnak. 
Hozzáfűzzük még azt is, hogy 
,,feltételes“ keresztség nincs.

Kimer Lajos.

H E T I  K R Ó N I K A

A magyar-román tárgyalások, m i
után Turnu Szeverinben megkezdődtek, 
—  folynak. Magyarország igaza tudatá
ban teljes nyugalommal, néz ,a jövő elé. 
—- Mostmár a román kormány is igyek
szik népét előkészíteni a terü leti enged
ményekre. —  Fo ly ik a tanácskozás a 
bolgár-román bizottság között is. A 
bolgárok az 1912-es határt követelik. — 
A német bombázó ra jok egyre sűrűbb 
hullámban támadják Angliát. — Leg
utóbb London katonai célpontjait is el
pusztították. —  Ugyanakkor a németek 
erőteljes tengeri zárlatot is vontak 
Anglia köré. — Az olaszok az a frika i 
angol gyarmatokon értek el nagy hadi 
sikereket. —  Egyiptomban függetlenségi 
pá rt címen ú j párt alakult. A párt je l
szava: „Szabadságot Egyiptomnak, hű
ség Faruk k irá ly  iránt, távozzanak az 
angolok Egyiptom ból!“

A Harangszó barátod! Barátja vagy-e 
a Harangszónak?

Késszül már a
jövő évi Harangszó-Naptár.

Ugyanolyan olcsó lesz mint 
eddig.

Ugyanolyan terjedelmű lesz mint 
eddig.

Ugyanolyan gazdagtartalmú lesz 
mint eddig.

Csak a példányszáma változik 
meg: a tavalyi 17,000-el szemben 
1S,C00 példányban jelenik meg.

DZ EGYHÁZI ESZTENDŐ
Szentháromság u. 14. vasárnap.

92. Zsoltár.
Lehet, hogy pillanatnyilag sokszor 

az a helyzet: a gonoszok nevetnek, az 
istenfélők pedig sírnak. Nékünk azon
ban nem szabad tekintetünket bele
veszíteni a mába, hanem meg kell ta
nulnunk nagyobb távlatokban gondol
kodni és szemlélődni.

Az a kérdés, hogy a vége mi lesz az 
istenteleneknek?!

Ez pedig nem kétséges!
A d j u n k  h á l á t :
Hogy anyanyelvűnkön dicsérhetjük az 

Istent.
Hogy háborítatlanul dicsérhetjük az 

Istent.
Hogy nekünk adta legfőbb ajándé

kát, a tiszta igét.
K ö n y ö r ö g j ü n k :

Hogy Isten ne engedje kiszáradni szí
vünkből a hálaadást.

Hogy könnyek között is tudjuk di
csérni öt.

Hogy maga az életünk legyen Isten 
iránti hálaadás!

H Í R E K

Ünnepélyes esküvő színhelye volt 
augusztus 17-én este fél 7 órakor 
a győri öregtemplom. D. Kapi Béla 
püspök és neje Hegedűs Katalin 
leánya, Klára ekkor esküdött hű
séget dr. Korompai Jánossal, Krom- 
pacher József ny. számvevőségi fő
tanácsos és neje Ziegler Erzsébet 
fiával. A polgári esketést Koller 
Jenő győri polgármester, az egy
házi esketést maga D. Kapi Béla 
végezte a zsúfolt templomban. Ta
nuk voltak: dr. Mesterházy Ernő 
földbirtokos, ny. főispán, egyház
kerületi felügyelő, felsőházi tag, 
Czirner Ödön miniszteri tanácsos, 
győri pénzügyigazgató, Mihályi 
Sándor gazdasági felügyelő, egy
házmegyei felügyelő és vitéz Pett- 
kó Szandtner Tibor ezredes, ménes- 
parancsnok. — A Harangszó ala
pító püspökének családi örömében 
Isten áldásának kívánásával oszto
zik.

Rádióffangverseny. Kapi- 
Králik Jenő orgonaművész, zeneszerző, 
Budapest f. hullámhosszon augusztus hó 
27-én este 18.45-kor (háromnegyed hat) 
önálló orgonaestet ad. A műsoron régi 
evangélikus zeneművek is szerepelnek: 
Erős vár a mi Istenünk (Walther műve), 
Dicsőség mennyben Istennek (Pachelbel

müve) valamint saját kompozíciója: Téti 
magadhoz drága Sión. A rádió a hang
verseny egy részét amerikai közvetítés 
céljából viaszlemezre is felveszi. — E 
hangversenyre nyomatékosan hívjuk fel 
olvasóink figyelmét.

Augusztus 20-án, országalapító I. Ist
ván kirá lyunk emléknapján egyházunk 
is megköszönte Istennek mindazt, amit 
Tőle a nagy királyban kapott.

Győr. Az egyházközség az újonnan 
szervezett 12. sorszámú tanítói állásra 
egyhangúan Kirchner Valéria eddigi k i
segítő tanító t választotta meg.

Gecse. Az egyházközség újonnan 
megválasztott lelkészét, Jakab Sándort 
augusztus 18-án ik ta tta  be szolgálatába 
Takács Elek esperes.

Kerületi gyűlés. A tiszai egyházkerü
let ezévi rendes közgyűlését augusztus 
27-én ta rtja  Rimaszombaton.

Egyetemes tanügyi bizottság által 
jóváhagyott ev. elemi iskolai vallástani 
könyvek az ú j tanévre már most besze
rezhetők: Vértesi: Vallástan IV. kiadás, 
I—IV. o „ 114 oldal, 1.20 P; V—VI. o „ 
93 oldal, 1.20 P. — Religionslehre, I—IV. 
o. Stráner fordítása, 132 oldal, 1 P. Két 
évi részletben is törleszthető. Ebben ben
ne van a Káté az e lőírt ú j szöveggel, 
bibliai történet, imák, énekek, erkölcsi 
versek számos képpel.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Svédországban 80 ezer aláírással el
lá to tt kérvényben sürgették a korm ány
tó l szigorú törvény hozását a káromko- 
dók ellen.

Franciaország. A francia protestán
sok szövetségének elnöke, Boergner le l
kész rádiószózattal fo rdu lt híveihez. A 
francia keresztyének feladata nem az, 
hogy a hitetleneket vádolják nemzetük 
katasztrófájáért, hanem az, hogy mély 
bűnbánatot tartsanak és visszatérjenek 
a h it forrásához, a Bibliához.

Abesszíniában a német misszió fo 
kozódó erővel dolgozik. A svédek misz- 
sziói munkáját is németek vették át.

K Ü L Ö N F É L É K

Egy Magyarországon nyaraló német 
diák mondja: „E lőször azt hittem, hogy 
Magyarország egyetlen nagy pusztaság. 
De most látom, hogy nagyon rosszul 
tudtam á fö ldra jzot. Budapestnél szebb 
és modernebb várost elképzelni sem le
het. És most megtanultuk mi német diá
kok azt is, hogy milyen a magyar ven
dégszeretet és ezt sohasem fog juk  el
felejteni. O tthon el fogom mondani, hogy 
ez az ország az enyém után, a legkedve
sebb és a legbarátságosabb . . . “

A „M agyar Nép“  című erdélyi lap
ból való az alábbi figyelmeztetés: So
hasem tudhatod, k i hallgat. A természet 
egyetlen szervet adott csak a beszédre, 
de ke ttő t a hallásra, hogy így is f i 
gyelmeztessen, többet kell hallgatnunk, 
m int beszélnünk.
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Túróczy Zoltán püspök ír ja  ezévi 
püspöki jelentésében: Egyházegyetemünk 
életének egyik kimagasló mozzanata lá t
szólag szürke, jelentéktelen esemény és 
kihatásaiban mégis nagy jelentőségű. Ez 
évben végre megjelent az új egyetemes 
névtár. 27 évvel ezelőtt je lent meg a 
legutolsó. Hiánya nagyon hozzájárult 
egyházi életünk atomizálódásához, meg
léte minden bizonnyal hozzá fog  já ru ln i 
az összetartozandóság érzésének ápolá
sához.

Ifjúsági tábor. Somogy-Tolna-Zala 
evangélikus ifjúsága számára a KIÉ Fq- 
nyód-Bélatelepi Táborában augusztus 
30-tól szeptember 2-ig ifjúsági konfe
renciát rendez. Meghívók a lelkészi és 
tanító i hivatalokba szétmentek. Azon
kívül érdeklődni lehet: Evangélikus K1E 
Budapest, VIII. Horánszky-u. 26. címen.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. Koltai Vidos József és néhai 

ábránfalvi Ugrón Erzsébet É v a  leá
nyát szentmártoni Radó Lajos és néhai 
szentjánosi Szűcs Rafaella fia, dr. s z e n t 
m á r t o n i  R a d ó  I s t v á n  jú lius 24-én 
vezette oltárhoz - a kemenesmihályfai 
templomban. Tanuk voltak: dr. O stffy 
Lajos és a vőlegény testvérbátyja, szent
m ártoni Radó Kálmán. — N a g y  E r z s é 
b e t  oki. tanítónő Nagy Pál ny. evan
gélikus tanító és Sass Berta leánya július 
29-én az újcsanálosi templomban ta rto tta  
esküvőjét I m o l á i  Z o l t á n  tanítóval.

Eljegyzés. Néhai nemes Raisz Miksa 
ezredes és Turcsányi Olga leányát L í
viát, eljegyezte M átis István felsőszeli 
lelkész, tartalékos tábori lelkész.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
H. M. Miskolc. Köszönjük, lesz rá 

gondunk. — B. J. A vers kedves, de 
ilyen személyes vonatkozású költemé
nyeket nem közölhetünk. —  Érdeklődő. 
Javadalmas egyházi tisztviselőnek ezen
tú l már az eljegyzéshez is egyházható
sági engedélyt ke ll kérni. — P. R.-né 
Sopron. A bélyegküldeményt köszönjük.

M A G Y A R  G A Z D A
Vegyes. Németország 15 miHió márka 

értékű gyümölcs átvételére kö tö tt meg
állapodást. Eddig 4 m illió  márka értékű 
gyümölcs- és zöldségfélét ve tt át. — 
Olaszországból fedezzük rizsszükségle
tünket. A közeli hónapokban indul meg 
a nagyobb behozatal. Jelenleg elegendő 
mennyiségű rizs áll a fogyasztás rendel
kezésére. — A magyar és a német gaz
dasági kapcsolatok kimélyítése céljából 
és a német gazdasági élet egyes ténye
zői megszemlélésére Berlinbe utazott 
Teleki M ihály g ró f földmívelésügyi m i
niszter. Darré miniszter többek között 
ezzel üdvözölte a magyar m inisztert: „A

Magyarországon tö ltö t t napok megmu
ta tták nekem, hogy o tt is nagy erők 
működnek azon, hogy a magyar dunai 
té r termékeny fö ld je it a legjobban k i 
használják . . . “  •— A nagyközönség szá
mára hozzáférhetővé te tték az árszabá
lyozási rendelkezéseket az Árszabályo
zási közlemények című heti lap által. —  
Több, m int ezer vidéki városban és köz
ségben indíto tták meg az Őszi Vásár 
képviseletének munkáját. Augusztus hó 
30-án érvénybe lép az Őszi Vásár ötven
százalékos utazási kedvezménye.

Terményárak. A gabonatőzsde hét
főn csendes volt. Árpa 24.00—26.00, ku 
korica 25.86—27.10.

Állatárak. Uradalmi sertés I. 142— 144, 
II. 141— 142, szedett sertés I. 141— 144, 
II. 134— 138.

H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A következő adományok fo ly tak  b e :

Boczkó Kálmán Fülek, Kiss István Pápa, 
Váczy Béla Kocsola, László Lajos Cell- 
dömölk, Reich Gusztáv Szombathely, 
Malzl Terus Pécs, Szulczer Károly 
Szentgotthárd, özv. Ráth Arnoldné Buda
pest, Evangélikus Leányegyesület Tét, 
Hanzsér Pál Alsóság, özv. Molnár Is t
vánná Rákospalota, Sárkány T ibor 
Kecskemét, Hubert Jenő Makó, dr. Far
kas Elemér Sárkeresztur, W inkler Lajos 
Szombathely, Horváth Rózsi Tét, Tóth 
Sámuelné Rákospalota 1.20— 1.20 P. —

Cinkota evangélikus egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett IV. számú tanító i állásra. 
Javadalom a törvényes tanító i fizetés, 
melyhez az egyház a kezdőfizetés 10 
százalékával já ru l hozzá és lakás. —  
Pályázhatnak evangélikus tanítók, akik 
kántori képesítéssel bírnak és énekkar 
vezetésében jártasak. Kötelesek kántori 
helyettesítéseket végezni, valamint az 
egyházi belmisszióban munkálkodni. — 
Pályázati határidő 1940 szeptember 6. 
Teljesen felszerelt pályázatok Blatniczky 
Jenő ev. lelkész, Cinkota, címére k ü l
dendők. 1—2

Két vasmegyei tanítónő helyettesítést 
vállal. —  Cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 1—2

„M agyar Bethel“  Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra , felekezetre 
való tek in te t nélkül. Kérjen prospektust!

8—20

Megüresedett az apostagi jó  javadal- 
mazású kántori állás. Kántori oklevél
lel s jó  gyakorlatta l rendelkező állami 
tan ítók érdeklődhetnek az apostagi lel
készi hivatalnál. 1— 1

A békéscsabai evangélikus gimnázium 
m ellett internátus n y ílik  meg. Díja ha
vonta 50 pengő. Ismertetőt a gimnázium 
igazgatója szívesen küld. 1—2

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiaka t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót kü ld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

1—2

MIT NYUJ T
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban e lőforduló halá lesetkor tem et

kezési segélyt.
Kiházasítási, ta n u lm á n y i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tűz, jég , betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó b iz tosítása inak a legolcsóbb 
díjtéte lét, , c

A  tagok érdekeit a JÓ L É T I EG YESÜ LET 
gondos figyelemmel segíti e lő.

Evangélikus egyházát tám ogatja  m indenki, 
ak i a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T fe lkaro lja

HiTjn fe l m indönki a h ittnstvérek figv'-lm ét 

a Jóléti Egyesületre.
Felvilágosításnál és tájékoztatással szolgál az 

egyesület központja : Budapest, IV. Fehérbajó-u. 
H—10 (Ev. bérház.) Te lefon : 188-H8Z, va lam int 
a kerüle ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvár, Győr, Kassa, M isko lc , Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

állandóan felveszünk é« fog la lkozta tunk meg
felelő javadalmazással taxszarrSket. bölgveket is

Csanádapáca evangélikus egyház- 
községe pályázatot h irde t — miniszteri 
engedélytől feltételezetten —  a nyug
díjazás folvtán megüresedett kán to r
tanító i állásra. Javadalom törvényes (70 
% helyi fizetés, lakbér és államsegély). 
Kötelességek hivány szerint. Kántori o k 
levél és énekkar vezetése megkívántatik. 
Pályázati határidő 21 nap. Szabálysze
rűen felszerelt kérvények Csanádapáca 
(Csanád megye) evangélikus lelkészi h i
vatalba küldendők.

w i r A lC w p ,

legolcsóbban

^ T lX S É 4 f»l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó'-ra
hivatkozik. ÍOd/n engedményt ksp ’

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem kü ldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly é* Koncz, Győr, 
(Haranpizó lyoméála.)
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Laptulaj donort : 
Dunántúli Luther-Szövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyan malléklat tané« alatt 

«ét hat inként a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek enhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunkl

A I m i f a i l
in tk m li-U iU U n U i

G Y Ő R
I I . ,  P e tö íi-té r 2.

E lA O ie tM  á ra :
negyedévre 1 P 28 D il i t ,  

félévre 2 P 40 fUlér, 
egy évre *  P  80 fillé r . 

Csoportot küldéssel 
10 "/»-os kedvesmény.

Amerikába égési évra 
1 d o llá i; a i utódállam okba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

Postacaekkszámla: 80,(28.

A kincsek gyűjtéséről.
Ne gyüjtsetek magatoknak kincseket 

a földön, hol a rozsda és a moly meg
emészti és ahol a to lva jok kiássák és 
ellopják. Máté 6, 19.

Jézusnak ezzel a szavával a legtöbb ember nem 
ért egyet.

Ügy élnek, mintha ez volna megírva: Gyüjtsetek 
magatoknak kincseket a földön. A mennyben nincsen 
moly és nincsen tolvaj. Mert ott nincsenek kincsek 
sem.

így aztán gyűjtenek.
Amennyire csak tehetik. Egy részük pénzt gyűjt. 

Némelyek állandóbbat és biztosabbat akarnak gyű j
teni: földet és gazdagságot. Némelyek kényelmes o tt
hon után vágyódnak. Némelyeknek ékszerek kelle
nek. Némelyek a művészetért esengenek. Némelyek 
tudást gyűjtenek. Mások részt kívánnak a kultúra 
gazdag szellemi életéből.

Némelyeknek sikerül. A legtöbb ember azonban 
nem tud kincseket gyűjteni.

De itt e földön való szegénységük mégsem szerez 
nekik kincseket a mennyben. Hiszen szívük azokhoz 
a kincsekhez ragaszkodik, amelyeket nem tudnak

megszerezni. S állandóan és fáradhatatlanul abban 
reménykednek, hogy a szerencse egyszer mégis csak 
melléjük szegődik.

M it tart Isten ezek felől az emberek felől?
Sokan azt hiszik, hogy Isten sajnálja tőlük azt 

a kevéske szerencsét, amit it t  a földön a maguk küz- 
ködésével és iparkodásával el tudnak érni s hogy csak 
azt várja, mikor ragadhatja el tőlük, ami kevéskét 
gyűjtöttek.

Dehogy. Nem sajnál tőled semmit. „Felhozza ő  
az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra és 
esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.“  
ö  az, aki megáldotta munkádat és megadta neked 
azt, ami most a tied.

Erre nem gondoltál, sem hálát nem adtál érte. 
Isten azonban mégis így cselekedett.

Sőt többet tett. Mivel olyan szegény vagy, veled 
érzett az egész úton. Hiszen nincsen egyebed, mint 
ezek a földi kincsek, ö  látja, hogy milyen beteg a 
szerencséd. S látja annak az órának a jöttét, amikor 
minden elvétetik tőled. Ezért int ma újra.

Öle Hallesby —  Bt. Podmaniczky Pál.

Az egyház uíja a családhoz.
Nemcsak az iskolaév kezdete 

miatt, hanem az egyház állandóan 
szükséges pásztori szolgálata miatt 
érdemes erről beszélnünk. Az isko
lai évben fokozottabban ki kell 
építenünk a gyermekeink hit- és 
le lki életével foglalkozni hivatot
tak és a családunk közötti kapcso
latokat. De nélkülözhetetlenül 
szükség van az egyház és a család 
belső, lelki kapcsolataira a felnőt
tek sorában is. Ne mondja senki, 
hogy nekem nem kell. Aki keresz
tyénnek, Krisztusénak vallja magát, 
az nem élheti másképpen igazán 
a keresztyénségét, csak ha belső, 
le lki kapcsolatban van egyházával. 
Adófizetéssel nem lehet ezt meg
váltani. Még a külsőséges, bár min
denkori templomjárás sem old
hatja meg ezt a kérdést. A hittan

órák kitűnő eredménnyei is csak 
részeredmények, ha nem járul 
hozzá az egyháznak a családdal 
való belső kapcsolata.

Ezen a téren nagyon sok, nem
csak egyházunk, hanem családja
ink mulasztása is. Együtt kell te
hát összefogni egyházunk válságos 
éveiben, a mai keresztyénség- és 
egyház-ellenesen szervezkedő vi
lágban arra, hogy legyen ugyan a 
családnak is útja az egyházba, de 
legyen út a lelkipásztornak is a 
családhoz.

Míg a szentegyházban a szószék 
és a padok közötti távolság na
gyon nagy és Isten igéje kell is, 
hogy a maga felséges, szent üze
netével alázza meg a gyülekezetei, 
addig a családi hajlékunkba érke
zett lelkipásztor közvetlenül is

merhet meg minket, mint ahogyan 
Krisztus Urunk mondotta: ismerem 
az én juhaimat és ők is ismernek 
engemet. Erre a közvetlen megis
merésre éppen azért van szükség, 
hogy ne a fejünk felett beszéljen 
el a nagytudományú lelkipásztor, 
hanem éppen a mai körülmények 
és nagy kérdések között vergődő 
lelkeknek hirdethesse Isten felsé
ges igéjét. Vagy a szülőkkel egyet
értésben, az evangéliumi nevelés 
igazi áldásaiban részesíthesse a 
reábízott gyermekeket. A lelki- 
pásztoroknak meg kellett tanul- 
niok, hogy mit tegyenek e téren 
és azt kötelesek is gyakorolni. 
Most hadd írjuk meg azt, mi a ke
resztyének tízparancsolata a le lki
pásztori látogatással kapcsolato
san:
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1. Ne nyugodj bele, hogy lelki- 
pásztorod még nem látogatott 
meg! Keresd fel te és hívd!

2. Ne várd k ije lö lt időpontra! 
Lakásodat és szívedet bármikor 
légy kész kitárni előtte úgy, aho
gyan van, mert ő Isten küldöttje
ként köteles hozzád menni és el
távozni is tetőled!

3. Semmiképpen ne várd terített 
asztallal, étellel és itallal! A le lki
pásztori látogatás nem „v iz itt“ , 
hanem lelki szolgálat.

4. Beszélgetésetek legyen fesz
telen, úgy ahogyan szívedből jön! 
Ne akarj se többnek, se kevesebb
nek látszani, mint ami vagy!

5. Családod minden tagját is
mertesd meg lelkészeddel és mond 
el mindazt, ami nélkül csak arcok 
és nevek, de nem lelkek maradnak 
meg emlékezetében!

6. Beszélgetésetek tárgya lehet 
még a mindennapi kenyér is és 
anyagi gondod is, de az egy szük
séges dologról, az üdvösségedről 
és a hozzávezető útról el ne feled
kezzél!

7. Nem mellékes beszédtéma az, 
hogy hogyan állsz a bibliával, 
imádsággal, mik az akadályaid ezen 
a téren, mi a nehézséged a temp
lomlátogatásban, az egyházi életbe 
való bekapcsolódásban.

8. Mondd el hogyan vagy gyer
mekeid nevelésével, a Krisztushoz, 
az igéhez és az egyházhoz való hű
ségükkel!

9. Örvendezz azon, ha a lelki-

pásztor a látogatását Isten igéjé
vel és veletek való imádsággal fe
jezi be, de ha nem tenné, te magad 
kérd őt reá!

10. Adjál alkalmat többször is

a lelkipásztori látogatásra: örö
mödben, bánatodban, betegágyhoz, 
házavatáshoz, családi ünnepeken 
ne vendégségre hívd! Hívd elsősor
ban azért, hogy újból és újból h ir
desse neked otthon is az Úr igéjét.

Hidd el, ha mindezeket megtar
tod, talán nem is te kapsz a leg
többet, hanem rajtad keresztül Is
ten nagyon megáldja egyházad 
szolgáját és sokkal többet fog 
megtanulni az Ür Isten dicsőségére 
és a hívek épülésére, mintha csak 
könyveket forgatott volna.

Bárcsak megújulhatna egyhá
zunk a lelkipásztori látogatások 
terén is!

Ittzés Mihály.

E van g é lizác ió k .
Isten Szentlelke magyarországi mun

kájának csodálatosan áldott, új eszköze 
és kerete az evangelizáció. Ezekben 
akarja <3 népünket ébreszteni s a jö 
vendőre felkészíteni.

Az alábbiakban három evangelizáció- 
ró l számolunk be röviden.

G y ü le k e z e ti k ö z ö s s é g e k  
o rs zá g o s  e v a n g e liz á c ió ja .

Orosháza, augusztus 15— 18.

Az Ür hívása elhangzott. Sok-sok lé- 
lekantenna az országban fe lfog ta  ezt a 
szózatot, sok-sok hívő szív megdobbant 
erre a hívásra és elindult innen is onnan 
is egy-egy kicsiny csapat, néhol csak 
egy-két személy, közelről, távolró l, az 
ország legtávolabbi sarkából is Oros
háza felé, hogy o tt az ige fürdőjében

Építsd k i és engedd kiépíteni az u tat az egyház és a családod között!

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 38

Irta : M  o h  r  ö e d e o n ,  Kassa.

Bár ne írta volna! A k irá ly i udvar valahogy neszét vette 
a titko n  mozgó készülődésnek. Két levelet eredetiben, vagy 
másolatban megszerezte. Az ügyvéd bennük nem nagyon vá
logatta meg a kifejezéseket. Engesztelhetetlen, meghátrálni 
nem akaró harcot h irdete tt egyházért, Istenért és a szabad
ságért. 1669-ből származott a két levél. Az egyiket Bethlen 
M iklósnak írta, a másikat Eperjesre Keczer Ambrusnak. M in
den érvet felhasznált a készülő felkelés érdekében, még az 
evangélikus papokra is hivatkozott, hogy azok is jó szemmel 
nézik a mozgalmat, sőt a zsolnai lelkészt, Ladivér Illést meg 
is nevezte, m int aki kapcsolatot ta rt fenn Morvaországgal.

Időközben pedig más bajok is estek. Wesselényi Ferkó, 
a felkelés vezetője, hirtelen elhunyt. A tö rök pedig azért ta r
to tt fenn Konstantinápolyba kormányt, hogy az ő érdeküket 
védje. Most úgy hozta a szellő, hogy L ipó t k irá llya l jó lesz 
megbékülni, minek pecsétjéül elárulta a kirá lynak, hogy o r
szágában összeesküvés készül, sőt tő lük kértek segélyt, de hát 
a tö rök kétszínű játékba soha sem bocsátkoznék.

L ipó t belesápadt ebbe a keserű hírbe. Saját népei esküd
tek ellene! Szaladt hát sebtiben Szelepcsényi Györgyhöz, hogy 
miséztessen magáért.

— Ha legyőzöm a felkelőket, újra Szűz Mária b irodal
mává teszem az országot! — fogadkozott és két te lt ajka 
véresre duzzadt az izgalomtól.

— Semmitől se tartson, felség! — biztatta az érsek. — 
Ha rám bízza az ügyet.

— Hiszen azért jö ttem ! — bizonygatta L ip ó t és örült, 
hogy lerázhatta a gondot.

Szelepcsényi munkába á llo tt teljhatalmával. Először 
Nádasdyt küldte Wesselényi után. V ittnyédy csak úgy kerülte 
el a sorsát, hogy még idejében meghalt. Pozsonyba válasz
to t t  bíróságot rendelt és minden gyanús nemest halálra ítélt. 
E gy ik  hű püspöke, Kollonics, k it akár a k irá ly t, L ipótnak 
hívtak, végzett Bécsújhelyen a még életben maradt két fővel. 
Z ríny it és Frangepánt fejeztette le.

írtak pedig ekkor 1670-et.
Ezzel az ügy be is fejeződött volna, ha csak a k irá ly  

kétségéről van szó. De Szelepcsényi nem tudo tt megállni. 
Égette a k irá ly  ígérete. Jobbkeze, Kollonics, csak bátorította.

— Az országot előbb jobággyá, azután koldussá, s végül 
katolikussá tesszük! —  tanácsolta.

M ire az érsek csak bólogatott, de a következő évek 
megmutatták, hogy teljesen helybenhagyta püspöke ind ít
ványát.

1672-ben vették kezdetüket a vértörvényszékek. Az első 
Nagyszombatban székelt és tizenöt evangélikus lelkészt fosz
to tt meg otthonától. Számkivetésbe kényszerítették őket. 
1673-ban már harminchármán álltak az ítélőszék előtt. Hiába 
vo lt a kü lfö ld i protestáns uralkodók közbenjárása. L ipó t m in
dent tanácsadóira hagyott. Lelkiismeretét azzal á llta tta, hogy 
miséket mondatott a kivégzettekért.

Szelepcsényivel most már nem lehetett b írn i. Eddigi 
sikerei fo lytán vérszemet kapott. Protestáns templomokat 
zárt és pecsételt le Iskolákat szüntetett meg: Pozsonyban,
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újra megtisztulva, az ige fegyvereivel, 
újra felvértezve haladhasson tovább azon 
az úton, melyen már egyszer az Ür e l
indította, de amelyen a járás nehézzé 
lett, a lépések ellankadtak, csüggedté 
lettek. Fáradt, az út porával belepett, 
számban azonban tetemesen mfegnöve- 
kedett csapat fog la lt helyet az első este 
szeretetvendégségének m egterített asz
talánál. A kedvesen és szívesen felszol
gált vacsora után felhangzott v. Sréter 
Ferenc kér. missziói lelkész ajkán a b i
zonyságtétel: A közösségben van az erő! 
M int tikkadt vándornak a forrás vize, 
olyan üdítőleg hatott az elfáradt lé lek
nek ez első pohár ital, melyet a konfe
rencia bekezdéseként ő nyú jto tt az ösz- 
szegyűlt testvéreknek. Oh, az Ür tudja, 
hova hívja az övéit! Másnap reggel máris 
frissebben gyülekezett a közösség a napi 
Programm elkezdéséhez. Magános el- 
csendesedésben kérte legelőször minden 
lélek az Urat, hogy tegye áldottá e há
rom napot, melyet egészen az ő  dicső
ségére akar szentelni. Az elcsendesedést 
közös áhitat követte. Tartotta az első 
naDon Benkóczy Dániel makói esperes 
(Ján. 1. 4—9), a második és harmadik 
napon W olf Lajos ceglédi lelkész (Pé
ter 1. 1— 18, és János 19. 19—21) versei 
alánján. A főgondolat Krisztus három 
alakja: Ember, Megváltó és K irá ly  köré 
csoportosult.

A bűnesetben az Istenkép a tökéletes
ség magasságából a bűn mélységébe zu
hant. Isten azért le tt Krisztusban em
berré, hogy ez a kép újra épülhessen. 
Emberi alakban, tökéletes tulajdonsá
gokkal, a szeretet, engedelmesség és alá
zatosság tükrében mutatta meg, hogy 
lehet ez összezúzott képet újra össze
állítani, megújítani.

Isten az Ember-Jézusról a golgotá i 
keresztre fo rd ítja  tekintetünket. A rra a 
keresztre, melyen a legtökéletesebb Sze
retet szenvedett helyettem csúfos k ín 
halált. Helyettem, mert én érdemeltem 
volna! M iiven fájdalmas, látni ekkora i 
áldozatot! De a kereszt nemcsak elke- I

serit, hanem boldogít is: Megváltóm van! 
Szabad vagyok! Enyém a váltság, h i
szen nem veszendő holmin, hanem drága 
véren, a Krisztus vérén váltattam meg!

De a kereszten szenvedő Megváltó 
fájdalmas arca mellett felragyog a K i
rály tündöklő arca. Nagypéntek mellett 
a husvét! Az én nagypénteki bűnös cse
lekedetemre jön Isten dicsőséges hus- 
vétja. A k it én megcsúfoltam, ö  k irá llyá 
emelte. Egyedüli uralkodóvá mennyen 
és földön, aki előtt minden térd meg
hajol. Szelíd és alázatos kirá ly, a bé
kesség és kegyelem királya, aki teljes 
odaadást és engedelmességet kíván tő 
lem is.

Az áhitat után biblia-körök alakul
tak 1 vezetővel, 10— 12 résztvevővel. Á l
dott alkalmak voltak ezek, ahol a szív 
megnyílt, a lélek fagya felengedett s 
testvéri közösségben fo ly t a beszélgetés 
a múltam, jelenem, jövőm nehézségei
ről, kérdéseiről, áldásairól.

A bibliaórákat előadások követték.
„Én és az én atyámfia.“  Tartotta dr. 

Molnár Gyula misszióegyesületi elnök. 
Megdöbbentő, az életből vett példákkal 
bizonyította, hogy nemcsak az a bűnös, 
aki rosszat, gonoszát tesz, hanem az is, 
aki nem tesz jó t az ő atyjafiával.

„A  felemás forrás.“ Dedinszky Gyula 
kiskőrösi lelkésztől. Nemcsak a kezével 
véthet az ember az V. oarancsolat el
len, hanem a nyelvével is. Pedig Isten 
a beszédet áldásul adta és mi hány eset
ben átok forrásává tesszük. Hányszor v i
gasztalhatnánk vele özvegyeket, árvákat, 
lietegeket és mi ehelyett az emberszó
lás, ítélkezés szolgálatába á llítjuk. So
kat beszélünk, keveset hallgatunk, így 
nem halljuk meg az Isten szavát.

„Az ébredő bűn legyőzése.“  Túrmezei 
János gércei lelkésztől. Alattomos mó
don, a gondolatainkban, a lelkünk mé
lyén ébresztgeti a sátán a bűnt. Sokkal 
könnyebb az ébredő bűn ellen küzde- 
nünk, mert a cselekedetté vált bűn már 
erős. Menüink m indjárt Krisztushoz és 
ne hagyjuk, hogy a bűn meggyötörjön

| bennünket. Vele győzhetünk, mert a mi 
Urunk a győztes Krisztus.

„A  Szentlélek temploma,“ Harmati 
Béla ősagárdi lelkésztől. El lehet-e ve
szíteni a már megnyert Szentlelket? 
igen. A bűn által. A VI. parancsolat 
ellen való vétés különösen alkalmas rá. 
Gondolatban követünk el legtöbbször 
paráznaságot. Amilyenek a gondolataim, 
olyanná leszek lassan magam is. A meg
oldás a Krisztus. Ö vezet a tisztaság ú t
ján.

Spiegel-Schmiedt Frigyes kér. m. le l
kész kristálytiszta gondolatokkal v ilág í
totta tovább ezt a kérdést. M iért szent 
hely a templom? Az Isten igéje teszi 
szentté. Az ember teste hogyan lesz 
szent? Ha megtelik Isten igéjével, imád
sággal. Ha már egyszer megfogtuk 
Krisztus kezét, el ne engedjük többé.

„A  sáfárság titka .“ Túrmezei Sándor 
tokaji esperestől. Ha Istent elismertük 
szuverén urunknak, lelki-testi javainkkal 
Ö rendelkezik. Istenhez való viszonyunk
ban nem lehet autonómia. Ha nem Isten 
az Ür, a sátán lesz az. Istennek hű sá
riink lenni, harcolnunk kell a világ hiú
sága ellen. Nem könnyű ez. De aki a 
Krisztusé, az könnyen felveszi a harcot, 
az minden nap tiszta lapot helyez az Ür 
elé, hogy <") írja  rá, m it tegyünk, mi az 
Ö akarata?

„A  megszentelődés titka .“  Dr. Mády 
Zoltántól. A megszentelődés út, mely
nek végcélja a mi szentté lételünk. Nem 
erkölcsi hősök, vallásos zsenik a szen
tek, hanem azok. akikben Isten lako
zást vett, akiknek naponként k ije lenti 
magát, ö  akarja, hogy szentek legyünk. 
Az útat is megmutatja hozzá. Amíg régi, 
meglévő és új bűneinket nem tisztáztuk 
Istennel, választó fal emelkedik közénk, 
melynek innenső oldalán kétségbeeset
ten k iá ltunk fe l: Oh és nyomorult em
ber, hogyan lehetek szentté? De bízta
tóan hangzik a túlsó oldalról az Ür sza
va: A Jézus Krisztus által!

Az evangeüzáló előadásokat Fábián 
Imre sárszentlőrinci lelkész tartotta. —

Szakolcán. Bártfán, Eperjesen, Nagyszombatban, Beszterce- 
és Selmecbányán.

„Országmentő“  munkásságát 1674-ben akarta betetőzni. 
Harminchárom vármegyéből hétszáz lelkészt és tanítót idé
zett meg a pozsonyi törvényszék elé. Kétszáznyolcvannégy 
evangélikus és hatvankét református te tt eleget a hívásnak. 
A lelkészeknek még azt is bűnökül ró tták  fel, ha az idézést 
szertevivő katonáknak útközben bántódásuk esett, m int az 
északkeleti hírnök csapatnak, melyet a nógrádi bég csúfolt 
meg kegyetlenül.

Kerekes Bálin t úr nem az elsők között érkezett meg. 
Csak március vége felé jelentkezett b írá i előtt.

Hosszú zöld asztal közepén székelt Szelepcsényi, az 
ítélőszék elnöke. Balján Kollonics fürkészte a vádlottakat, 
jobbján az érseki t itk á r Lapsánszky, jegyezgetett nagy szor
galmasan. Ludto llá t kifelé fordítva ta rto tta  s ha írásközben 
szünetet ta rto tt, elgondolkodva, szórakozottan harapdálta a 
to ll bolyhos végit. A többi bíró is mind prefektus és szerzetes. 
Különösen félelmetes vo lt az egyik vad kiugró arccsontjával, 
vérbenforgó szemeivel. Barna, derékban zsinórral összehúzott 
csuhát viselt. Egész lénye elsőre árulta el benne a jezsuitát.

Bálint úr tagbaszakadt, határozott alakja, szilárd nyaka, 
ezüstbejátszó sötét haja és töm ött bajusza azonnal feléje fo r 
dította a figyelmet.

Kollonics a jezsuitához fordult.
— Kelio!
— Parancsolj uram!
— Ennek nehéz lesz meghajlítani a nyakát!
— Majd összeroppantja a kín és a börtön!

— Kerekes Bálint, Régeczről! — Jelentette Lapsánszky 
a kihallgatandó nevét.

— Azzal vádoljuk — á llt fö l Kollonics papírlapról 
olvasva a mindegyik beidézettnél azonos vádlistát —, hogy a 
k irá ly t, a katolikus hitet és a misét gyalázta, úgyszintén, 
hogy a k irá lv  elleni összeesküvést segítette, hogy külső ellen
séggel, törökkel, franciával kapcsolatot tart fönn, hasonló
képpen részes a katolikus papok meggyilkolásában és végül 
fe lbuitotta hírnökeink ellen a nógrádi béget!

Bálint úr hátrafordult és szétnézett maga körül.
— Kihez beszélnek? — találgatta.
Szelepcsényi elértette a mozdulatot és csontos u jjá t k i 

nyújtva rámutatott.
— De hiszen — lobbant fel valami szomorú fény a Kere

kes szemében — ebből egy szó sem igaz! Tekintetes törvény
szék! Én soha senkit sem gyaláztam, összeesküvésről, tö rök
ről csak hírből hallottam!

—- Minden tagadás hiábavaló! —  riva lt rá Kollonics. — 
It t  a bizonyíték. — Felmutatta az á llító lag V ittnyédytő l írt 
levelet. — It t  áll szórul-szóra, hogy a gömöri evangélikus 
prédikátorok is mind ludasok az összeesküvésben!

A tárgvalóterem jobb oldalán kis asztal á llott, melynél 
három védőügyvéd fog la lt helyet.

— Ezek a levelek mind hamisítványok! — ugro tt fel 
az egyik. — V ittnyédy négy év óta halott. A gömöriekről 
neki nem lehetett semmi értesülése! Soproni otthonából cSak 
látogatásokat te tt nagyobb városainkban.

— Bizonyítékokat! — fú jta  Kollonics.
(F o ly ta tju k )
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Az iskolai fürdő örömei.

Isten keresi az embert. De az ember 
érthetetlen okokból e lre jtőzik előle. A 
bűnei mögé. Takargatja, nem a bűneit, 
hanem magát. De csak addig, míg egy
szer a kendő elszakad. És az ember 
kénytelen megismerni az Istent. Először 
nem ismerteti fel magát, névtelen leve
let kü ld; ha ez nem használ, egyre küldi 
a titkos leveleket s végül s átvonul éle
tünkön, m int ahogy Egyiptomon is át
vonult. És az ember ekkor megérti a 
levelek aláírását. Én vagyok, a Sorsod! 
A Szerencséd! Választani enged: vissza
felé, vagy haza. Ha hazafelé indulunk, 
az én-nek meg kell halnia, hogy Krisz
tus elénk állhasson és mi elmondhas
suk: Élek többé nem én, hanem él ben
nem a Krisztus!

Kedves, megható részletei is voltak 
a konferenciának. Ahogy Kovács Andor, 
helybeli főesperes meleg hangon üdvö
zölte a konferenciát, az ember úgy 
érezte, hogy boldog, hogy idejöhetett. 
E gy ik  nap őszhajú püspökünk, D. dr. 
Raffay Sándor köszöntötte szerető atyai 
szavakkal a közösséget. Megszakította 
utazását, hogy áldását adhassa az össze
gyű lt közösségre. Megható vo lt hallani 
azt a buzgó énektanulást, amikor az erre 
szánt időben az ismeretlen énekek dal
lamát igyekezett mindenki magáévá ten
ni. Legszebb és szívbemarkoló vo lt azon
ban az utolsó este, az úrvacsoraosztás. 
Oh mennyi összetörettetett és bűneit fe l
ismerő lélek boru lt le az Or előtt bo
csánatért esedezve! Oh, hogy öm lött a 
szemekből a bűnbánat könnye! Oh m i
lyen forrón szállt az égbe a fohász: 
Uram, bocsásd meg a mi bűneinket! És 
az Ür megbocsátott. Felszabadult, ra
gyogó arccal fogadta el mindenki az 
Ür szolgáinak kezéből megengesztelődé- 
sének kegyelmi jeleit.

Kedves orosházi gyülekezet! Az Ür 
benneteket választott k i arra, hogy ez

áldott 3 napot körötökben töltsük el. 
Tud juk milyen nehezen ment, mennyi 
akadály merült fel, mennyi szeretetre, 
szolgálatra, imádkozásra vo lt szükség 
ezek legyőzésére. De a ti hitetek biza
kodó, az imádkozástok k ita rtó  volt. Az 
Ür a hűséget megjutalmazza. Soha nem 
múló szeretettel gondolunk rátok, a sok 
kedvességre, szívességre, szolgálatra, 
mellyel bennünket körülvettetek. Az Ür 
áldjon meg benneteket úgy, mint am i
lyen áldottá tette a körötökben tö ltö tt 
3 napot.

Kiss Kálmán 
tanító.

A  le lk é s z e g y e s ü le t  
o rszág o s  e v a n g e liz á c ió ja .

Gyenesdiás, augusztus 21—23.
90 lelkész gyű lt össze a Kapernaum- 

lelkész-pihenőben, ahol a Szentlélek 3 
napos pergőtüzében Máté 10. fejezete 
alapján befelé, felfelé és előre tek in te t
tek. Az evangelizációt Túróczy Zoltán 
püspök tarto tta . Résztvett rajta a L e l
készegyesület elnöke, Raffay Sándor 
püspök is. Ezek a lelkészevangelizációk 
—  ez immár a harmadik vo lt — k o r 
szakalkotó és gyümölcsözésükben, egy
háztörténeti jelentőségű események.

A z  O rs zá g o s  L u th e r -  
S zö vetség  e v a n g e liz á c ió ja .

Tihany, augusztus 24—27.
Ez az evangélizáció egyházunk v ilág i 

vezető rétegét várta. Résztvettek tö b 
bek között: Radvánszky A lbert báró dr. 
egyetemes egyházfelügyelő, titkos ta 
nácsos, Rásó Lajos dr. egyetemes 
ügyész, kormányfőtanácsos, Molnár G yu
la dr. közig, bíró, az Evangélikus M isz-

szióegyesület elnöke, Bertalan Kálmán 
dr.. orsz. képviselő, Bendl Alajos dr., 
a Fővárosi Takarék ügyésze stb. K a p i  
Béla püspök, • a szövetséget pásztoroló 
püspök imádkozott a megnyitáson, 
majd Bencs Zoltán dr. országos e l
nök, képviselő üdvözölte a megje
lenteket és bevezetőjében párhuzamot 
vont a földi élet és az örökélet kérdé
sei között: az előbbiek gyarlók, mulan- 
dók, az utóbbiak örökkévalók. M ié rt 
élek tehát, m it viszek magammal? —  
a legnagyobb kérdések, egyedül az 
Evangélium adhat méltó feleletet reá
juk . Az örök forrás életadója Krisztus, 
általa megtanuljuk s ra jta  keresztül ma
radandó értékekre tu d ju k  váltani ta 
lentumainkat. Az Országos Luther-Szö- 
vetség — mondotta Bencs Zoltán elnök 
—  ezért akarja seregét elvonultatni a 
v ilágtó l Krisztushoz. Az egyház világ i 
vezetőinek van szüksége elsősorban ar
ra, hogy közvetlenül merítsenek a k risz 
tusi erők forrásából, egyház és ország 
szolgálatára. A v ilág i vezetőemberek 
gyűlésén ezután Kapi püspök magya
rázta a Mennyei Jelenések Könyvének 
3. részéből a 17— 18. verseket. Ez az 
Ige isteni k r it ik á t mond a modern em
ber gondolkodásmódja fe lett. Az emberi 
észjárás eredendő hibája, hogy csupán 
felszínesen mozog, ho lo tt az isteni ú t
mutatás magasságokba és mélységekbe 
vezet. Az intellektuális modern embertí
pus csődbejutott, mert vallást, hitet, Isten
hez való személyes viszonyt nem lehet 
csak tudománnyal, művészettel és k u l
túrával, világi erkölcsiséggel elintézni, 
pótolni. Istenhez csak az Ige visz el. 
Krisztus zörget a modern ember ajtaján. 
Vitéz Sréter Ferenc egyházker. missziói 
lelkész istentisztelete után Mády Zoltán 
dr. tanár kilenc előadásból álló soroza
to t kezdett, amelyben felveti a mai em
ber nagy le lki kérdéseit. (MÉ.)
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Mindent a gyermekért!
Szeptember az iskola hónapja. Ügy 

is mondhatnánk, hogy a gyermek hó
napja.

Édesanyák és édesapák kézenfogják 
a szívük vérén nevelt magzatot s elin
dulnak vele az iskola felé, ahol a kis 
streg 10 hónapon keresztül fegyverke
zik a jövendő harcára.

Nem közömbös a hely sem, ahol ez 
a fontos művejet történik. Nem mel
lékes, hogy gyermekünk a tanév 10 hó
napját egészséges iskolaépületben, vagy 
nyirkos, sötét odúban tölti-e?

Az iskolaépület tekintetében pedig 
sok helyen szomorú állapotok tapasz
talhatók. Ismerünk iskolát, amely elha
nyagolt mivoltában még istállónak sem 
igen felelne meg. Milyen hajmeresztőén 
szomorú az, mikor egy községben jobb 
helye van a kisborjunak, mint a gyer
mekeknek az iskolában.

Tartsa minden gyülekezet Isten és 
ember előtti kötelességének, a jövő 
iránti felelőssége kérdésének azt, hogy 
alkalmas helyen nevelődik-e az utánunk 
következő nemzedék.

Mai két képünk két iskolai fürdő
jelenetet ábrázol. A győri egyházközség 
nagy áldozattal iskolai fürdőt létesített, 
amelyben hetenként szinte filléres kö lt
séggel megfürdetik azokat a gyerme
keket, akiknek otthon nincs áikalmuk 
fürdésre. Hogy ez a gyermekek egész
ségügye szempontjából mit jelent, azt 
könnyű belátni. Valóságos jótétemény 
egy ilyen iskolai fürdő.

Vajha minél több gyülekezetünk lé
tesíthetne ilyen iskolai fürdőt. Áldozat 
nélkül természetesen nem megy. De 
nincs az az áldozat, amit gyermekein
ké rt meg ne kellene hozni.

Mert mindent a gyermekért!
— f.

Meg Kell menteni
a magyar tehetségeket, amelyek 
ezrével kallódnak el szegény falusi 
zsellérházak sötét árnyékában, — 
mondotta egyik államférfi.

A Harangszó ezt a célt akarta 
szolgálni, mikor ezelőtt 5 évvel 
felvette egy homokbödögei sze
gény cselédember tehetséges fiá
nak ügyét.

Somos Gyula azóta jeles ered
ménnyel elvégezte már a soproni 
ősi evangélikus gimnázium ötödik 
osztályát. Most megy majd hato
dikba.

A Harangszó hálás köszönetét 
mond azoknak a nemesszívű ada
kozóknak, akiknek áldozatkészsége 
lehetővé tette Somos Gyula eddigi 
taníttatását.

Bízunk Istenben, hogy olvasóink 
áldozatkészségén keresztül lehető
vé teszi a további taníttatást.

Bizalommal kérjük e nemes cél
ra az adományokat és havi meg
ajánlásokat.

ERDÉLYT VISSZA!
Erdélyt vissza: a szent földet 
Kéklő rónát, kies völgyet,
Minden szorost, minden bércet, 
Minden hegyet, minden ércet, 
Amit Isten nekünk adott,
Szent örökül reánk hagyott 
Nagy Rákóczi és a bátor 
Világhíres Bethlen Gábor.

Mindent vissza, ami magyar, 
Melyet most a könny eltakar 
Húsz esztendő óhajtása, 
Rabmagyarok sóhajtása 
Döngeti a vasajtókat,
Trianoni sorompókat,
Mely recsegve hajlik, inog, 
Felsírnak a fájó kínok.

Erdély földjén és ha mégis 
Folyni kell a magyar vér is 
Ha megharsan a trombita 
Velünk érez a Hargita 
Hadat üzen Máramaros 
Nekünk segít maid a Szamos 
S azt zúgja a Maros, az Olt: 
Mindent vissza mi magyar volt.

Kardot szorít maid a kezünk 
Zászlók alatt gyülekezünk 
Hős székelyek, rab-magyarok 
Hol most oly sok könny lecsorog, 
Mert ott dobog a mi szivünk, 
Elszánt, kemény a mi hitünk. 
Erdély földié nem mostoha,
Nem lesz másé nem-nem-soha!

Bencsik József.

Amíg időnk vagyon . . .
fA magyarhoni

Gusztáv Adolf Gyámínfézet kérelme.)

Ugy-e ismerjük a régi kastély tö r
ténetét?! Valamikor igen szép volt, de 
azután az idő erősen megviselte. A tu
lajdonosok el is határozták, hogy meg
mentik kastélyukat a pusztulástól. Ár
ajánlatot kértek a mesteremberektől s 
azok a tatarozásért 100 aranyat kértek. 
A kastély urai sokallották az összeget 
s nem javíttatták meg az épületet. Évek 
múltán megint szemügyre vették az 
időközben még jobban megrongálódott 
várkastélyt, s akkor már hajlandók let
tek volna a 100 aranyat megadni a 
mesterembereknek. De a mesteremberek' 
ekkor már 200 aranyat kértek. A kas-’ 
tély urai ezt az összeget természetesen 
még inkább sokallották s megint csak 
elhalasztották a munkát. S ez így ment 
évről-évre, míg végtére az épület oly 
rozoga állapotba került, hogy annak 
urai most már minden árat hajlandók 
voltak megadni, csakhogy megmentsék 
az ősöktől örökölt kastélyt. De a mes
teremberek ekkor már azt üzenték: 
most már késő! A kastélyon már nem 
lelhet segíteni! összeomlik!

Ez az ősöktől örökölt várkastély a 
mi drága evangélikus egyházunk min
den templomával, iskolájával, jótékony 
intézményével együtt. Hol itt, hol ott 
kellene egy-egy templom, vagy iskola, 
vagy jótékony intézet jókarban tartására 
s egy-egy gyülekezet megélhetésére,

vagy megszervezésére áldozatot hozni, 
amíg nem késő.., amíg időnk vagyon.. 
Ámde mi az áldozatot rendesen sokall
ják — nincs pénzünk arra, hogy Isten
nek városán és a Felségesnek szent la
kóhelyén (46. zs.) a repedéseke1 es ojn- 
ladásokat kijavítsuk s a sövényeket meg
építsük. Előfordul azonban többször az 
is, hogy híveink nem tudnak e-.ekről a 
szükségletekről, hogy a templomépítés 
és ’ fenntartás munkájában már 100 év 
óta segítkező Gusztáv Adolf Gyáminté
zet gyűjtői nem érik el szívesen jó té 
konykodó s készségesen adakozó h it
testvéreinket.

Azért Egyetemes Gusztáv Adolf 
Gyámintézetünk 11 év óta a tavaszi fe l
hívás mellett, nyárvégi kérelemmel fo r
dul egyházunk híveihez s adományokért 
könyörög egy-egy különösen megláto
gatott, vagy küzködő evangélikus gyü
lekezet javára. Oly gyülekezet javára 
kérjük az adományt, amely ha nem se
gítünk rajta, úgy já r mint az ódon vár
kastély, amely gazdái fukarsága miatt 
elpusztult. Ezen a réven eddig a követ
kező összegek fo lytak be: 1. 817.50 P, 2. 
360 P, 3. 834 P, 4. 300 P, 5. 540 P, 6. 466.78 
P, 7. 404.66 P, 8. 460 P, 9. 350 P, 10. 700 
P. Ezekkel az összegekkel aránylagosan 
mind a négy egyházkerületben egy-egy 
bástyafokát erősítettük meg magyar 
evangélikus egyházunknak. Ezidén ezen 
központi gyűjtés a sorrend szerint a 
dunántúli kerület egy gyülekezetének 
jut. Dunántúlon, ahol sok a szegény 
egyház s ahol a tavaszi árvíz és a sok 
esőzés több gyülekezetei súlyos hely
zetbe juttatott — nem lesz nehéz erre a 
segélyre rászorult gyülekezetei találni. 
Szeretettel kérjük azért hittestvéreinket, 
hogy „szívük szerinti adományt“ kü ld
jenek „Központi gyűjtésre“ való meg
jelöléssel Egyetemes Gusztáv Adolf 
Gyámintézetünk pénztárába (Budapest, 
IV., Deák-tér 4. sz. csekkszám: 4224.) 
Amíg időnk vagyon . . .  mindenekkel jól 
tegyünk, kiváltképen pedig a mi hi
tünknek cselédeivel^ (Gál. 6, 10.)

Sopron, 1940. évi augusztus hó 26-án.

Ziermann Lajos s. k. 
a Magyarhoni G. A. Gyámintézet 

egyházi elnöke.

Az egyetemes Gusztáv Adolf Gyám
intézet egyházi elnökének felhívását ma
gunkévá téve mi is szeretettel kérjük 
hittestvéreinket, hogy a „Központi gyűj
tésihez járuljanak hozzá szívük sze
rin ti adományukkal.

báró Feilitzsch Berthold s. k.
a Magyarhoni G. A. Gyámintézet 

világi elnöke.

Sárkány Béla s. k.
Dr. Tomcsányi Vilmos s. k. 

a bányai,
Nagy Miklós s. k.

Dr. Traeger Ernő s. k. 
a dunántúli,

Podhradszky János s. k.
Laszkáry Gyula s. k.

a dunáninneni,
Mar esek János s. k.

Pazár István s. k. 
a tiszai

egyházkerületi gyámintézet egyházi és 
világi elnökei.
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O L V A S S U K  A B IB L IÁ T

Szeptember 1. Áron vett meg. I. Kor. 
7, 23. Nemcsak a mindenség korlá tlan 
ura, az örök dicsőség birtokosa, hanem 
személy szerint az én Uram. Nem egy 
elmosódó szám vagyok a m illiók  között, 
egy névtelen a nagy tömegben, nekem 
személy szerint közvetlen kapcsolatom 
yan Ő vele. Szeretete nem nézhette az 
én nyomorúságomat, az én kárhozato
mat, meghalt a bűneimért, engem vá l
to tt meg. Árat fize te tt értem a nagy 
rabtartónak, a bűnnek. Szabadulásom 
öröme, új életem boldogsága van k i 
fejezve ebben: Ö az én Uram.

Szeptember 2. Tulajdona vagyok. Ján. 
10, 11— 16. M ilyen sokan tartanak reám 
igényt. Utánam nyú jtják  k i kezöket, 
hogy maguknak szerezzenek meg. M a
gáénak követel a családom, a munkám, 
ez a világ. Ő ezekkel szemben az életé
vel védelmez. Nem olyan tulajdona, tá r
gya vagyok, mely gondját-baját növeli 
csak, hanem olyan féltőn szeretett tu 
lajdoni, melyről nem akar lemondani. 
Nem tű r maga mellett más uraságot, te 
k in té ly t, nem akar osztozkodni senkivel 
sem azon, amit drága vérével örök tu 
lajdonul vett meg magának, ö  mondja 
rólam, nem én: „Az enyém.“

Szeptember 3. Rendelkezik velem. 
I. Kor. 6, 19. Mindenem az övé. Hogy 
az ö  tulajdona vagyok ez azt is je lenti, 
hogy én semmivel sem rendelkezem. 
Erőm, időm, pénzem, hivatásom, ame
lyek szorosan testi életemhez tartoznak, 
az Ö birtokában vannak, mert hiszen 
a testem sem az enyém. Urat, bálványt 
csinálok a testemből, pedig az Ő nagy 
követelménye az, hogy a Szent-Lélek- 
nek a templomává legven. Ha valamim 
van, amit a magaménak ta rtok  és ren
delkezem vele. veszedelmes úton já rok, 
mert ez azt jelenti, hogy nem vagyok 
az övé. Ő nem alkuszik, nem egyez
kedik, hanem rendelkezik velem.

Szeptember 4. Kezében tart. Ján. 
10:27—30. Ez oltalmat jelent a számom
ra. nem magam-csinálta menedék helyek, 
erődök mögé rejtőzködöm a veszedel
mek elől, az ö  kezében vagyok. Ö 
mondja, hogy ez minden reám-törő ha
talommal szemben biztos és erős o lta 
lom. Ez azt is jelenti, hogy én magam 
sem szakíthatom k i magamat az Ö ke
zének a hatalmából. Nem mondhatom: 
meguntam már az Ür gyámkodását, urat 
cserélek, új gazdát keresek, ö  utánom 
jön. Keze utolér bárhová menekülök. Ü l
döz. m int szökött rabszolgát a rabtartó- 
ia. Nem elég ezt tudnom, de fel kell 
hagynom az ellenszegüléssel, a lázadás
sal, hogy mielőbb kezébe kerüljek.

Szentember 5. Hűségemet kéri. Ján. 
15:4. Szigorú Ür, mégis csupa szeretet 
és irgalom. Vérét adta érettem, nem en
gedi. hogy kiszakadjak uralma alól és 
kárhozatba jussak. Többször, többféle
képpen hangzott tanítvánvaihoz és hang
zik hozzánk is marasztaló, hűséget k í
vánó szava: „M aradjatok i t t “ , ti is el 
akartok menni?“ , „m aradjatok én ben
nem“ . Ezeknél nem magára gondol, ha
nem mindig reám. Tudja, hogy nélküle 
tőről lemetszett venvige vagyok, sor
som a biztos pusztulás.

Szeptember 6. Munkába állít. Ján. 
20:21. Az ő  országában Ö alatta mun

kát .szolgálatot ke ll vállalnom. A szol
gálat formája, mértéke más és más, de 
fontossága, értéke ugyanaz az ö  sze
mében. Szeretetével, végtelen irga lm á
val nem lehet hát visszaélni, nekem is * 
dolgoznom kell. Nagy kísértése az em
bernek az, hogy mindig csak Jézust 
szeretné dolgoztatni a maga érdekében. 
Szeretné önző vágyai, törekvéseinek igá
jába befogni. Imádsága is sokszor nem 
több, mint egy vakmerő szándék, k ísé r
let, amellyel irányítani, befolyásolni 
igyekszik Őt, a mindenség Urát. Jézus 
előtt csak ezzel a kérdéssel á llhatok 
meg: Uram, m it akarsz, hogy cseleked
jem? ,

Szeptember 7. Megítél. II. Kor. 5:10. 
Nemcsak e v ilágo t íté li meg rettentő 
hatalommal, nekem is ítélő bírám. 
Szemtól-szembe ke ll megállanom előtte. 
Nem én fogom elmondani, hogy k i va
gyok, áz Ő ítélőszékéről hangzik felém 
77 ellentmondást nem tűrő vád. ö  ítél. 
Mentegetőzés, érvelés, védekezés nem 
használ semmit. Álnokság, képmutatás, 
sokszor egy egész fö ld i életre jó l bevált 
álarc: nem segítenek. Tekintete á tv ilág ít 
egész lényünkön. Jézus az én Uram. 
müven félelmes k ilá tás! Meg fog íté ln i!
A hívő ember számára azonban ebben 
a mondatban bele van'zárva egy gazdag, 
szabad,' örökkévaló életnek csodálatos 
öröme és boldogsága. A te számodra 
melyik a kettő közül?

Rőzse István.

K A R C O L A T O K

KaptuK a z  a lá b b i 
le v e le i.

Nagytiszteletű Szerkesztőség!

Mint a református testvéregyház tagja 
nagy figyelemmel és szeretettel olva
som a Harangszó c. fürge kis evangé
likus lapot? s legutóbb a f. hó 25-iki 
számban a Karcolatok c. alatt különösen 
megragadta figyelmemet a Rozsnyón 
megjelenő „Krisztus Királysága“ kath. 
lap közleményének a leközlése.

Hogy valóban protestáns tábori le l
kész hiányában állana a hatalmas né
met hadsereg, olyannyira, hogy haldokló 
katonák lelkivigasztalásának elvégzésénél 
kath. papot használjanak fel, azt erő
sen kétlem. Ellenben a haldokló lelkek 

hal úszása" a hatalmas egyházban nem
új dolog s bátor vagyok erre i t t ------án
egy megtörtént esetet közölni.

........a nem esik oly messze......... -tői,
hogy a helybeli kórház vezetősége ne 
találná meg az útat ahhoz, hogy szük
ség esetén csupán egy telefoni átszó- 
lással ne értesítse a lelkész urat, eset
leg helybeli gondnokot arról, hogy egy 
haldokló keresztyén testvér úrvacsorával 
és lelkivigasszal óhajt élni.

Ellenben a nevezetes esetben egy csa
ládban, ahol a haldokló édesanya egye
dül protestáns lévén, a kórházban hal

doklóit, erre a család katolikus tagjai 
megállapítják, hogy úgyis mindegy, akár 
ez, akár az a lelkész adja fel az úrva
csorát, kath. lelkészt hívtak. Megjegy
zem, az áldozást feladó plébános tudta 
az illető vallását, s ennek dacára, a kór
házban működő kedves nővér főnöknő 
asszisztálása mellett, utolsó kenetben ré
szesítette a magával tehetetlen öreg ma
mát.

El is temette, mert hisz a lelke úgyis 
a mienk.

Egy másik eset: a békésgyulai kór
házban igen nehéz betegen feküdt az 
egyik testvérünk — sógorom lévén, lá
togatásom alkalmával egy Bibliát és egy 
Szikszai Keresztyéni Tanítások és Imád
ságok című imakönyvet vittem neki be. 
Amint belépek a külön kórterembe, lá
tom, hogy a nehéz gyógyíthatatlan be
teg fejasztalkájánál egy halom Szív-új
ság hever.

Kérdezem tőle, hát ezek mit keres
nek itt? Erre válaszolja, hogy a kedves 
nővér kéretlen hordja oda, pedig ő bele 
sem néz.

Erre én félretettem a halom újságot 
és az éppen belépő kedves nővérnek ezen 
szavakkal, hogy „kérem az én sógorom 
református keresztyén s ilyenekkel nem 
táplálkozik“  —  szíveskedjék megkímélni 
öt az ilyen olvasmányoktól.

Közben szegény elhalt és a kedves 
nővér az előfizetési díj fejében bizonyos 
összeget kért a családtagoktól.

Folyik a lélekrablás minden kórház
ban, legyen az állami vagy vármegyei.

Az előző esetben jelentés tétetett val- 
lásháborltás címén a kultuszminiszternek 
— ez volt kb. 6 éve, s most is vizsgál
ják az ügyet. —  Közben az illető plébá
nos kanonok lett.

Meddig mehet ez így?!

Maradtam tisztelettel:
--------r ----------n
ref. gondnok.

H E T I  K R Ó N I K A

A magyar-román tárgyalásokat meg
szakították. Turnu-Szeverint mind a két 
bizottság elhagyta. Külföldi lapok sze
rin t a románok makacssága okozta a 
tárgyalások meddőségét. Valószínű, 
hogy nem másról van szó, m int hogy 
a románok idő t akarnak nyerni. Ezzel 
csak elmérgesítik a helyzetet, ho lo tt 
nyilván tudhatják, hogy szó sem lehet 
lakosságcseréről. Más megoldás nin
csen, mint a magyar területi követelé
seknek eleget tenniök. A magyarok ezt 
történeti, néprajzi és nem utolsó sorban 
gazdasági szempontból jogosan követe
lik. Román uralom soha nem volt még 
Erdélyben. Isten is a Duna-Tisza köze 
számára terem tette Erdélyt, és viszont 
az Alföldet E rdély számára is. — Valami
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kilátás azért van a tárgyalások fo ly ta
tására. Csáky külügym iniszter tárgyalt 
a román követtel. — Egyre fokozódik a 
német repülőtámadások ereje London 
és Anglia partvidékei ellen. Pániksze
rűen menekül Dover lakossága. K iürítik  
az angol partvidéket. Berlin bombázá
sát követeli egy londoni lap. Győzelmes 
olasz légiharc volt M álta fe lett. Az ola
szok az egyiptomi angol katonai tám
pontok ellen igyekeznek. Róma cáfolja, 
hogy Görögországnak hadat üzen.

AZ EGYHÁZI e s z t e n d ő

Szentháromság u. 15. vasárnap.
37. Zsoltár 4—6.

Ügy hangzik ez a néhány zsoltárvers, 
mintha nekünk semmit nem kellene ten
nünk és már minden rendben volna ez 
által. Ez a zsoltár azonban nem a tét
lenség melleit és a hagyjánéiet magasz
tal ásáró! szól. De igenis az igazi élet 
belső rugóiáról, az Istenben való bízo- 
dalomról szól. Mi a szíved gyönyörű
sége, kiben bízol? Eszerint lesz múlandó 
véged, vagy örök életed.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten nem emberi erőfeszítések

hez, hanem a szívünk őhozzá való ra
gaszkodásához köti kéréseink meghall
gatását.

Hogy a bízodalmas hit által Istennél 
minden lehetséges nekünk.

Hogy Ö, az egyedül igaz, nem hagyja 
el az igazakat.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy hallgassa meg minden kérésün

ket, hiszen szűkölködünk nagy mértek
ben.

Hogy tudjunk kegyelme által kéré
sünkben is egyedül Őreá hagyatkozni 
leljes bizalommal, legyen meg szent aka
ratja.

Hogy tegye nyilvánvalóvá az övéi 
igazságát a Krisztusban.

H Í R E K

R d d ló s  I s í e n / I s s / e l e /  Szép 
lember l-én, vasárnap d. e. 11.15-kor a 
Deák-téri templomból. Prédikál ür. Raf- 
iay Sándor püspök. Énekszámok a Du
nántúli Énekeskönyvből: 15., 414. és a 
Himnusz. Orgonazene: Kapi-Králik Jenő: 
Gondviselő édes Atyám. Bach J. S.: Prae- 
iudium és fuga (e-moll). Orgonái: Kapi- 
Králik Jenő tanár.

A dunáninneni egyházkerület ezévi 
rendes közgyűlését szeptember hó 6-án 
tar t j a Balassagyarmaton.

Üj igazgató. D. Kapi Béla püspök 
Cseplák János bakonycsernyei tanítót 
az iskolai és egyházi életben tanúsított 
-zolgálata elismeréseként igazgatóvá ne
vezte ki,

Kővágóörs. A zalai egyházmegye 
révfülöpön ta r to tt közgyűlése egyhan
gú lelkesedéssel örökös tiszteletbeli es
peressé választotta Novák Elek kővágó
örsi lelkészt. A megválasztási jegyző- 
könyvi kivonatot f. hó 18-án adta át 
Jónás Lajos esperes a megtiszteltnek, 
bensőséges ünnepély keretében, nagy
számú közönség előtt.

Népfőiskolái hirek. A nagytarcsai 
népfőiskolán október 1-től november 
1-ig egyhónapos leánynépfőiskolai tan
folyam kezdődik. Érdeklődni, jelentkezni 
lehet Szenczy Gábor nagytarcsai le l
késznél, Pest m. — Orosházán is meg
nyílik  a népfőiskola.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Finnország. Karhumäki Váinö Esaiás 
segédlelkész Lapudból a jövő tanévre 
hozzánk érkezik, hogy tanulmányait a 
soproni hittudom ányi karon folytassa.

Németország. Augusztus 4— 17-ig 
ezévben is m egtartották a sondershause- 
ni Luther-akadémiát. 18 különféle o r
szágból 300 résztvevő vo lt jelen.

K Ü L Ö N F É L É K

Az államvasutak vonalain minden vak 
és kísérője, tehát két személy, egy da
rab félárú menetjeggyel utazhat, a ke
reskedelmi miniszter rendelete szerint.

Húsz év alatt hazánk jelenlegi terü
letén 7000 új iskola épült. Az új iskola- 
épületek költsége 64 m illió  pengőbe ke
rü lt. — E számok’ mutatják, hogy mily 
nagy súlyt helyeznek korunkban a nép
nevelésre.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Halálozás, özvegy Mátis Lászlóné, 
szül. Sümegi Emerencia, f. hó 8-án, 
élete 73. évében Vásárosfaluban el
hunyt. Temetése 11-én volt. — Feltá
madunk!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Presbiter. Egyházunk a legelsők kö 
zö tt vezette be néhány városi gyüleke
zetben a V II—VIII. osztályt. Győrött 
például a gondolat felvetődésekor azon
nal megindult az evangélikus V II—VIII. 
osztály. — Érdeklődő. Egyházunk neve 
röviden e v a n g é l i k u s .  Ez teljesen 
elég. Sem írásban, sem szóban nem kell 
többet használni. — Szűcs Lajosné, Ózd. 
Köszönjük kedves sorait. Előfizetése be
érkezett. A lapban előfizetést nem, csak 
adományt nyugtázunk, ö rü lünk, hogy 
mennyire szereti a Harangszót. Szere
te tte l köszöntjük.

M A G Y A R  G A Z D A

Vegyes. Tudvalevő, hogy az idei tér- 
mésnek árto tt a sok eső és a hűvös idő. 
A búza minőségi súlya 72—84 kg kö 
zött, a rozsé 67—76 kg  között vá ltako
zik. —  A kormány mezőgazdasági p ro g 
ram újának egyik fon tos pontja a k is 
gazdák megerősítése a sertéstenyésztés 
gyorsütemű fejlesztése által is, mely a 
kisgazdáknak, zselléreknek és mezőgaz
dasági munkásoknak legfontosabb be
vételi forrása. —  Äz OMGE keretében 
beható munka fo ly ik  a mezőgazdaság 
átállítására vonatkozó terv k idolgozá
sára. — Az új rizspótló neve1 „rizsa“ . 
Szakértők véleménye szerint kiváló m i
nőségű. —• A repcetermelés előmozdí
tása érdekében a földmívelésügyi m i
niszter megbízta a Futurát, hogy a gaz
dák között, az igénylés sorrendjében, 
nemesített repcemagot ingyen osszon 
szét. — Finnországban Virtanen tanár 
megállapította, hogy a burgonya szárá
ból valami úton jó  erőtakarmányt lehet 
előállítani. Ennek felhasználásával F inn
országban százezer tonnával lehetne nö
velni a tejtermelést, amely termékei ré
vén náluk egyik legjobb exportárú te r
melés.

H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A kővetkező adom ányok fo lytak b e :

Adomány. Keresztes Ferenc Zala- 
szentiváni olvasónk 2 pengőt kü ldö tt a 
Harangszó terjesztésére.

Sándor Endréné Keszthely, A linauer 
Anna Ácsa 1.60— 1.60 P. — Borzay Já
nos Dömötöri, Borzay Lajos Döm ötöri 
1.68— 1.68 P. — özv. dr. Zundel F ri- 
gyesné Pereces 2 P. — Hubert Sámuel 
Celldöntölk 2.20 P. —  Pető János Ta
polca 3 P. — Kasper József Rust 3.60 
P. —  Csekő Edéné Lajoskomárom 5.20 
P. — Dr. Zábrák Jenő Győr 10 P. — 
H orváth Sándor Lébény, Tóth Jó 
zsef Lébény, Simon Sándor Szilsárkány, 
Czéh Pál Sándor Budapest, alsó M o l
nár József Szergény, özv. Szekér Já- 
nosné Siófok, Szabó József Celldömölk 
10—-10 fillér. — Haás György Börcs, 
Klement Mária Budapest 12— 12 fillé r. —  
Varga József Bácsa 14 fillé r. —  Nemes
hegyi Mátyásné Feled 16 fillé r. — 
Unger István Zomba, Mészáros Gyula 
Tapolca, Limpár György Győr, Hídvégi 
István Győr, özv. Hatvan Ferencné Sop
ron, Varga Erzsébet Sopron, Zalatnai 
Jenő Jolsva, Kánai Katalin Sopron, özv. 
Mátis Jánosné Bonyhád, özv. Kovács 
Andrásné Magyaróvár, Szigeti M ihá ly 
öttevény, Dorner István SopronnémetL 
S ch litt István Lajoskomárom, K ra fft 
János Pécs, Kalotai András Kútásó, 
Zsirai Imre Budapest, Somogyi Im re 
Alsóság, Erdős Ferenc Sopronnémeti, 
Németh Lajos Lébény, Kovács M árton 
Lébény, Németh Géza Győrszabadhegy, 
Szabó Gyula Szilsárkány, Szalay Esz
ter Budapest, Javornyik Pál Tápiószele, 
id. Pap János Bezi, Szelestey Sámuel 
Celldömölk, Tscheik Ernőné Budapest, 
özv. Pálfi Józsefné Tét, Végh József 
Császárrét, Varga Lajos Beled, Erdély* 
Sándor Öttevény, Dorn Lajos Győr, Sza
bó Károlyné Boba, Pelech Józsefné Rá
koskeresztúr, A jkay Jenőné S zen tgott-
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hárd, Achim Lászlóné Békéscsaba, Mó- 
rocz György Várpalota, Forintos István 
Rábabogyoszló 20—20 fillé r. —• Sztró- 
kay László Edve, Illés ^Pál Marcalger- 
gelyi, Németh Ferenc Budafok, Szabó 
József Celldömölk, Ágoston János Szom
bathely, Mészáros Árpádné Zalaeger
szeg, özv. Schneider Jánosné Győr, 
Mesterházy Imre Nádasd, V ida Géza 
Magyardiószeg, Hegyi István Rákoske
resztúr, özv. Lázár Jánosné Balatonfüz- 
fő, Sülé Károly Tapolca, Palatínus Ru
dolf Volóc, Sass László Sopron, if j.  F inta 
János Celldömölk, Jurtsó Gyuláné Tét, 
özv. Gaál Gyuláné Kőszeg, Nikodémusz 
János Ormospuszta, Tóth M ihály Beled, 
özv. Paveszka Ferencné Győr, Mészáros 
M ihály Répcelak, Endrédi Imre Komá
rom, Kalmár Ilona Oroszvár, Polgár Jó
zsef Körmend, Káldos Sándor M ártonfa, 
W eller Dániel Győr, Szűcs Lajosné Ózd, 
Szalay Ferenc Martonfa, Plézer György 
Pestszentlőrinc, Garab Béla Szentgott- 
hárd 22—22 fillé r.

Szombathelyen diákot teljes ellátás
sal, zongora használattal, elfogadok. 
Cím a kiadóhivatalban. 1— 1

Német mindeneslányt, szerényigényüt 
18—50 évesig, k itűnő bánásmódra, szep
temberre felveszek. Főznie, parkette t 
kefélni nem kell. Zsigmond Ferencné, 
Budapest, IX. Liliom-utca" 7. 1— 1

Finnek javára 2 pengős árban, az 
összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet. 
Özv. Nagy Ferencné, Sopron, Csengeri-
utca 65/a. 1— 21 , ■ ---- ----

Olvasóink figyelmébe! M egjelent 
Szent Pál apostol élete. J. Stalker D. D. 
angol író után magyar nyelven. Terje 
delme 125 oldal. Előfizetési ára fűzve 
2 P, kötve 3 P. Ugyancsak kapható elő
fizetési áron a Négy Evangélium angol
ból átdolgozott, gyakorlati magyarázata. 
A négy kö te t ára fűzve 16 P, kötve 20 
P. Egyenkint is megrendelhető: Szent 
Máté-Márk-Lukács és János magyará
zata. Fűzve 4 P, kötve 5 P. — Régebbi 
kiadás „Krisztus visszafövetele“, B ib lia i
tanulmány. Ez a mű a mostani jöven
dölésszerű, titokterhes időben alkalm i 
olvasmány. Ára fűzve 3 P, kötve 4 P. 
— Végül Ormánság népe. Néprajzi ta 
nulmány, képekkel. Ára 50 fillé r. —  A 
könyvek megrendelhetők Lukács Imre 
ny. ref. lelkésznél Dunavecsén, ahova a 
pénz is küldendő és a Sylvester nyom 
dában Budapesten. Nagyobb megrende
lés eseté:', négy havi részletben is fize t
hető, me’ lékelt csekklappal.

Két vasmegyei tanítónő helyettesítést 
vállal. — Cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 2—2

19 éves leány fa luró l, elszegődne 
evangélikus családhoz falura vagy vá
rosra mindenesnek, vagy szobalánynak. 
Főzni is tud. Már szolgált. Megkeresé
seket a szerkesztőséghez kérek. 1— 1

Zobor (Nógrád vm.) leányegyház 
kántortanítói állásra újból pályázatot 
hirdet. Szlovák nyelv tudása kívánatos. 
Csak fé rfiak  pályázhatnak. Javadalom: 
háromszobás lakás mellékhelyiségekkel, 
5 hold szántó-rét, 13 q búza, 4 q zab, 
1.5 hl. bor, 26 köbméter fa, ebből a tan 
termet is fű ti, stólák, o ffertórium ok, 
törvényes államsegély. Felszerelt pályá
zatok, melyekhez a felszabadult te rü 
letieknek igazoló okmányukat is csa
to ln i kell, pályázat megjelenésétől szá
m ított 21 napon át balassagyarmati 
evangélikus lelkészi hivatalhoz k ü l
dendők.

Saját készitményü útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltáriak,akta 

« és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
_ választékban és a legolcsóbb árban

MITH-nál
Győr, Baross-úf 2.

Kö l c s ö n s e g é l y z ő  épü l e t  

Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Cinkota evangélikus egyházközsége 
pályázatot h irde t a lemondás fo lytán 
megüresedett IV. számú tanítói állásra. 
Javadalom a törvényes tanítói fizetés, 
melyhez az egyház a kezdőfizetés 10 
százalékával já ru l hozzá és lakás. — 
Pályázhatnak evangélikus tanítók, ak ik  
kántori képesítéssel bírnak és énekkar 
vezetésében jártasak. Kötelesek kán to ri 
helyettesítéseket végezni, valamint az 
egyházi belmisszióban munkálkodni. — 
Pályázati határidő 1940 szeptember 6. 
Teljesen felszerelt pályázatok Blatniczky 
Jenő ev. lelkész, Cinkota, címére k ü l
dendők. 2— 2

A békéscsabai evangélikus gimnázium 
mellett internátus n y ílik  meg. Díja ha
vonta 50 pengő. Ismertetőt a gimnázium 
igazgatója szívesenMvüld. 2—2

A tanév elején rendelje meg 
S o k o ra y  M ik ló s  :

Dr. Luther Márton 
Kis Kátéja jegyzetekkel

c. ta n k ö n y v e t .

Minden iskolatípus használhatja. Számos 
Iskolában bevezetve. A könyv ára por
tóval együtt 64 fiiér. Megrendelhető e 
cimen: Sokoray Miklós, Szombathely, 

Boríts Béla-u. 40.

Olvasóinknak legjobban a ján ljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

1—8

„M agyar Bethel“  Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

9—20

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiaka t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

2—26

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiház&sítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , t

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hivja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—U' (Ev. bórház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek'

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagseerzAket. hölgyeket is.

Kistarcsai Ev. Papnék Otthona két 
ügyes mindeneslányt keres. írásbeli je 
lentkezést a fizetési igény megjelölésé
vel az Otthon vezetősége címére, Kis- 
tarcsára kérünk. 1— 1

V I R Á G O T ,
I f c © S W E ® R U T
legolcsóbban

S T S X M i f i - t O l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó'-ra 
hivatkozik, 10 °/o engedményt kap I

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baroaz-nyomda: Uzaaly éa Koacz, Győr,
(Harjcgizó xyemdáiaj
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Laptalnjdonoa : 

Ounintúll Luth ir-8zö*iti*g .

Magjalanik minden vasárnap.

Ingyan mállóidat tané* alatt 

kéthatankénf a KIS HARANGSZÓ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Cr a mi oltalmunkl

A B araalaal 
■■arkaaatf-klaJéfclaalaU

GYŐR
I I . ,  Petőfi-tér 1.

Előfizetési ára : 
negyedévre 1 P 28 A lié i, 

félévre 2 P 40 f illé r , 
egy évre 4 P 80 f illé r . 

Csoportos küldéssel 
10 ’ I t -os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 ü llé r. 

Postacsekkszámla: 80,626.

Győzelem a halál fölött.
M iko r pedig a város kapujához köze

líte tt, imé egy ha lo tta t hoznak vala ki.
Lukács 7, 12.

Imé egy halottat hoznak ki.
Városban mindennapi az ilyen szomorú eset. 

Mégis keserves azok számára, akiknek a maguk ked
ves halottját kell kikísérniök.

Ez a naini eset különösképpen szomorú volt. 
özvegy asszonyról van szó, aki ezt megelőzőleg már 
az urát is kikísérte. Most a fia következett. Pedig 
egyetlen gyermeke. A nép részvéttel vette körül fá j
dalmában. De a fia nem elevenedett meg ettől.

Ekkor jö tt  Jézus.
Látta az özvegyet és megkönyörült rajta. S így 

szólt hozzá: „Ne s írj!“ Azzal megérintette a koporsót 
s a halottvivők megálltak. Erre kimondta a hatalmas 
szót: „If jú , neked mondom, kelj fö l!“  S imé, a halott 
felült. S az anya fiával együtt térhetett vissza ottho
nába.

Mindnyájan beleképzelhetjük magunkat ujjongó 
boldogságába.

De nem csupán a fián való öröm töltötte el szí

vét. Mindaz után, ami eddig mint gyász és fájdalom 
megpróbálta, mélyebbre hatolt ez az öröme, öröme 
azon való öröm volt, hogy itt, a gyász és fájdalom 
világában találkozott valakivel, aki ilyen erős és 
ilyen jó.

Egy napon majd a mi otthonunkból is kivisznek 
egy halottat. Milyen jó  lesz, ha akkor Az lesz a 
barátunk, aki erősebb a halálnál.

Ő meggyőzte a halált nemcsak itt Nainban az 
ifjú  koporsója mellett. Nagy dolog volt ez is. De 
nem a legnagyobb. Hiszen a fiának egyszer mégis 
csak meg kellett halnia. Jézus legnagyobb győzelme 
az volt, amikor mindnyájunk számára meggyőzte a 
halált, egyszersmindenkorra mindenki számára való 
érvényességgel. Azzal, hogy meghalt mihelyettünk, 
meggyőzte a halált és föltámadt a sírból. *.

S most tud segíteni a maga haláltól rettegő 
barátjain. Nem veszi el tőlünk a halált. De megadja 
nekünk a halálon való belső győzelmet. Bátorságot 
ad arra, hogy meghaljunk.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Kimentünk a Királyhágón!
Huszonhét keserves hosszú évig csal? útlevéllel mehettünk, (ü magvar történelem vérrel szentelt 

drága földjén oláh finánc megmotozta, oláh csendőr gőggel végigmustrálta a magvart.

De sokszor keseredett meg a sz ivü n k ! De sokszor könnvesedett el a szem ünk1 Trianoni határon  

innen is, onnan is .

é s  most megtörtént a csoda! 9sten kegvelmének imádságot meghallgató csodája, hazatért Srdélv  

egv része. (3 m agvar T is za  ú jra  m agvar földön ered. Jüátvás kincses városa újra a mienk. Q Kárpátok  

gerincén újra k itűzte zászlónkat a m agvar honvéd. Q  Hargita, a csikk és gvergvói havasok újra nekünk 

integetnek. Srdélv ősi magvar törzse, a székelvek népe hazatért.

Átmentünk, a Királyhágón!
Áldassch az Isten!
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E r d é l y  !

Erdély! Az utolsó két évtized alatt hányszor szállt 
fel ez a szó magyar szívekből magyar ajkakra. Benne 
sóhajtozott az otthonából kiüldözött vagy családi 
fészkétől elzárt magyar olthatatlan hazasóvárgása. 
Benne sírt a magyar torzó fájdalma. Benne türel
metlenkedett az álmaink paripáján száguldani akaró 
kalandozó magyarok ősi virtusa. Benne könyörgött 
imádkozó magyarok hite.

Isten felet reá. Nem erővel, hatalommal vagy 
okossággal szereztük vissza Erdélyt, hanem Istentől 
kaptuk vissza kegyelmi ajándékul. Ezért ujjong most 
ebben a szóban: Erdély! nemcsak a magyar vándorok 
hazaindulása, a csonka törzsön kinőtt új hajtás tava
szi öröme, hanem a hitük számára új bizonyságot 
talált hívő magyarok boldog hálaadása is.

Embereken keresztül adta nékünk a seregek Ura. 
Gondoljunk hálás szívvel reájuk, de ne felejtkezzünk 
meg arról, kié elsősorban minden dicsőség.

A hazatérő országrész nagy darab magyar föld.
45.000 négyzetkilométerén majdnem 2 és |  millió lakos 
él. Ebből a magyar evangélikus egyházegyetem köte
lékébe tartozó gyülekezetek csupán a következők: 
Már amar osszi get, Nagybánya, Nagykároly, Nagy
várad Váradszőlős fiókegyházközségével és Szatmár-

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 39

Irta: M o h i  G e d e o n ,  Kaasa.

— Ezek a levelek la tin  nyelvűek —  válaszolta az ügy
véd — V ittnyédy István pedig m indig magyarul írt!

Szelepcsényi vállat vont:
— Ez m it sem bizonyít! — mondta. — Kezeinkben hite

les fordítás van. Mást hozzon fe l védelemre!
— Minden ember tudja, hogy a levelek koholt vádakat 

tartalmaznak — mormogta. —  M ind hamisítványok! — De hát 
bizonyítani nem tudta. Leült.

— Uraim, — k iá lto tta  tisztelendő úr — ártatlan vagyok!
— Azt akárki mondhatja — intette le Kollonics és bo

zontos szemöldökét összevonta. —- Különben is Ladivér Illés 
bűnösségét világosan lá tju k  és t i  protestánsok mind egyfor
mák vagytok: halálra méltók!

Bálin t ú r döbbenten hallgatott. Hát ilyen nevetséges vád
dal akarják őket vérpadra vinni?

—  Tisztán áll előttem ügyed! —  emelkedett fö l az ér
sek. —  Te is lázadó vagy. — összesúgott a bírákkal. — 
Kötél által halsz meg! — hirdette k i az ítéletet.

Lapsánszky kikapta szájából a to lla t és pár betűt vetett 
papírra: „Kerekes Bálin t k. á. h.“  Az a három betű a név 
után ítéletének nemét jelezte. M ár annyiszor írta, hogy a 
kezdőbetűkből is kiokosodott.

— Azonban — ü lt vissza az érsek — van még módod 
a szabadulásra. I t t  ez az irat. Térítvény a neve. Ha aláírásod
dal megerősíted, hogy lázadó vagy és lemondasz papi hiva
tásodról, vagy pedig az országot hagyod el, akkor vissza
nyered a szabadságod!

Bálin t úr szemeiben szokatlan tüzek gyúltak ki. Ez a 
la to r társaság ítélkezik rajta. Még a szabadulás kapuját is 
megmutatják és nyíltan megmondják, hogy a zárat csak al
jasság-kulcs nyitja. Hogy ismerjen el olyat, amit nem köve
te tt el! Hogy tapodja meg papi hivatását, hogyan tudjon

*németi Oláhgyűrűs fiókegyházközségével együtt. 
Ezekben az egyházközségekben szórványaik számba
vétele nélkül az 1910-es népszámláláskor 2250 evan
gélikus élt. Ezek mind a tiszai egyházkerület tisza- 
vidéki egyházmegyéjének kötelékébe térnek vissza. 
A többi evangélikusok a szász egyház fennhatósága 
alá tartoznak.

Öt anyaegyházközség és két fiókegyházközség 
emberi értékelés szerint nem nagy gazdagodás, de 
a szegénynek minden adomány drága, megcsonkított 
egyházkerületünknek is minden új hajtás kimondha
tatlan öröm. A rég nem látott gyermekét keblére 
ölelő édesanya szerető csókjával fogadjuk őket 
kebelünkbe.

Adjunk hálát Istennek a drága magyar vér té
kozlása nélkül kegyelemből kapott ország- és egyház
gyarapodásáért és könyörögjünk haza nem tért rab 
magyar és evangélikus testvéreinként. „Hatalmasan 
cselekedett velünk az Ür, azért örvendezünk. Hozd 
vissza Uram a mi foglyainkat." (Zsoltár 126, 3—4.)

Erős vár a mi Istenünk!

TÜRÓCZY ZOLTÁN 
püspök.

Krisztusától elszakadni? Száműzetés? Hová menjen? Se ro
kona, se barátja a határokon tú l!

— Soha! — k iá lto tta  és távozni készült.
— Még egyszer fogsz előttünk á lln i! — figyelmeztette 

az érsek — addig meggondolhatod!
Kelio, a jezsuita, fe lá llt és két katonával kísérte el az 

elítéltet. Kiléptek a tágas magas tárgyaló teremből s meg
indu ltak a vár sziklabörtönei felé. Lépcsőkről-lépcsőkre n y ir
kos, sötét fö lda la tti folyosókon a penészes fogdába.

O tt már többen voltak. Falon pislákoló mécses remegő 
félénk világot ve te tt a reményt vesztett fehér arcokra. Kelio 
in te tt. A két katona egy másik, rabhoz láncolta Bálint urat. 
M indkettő  bilincse egy közös kapcson fo r ro tt  a sziklába.

—  Innen nem szabadultok meg! —  szólt a jezsuita. Nagy 
garra l és kulcscsörgéssel hagyták el a siralmas helyet. Olyan 
vo lt a terem, m int egy nagy kripta, melyben a halálhoz lán
colt tetszhalottak élő lelkei sínylődnek.

Bálint úr körülnézett. Fehér, sápadt aszott arcok mered
tek felé. Magukon viselik a kínban fo rdu ló  napok halálos 
bélyegét. E gyik másikban régóta nem lá to tt paptársára is
mer. Szomorú találkozás.

U toljára esett pillantása a hozzáláncolt rabra.
—  Jóska! — lepődött meg — Zsedényi József! Téged is 

elhurcoltak Dörgicséről!
—  Hol az én otthonom! és a szép meleg Balaton! — 

in te tt szomorúan a másik.
így hozta őket össze a börtön, k ike t az iskola közössége 

után az élet ragadott kétfelé. E gy ike t Gömörbe, másikat a 
Balaton mellé. M ost ú jra  kezet szoríthatnak.

Zsedényi tisztelendő elkínzott lelkében is öröm támadt. 
Legalább ketten vannak!

25. Szelepcsényi e lő tt.

Estére ha jlo tt az idő, amikor M ihály két társával meg
látta a Dunát. E lhagyták a szent-györgyi síkot. Ü tjük  emel
kedni kezdett, am int fö lkanyargott a Kárpátok laposodó 
végső nyúlványára. Dombkis2ögelés mögül v illant szemükbe a
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Mit kaptunk vissza ?
Sokkal többet kaptunk, mint amit 

számba lehet venni.
Kaptunk m indenekelőtt boldog ta

pasztalást Isten megsegítő kegyelméről. 
A m ikor még nem is vártuk, ahogyan 
nem is reméltük, szinte egyenesen a ma
gas égből ölünkbe hulla tta a fél Erdélyt. 
S mi újra átéltük, hogy Isten malmai 
lassan, de biztosan őrölnek.

Visszakaptuk reménységünket, amely 
már olyan sokszor csüggedezett. Lelki 
tőkét kaptunk, melyből tovább élhetünk.

Aztán visszakaptunk 45.000 négyzet- 
kilóméternyi magyar fö ldet 2,370.000 
lakossal.

Az új határ a következőképp halad: 
Kötegyánnál kezdődik, Nagyszalonta 
a latt halad észak-kelet felé. Váradlestől 
kissé keletre Hájó alatt, Mezőtelegd alatt 
vonul, onnan kissé délkelet felé kanya
rodik Remetelőrév alatt, innen kelet felé 
megy Zentelke és Nagykalota között, 
Bánffyhunyadtól délre. Innen tovább ke
letre vonul Gyalu alatt, Kolozsvár alatt, 
Kolos alatt, majd északkelet felé fordul 
és Vasszentgotthárd alatt kanyarodik ke
letre. Közvetlenül Mezőkecsed alatt Kö
bölkút felett délkelet, majd dél felé ka
nyarodik és Mezőbándot, amely vissza
tér, megkerüli. Innen ismét délkeleti 
irányban halad Maroskeresztur és Nyá- 
rádtő alatt, majd Balavásár és Egrestő 
között s tovább Nagykend alatt. Innen 
egyenesen közvetlenül Székelykeresztúr 
alá megy, tovább közvetlenül Kányád 
alá, majd Székelydálya, Homoróddaróc. 
Székelyzsombor a la tt és Felsőrákostól 
délre eléri az O lt fo lyó t. A fo lyó mentén 
dél felé fordulva Bölön alatt ismét dél

keleti irányú lesz Élőpatak és Uzon 
alatt, ahonnan Nagypatak és Zágon alatt 
egyenesen keleti irányban fu t rá a tö r
ténelmi határra. Intjen észak felé a mai 
magyar-orosz határ sarkáig a régi tö r
ténelmi határ té r vissza.

Tehát: Nagyvárad, Kolozsvár, Maros- 
vásárhely, Máramarossziget, Szatmárné

meti, Nagykároly, Zilah, Székelyudvar
hely, Beszterce, Dés, Kézdivásárhely, 
Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda stb. haza
tért.

A hazatért területen még az 1930-as 
román népszámlálás szerint 1,150.000 ma
gyar él.

Visszakaptuk vagy 350 kilométer

nagy víz csillogó kígyózása. A nyugvó nap lapos sugarai 
olyan tarkára festették, m int a vásári pántlikát.

— E lérjük a várost? — kérdezte Mihály a városra 
pislogva.

Az érsek fu lla jtá r ja  megvonta a vállát.
— Hogyha így kocogunk, kapuzárás előtt aligha ju tunk  

be. Orrunk e lő tt fo g já k  szilárdra pántolni.
— És, ha k inn  rekedünk?
— A kkor v irra d a tig  kerülgethetjük a falakat, m int 

macska a fo rró  ételt, ha ugyan . . .
— Űjra nem n y itjá k  meg a kaput? — szólt közbe Gás

pár. — Még e lő ttünk sem?
A katona csak megrázta fejét.
— Ha ugyan? —  kíváncsiskodott M ihály a másik, fél- 

benhagyott mondatára.
— . . .  le nem puskáznak a bástyákról, ahogy a kósza 

legényeket szokták!
Ehhez a gazdának vajmi kevés kedve volt. Most, hogy 

már mind jobban közelít céljához, most lódítsa k i az élők 
sorából egy rossz ú tra  té rt golyó! Azt már nem. Inkább inuk 
szakadjon meg a lovaknak.

— A kko r siessünk! — Megsarkantyúzta lovát és mind 
a hárman nekiiram odtak. A pozsonyi katona já r t elől, utána 
a két szövetséges.

M íg idáig ju to tta k , volt alkalom és idő bőven, hogy 
mindent megbeszéljenek. Mihály é rte tt hozzá, hogy kell a 
jövő t szép gúnyába bujtatni. Gáspár ámulva hallgatta. M ár 
alig is van tenni való. Még ez a k is tanúskodás. M i ez? 
Üjabb halom arany! Munka igazán nincs vele, csak igent kell 
mondani. És azután haza! Régeczig meg sem állnak. N ek ilá t
nak az építkezésnek. Hatalmas dicső k o rt teremtenek az ősi 
várban. Ók lesznek az egyedüli urak!

— Ha az a kö lyök  — gondolt M ihály Gyurkára —  csak 
moccanni is mer, menten meglátja milyen belülről a töm- 
löcünk!

— Külön várőrséget, toborzunk magunknak — ragyo
g o tt a Gáspár arca — csak úgy fog ják  lesni óhajunkat!

— Erzsók a régi portán marad, m it is kezdene a nagy 
várkastélyban? — helyezte el képzeletében Mihály nővérét is.

— Szegény Erzsók —  sajnálkozott a fiú  —  ő tán nem 
is tudja, hogy merre járunk?

— Azért nem esik baja! —  vont vállat M ihály — ha
nem az a fontos, hogy az a Kerekes ivadék sem sejt semmit. 
Ha csak neszét venné távozásunknak, ő sem nyughatnék 
otthon!

— M it ártana, ha fel is kerekedik? A császár egész 
serege van ellenében!

— Neki még erősebb szövetségese van: az ördöggel 
cimborázik! Olyan szerencsés, hogy az már szinte félelmetes. 
Am ikor M urányból megszökött, ablakon át hajítottam  le a 
sziklás szakadékba. . .

— M ihály gazda!
— Még sem tö rtén t baja!
— Hogy tudo tt ilyen aljas lenni — vágta a fiú  érzéseit 

a gazda szemébe. — M egkötözött rabbal nem nehéz elbánni! 
— Gáspár bensője fellázadt a gyáva lovagiatlanság ellen.

— Elbánni? — bosszankodott M ihály — még csak meg 
sem sérült. M egfogadhatták volna azok a várbeliek a taná
csomat! Az ilyen ördöngős fickó t börtönbe kell vetni. Még 
az utolsó estén is kérve-kértem azt a mafla Heflert. O tt volt 
kezeink közt a Murány völgyében. Most nyugtunk volna 
miatta. De nem. Még a parancsnok úr saját kezűleg méltóz- 
ta to tt engem megkardlapozni.

—  Ne haragudjék M ihály gazda. Helyesen tette —  ke lt 
vo lt tanítója védelmére Gáspár.

— Pozsony! — szólt hátra vezetőjük és k inyú jto tta  ka r
ját, mintha üdvözletét akarna szórni a szürke kőrengetegre.

Szinte észrevétlen értek fö l a lankás domboldalon. E lő t
tük a város: a négyágú vár és az erős falak közé egy-egy 
kimagasló templom köré gyűlve szürke házsorok szorulnak. 
A falon kívül zagyva vizű árok horpadása ijesztette el az 
érkezőket. Keresztbevetve ra jta  ké t hosszú láncon felhúzható 
deszkahíd hevert.

(Fo lyta tjuk)

Ami  Erdélyből hazatért.
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hosszúságban a Kárpátok gerincét, amely 
ha magyar honvéd áll rajta, minden mes
terséges erődvonalnál nagyszerűbb vé
delem.

Visszakaptunk megszámlálhatatlanul

sok természeti kincset. Üjra lesz arany- 
és ezüstbányánk, márványbányánk stb.

A most harmadízben megnagyobbo
dott Magyarország területe 165.000 négy
zetkilométer, majdnem 14 m illió lakossal.

Egyházi énekeink 
múltjából.

Lukács 21, 33.
Az 1908. évi erdélyi ref. énekeskönyv 

Luther: Erős vára negyedik versének 
négy első sorából —  a Szegedi 1569-es 
énekese 40. lapja szerint, — új éneket 
illesztett be énekeskönyvébe: Megáll az 
Istennek igéje — címen, amit a hazai 
ref. énekeskönyv (1922.) átvett s ma 
éneklik. A dallam nem az erős váré. A 
dallam eredete után kutatva, a dallamot ' 

megtaláltam itthon egy német énekes

könyvben. A hazai unitáriusok Erős vá- 
runkja megrontott dallamának első négy 
sora egyező a M egáll az Istennel (Éne
keskönyv unit. használatra, 6. kiadás, 
Kolozsvár, 1913. 148— 149. lap). A német 
adat: T rille r Valentin 1555-ös énekes
könyvében (Ein Schlesisch aus Geist
licher Deutschgesenge II. 10. N r.):
Deitatis flagrans stella =  Ein Gott Va
ter und aller Gnaden —  című ének o l
vasható. Ennek dallama is egyező a fenti 
énekkel. Tehát a Megáll az Istennek 
igéje — latin-német dallam. Az unit. 
vették át, s adták át a reformátusok- 

' nak. T rille r nevével még később talál - 
;- kozunk. p Elefánty Sándor.

ERDÉLY FELETT .. .

Erdély felett tisztul a lég 
Mint tavaszkor zajlik a jég 
Elszállnak a viharfelhők 
Elcsitulnak a kesergők 
Mert dereng a béke napja 
Amely megint visszaadja 
Az igazság tükörfényét 
Bús magyarok szebb reményét 
Erdély ősi magyarjait 
Csaba király utódait, 
örömkönnyek patakzanak 
Hálaimák fogamzanak 
S a Nemere visszhangozza:
Húsz év annyi bús panasza 
Nem hiába panaszkodott 
Az igazság feltámadott

Ünnepel a szivünk lelkünk 
Mert megnőtt az ősi „telkünk" 
Minden magyar vigad örül 
De ameddig körös-körül 
Nem lesz újra mienk Kárpát 
Amint hagyta reánk Árpád 
Amíg Bácska-Bánát, Arad 
Az idegen földön marad 
Addig nem lesz nagyünnepünk 
Oh Isten ezt add meg nekünk.

Bencsik József.

3  Harangszó evangélikus né
pünk lapja. —

3Hit teszel azért, Ijogy ténvleg 
az legyen és az egész országban 
mindenütt elterjedjen ? 7

Tiszai egyházkerület 
közgyűlése.

A tiszai egyházkerület augusztus 
26—27. napjain ta rto tta  rendes évi köz
gyűlését Rimaszombatban.

Már 25-én gyülekeztek a közgyűlési 
tagok, mert a rimaszombati egyházköz
ség templomának 150 éves jubileumát 
ezen a napon ünnepelte. Az ünnepi isten
tiszteleten az igét Máczay Lajos, n y ír
egyházi vallástanár hirdette, aki Rima
szombatban segédlelkész volt, míg a val
lásos estélyen Túróczy Zoltán püspök 
a templomról ta r to tt beszédet.

26-án reggel a lelkészek részére ú r
vacsoraosztás volt, melyet Marcsek Já
nos esperes végzett. Ugyancsak ő e l
nökölt az egyházkerületi lelkészegye
sület közgyűlésén is, amely élénk érdek
lődés mellett tá rgya lta  le a közgyűlés 
elé kerülő ügyeket. A közgyűlés egyik 
kimagasló pontja vo lt a püspöknek az 
egyházikerület lelkészeitől bekért pré
dikációi fe le tt ta r to t t  bírálata. Az egy
házmegyei lelkészegyesületek munkájá
ró l szóló jelentésekből megállapítható 
volt, hogy a lelkészek közösség után 
vágyakoznak és teljes komolysággal 
tárgyalják meg a mai életproblémákat. 
Sorra vették a M ELE által k itűzött ké r
déseket.

Az egyházkerületi Luther Szövetség 
a püspök és dr. Zsedényi Béla elnöklete 
alatt tarto tta  szépen látogatott közgyű
lését, amelyen számbavették az eddig 
meglévő szövetségeket és kimondták a 
munka erőteljes megindítását.

Az egyházkerületi Papnék Szövetsége 
szintén e nap délelőttjén tarto tta  az 
ülését, amelyen a püspök felesége el
nökölt.

Délután az egyesített bizottságok 
készítették elő a közgyűlés tárgyait,

majd az egyházkerületi presbitérium 
ülésezett.

Este az egyházkerületi Gyámintézet 
ta rto tt ülést, amelyen Marcsek János 
elnök számolt be a gyűjtés eredményé
ről, amely az egyházkerületben 3000 
pengőnél nagyobb összeget eredménye
zett. Az emelkedés azonban még nem 
kielégítő. 830 P segélyt osztott k i a 
közgyűlés.

A gyámintézeti és Luther Szövetségi 
ünnepélyen Rőzse István nyíregyházi 
alesperes és Szohor Pál nyíregyházi po l
gármester ta rto tta k  beszédet, nagyon 
szép műsofszámok keretében a temp
lomban.

27-én reggel istentisztelettel kezdő
dött a közgyűlés, melyet Baráth Károly 
egyházkerületi főjegyző ta rto tt. A köz
gyűlés színhelye az egyesült protestáns 
gimnázium volt. Lichtenstein László 
egyházkerületi felügyelő megemlékezett 
megnyitó beszédében arról az öröm ről, 
amely az egyházkerületet áthatotta, 
hogy ismét a Felvidéken ta rtha tja  köz
gyűlését. Visszapillantást vete tt a tö rté 
nelmi évfordulókra, kifejezésre ju tta tta  
a jelen nagyjai iránt érzett hálát, vala
m int az elhunytak fe lett érzett kegye
letet. Tartalmas megnyitóbeszédét Já
nos 15, 16. versével fejezte be. Kelle
mesen érintette a közgyűlést a reform á
tus konvent és a tiszáninneni ref. egy
házkerület küldöttségének köszöntése, 
melyet az egyesült protestáns főgim ná
zium egykori növendéke farkasfalvi 
Farkas Géza egyházkerületi főgondnok 
tolmácsolt. A göm ör-kishonti egyház
megye s a rimaszombati protestáns egy
házak üdvözlő szavai után Túróczy Zol
tán püspök letette a közgyűlés asztalára
II. püspöki jelentését, mely a mai világ- 
helyzet kereteibe illesztve m utatja be 
evangélikus egyházunk és egyházkerü
letünk életnyilvánulásait. A jelentés be
nyújtását kísérő beszédében az egyház 
különböző oldalait, feltűnő arcvonásait 
rajzolta meg. A közgyűlés tárgysoroza
tának kiemelkedő pontja vo lt a püspöki 
székhelynek Nyíregyházán való állandó
sítását kimondó határozat. Erőteljesen 
bontakozik k i az egyházkerületben a 
missziói munka, amely újabb missziói 
körök létesítését is eredményezte. Az 
iskolákról szóló jelentésben érvényesül 
az a törekvés, hogy egyházunk iskolái
ban az evangélikus növendékek száma 

j mindinkább emelkedjék. A jogakadémia 
' szépen kibontakozó fejlődését állandóan 

fenyegetik a felszínre kerülő reform- 
törekvések. Különösen kiemelkedik a 
középiskolák közül a m iskolci tan ító 
képző-intézet, amely a hasonló jellegű 
intézeteket úgy a tanulói létszám, vala
m int épületek berendezése és felszere
lés tekintetében magasan túlszárnyalja. 
Az egyházkerület pénzügyei a mai ne
héz helyzet mellett biztatást nyújtanak 
a javulásra.

Számos ügy elintézésével a közgyű
lés az egyházkerületi felügyelő záró
szavai és a püspök imádsága után emel
kedett hangulatban ért véget. M. J.

SZEPTEMBER 29. Országos ifjúsági 
nap minden gyülekezetben. Offertórium 
lesz az evangélikus keresztyén ifjúsági 
egyesületi munka javára.
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Apró történetek.
Veszteség.

Egy gyárban a vallást ócsárolták a 
munkások. A keresztyénséggel csak ve
szít az ember, —  mondották többen. 
Ebben igazatok van, — felelt egy isten
félő munkás. Én is elvesztettem a pá
linkát, a szakadt ruhát, a rongyos ka
lapot, az éjszakázást, a családi háború
ságot, a rossz lelkiismeretet, meg a kár
hozatot. Bizony sokat veszít az ember!

Isten m indig  segít.
Mikor egy embertelen rabszolgafel

ügyelő szöges korbácsával véresre vert 
egy keresztyén rabszolgát, gúnyolódva 
kérdezte: No, mit tehet most érted a te 
Jézusod? — Segtí, hogy meg tudjak né
ked bocsátani, — felelt szelíden a rab
szolga.

Egészségvédelem .
Irta : Dr. Ittzés Zsigmond.

1. A  ta la j .

Hogy a ta la j egészségünkre való ha
tását megérthessük, szükséges a kö z 
egészségtan idevágó tanítását ismer
nünk. Ezért, m ie lő tt a talaj által okoz
ható ártalmakat és az azok elleni vé
dekezést tárgyalnánk, foglalkozunk a 
ta la jra vonatkozó közegészségtani meg
állapítások ismertetésével. Ezt az e ljá 
rást fog juk követni a következő cikkek 
megírásánál is.

A talaj a földkéreg legkülső részét 
alkotja. A földön található minden élő
lény léte a talajhoz van kötve, s vagy 
abba belekapaszkodva (növények), vagy 
benne (vakond, giliszta), rajta (ember, 
á llatok legtöbbje), felette (madár, szár
nyas rovarok) szabadon mozogva él, 
vagy pedig a ta la j felszínén képződött 
mélyedésekben összegyűlt folyó- vagy 
állóvízben vannak meg megélhetésének 
feltételei (hüllők, halak).

Meg kell jegyeznünk, hogy a föld 
legkülső rétegét ta la jnak csak akkor 
nevezhetjük, ha olyan összetételű, hogy 
benne a növények megtalálják m ind
azokat az anyagokat és feltételeket, 
amelyek fejlődésükhöz és életük fen- 
tartásához szükségesek. Az ember élete 
is szorosan véve az ily  értelemben ne
vezett „ ta la j“ -hoz van kötve, mert, — 
bár építhet a sivatagban, letelepedhetik 
a sivár, kietlen sziklák között, — e he
lyeken közvetlenül nem találhatja meg, 
de meg sem kaphatja egykönnyen a 
táplálkozásához és megélhetéséhez szük
séges tényezőket.

Ezekből önként következik, hogy 
minden élőlény, így az ember is, minden 
életnyilvánulásában a sok különböző té 
nyező mellett a ta la j befolyásának is 
k i van téve.

Tudnunk kell, hogy a talaj kőből, kő 
zettörmelékekből, azok szétmállott, p o r
szerű részecskéiből, homokból, vagy 
agyagból áll. Az apró részecskék közt 
lévő réseket és parányi hézagokat a 
ta la jlég tö lti k i, am it a mélyebb réte

gekben a talajvíz részben kiszorít he
lyéből.

A talajnak, ahol lakunk, továbbá ahol 
állandóan vagy huzamosabban ta rtóz
kodunk, minden tekintetben meg kell 
felelnie az egészségügyi követelmények
nek, — főleg tisztának és száraznak 
kell lennie. A ta la j viszonylagos tiszta
sága attól függ, hogy mily mértékben 
van szennyezve korhadó, rothadó, bomló 
szerves anyagokkal. A növényi, állati, 
emberi szervezetet alkotó széntartalmu 
anyagokat szerves anyagoknak nevez
zük. A szerves anyagok, — ha a szer
vezet, amelynek alkotó részét képezik, 
megszűnt élni, vegyi folyamatok révén 
és apró, szabad szemmel nem látható 
élő lények (baktériumok) életműködése 
folytán felbomlanak, szétesnek és á t
alakulnak. Ezek a folyamatok gázkép
ződéssel járnak. A gázak m egfertőzik 
a talaj levegőjét s onnan felszállva a 
külső levegőt is. Különösen nagymér
tékű a szennyezettsége a mocsaras, 
posványos talajnak, valamint a szeme
tet, korhadó növényeket, állati és em
beri hulladékokat, állati és emberi te te
met, továbbá trágyát (ürüléket), trágya
levet tartalmazó talajnak. Szennyezett 
a gyárak, ipartelepek, istállók, csator
názatlan zsúfolt háztömbök, temetők 
környékének talaja.

A mondottakból következik, hogy 
elsőrendű egészségügyi követelmény a 
ta la j megóvása minden szennyezéstől és 
fertőzéstől. A szennyezett ta la jból k i
áradó bűzös, néha meg szagtalan és 
ezért alattomosan jelentkező gáz és 
pára megrontja, élvezhetetlenné, sőt 
mérgezővé teszi a levegőt, amelyben 
tartózkodunk. Ha az ilyen gáz és pára 
szobánkba beárad akár az ablakon, a j
tón át, akár a padló résein keresztül, -— 
a légutakba* s onnan szervezetünkbe ju t 
be és o tt mérgező hatást fe jt ki. Ha 
nagy mennyiségben van jelen a talajban 
a mérgező gáz és nem keveredhetik 
bőségesen tiszta levegővel, (pl. szemét
tel fertőzött régi kutakban, pincékben, 
csatornákban, barlangokban), —  belég- 
zése hirtelen halált is okozhat.

A fe rtőzö tt ta la jból egyrészt a k ú t
vagy forrásvíz útján, másrészt a ta la j
ja l érintkező kezünk, vagy ételünk ú t
ján bejutnak a betegséget okozó csirák, 
baktériumok, férgek és azok petéi a 
szervezetünkbe. Ily  módon különféle fe r
tőző betegségeket lehet megkapni, pl. 
hastífuszt, vérhast, kolerát, bélférgeket, 
stb. — természetesen csak abból a ta la j
ból, amely éppen ezeket a fertőző csi
rákat és férgeket tartalmazza.

A talaj legfelső rétegében közel a 
ta la j felszínéhez 1 köbcentiméter ta la j
ban százezrekre, m illiókra rúg a bak
tériumok száma. (1 köbe. vízben már 
csak 100— 10.000, míg tíz lite r levegő
ben alig van 1— 10 baktérium.) A jó l 
szűrő talajban 1 méter mélyen lénye
gesen csökken a baktériumok száma;
3—4 méter mélyen már alig néhány száz 
baktérium ot lehet 1 köbe. talajban ta 
lálni; 4— 6 méter mélyen a ta la j már 
baktérium-mentes (steril). Szerencsére 
a kórokozó baktérium ok elényészően 
csekély számban élnek a talajban. A 
szántóföld, különösen a zsíros humusz 
felső rétegében a különféle apró, sza
bad szemmel nem látható, nagyobbrészt 
hasznos baktériumok, penészgombák és 
férgek m illiá rd ja i é lik világukat. Olyan

élőlények ezek, amelyek a növények 
táplálkozása számára nélkülözhetetlen 
tápanyagoknak, különösen a nitrogén
nek képződését életműködésükkel a ta 
lajba kerü lt szerves anyagoknak, trá 
gyának szétbontása, erjesztése és ro t- 
hasztása útján segítik elő. Ezek a hasz
nos apró szervezetek játszanak nagy 
szerepet a talaj öntisztulási folyamatá
ban, mert életműködésük következtében 
a földbe ju to tt bomló, rothadó anyagok 
vegyi alkatrészeikre bomlanak és idővel 
megszűnnek ártalmasak lenni. Hogy a 
vízbe ju to tt rothadó anyagok is vegyi 
átalakuláson mennek át, s ennek fo ly 
tán végül is a víz megtisztul, szintén 
főleg a baktérium ok működésének kö 
szönhető. Megnyugtatásul mégegyszer 
hangsúlyozom, hogy a ta la j vegyi gyá
rában dolgozó legtöbb baktériumféleség 
az emberi szervezetre ártalmatlan, sőt 
annyiban hasznot is hajtanak, hogy a 
kórokozó baktérium okat hihetetlen sza
porodásukkal és szívósságukkal elnyom
ják. Ahol a természet háztartásában 
hasznos és nélkülözhetetlen apró lények 
megtalálják életfeltételeiket, ugyanott 
jó l érezhetik magukat az egyes beteg
ségeket okozó csirák is. Legelőn, trá- 
gyás kerti földben, de egyebütt is a te
tanusz (merevgörcs), a sercegő üszők 
(gázüszök), lépfene spórái (csirái), fé r
gek petéi, —  tócsákban, pocsolyákban 
pedig a kolera, tífusz, váltóláz, stb. k ó r
okozói előfordulhatnak. A por már alig 
tartalmaz élő baktérium ot, mert ezek a 
beszáradás következtében elpusztulnak, 
ezért a levegőn át való fertőzés alig 
lehetséges. (Folyt, köv.)

O L V A S S U K  A B IB LIÁ T

A m iv e l a  g y e rm e k e d n e k  
ta r to z o l.

Szeptember 8. Helyes ítélet. Zsolt. 
51, 1—7. A tanévnyitás remények, jö 
vőbelátások kapunyitása is. A szülő 
nemcsak azt a gyermeket látja, aki 
kezébe kapaszkodva apró tip -top  lépé
sekkel halad mellette a k itá rt, hívogató 
iskola felé, de azt a másikat is, amivé 
fel szeretné nevelni. Álmaid beteljese
dése felől k i tudna biztosítani? Senki 
ezen a világon! Egyet tudhatsz b iz to
san gyermekedről, hogy bárm ily á rta t
lanul ragyog az arca, kék, vagy fekete 
szeme, ő is Ádám utóda, egy sötét 
örökség részese. Bűn fogant. Megtar
tásához kevés a nevelés minden eszköze. 
A mesterek Mesterének bűnbocsátó ke
gyelme kell hozzá. Ennek félreismerése 
felboríthatja egész nevelési rendszere-

Szeptember 9. Felelősség. I. Tim. 
5, 8. Kenyere, ruhája, meleg otthona és 
fekvőhelye, tanszerei mind reád váró 
gondok. Ügy lehet erődet meghaladó 
követelmények, kemény harccal és ke
serű tépelődéssel nézel a szemükbe. A 
te felelősséged mégis nem ebben merül 
k i teljesen. Házad népéről való gondos
kodásod több ennél! Gyermekedet el
vezetni annak az Istennek a megismeré
séhez, aki a szent keresztségben kegyel
mével megajándékozta. Gyermeked előtt 
járni, mellette állani, vele együtt imád
kozni, hogy ezt a kegyelmet ő maga 
is elfogadja. T ie idért hordozott gond
jaidnak ez a legsúlyosabbika.
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Szeptember 10. Fegyelem. Péld. 23,13. 
Ne tévesszen meg a világnak a szeré
té irő l szóló hazug tanítása. Nem szere
te t az, amely tű r i boldogan, mosolyog
va a gyermek szeszélyeit, zsarnokságát. 
A majom gyönyörűségében, boldogsá
gában m egfojtja  kicsinyeit. Sok gyer
mek életet pusztított már el a szülők 
esztelen, vak szeretete. Isten adja a 
szülő kezébe a vesszőt, mert a gyer
mekben nem játékszert bízott rá, ha
nem szent Fiában megváltott, örökéletre 
elhívott drága lelket. A keresztyén szülő 
Isten nevelő módszeréhez igazodik.

Szeptember 11. Türelem. Ef. 6, 4. A 
vak, rövidlátó szeretet nem a gyermek 
érdekében van, de nem szolgálja annak 
javát az elvakult indulat, harag, a sze
retetlen szigorúság sem. Büntesd, fe 
gyelmezd gyermekedet, vigyázz azonban, 
hogy fenyítő kezed csak a testét és ne 
a szívét üsse meg. M egvert szívű gyer
mekek elvesznek nemcsak a szülők, de 
sokszor az örökkévalóság számára is. 
Vess számot saját tökéletlenségeddel, 
azzal, hogy mennyit tű r t  már néked is 
az Isten, esztendőkön várt reád. Olyan 
kertész légy családod körében, aki nem 
fejszével já r a ke rt fá i között, hanem 
csak metsző ollóval. Türelemmel nyito- 
gasd gyermeked szívét.

Szeptember 12. Elfogulatlanság. Máté 
20, 20—23. Ez az édes anya gyermekei 
érdekében Jézushoz fo rdu lt, mégis vé t
kezett. Az Ür megszégyenítette kérésé
vel. Túlbecsülte a fia it. A szentírás nem 
említi, hogy a válaszra érzékenykedett 
volna. Mégis okos édesanya volt, Jézus 
megszégyenítése kijózaníto tta  balgasá
gából. Gyermekeiteken esett méltányta
lanság, igazságtalanság m iatt örökké 
panaszkodó, azok jóságával, istenfélel
mével dicsekedő szülők t i  vagytok ku 
darcaiknak, lelkirom lásuknak okozói. 
Túlbecsüléstekkel m egrontjátok a ma
gatok és az ő életüket. Hálás -szívvel 
nyugodjatok bele abba a rangsorba, 
amelybe Isten kegyelme és bölcsessége 
sorolta őket.

Szeptember 13. Példaadás. Máté 18, 
5—7. Amíg tanításaid, imádságaid nem 
válnak láthatóikká gyermeked előtt, 
nincs okod és jogod várni tőle semmit 
sem. Ha pedig látható életed megcsúfo
lása annak, amit tanítasz néki és kö 
vetelsz tőle, ne keseregj nevelésed si
kertelensége miatt. Ez azonban csak a 
saját csalódásod. Sokkal súlyosabb a 
következmény, amelyet az Ür megbot
ránkoztató életednek kilátásba helyez. 
Neked nem a lelkiismereted, a közvéle
mény az emberek ítélete előtt kell meg- 
állanod gyermekeddel, de ő  előtte, ö  
fog ja  megítélni sáfárságodat.

Szeptember 14. Imádság. Lukács 9, 
38— 42. Mindannak, amivel gyermeked
nek tartozol egyedül megfelelni, ered
ménytelen és vakmerő vállalkozás volna. 
Nem te vagy a nevelője, hanem ő  az ő 
szentlelke által. Te csak könyörögsz 
érette, Neki adod át. Bármilyen fo rró  
szeretettel 'áldozatra kész hűséggel fo 
god is a gyermeked kezét, ha a másik 
kezeddel nem fogódzol az Ür kezébe, 
nincs hatalmad és erőd felette. Á ldott 
minden ta lpalattnyi hely, amelyet a 
gyermekeiért imádkozó szülő térde 
érint. Imádkozz, hogy mindég ketten 
te meg ő  á lljatok gyermeked mellett.

Rozsé István.

K A R C O L A T O K

Mléri nem a z  egész ? !

Természetes, hogy még nagyobb 
lett volna az örömünk, ha az 
egész történelmi Erdély hazatér
hetett volna. Természetes, hogy 
nagyon fáj Arad, Temesvár, Brassó 
és a többi. Nagyon fáj, hogy a 
brassói egyházmegye 12 színma
gyar evangélikus gyülekezete is 
kívülmarad az új határon. Fátyolos 
szemmel tekintünk az Olt túlsó 
partjára.

De a szomorúság még sem lehet 
akkora, hogy elnyomja az örven
dező hálát!

Mit jelent az, hogy ami hazatért, 
az vér nélkül tért haza?! Hogy 
nem kellett érte magyar honvédek 
százezreinek elesni?! Milyen ször
nyű dolog lett volna, ha Nagyvára
dot és Kolozsvárt bombáznunk kel
lett volna?!

Köszönjük meg Istennek, amit 
eddig elértünk! S ugyanő majd 
velünk marad továbbra is!

IFJÚSÁGUNKÉRT! Szeptember 29-én 
adjuk oda fillé re inke t egyházunk jö 
vőjéért az ifjúságunkért.

QZ EGYHÁZI ESZTENDŐ

Szentháromság u. 16 vasárnap.
I. Kir. 17, 17—24.

A sareptai özvegy fiát Isten hozta 
vissza az életre. Aminthogy megelevení
teni csak Isten tud. De Isten ezt a cso
dát Illésen keresztül vitte véghez. Amint
hogy Isten igen sokszor embert használ 
fel csodái véghezvitelénél. Aki olyan 
teljességgel Istené, tud lenni, mint Illés 
volt, azt Ö ma is fel tudja használni 
csodákra.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy a mi Urunk csodatevő Isten.
Hogy ma is vannak csodák.
Hogy legnagyobb csodája az Ür Jézus.
K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy vigye véghez rajtunk is a meg

térés legnagyobb csodáját.
Hogy tudjunk alázatosan megállani 

ott, ahol vége az értelemnek.
Hogy használjon fel minket is az ő 

nagy müvében mások javára és az ő 
szent neve dicsőségére.

H E T I  K R Ó N I K A

1940 augusztus 30.-a ismét történelmi 
nap nemzetünk életében. Az olasz-német 
döntőbíróság Bécsben kényszerítette Ro
mániát, hogy eddig makacs álláspontján 
változtatva, adja vissza Magyarország
nak Keletmagyarország és Erdély egy 
részét. A románoknak a visszaadandó 
területeket 14 nap alatt épségben kell 
visszaadniok. A magyar hadsereg bevo
nulása szeptember 8.-án kezdődik és 
szeptember 13.-án fejeződik be. A ko
lozsvári bevonulás, amelyet kormány
zónk személyesen vezet, szeptember 
11.-én történik meg.

Magyar honvéd lépte dübörög Erdély 
földjén. Ismét ütött számunkra egyet az 
Isten órája!

H Í R E K

Orosháza. Kovács Andor lelkész-es
peres most tö lti be lelkészi szolgálatá
nak 50., esperesi szolgálatának 20. esz
tendejét. Ez alkalomból a békési egy
házmegye és az orosházi egyházközség 
szeptember 7-én együttes díszközgyű
lést tart.

Űj egyetemi magántanár. A m. k ir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. 
Simor Ferenc oki. tanítóképző-intézeti-, 
pécsi polgári iskolai tanár, pécsi gyüle
kezetünk presbiterének a pécsi m. k ir. 
Erzsébet tudományegyetem bölcsészet- 
nyelv és történettudom ányi karán az 
„Éghajlattan“ című tá rgykörbő l egye
temi magántanárrá tö rtén t képesítését 
jóváhagyólag tudomásul vette és neve
zettet ebben a minőségében megerősí
tette.

A Gyógyszerész Közlöny egyik újabb 
száma cikket idéz a Harangszó jú lius 
28.-i számából.

A bányai egyházkerület lelkészegye
sülete szeptember hó 11-én d. e. 9 órai 
kezdettel a Budapest-Deák-téri leány- 
gimnázium dísztermében ta rtja  meg ren
des évi közgyűlését.

Evangélikus „e lsők“  Amerika fö ld jén. 
Az evangélikus egyház Amerikában is 
régi, történelmi egyház. Az alábbi ada
tok  bizonyítják: 1. Az első lelkész-szen
telés Amerikában egy evangélikus le l
kész szentelés vo lt. 2. Az első A m eri
kában eltemetett protestáns lelkész evan
gélikus volt. 3. Az első misszionárius az 
amerikai indiánok köizt evangélikus.
4. Az indiánok számára elkészített első 
fordítás Luther M árton  Kis Kátéja volt.
5. Az első amerikai zászlót evangélikus 
generális bontotta k i. 6. Az első ame
rika i haditengerészeti zászló evangélikus 
asszonyok kézimunkája volt. 7. Az első 
protestáns kórházat Amerika fö ld jén 
evangélikusok építették. 8. Az amerikai 
szenátus első elnöke evangélikus volt. 
íme, ezek az adatok bizonyítják, hogy 
az evangélikusok nem „idegenek egy 
csoportja“  Am erika fö ld jén, hanem tö r 
ténelmet építő munkások.
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Tábori lelkészi állásra hirdet pályá
zatot a honvédelmi miniszter ú r a Hon
védségi Közlöny 20. számában. Ezúttal 
egy evangélikus és egy református le l
készi állás ke rü l betöltésre. Pályázati 
feltételek az eddigieken kívül a szár
mazás igazolása nagyszülőkig bezáró
lag. Határidő szeptember 25. Érdeklő
dőknek a hirdetmény teljes szövegét a 
protestáns tábori püspökség (I., Dísz-tér 
18.) szívesen megküldi.

Egyházegyetem által tankönyvnek 
engedélyezett Benkóczi—dr. Kékén: Am it 
minden evangélikusnak tudnia kell c. 
könyv szeptember 20-ára második á t
dolgozott kiadásban megjelenik és Kecs
keméten az „Üzenet“  kiadóhivatalában 
1 P 20 fillé ré rt kapható.

A testvéregyház köréből. Erdély egy 
részének hazatérésével a református 
testvéregyház is nagyon sokat nyer. 
Többek között 8 középiskolája is haza
tér.

Izsákfa. A Kemenesaljái egyházmegye 
ifjúsága augusztus 25-én Izsákfán ta r
to tta  sok áldást jelentő konferenciáját.

A  P é l d .  2 8 : 2 7  a l a p i o n  kér
jük a Harangszó diákja rendszeres tá
mogatóit fokozottabb mértekben küld
jék adományaikat, miután a kiadások is 
növekednek. Nemcsak a filléreket kér
jük, hanem imádságaikat is neveltünk 
számára, hadd legyen Krisztus jóillata 
Isten dicsőségére „e fonák és elvetemült 
világban." Fii. 2:15.

HATÁROKON TÚL

Németország. Evangélikus egyházi 
énekeskönyv matrózok részére. A német- 
országi tengerészek lelkigondozásának 
szolgálatában álló Martens evangélikus 
lelkész énekes imakönyvet adott ki. A 
könyv nagy kedveltségnek örvend úgy, 
hogy az első kiadás, 100.000 példány, 
egész rövid idő a latt e lfogyott s most 
ú jból kellett kiadni.

K Ü L Ö N F É L É K

M it vettek el a románok 1919-ben?
Ismeretes, hogy a románok 1919-ben o r
szágunk tekintélyes részét megszállták 
és a megszállt te rü le trő l rengeteg érté
ket jogtalanul e lvittek. Pontos k im uta
tás szerint e lvittek 1100 gőzmozdonyt, 
4000 vasúti kocsit, 31 postakocsit, ren
geteg kerékpárt, motorkerékpárt, autót, 
postai levélszekrényeket, telefon és táv- 
író  berendezéseket. Leszerelték a k ó r
házak berendezéseit, az egyetemi labo
ratóriumokat, gyárberendezéseket.

Egy Magyarországon nyaraló német 
diák mondja: „E lőször azt hittem, hogy 
Magyarország egyetlen nagy pusztaság. 
De most látom, hogy nagyon rosszul 
tudtam a fö ldra jzot. Budapestnél szebb 
és modernebb várost elképzelni sem le
het. És most m egtanultuk mi német diá
ko k  azt is, hogy milyen a magyar ven
dégszeretet és. ezt sosem fog juk e lfe le j

teni. O tthon el fogom mondani, hogy 
ez az ország az enyém után a legked
vesebb és a legbarátságosabb. . . “

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ

Eljegyzés. T r e m m e l  G r é t i  (Ká- 
mon) és F ü l ö p  I s t v á n  főjegyző (Ág
falva) jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

Esküvő. N a g y  I r é n  gyógyszerész, 
néhai Nagy G yörgy nemeskoltai lelkész 
és Mészáros Etelka leánya és K á n t o r  
De z s ő  intéző (Hegykő-Cseraljapuszta) 
augusztus 25-én ta rto tták esküvőjüket, 
Szombathelyen.

Halálozás. K e l e m e n  F e r e n c n é  sz. 
Weisz Etelka augusztus 30-án, életének
27., házasságának 8. évében hosszas 
szenvedés után G yőrö tt elhunyt. — Fel
támadunk! —  M  e r é n y i  G y u l a  kán to r
tanító 26 éves korában szerencsétlenség 
következtében elhunyt. Augusztus 10-én 
tűnt el dunai fürdés közben. Temetése 
agugusztus 27-én volt. — Vitéz Szalay 
Jenő nyug. állami iskolai tantíó, szep
tember 1-én hosszas szenvedés után,, 55. 
évében elhunyt. — Feltámadunk.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
Erdélyi. Pop Valér román miniszter, 

aki a magyar-román tárgyalások alkal
mával olyan hajthatatlan volt, beszter
cei születésű. M agyar iskolában tanult, 
tehát a magyar nemzetnek köszönhette 
azt, ami lett. Némelyek szerint eredeti 
neve: „Pap“ . —  Reményik Sándor ko 
lozsvári kö ltő , a hajdani „Végvári“  most 
tö ltö tte  be 50. életévét. Legújabb verses
füzetének „Magasfeszültség“ a címe. 
Most bizonnyal nagyon boldog, mert 
hazája hazatért.

ÚJ K Ö N Y V E K

„ B l u m f j a r d t  J á n o s  K r i s t ó f  
é l e t r a j z a c í m ű  könyvre felhívjuk 
a figyelmet. Jövő hónapban jelenik meg 
Szerb Anna fordításában. Ez a mű csak
nem egyedülálló vallásos irodalmunk
ban. Egészen új és világos betekintést 
nyújt arra nézve, hogy kicsoda Jézus 
és ki akar lenni nekünk is személy sze
rint. Blumhardt János Kristóf korának 
egyik kimagasló alakja volt. Istennek 
kiválasztott eszköze. Hite és a másokért 
való felelősség oly nagy volt benne, 
hogy beteg és megkötözött emberek ez
reit vezette Krisztushoz, hogy vérének 
ereje által meggyógyuljanak betegsé
gükből és megszabaduljanak minden 
megkötözöttségükből. E könyvben cso
dálatos módon tárulnak elénk Istennek 
hatalmas csodái, amelyre oly sóvárogva 
vár a mai forrongó világ.

A nagy mű három kötetben jelenik 
meg. Az első kötet szept.-okt.-ban, a

másik kettő pedig karácsonyra. Ára kö
tetenként P 3.20. Aki a mű teljes árát 
szeptember 8-ig befizeti a fordító ne
vére címzett 44.940 számú csekklapon, az 
mind a három kötetet 7 pengőért kapja. 
A mű megrendelhető a csekklapon és 
a fordító címén: Szerb Anna Balaton- 
újhely. 1—3

MAGYAR GAZDA

E rd é ly  visszanyert részének agrárjellcge erő
sebb, mint a Csonkaországé volt. Amíg ezen a 
területen a lakosságnak mintegy hetvennégy— 
hetvenhat százaléka foglalkozik elsősorban föld
műveléssel, addig a régi csonkaországban ez az 
arányszám ötvenhárom százalék volt. Észak-Er- 
dély term őföldjét mintegy ötmillió hek tárra  te 
hetjük. Ebből 1.5 millió hektár erdő, 1.25 millió 
hektár pedig legelő és ré t. Az 1935. évben az 
erdélyi állatállom ány ezt a képet m utatta: 180.000 
ló, 837.000 szarvasm arha, 357.000 sertés, 1 millió 
248.000 juh. Az erdők a  különböző fanemek sze
rint a következőképpen oszlottak meg: 300.000 
hektár tölgy, 700.000 hek tár bükk és különböző 
lomberdők, 500.000 hek tár fenyő. Gazdasági szak
értők szerin t a visszatérő Észak-Erdély gabona- 
termelése nem fedi teljesen az ottani szükségle
teket, különösen a kukorica dolgában. Az erdők 
ezzel szemben akkora évi fahozamot jelentenek, 
hogy az nemcsak fedezi az ország szükségleteit, 
hanem bőven jut majd kivitelre is. A hegyek mé
lyében bőven vannak legkülönbözőbb érceket ta r 
talmazó kőzetek: vas, réz, cin, ólom és higany 
rejtőzködik a kövek- között, csak munka kell hoz
zá, hogy ezek a lá tha ta tlan  kincsek értékes fé
mekké alakuljanak ót. A legértékesebb azonban 
Nagybányának arany- és ezüstkincsei jelentik . A 
nagybányai a ranyat az utóbbi évtizedben nyugati 
tőkeérdckeltség bányászta és a legmodernebb esz
közöket alkalm azta, hogy a hozam minél nagyobb 
legyen. Ez az évi hozam 2000—210 kilogramm 
tiszta aranyat jelen t. Többet annál a m ennyiség
nél, melyet a csonkaország aranyművesei évente 
feldolgoztak és ékszerek alakjában forgalomba 
hoztak. Ezt az aranym ennyiséget eddig külföldről 
szereztük be és é rte  rengeteg munkát adtunk 
külföldre szá llíto tt term ényeink form ájában. Ez
zel szemben odaát m aradtak  a nehéziparnak és a 
textilgyáraknak nagy üzemei, köztük az egész 
szász nagyipar. V isszakerült azonban szinte te l
jes egészében Erdély legjellegzetesebb fö ldala tti 
kincse: az ásványvizek nagy sokasága, m elyeket 
Erdélyben borvíz elnevezés a la tt ismernek. Visz- 
szakerültek a borszéki, málnási, kászoni és egyéb 
kevésbbé ism ert borvizek kiapadhatatlan  forrásai.

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Az ú j
iskolai év kezdetével a Nagytiszteletű 
Lelkész és H itokta tó  urak szíves fig ye l
mét felhívom a kiadásomban megjelent, 
s az Egyetemes Tanügyi Bizottság által 
hitoktatási segédkönyvül engedélyezett 
„Evangélikus Kis Énekeskönyv“ -re. Ez 
a kis könyv 89 ének első versét ta rta l
mazza a dunántúli éndkeskönyvben sze
replő szöveggel. Nagyon alkalmas a h it
oktatással kapcsolatos énektanítás köny- 
nyebbé és sikeresebbé tételére. Alacsony 
ára pedig lehetővé teszi, hogy a leg
szegényebb gyermeknek is a kezébe ad
hatjuk. Egy füzet ára: 10 fillé r. M eg
rendelhető ezen a címen: R uttkay-M ik- 
lian Géza lelkész Szentetornya. — Csekk- 
lap száma: 40,072. 1—3
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ffyőri VMVtOmm-mtOMrto/ä oMmbsé fekmalfeé- 
nél lógva taipsn, sporton ét oleaón bécsit ta fx tíya l, 
ttítnyvet. vagy bármely B y e B l o í v d a y i .é

H A R A T I G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A következő adományok fo ly ta k  b e :

Dienes Gusztáv Tápiószele, Bánfalvi 
Ignác Nkanizsa, Jankó Ilonka Kispest, 
Lovas Jenő Zegerszeg, dr. Bányai Béláné 
Várpalota 30—30 f. — Gulyás Nándorné 
Nagykanizsa, Gulyás Lajos Ujmalomsok, 
Takács Sándor Kőszeg, özv. Mesterházy 
Elekné Ostffyasszonyfa, özv. Tóth La- 
josné Győr, özv. Orosz Lajosné Tét, özv. 
Lacsny Dezsőné Győr, Trogmayer Ká
ro ly  Győr 32—32 fillé r. -— Szabó Róza 
U raiujfa lu 34 fillé r. —  özv. Futácsy La
josné Zalaszentgrót, özv. Horváth Sán- 
dorné Sopron, Kalma Pál Sopron, Sze- 
ver József Nagykanizsa, Mikácsi János 
Nagykanizsa, Péter Józsefné Zalaistvánd, 
özv. Halden Józsefné Keszthely, Saffarik 
Gyula Ózd, dr. Zimmermann A rtú r Kör
mend 40—40 fillér. — Loós József Nagy
kanizsa, Kis Károlyné (első) Pusztamiske, 
Halász Lászlóné Tárnokréti, Krieg La
jos Komárom, Gergál Sándor Tótszent- 
márton 50—50 fillé r. — Németh Samú 
Hegyfalu, Nagyszebeny Rudolfné Pécs, 
Bocskay Istvánná Csap, Kárpáti Paula 
Baja, Tóth M ihály Lébény 615 sz., Gyar- 
mathy László Győr, Varga Rozália Zala- 
szentjakab, Litvay Endre Nagykanizsa, 
Pauer Imre Sárvár, Boros Bertalanná 
Ózd, özv. Spratek Lipótné Soprpn, özv. 
Gál Lajosné Királd, Németh Béla Nagy
kanizsa 60—60 fillé r. —  Zugor Sándor 
Székesfehérvár 70 fillé r. —  Dr. Vidonyi 
Sándor Győr, özv. Mahder Teofilné 
Szombathely, Kluge Pál Körmend, Lu- 
káts Árpádné Körmend, Sztrókay Sán
dor Győr, özv. Schliefer Imréné Szom
bathely, özv. Mórocz Sándorné Várpa
lota 72—72 f. — id. G yőrik  Györgyné Ráb- 
cakapi 84 f. — Tarnóczay Sándor Nagy
kanizsa, Nováky Samú Kemenesmagasi, 
Dr. Kemény Jenő Csány, Szőke Miklós- 
né Győr, Pethes András Szombathely, 
R itter Kálmán Győr, i f j .  Eőry Sándorné 
Tárnokréti, Lang Zsófia Sárszentmiklós 
1— 1 P. —- Bohuss Géza Dunaszerdahely, 
özv. Pázmány Gyuláné Tata II, Lantay 
Józsefné Tatatóváros, Luthár Lajos Szent- 
gotthárd, Járfás István Győr, vitéz Nyir- 
váry Péter Csényemajor, Seregély József 
Székesfehérvár, Hamar Gyula Sopron, 
Bulkay Lajos Győr 1.20— 1.20 P. — Her- 
czeg Ferenc Szombathely 1.30 P. — Ev. 
egyház Mezőhegyes o ffe rt. 1.55 P. — 
L ip ták Lajosné Békéscsaba 1.60 P. — Ev. 
Leánygimn. Beim. Szöv. Kőszeg adomá
nya 10 P. — Evang. Gyermekgyülekezet 
Jákfa 9.20 P. — Mózes Zoltán Ménfő- 
csanak 3.— P. — özv. Zundel Frigyesné 
Aszód, Weller László Győr, Horváth Fe
renc Nagyacsád, Seybold Jenő Mikosd- 
puszta, Vályi Sándor Kecskemét 2—2 P. 
— Evang. m. gyülekezet Enying offert. 
6.39 P. — Ev. if j. egyesület Nemeskocs 
offert. 2.50 P. — Kozempel M ihály Som- 
sálybánya 2.— P. —  Dr. Stráner V il- 
mosné Sopron 3.20 P. —  Borcsiczky Ká
ro ly  Pestszentlőrinc 5,20 P. -— Johnson 
Gisle Budapest 5.—■ P. — Rostási István
ná Pestszentlőrinc, M átyásföldi m. egyh. 
offert. 4.10 P. Evang. egyházközség Ér
sekújvár sajtóvasárnapi offertóriuma 
8.11 P.

Szerényigényű német mindenesnőt 
18—50 évesig kitűnő bánásmódra felve
szek. Parkettát kefélnie és főzni nem 
kell. Cím: Zsigmond Ferencné Budapest, 
IX., L iliom -utca 7. 1-—1

A háztartás minden ágában perfekt, 
iparisíkolát végzett intelligens leány 
ajánlkozik neki megfelelő alkalmazás
ba. Cím válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatalban. 1— 1

F innek javára  2 pengős árban, az 
összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné, Sopron, Csengeri- 
utca 65/a. 2—2

A z aszódi evangélikus Petőfi-g im - 
názium  internátusa bennlakó tanárt (le
hetőleg német szakos) keres, aki a gim
náziumban is megfelelő óraszámban 
tanít. 2—2

Sajtit készitményti útitáskák, női- 
taskák,pénztárcák, ltvéltárcák,akta 

«  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
választékban és a legolcsóbb árban

MUTH-nál
Győr, Baross-út 2..

K ö l c s ö n s e g é l y z ő  é p ü l e t  

Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

Középkorú intelligens nő házvezető
női állást keres paróchián, vagy más 
kis családnál. Cím: Gyarmati, Losonc, 
P ető fi-ú t 73. 1—3

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
M endöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
g orák , pianinók, harm ónium ok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

2—8

A tanév elején rendelje meg 
S o ko ra y  M ik ló s  :

Dr. Luther Márton 
Kis Kátéja jegyzetekkel

c. ta n k ö n y v e t.

Minden iskolatípus használhatja. Számos 
iskolában bevezetve. A könyv ára por
tóval együtt 64 fiiér. Megrendelhető e 
cím en: Sokoray Miklós, Szombathely, 

Boríts Béla-u. 40.

„B É T H E L “ D iakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiaka t. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

1-26 I

A  tályai evangélikus egyházközség 
pályázatot hirdet kántor-tanító i állásra. 
Javadalom törvényes. 1— 1

„M ag y a r Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektustl

1—20

Kisleányom mellé keresek in te lligen
sebb német leányt, aki a háztartásban is 
segít. Cím: Purgly Samuné, Bőnyrétalap.

1— 1

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor tem et

kezési segélyt.
Kiházasitási, tanu lm ány i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tftz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
d íjté te lé t. . ,

A tagok érdekeit & JÓ LÉ TI EG YESÜ LET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenki, 
a k i a JÓLÉTI EG YESÜ LETET fe lkaro lja .

H ívja  fe l m indenki a hittestvérek figyelm ét 
p Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8— 10 (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, va lam in t 
a kerü le ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen É rsek
ú jvá r, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és fog la lkozta tunk meg* 
feleló javadalmazással tjurseerzőket. hölgyeket is.

N É H Á N Y  T U D N IV A L Ó  a h irdetések
re  vonatkozóan. A  hirdetés ára szavan
k é n t 6 fillér.. A h irde tők  cím ét csak vá 
laszbélyeg ellenében közö ljük .

Ü O S M R U T
legolcsóbban

9TIX IÉ46!
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telelőn 9-46. — Aki a „ Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap'

Szerkesztő-bizottság:

Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 
dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Jánoi, 

Németh Károly, dr. Schlltt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kö te le ze tt
séggel jár. —  K ézira toka t nem ő rzü nk  

meg és nem küldünk vissza.

Raro««-nvrT"H"• A» Konrr. Győr,
Áj,
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A U fltu lu i

K A M  B Í L  A
l( ll-b n

L.«phüa]donot: 
Dunántúli Luther-3 zAvatség.

M e g je le lt minden vesárnee.

3 l. évfolyátti,

Ingyan malléklat tan«« alatt 

aéthatankénf a KIS HARANGSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek önhozzam 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A la ra a g e ii 
•■•rkaaitl-kiaaléklvalftlg

6 Y # R
11., Petőfi-tér 2.

Elöfiietéei ára: 
negyedévre 1 P 28 fillér, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P 80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10 •/•-<>■ kedvezmény.

Amerikába egész évre
2 doll á j; az utódállamokba 
negyedévre l P 60 fillér. 

Postacsekkszámla : 30,42«.

Alázkod; meg !
M ert mindenki, aki magát felmagasz

talja, megaláztatik; és aki magát meg
alázza, felmagaszta-ltatik.

Lukács 14, 11.
Jézust meghívta egy farizeus. S ő elment oda, 

ahova hívták. De ott is az maradt, aki másutt volt.
Itt, ebben a társaságban vette észre, hogy a ven

dégek az asztalnál a főhelyeket váltogatják. Az az 
igyekezet hajtotta őket, hogy ész revétessék magukat 
az emberekkel. S amerre csak fordult, Jézus tekintete 
ebben a világban ezt az igyekezetét ugyancsak lát
hatta mindenütt.

Barátai között is.
Ez az igyekezet sokfélekép nyilatkozhatik. Nem

csak a legfőbb helyek keresésében, hanem a leg- 
alsóbbakéban is, ha ugyanis ez kelti fö l leginkább az 
emberek figyelmét és ez kapja a legtöbb dicséretet.

Bizonyára a legtöbb ember cselekvését és föllé
pését ez az igyekezet határozza meg, hogy észre- 
vétesse magát. S viszont sok jó  és szükséges cseleke
dettől visszatart bennünket, ha nincs reménységünk 
arra, hogy észrevegyenek.

Sok melegszívű keresztyénben az oltotta meg a 
tüzet, hogy lassan-lassan megkívánta a legfőbb helye
ket, megízlelte azt a csiklandó érzést, amikor észre
veszik és megcsodálják az embert, talán valami nagy 
gyülekezetben.

Viszont ha valakire nincsenek tekintettel, nem 
tolják előre, nem köszöntik és nem kérnek tanácsot 
tőle, egy sebzett emberrel vagy sértődött asszonnyal 
több van abban a körben.

Ettől a bűntől csak az szabadíthat meg bennün
ket, ha megalázkodunk, mondja Jézus. Alázkodjunk 
meg a kereszt előtt s megbocsáttatik magunk felől 
való nagyot gondolásunk. Aki mindennap ott van a 
Krisztus keresztje alatt, az sohasem fogja a legfőbb 
helyeket keresni az emberek között. Számára a leg
nagyobb rejtély lesz, hogy Isten szói hozzá. S e 
mellett nem kevésbbé nagy rejtély lesz számára az is, 
hogy az emberek egyáltalában ügyet vetnek reá és 
fölhasználják.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Isten áldja meg a ÉjassatérésteKet. . . /
Ir ta :  D . Kapí Béla dunántúli püspök.

Néhány szó száll csupán felétek, de annyai szó, I 
benne magyar evangélikus egyházunk szíve.

őszi ködszálltakor megtelik a régi szülőház 
ragyogó napsugárral, zengő korállal, hálaadó imád
sággal és hívogató hívással. Hatalmas templommá 
válik egyházunk emberekből megépített közössége, 
szélesépítésű lépcsőzetén lelkipásztorok, világi veze
tők, tanítóemberek, asszonyok, leányok, gyermekek 
sorakoznak elétek s könnyes szemmel mondják és 
intik felétek az üdvözlést: Isten áldja meg hazatérés
ieket a régi tűzhelyhez!

örömünk magyar öröm. örülünk, hogy közbe
vetett két nehéz évtized után hazatértek közös édes
anyánkhoz, kitől test szerint erőszakkal elszakíthat
tak, de kihez lélek szerint mindvégig hívek voltatok. 
Örülünk, hogy hoz titeket a magyar föld és ti hozzá
tok a magyar földet s ismét eggyé teszitek nemzetünk 
történelmi életében Isten teremtését.

Örömünk testvéri öröm. Karunkat felétek tárjuk, 
szívünket felajánljuk. Ezrek felé száll boldog tekinte
tünk s ajkunk ujjongva mondja: Isten hozott testvér, 
magyar testvér, evangélikus testvér!

örömünk oltári öröm. Egyházunk ünneplő kön
tösben Isten oltára előtt áll s kezében magasra emeli 
a Bibliát. Isten oltárához hívunk és várunk. Krisztus 
szolgálatában égő szívetek füzét kérjük. Bibliát 
emelő kezetek erejét várjuk. Munkálkodó életetek 
építő áldozatait keressük. Ezekre van szüksége egy
házunknak és nemzetünknek.

A magyar öröm, testvéri öröm és oltári öröm 
boldog üdvözlése fogadalmas ajánlkozássá lesz szí
vünkben.

Köszöntésünk hálaadásával ígérjük, hogy magyar 
örömünket sorsotok vállalásával, testvéri örömünket 
szeretetünk hűségével, oltári örömünket veletek szol- 
gálásunk közösségével megpecsételjük.
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Kincses Erdély.
Kolozsvárra szoktuk mondani: K in

eses Kolozsvár, most mégis ajkunkra 
kéredzkedik ez a díszítő jelző, m ikor 
Erdélyre gondolunk: Kincses Erdély.
M ért nemcsak egy városa, minden ta lp 
a la tn y i röge drága kincs nekünk.

Drága kincs az a 11 vármegye, 
amely teljesen, vagy részben visszatért 
az anyaországhoz. Teljesen visszatért 
Szilágy, Szolnok-Doboka, Beszterce- 
Naszód, Marostorda, Udvarhely és Csik 
megye, részben té rt vissza Máramaros, 
Háromszék, Bihar, Szatmár és Kolozs 
megye.

Drága kincs a visszatért földön min
den város és falu. Kolozsvár 100.844, 
Nagyvárad 82,687, Szatmár 51,495, M a
rosvásárhely 38,517 lakosával stb. váro
sok éppúgy, m int néhány 100 lelkes 
utolsó falu.

Drága kincs mindaz, amit a vissza
té rt Erdély földjén természeti kincsek 
ben kaptunk: a szénbányák Egeresen, 
Zsibón, Szurdokon és Tihón, a sóbányák 
Aknasuhatagon, Désen, Parajdon, az 
arany- és ezüstbányák Borpatakon, 
Nagybányán, Felsőbányán, nemesfém
bányák Kapnikbányán, rézbánya Kisbá- 
nyán, Miszbányán, gránitkőbánya Kis- 
sebesen, piritbánya Óradnán stb.

Drágák nekünk azok a gyárak, ame
lyek Erdély ipari életét virágoztatják 
fel. Ilyen ipartelepek főként Kolozsvár, 
Nagyvárad, Nagyszalonta, Szatmárné
meti, Nagykároly, Beszterce és Sepsi- 
szentgyörgy környékén vannak.

Drága kincset jelentenek a visszatért 
Erdélynek híres gyógyfürdői: Bikszá- 
don, Borszéken, Erdőszentgyörgyön, 
Korondon, Kovásznál!, Szamosfalván, 
Tusnádon, Félixfürdőn, Püspökfürdőn.

Drága kincset je lent nekünk a visz- 
szakerült havasok, hágók és szorosok 
sóra: Radnai, Görgényi, Gyergyói, a Ne
mere, a Csíki havasok, a Királyhágó, 
Radnai, Borsai hágó, a Bodza, az O jtozi,

Kolozsvár.

a Gyimesi, a Békás, a Tölgyesi és B o r
dói szorosok.

Drága kincs az a 2,753.263 kát. h o l
dat kitevő erdőség, 2,362.769 kát. h o l
dat kitevő szántóföld, 1,089.221 kát hold- 
nyi rét, 951.943 kát. holdnyi legelő, 
118.039 kát. holdnyi ke rt és 27.063 kát. 
holdnyi szőlőföld.

nek kultúrája, történelme, amelyet 
Bethlen Gáborok, Bocskai Istvánok, Rá- 
kócziak lelke ih letett és keze írt.

Drága nekünk Erdély protestantiz
musa. Büszkék vagyunk, hogy Erdély 
vo lt a protestantizmusnak legősibb és 
legerősebb vára. Bár az erdélyi s k irá ly- 
hágómelléki református egyházkerület
nek, valamint a tiszai, a szász és aradi 
evangélikus egyházkerületnek és az 
erdélyi unitárius egyháznak nagy te rü 
letrészei maradtak román uralom alatt, 
kb. 620—640.000 protestáns testvér ú tja  
nyílt meg újra az édesanya felé. Ezek 
közül mintegy 530—550.000 a reform á
tus, kb. 40.000 az evangélikus és csak
nem 50.000 az unitárius. V e lük együtt 
a mostani Magyarország protestánsai
nak száma megközelíti a három m illió 
háromszázezret.

Végül drága kincs nekünk az a lé
lek, amely Erdély életét irány ítja , ihleti, 
egészen sajátos értékkel gazdagítja s 
amelyet így ismerünk „e rdé ly i lélek“ , s 
amely Erdélyt legelsösorban teszi drága 
kinccsé, „Kincses Erdéllyé!“

Drága az a két és fé lm illió  testvér, aki 
hazajött s az édesanya kebelére köny- 
nyes zokogással borul a találkozás p il
lanatában.

Nem hagyhatjuk szó nélkül, mennyire 
drága kincs nekünk a visszatért E rdély-

Marosvásárhely.

Erdély költőiejedelme.
Azok között az ismert nevek között, 

amelyeknek viselői hosszú éveken át 
irányító i, művelői voltak az erdélyi iro 
dalomnak s formálói az erdélyi lélek
nek, o tt csillog egy ismert név, mellyel 
lapunk hasábjain is többször ta lá lkoztak 
olvasóink: Erdély költőfejedelmének,
Reményik Sándornak a neve.

Versei tizenöt év alatt több mint tíz 
kötetben jelentek meg Fagyöngyök, 
Csak így, Vadvizek zúgása, Egy eszme 
indul, Két fény között, A tlantisz haran
goz, Műhelyből, Kenyér helyett, Romon 
virág, Magasfeszültség stb. címen. Ben
nük és velük nemcsak gyönyörködtet, 
lélekrajzot nyújt, hanem ráfigye lő  ma
gyaroknak programmot ad.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 40

Irta: M o h r  O e d e o n ,  Kassa.

Az esti szürkület mint eső hullt a tá jra. Szinte látszott 
a permetezése. A ikapu még nyitva. A fö lé je emelt torony 
magasabbik ablakában olajlámpa égett. Jelezve, hogy aki 
akar, siessen bejutni.

Szép sorjában engedtek egymásnak utat a hazatérő 
népek és az újonnan jö tt  vendégek.

— Ez a M ihály-kapu —- magyarázta az érsek követe — , 
rám utato tt egy vas szürkés-zölden domborodó szoborra. — 
E rrő l kapta nevét az egész torony.

— Rosszul tudod pajtás — m osolygott a gazda. —  Ezt 
a bástyát jövőbe látó bölcsek keresztelték így el, akik meg
sejtették, hogy egyszer én fogok ra jta  bevonulni — hangosan 
kacagott fel a saját tréfáján, hogy a hídfőn álló két őr is 
odafordult.

Hosszú alabárddal kezükben vigyázták az érkezőket. 
Szó nélkül engedték át az ismerős polgárt. De a bizonytalan 
embereknél keresztbe vetették két ósdi fegyverük. Addig ú t
juka t állták, míg valami igazoló ira tfé lé t nem mutattak.

A három újonnan jö tt kantárszáron fogta  lovát és a 
hídra lépett. M ihály vo lt köztük az utolsó. Még egyszer há tra 
fo rdu lt, hogy megnézze a mögötte to longó tarka-barka népet. 
M ajd az árokba lépett, úgy oldalba vágta a meglepetés. Am int 
végigsiklik szeme a sok szurtos-sáros szőlőmunkáson, egy 
úri hintón, néhány apródon, egy csoport katonán, egy sereg 
sétából megtérő polgár asszonyon, o tt lá tja  robogni ta jtékzó

paripán azt a fa tty ú t, akit a távoli gömöri hegyekben hagyott.. 
Nem lehet tévedés. Szürke a lova. Még a fehér fo lt is o tt 
van a homlokán. És mellette, k ik  azok? — Józsi, Palkó, Ákos: 
ú rfi!

Azok is felism erték.
Az egész egy másodpercig ta rto tt. Gyurka már emelte 

is a karjá t s ahogy berobogtak, egy helyben fordu lva már 
is tova tűntek az esti homályban.

Mihály k iá lta n i akart. A csoport katonát menesztette 
volna utánuk, dehát! Kicsoda ő, hogy szavát parancsnak ve
gyék? Az ú ri h in tó  kocsisa már amúgy is p a tto g o tt ostorával.

— Lóduljon a tyafi — ku rjan to tt a gazdára —  m ind járt 
ránk szakad az éjszaka!

Mihály úgy ta lá lta  most már, hogy csak képzelete já t 
szott vele. Szorosabbra fogta a kantárt és módosán lépkedett 
az összevont alabárdok felé. A másik kettő már a túloldalon 
volt.

— Írást a tya fi! — szólt rá az egyik őr. M ihály tarso
lyában kezdett kotorászni, de a hírnök mellette term ett. So
kat mondó intéssel fo rdu lt az őrökhöz:

— Ez az az emberi
M ind já rt m egnyílt az út. A városban voltak. M ihály nem' 

te tt említést felfedezéséről, akár csak Gáspár, e ltá to tta  ő' 
is a száját s megcsodálta ezt a nagy várat. Az h itték  eddig, 
hogy Murány a fö ld  közepe. Most már látták, hogy van azon 
kívül is hatalom, erő. A kaputól lefelé hajló utcára ju to ttak . 
Szűk tereken át követték vezetőjüket. Házak és házak, egy
másra húzott lakásokkal, néhol kettő, három is. Az utcasar
kokon lámpák égtek.
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Hogy megemlékezünk most róla, an
nak az az oka, hogy Reményik Sándor 
most megy el az ötvenedik évfordulónál. 
S mi hálátlanok lennénk, ha nem gon
dolnánk rá, nemcsak azért, mert lapunk
ban többször je lentek meg versei, neni- 
is csak, mert Kolozsvár hazatérésével ő 
is egészen a mienk, hanem azért is, 
mert hittestvérünk. Büszkék vagyunk 
rá, Erdély költőfejedelme, Re
ményik Sándor evangélikus em
ber.

Az 50 éves határkőnél meg
állva boldogan köszöntjük és 
Istennek hálásan köszönjük E r
dély költőfejedelmét, s szívből 
kívánjuk, hogy legyen még 
sok-sok éven át, nagy magyar 
álmok álmodója és nagy ma
gyar álmok valósulásának meg- 
látója.

Egészségvédelem.
Irta : Dr. Ittzés Zsigmondi.

1- A  ta la j .
Egészségi szempontból fon

tos ismernünk a talaj vízmeg
kötő képességét, víz- és levegő
átbocsátó képességét, valamint 
a talaj hőmérsékleti ingadozá
sait. Ezekről részben majd a 
talajvíz tárgyalásakor emléke
zünk meg, részben most szó
lunk.

A száraz talaj, atnlnt már em
líte ttük, egéSzségésebb a ned
vesnél. A talaj tiédvesságát a 
Csapadék (eső, hó) és a talajvíz 
okozza. A talajba kerülő víz az át- 
járhatatlan rétegig száll le és ott 
a föld árjá t alkotja. A talajvíz állandóan 
áramlik. Ez az áramlás ugyan igen las
sú, az áthatolhatatlan réteg lejtése sze
r in t 10 cm, — 110 cm óránként — de 
elég ahhoz, hogy a szennyet a talajban

egyik helyről a másikra, pl. a pöce- 
gödörből a kútba szállítsa.

A talaj vizmegkötő képessege annál 
kisebb, minél durvább szemcséjű; leg
kisebb a kavicsos talajé, legnagyobb a 
laza, lápos, turfás, tőzeges talajé. A víz
átbocsátó képesség természetesen ezzel 
fo rd íto tt arányban áll.

A talaj a rajta keresztül áramló fo 

lyadékot többé-kevésbbé megszűri. Hogy 
a talaj szfirőképességéről meggyőződ
hessünk, próbát kell vele végeznünk. Ha 
tölcsérbe talajpróbát teszünk és rá 
festékoldatot öntünk, a ta la j a festéket

annál jobban ta rtja  vissza, minél fino 
mabb szemcsékből áll. Vissza tud ta r
tani a ta la j vegyi anyagokat, mérgeket 
(pl. n ikotint, sztrichnint), sőt gázokat is 
bizonyos mértékig. Vánnak anyagok, 
amiket alig ta rt vissza. Ilyenek a n itro 
gén-tartalmú anyagok; ezeket azonban 
a növények gyökerei mohón szívják fel 
és mint fontos táplálékot ju tta tjá k  be a 

növény szervezetébe.
A talaj szűrő-képességén 

alapszik a növények trágyázása 
is. A ta la j ammoniákot, szu
perfoszfátot, kálisót tud visz- 
szatartani, amelyeket m int mű
trágyát szokás a talajba ju t 
tatni.

Legjobban tartja  vissza ez 
anyagokat a humusz, az agyag, 
a homokos agyag (vályog) és 
a finom szemcséjű homok.

A talaj visszatartja még a 
baktériumokat, bomló anyagok, 
feloszló á llati hullák és emberi 
tetemek foszlányait, o ldott és 
oldhatatlan alkatrészeit, a ro t
hadási gázokat, továbbá a szén
savat (C 02), a kénhidrogént 
(SH2), az ammoniákot (NH2), 
a metángázt (CHi), a csőrepe
dés fo lytán a talajba beáramló 
világítógáz szagos anyagait is, 
míg annak legmérgezőbb alkat
részét a szagtalan szénmonoxi- 
dot (CO) átengedi. — Pince
lakásokba, vagy alá nem pin- 
cézett, mély fekvésű épületek
be a fű tö tt levegő különösen 
télen beszívja a gyakran mér
gező gázokat tartalmazó talaj 
hideg levegőjét. Nagyobb eső
zéskor a főidbe benyomuló csa
padék is beszoríthatja a ta la j
levegőt a házakba, s azok le

vegőjét megronthatja.
A nedves ta la j pórusait a víz k itö lti, 

ezért a levegővel való átjárhatósága, 
szellőzése rosszabb, m int a száraz ta 
lajé.

f\ széhcíy himnusz.
S lhangzo ít a szó : zeng az in c íu ló ! 
Győztesei? m eg in t rég i z á s z ló in k  
N ézd  a guny lta tá r szé ftipo rva  m ár 
"öárnak u ira  m ind, ős i bérce ink 
édes S rdé lv i t t  vagvunk 
é rte d  é lünk és fa lu n k  
G yőz a s z itty a  förgeteg 
Gt rohanó sereg.

Cépfeink nyom án fe n t a K a rg ifá n  
S  vö lgyeinkbe Lent, to rn yok  hangja  zeng 
í l tá r  semerre s incs á tkozo tt b ilin c s  
énekelje tek vö lgyek és hegyek- 
édes é rd é ly  i t t  vagyunk 
é rte d  é lünk és ha lunk 
G yőz a s z itty a  förgeteg 
Q. rohanó sereg.

A gazdát annyira lefoglalta a sok újság, hogy hátra sem 
nézett. Bedig egy-egy háztömb-közzel hátrább o tt osont mö
g ö ttü k  mind a négy jóbarát.

Visszariadásuk csak néhány méter volt. Beszegődtek az 
apródok, katonák közé s úgy mentek be, m int várbeli népek.

Csak Gáspárnak szegezték az alabárdot. De annál volt 
írás, hogy murányi apród, különben is Patsch Ferenc Ágoston 
úr lakását keresi. Az őrök még útba is igazították: csak 
egyenesen menjen s azután jobbra, o tt ta lá lja a Kötélverő
utcán m indjárt a második házban.

Ákos megköszönte szépen a tanácsot és sietett társai 
után. Közökön és sikátorokon át követték a gazdát. Nem volt 
könnyű dolog re jtetten maradni, mert a paták dobogása 
messzire elhangzott. Sok szóbeszéd nélkül Palkó megfogta 
a négy ló kantárát és visszamaradt. Azonban a többi három 
tovább lopakodott.

— M ind já rt megtudjuk, hol lakik az érsek — mormogta 
Gyurka,

ő ke t is csodálattal, nyomasztó ámulattal tö ltö tte  el ez 
a furcsa építkezés. Olyan szűk közben, hogy kezüket még 
k i sem nyújthatták, házsorok álltak. A donibon felfelé nagy 
sziklákból metszett kőlépcsők vezettek. Könnyebb közlekedés 
végett a gyalogosok számára még vaskorlátot is húztak.

A fellegvár kapujánál elvesztették embereiket.
— M it akartok! — mordult rá juk az őr. Embertelen vad 

vo lt az arpa. Látszott rajta, hogy nem sokat teketóriáznék, 
hanem egyrkettőre közibük vágna.

— Tehát a várban! — állapította meg Gyurka.
— De most már mihez kezdjünk? — szólalt meg Józsi,—

A város utcáin rekedtünk éjszakára. Be vagyunk zárval

Lassan botorkáltak visszafelé. Jó időbe tellett, amíg 
Palkót megtalálták.

— A nyomdászékhoz ilyen későn este nem mehetünk — 
törte fe jé t Ákos —, nem is ismernek bennünket. Csak meg
ijednének és még k i is toloncoltathatnak a várból!

— Ne fé lje tek! — biztatta őket Gyurka. — Van még 
egypár tallérom, betérünk egy vendégfogadóba.

M ihály a hírnök nyomában botorká lt. Könnyen ju to ttak  
a várudvarba. De onnan nem kerü ltek a széles főlépcsőnek, 
hanem a falon húzott meg vezetőjük egy k iá lló  kampót és 
erre k ifo rd u lt az egész kőkocka. Szűk, dohos levegőjű csiga
lépcsőn másztak a toronyba. Látni semmit sem lehetett. Vál- 
lukkal gyakran ütődtek a keskeny csatorna falába. Egyik sem 
beszélt. M intha a sötétség fojtaná el szavuk.

A hosszas kínlódás közben Gáspár bánni kezdte, hogy 
rá adta magát erre a kalandra. M édit úgy sem fűzi ezzel 
magához, csak Gyurkának enged teret nála, amíg távol van. 
Dehát most már nem lehet visszafordulni.

Halk kattanás hallott. Felnézett. Vezetőjük előtt meg
nyílt a fal. A hirtelen beömlő fénnyel újabb remény támadt. 
Megkönnyebbülve ugráltak egymás után be a nyílás mögött 
csendben ásító meleg terembe. A velük szemközti falban hó
fehér kandalló ő rzö tt és szított ölében magasra csapó csipkés 
vörös lángokat. A balsarokban piros félbársony kerevet és 
karosszékek. Jobboldalt fehérfényű lámpa sugarában fürödve 
díszes íróasztal, teleszórva iratta l, tekerccsel, könyvvel. M ö
götte bal tenyerébe ha jto tt fe jje l díszes papi öltözetben Sze- 
lepcsényi, az érsek.

— I t t  vannak, uram — jelenti a szolga.
(Folytatjuk)
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A ta\aj hőmérséklete függ elsősorban 
a környező levegő hőmérsékletétől, 
függ a nap sugárzásától, a talajfelület 
párolgásától, a levegő áramlásától, az
után a talajban lévő szerves anyagok 
(szemét, trágya) rothadásakor, bomlá
sakor végbemenő vegyi folyamatok (oxi
dáció) alkalmával keletkező melegtől, 
továbbá magának a földnek a melegé
től. — A talajnak a felmelegedése an
nál nagyobb, minél sötétebb, minél dur
vább szemcséjű és minél szárazabb. 
Ezért is szeretik kerti vetemények szá
mára a laza, fekete humuszos talajt 
szemben az u. n. hideg talajjal; ilyen 
a világbsa'bb színű, nedves, szalonnás 
összeállású talaj. A nedves talaj nyir
kossága és a talajfelület párolgása miatt 
hideg, ezért ebben a talajban a növény, 
különösen pl. a kukorica, későn és ne
hezen fejlődik. Magas hegyeken, ahol 
későn ólvad el a hó, a földmívesek, az
zal gyqrsítják a hó és jég olvadását, 
hogy kormot szórnak a fehér mezőre, 
s ezáltal a vetés idejét korábbra kény
szeríthetik ki. A fekete színű anyagok 
a fényt elnyelik és így könnyebben me
legszenek fel, mint a fehér színűek, — 
ezek ugyanis a fényt visszaverik.

Az észak felé tekintő domboldalak 
legkevésbbé melegednek fel. Ezzel szem
ben a dél felé nézők a nyári kánikula 
idején szinte áthevülnek. Mindezeket a 
kérdéseket tekintetbe kell venni a lakó
ház helyének a megválasztásánál.

A talaj felső, 1 méternél vékonyabb 
rétegének hőmérséklete az évszak és 
napszak szerint is állandóan váltakozik.
1—1.5 méter mélységben a talaj napi 
hőingadozásai eltűnnek; ettől a mély
ségtől lefelé a talaj már fagymentes. 
4 méter mélységre csak 4 hónap eltel
tével hat le a meleg vagy hideg, úgy 
hogy a tudományos megfigyelések és 
megállapítások szerint az évi ingadozás 
ebben a mélységben már csak 5 C fo 
kot tesz ki; 18—24 méter mélységben 
pedig éveken át ugyanaz marad a talaj 
hőmérséklete, mint ami annak a vidéknek 
évi átlag-hőmérséklete, — ezt a hőmér
sékletet az ily mélységből nyert víz is 
bármely évszakban megmutatja. Azokon 
a tájakon, ahol az évi átlaghőmérséklet 
a fagypont alatt van, a talaj állandóan 
meg van fagyva. Szibéria északi részén 
szorosan vett talajvízről sem lehet be
szélni, mert a talajjég 70 méterig is le
terjed. — Az elmondottak után köny- 
nyű megérteni, hogy a talaj hőfoka be
folyásolja a lakóház, különösen a pince
lakások hőmérsékletét.

(Folyt köv.)

Evangélizáció. Az orosházi evangéli- 
záló konferencián aug. 15—18-án a rossz 
időjárás, késői cséplés, nagy távolság 
stb. ellenére is 500 fölé emelkedett a 
résztvevők száma a múlt évi 200 részt
vevővé! szemben. — E héten, szeptem
ber 8—15-ig Gércén van gyülekezeti 
evangélizáció, melyet Stewart Douglas 
skót evangélista tart. — Az ősszel Pest- 
szentlőrincen, Sopronban (ifj.), Ácsán, 
Soltvadkerten, Szentesen készül evangé
lizáció. — Isten áldása legyen az evan- 
gélizációkon!

Egyházi énekeink 
múltjából.

XVI.
Kol. 3, 16—17.

Feltűnő, hogy Luther 36, aTranovszky 
szerint 39, éneke közül csak 11 került 
Szegedi énekeskönyvébe, pedig Luther 
haláláig, 1546-ig, minden éneke megje
lent a németországi gazdag tartalmú 
énekeskönyvekben. De az is gondolkoz
ta k , miért maradtak ki a 16. század 
hazai énekeskönyveiből a Luther kor- 
társainak 1529—1550 között megjelent 
énekei, melyeket ma állandóan haszná
lunk, melyek csak másfélszáz év múlva, 
a Zengédezővel (1696.) kerültek hazai 
énekeskönyveinkbe (Lásd a Zengedező- 
nél!) ? Abban a másfélszáz évben — 
1526—1696 — 14—15-re tehető azon né
met énekek száma, a felvett lutherieken 
kívül, amelyek lassanként beszivárogtak 
magyar evangélikus istentiszteleteinkbe. 
Ez a 26 idegen ének nem színtelenítette 
el istentiszteleteink nemzeti jellegét.

Észre se vették a sok száz magyar ének 
mellett. Ennek okára még visszatérünk.

A cseh-morva testvérek énekesköny
vét 1531-ben a szekta német hívei szá
mára Weisse Mihály lefordította, ebből 
is vett át Szegedi néhány éneket:

1. Adjunk hálát az Úrnak, m e rt... 
136. zsoltár. Régi dunántúli 488., ref. 
1922. 183. (Ennek az éneknek egész iro
dalma van.)

2. A keresztyénségben . . .  Héberek 9. 
28. Régi dunántúli 9. A katolikusoknál 
Sz. V. U.: 1.

3. Krisztus mennybe felméne =  Christ 
ist erstanden. I. Kor. 15, 20.

4. A nap támad, fu t a setétség =  Der 
Tag vertreibt die finstere Nacht. Üj 
Zeng. 517. Ebből a iatin-cseh-német reg
geli énekből született magyarban a ka
tolikusoknál a „Hajnal-ének a Boldogsá- 
gos szüzhöz", nálunk; Jézus Krisztus, 
szép fényes hajnal című kedves énekünk, 
m it dallamban az 1651-es Cantus Catho- 
lici (22. 1.) őrzött meg. E dallamot közli 
a Chovan korálkönyve (53.) torzított fo r
mában, ráalkalmazta a Tranovszky éne
keskönyv (91.) egyik karácsonyi énekét.

Elefánty Sándor.

A BÁLVÁNY SZÜLETÉSE.
. . .  És Mózes fölfelé ment.
Rótta a sinai hegyét.
Alant maradt a völgy.
Alant maradt a nép.
A szenvedés is lent maradt.
A test hevült, a vér szaladt.
A léleklámpák összetörtek. 
Kilobbanóban volt a fény.
Torzók születtek, vak szavak 
az elfogyott imák helyén 
s a lélek-élet megvakult!
Ködökbe tűnt az Isten arca.
Az eget, mint a sötét kárpit, 
a sűrűsödő bűn takarta.
Pogányság épült, magas tornyú; 
s megöntetett az — Aranyborjú. 
Uralkodott!!
Főpap szolgálta: Áron.
Volt is lelke a függök aranyából, 
forró asszonyok vágyait beitta.
Jó Isten volt s jóságos titka  
abban állott, hogy sose vádolt, 
vérnek keresztet sose ácsolt, 
békés magányban ült a trónon.
Vétót nem intett, áment mondott, 
abból sem csinált semmi gondot, 
hogy pocsolyába fü l a tábor, 
megértőn feküdt — borjú volt — 
velük együtt a pocsolyában.

Mózes nem látta, messze já rt . . .  
„Megkésetten" szállott a völgybe 
és írva van: haragtól égve 
a kőtáblákat összetörte.

Jakus Imre.

L e á n y tá b o ro zá s
N a g y ta rc s á n .

1940. o k tó b e r hó 1—31-ig .

Az első magyar népfőiskolának meg
indulásával már felmerült az első leány
népfőiskola terve is. Isten kegyelméből 
október 1-én megnyitjuk az első leány- 
népfőiskolát Nao-vtarcsán, a népfőiskola 
helyiségeiben. Erre a népfőiskolára, me
lyet rövidsége miatt csak leánytáboro
zásnak nevezünk, hívunk minden ma
gyar parasztleányt, aki tovább szeretne 
tanulni és szolgálni egyházának, hazá
jának, otthonának.

A leánytáborozás célja: Krisztusban 
élő magyar parasztlányokat nevelni. Üj 
magyar parasztlányokra van szükség, új 
magyar ifjúságnak csak új magyar 
leánynemzedék lehet párja. Magyarsá
gunk nagy feladatok előtt áll, egyhá
zunk hitben erős híveket vár, a magyar 
otthonok tiszta életű leányok által vál
nak újjá. Jézus Krisztusnak van hatal
ma újjá teremteni: „Mondjátok meg
Sión leányának-: imé e ljö tt szabadulá
sod.“ (Ézsaiás 62, 11.)

A négy hét a lelkinevelés és tovább
képzés szolgálatában áll. Magyar iroda
lom, történelem, földrajz, számtan, ál
lattan, növénytan, hittan, bibliaismeret, 
társadalomtudomány, egészségtan, írás, 
olvasás az elméleti tárgyak. Háztartás- 
tan, kisgazdaság vezetése, gyülekezet
ismeret, leánykor vezetés, ének, kézi
munka a gyakorlati tárgyak. Ezenkívül 
a gazdasági és otthoni élet körét érintő 
több hasznos tanfolyam képezi a leány
táborozás programmját.

Az előadásokat budapesti meghívott 
előadók, a népfőiskola tanári kara és 
a táborozás vezetői tartják.

A táborozáson résztvehet minden
16—23 éves parasztleány, aki hat elemit,
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vagy akár néhány polgárit is végzett. 
Jelentkezési határidő szeptember 20. 
Szenczy Gábor evangélikus lelkész, 
Nagytarcsa, címére.

A táborozás megnyitása szeptember 
30:án d. u. 4 őrá. Érkezés a kistarcsai 
HÉV állomásra 30-án d. u. 3 óra 19 
perckor, ahol az érkezőket kocsi várja.

Minden jelentkező hozzon magával 
ágyneműt, bibliát, énekeskönyvet, jegy
zetfüzetet, mosdó és tisztító felszerelést. 
Ezenkívül az októberi hónapra kiuta lt 
cukormennyiséget.

Részvételi díj az egész hónapra 35 
pengő. Ez összegben a kirándulások 
útiköltsége is bennfoglaltatik. Legalább 
kétízben keressük fel Budapestet a részt
vevő leányokkal.

Új életet élni akaró magyar paraszt
leányok, várunk Nagytarcsára leány
táborozásra! Sz. G.

O L V A S S U K  A  B E B L I Á T

Nagy dolgot cselekszik velünk az Isten.

Szeptember 15. Megtekintette Isten 
az ö népét. Lukács 7, 16. Isten tekinte
tével ronthat, teremthet száz világot. 
Kicsoda azért az, aki megállhatna Előtte? 
Tudva ezt, mást nem mondhatunk, mint 
a zsoltáríró: Isten ne vess el engem a 
Te orcád elől. Mert ha Isten nem tekint 
le ránk, sorsunk az elhagyatottság, a 
pusztulás. Isten tekintete azonban az ál
dást, az életet, az üdvösséget jelenti. 
Milyen boldogság, ha megtapasztalhat
juk, hogy Isten ránk tekintett. Milyen 
áldás, hogy ezekben a napokban min
den magyar megtapasztalhatta ezt: Az 
Isten megtekintette az ő népét.

Szeptember 16. Mindeddig megsegí
tett minket az Űr. I. Sámuel 7, 12. M i
kor Sámuel legyőzte a filiszteusokat, 
Mispa és Sén között egy követ á llíto tt 
föl és azt „Ebenháézer' -nek nevezte el 
és azt mondta, mindeddig megsegített 
minket az Úr. Milyen büszkén szólha
to tt volna így is: Én győztem, enyém 
a diadal! De mennyi ideig szólhat így 
a legnagyobb hadvezér is? Nagyon rö
vid ideig! Mi az a győzelem, mit az 
ember arathat, ahoz képest, mikor az 
Isten segít, m ikor annak a segítségé
ben bízhatunk, aki velünk volt éleitől 
fogva, velünk van most és megsegít a 
jövőben is.

Szeptember 17. Az igazságot diadalra 
segítette. I. Mózes 18, 25. Isten, az egész 
földnek a bírája, ne szolgáltatna igaz
ságot? Isten a szívekbe és a vesékbe is 
lát, ítélete az igazságot, a valót mutatja, 
jobban, mint a legpontosabb mérleg. Az 
emberi igazság korlátolt, rész szerint 
való. De aki az egész világ bírája, aki 
nemcsak egyesek, hanem népek s az 
egész föld igazságtalanságát számba 
veszi, nem engedi a gonoszság diadalát. 
Az üldözött, a sírba temetett igazság 
Isten előtt tudva van és ö  azt diadalra 
viszi. Igazságot kívántunk Magyaroi- 
szágnak. Isten szolgáltatott igazságot!

Szeptember 18. Csodálatos módon in
tézi sorsunkat. Józsué 4, 23. Izrael népe 
sokszor megismerhette Isten csodálatos 
erejét. Erős kézzel, hatalmas karral ve
zette őt ki az Ür Egyiptomból. Fáraó 
üldöző serege elől csodálatosan megme
nekült. Az Ür kiszárította a Veresten

gert, melyen át kellett menniök, s mire 
az egyiptomiak odaértek, a hullámok 
összecsaptak s ott veszett el Fáraó egész 
hadereje. A Jordán vizén is száraz láb
bal mentek át, hogy elfoglalják az Ígéret 
földjét. Nem fegyverrel vagy karddal, 
de az én igém erejével ezt mondja az 
Ür! A mi ügyünket is nem ágyúval, nem 
fegyverrel intézte el. Jóságának csodá
latos erejét tapasztalhattuk meg.

Szeptember 19. Többet adott, mint 
amennyit érdemelünk. I. Mózes 32, 10. 
A hívő ember nemcsak azt vallja, hogy 
minden jó adomány felülről a jó Istentől 
száll alá, de azt is érzi, hogy minden, 
amit kapunk, Isten kegyelmi ajándéka. 
Az emberi szempont mindig azt vizs
gálja: Sokat, vagy keveset kaptunk-e 
s az eredmény, hogy nem kaptunk ele
get. Ebből támad a zúgolódás és az elé
gedetlenség. De ha az Isten ajándékának 
tartjuk azt, amit kapunk, akkor arra az 
eredményre jutunk, hogy többet kap
tunk, mint amennyit megérdemeltünk s 
ebből az érzésből fakad a hálás köszönet 
a vett jókért s a buzgó könyörgés, hogy 
Isten továbbra is részesítsen áldásaiban.

Szeptember 20. ő  rontja le a közbe
vetett választófalakat. Efezus 2, 13— 14. 
Emberek, népek közt a legtöbbször mes
terségesen élezik k i az ellentéteket s 
olyan mély lesz köztük a szakadék, 
mintha sohasem ismerték volna egymást. 
Ebből támad a gyűlölködés és a há
ború. Lehetséges-e, van-e rá mód, hogy 
az ellentétek, a válaszfalak leomolja
nak? A mi békességünk, az Ür Jézus 
hozza közel egymáshoz az embereket, 
s a népeket is. Mert Ő hozta az új pa
rancsolatot, a szeretetet s azt vérével 
pecsételte meg. A körülöttünk élő né
pekhez is csak a krisztusi szeretet építi 
meg a hidat.

Szeptember 21. Mennyei kenyérrel táp
lál ma is mindnyájunkat. János 6, 33—35. 
Nagy dolgokat cselekedett velünk az 
Isten, mikor reánk tekintett, megsegí
tett, de kegyelmének gazdagságát nyújt
ja, mikor a mennyei kenyérrel táplál. 
Mi lenne testünk, ha nem lenne neki 
mindennapi kenyere? Lelkűnknek a meny- 
nyei kenyér ád életet. Napról napra táp
lálkozhatunk belőle, ha kérjük: Uram, 
mindenkor add nékünk ezt a kenyeret. 
Az élet kenyere pedig az Ür Jézus, aki 
hozzá megy, soha meg nem éhezik. Ez 
a kenyér nem fogyhat el, hanem annál 
nagyobb lesz, minél többen részt kér
nek belőle. Nagy dolgokat cselekszik az 
Isten, mert ezt a kenyeret ma is nyújtja 
mindnyájunknak.

Lie. Fizély Ödön.

Apró történeteire.
A legnagyobb fiatalom.
Afrikai törzsfönök a rabszolgáját je

lentéktelen mulasztás miatt halálra ítélte. 
A misszionárius közbelépett a rabszolga 
érdekében, hogy az kegyelmet nyerjen. 
A törzsfőnök hajthatatlan volt. Vért aka
rok! Már kiadtam a parancsot — mondta 
— hogy nyilazzák agyon! A lövés p il
lanatában azonban a misszionárius oda- 
állt a rabszolga mellé, kezét kebele fölé 
tette. A nyíl megállt a keze húsában. — 
A főnők csodálkozott az önfeláldozáson.

A misszionárius odalépett vérző testé
vel: Itt a vér — mondta, — amit kíván
tál! -— Tied a rabszolga — válaszolt a 
törzsfönök — rendelkezz vele! A Te 
szereteted nagyobb hatalom, mint az én 
uralmam! A legnagyobb hatalom Jézus 
szeretete. Soha jobban senki nem szere
tett, mint ö.

Az adakozás lelke.

Egyszer egy festőt arra kértek, hogy 
szemléletesen fesse meg egy pusztuló 
gyülekezet képét. S akkor a festő nem 
a szegénységet festette meg, hanem a 
templomajtóba egy perselyt festett úgy, 
hogy annak nyilasát teljesen beszőtte a 
pókháló. Ezzel azt akarta jelképezni, 
hogy az adakozás a hívek leikéből k i
veszett. Már pedig ahol az emberek lei
kéből kihal az adakozás készsége, ott 
elöbb-utóbb bekövetkezik a gyülekezet 
pusztulása. De ahol az adakozás lelke él, 
ott ennek megerősödés, felvirágzás a 
következménye.

k a r c o l a t o k

Honfoglalás.
Ma nem a harctereken fo lyik ez, ha

nem a gyermekszobákban. A harctéren 
lejátszódó öldöklő tusák csak elő-, vagy 
utójátékai ennek. Gamelin francia tábor
nok szerint ilyen utójáték volt az ö 
szempontjukból a minapi német—francia 
mérkőzés is. Ki merne kételkedni abban, 
hogy honvédeink mai erdélyi előnyomu
lása csak előjátéka új, dicsőséges hon
foglalásunknak?!

És mit mond a gyermekszoba? Az 
1891—1900-ig terjedő években esett min
den 1000 lélekre Magyarországon 40.6, 
Romániában 40.6 évenkénti születés, 1938- 
ban Magyarországon 19.5, Romániában 
29.6! Ha a mindep évben elhaltak szá
mát leszámítjuk és két egymáshoz kö
zelebb álló időpontot veszünk, akkor a 
két ország természetes szaporodása az 
utolsó három évtizedben ilyen képet mu
tat: Magy. 1911—13-ig 1000 telkenként 
11.4, Rom. 17.9 term, szaporodás. 1938- 
ban Magy. 5.2, Rom. 10.4H (Magy. Nem
zetbiológiai Int. statisztikája.)

A számok beszédét „rideg"-nek szok
ták nevezni. Áll ez akkor, ha az általuk 
kifejezett igazság fáj az embernek. Adja 
Isten, hogy a sóvárgott békeidő bekö
szöntésével, a megélhetési viszonyok és 
a nemzet élni akarásának erősödésével 
ez a számunkra ma annyira „rideg" be
széd megenyhüljön.

Dombi L,
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H E T I  K R Ó N I K A

Kormányzónk hadiparancsot adott ki: 
„Honvédek! Előre a Keleti Kárpátok 
gerincére!“ S a parancs elhangzása után 
5-én reggel 7 órakor az ország összes 
templomának harangzúgása közben 
megindultak hősi honvédseregeink, hogy 
birtokba vegyék Erdélyt. — A magyar
román katonai bizottság nagyváradi, 
majd kötegyáni tanácskozásai megállapí
to tták a bevonulás menetrendjét. Esze
rin t vonultak be honvédeink 5-én Szat
márnémetibe, Nagykárolyba, Márama- 
rosszigetre, 6-án Nagyváradra, Nagysza
lontára, 7-én Szilágysomlyóra, Nagybá
nyára, 8-án Zilahra, 9-én Bánffihunyad- 
ra, Désre, 10-én Besztercére, 11-én Ko
lozsvárra, 12-én Marosvásárhelyre, 13-án 
Székelyudvarhelyre, Csíkszeredára, Sep- 
siszentgyörgyre. — Szatmárnémetibe, 
Nagyváradra és Kolozsvárra seregeink 
élén Kormányzónk vonult. Kormány
zónkat és katonáinkat mindenütt ha
tártalan örömmel fogadták. Ezzel b ir
tokba vettük Erdély hazatért részét. — 
Magyar-német kisebbségi egyezmény 
jö tt létre Bécsben. — Romániában le
mondott a Gigurtu-korm’ány és a kor
mány élére a király -teljhatalommal An- 
tonescu tábornokot nevezte ki. Ezzel 
egyidejűleg felfüggesztették az alkot
mányt, feloszlatták a parlamentet és 
diktatúrát léptettek életbe az ország te
rületén. A szűnni nem akaró zavargások 
hatása alatt Károly kirá ly fia, Mihály 
javára lemondott s kíséretével Svájcba 
ment. Az exkirály vonatát Temesváron 
a vasgárdisták megtámadták. — Anglia 
bombázása egyre nagyobb méreteket 
ölt. Egymillió kilogram bomba zuhant 
a Themze kikötőire és iparvidékeire két 
nap alatt.

nz e g y h á z i  e s z t e n d ő
S z e n th á ro m s á g  u . 17 . v a s á rn a p .

I. Mózes 37, 4— 11.
A család az Istené. Isten szereiének 

kell benne élettörvénnyé lenni. S milyen 
könnyen megtörténik, hogy a Sátáné 
lesz. A sátáni gyűlölet tö lti el a szíve
ket. Egyetértés helyett egyenetlenség, 
boldogság helyett boldogtalanság üt ta
nyát s teszi a családtagok számára po
kollá az életet. Ilyenkor arat a Sátán. 
Milyen szomorú, hogy ez mindennapi 
jelenséggé lesz. Sok helyen sértett hiú
ság, önzés, örökségen való veszekedés, 
pereskedés közben telik el az élet. Csa
ládtagok, érezzétek nagyobb telelősséget 
és szeretetet egymás iránt!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten boldog családi körbe he

lyezte életünket.
Hogy szüléink, hitvestársunk, gyerme

keink, testvéreink szeretetének fényében 
élhetjük életünket.

Hogy Isten szeretetünk forrásává az 
Ö szeretetét tette.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
A családi élet békességéért, a család

tagok szeretetéért.
Szülőknek a gyermekek, gyermekek

nek a szülők és testvéreknek, a hitves- 
társaknak egymás iránti nagyobb felelős
ségéért.

A magyar családok között dúló át- 
kos irigység, gyűlölet, testvérharc meg
szűnéséért.

H Í R E K

Olvasóinkat arra kérjük, hogy Er
dély visszacsatolt részén lakó rokonaik
nak, ismerőseiknek címét közöljék 
velünk, hogy a Harangszóból mutat
ványszámot küldhessünk nekik.

Lelkészavatás. D. Raffay Sándor bá- 
nyakerületi püspök, augusztus 31-én a 
Deák-téri templomban lelkésszé avatta 
Vajta Vilmos, Bottá István, Koppány 
János, Mengyán György és Ponicsán 
Imre végzett teológusokat.

Segédlelkész áthelyezések. D. Kapi 
Béla dunántúli püspök Teke Zsigmond 
székesfehérvári segédlelkészt Pápára hit- 
oktató-segédlelkészül, Mészáros Sándor 
szekszárdi segédlelkészt a vasi-közép 
egyházmegye missziói segédlelkészéül 
és Szabados Gusztávot szekszárdi gyü
lekezetbe segédlelkészül küldte ki.

Személyi változások. Martony Elek, 
a pesti evangélikus egyház vallástanító
lelkésze hosszas betegsége következté
ben, nyugalomba vonult. Helyét az egy
házközség Kemény Péter Deák-téri 
segédlelkésszel tö ltötte be. D. Raffay 
Sándor püspök dr. Halász Kálmán fasori 
segédlelkészt a Deák-téri lelkészi hiva
talhoz, Benczúr László segédlelkészt 
pedig a fasori lelkészi hivatalhoz osz
totta be.

Lelkészbeiktatás. A Kassai Evangéli
kus I. Egyházközség szeptember 15-én, 
vasárnap délelőtt 10 óra 15 perckor kez
dődő istentisztelet keretében iktatja be 
hivatalába újonnan megválasztott lelki - 
pásztorát Mohr Gedeon lelkészt, vala
mint az új presbitériumot. Az iktatást 
Marcsek János esperes végzi.

Körlevél a lelkészekhez. D. Kapi Béla 
dunántúli püspök Erdély visszatérése 
alkalmából körlevélben fordult kerületé
nek lelkészeihez, melyben visszatérés fe
letti öröm kifejezése céljából szükséges 
intézkedésekre hívta fel a figyelmet.

Kallio finn államelnök meghalt. Vet
tük a szomorú hírt, 'hogy Kallio finn ál
lamelnök belehalt súlyos betegségébe.

A testvéregyház gyásza. Meghalt dr. 
Thaly Lóránt főorvos, a református egy
ház buzgó tagja, aki költői munkássá
gával, főként műfordításaival az egye
temes magyarságnak is nagy szolgálatot 
tett.

, Adomány. Dr. Gosztonyi László gaz
dag könyvtárát a Fasori gimnáziumnak. 
Veresegyházán levő szőlőjét pedig a 
Fasori gimnázium volt növendékei egye
sületének adományozta.

Nagylelkű adakozó. Híveink sok he
lyen szórványban élnek. Felkeresésük 
nagy gondot és nehézséget je lent sok

szor a távolság s közlekedési eszköz 
hiánya miatt. Egyik nagy szórvány terü
lettel biró gyülekezetünknek egy tehetős 
buzgó tagja — látva ezeket a nehéz
ségeket — egy autót ajándékozott a 
gyülekezetnek, szórványgondozás céljá
ból a lelkész használatára. Isten áldja 
meg a jószívű adakpzót!

Tokorcs. Az elmúlt évben alakult 
Nőegylet az iskolában tartani szokott 
istentiszteletek elvégzéséhez egy szép 
asztalterítőt, két ezüst gyertyatartót 
szerzett be s ezt a szeptemberi isten
tiszteleten vette elsőízben használat alá. 
Egy szép fafaragású keresztet a gyü
lekezet tanítója és felesége adományo
zott a gyülekezetnek.

Orvosok evangéliumi konferenciája. 
A Magyar Evangéliumi Orvosszövetség 
szeptember 13—15. napjain a sződligeti 
„Megbékélés Háza“ evangélizációs tele
pén evangéliumi konferenciát rendez or
vosok részére. A konferencia szeptem
ber 13-án délután kezdődik. Egy-egy fél 
napra a következő témákkal és előadók
kal: Jézus Krisztus igazi ember, vitéz 
Csia Lajos és dr. Reök Iván. Jézus Krisz
tus igazi Isten, vitéz Csia Lajos és dr. 
Reök Iván. Jézus Krisztus és a beteg, 
dr. Schimmert Gusztáv és dr. Merétey 
Sándor. Jézus Krisztus és az orvos, dr. 
Kiss Ferenc és dr. Jakab László. Fel
adataink, vitéz dr. Csia Sándor. Az áhí
tatokat és a bibliatanulmányt Békefi 
Benő vezeti. Jelentkezés: szeptember hó 
10-ig: Megbékélés Háza, Sződliget címre 
küldendő. Jelentkezési díj: 2 pengő.
Részvételi díj: ágynemű nélküli szállás
sal és napi háromszori étkezéssel: napi
2.50, egész időre 6 P. Esetleges ágy
nemű igény előre bejelentendő. Érke
zés: szeptember 13-án, pénteken a Buda
pest Nyugati pályaudvarról 14.17-kor in
duló és Sződ-Sződliget megállóra 14.51- 
kor érkező vonattal.

H A T Á R  O K O N  T Ú L

Észtország. Szomorú hírt közöl az 
észt egyház hivatalos lapja: a belügy
miniszter aug. közepén hozott rendeleie 
alapján valamennyi észt iskolában meg
szűnik a vallástanítás. Valamivel előbb 
a teológiai fakultást szüntették meg. Ez
zel kapcsolatban utal a lap arra, hogy 
az 1923-as népszavazás alkalmával az 
észt nép nagy többsége kérte a vallás- 
oktatás megtartását. Bár a vallásoktatás 
szabad tárgy maradt, a tanulók 90—100 
százaléka tanulta. A most kezdődő új 
tanévben az orosz nyelv és kommunista 
világnézet-oktatás fogla lja el a vallás- 
oktatás helyét.

Finnország. Kuhmalahti, a Magyar- 
országon is jó l ismert Viljanen Pál gyü
lekezete, szeptember 14— 15. napján fog
ja megülni 300 éves jubileumát s ez al
kalomból leplezi le a gyülekezet hősi 
halottainak emlékművét. A 200 lelkes 
gyülekezetből 39 ember halt hősi halált.

Finn öröm a magyar öröm fö lött. 
Erdély visszacsatolása alkalmából Kares 
esperes, a finn nemzeti irányú politika 
egyik vezére s a felébredtek lelkes ka
tonája, a lapuai barátok részéről a kö 
vetkező táviratot küldte Túróczy Zoltán 
püspöknek: „Reménységetek nem szé
gyenült meg. Üdvözölnek lapuai bará
taitok.“
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K Ü L Ö N F É L É K

„Visszatért — 1940“ felírással külön
leges alkalmi bélyegzőket alkalmaz a 
posta a visszatért területen, Erdély egy 
i észének az anyaországhoz való vissza
térése emlékére.

„Kelet visszatér“  felírással 10 filléres 
alkalmi bélyegek kerülnek forgalomba, 
ugyancsak Erdély egy részének vissza
térése emlékére, melyeket folyó évi de
cember 31-ig árusít valamennyi posta- 
hivatal.

Szolnokon elkészült és Horthy M ik
lós kormányzónk jelenlétében átadták a 
forgalomnak hazánk legnagyobb, 550 
méter hosszú, betonból épült vasúti fe
lüljáróját, mely az országúti forgalmat 
bonyolítja le. Az új viaduktot „Kolozs
vári híd“ -nak nevezték el.

Vigyázzunk gyermekeinkre! A Ma
gyar Statisztikai Szemle szerint tavaly 
2675 halálos baleset történt. Feltűnő, 
hogy a legtöbb balesetnek gyermekek 
az áldozatai. Tíz éven aluli gyermekek 
közül 580-at, tanulók közül pedig 689-et 
ért halálos baleset. Ha e halálos bal
esetek okát keressük, úgy kiderül, hogy 
azok legtöbbjét a szülők és gyermek- 
gondozók hanyagsága és vigyázatlansá
ga okozta.

Moszkvában a magyar delegáció két 
és fél millió dollár értékű csereforga
lomban állapodott meg a szovjet keres
kedelmi népbiztossággal. Magyarország 
1000 tonnás kereskedelmi hajókat, vas
úti kerekeket'és tengelyeket, Oroszor
szág mangánércet, kőolajat, azbesztet 
és épületfát fog nekünk szállítani. A 
szerződést a helyszínen alá is írták.

Mosolyogjunk. Temesvár felé mene
te lt Bem apó hadserege. Petőfi Sándor 
menetelés közben megkérdezte az egyik 
honvédőt: „Nem vagy fáradt, góbé?“
„Ha vónék se mondanám, — hangzott 
a kurta felelet.

Ugyanbiza, édes apám, van-e a ri- 
bizlinek lába? — Már hogy vóna?! — 
Akkor katicabogarat ettem . . .

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Eljegyzés. K 'u tassy J o l á n k a  és 
Szabó K á l m á n  Boba—Dabrony je 
gyesek. r -

Házasság. 0r. Z o l t á n  G y u l a  adó
hivatali tisztviselő, Kolozsvár, szeptem- 
iber 1-én vezette oltárhoz a sárszentmik- 
ilósi templomban Csanády  Ágnes ,  
sárbogárdi lakost.

Halálozás, özv .  b r assó i  H u t t e r  
Z s i g m o n d n é ,  szül. csáfordi Tóth Jolán 
folyó évi szeptember hó 2-án életének 
75. évében elhunyt. — H a b e r m a y e r  
M á t y á s  a sárbogárdi gyülekezet buzgó 
tagja 70. évében elhunyt. — B é l á k  J á 
nos f. évi szeptember hó 7-én életéneK
76., boldog házasságának 44. évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. Az el
hunytban Túrmezei Sándor tokaji lel
kész-esperes, Túrmezei János gércei lel
kész és Túrmezei Erzsébet diakonissza 
édesatyjukat gyászolják. — Feltáma
dunk! j

Ú J  K Ö N Y V E K

Fodor Kálmán: Muzsikus tanító. A
miskolci pedagógus evangélizáció szak- 
előadássorzatát tartalmazó könyv. A t i 
szai egyházkerület adta ki, Túróczy Zol
tán püspök előszavával. Elolvasásával 
ú jult erővel tör elő a muzsikusból a lé
nyeges muzsikálás vágya, de a nem mu
zsikus is szeretne muzsikálni. Magyar
honi evangélikus egyházunknak ez az 
első és igazán alapvető olyan munkája, 
melyet zsinórmértéknek fogadhat el 
minden „muzsikus tanító“ , aki ambíció
val indul szolgálatára, vagy szívvel-lélek- 
kel kívánja hivatását betölteni. A könyv 
az életpályán elinduló kántoroknak meg
mutatja a helyes utat az egyöntetű is
tentiszteleti orgonálásra, vezérfonál az 
énekoktatásra, az életből vett tapaszta
lattal ad irányítást a karvezetésre és 
végül megjelöli azt a módot, amelyet 
követve a tehetség előtt nincsenek zár
va a művészet birodalmának rejtelmes 
szépségei.

Sokszor előfordul életünkben, — de 
különösen sokszor a művészetekben fog- 
lalatoskodók életében, — hogy munkál
kodásuk során, — legyen bár odaadá
sunk minden tekintetben teljes, mégsem 
sikerül magunk erejéből feladatunkat 
megoldanunk. Kell segédkönyv, más se
gítsége, tapasztalata és útmutatása. Ép
pen ezért ez a könyv minden olvasójá
nak, — bármily hosszú évek tapasztala
tával rendelkezzék is, — feltétlenül jó 
szolgálatot tesz. Ez a könyv egy sok ta
pasztalattal és ismerettel rendelkező, a 
szolgálatát mindig elmélyült lélekkel el
látó ember megérzéseinek és meglátá
sainak tisztán kivetített tükörképe. Az
zal az érzéssel vettük kézbe ezt a köny
vet, de azzal a meggyőződéssel tettük 
is le, hogy bizonnyal mindenkinek a leg
nagyobb érdeklődésére számíthat. A 
könyvet méltán ajánljuk mindenkinek, 
akiket hivatásuknál fogva, — lelkészek
nek, pedagógusoknak, híveknek és mind
azoknak, akiket a zene iránti szerete- 
tüknél és rajongásuknál fogva érdekel
het. — Megrendelhető a Harangszó ki- 
adóhivatala útján 1 pengő és 8 fillé r 
portó beküldésével. I. Zs.

„B lu m lja rá í  János K r is tó f  
életrafxa,,. című könyvre felhívjuk 
a figyelmet. Jövő hónapban jelenik meg 
Szerb Anna fordításában. Ez a mű csak
nem egyedülálló vallásos irodalmunk
ban. Egészen új és világos betekintést 
nyújt arra nézve, hogy kicsoda Jézus 
és ki akar lenni nekünk is személy sze
rint. Blumhardt János Kristóf korának 
egyik kimagasló alakja volt. Istennek 
kiválasztott eszköze. Hite és a másokért 
való felelősség oly nagy volt benne, 
hogy beteg és megkötözött emberek ez
reit vezette Krisztushoz, hogy vérének 
ereje által meggyógyuljanak betegsé
gükből ■ és megszabaduljanak minden 
megkötözöttségükből. E könyvben cso
dálatos módon tárulnak elénk Istennek 
hatalmas csodái, amelyre oly sóvárogva 
vár a mai forrongó világ.

Á nagy mű három kötetben jelenik 
meg. Az első kötet szept.—okt.-ban, a 
másik kettő pedig karácsonyra. Ára kö
tetenként P 3.20. Aki a mü teljes árát 
szeptember 8-ig befizeti a fordító ne
vére címzett 44.940 számú csekklapon, az 
mind a három kötetet 7 pengőért kapja. 
A mű megrendelhető a csekklapon és 
a fordító címén: Szerb Anna Balaton- 
újhely. 2—3

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

K. R. K isfalud. Verséből az alábbi so
rokat közöljük:

S/ékely íö ldön messze, messze,
Újra cseng a magyar ének.
M inden a jk ró l ima rebben,
Ima száll a magas égnek.

Cz. M . Bpest. Verse sajnos nem közöl
hető. — F r. H. és Cz. V . A bélyeg
küldeményt hálásan köszönjük. — 
M . J. Devicen. A verseket átadtuk a 
Kis Harangszónak közlésre. A lapot 
nem küldhetjük, mert Szlovákiába nem 
engedik be. — O. K. Kőszeg. A verset 
köszönöm. Következő számok valame
lyikében közöljük. — K. I. Felsőszeli. 
Igen. Megjelenik. Üdvözlet. — F. Ö. 
Soinorja. Hálásan köszönöm a kéziratot 
is és a lapot is. Üdvözlet. — L. J. N agy
kanizsa. A küldött bélyegeket köszön
jük.

M A G Y A R  G A Z D A

Vegyes. Minőségi őszibúza és rozsvető
mag kiosztásával a földmívelésügyi kor
mányzat a gazdasági felügyelőségeket 
bízta meg. Cseremódozat ez évben nin
csen, csak készpénzes minőségi búza és 
rozsvetőmag kiosztás. Tengelyen való 
elszállítás esetén a tőzsdei középárnál 
1 pengővel kevesebbet fizetnek az igény
lő gazdák 15 mázsán alóli igénylés ese
tén. Ennél nagyobb mennyiségnél, vagy 
ha a vetőmag vasúton szállíttatik, az 
1 P kedvezmény elesik. A 100 holdon 
felüli gazdaságok közvetlenül a m. kir. 
Növénytermelési Hivatalhoz Budapest, 
IV., Vámház-körút 2. sz. forduljanak. 
A szállítási költséget az akció viseli. 
Részletesebb tudnivalók a Gazdasági Fel
ügyelőségeknél szerezhetők be. — A ter
ménykereskedelem terén jelentékeny át
alakulások vannak folyamatban. A zsidó 
terménykereskedők jelentékeny részét 
az új termésrendelet kikapcsolta a ter
ménykereskedelem lebonyolításából.

Terményárak. Búza 23.20, rozs 19.20, 
árpa 19—26, zab 21.20, kukorica 23.36— 
24.60 pengő.

A dunántúli evang. Egyházkerületnek 
a nagytarcsai Ifjúsági Missziói Intézet
nél fennálló ösztöndíjára pályázatot h ir
detek. Az illetékes lelkész bizonyítványá
val ellátott folyamodások sürgősen hoz
zám terjesztendők be.

D. Kapi Béla püspök,
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H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A következő adományok fo ly tak b e :

Bödecs Zoltán Budapest, Bostyik Má
ria Gerendás, Csöngei István Vönöck, 
Altcziebler Katalin Rákoskeresztúr, Sza
bados Gyuláné Felsőszeli, Németh Jolán 
Keszthely, Hankó Erzsébet Budapest, 
Takács Márton Cakóháza, Pados Pálné 
Körmend, Kosnyák Sámuel Szarvas, Ho
moki József Lovászpatona, Ráth Emilia 
Kassa, Szabó Péterné Keszthely, Egyed 
M ór Szolnok, Dobos Erzsébet Rákos
keresztúr, Horváth Elek Budapest, Vár
hegyi Teofilné Budapest, Fraya Mátyás 
Ózd, Biró Pál Rákospalota, Kovács Is t
ván Körmend, Kring Gyula Bonyhád, 
özv. Tóth Józsefné Pápa, Hajas Endre 
Vaszar, özv. Them Jánosné Salgótarján, 
Reményi Ede Rudabánya, Viczay Irén 
Csér, Bangó József Zalaegerszeg, özv. 
Petricz Mihályné Kispest, 10—10 fillér.

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

3—8

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

5—26

Jó magaviseletű mindenes ev. leány 
nyug. családnál otthont talál. Cím: Szé 
kesfehérvár, Cserkész-u. 2. 1—1

S O M O G Y I  L A J O S
Sziicsmester,

B U D A P E S T
IV. Kossuth Lajos 
ucca 13. félemelet.

Jómlnóség, elsőrendű szabás, szolid árak. 
A lak ítá s .

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

14—20

Jeles képesítéssel rendelkező tanító 
vagyok. Elmennék nevelőnőnek, vagy 
házitanítónak. Helyettesítést vállalok. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatalban. 1—2

Középkorú intelligens nő házvezető
női állást keres paróchián, vagy más 
kis családnál. Cím: Gyarmati, Losonc, 
Petőfi-út 73. 2—3

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Az új
iskolai év kezdetével a Nagytiszteletű 
Lelkész és Hitoktató urak szíves figyel
mét felhívom a kiadásomban megjelent, 
s az Egyetemes Tanügyi Bizottság által 
hitoktatási segédkönyvül engedélyezett 
„Evangélikus Kis Énekeskönyv“ -re. Ez 
a kis könyv 89 ének első versét ta rta l
mazza a dunántúli énekeskönyvben sze
replő szöveggel. Nagyon alkalmas a h it
oktatással kapcsolatos énektanítás köny- 
nyebbé és sikeresebbé tételére. Alacsony 
ára pedig lehetővé teszi, hogy a leg
szegényebb gyermeknek is a kezébe ad
hatjuk. Egy füzet ára: 10 fillér. Meg
rendelhető ezen a címen: Ruttkay-Mik- 
lian Géza lelkész Szentetornya. — Csekk
lap száma: 40,072. 1—3

Saját készitményü útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák,akta 

« és iskolatáskák sth. a legnagyobb 
_ választékban és a legolcsóbb árban

M I J T H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú l  2..

Köl csönsegél vző épület  
Vásárlásnál kérjük a Haran«S7.óra hivatkozni.

Négy polgárit végzett 15 éves in te lli
gens leányka, aki németül is beszél ke
veset, elmenne falura gyermekek mellé, 
hol családtagnak tekintenék. Cím: Evang. 
lelkészi hivatal, Kőszeg. 1— 1

Szenzációs 
magyar újdonság!

Kedves hozzátartozóiról sírem
lékre vagy emléklapként 
készítésén fémlapon Vul
kán tűzzománc teljesen
élethü f é n y  K é p e t ,

melynek a fémlapra való 
beégetese 1000° C. hőfok
nál történik, ezáltal min
den időnek ellentálló, 
örökös emléket kap.

A zománc fémlapok a felszereléshez, illetve 
felfüggesztéshez képest 1, vagy 2 lyukkal ová
lis, vagy szegletes alakban készülnek.
Á raik:
8M»X10V-} cm. normál nagyságban 7.50 pengő, 
9 X12 cm. normál nagyságban 8.50 pengő,
a kívánsághoz képest esetleg  nagyobb zománc
kép készítést is elfogadunk.

M egrendeléskor szíveskedjék  a megörökí- 
tendőnek bármilyen é lethü fényképét elküldeni, 
m elyet a rendelés leszá llításako r sértetlenül  
visszaküldünk. Kész zomnácfényképek szá llí
tása  a megrendeléstől szám ítva körülbelül 8 
nap múlva postán utánvétellel történik az előre 
beküldeni kért 20% előlegnek levonása m ellett.

Aki a ,,Harangszó”-ra hivatkozik, 10% en
gedményt kap!

Szíves megrendelést kér

L ászló  E lem ér é s  T ársa
GYŐR, V., AKÁC-UTCA 12. SZÁM.

Székesfehérváron iskolák közelében 
1 diákot felvenne teljes ellátásra taní
tással, szigorú felügyelettel, hosszú gya
korlattal bíró úrinő. Cím: özv. Kovács 
Pálné Székesfehérvár, Kigyó-utca 23.

1— 1

Mogyoród evangélikus egyházközsé
ge pályázatot hirdet nyugdíjazás fo ly 
tán megüresedett levitatanítói állásra. 
Javadalom: lakás, föld és természetbeni 
járandóság, államsegély. Kötelességei: 
osztatlan elemi iskolai tanítás, istentisz
teletek végzése, belmisszió. Válaszbélye
ges pályázatok Esperesi hivatal, Fót, 
címre küldendők. Határidő: szeptember 
hó 21. l — l

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló haíálosotkor temet

kezési segélyt.
Kih&zasitási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Klet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET fölkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u. 
8 - lo  (Ev. bérház.) Te lefon: 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Kgyesületnek

Állandóan tel veszünk és foglalkoztatunk meg
felelő javadalmazással tagszerzőket. hölgyeket Is.

A szarvasi ev. Vajda Péter-gimnázium 
pályázatot hirdet egy magyar-német 
szakos helyettes tanári állásra. A tanári 
oklevéllel, szül. bizonyítvánnyal és eset
leg működési bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvényeket az ev. vallású pályázók a 
gimn. igazgatóságához küldjék be. A 
pályázati határidő okt. 1. 1— 1

S S O S S B Ä B F T
legolcsóbban

§ T I X H É - t < )
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó*-ra 
hivatkozik. 10 °/o engedményt kap'

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Gyűr, 
(Harangszó nyomdája,)
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A U |fU t ta i

K A P !  B É L A
1818-haa

31. évfolyam.

Lap tulajdonol : 
Dunántúli Luthar-8zúvatiág.

Magjalanlk minden vaaárnap.

Ingyan malléklat tanév alatt 

«éthatankénf a KIS HARANQ8ZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek önhozzám 
1938-bun a felvidéki Luther.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, k i ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A l a r u l a i l  
■ ■ •rka iitl-k ladé ldva laU

G Y É R
I I . ,  P e tö li- té r 2 .

ElO ÍUetéli á r« :
negyedévre 1 P  28 futár, 

félévre 2 P 40 f illé r , 
egv évre 4 P  80 fillé r. 

Caoportoa kUldéaael 
10 ‘ I t - o t  kedvezmény.

Am erikába egéaz évre 
S do llá r; az utúdáL'am okbl 

negyedévre 1 P  60 fillé r. 

Poztacaekkzzámla : 40,628.

Jézus juha vagy-é ?
Az én juhaim hallják az én szómat 

és én ismerem őket és követnek engem.
Ján. 10:27.

Itt arról szól Jézus, hogy ő ismeri az övéit.
Tudja, hogy amikor it t  az otthonunkban együtt 

ülünk, vájjon az övéi vagyunk-e.
Te tudod-e, hogy Jézusé vagy-e?
Jézus tudja. Akarod tudni, hogy mit tart felőled 

és az Istenhez való viszonyodról?
Hallgass ide, miként írja le a maga juhait.
„Hallják az én szómat.“  Ez az első, amit fölemlít.
Illik-e ez rád? Hallod-e Jézus szavát a nap folya

mán?
Sokan boldog igennel felelnek erre. Jézus szól 

hozzájuk és ők hallják napról-napra. Az az életük 
boldogsága, hogy hallják Jézus hangját, az igében, 
munka közben vagy pihenés idején való imádságban, 
nap nap mellett s olykor éjszaka is.

Sokféle módon szól hozzájuk. Sokszor kemény 
és szigorú hangon úgy, hogy megrettennek a szavától. 
De ők megismerik a hangját akkor is, ha megfeddi 
őket hitetlenségük és engedetlenségük és hűtlenségük 
miatt. S hálásak érte, ha hatalmas szavával beleplán
tálja lágymeleg és könnyelmű lelkűkbe a szentséges 
félelmet.

S hallják a hangját, amikor megvigasztalja a 
maga búsuló és síró gyermekét. Egyetlen egy szava 
kiűzi a bánatot és a nyomorúságot s napfénnyel és 
örömmel tö lti meg a legszürkébb hétköznapot.

„Követnek engem.“ Ez a második, amit az övéi
ről megállapít Jézus.

Igen, azok, akik meglátták Isten Bárányát, akik 
minden nyomorúságukkal és gyalázatukkal elrejtőz
hettek az ő sebeiben, követik őt. Szivük csak akkor 
csöndes, ha a Bárány nyomdokán járnak. Ez nem 
mindig könnyű. Akik azonban szeretik a Bárányt, 
azok fölveszik a maguk keresztjét és követik őt.

Öle Hallesby —  Br. Podmaniczky Pál.

Isten történelmi igasságsszolgáltatása.
A mindenható szent Istennek 

történelmi igazságszolgáltatása 
megindult útján s jóvá teszi azt, 
amivel az emberi gőg és önzés 
megsértette az ő örökkévaló tör
vényét. Lassan, fokozatosan újra 
fölépíti azt az országot, amit re
mekbe alkotott, ami édes magyar 
hazánkat, amit ellenségeink kap
zsisága, irigysége, alacsony bősz- 
szúvágya cserepekre tört. Elbúsult 
szent haragja, amellyel bűneinkért 
fenyített bennünket, íme atyai 
megbocsátó és fölemelő szeretetté 
változik. Nem mindörökké feddő- 
dik és nem tartja meg mindörökké 
az ő haragját. Amint a nap fel kél 
és megkezdi pályafutását kelet fe
lől egyre emelkedve az ég delelője 
felé, sugárözönt árasztva a világra 
és emberiségre, azonképen fénye- 
sedik felénk orcája, árad szét jó
voltának melegsége, hogy életet 
fakasszon, ahová csak egyetlen

sugár is elhat kegyelme kiapadha
tatlan fénytengeréből. Mi, akiket 
a diadalmaskodó csalárd világ, 
mint a népek szemetjét vetett ki 
a külső sötétségre, mint fölemelt 
és visszafogadott gyermekek té
rünk vissza oda, ahonnan kitaszít- 
tattunk. Istennek szemei megláttak 
bennünket a porban, kezét nyújtotta 
az eltiportak felé és megáldott az 
ő jóvoltának áldásaival. Emberek 
szava és ítélete harsogott a levegő
ben, de Istennek akarata volt a su
galló hatalom. Embereket illet, 
mint akarathirdetőket a köszönet 
szava, de egyedül Istené a hála és 
dicsőség, aki nem pillanatok sze
rint ítél, hanem számlálhatatlan 
évezredek alapján. Lehellete életre 
hívja tanuságtételül a csont mező
ket s mint a Sinai hegyen egykor 
villámlás és mennydörgés közt, 
hirdeti ki akaratát: amit életnek 
teremtettem, élet marad, habár a

gonosz hatalmasságok egész soka
dalma törne is ellene.

A nagy mű, a helyreállítás mű
ve még befejezve nincsen. A mú
landóság földjén minden határ 
ideiglenes. A mi hiányzik még 
Szent István király birodalmából, 
az is vissza fog térni; az Úrnak a 
történelemben jelentkező akarata 
erősebb a földi emberek akaratá
nál. Akik tovább hordozzák még a 
nyakukra tett igát, gondoljanak 
arra, hogy Isten akaratából hur
colják tovább, de higyjék, hogy 
számukra is felvirrad a megváltás 
hajnala. Akik könnyhullatással 
vetnek, nagy örömmel aratnak 
egykor. Kik Istenben bíznak, meg 
nem szégyenülnek. Még a szenve
dés is erőforrássá válik; aki hittel 
szenved, megtisztul tüzében s an
nak ereje megújul.

Új honalapítás indult meg ha
zánk bölcs kormányzója, vitéz
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nagybányai Horthy Miklós vezér
letével. E munkában mindnyájunk
nak részt kell vennünk egész lel
kűnkkel, egyéniségünkkel, életünk
kel. Nem érdemelnénk meg Isten 
arcának felénk fordulását, ha ön
zésünk fellegvárába rejtőzve tétle
nek tudnánk maradni akkor, ami
dőn nemzetünk kiváló vezére, mun
katársaival együtt verítékezik a 
nagy célért, nemzetünk jövőjéért. 
Ellenünk az anyagi hatalom esz
közeit használták, hogy igába tör
jenek. Mi hódítsuk meg, hódítsuk

Magyarország Kormányzója bevonult 
Kolozsvárra. Honvédségünk birtokba vet
te a hazatért földet Nagyváradtól Zágo- 
nig. A keleti Kárpátok gerincén újra a 
ini zászlónk leng.

Fél Erdély hazatért!
Felmérhetetlen az az érték, amit ez

zel kaptunk.
Ha földrajztudós volnék, számba ve- 

hetném: hány folyónk, tavunk, patakunk, 
halmunk, hegyünk, falunk és városunk 
té rt haza.

Ha közgazdász volnék, megkísérel
hetném számba venni, mennyi búzaka
lász, hány fenyves, tölgyóriás, s mennyi 
ásványi kincs tért haza.

Ha politikus volnék, szólhatnék arról, 
m it nőtt nemzetünk a hazatéréssel kü l
po litiká i tekintélyben, nemzetközi súly
ban, s belpolitikai magunkra-találó ön
érzetben.

Ha katona volnék, fejtegethetném, 
m it nőtt nemzetünk további igényei 
szempontjából, előnyösebb hadászati pon
tokban.

De, mert Isten szolgája vagyok, s

vissza idegen ajkú testvéreinket az 
ősi magyar hagyomány barázdáján 
járva a magyar nemzeti szellem
mel, a magyar erkölccsel, a ma
gyar műveltséggel, mely nap mód
jára olvasztja fel a hó- és jégréte
get szívükről. Azon legyünk, hogy 
az idegen uralmat (mely rájuk 
nézve is idegen szellem uralma 
volt) felejtsék el, mint rossz álmot 
s önként olvadjanak be a magyar 
nemzet lelki közösségébe.

(D. Kovács Sándor dunáninneni püspök 
körleveléből.)

egyházi lapba írok, azt kell röviden 
számba vennem, m it nyertünk a haza
téréssel lelki értékekben. Teszem azt ab
ban a meggyőződésben is, hogy a lelki 
érték egyébként is mindenek előtt és 
felett való érték.

Visszakaptuk a hitünket!
Hitünket Istenben! 20 év alatt hány

szor volt csüggedt, kishitű az imádsá
gunk. Isten most hitnevelő szemléltetést 
adott arra nézve, hogfy Benne szabad, 
kell és érdemes bízni, s hogy nemcsak 
az egyes ember, de nemzetek életében 
is áll: Ki Istenben bízik, meg nem csa
latkozik!

Visszanyertük hitünket az igazság
ban. Az elmúlt 20 évben Erdély olyan 
volt, mint Arimathiai József kertje: egy 
nagy sziklasír. A keresztre feszített igaz
ságot temették el ott, s zárták le ször
nyű sziklalappal. Melléje őrül állították 
az oláh csendőrt, s egy, koncát féltő ál
lam teljes apparátusát, hogy valamikép 
fel ne támadjon az igazság. S íme, m i
kor eljött az órája, s az Isten harangja 
hajnalra kondult, felpattant a sziklasír,

s kiröppent belőle fénylőn az igazság, 
mint színes szárnyú lepke a báb kopor
sójából. És mi újra tudjuk: Az igazság 
győz! Nem azért, mert sokan képvise
lik, hanem azért, mert igazság!

Vissza nyertük hitünket a lélekben. 
A múlt század vége, s századunk eleje 
az élvező polgári jó lé t békességes idő
szaka volt. A történelemnek alig volt 
még egy olyan korszaka, amelyben az 
emberi haladás ilyen óriási lépteket 
te tt volna. Az ember ura lett az anyag
nak, egyben rabszolgája is. Háttérbe szo
ru lt a lélek, s a lélek javai. Anyag-imá
datba esett az ember. Amikor Anglia 
arany fontjaiban bízott, amelyekkel m in
dent megvehetni vélt, akkor anyag-imá
datba esett. M ikor Franciaország min
dent rátett a Maginot-vonalra, s jobban 
bízott a betonban, m int a személyes ál
dozatkészségben, többet várt a holt erőd
től, mint a férfi hűségtől, akkor anyag
imádatba esett. M ikor Románia csendőr
szuronnyal és Carol-vonallal akarta ú t
ját állni a történelem fejlődésének, ak
kor anyag-imádatba esett. S most, az 
Isten megmutatta hogy: „Nem erővel és 
hatalommal, hanem a lélék erejével“  — 
lehet győzni. Angliát nem fogja meg
menteni az aranya, a Maginot-vonal poz- 
dorjává tört, s a Carol-vonal „erödjei“ - 
ben kukoricát sütnek a bihari magyar 
gyerekek. Az anyagi javaknál többet ér
nek a lelki javak, s az anyag erejénél 
nagyobb a lélek ereje!

Az erdélyi bevonulás első napjaiban 
valahol le akarta valaki kaparni a román 
sorompóról a „Románia“ szót. De csak 
az első két betűig ju to tt el s ott maradt 
a „mánia“ . Igen: Románia „Mánia“ volt. 
Sikerektől megbódult, nagyhatalmi játé
kokba tébolyult, igazságot tipró, Isten 
nélkül való mánia. Erdély felének dicső
séges hazatérésekor könyörögjünk Isten
hez: Segítsen meg, hogy nálunk ne le
gyen semmiféle mánia, hanem becsüle
tes, józan, hűséges, megszentelt, Isten 
dicsőségét szolgáló munka.

Szabó József.

Kincses E rdé ly  ig a z i k incsei.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 41

Irta : M o h r  O c d c o n ,  Kassa.

— Vannak? — áll fel az érsek. Kimagasodik hatalmas 
alakjával, homlokán a ráncok csodálkozó redőkbe gyürődnek. 
— Hát többen jöttek?

— Kegyelmes uram! — hullott térdre előtte Mihály, alá
zatos kézcsókra keresve a pap összekulcsolt markát — egye
dül én fogok tanúskodni. Ez i t t  a kísérőm, Berky Gáspár, 
gömöri nemes.

Az érsek mindjárt kedvesebben nézett a fiúra, ahogy 
meghallotta nemesi származását.

— Isten hozott — nyújtotta gyűrűs jobbját most már 
magától csókra.

De Gáspár Eperjesen tanult, gerinces embernek nevel
ték és evangélikus hitét még nem adta fel. Mélyet hajolt 
ugyan, de csak kezet rázott.

Mihály kétségben várta, mi fog történni.
— Talán még felkap mindnyájunkat — szállt inába bá

torsága — s egymás után hajigái vissza a csigalépcsőn!
Azonban Szelepcsényi nyugodtan ült vissza székébe. Meg

ismerte Gáspárban a császári apródot. A többit sejtette.
— Ki az oktató kapitányod? — csak annyit kérdezett.
— Hefler András, uram, Murány várában — felelte a fiú.
A három vendég íróasztala elé állt. György úr papirt

húzott mága elé. Valamit jegyzett. Közben szemeit félig fel
emelve a kandalló melletti ajtó felé intett fejével. A szolga 
megértette. Gyorsan távozott.

— Hoztál-e levelet Rothold úrtól? — nézett Mihályra. 
Az szolgálatkészen kaparta elő a tarsolya mélyéből Joáchim 
írását.

Valaki halkan kocogott az ajtón s választ se várva, be
lépett. Kelio volt, a szolga kísérte. Csendben, feltűnés nélkül 
lépett az asztalhoz. Szelepcsényi előbbi feljegyzését adta neki.

— Te elmehetsz — intett Gáspárnak. — Veled még van 
szavam — mutatott Mihályra.

Ketten maradtak a szobában.
— Murányi cseléd vagy? — kérdezte az érsek.
Mihálynak arcába szökött vére e váratlan durva kérdésre.
— Nemes ember vagyok — mondta előkelőén. — Kutya

bőrös nemes. Régeczen vannak a birtokaim.
— Akkor, hogy parancsol neked a murányi várúr?
— Nem parancsol, csak kér! — vetette oda —, én 

szívességből jöttem és a szívem hajtott.
— A száz arany m iatt — fúrta bele szemét a másik.
— Az csak kisegítés. Sok aranyat emészt fel egy ilyen 

utazás — panaszkodott a gazda.
— Sokat? Ugyan, melyik falu vagy város kér pénzt 

ételért s lakásért?
— De a vá lto tt lovak! Három csikó dőlt ki alólam az

úton.
— Három csikó, az hat arany. Hol van a többi pénz?
Mihály komolyan megijedt e vallatás miatt.
— Hogyha szegény népnél húzódtunk meg éjszakára, 

mindegyiknek adtam két-három aranyat.
— Hányszor tö rtén t ez?
— Legalább tízszer!
— Eddig huszonhat! Hol a többi? , ^



1940. szeptember 25. HÄRÄNGS ZÖ 293,'

Kormányzónk vezérkara élén bevonul Szatmárnémetibe.

A halotthamvasztás volna közegész
ségügyi szempontból a leggyökeresebb 
és legmegfelelőbb módja annak, hogy 
a talajt a tetem szétoszlásából származó 
ártalmaktól mentesítsük. A keresztyén 
egyházi törvények és dogmák nem is 
tartalmaznak e tekintetben tiltó  rendel
kezéseket. Ha meg tudományos szemmel 
vizsgáljuk a tetemnek e kétféle módon 
végbemenő felbomlását, akkor megálla
píthatjuk, hogy mindkét esetben égési 
(oxidációs) folyamat megy végbe; csak
hogy míg a földben az úgynevezett 
„lassú égés“ évtizedeken át sem végez
het tökéletes munkát, mert a csontok na
gyobb része visszamarad és különleges 
körülmények közt még évszázadok múlva

is feltalálhatók a föld mélyében, — ad
dig a halotthamvasztóban (krematórium
ban) előállított 1000 C fokú hőség más
fél óra alatt teljesen elhamvasztja a ho lt
testet. — Magyarországon Debrecenben 
állítottak fal krematóriumot.

Az eddig elmondottak magukban is 
tisztázzák a kérdést, hogy a talaj m ily 
ártalmakat rejthet magában, és hogy ez 
ártalmakat mimódon lehet kiküszöbölni 
és velük szemben egészségünket megvé
deni, — mégis a következőkben a vé
dekezés módjait foglaljuk röviden össze.

Arra a kérdésre, hogyan biztosíthat
juk házunk, lakásunk, tartózkodásunk he
lyén és környékén a talaj tisztaságát, 
hogy a talaj szennyezettségéből szárma-

Egészségvédelem .
Irta: Dr. Ittzés Zsigmond.

1. A  ta la j.
Meg kell végül emlékeznünk a teme

tők egészségügyi ártalmairól és azok el
hárításáról.

Állati tetemek elföldelésére, halottak 
eltemetésére alkalmas területeket a ha
tóság mellé rendelt orvosszakértő ja
vaslatára a közigazgatási hatóság jelöl 
ki. A temetőt a község határában, la
ko tt helyektől minél távolabb, de lehe
tőleg 300 méternyire olyan helyen kell 
létesíteni, ahonnan a talajvíz a talaj le j
tése folytán nem a község felé, hanem 
attól távolodó irányban áramlik. Teme
tőt ne létesítsünk meredek, vagy túlsá
gosan lejtős hegyoldalban, mert nagy 
esőzések alkalmával a vízmosások a sí
rokat megbonthatják.

Közegészségügyi szempontból az az 
előnyös, ha a temető talaja száraz, laza, 
lehetőleg kavicsos homok. A talajvíz 
szintje legalább 3 méter mélységben le
gyen. Kutat a temető körül 35—40 mé
teres körzetben nem szabad megtűrni. 
A sírok hossza 2 méter, szélessége 1 mé
ter, mélysége 2 méter legyen. A ko
porsó felett legalább 120 cm. vastag le
gyen a föld színétől (és nem a sírdomb 
tetejétől) számított, ráhányt földréteg.

A tetemek 6—10 év alatt korhadnak 
el, — száraz (kavicsos-homokos) talaj
ban hosszabb idő alatt. Azt a temetőt, 
amelyben az utolsó temetkezés 35 évvel 
ezelőtt történt, a törvény értelmében ú j
ból használatba lehet venni.

Lakott helyeken, templomokban te
metkezni általában tilos. Ha jeles em
berek holttestének ny helyeken való el
temetését a hatóság mégis megengedi, 
akkor vagy a holttest bebalzsamozását, 
vagy légmentesen záiható kettős kopor
sóba helyezését rendeli el.

Az exhumálást (a holttest kiásását) 
a temetés után egy évvel szabad csak 
megengedni.

— Koldusok, szegénylegények botlottak útunkba. Negy
venet osztottam el köztük.

György úr orra felé hosszú ráncok ültek. Szeme villanása 
rosszat sejtetett, ök le  zúgva csapott az asztalra.

— Ilyen lóhűtő jön ide tanúskodni? — dörögte, hogy a 
falak megremegtek, hiszen te magad is lázadó rabló vagy. 
Úti pénzt zsarolsz k i váruradtól, hogy rebellis, kósza rablók
nak osztogasd szét. Te is vérpadra kerülsz!

Mihálynak leesett az álla. Mindent várt, csak ezt nem. 
Így jutalmazzák meg az ő áldozatos készségét!

— Ide azzal a maradék pénzzel — rivalt rá a pap.
Mihály gyorsan számolta fejében, hogy mennyit val

lo tt be.
— Harmincnégy arany! — nyúlt köntösébe és kiszámolta 

az asztalra.
—• Nem hiszek neked! Ide vele!
Mihály vé 'es kínt izzadt, ahogy azt is átadta.
— Te régeczi polgár vagy? — folytatta az érsek.
— Igen uram!
— Hogy akarsz a többi gömöri prédikátorra vádaskodni?
— Uram, az egész vidéket bejártam. Mindenkit ismerek, 

mindent tudok.
— Igaz, hogy az evangélikusok gyaláznak bennünket?
— Igaz.
— Hogy a törökkel összepaktálnak?
— Igen.
— Hogy az összeesküvést szították?
— Igen uram!
— Szavadat adod rá.
— Esküszöm uram  — buzgólkodott Mihály.

— Most csak ne esküdözz! — hütötte le Szelepcsényi. 
— Annak holnap lesz a napja. Most elmehetsz.

Az íróasztal díszei között állott egy bronzból készült 
szerecsen gyerek is. Kezében furcsa vigyorgással réztányért 
tartott. Ezt a tányért ütötte meg Szelepcsényi kis kalapáccsal. 
Tüstént nyílt az ajtó, s belépett egy hajdú.

— Vidd a szobájába — intett az érsek vendége felé.
Mihály mély hajlongással húzódott hátrafelé, ki a szo

bából. Amikor az ajtó bezárult mögötte, úgy somfordáit a 
szolga után, mint a megvert kutya.

Ugyanazon az emeleten volt az ő hálókamrájuk. Az asz
talon talált ugyan valami ételt, amelynek azonnal neki is lá
tott volna, de a sarokban vetett ágy felől az egyikből el
fo jto tt zokogás ütötte meg fülét. Csak most vette észre, hogy 
Gáspár már fekszik.

— M it sírsz fiam? — hajolt fölé.
A fiú felelet helyett felé dugta két meztelen talpát. Vé

resen, fölrepedezett bőrével olyan volt, mint aki üvegen tán
colt. Gáspár felzokogott.

— Deresre húztak, mint valami rabot!
— Hányat? — értette az ütések számát Mihály. Gyön

géden simogatta a fiút.
— Nem is számolták. Sokat — nyögte. — Minden su

hintásnál a fülembe súgta az a barna csuhás ördög: „Az ér
sek úrnak kezet kell csókolni!“

A gazda megint tarsolyába nyúlt. Csodás írt kapart ki 
belőle. Kinyitotta a sárga tégelyt és bekente a hűsítő zsírral 
a fiú  sebes talpát.

(F o ly ta tju k )
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zó ártalmaktól és betegségektől megvé- 
delmezjiessük magunkat, — a válasz egy
szerű. A talaj tisztaságát azáltal bizto
síthatjuk, ha távoltartunk attól minden 
szennyezést, — ha szemetet, bomló, ro t
hadó, liorhadó anyagokat, trágyát, ürü
léket, trágyalevet nem az udvarban gyűj
tünk össze hosszabb időn át, hanem leg
alább hetenként kihordjuk a községen 
kívül a szántóföldekre. Ezáltal elérjük 
azt, hogy a háziszemét- és trágyagyűjtő 
telep tartalma, mielőtt erősen bomlásnak 
indulna, nagyobb mértékben nem fer
tőzheti beszivárgásával a talajt és bű
zös kigőzölgésével lakóhelyünk környé
kének levegőjét, — viszont a szemét és 
trágya gazdasági szempontból nem ér
téktelenedik el, hanem mint értékes ta
lajjavító anyag kellő időben kikerül oda, 
ahol kárt már nem okoz, hanem haszon
ba mehet.

A szemét- és trágyadomb (-gödör) a 
legalkalmasabb szaporodási helye a kü
lönféle betegségcsíráknak és kártékony 
rovaroknak, különösen pedig a fertőző 
betegségek terjesztésében oly tevéke
nyen résztvevő házilégynek (újabban 
tifuszlégynek is nevezik), amely laká
sunkat elárasztja s amellett, hogy egész
ségünkre veszedelmes, örökös kellemet
lenkedésével még nyugalmunkat is meg
zavarja.

A szemét, trágya, ürülék összegyűj
téséről és eltávolításának módjáról „a 
lakás“ című fejezetben lesz bővebben 
szó. Mégis már it t  megemlítjük, hogy 
a trágya- és szeméttelepet, trágyagöd
röt, pöcegödröt a lakástól, kúttól minél 
távolabb, de az utóbbitól legalább 10 
méter távolságra kell elhelyezni és víz
hatlan betonfenékkel és oldalfallal ké
szíteni.

Ne tűrjünk meg házunk környékén 
mélyedéseket, gödröket, árkokat, ame
lyekben a szemét összegyűlhet és a víz 
megposhadhat. Töltsük fel ezeket tiszta 
földdel, az árkoknak pedig biztosítsuk 
a lejtését, hogy a csapadékot elvezet
hessék.

(Folytatása következik.)

FIAM, VÁRLAK!
Sir az anya, gyermekét elrabolták,
Nem tudja, hogy hova, merre hurcolják. 
Keseregve hulldogálnak könnyei,
A ttó l fél, hogy többé nem ölelheti.

Imádkozik, kérve-kéri Istenét,
Adja vissza az ő kedves gyermekét.
Hisz övé volt ezer esztendő óta,
Nem lehet, hogy mostoha bitorolja!

Az Ür Isten meghallgatta imáját, 
Kegyelemből visszaadta magzatát.
Isten hozott, jó gyermekem, ölellek,
Ha csonkán is, csakhogy veled lehetek.

Megkínoztak, meghurcoltak, ugyebár? 
Nem akarták, de az anyád visszavárt! 
Jöjj csak, fiam, ha csonkán is, szeretlek, 
Enyém leszel, többé el nem eresztlek!

Most azért hát zúgjanak a harangok, 
Édesanyám, megjöttem, boldog vagyok, 
Meggyógyul majd kezem,lábam, minde

nem,
Leborulva áldom érte Istenem.

id. Prázser Sándorné.

K ét ú jabb  k iad ványa
jelent meg a Harangszónak. Mind
kettőt Kuszák István soproni gya
korló iskolai tanár írta. Az egyik
nek címe: Ráth Mátyás.  Érde
kesen, kimerítően örökíti meg 
egyházunk nagy büszkeségének, 
Ráth Mátyás győri lelkésznek, az 
első magyar nyelvű újság megin
dítójának életét. Ezt az értékes 
életet minden betű-szerető evangé
likus embernek ismernie kell. A 
füzet tartalma rövidített formában 
ez év nyarán a rádióban is elhang
zott. A szép füzet ára: 40 fillér.

Másik Kuszák-féle kiadványunk 
címe: Szülő és gyermek.  63

A visszatérő magyar parlamenter talál
kozik a magyar csapattal.

oldalas nagyobb lélegzetű írás. Ha 
tartalmát egy mondatba akarnánk 
összesűríteni, ezt mondhatnánk: 
Harc a gyermekért. A könyvecske 
12, szinte izgalmas fejezeten ke
resztül tanít, sürget, sarkal a jövő 
reménysége, a magyar gyermek 
iránti nagyobb felelősségre. Édes
apák, édesanyák, olvassátok! Ára 
60 fillér.

Mindkettő megrendelhető lapunk 
kiadóhivatalában.

Remél jük, nem lesz család, amely 
a Harangszónak e két legújabb ki
adványát meg nem szerezné.

Apró történeteit.
így várialt minkéi.

Ravasz László püspök mondja el a 
szülőföldjéről való emlékezéseiben, hogy 
1919 áldozócsütörtökén a falujában pré
dikált erős hatósági és csendőri felügye
let mellett hirdetve az igét. A templo
mozás végeztével egy öreg magyar oda
lépett hozzá és azt mondta a püspöknek: 
Mindent megértettünk, mindent tudunk,

csak azt tessék megmondani, hogy ara
tás előtt jön Horthy Miklós, vagy ara
tás után?

így vették át a koloxsvárl 
egyetemet.

Érdekes külsőségek között vették át 
annak idején a románok a kolozsvári 
egyetemet, a magyar szellemnek ezt a 
végvárát. Egy román ezredes ment be 
katonái élén Ápáthy István rektorhoz, 
akit fölszólított az épület átadására. 
Apáthy jegyzőkönyvbe vetette, hogy 
csak az erőszaknak alkalmazására tett 
eleget a felhívásnak, majd e szavak kí
séretében nyújtotta át az ezredesnek az 
egyetem kulcsait:

— A kulcsokat átadhatom — de a 
tudományt nem . . .

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

Mi a válaszunk az Isten nagyságos 
dolgaiért ?

Szeptember 22. Csodálkozva tekin
tünk az Orra. Lukács 5, 26. A gutaütött 
meggyógyításának a szemtanúi ezt a 
nyilatkozatot tették: Bizony csoda dol
gokat láttunk ma. Elhagyja-e a mi aj
kainkat is ilyen bizonyságtevés? Mi a 
nagy dolgok mellett is közömbösen ál
lunk meg. Nem tudunk, vagy nem aka
runk csodálkozni. Pedig Isten nemcsak 
a múltban, hanem most is tesz csodát. 
Csak a mi hitünk lett gyarló és silány. 
Vakok lettünk lelkileg s ezért nem te
kintünk csodálkozva az Úrra. Azért en
gedjük, hogy lelkünk csak merüljön el 
a csodálkozásba és az álmélkodásba s 
akkor igazán megismerjük, hogy milyen 
nagy dolgokat cselekedett az Úr.

Szeptember 23. Istenben örvendez a 
lelkünk. Ezsaiás 61, 10. A próféta ör
vendezve való örvendezésről s újból való 
örömről beszél, ö rü l a lelkünk az áldás
nak, hogy van mindennapi kenyerünk, 
egészségünk. De milyen nagy dolgot cse
lekedett velünk az Ür, hogy ujjongó 
öröm rá a válaszunk? A szentige azt 
mondja, hogy az üdvnek ruháival öltöz
tetett fel minket az Ür. Levette bűneink 
szennyes öltözetét s megmosott a Krisz
tus vérével. De körülvett az igazság pa
lástjával is, hogy az üdvösség ruháit ne 
érje szenny és bűn. Ha örömet érzünk 
akkor, mikor testünk jólétéről gondos
kodik az Ür, hogy ne örvendezne a le l
künk, mikor nagyobb dolgot cselekszik 
az Isten: Az üdv ruháival öltöztet fel.

Szeptember 24. Magasztalva dicsérjük 
szent nevét. 106. zsoltár 1. Istent ma
gasztalja a természet is. Harmatcsöpp, 
virágszál, madárdal dicséri Alkotóját. 
Csak az ember maradna néma, szótalan? 
Isten kegyelme örökkévaló, azt a mi 
magasztalásunk nem befolyásolhatja. De 
mikor áldjuk Isten szent nevét és ma
gasztaljuk Öt, akkor voltaképen mi le
szünk gazdagabbak, mert Istenhez kö
zeledünk s Véle jutunk közösségbe. Ma
gasztalva áldjuk az Istent, mert ő jó,
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megszabadított a nyomorúságból, levette 
vállainkról bűneink terhét s örökké
való kegyelmét most is nyilvánvalóvá 
tette számunkra.

Szeptember’ 25. Énekeljetek Istennek. 
I. Krónika 16, 9. Az apostol is azt mond
ja: Öröme van-e valakinek? Dicséretet 
énekeljen! Jakab 5, 13. A szóbeszéd sok
szor nem elegendő, hogy kifejezésre ju t
tassa érzéseinket. De a lelkünk az ének 
szárnyain könnyebben száll a magasba 
Isten színe elé. Minden beszédnél meny
nyivel többet mondhat az ének. Ezekben 
a napokban is, m ikor nemzetünk tú l
áradó öröme és az isteni kegyelem iránt 
érzett hálája nemzeti imádságunk ének
lésében jut kifejezésre s száll az ének 
az Ür trónusáig: Isten áldd meg a ma
gyart.

Szeptember 26. Mindenütt hirdetjük 
az Ür hatalmát. Ezsaiás 12, 5. A Bibliá
ban lépten-nyomon olvasunk arról, hogy 
a hívő lelkek nem elégedtek meg azzal, 
hogy számukra nyilvánvaló lett az Isten 
jósága, hanem amit megtapasztaltak, ar
ról bizonyságot is tettek minden alka
lommal. A próféta hangosan hirdeti: 
Nagy dolgokat cselekedett az Ür, adjá
tok tudtára ezt az egész földnek. Jézus 
hiába tiltotta meg, hogy jótetteiről, cso
dálatos gyógyításairól beszéljenek, a 
szem és fültanuk annál többet szóltak 
róla. Pál apostol h itt és azért prédikált 
mindenfelé. János apostol pedig levelé
ben bizonyságot tett, hogy azt hirdet
jük, amit hallottunk és láttunk. Nekünk 
is mindenfelé, mindenhol hirdetnünk kell: 
Isten cselekedett velünk nagy dolgokat.

Szeptember 27. Leborulok szent temp
lomodban. 5. zsoltár 8. Mi visz az Isten 
házába? A megszokás, vagy csak azért 
mégy oda, hogy az emberek lássanak? 
Ha ezért, akkor nincs nagy értelme, hogy 
templomokat építsenek. Az Ür hajléka 
azt hirdeti, hogy Isten kegyelme végte
len s azért valahányszor átlépjük a kü
szöbét, mindig ezt kell éreznünk: Nagy 
dolgokat cselekedett velünk az Isten. Ez 
azután alázatot ébreszt a szívünkben s 
akkor odaborulunk Isten színe elé, mint 
a zsoltáríró mondja: „szent templomod
ban a te félelmedben“ . Ezt a vallomást 
tegyük az Ür házában: Kisebbek vagyunk 
Uram minden jótéteményeidnél, melyet 
cselekedtél a te szolgáddal. Ezekben az 
időkben még tegyük hozzá, mi velünk 
szegény magyarokkal.

Szeptember 28. Fogadásaimat megtar
tom. 116. zsoltár 14. Milyen gyakran 
megígérjük, hogy a bűnt kerülni, a jót 
szeretni fogjuk. Fogadalmat is teszünk 
az Isten színe előtt, mert hiszen nagy 
veszedelemből szabadított meg. De bez
zeg Róla könnyen elfeledkezünk. Pedig 
minden fogadalom az Istenhez ffiz s ha 
fogadalmainkat megszegjük, egy-egy 
szálat szakítunk el, ami Hozzá kötött. 
Az isteni kegyelem s az a valóság, hogy 
most is nagy dolgokat cselekszik velünk 
az Isten, váltsa ki mindnyájunk leikéből 
a nemes elhatározásokat s azoknak szent 
komolysággal, teljes odaadással való te l
jesítését.

L/c. Fizély Ödön.

1940. szeptember 25

Lapunk iránti szeretetedet mutasd meg 
azzal, hogy megrendeled,

olvasod,
, terjeszted.

K A R C O L A T O K

Zászlót! Lobogót!
Hazánk mostani örömnapjaiban 

sokat kellett a zászlóra gondol
nunk. örömmel is, szomorúsággal 
is. Örömmel, hogy megint fe lfu t
hatott a félárbócra eresztett ma
gyar zászló. Szomorúsággal, hogy 
kevés a zászló s ami van, sem 
mindig megfelelő.

Külföldön ilyen örömalkalmak
kor nem itt-o tt lézeng egy-egy 
árva zászló, hanem zászlóerdőbe 
öltöznek az uccák. Minden háznak 
legyen zászlója! És zászlója! Te
hát nem holmi szakadozott, egy 
színűvé fakult rongy. A szakado
zott, fakult zászló csak akkor szép, 
ha a harctéren szakadozott és fa
kult meg. A kolozsvári bevonulás
kor láttunk olyan szörnyű állapotú 
zászlót, hogy az nem dísze és hir
detője, hanem gyalázása volt a 
nagy alkalomnak.

És a zászló lobogjon! A zászló 
másik neve azért lobogó, hogy lo
bogjon, nem pedig szél-tekerte 
gubancban fityegjen. Semmibe sem 
kerül minden reggel, vagy minden 
félnapban megigazítani a zászlót.

Tehát: Zászlót! Igazit!! Lobo
gót!!! . Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A

A hét legnagyobb eseménye Kor
mányzónknak Kolozsváron mondott tör
ténelmi beszéde volt, mely így hang
zott:

— Boldogan köszöntőm Kolozsvárról 
Erdély visszatért országrészeit.

— Huszonkétévi keserves megpró
báltatás után valóravált, amiben bízni 
nem szűntem meg soha, egy percre sem. 
És most, amikor végre valóban it t  á ll
hatok a szabad Erdély szabad földjén, 
olyan mélyen meghat ennek a történelmi 
pillanatnak nagyszerűsége, hogy érzel
meim kifejezésére alig találok szavakat.

— A jelen öröme összefolyik lelkem
ben a múlt bánatával és feltámad benne 
a kérdés: hogyan is szakadhatott ránk, 
magyarokra ez a szenvedés? Tiszta lé
lekkel felelem rá a történelem ítélőszéke 
előtt: Nem a mi hibánkból! Minket sor
sunk ideállított Kelet és Nyugat mes- 
gyéjére, hazánk századokon át a rom
boló világtörténet országútién örökös 
harcok színtere volt és mialatt Európa 
más boldog népei békés munkában gya
rapodhattak és erisbödhettek, a magyar

örökös harcokban vérzett, pusztult és 
fogyott.

— Közben beszivárogtak idegen nem
zetiségek, hol mert ellenség elöl kellett 
menekülniök, hol mert it t  reméltek bol
dogulást. őseink nemcsak befogadták 
őket, hanem minden szabadságot is meg
adtak nekik s ezeket a szabadságjogo
kat törvényileg is biztosították számuk
ra. Elnyomatásról ebben a hazában nem 
panaszkodhatott joggal senki, — mégis 
ez szolgáltatott hazug ürügyet arra, hogy 
megcsonkítsák, feldarabolják és meg
alázzák ezeréves hazánkat. Nem fegyver 
fosztott meg területeinktől, hanem az 
úgynevezett békeszerződés.

— De fátyolt akarunk borítani ezek
re a szomorú emlékekre. Ennek a fe l
szabadult földnek szenvedése véget ért, 
talán valami jó  is marad utána. Hiszen 
tudjuk, hogy a túlságos jólét, a semmit
tevés, a teljes gondtalanság puhít és zül- 
leszt testileg-lelkileg. Az elnyomás, a 
szenvedés és a küzdelem viszont meg
edzi az embert, növeli ellentálló erejét 
és ébrentartja benne a hazaszeretetei. 
Hiszem, hogy felszabadult véreink, akik 
ezeken a boldog napokon ujjongva szór
ták virágaikat bevonuló katonáink elé, 
ilyen megerősödött, megacélosodott test
tel és lélekkel térnek meg annak a ha
zának keblére, amelynek hű fia i voltak 
a legsúlyosabb időkben is. Hogy a visz- 
szatérés a lángbaborult Európa közepén 
vér nélkül történhetett meg, — ezért 
most is és it t  is hálás szívvel mondok 
újból köszönetét két hatalmas barátunk
nak: Németországnak és Olaszország
nak.

— Egy szomorú korszaka a magyar 
történelemnek lezárulóban van. Köves
sék az ünneplést a munka hétköznapjai. 
Mindenki vegye k i részét a munkából, 
a nem magyar anyanyelvűek szintén, 
mert aki kifogásra nem ad okot, az bol
dogulhat nálunk is. Velük szemben a 
megbékélés szelleme és a jó  bánásmód 
fog érvényesülni, mert ugyanazt a sor
sot várjuk a határokon túl maradt test
véreink részére is. Amit Ígérünk, meg
tartjuk, mert a mi fajunk úri felfogása 
nem engedi, hogy valaha is letérjünk 
az igazság egyenes útjáról.

— Gondolatban ma itt van minden 
magyar.

— őszinte, mélyen átérzett szeretet
tel gondolunk azokra a testvéreinkre, 
akik most nem tértek vissza az ősi hon
ba. Kérem őket, tartsanak ki és folytas
sák békés munkájukat. Sorsuk felett őr
ködünk. Valljuk ugyan, hogy erős meg
próbáltatásoknak vannak e napokban k i
téve, de hisszük, hogy kálváriájuk ha
ladéktalanul véget ér. Hisszük, mert e 
nélkül a magyar-román viszony jobbra-
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fordulása lehetetlen volna, de hisszük 
ezt természetesen a Magyarországon élő 
románság érdekében is. •

— Ismerem az erdélyi fa j kemény, 
ellenálló, küzdőképes tulajdonságait, ezért 
teljes bizalommal tekintek az ott felnőtt 
i f jakra is, akiket az új sorsfordulón a 
nagy nemzeti céloknak odaadó szolgá
latára hívok fel a haza és egész Európa 
javára. Isten áldása kísérje nemzetünket 
egy boldog, dicső jövő felé.

Szórványgondozás.

Egyik buzgó hívem egészségének ja
vulása érdekében a Bakonyban töltötte 
a nyarat. Ott is megtalálta a faluban 
lakó egyetlen evangélikus családot. Meg
hallgatta szorongattatásukat, az áttérí- 
tési rohamokat és bátorította őket. Most 
pedig a családnak egész évre megren
delte ajándékul a Harangszót. Lelkészé
nek figyelmét felhívta a vallásoktatásban 
nem részesülő kis gyermekekre . . .

M i lenne, ha minden evangélikus ilyen 
felelősséget érezne a templomkerülő, 
reverzálist adó, békétlenkedő hittestvé
reivel szemben.

Mi lenne, ha evangélikus felnőttjeink, 
de legalább lelkészeink, tanítóink és fe l
ügyelőink megtalálnák az evangélikus 
iparost, kereskedőt és cselédet akkor, 
amikor pénzük befektetéséről van szó?!

Jézus pedig azt mondta: Fiacskám, 
ne csak szóval szeressétek egymást, ha
nem cselekedettel és valósággal!

Bácsi S.

QZ EGYHÁZI esztendő

S z e n th á ro m s á g  u. 18 . v a s á rn a p .
42. Z s o ltá r  2— 6 v.

Az emberi lélek rejtett mélységeiből 
fakad fel ez a zsoltár és keres hangot 
benne az Istentől való elszakítottság fé
lelme és fájdalma. Mindnyájunkban van
nak ilyen mélységek, ahol érezzük, hogy 
nagyon egyedül vagyunk, eleped a lel
künk, kiáltásban, sírásban tör fe l valami 
emésztő vágy az Isten közelsége után. 
Nem tudunk erről a mélységről semmit? 
Nem érünk rá oda behatolni? Nem hiány
zik az Isten? Nem hiszünk Benne? S ha 
hiszünk, annak tartjuk, aki, az élő 
Istennek? Egyszer rájövünk, hogy ő kell. 
Amiben eddig bíztunk, nem elég. Oltha- 
tatlan vágy fog el őutána. Nem lehet az 
élő Isten nélkül élni!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy lelkünk bálványok helyett az 

élő Isten után sóvárog.
Hogy Krisztus által legbensőbb kö

zösségre juthatunk Vele.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Ébresszen vágyat minél több lélek

ben őutána.

Gördítse el útunkból mindazt, ami 
Tőle távol tart.

Templomai teljenek meg mindenütt ö t 
kereső, szavára éhes és szomjas lelkek
kel.

H Í R E K
Olvasóinkat arra kérjük, hogy Erdély 

visszacsatolt részén lakó rokonaiknak, 
ismerőseiknek címét közöljék velünk, 
hogy a Harangszóból mutatványszámot 
küldhessünk nekik.

R ú d ló s  l s f e n / i s s / e l e f  lesz 
szept. 22-én, vasárnap 11.15 órakor a 
Bécsikapu-téri evangélikus templomból. 
Prédikál: D. Kapi Béla püspök. Énekek 
a Dunántúli Énekeskönyvből 2., 417. és 
a Himnusz. Orgonái Várkonyi Endre. 
Karének: Nyberg H S z e l í d  szemed, Ür 
Jézus. Énekli a kelenföldi evangélikus 
egyház énekkara; vezényel Weltler Jenő.

Űj egyházmegyei felügyelő. A pest
megyei középegyházmegye felügyelői 
tisztsége Tahy László halálával megüre
sedett s az egyházközségek most küld
ték be szavazataikat. A Wolf Lajos es
peres elnöklete alatt összeült szavazat
szedő bizottság ülése megállapította, 
hogy az összes szavazatokat Haerter 
Ádám c. gimnáziumi igazgató nyerte el. 
Beiktatásáról még nem történt intézke
dés.

Sárkány Béla bányakerületi főjegyzőt,
tb. esperest a Kormányzó úr kormány
főtanácsossá nevezte ki.

A budapesti egyházmegye lelkész
egyesülete elhatározta, hogy a lelkészek 
kéthetenként hivatásukról való beszélge
tés céljából találkozzanak egymással, 
minden hónap másodikán délután pedig 
úrvacsorái közösségre gyűljenek össze. 
Ezek a találkozások a lelkészi közös
ség ápolásán kívül a gyülekezeti munka 
összes kérdéseinek megbeszélésével is 
össze fognak tartozni.

A dunántúli evangélikus egyházkerü
let 1940. évi október hó 3-án (csütörtö
kön) Pápán rendes évi közgyűlést tart, 
melyen tárgyalás alá veszi a közgyűlés 
elé tartozó összes ügyeket.

A bányai egyházkerület közgyűlésé
nek előkészületei szeptember 10-én kez
dődtek az egyházkerületi Luther Szövet
ség közgyűlésével, melyben D. Raffay 
Sándor püspök és herceg Hohenlohe 
Egon elnököltek. A kerületi Luther Szö
vetség beteg igazgatója: Magócs Károly 
helyett az összefoglaló jelentést Scholz 
László vallástanár terjesztette elő. Öröm
mel vette tudomásul a közgyűlés, hogy 
az egyházkerületben a szövetségi munka 
emelkedőben van.

A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyház
kerületi Tanítóegyesület 1940. évi októ
ber hó 2-án d. e. 8 órai kezdettel Pápán, 
a gyülekezeti tanácsteremben tartja ren
des évi közgyűlését, melyre az egyesü
let összes tagjait és a tanügy iránt ér
deklődőket meghívja az Elnökség.

Leánynépfőiskola Nagytarcsán, mint 
már jeleztük, okt. 1-től 31-ig lesz. Célja 
Krisztusban élő magyar gazdaasszony 
nevelése. Részt vehetnek 16—24 éves leá
nyok. Részvételi díj 35 P egész hónapra. 
Jelentkezés Ev. Lelkészi Hivatal, Nagy- 
tarcsa.

Az Országos Protestáns Napok ez
évben október 29—30—31. napjain lesz
nek. Október 26-tól november 5-ig a 
résztvevőknek 50%-os vasúti kedvez
mény áll rendelkezésre.

Arad-Békés-Csanád-Csongrád ifjúsága 
készüljetek. Szeptember 29-én Gerendá
son ifjúsági nap lesz. Részletes meghívók 
a lelkészi hivatalokban. Minden érdek
lődésre készséggel válaszol az evangé
likus KIÉ központ, Horánszky-u. 26.

Evangélikus Ifjúsági Otthon Csepe
len. A csepeli egyházközség a budapesti 
egyházmegye fennhatósága alatt ifjúsági 
otthont akar felállítani ev. tanoncok és 
ifjúmunkások számára. Sokan élnek 
ugyanis tömegszállásokon, gyakran nyo
mortanyákon, akiknek életét ezáltal meg 
lehet menteni a lassú lezülléstől. Egy
előre 10 személyre tervezik a befogadó- 
képességét. Berendezéséhez a budapesti 
egyházmegye, azután az egyházmegye 
területéhez tartozó egyházközségek, azok 
szövetségei kivétel nélkül hozzájárulnak. 
Az otthon megalakulásával lehetővé válik 
az első magyar evangélikus munkásnép
főiskola megnyitása is. Akiket a csepeli 
otthon ügye érdekel, forduljanak fel
világosításért a lelkészi hivatalhoz (Jó- 
zsef-u. 91. Telefon: 147—570.) Az össze
állítandó könyvtárhoz könyveket, folyó
iratokat, lakás díszítéshez képeket, té
rítőkét, takarókat, vagy bármely más 
adományt szívesen és szeretettel elfogad 
az egyházközség vezetősége.
A  H a r o n p s z ó - A o p f r t r  nyomása 

befejezéshez közeledik. E hónap végén 
és a jövő hónap elején megkezdjük a 
gazdag-tartalmú Naptár szétküldését. — 
Egyes példányokra való megrendelést 
már most elfogadunk. A Naptár ára ez 
évben is 50 fillér, egyes címekre való 
küldésnél ez összeghez 12 fillé r portó 
jön.
A  W e f i r  u n  t i  W a f f e  című német

nyelvű lap-testvérünk a régi Gotthold 
naptár megszűntével saját naptárt ad ki.

H A T Á R O K O N  T Ú L

A mi magyar misszionáriusunk, Kunos 
Jenő, a Missziói Lapokban közölt leve
lében írja: „Még it t  vagyunk Pekingben, 
a munkamezőnk lent van délen Hunan 
tartományban. Négy évvel ezelőtt 3—4 
napos utazás volt az egész. Ma 8—10 
hét, esetleg még több.

Ilyen utazás nem tréfa. S nem lehet 
előkészület nélkül nekiindulni. A tábori
ágyon, rovarporon (csípés ellen), orvos
ságokon, konzerveken, iskolai szükség
leteken keresztül mindenre kell gondol
ni, mert Kína belsejében az évek óta 
tartó háború és, blokád miatt semmit 
sem lehet beszerezni. Legfeljebb úgy, 
ha valaki azt magával hozza. így ért
hető meg, hogy a 10—12 tagú norvég
finn társaság 56 kordáján húztak a kulik 
150—150 kg-nyi holmit.

Kínában nem lehet sietni az utazás
sal. Ha esik, akkor megakaszt a sár. 
Ha sok a feladott áru, akkor amiatt kell 
várni. Sokszor a hatóság akadályozza 
meg a gyors utazást, lévén háború. 
Aztán közbejöhet az őszi árvíz és várni 
kell, míg a Sárga folyó leapad.
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Tervezni nem tervezhetünk semmit, 
de mindennap imádkozunk elindult tá r
sainkért és azért, hogy ö  mutasson utat, 
m ikor és merre indulhatunk majd. A vá
sárlásnál és csomagolásnál sokkal fonto
sabb ennek az útnak az imádságban való 
előkészítése. Hiszen az ott lévő munka
társak és kínaiak nemcsak orvosságra 
és veszendő holmira várnak, hanem 
Isten küldöttére, aki velük együtt él, örül, 
szenved, dolgozik és nem hagy fel an
nak hirdetésével, hogy „elközelgett“ a 
mennyek országa. Térjetek meg és higy- 
jetek az evangéliumban.“

K Ü L Ö N F É L É K

Kormányzónk ősei. A magyar arany 
hazája, Nagybánya büszke arra, hogy 
az aranynál is drágább kincset adott a 
hazának: Horthy Miklós családját. Most 
a bevonulás utáni napokban a bányászok 
boldogan és büszkén emlegetik, hogy ők 
adták a szabadítót, az ő földjükről in
dult el a Horthy család; a Kormányzó 
dédapja, Horthy István itt, Bányán volt 
prédikátor, később esperes.

Erdélyért. Erdély birtokbavételének 
napjaiban felhívás hangzott el a Főmél
tóságú Asszony ajakáról a felszabadult 
területen támogatásra szorulók megsegí
tésére. „Nyújtsuk feléjük segítő kezün
ket — mondja —, hogy elfeledjék a 
megpróbáltatásokkal teli keserves két 
évtized minden szomorúságát és nélkü
lözését, érezzék, hogy valóban hazajöt
tek. Ezt kívánja a hagyományos magyar 
becsület!“

Ú J  K Ö N Y V E K

Zsilinszky Mihály: Lórántfy Zsuzsanna.
A szarvasi ev. főgimnázium volt történet- 
tanárának a Magyar Nagyasszonyok tö r
ténelmi élet- és jellemsorozatban meg
jelent s dr. Zsilinszky Lajos által átdol
gozott és jegyzetekkel ellátott munkája, 
mely 36 oldalon tárgyalja a ref. vallású 
nagy fejedelemasszonynak, Rákóczi 
György bejének, a sárospataki iskola 
bőkezű pártfogójának élet- és jellem
rajzát. Csatlakozik hozzá Tompa Mihály
nak Lórántfy Zsuzsanna emlékezete c. 
verse. A füzet ára 1.30 P. Olvasóink f i 
gyelmébe ajánljuk.

„B lum lja rá t János K r is tó f  
élotra /xa,,.  című könyvre felhívjuk 
a figyelmet. Jövő hónapban jelenik meg 
Szerb Anna, fordításában. Ez a mű csak
nem egyedülálló vallásos irodalmunk
ban. Egészen ú j és világos betekintést 
nyújt arra nézve, hogy kicsoda Jézus 
és ki akar lenni nekünk is személy sze
rin t. Blumhardt János Kristóf korának 
egyik kimagasló alakja volt. Istennek 
kiválasztott eszköze. Hite és a másokért 
való felelősség oly nagy volt benne, 
hogy beteg és megkötözött emberek ez
reit vezette Krisztushoz, hogy vérének 
ereje által meggyógyuljanak betegsé
gükből és megszabaduljanak minden 
megkötözöttségükböl. E könyvben cso
dálatos módon tárulnak elénk Istennek 
hatalmas csodái, amelyre oly sóvárogva 
yár a mai forrongó világ.

HARANGSZÓ

A nagy mü három kötetben jelenik 
meg. Az első kötet szept.—okt.-ban, a 
másik kettő pedig karácsonyra. Ára kö
tetenként P 3.20. Aki a mü teljes árát 
szeptember 8-ig befizeti a fordító ne
vére címzett 44.940 számú csekklapon, az 
mind a három kötetet 7 pengőért kapja. 
A mű megrendelhető a csekklapon és 
a fordító címén: Szerb Anna Balaton- 
újhely. 3—3

-v- •  4»- •  ♦  •  ♦  •  ♦  •  ♦  •  ♦  •

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Dr. Zs. L. Békéscsaba. A jelzett ada
tok a legközelebbi naptárban már benne 
lesznek. — A jelzett művet tessék be
küldeni. — Érdeklődő. Kérdésére közöl
jük, hogy a VKM 1940. IX. 3. kelt 
171.198/1940/V. sz. rendeletével engedélyt 
ad arra, hogy mindazokban a községek
ben, amelyekben továbbképzőiskolák, 
vagy az elemiben már a VII. és VIII. 
osztályok is működnek, ha arra a be
vonulás miatt szükség van, az ismétlő- 
sök, ill. V—VIII. osztályba járók a tanév 
első 2 hónapjában, tehát szept. és okt.- 
ben szabadságoltassanak. — T. L. Süve- 
te. Már elhelyezkedett. — Id. P. F.-né. 
A verseket köszönjük. Egyiket legköze
lebb közöljük. — Ny. lelkész. Köszönjük 
a küldeményt. Felhasználjuk. — M. 12. 
A darabot köszönjük. Sorkerültével hoz
zuk. — Emlékezés. Kérdésére közöljük, 
hogy a Luther-szoborra megvan már az 
anyag, de ma nem szabad a bronzot be
önteni. Várni kell, míg vége lesz a há
borúnak.

M A G Y A R  G A Z D A

Vegyes. Európa búzatermését az idén 
kb. 400 millió métermázsára becsülik. 
Ez 14 százalékkal kevesebb, mint a múlt 
évi termés. Az utóbbi 10 év termését te
kintve 1931-ben volt a leggyengébb ter
més, a legjobb viszont 1936-ban, amikor 
493 millió mázsa búza termett Európá
ban. Az idei termés Európa búzaszük
ségletét teljesen nem fedezi. Kárpótlást 
a tengeri kedvező terméskilátása nyújt. 
— Küzdelem fo ly ik minden országban 
az árszínvonal tartásáért. Legtöbb or
szágban intézményesen biztosítják az ár
színvonalat, míg vannak országok, ahol 
ez nem történik meg. Szlovákiában pél
dául nincs szervezett árelienőrzés s 'gy 
a népélelmezési és ruházati cikkek nagy 
áremelkedést mutatnak. A liszt ára 
15%-kai, hús 60—70%-kai, ruhaféle 100— 
150%-kai emelkedett a múlt évihez ké
pest. — A Magyar Nemzeti Bank a lei 
beváltási árát kedvezően állapította meg.
1 pengő 30 lei, ami 3.33 pengős árfo
lyamnak felel meg. Eddig 100 lei 3.30 
pengőbe került.

Terményárak. Búza 23.30, rozs 19.20, 
árpa 19—26, zab 21.20, kukorica 23.36— 
24.60 pengő.

A Harangszó a magyar evangélikus nép 
lapja. Ismét megkezdjük a terjesztését, 
hogy népünk mindenütt megismerje, 

megrendelje és olvassa.
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H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A  kővetkező adományok folytak be:

Petricz Mihályné Kispest, özv. Gaál Mi- 
hályné Balassagyarmat, Oszkó Sándor 
Révfülöp, Németh László Taliándörögd, 
özv. Rosta Istvánná Kisfalud, Dankó Sá
muel Szarvas, Stiatinszky Miklós Som- 
sály, if j. Éger Károly Győr, Jáskay M ik- 
lósné Mátyásföld, Páli István Szergény, 
Léderer Jánosné Sopron 10—10 fillér. — 
Hankó Mátyás Békéscsaba, Kontsek 
Lászlóné Debrecen, Banyó Anna Sárvár, 
özv. Illés Jánosné Marcalgergelyi, Her- 
nitz Mihály Csorna 12—12 fillér. — Nagy 
Sándor Celldömölk 14 fillér. — Pala
tínus Rudolf Volóc 16 fillér. — Peregi 
János Győr, Halász József Kámon, So
mogyi József Pápa, Csapó Istvánná Tét, 
Hujber János Győr, Mátis Sámuel Bála- 
tonmáriafürdő, Kovács Elek Keszthely, 
Varjú Lajosné Felpéc, Czirák Erzsébet 
Budapest, özv. Pfeiffer Miklósné, 
Ilauszky Sámuel Budakeszi, Zámbó Sán
dor Kemenessömjén, Horvay Sándor 
Vecsés, Laukó Pál Soltvadkert, Fenyves 
Ede Révfülöp, Brand János Nagykanizsa, 
Varga K. László Zalaegerszeg, özv. Gra- 
vátsch Ágostné Sopron, Berkes János 
Kadarkút, Saly János Székesfehérvár. — 
20—20 fillér. — Végvári Miklós Uj- 
dombóvár, Zamlinszky Lujza Miskolc, 
Mezősi Sámuel Edelény, Bellarits Ilon
ka Devecser, Németh Béla Vásáros
falu, Tamás Károly Szombathely, Réti 
Istvánné Érsekvadkert, özvegy Ha
schenberger Gyuláné Balassagyarmat, 
Jeszenszky Gyula Kistarcsa, Kozma Imre 
Tét, Werdonitsch Pál Ajkacsingervölgy, 
Makai György Pécs, Pallér Margit Al- 
sógöd, özv. Mandelik Sándorné Székes- 
fehérvár, Horváth Károlyné Rákospalo
ta, özv. Turcsány Istvánné Rákospalota, 
Kölcsey Márton Mezőberény, Horváth 
Lőrinc Felsőszeli, Simon István Székes- 
fehérvár, Ambrus József Celldömölk, 
Rúzsa Ferenc Celldömölk, Finta Gábor- 
né Sömjénmihályfa, Horváth István Pápa, 
Szabó Miklós Beled, özv. Zettl Józsefné 
Pécs, Czéh Márton Dég, özv. Müller 
Gusztávné Ózd, Mészáros Lajos Répce
lak, özv. Stőr Antalné Győr, Czambel 
Mihály Pápa, Méray György Ujdiósgyőr, 
Szabó Jenő Karcag, vitéz Bolla István 
Győr, Paulini Antal Budafok, Bedecs 
Gáspár Felsőszeli, Kovács Sándor Vesz
prém, Kalmár László Tokod, Borbás Jó
zsefné Várpalota, Gábler Edit Salgótar
ján 20—20 fillér. —- Egyed Géza Győr, 
Káldos Sándor Martonfa, Horváth Jó
zsefné Kámon, Róth Pál Almásfüzitő, 
özv. Benes Ernilné Sopron, özv. Káldy 
Józsefné Sopron, özv. Oehl Györgyné 
Sopron, Finta János Celldömölk, M ol
nár Jolán Pápa, Mesterházy Imre Ná- 
szegi Pál Veszprémvarsány, Fodor M i
hály Kemenessömjén, Czirák György Po- 
tyond, Rosta Antal Kemenespálfa, Ba
lassa Sándor Ujdombóvár, Pónya Sán
dor Tapolca, özv. Lázár Jánosné Bala- 
tonfüzfő, Kozma Kálmán Győr, özv. Fe
jes Bálintné Szombathely, Vida Géza Né- 
metdiószeg, Széles Imre Répcelak, özv. 
Gaál Gyuláné Kőszeg, Lajos János Bala
tonalmádi, Endrédi Imre Komárom, Sass 
László Sopron, Bogárdy Lajos Celldö
mölk, Jurtsó Gyuláné Tét, özv. Orosz 
Lajosné Tét, özv. Major Edéné Sziget
vár, Gulyás Lajos Ujmalomsok, Hegyi 
István Rákoskeresztúr, Sülé Károly Ta-
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polca, Szabó József Celldömölk, Soós 
József Győr, Garab Béla Szentgotthárd, 
özv. Paveszka Ferencné Győr, özv. Csön- 
gei Károlyné Ajka, Tóth Mihály Beled, 
Weller Dániel Győr, özv. Farkas An- 
talné Győr, Kövecses Mihály Győrszent- 
iván, Molnár József Pápa, vitéz Nagy 
Lajos Szombathely, Polgár József Kör
mend, Somogyi Elek Celldömölk 22—22 
fillér. — özv. Nagy Antalné Peremar- 
tongyártelep, Bodnár Pál Kispest, Má
tyás Dávid Győr, Kovács Endre Ács, 
id. Vörös Kálmán Répcelak, Sümegi Jó
zsef Hegyfalu, Szabó Gyula Szilsárkány, 
Hajós Gyula Farád, Fodor József Vi- 
; ár, Zimmermanné Geyer E. Pécs, Bá
lin t Istvánná Győr, Csete György Pápa 
30—30 fillér. — Kovács Mihály Győr, 
Gulyás Nándorné Nagykanizsa, Takács 
Sándor Kőszeg, Buchaas Mária Sopron, 
özv. Tóth Lajosné Győr, Loykó Imre Al- 
sómihályi, Sümegi Gyula Celldömölk, 
Takács Mihály Tapolca, özv. Mesterházy 
Elekné Ostffyasszonyfa, Trogmayer Ká
roly Győr, özv. Lacsny Dezsőné Győr 
32—32 fillér. (Folytatjuk.)

Szenzációs 
magyar újdonság!

Kedves hozzátartozóiról sírem
lékre vagy emléklapként 
készítessen fémlapon Vul- 
kán tü zománc teljesen
élethü fé nyké p e t 

melynek a fémlapra való 
beegetese lUUO0 C. hőfok
nál történik, ezáltal min
den időnek ellentalló, 
örökös emléket kap.

A zománc fémlapok a  felszereléshez, illetve 
felfüggesztéshez képest 1, vagy 2 lyukkal ová
lis, vagy szegletes alakban készülnek.
Áraik: j-.-
8 ^ X 1 0 ^  cm. normál nagyságban 7.50 pengő, 
9 X12 cm. normál nagyságban 8.50 pengő,
a kívánsághoz képest esetleg nagyobb zománc
kép készítést is elfogadunk.

M egrendeléskor szíveskedjék a megörökí- 
tendőnek bárm ilyen élethü fényképét elküldeni, 
melyet a rendelés leszállításakor sé rte tle n ü l 
visszaküldünk. Kész zománcfényképek szá llí
tása  a m egrendeléstől szám ítva körülbelül 8 
nap múlva postán utánvétellel történik az előre 
beküldeni k é rt 20% előlegnek levonása m ellett.

A k i a ,,H a ra ngszó ‘ ‘ - ra  h iv a tk o z ik ,  10% en
gedm ényt k a p !

Szíves m egrendelést kér
L ászló  E lem ér é s  T ársa
GYŐR, V., AKÁC-UTCA 12. SZÁM 

Telefon s 331. 2—2

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Az új
iskolai év kezdetével a Nagytiszteletű 
Lelkész és Hitoktató urak szíves figyel
mét felhívom a kiadásomban megjelent, 
s az Egyetemes Tanügyi Bizottság által 
hitoktatási segédkönyvül engedélyezett 
„Evangélikus Kis Énekeskönyv“ -re. Ez 
a kis könyv 89 ének első versét tartal
mazza a dunántúli énekeskönyvben sze
replő szöveggel. Nagyon alkalmas a h it
oktatással kapcsolatos énektanítás köny- 
nyebbé és sikeresebbé tételére. Alacsony 
ára pedig lehetővé teszi, hogv a leg
szegényebb gyermeknek is a kezébe ad
hatjuk. Egy füzet ára: 10 fillér. Meg
rendelhető ezen a elmen: Ruttkay-Mik- 
lian Géza lelkész Szentetornya. — Csekk
lap száma: 40,072. 2—3

Főzni, varrni tudó, intelligens nő, el
helyezkedne mint házvezetőnő, társalko
dónő, vagy mint anyahelyettes. M. L. 
Csillaghegy, Szt. István-u. 10. 1-—1

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

4—8

Saját készltményü útitáskák, női- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 
és iskolatáskák stb. a legnagyobb 

i, választékban és a legolcsóbb árban

MUTH-nál
G y ő r ,  K a r o s s - ú t  2 .

Kölcsönsegél vző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

6—26

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
is gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

15—20

NÉHÁNY TUDNIVALÓ a hirdetések
re vonatkozóan. A hirdetés ára szavan
ként 6 fillér. A hirdetők címét csak vá
laszbélyeg ellenében közöljük.

Somogyi iajos szücsmester
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

IV. Kossuth Lajos-u. 13 félemelet

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A la k ítá so k . 2 -1 3

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egye
sület Szociális Irodája (Budapest, IV., 
Kammermayer Károly-utca 10. Telefon: 
181-051) háztartási alkalmazottak elhe
lyezésével foglalkozik. Vidékről Buda
pestre jövő lányoknak helyet szerez s az 
elhelyezett lányokat összegyűjti evangé
likus leánykörbe, hol a nagyváros veszé
lyeitől igyekszik megóvni őket. 1—3

SZEPTEMBER 29. Országos ifjúsági 
nap minden gyülekezetben. Offertorium 
lesz az evangélikus keresztyén ifjúsági 
egyesületi munka javára.

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasitási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
go idős figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittostvérek figyelmet 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—10 (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Qyőr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg 
feleló javadalmazással tagszerzöket. hölgyeket is.

Jeles képesítéssel rendelkező tanító 
vagyok. Elmennék nevelőnek, vagy 
házitanítónak. Helyettesítést vállalok. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadó- 
hivatalban. 2—2

Középkorú intelligens nő házvezető
női állást keres paróchián, vagy más 
kis családnál. Cím: Gyarmati, Losonc, 
Petőfi-út 73. 3—3

W l B A f i l T ,
K08Z6RVT
legolcsóbban

S f I X I É 4 é I
csak
GYŐR, D eák-u . 6.

Telefon 9-46. — Aki a , Harangszó'-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Vargha Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett, 
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győrr 
(Harangszó nyomdája.)
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I  .aptulajdono* : 
Dunántúli Luthnr-Szövetsig.

M«g|Blenlk minden visárn io .

Ingyan melléklet tanév a la tt 

*é.hatsnkénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek énhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunkI

A I t iK i i i i l
lu rk u iM -U iátk ln h li

© Y 0  R
U., PctM i-tér J.

Klöfixetéai l í r a : 
nefyedévre 1 F 28 fillé r , 

félévre 2 P 40 fü lé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r . 

Csoportos küldéssel 
10 °/a-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r . 

Postacsekkszámla: 40,624

És amint eltávozék, ldta egy embert, 
aki születésétől fogva vak vala. Ján. 9 :1.

Igen, Jézus egyik szenvedő embertől a másikhoz 
ment. De egyik csodát is a másik után vitte véghez. 
Itt megnyitotta a vakon született szemét, hogy lásson.

Miért nem cselekszik Jézus ma csodát? — kérdi 
egyik-másik ember.

De hiszen ma is tesz csodát Jézus. Tesz a test
tel is. Még pedig szívesen tesz csodát. Csak ma is 
megtörténik vele az, ami akkor megtörtént, amikor 
voltak városok, ahol nem vihetett végbe semmiféle 
hatalmas cselekedetet. „És csodálkozik vala azoknak 
hitetlenségén“ — hangzik az evangélista fájdalmas 
szava.

Ha azonban arra van szükséged, hogy Jézus 
most, a testeddel cselekedjék csodát, akkor kérd 
bizalommal, hogy nyújtsa ki kezét. De tedd hozzá 
biztonság okáért: „Csak akkor, ha ez a te neved 
dicsőségére szolgál!“  így még könnyebb Jézus szá
mára, hogy segítsen rajtad.

A legnagyobb csoda azonban az, amit a lélekkel 
cselekszik. M it érne, ha tisztára minden testet meg
gyógyítana is, de nem gyógyítaná meg a lelkeket?

Ilyen csodát pedig nap-nap mellett cselekszik. 
Legyen áldott az Isten! Nem múlik el nap Norvégiá
ban, (se Magyarországon), amikor ne mentetnének 
meg lelkek.

A vakság az, ami a lélek számára a legveszedel
mesebb.

Azért is, mert mi mindnyájan vakok vagyunk. 
Hiszen vakon jövünk a világra. Ez elmaradhatatlan 
következménye a bűnnek.

Mennyire vak a gonosztevő! Vagy a részeges! 
Vagy a parázna! Vagy a csaló! Hiszen nem látják azt, 
ami javukra szolgálna nekik.

De Istenhez való viszonya tekintetében valameny- 
nyi ember vak. Nem látják tulajdon Teremtőjüket 
és Atyjukat s Megváltójukat. Bizony, itt csak csoda 
segít. Jézusnak meg kell érintenie vak szemünket. 
Akkor kezdünk látni. Mindenekelőtt meglátjuk bűne
inket. Némelyek jóformán nem is látnak eleinte egye
bet, csak a bűneinket. Gyakran meg is zavarodnak, 
kétségbe esnek. De ez nem veszedelmes. Csak azt 
elmondhassák, amit a vakon született mondott: 
„Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.“ 

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Iff élet KibontaKoszása.
A válság felhője borong még 

mindig a világ felett. Az emberiség 
nem tud kivergődni az egymást 
emésztő harcok örvényéből. Sőt 
mindjobban belesodródik. Keresz
tyén népek tipródnak egymáson, 
müveit nemzetek döntik halomra 
századok kultúrájának drága gyü
mölcseit, a Krisztus evangéliumá
nak emlőjén felnőtt emberek öl
döklésre vadulnak testvéreik ellen 
és az államok vezetői nem tudnak 
féket vetni az önzés, hatalmasko
dás és bosszú ösztönös indulatai
nak.

De tudjuk azt is, hogy az Isten 
bölcsesége sokszor a vereség fáj
dalmain, a meghasonlás füzén és 
a csalódások keserűségein át vezeti 
jobb útra a mindig önfejű és bal
gatag emberiséget. Mi most is az

zal vigasztaljuk magunkat és a hí
vők seregét, hogy a Gondviselés a 
sok szenvedést új világ formálására 
szánta. Mert miótá csak áll ez a 
világ, új élet mindig csak a régi 
romjain épült fel. Az élet halál szü
löttje. Mikor új élet támad, vala
minek mindig el kell múlnia. Maga 
az élet azonban nem múlik el soha.

Mi állhatatosan hiszünk Isten 
bölcs világkormányzásában és bi- 
zodalommal várjuk az új élet ki
bontakozását. Sőt munkáljuk is 
azt. Munkáljuk hálával Isten iránt, 
hogy megkímélt minket a háború 
borzalmaitól és szenvedéseitől. 
Nemcsak, hanem megadta azt az 
örömet is, hogy ismét vér nélkül 
kaphattuk vissza ezeréves szép ha
zánk két évtizeddel ezelőtt elrabolt 
drága da^hiAt jpsyypnpir áldottak,

akik az örömszerzés munkásai vol
tak. Elsősorban hazánk mindenki
től tisztelt és szeretett Kormány
zója, azután a baráti nemzetek két 
kiváló- vezére, nemkülönben egész 
kormányunk és annak élén tudós 
miniszterelnökünk. Irántuk érzett 
mélységes hálánkat méltóbban és 
egyszerűbben nem fejezhetjük ki, 
mint ebben a rövid magyar fo
hászban: Áldja meg őket az áldá
sok örök szent Istene! Nekünk pe
dig adja vissza azt, amiért az öröm
ben is sajog még a szívünk: a tör
ténelmi Nagy-Magyarországot és 
abban a teljes megelégedést.

Mert mi hiszünk az isteni örök 
igazságban és ezért hiszünk Ma
gyarország feltámadásában is. Hisz- 
szük, hogy amit elcsüggedésünk 
szomorú idején vér nélkül vettek

Jézus a vakot meggyógyítja.
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él tőlünk, azt vér nélkül fogjuk 
visszakapni is. Mert ez az igazság 
követelménye. És ez az igazi 
öröm.

A felekezetközi helyzetről fáj
dalmas érzések nélkül beszélni ma 
sem lehet.

Pedig a jobb jövendő bontako- 
zása az egész magyarhoni keresz- 
tyénség őszinte és bizodalmas ösz- 
szefogását kívánná, sőt követelné.

Egyik bajunk az, hogy híveink 
a mai nyugtalan korban nem tud
ják megőrizni apáik tisztes hagyo
mányait. Ezért az egész élete és 
magatartása valami olyan formát 
ölt, amely egészen sajátságos és 
egyáltalában nem előnyös. Ennek 
az egyházi közélet is kárát vallja 
és lassanként elveszti evangéliumi 
hímporát. A most mind nagyobb 
lendülettel meginduló evangélizáló 
mozgalom talán ezt a bajt is orvo

HA R ANŐS 2 Ó

solni tudja, mielőtt még nagyobb 
kárt okozna.

Ugyancsak az evangélizáló moz
galomtól várom annak a bajnak 
orvoslását is, hogy egyházunk köz
életében minden téren csaknem 
mindig ugyanazokkal az emberek
kel és családokkal találkozunk. Pe
dig az evangélium egyháza csak 
akkor válik igazi népegyházzá, ha 
minden híve kiveszi részét az egy
házépítés szent munkájából. Kívá
natos azért, hogy a presbiteri ösz- 
szejövetel eket és a gyülekezeti na
pokat valamennyi egyházközségben 
bevezessék és így a hívek széle
sebb rétegeit kapcsolják be az 
egyházat építő munkába.

E munka megkezdése most még 
nem késő, de ha a tétlenség soká 
tart, félő, hogy előbb-utóbb a halál 
mozdulatlanságává lesz. Ha egy
két évtizeddel ezelőtt a szórványok

felkarolását ajánlottuk, most se
gítségért kiáltunk a nagy gyüleke
zetek számára. Kérem tehát mind
azokat, akiknek a dolgok intézése 
kezükben van, mentsék meg a nagy 
egyházközségeket a lassú elsorva
dástól és a belső elernyedéstől.

Ennek első módja az, hogy sza
porítsuk a munkaerőket. Minden 
egyes gyülekezetben legyen a lel
kész mellett állandó segédlelkész, 
diakonissza, vagy diakónus, aki a 
lelkésznek segít az építő munká
ban és a belmisszió minden eszkö
zével megkönnyíti munkáját.

Az egyházépítésbe fektetett min
denegyes fillér nemcsak lelki, ha
nem anyagi téren is sokszorosan 
kamatozik.

(Részlet dr. Raffay Sándor püspök 
jelentéséből.)

Kerekes Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény.

Irta : M o h i  < j c d e o n ,  Kassa.
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— Nyugodj meg, gyermekem — mondta. Szinte elkép
zelhetetlen volt ennyi gyöngédség tőle. Valahogy úgy volt, 
hogy Gáspárén saját szíve vérzését nyugtatta. — Reggelre 
minden jó l lesz!

26. A hamis tanú.
Lenn a vártömlöcben lassan jártak a napok, mintha ól

mot kötöttek volna lábukra. Nappal, éjjel között nem volt 
különbség. Ügy keresztül-kasul zavarodott minden, mint a 
futó víznek habja. Lassan hömpölyögtek a pillanatokból össze
állt perchullámok. Hol aludtak a rabok, hol meg éberré riad
tak. A kis olajlámpa egykedvű sercegése nem jelentette be 
az új reggelt, csak azon látták, hogy odakíinn megint felkelt 
a nap, ha bejöttek az őrök. Korbáccsal kezükben, rúgásra kész 
lábbal kenyeret hajítottak oda a sziklasír halottainak. A delet 
megint az tudatta, hogy újabb elítéltet láncoltak közibük.

Egy reggel a kenyérosztáskor leoldották az egyik lel
készt és elvitték rövid időre. Kevéssel utána másodikat, har
madikat hajtottak ki.

— A gömörieket viszik! — súgta oda Bálint úr Zsedé- 
nyinek. — Még rám is sor kerül.

Jóformán ki sem mondta sejtését, máris ott termett mel
lette egy porkoláb s megrugta. •

— Előre — mordult rá —, m it bámészkodói?
Bálint úr boldog érzéssel vette, ahogy mázsás béklyói 

lehulltak. Nyújtózkodva állt fel, de a korbács végigölelte hátát 
és vége csattanó, sebző ütéssel tapadt ruhátlan nyakára. 
Bálint úr felszisszent.

Megindultak azon az úton, amelyen tegnap előtt vagy 
tán több hete, hónapja lejöttek. Olyan réginek látszott min
den, mint azelőtt volt. Úgy tűnt neki, hogy soha nem is volt 
szabad. A lépcsőfordulónál napfény visszaverődő világa várta. 
A tisztelendő úr teli tüdővel szívta az Isten áldott levegőjét 
és tágult szemmel csodálta a nappal világosságát.

Őre türelmetlenül döfködte oldalba korbácsa nyelével.
— Gyerünk — fent várnak!
Ugyanabba a terembe került, amelybe még szabadon és 

ügye igaz voltán érzett szilárdságában bizakodva lépett. A 
hosszú asztal, meg a kicsi, a fal mellett változatlanul állottak. 
A titkár szava fogadta. .✓ ’uttí»™

—■ Kerekes Bálint, Régeczről — jelentette és toOT^zora- 
kozottan nyomta szájába. Balszemével Kollonicsr^Pislogcf^j 
amint a szokásos vádat olvasta. I  —

— Még mindig tagadod? — nézett Bálintra, ,

— Ártatlan vagyok! Gyötréssel nem tudtok hazugságra 
késztetni.

— Á llj elő M ihály! — intett Szelepcsényi. Kerekes tiszte
lendő úr eddig észre sem vette. Kelio mellé kuporodva ült egy 
alacsony széken. Ijedten á llt fel, mintha megütötték volna, 
m ikor nevét szólították.

— Ismered ezt az embert? — fordult hozzá az érsek.
— Ismerem, a régeczi prédikátor. — Mihály nem nézett;. 

Bálint úrra. Olyan volt, m int az alvajáró.
— Gyalázta a k irá lyt, a katolikus vallást és a misét?
— Igen.
— Ö tüzelte fel a nógrádi béget?
— Igen.
Szelepcsényi Bálint úrra mutatott.
— Bűne be van bizonyítva.
De ekkor a tisztelendő úron hirtelen változás ment végbe. 

Azok a kínos, hosszú órák ott a föld alatt most törtek elő 
belőle. Erős teste megrázkódott, nyaka megingott. Szemei 
fájdalmas lobogással gyultak ki, szinte világítottak. Bálint 
úrnak egész lénye élt a szemében. Az a két nagy szürke tükör 
úgy mutatta, mint a nyitvahagyott ablak, mi megy végbe a 
szívében.

— Hazugság! — szava úgy dörgött, mint a villámok út
jelző földöntúli megrázkódtatása. — Minden szó hazugság!

Lelkében égő, kavargó hullámok tornyosultak. Azok 
feszítették mellét, azok tették szavait fenségessé.

— Hazugság — hömpölygőit végig a termen szava ismét.. 
Szelepcsényi hökkenve dőlt hátra. Kollonics előrehajolva f i 
gyelt. Kelio már in tett a katonáknak. Lapsánszky pedig ijed
tében majd elnyelte tollát. A védőügyvédek érdeklődve néz
tek fel.

•—■ Ezzel a himpeilérrel -— mutatott Mihályra — akartok 
ellenem — nyomta meg a szót — vádaskodni! Az egész vár
megye leghitványabb embere: Hazudik, csal, gyilkol. Szóba 
senki sem áll vele.

Mindenki, mint egy ember fordult a gazda felé. Mélyen 
hajtotta le az fejét, vállai közé húzva. Földre mentette tekin
teteiét a sok kíváncsi szempár elől. Ügy érezte, hogy a figye
lők tüzes nyilakat lődöznek beléje, melyektől felpattogzik bőre 
s belátnak leikébe, a legmélyére, ahol gaztetteit őrzi csendben, 
titkon. Meg sen mukkant. Az egész ember egy nagy, bűnös 
önvallomás volt.

— Ezzel semmit sem bizonyítanak be — kiáltotta a tisz
telendő úr s szavai oly erővel törtek útat a jelenlevők szívébe, 
ahogyan csak az igazság tud hódítani.

— Igaza van! — hallatszott a védők asztalától.
Csend! — ugrott fel az érsek. Magas, hatalmas alakja

t uralgAlni látszott az egész termen. — Neked nincs jogod 
vádiModni! — Rivallt a vádlottra. — Te pedig állj ki kö- 

miZémjiff — nézett a gazdára. (Folytatjuk)1
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Hangok a szórványból.
Irta: Koren Emil.

Legtöbbször nagyon halk hangok ezek. 
Akik adják, sokszor bizony már bele
fáradtak a kiáltozásba s azoknak, akik 
a parton — az egyház nagy gyülekeze
teiben — állanak, csak halk zsongás ez 
az életért való kiáltás, ami messze a ten
ger felől jön: — az egyház szórványai
nak tengere felől. Pedig ebben a tenger
ben evangélikus életek fulladnak meg. 
Mentésre várnak a hajótöröttek. A men
tőcsónakok sokat kockáztatva már el
indultak. Óh, bár az egek Ura megál
daná a mentést!

Talán erős a hasonlat, de sokra mu
tat. Megindultak az egyház munkásai 
a szórványok tengere felé. Néhol kicsiny 
tutajokat találnak, rajta kis csoport. Se
gítséget várnak. Népes szórványgyüle
kezetek ezek. Máshol felnyújtott kezek
kel várják a mentőövet. Húzza őket a

nehezen tud belehelyezkedni. Ennek az 
embernek csak munkaterülete a föld, 
ahol lakik.

A lelkész, akit Jsten a szórvány gon
dozására hívott el, eleinte idegenül áll 

I ezen a földön. Fohászkodva sóhajt s 
nekiindul a vidéknek. Gyalogol, kerék
pározik, lovagol, szekerezik, motoron ül, 
vonaton zötyököl, autóbuszon izzad s 
lassan megismeri a híveit. Elbeszélget 
velük mindennapi gondjaikról, örül az 
örülőkkel és vigasztalja a bánkódókat. 
Megnyílik előtte a szórvány- 
lélek. Megérzi hivatásának 
súlyát. Számára missziói te
rület a föld, ahová került.

Mindenkinek — hívőnek 
és lelkésznek egyaránt — 
teremhet a szórványterület, 
a szórványhelyzet kísértést 
is, de hitet is.

Kísértés a hívőnek, mert 
elhagyatottnak érzi magát, 
egyre jobban hat rá a

lélek minden elhagyatottságában is temp
lomot tudott építeni. N-ön egyetlen em
ber szilárd hite egy népes családot tar
to tt meg evangélikusnak. És így tovább.

A szórványlelkészek pedig éveknek 
és sok-sok fáradságosan megtett km-nek 
tapasztalataként tehetnek boldogan bi
zonyságot, hogy bizony érdemes volt. 
Mert nem egyszer előfordult már, hogy 
egyetlen gyermeknek rendszeres h itok
tatása egy család megtérését eredmé
nyezte; hogy a rendszeres kszállások

A romok eltakarítása után majd új élet kezdődik. Finn őrszem.

Képszemelvény az 1941-es Harangszó Naptárból. Képszemelvény az 1941-es Harangszó Naptárból.

mély, a tenger, a környezet, más fele
kezetek. Egyedül maradt szórványevan- 
gélikusok ezek. Máshol tehetetlen, moz
dulatlan testek úsznak a vízen. Nincsen 
rajtuk az élet jele. A tenger, a többség 
magába vette őket. Az egyház élő szór- 
ványhalottai ezek. Elhidegültek tőlünk, 
egyházunk számára megölte őket a re- 
verzális, az áttérés.

A hangok után megyünk s szeret
nénk néhány képet bemutatni onnan, 
ahonnan jönnek a kiáltások: a szőrvá- 
nyokból.

A szórványterület.
Sokszor igen nagy terület ez. Van, 

ahol csak egy járás, de van, ahol három 
vármegye. Néhol a szórvány a templom
tól csak négy-öt km-re van, de van, ahol 
220 km-re. Néhol a lelkésznek csak egy 
jó séta a szórványgondozás, néhol azon
ban 5 órahosszat együltében kell moto
rozni, míg eléri szórványhíveit.

Van, aki őslakos a szórványban. Év
tizedek óta o tt lakik, apja-anyja is ott 
éltek. Ennek az embernek otthona a 
föld, ahol lakik.

Van, aki nemrég került oda. Idegen, 
szokatlan neki a környezet, legtöbbször

másvallású környezet. Evangélikus temp
lom hiányában más felekezet templomá
ba megy, vagy egyáltalán nem megy 
templomba s megindul az egyháztól való 
elhidegülés útján.

Kísértés a lelkésznek is. Két évi szór
ványgondozás alatt kerek 15.000 km-t 
jártam be tanyai, ill. községi szórvá
nyokban. Túlnyomó részben 1—2 gyer
mek hitoktatásáért, egyedülálló evangé
likus családok meglátogatásáért, kicsiny 
csoportok lelkigondozásáért. Közben be
ragad az ember a sárba, defekt éri a 
motort, a por ellepi a tüdejét, átizzadja 
minden ruhadarabját az autóbuszon, v i
harba kerül a pusztán, ahol egyetlen fa 
sincsen menedékül s mind e közben ott 
áll a kísértő mellette s folytonosan a 
fülébe duruzsolja: hát érdemes?... hát 
érdemes?. . .

A szórvány az elhagyatottság és re
ménytelenség területe.

De a szórvány Krisztus hit-termő b i
zonyságtételeinek a területe is.

A magáramaradottság sokaknak meg
acélozta már a hitét. Másoknak táma
dása csak megkeményítette az egyház
hoz való ragaszkodást. M-on 90 buzgó

nyomán összeforrtak a kicsiny közössé
gek; hogy az elhagyott szívek újra föl- 
melegedtek s a Szentlélek tüze fellob
bant it t  is, o tt is.

A bányai egyházkerület 
közgyűlése.

A bányai egyházkerület képviselői 
szeptember 12-én gyűltek össze Buda
pesten, a folyó évi rendes közgyűlésre. 
Előző számunkban már h írt adtunk 
arról, hogy a kerületi Luther-Szövet- 
ség szeptember 10-én tartotta közgyű
lését. A kerületi lelkészegyesület, W olf 
Lajos elnökletével, szeptember 11-én ülé
sezett. Az egyházkerületi gyámintézet is 
11-én tartotta közgyűlését Tomcsányi
V. Pál és Sárkány Béla elnöklete alatt. 
Az előértekezlet után a kerületi Luther 
Szövetség vallásos estje volt a Deák-téri 
templomban, melyen Zászkaliczky Pál 
fó ti esperes a Közösségek jelentőségé
ről tartott előadást. Este Pesthy Pál ke
rületi felügyelő adott vacsorát a kerület
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vezetői és tisztviselői tiszteletére. Szep
tember 12-én a Deák-téri templomban 
tartott gyámintézeti istentisztelet vezette 
be a közgyűlés munkáját, melyen Kiss 
György kiskőrösi lelkész hirdette az Igét. 
A kerületi közgyűlést dr. Pesthy Pál fe l
ügyelő emelkedett hangú beszéddel nyi
totta meg, melyben egy elmúlt nehéz 
esztendő megpróbáltatásairól emlékezett 
meg és Erdély északi részének és a 
Székelyföldnek visszatérése felett fejezte 
k i az egyházkerület benső örömét. A 
közgyűlés nagy lelkesedéssel ünnepelte 
országgyarapító Kormányzónkat és előt
te, valamint Teleki Pál gróf miniszter- 
elnök és Csáky István külügyminiszter 
előtt üdvözlő táviratban fejezte k i hálá
ját és örömét.

D. Raffay Sándor püspök terjesztette 
azután elő közel két óráig tartó jelen
tését. A jelentésből egyes részeket eb
ben a számunkban közlünk. A jelentés

az 1941. évi H a r a n g s z ó - N a p -  
t á r  . Immár 4. éve indul útra, hogy 
igehirdetője, tanítója, szórakozta
tója legyen az evangélikus csalá
doknak.

Hogy a Harangszó-Naptár mit je 
lent egyházunkban, azt az mutatja, 
hogy évről-évre nagyobb példány
számban kell kiadnunk. Hazai egy
házunk legnagyobb példányszámú 
és elterjedettségű nyomtatványa.

teljesen részletes képet rajzolt az egy
házkerület életéről, helyzetéről és jövő
beni feladatairól. Tüzetesen jellemezte 
az állammal való viszonyt, a felekezet- 
közi helyzetet, a szektakérdést, az evan- 
gélizáló mozgalmat, majd ismertette az 
egyházmegyék közgyűléseit, belső életü
ket és fejlődési fokozatukat. A jelentés 
azután egybevetette az egyes egyház
megyék életében figyelemreméltó jelen
ségeket. Hangsúlyozta, hogy mindenütt 
szükség van a munkaerők szaporítására. 
Szólt a belmissziói munka fokozásának 
szükségéről. Végül az új vallástanítási 
tankönyvek ügyét sürgette s ezután sze
mélyi változások sora zárta a jelentést.

A kerületi közgyűlés kimondotta, 
hogy a püspöki állandó székhelyet Bu
dapesten, a pesti egyház kebelében ál
lítja  fel, mely egyház a megfelelő püspö
ki székházat már meg is szerezte.

Az új, rendkívül gazdagtartalmú 
Naptár terjedelme és ára a régi.

A gyülekezetekbe szánt csoma
gok küldését a napokban meg
kezdjük. A Naptár kapható lesz 
minden lelkészi és tanítói hivatal
ban.

Á ra  50 f i l l é r .  Egy címre 
való küldés esetében 62 fillér.

Rendelje meg k i-k i mielőbb!

A parasztkollégíum.
Mindinkább erősödik a meggyőző

dés, hogy csak az az ország életképes, 
melynek népe fajilag egy. Magyarorszá
gon ezt megvalósítani nem lehet. Más 
mód nincs, mint a vezetést biztosítani 
a magyarnak. Főként a parasztság őriz
te meg, bár öntudatlanul, tiszta magyar
ságát. Néki azonban vezetőkre van szük
sége, akik fölrázzák s rávezessék arra 
az útra, mely kivezet a mai nyomorúsá
gukból egy tiszta, szép jövő felé. E ve
zetőknek elsősorban a parasztságból kell 
kikerülni. Azonban aki vezetni akar, an
nak széles látókörrel és tisztánlátással 
kell rendelkezni. Ezt pedig csak a tanu
lás adja meg. Minden időkben akadtak 
szép számmal, akik lerázták magukról 
a szegénység szorító karja it s az isko
lákon keresztül felemelkedtek a paraszt
ságból magasabb társadalmi osztályba. 
Ezek aztán nyomtalanul eltűntek. Még 
csak példa sincs rá, hogy ezek közül 
akadt volna egy is, aki erőteljes moz
galmat indított meg a parasztság érde
kében. Ép ezt az eltűnést, a középosz
tályba való beolvadást van hivatva meg
akadályozni a Parasztkollégium. Nem 
politikusokat akarnak i t t  nevelni, akik 
majd hatalmas szónoklataikkal egy tá
borba tömörítik a népet, hanem gya
korlati vezetőket. A Kollégium vezető
sége sok ismeret megszerzését tette le
hetővé a résztvevők számára. Módot ad 
az utazásra, a köizvetlen tapasztalat gyű j
tésére, nyelvek tanulására. Az irányítást 
előadásokban a legkitűnőbb mai paraszt
írók nyújtják.

A parasztkollégiumról, az oda való 
bejutásról készséggel ad felvilágosítást 
az intézet vezetősége (IV. Királyi Pél-u.
12. szám).

Ö RÖ M ÉNEK
ERDÉLY EGY RÉSZÉNEK FELSZABA

DULÁSA ALKALMÁBÓL.

Dallam: Mind jó, amit Isten tészen.

1. Melegen süt a nap fénye, 
Oszladozik a setét,
Mely belepte sok-sok évre 
A magyarok szent egét.
Van igazság,
Örüljünk hát!
Jó az Isten mihozzánk,
Az ellenség bárhogy bánt.

2. Két évtized sóvárgása 
Rabláncok közt vajúdott,
Sírva nézett fűre, fára,
Szebb jövőről álmodott.
Nem hiába

. Volt az álma,
Újra éled a magyar,
Isten vele jót akar.

3. lm ’ vér nélkül jö t t  most vissza 
Kincses Erdély egy része,
Lelkünk örömborát issza,
Nem remegünk már félve.

íDe^fai^foíf minket 
o templom és ő s  iskola . . .

a  kolozsvári nag? ünnepen "©ásárhelyi Sános erdélyi ref. 
püspöl* ezekkel a szavakkal köszöntötte K orm ányzónkat:

„Gt m i k ih a lló  fejedelmeink teremtették meg Srdély arany- 
korát. ISocskay bátorsága, ISethlen okossága, Rákóczi mély hüe 
egyesül abban a bölcseségben, m ellyel Tőmélfóságod kiragadta  
a kalálból a történelmi m ag tar nemzetet és elindította a szen
vedő Srdélyí is azon az utón, m e lt hitünk szerint Srdély arany- 
korához vezet. —  S  44 csatában dicsőséggel küzdő ÍSethlen 
Gábor a megtartásunk jeléül jelölte meg a templomot és az 
iskolát. Selentem Tőméltóságodnak, hogt megtartottuk a templo
mot és az iskolát és nehéz idők próbái között megtartott minket 
a templom és az iskola. — Srdély i hagvománv az is, hogy 
nagylelkű fejedelmeink mellett erényekben gazdag fejedelemasz- 
szonyok állottak. 9gy tekintünk m i a Tőméltóságu (Asszonyra 
és köszönjük azt a példaadást, mellyel erőforrás volt a m i igazi 
magyar asszonyaink szám ára.“

Svangélikus népünk 1 "öésd jól a szivedbe ezeket az arany
szavakat és tartsd meg a templomot és az iskolát, hogy megtart
son téged is a templom és az isko la !

M e g / e l e n í
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Hálát adunk 
Nagy jó  Urunk,
Jó Istenünk Teneked,
Hogy ezt érnünk engedted!

4. Szép nyárutó szelíd napján 
Imádságunk Feléd száll,
Aki ezer évnek útján 
Mindeddigien megtartál.
Áldjuk neved,

Jótettedet
Nem feledjük el soha,
— Sorsunk már nem mostoha.

5. Lassan-lassan visszatér majd 
Hazánk minden rab tája,
S újra teljes lombokat hajt 
Ezer évünk nagy fája.
Hiszünk benne,
Segíts erre,
Koronázd meg hitünket,
S napunk már le nem tűnhet!

6. Azoknak a véreinknek,
Kik még rabok maradtak,
Fogyó hitét erősítsd meg,

Hadd tudják, hogy jő a nap, 
Amikoron 
Mind boldogon 
Kebelünkre jöhetnek,
S nem lesz vége örömnek.

Imre Sámuel.

A Luther-Társaság 
irodalmi pályázatai 1940.

i.

A Luther-Társaság pályázatot hirdet 
Kis János költő és püspök életrajzára. 
A pályamű az „Egyházunk Nagyjai“  cí
mű sorozatban fog megjelenni.

A pályaműnek Kis János költői, írói 
és egyházi munkásságát kell az életrajz 
keretében szemléltetnie és jelentőségét 
mérlegelnie. Nem szakértekezést vár a 
Társaság, hanem ismertető és méltató 
pálya- és értékrajzot, a jelenleg rendel
kezésünkre álló forrásanyag felhasználá
sával, hogy az értelmiség, de a nép fia is 
lelki haszonnal olvashassa.

Terjedelme mintegy 5 (öt) nyomta
to tt ív lehet. Jutalma 300 pengő. A győz
tes pályamű a Luther-Társaság tulajdo
na marad. A jutalmat csak feltétlen ér
tékű mű kaphatja meg.

A pályaművek gépírással másolva, ív
nagyságban, a Luther-Társaság egyházi 
elnökénél (Budapest, VIII., Ulíői-út 24.) 
jeligés levéllel 1940. december 31-ig nyúj
tandók be. A győztes pályamű a Luther- 
Társaság tulajdona marad.

Kelt Budapesten, 1940. szeptember 10.

D. Kovács Sándor
a Luther-T ársaság  egyházi elnöke.

Dr. Fabinyi Tihamér
a L uther-T ársaság  világi elnöke.

ii.
A Luther-Társaság pályázatot hirdet 

evangélikus szellemű vallásos népies 
iratra. Formája lehet elbeszélés, színmű, 
vagy valamely korunkat érdeklő kérdés 
népszerű ismertetése; lehet történelmi 
életkép vagy rajz, élvezetesen megírva. 
A költői mű hőse lehet történelmi alak 
is, azonban a szerzőnek a hős rajzolá
sában a történelmi hűségtől eltérnie nem 
szabad. Általában feltétel, hogy a pálya
művek az evangélikus öntudat emelését 
szolgálják. Lehet verses elbeszélés is.

Terjedelme mintegy 3 (három) nyom
tatott ív lehet. Jutalma 150 pengő. A

Egyházi énekeink 

múltjából.
XVII.

40. zsoltár 4, 6, 10, 11.
A magyar reformátorok — mint 

mondtuk — végigélték a német refor
máció kivirágzását, bevonult a német 
népének templomba, beteljesedett a né
met nemzeti istentisztelet. A reformá
torok ezt akarták itthon is megvalósí
tani. A zsinatok elég korán foglalkoz
tak az együttes énekléssel. Kimondták, 
hogy a nép éneke az istentisztelet lénye
ges része, tősgyökeres magyar éneklés
ről álmodoztak, teljesen ki akarják kü
szöbölni a régi egyház énekeit. Ez a tö
rekvés irányítja az egyház-szervező re
formátorokat, az énekszerzőket, az éne
keskönyv szerkesztőket: magyarrá tenni 
a hazai reformációt énekeiben is. Innét 
magyarázható, hogy Luther 11 énekén 
kívül más idegent nem vettek fel, a 
cseh-latint egyelőre „tűrték“ .

A Szegedi 1569-es énekeskönyvének 
tartalma beszél: 131 ének közül 11 a 
Lutheré, 5 Weissetől való, más idegen 
nincs a könyvben; 115 a magyar ének 
részben magyar dallammal. A latin nó
tajelzésű dallamok származása kétes. Van

Erdélyi estet rendezett a Budapest
III. kér. Evangélikus Egyházközség I f 
júsági Luther-Szövetsége szeptember 
22-én délután, temploma alagsori nagy
termében a következő műsorral: Szózat. 
Közének. Megnyitót mondott Danhauser 
László. Bartók: Este a székelyeknél, Ko
dály: Székely keserves, zongorán já t
szotta Sulyok Imre. Áprily: Irisorai
szarvas, szavalta Guoth Kálmán. Erdély-

győztes pályamű a Luther-Társaság tu
lajdona marad. A jutalmat csak magá
ban is értékes mű kaphatja meg.

A pályaművek gépírással másolva, ív
nagyságban a Luther-Társaság egyházi 
elnökénél (Budapest, VIII., Ullői-út 24.) 
jeligés levéllel 1940. december 31-ig nyúj
tandók be.

Kelt Budapesten, 1940. szeptember 10.
D. Kovács Sándor

a Luther-Társaság egyházi elnöke.

Dr. Fabinyi Tihamér
a Luther-Társaság világi elnöke.

a könyvben: 11 karácsonyi, 8 húsvéti, 
2 áldozói, 4 pünkösdi, 7 vasárnapi, 17 
úrvacsorái, 2 vasárnap délutáni, 8 haza
fias, 8 a bálványimádók ellen, 5 hálaadó, 
6 halotti, 1 betegségben, 1 panaszolko- 
dásban és 11 vegyes tartalmú ének. ösz- 
szesen: 91 ének +  40 zsoltár =  131 
ének.

Luther kilenc zsoltárjából három van 
Szegedinél:

1. 130. zsoltár: Bűnösök, hozzád kiá l
tunk. (1524.)

2. 46. zsoltár: Erős várunk nékünk . . .  
(1531.)

3. 12. zsoltár: Ó Ür Isten, tekints hoz
zánk. (1524.)

Kimaradtak:
4. 104. zsoltár: Die beste Zeit im Jahr 

ist m e in ... (1543.)
5. 122. zsoltár: Ha Isten nem volna 

velünk (1524.) Tranovszky 433.
6. 138. zsoltár: Boldog férj, ki Istent 

fé l i . . .  (1524.) Tranovszky 390.
7. 67. zsoltár: Isten, könyörülj ra j

tu nk . . .  (1524.) Tranovszky 397.
8. 14. zsoltár: Szívéből szól a balgq- 

tag . . .  (1524.) Tranovszky 429.
9. 68. zsoltár: Míg csak élünk min

denütt. . .  Szilfás Ujf. Halotti Énekek, 
1598. 1—2. lap. (1524.)

A 8. számút kivéve, mindnek saját 
dallama van, a 8. dallama: Bizony meg- 
lészen az idő.

ről előadást ta rtott: dr. Bá; kúti Dezső 
igazgató. Erdélyi dalokat énekelt: Bog
dán Gyuláné, zongorán kísérte Sulyok 
Imre. A hazatért Erdély, (v.'.ítettképes 
előadás): Schulek Dóra. Zárszót mondott 
Mohr Henrik alesperes. Himnusz. Köz
ének. — Az ünnepély bevételéből az i f 
júság egy erdélyi evangélikus gyüleke
zetnek nemzeti lobogót vásárolt,

Hogy a magyar származású éneklés
ről való föltevés nemcsak terv volt, mu
tatja az alábbi két dallam, mely az Ó Ür 
Isten, tekints hozzánk szövegére kelet
kezett. Az első a debreceni ref. énekes
könyv 1778. kiadásából való (76), a má

sodik a „Debreceni Schola estvéli kö
nyörgésé" -nek 1672-ben nyomtatott egyik 
példányához fűzött kéziratos dallamgyüj- 
teményéből való. Így énekelték a T i
szántúl a Luther énekét:
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Apró történeteic .

Az én igém nem tér vissza 
ü resen  . . .

Sipos Juliska, akkor még szegény 
pesti szolgálóleány, egyszer Székács Jó
zsef püspök igehirdetését hallgatta, aki 
az árvák elhagyatottságáról beszélt. Lel
kében megmaradt az Isten figyelmezte
tése az árvákkal szemben való köteles
ségről és Pápán értékes házát a gyüle
kezetnek hagyományozta árvák men- 
helyéül. Vajha a mai kor gyermekén így 
fogna az Isten beszéde!

Erdély két gyermekmarttrfa

Erdély visszatért részéért nem fo ly t 
vér. Nem kellett senkinek a magyarsá
gáért meghalni. Két gyermek mégis az 
életét adta oda. M ikor Kolozsvárról k i
takarodtak már a románok, a felszaba
dulás első órájában rohanó emberek ez
rei, zászlót hozó férfiak, virágot szóró 
asszonyok rohantak a Mátyás király-tér 
felé. Félórája még leszaggatták a piros- 
fehér-zöldet a kivonuló románok és az 
egyik külvárosban véresen, átlőtt szívvel 
ott feküdt két magyar gyerek. Egyik fiú  
volt, másik leány. Tizenkét évesek mind 
a ketten. És az volt a bűnük, hogy ma
gyar ruhában látták meg őket reggel 
hat órakor a regáti katonák. A szenvedő 
Erdély fővárosának utolsó mártírjai, két 
magyarruhás átlőtt szívű drága gyermek, 
tisztelgünk előttetek!

I f j ú s á g u n k é r t !
Egyházkerületeink püspökei szeptem

ber 29-én, vasárnap az Evangélikus Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületi (KIÉ) mun
ka javára offertórium tartását engedé
lyezték. Ez a tény is kifejezésre juttatja  
azt, hogy egyházunk vezetősége rend
kívül nagy súlyt helyez az ifjúsági mun
kára. Egészen bizonyos, hogy egyhá
zunknak minden öntudatos tagja csak 
helyesléssel és megbecsüléssel viseltetik 
ez ügy iránt. Hiszen a jövőről van szó. 
Egyházunk jövőjéről, amely attó l függ, 
hogy milyen lesz egyházunk ifjúsága.

A világ ezerféle hatással és célkitűzés
sel közeledik az ifjúságunk felé. A világ 
urának, a Sátánnak is kész a programm- 
ja az ifjúság megnyerésére. Krisztus egy
háza szintén sorompóba állítja a maga 
erőit.

Nagy megmozdulásokra, erőteljes, 
határozott munkára van szükség, hogy 
egyházunk ifjúsága elfoglalja ősei he
lyét. Sz ük s ég  van e r ő t e l j e s  e v a n 
g é l i k u s  i f j ú s á g i  ú j s á g r a  a ponyva- 
regények embermagasságú osztagai kö

zött. Oda kell adni ifjúságunk kezébe az 
egyház örökkévaló izenetét, a lélek fegy
verét

S z ü k s é g  v a n  o l y a n  t á b o r 
h e l y e k r e ,  ahova ifjúságunkat össze- 
gyüjthetjük és közös együttlétben erő
síthetjük testét és lelkét és felkészít
hetjük a jövő feladatainak elvégzésére.

S z ü k s é g ü n k  v a n  i f j ú s á g i  
o t t h o n o k r a ,  ifjúsági házakra, az 
ifjúsági munka műhelyeire.

M i n d é h e z  s z ü k s é g ü n k  v a n  
p é n z r e .  Szeptember 29-én, az ifjúság 
vasárnapján minden evangélikus ifjú tó l, 
öregtől, nőtől csak 10 fillé rt kérünk. 
Ezek a tízfillérek segíthetnek bennün
ket egyházépítő céljaink megvalósításá
ban.

De minden pénz mellett felelősséget, 
munkát és főleg i m á d s á g o t  k é 
r ü n k  egyházunk tagjaitól.

Isten ezt a világot az ő fiain keresz
tül akarja megmenteni. S e g í t s ü k  
e g y m á s t !

Az evangélikus KIÉ központja.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T

Sohasem  elég.

Szeptember 29. A megtérésből. Máté 
3 : 17. A Biblia tanítását nem jó l érti az, 
aki azt mondja, hogy egyszer kell meg
térni s akkor eleget tettünk az Űr Jézus 
felszólításának, aki ezzel kezdte prédi
kációját: Térjetek meg. Senki sem mond
hatja ezt: Én már megtértem s ezzel 
egyszer és mindenkor eleget tettem Üd
vözítőnk figyelmeztetésének. A megtérés
nek állandó folyamatnak kell lenni éle
tünkben. Egyszerűen azért, mert nincsen 
közöttük csak egy igaz is. Rom. 3:10. 
Nem szabad elfelednünk, amit Luther h ir
det 95 tételének első pontjában: M ikor 
Urunk Üdvözítőnk azt mondotta: Térje
tek meg, akkor azt követelte, hogy 
egész életünk megtérés legyen.

Szeptember 30. Az imádságból. Efe- 
zus 6 :18. Az állhatatosság, a kitartás 
megtermi a maga gyümölcsét. De ha el
lankadunk, kedvünket veszítjük, sikerre 
nem számíthatunk. Az apostol az imád
ságban is kívánja az állhatatosságot s 
arra is figyelmeztet,hogy szüntelen, min
den időben imádkozzunk. Senki se 
mondja azt, hogy eleget imádkoztam, s 
a kérésem még se le tt meghallgatva, ha
nem fáradhatatlanul zörgessen a kegye
lem ajtaján, mert Jézus ezt Ígéri köve
tőinek: Aki kér, mind kap és aki keres, 
talál, a. zörgetőnek megnyittatik. Máté 
7:3.

Október 1. A harcból a Sátán ellen. 
Efezus 6 :11—12. Minél hatalmasabb az 
ellenség, annál jobban fel kell készül
nünk a harcra, a védekezésre. A Sátán 
támadásai csupa ravaszság és álnokság. 
Nem kímélte meg Urunkat sem, akit a 
pusztában háromszor is megkísértett. Pál 
apostol az oroszlánhoz hasonlítja, mikor 
így jellemzi őt: Körüljár, ordít s keresi

azt, akit elnyelhessen. Ilyen veszedelmes 
ellenséggel szemben sohasem lehet elég 
a harcra, a védekezésre való készülődés
ből. Szent igéink intésére figyeljünk: 
öltözzétek fel az Isten minden fegy
verét.

Október 2. A belső ember szerint 
való gyarapodásból. Jakab 1 : 22—24. 
Nagy súlyt helyezünk arra, hogy gyara
podjunk földi javakban, tekintélyben. 
Szinte nem tudunk szabadulni attól a 
gondolattól, hogy sohasem elég a pénz
ből, a vagyonból s mint legfőbb célt 
tekintjük azok megszerzését. Amikor 
azonban a lelkiekről van szó, gyorsan 
azt mondjuk, hogy elég. Az igét meg
hallgatjuk, de annak megtartásáról el
feledkezünk. Az Igének tükrében nem 
vizsgáljuk életünket. Pedig, ha abba 
beletekintenénk, akkor látnok azt, hogy 
mennyire kell még gyarapodnunk a bel
ső ember szerint.

Október 3. Isten országa keresésé
ből. Máté 6 :33. Isten országa nem evés, 
vagy ivás. Sokkal több. Igazság, békes
ség és Szentlélek által való öröm. Róm. 
14 : 17. Jézus arra tanít, hogy soha nem 
lehet elég a fáradságból, munkából, amit 
Isten országáért teszünk. A kereskedő 
mindenét odaadja a drágagyöngyért. 
Elindul a keresésére s m ikor megtalálja, 
mindenét eladja, hogy megvegye azt. 
Az Isten országát is keresni kell. Nem 
lehet azt mondani, hogy it t  van, vagy 
ott van. De aki hallja az Ür intését: 
Keressétek először Isten országát, meg
érzi azt, hogy a legnagyobb boldogság, 
mikor sohasem elég nekünk Isten orszá
gának a keresésé.

Október 4. Az odafelvalókkal való tö
rődésből. Kolossá 3 :2. A törődés több, 
mint a keresés. A törődés annyit jelent, 
hogy nehéz munkára, verejtékezésre, le
mondásra is készek vagyunk. A szent 
Ige: Az odafelvalókkal törődjetek, nem 
a földiekkel, éppen azt akarja kife je
zésre juttatni, hogy többre legyünk ké
szek akkor, mikor az odafelvalókról van 
szó. Keressük a földieket, de a mennyei
ekért soha sem legyen elég az áldozat
ból. Mint Luther mondja diadalénekében: 
Kincsünk, életünk, Nőnk és gyermekünk 
Mind el vehetik, M it ér az őnekik! Mienk 
a menny örökre.

Október 5. Elég néked az én kegyel
mem. II. Kor. 12 :9. A keresztyén érzi 
gyarlóságát, bűneinek súlyát. Szabadul
ni akar a nyomasztó teher alól. Harcol, 
küzködik, nyugtalan a lelke, ostromolja 
Isten trónusát. De hasztalan. Sohasem 
elég. De ne is legyen elég. Mert csak 
egy elég. Amit az Ür mond: Elég néked 
az én kegyelmem. Ez a kegyelem pedig 
a „sohasem elég“ -ből eleget csinál. Mert 
az én erőm erőtlenség által végeztetik 
el, ezt mondja az Ür.

Lie. Fizély Ödön.

M o so lyo g ju n k .
A 48-as szabadságharc idején azt 

mondta egy székely honvéd: Ha k ifo 
gyunk a golyóbisból, elővesszük Bem 
apót. Van abba golyóbis kicsi is, nagy 
is, annyit lőttek bele.

Kis erdélyi gyermek nézi a későn érő 
szilvát. „Édesanyám, milyen szilva ez?“ 
— „Ez fiacskám, kékszilva.“ — De ak
kor mért veres?“ — „Azért veres, mert 
még zöld.“
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K A R C O L A T O K

Mintfia keszüenénlt
megérteni az idők je lét! Innen is, 
onnan is arról érkeznek hírek, hogy 
a régi hírhedt zászló- és egyéb 
szentelési sérelmek szűnőben van
nak.

Kezdik megérteni az illetékesek, 
hogy Isten nem az egyformaság
nak, hanem az egységnek Istene 
s hogy a keresztyén egyházaknak 
erősen össze kell fogni a közös el
lenség ellen.

Vasmegyéből, Győr megyéből és 
Pestmegyéből egyszerre jelentik, 
hogy a római katolikus és evangé
likus egyház papjai együtt áldot
tak meg zászlót és kultúrházat.

Olyasmi ez, aminek mindnyájan 
örülhetünk!

H E T I  K R Ó N I K A
Hétfőn György angol király rádió

beszédet mondott. Hangoztatta, hogy a 
harcot folytatni kell. — Anglia új tűz
fészket akart előkészíteni Görögország
ban. — London fe lett egyre erősödnek 
a német támadások. Már a királyi pa
lota is megsérült. Anglia óráról-órára 
várja a német partraszállási kísérlet 
megindulását. — A japán csapatok be
nyomultak Indokinába. — Az olaszok 
hevesen támadnak Egyiptomban. Ez nem 
Egyiptom, hanem az ott harcoló ango
lok ellen irányul. — A spanyol belügy
miniszter Berlinben járt fontos meg
beszélés céljából. — Ribbentrop Rómá
ban fontos megbeszélést folytat a Dúcé
val és Cianoval az általános újjárende- 
zés kérdéseiről. — Bulgária Dobrudzsát 
birtokba vette. — Romániában Anto- 
nescu államvezető új kormányt alakí
tott. — Az 50 autóból álló német moz
gókórház átment Budapesten a Bessz- 
arábiából hazaköltöző németek segítsé
gére. — Erdély megszállása alkalmával 
a románok több helyen raboltak és fosz
togattak. — Kormányzónk Kárpátalja 
kormányzói biztosává vitéz leveldi Koz
ma Miklóst nevezte ki. — Erdély vissza
tért részét a viszonyok tanulmányozása 
■céljából néhány napra felkereste gróf 
Teleki Pál miniszterelnök.

AZ e g y h á z i  e s z t e n d ő

S z e n th á ro m s á g  u. 19 . v a s á rn a p .
Ézsaiás 55 : 8—9. v. 

Szemleletesen mutatja az ige, milyen 
szédületesen távol vagyunk az Istentől. 
Hogy elszakítottak s milyen mélyre 
húztak a bűneink. Nincs közösségünk 
Vele. Nem értjük meg cselekedeteit. 
Szakadék tátong köztünk s ezt m i nem 
■tudjuk áthidalni. De — hála az ű  böl-

cseségének — áthidalta ö  a Krisztus 
keresztjével. Ezen indult el és jö tt fe
lénk Isten mentő szeretete. A szent Isten 
és a bűnös ember ezért találkozhat min
dig a keresztnél.

A d j u n k  h á l á t :
Hogy voltak Istennek gondolatai és 

útai, hogy a bűntámasztotta szakadékot 
áthidalja.

Hogy legfelségesebb gondolata és 
útja a Krisztus keresztje.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy mutassa meg mindig az ő gon

dolatait és útait és adjon erőt azoknak 
engedelmes követésére.

Hogy ragyogjon fel egyre dicsősége
sebben a bűnös utakon tévelygő világ 
előtt a Jézus Krisztus keresztje.

Hogy lássa meg a világ, hogy a ke
resztben van a megmentése.

H Í R E K
Lapunk mai számához csekklapot 

mellékelünk. Kérjük olvasóinkat hátra
lékaik beküldésére és előfizetésük meg
újítására.

Olvasóinkat a rra  k é r jü k , hogy Erdély  
visszacsatolt részén lakó rokonaiknak, 
ismerőseiknek címét közöljék velünk, hogy 
a llarangszóból mutatványszámot küldlies- 
sünk nekik.

Segédlelkész áthelyezés. D. Kapi 
Béla dunántúli püspök Weiler Henrik 
segédlelkészt Varsádról Majosra he
lyezte át.

Főesperes választás. A tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye Gyalog István 
lemondása folytán főesperessé Fábián 
Imre sárszentlőrinci lelkész, belmissziói 
esperest, alesperessé dr. Schlitt Gyula 
majosi lelkészt választotta meg.

Kitüntetés. Dr. Domanovszky Sándor 
egyetemi rektort, az európai hírű tö r
ténészt Kormányzónk a polgári érdem
kereszt csillagjával tüntette ki.

Egyházlátogatás. D. Raffay Sándor 
püspök szeptember 21—22. napján egy
házlátogatást ta rto tt az apostagi gyü
lekezetben.

A balfi evangélikus egyházközség
szeptember 29-én, délelőtt fél 10 órakor 
toronyavatási ünnepélyt tart.

Az egyházegyetem közgyűlését D. 
báró Radvánszky Albert egyetemes fe l
ügyelő és D. Kapi Béla püspök Buda
pestre, november 8. napjára hívták egy
be. Előző napokon az előkészítőbizott
ságok és a különböző országos egyesü
letek tartják üléseiket.

Mindazok, akik az egyetemes egyházi 
közgyűléssel kapcsolatban kedvezményes 
vasúti jegy váltására jogosító igazol
ványt óhajtanak igénybevenni, felkéret
nek, hogy ezen szándékukat a kiinduló 
állomás és a vasút (MÁV, Győr—Sop
ron—Ebenfurti) pontos megjelölésével 
október hó 15,-éig közöljék az egyete
mes egyházi irodával (Budapest, V ili., 
Ullői-út 24. I.), mert később beérkező 
kérések, miután a vasutakkal szemben 
az igénylés aznap lezáródik, sajnos, j

nem vehetők figyelembe. Minden sze
mély utáni igényléshoz postabélyegben 
70 fillé r melléklendő. Enélkül az igazol
ványkérés elintézésben nem részesül.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli evangélikus egyházkerület D. Kapi 
Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt 
október hó 3-án tartja  évi rendes köz
gyűlését Pápán. A különböző bizottsá
gok már október 1-én kezdik ülésezé
seiket. Október 2-án, szerdán este fél 7 
órakor a templomban gyámintézeti is
tentisztelet lesz, amelyen Molnár Gyula 
bakonyszombathelyi lelkész prédikál; 
előadást tart dr. Kiss Jenő egyet. ny. r. 
tanár.

Evangélikus Leánynépfőiskola lesz 
okt. 1—31-ig Nagytarcsán. A részvételi 
díj 35 P egész hónapra. A részvételi díj
ban teljes ellátás, mosás, fűtés, világí
tás és 4 ízben való kirándulás (3 ízben 
Budapestre) bennefoglaltatik. A jelent
kező leányoknak a szükséges ruhane- 
műeken kívül ágyneműt, törülközőt, tisz
tálkodó szereket, bibliát, énekeskönyvet, 
jegyzetet, füzetet és az arra a hónapra 
való cukormennyiséget kell hozniuk. Ha 
a megfelelő összeg nem áll rendelke
zésre, az ne tartson vissza senkit. —• 
Még mindig lehet jelentkezni Evangéli
kus Lelkészi Hivatal, Nagytarcsa címen.

Diakonissza-állomás Celldömölkön. 
A celldömölki gyülekezetnek régi vá
gya volt egy diakonisszának beállítása 
a gyülekezeti munkába. Ez a vágy a Nő
egylet áldozatkészsége folytán most 
megvalósult. A győri Diakonissza Anya
ház Dubrovszky Etelka diakonisszát he
lyezte az állomásra, akinek ünnepélyes 
bevezetése a múlt vasárnap volt. Az 
istentiszteleten az igehirdetést Lukács 
István lelkész, a Diakonissza Anyaház 
igazgatója végezte.

C S  A L Á D I J É  R T  E S Í T Ö
Születés. Urbán Ernőt és feleségét, 

Balikó Esztert az Ür leánygyermekkel 
ajándékozta meg, k i a szent keresztség- 
ben Emma  I l o n a  nevet nyeri.

Halálozás. V a r g a  János ny. tanító 
szeptember 10-én, 95 éves korában Uj- 
malomsokon elhunyt. 54 éves tanítói 
szolgálatával, melyből 43 évet Malomso
kon végzett, nemzedékek egész sorát 
indította el az istenfélelem, az egyház 
és nemzet iránti áldozatos élet útján. 
Temetése szeptember 12-én volt Ujma- 
lomsokon. — ö z v .  Révész Sá n d o r n é  
sz. Laucsek Margit, volt bezi evangélikus 
lelkész özvegye, az Evangélikus Papnék 
Otthona vezetője, 59 éves korában, f. 
hó 16-án elhunyt. Az elhunytban László 
Miklós püspöki titká r húgát és Révész 
István segédlelkész az édesanyját gyá
szolja. — Feltámadunk!

K Ü L Ö N F É L É K

Erdély képviselői. Erdély hazatért 
részéből kb. 60 országgyűlési képviselő 
■és 40 felsőházi tag kerül be a magyar 
parlamentbe.

Erdély hazatért részén kb. 100.000 
zsidó lakik a román népszámlálás ada
tai szerint.



K l a d d h i v a t a ' i a
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Fagyasztott konzervekben őrzik a v i
taminokat télire. Amióta ismeretes, hogy 
a vitaminok milyen nélkülözhetetlenek 
az emberi szervezet számára, komoly 
kísérletek történtek, hogy a gyümöl
csök és főzelékfélék nyári vitaminfeles
legét télre el lehessen raktározni. A k í
sérletek közül leginkább a villámgyors 
fagyasztás módszere vált be, amelyet 
teljes sikerrel Münchenben próbáltak ki.

A Harangszó a magyar evangélikus nép 
lapja. Ismét megkezdjük a terjesztését, 
hogy népünk mindenütt megismerje, 

megrendelje és olvassa.

KIADÉIJIVninU ÜZENETEK

D. F. Crrd. Ez év végéig előfizetése 
rendben .an. — K. E. Zalaszentgrót. 
Előfizetése 1941 március 1-ig rendben 
van. — L. I. Szeged. A belküldött ösz- 
szeggel 1941 június 30-ig rendezte elő
fizetését. — R. J. Zalaegerszeg. Ez év 
végén esedékes 1.84 P. — özv. M. A.-né 
Lőrintepuszta. Folyó év végéig ren
dezve. — Gy. Gy. Borbánya. 1941 július 
1-ig rendben van előfizetése. — B. J. 
Mezőtúr. 1941 április 1-ig. — H. L. Vár
palota. 1941 június 30-ig rendben. — 
B. S. Körmend. A beküldött összeggel 
1939. év végéig rendezte hátrálékát. Fo
lyó évre esedékes 4.80 P. —• P. S. cs. 
thtts. Szombathely. Előfizetését 1941 áp
rilis 1-ig rendezte. — H. K. K. Csicsal. 
A beküldött összeggel ez év végéig ren
dezte előfizetését. — B. G.-né Cegléd. 
Ez év október 1-ig.

M A G Y A R  G A Z D A

Vegyes.  Figyelmeztetés a gazdákhoz!
Ez évben csávázás céljára rézgálic nem 
kerül forgalomba. A gazda a birtokában 
lévő rézgálicot ne használja fel csává- 
zásra, hanem tartalékolja azt a gyümölcs 
és szőlőbetegségek elleni védekezésre. 
A rézgálic helyett használja a jobb és 
biztosabb hatású higanyos vetőmagcsá
vázószert (nedves pácot), melyet ez év
ben, állami támogatás kapcsán minden 
beszerzőhelyen kg-ként 2 P-vel olcsób
ban lehet beszerezni. Csávázatlanul ga
bona vetőmagot senki se vessen el. — 
A burgonyatermés Erdély egyes ré
szein bőséges és így jelentékeny meny- 
nyiség szállítható a budapesti piacra. — 
Ingyen csemeték fásításra. A földmíve- 
lésügyi minisztérium ez év őszén és a 
jövő év tavaszán alföldi erdők, szél
fogók, fasorok létesítésére, továbbá az 
ország bármely részén található kopá
rok és vízmosások beerdősítésére, nem
különben a Balaton környékének fásítá
sára teljesen díjmentesen oszt ki cseme
téket, amennyiben a vasúti szállítás és 
csomagolás költségét is teljesen elenge
dik.

Terményárak. Búza 23.30, rozs 19.20, 
árpa 19—26, zab 21.20, kukorica 23.36— 
24.60 pengő. _

/ I  HAHANGSXÓ tulajdonát képező
győri n / tU O S S -N Y O M in / l  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú js á g o t ,  
K ö n y v e t ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t .

H A R Ä N GSZŐ 1940. szeptember 29.

P&Pi

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

5—8

Saját készitményü útitáskák, nöi- 
táskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 

u, és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
£, választékban és a legolcsóbb árban

MUTH-nál
G y ő r ,  B a r o s s - ú t  2 .

Kölcsönsegélyző épület
Vásárlásnál kérjük a Harangszóra hivatkozni.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

7—26

SODlOgyi 1 äjOS sJcsmâ ter
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

IV. Kossuth L a jjs - 1. 13 félemelet

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A la k ítá s o k . 3 —13

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egye
sület Szociális Irodája (Budapest, IV., 
Kammermayer Károly-utca 10. Telefon: 
181-051) háztartási alkalmazottak elhe
lyezésével foglalkozik. Vidékről Buda
pestre jövő lányoknak helyet szerez s az 
elhelyezett lányokat összegyűjti evangé
likus leánykörbe, hol a nagyváros veszé
lyeitől igyekszik megóvni őket. 2—3

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Az új
iskolai év kezdetével a Nagytiszteletű 
Lelkész és H itoktató urak szíves figyel
mét felhívom a kiadásomban megjelent, 
s az Egyetemes Tanügyi Bizottság által 
hitoktatási segédkönyvül engedélyezett 
„Evangélikus Kis Énekeskönyv“ -re. Ez 
a ki§ könyv 89 ének első versét tarta l
mazza a dunántúli énekeskönyvben sze
replő szöveggel. Nagyon alkalmas a h it
oktatással kapcsolatos énektanítás köny- 
nyebbé és sikeresebbé tételére. Alacsony 
ára pedig lehetővé teszi, hogy a leg
szegényebb gyermeknek is a kezébe ad
hatjuk. Egy füzet ára: 10 fillér. Meg
rendelhető ezen a címen: Ruttkay-Mik- 
lian Géza lelkész Szentetornya. — Csekk
lap száma: 40,072. 3—3

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

16—20

A nemeshanyi (Zala m.) leányegyház
község rendkívüli katonai szolgálatra 
bevonult kántortanítója helyettesítésére 
kántori teendőkben is jártas kisegítőt 
keres. Jelentkezést kér lelkészi hivatal, 
Zalagalsa. 1— 1

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét. , t

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
go idős figyelemmel segíti elő

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETEI felkarolja

Hivja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléti Ktryestileira.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja Budapest, IV. Fehérhajó u. 
8—1l (Ev. bórház.) Telefon 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és fotftalkor.Utniik meg 
feleló javadalmazással tagszerr-őbet. hölgyeket is

Keresek egy szerény, egyszerű m in
denest, aki minden házi teendőt vállal. 
Ketten vagyunk. Ha főzni tud, kezdő 
fizetés 30 P. Pettykó Dezsőné ny. szék.- 
főv. pénztári aligazgató neje, Rákos
szentmihály, Kossuth L.-u. 50. sz. 1—3

V U f t A « + T ,

legolcsóbban

j § T I X H É > t « l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a .  Harangszó'-ra 
hivatkozik, 10 °/o engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

^zabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel Jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)
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Laptulajdono«: 
Dunántúli Luther-8zöveta*g.

Megjelenik minden v is irnap.

In iy . n  m elléklet te n te  ele tt 

tt . t ie te n k tn t e KIS HARANÜ8ZŐ,

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek énhoziRm 
1938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, k i ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A Baraagail
rkMili-klUéhlvifel*

6  Y •  R
II., Petöfi-tér 2.

Előfizetési á ra :
nefyedévre 1 P  28 Aliét, 

félévre 2 P 40 fillér, 
egy évre 4 P  80 fillér. 

Csoportos küldéssel 
10 °/o*os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 dollái; az utódállam >kbi 

negyedévre 1 P 60 fiilét. 

Postacsekkszámla: 80,520

A Széni Lélekkel való beteljesedés.
. . .  teljesedjetek be Szent Lélekkel.

Efezus 5, 18.

Sok hívő ember imádkozik azért, hogy teljesed
jék be Szent Lélekkel. De mintha nem hallgattatnék 
meg az imádságuk.

Olyasmi történik ugyanis velük, amire sohasem 
gondoltak. Azért imádkoznak, hogy Szent Lélekkel 
teljenek meg s ehelyett a bűnök sokasága veszi őket 
körül. S nem látják, hogy imádságuknak éppen ez 
a meghallgattatása. Az történik, amit Jézus szava 
mond, hogy t. i. a Lélek megfeddi a világot a bűn 
tekintetében. íme, ez az, amit a Lélek gyümölcsei 
közül első helyen említ Jézus.

A Lélekkel való beteljesedésnek első és legbiz
tosabb ismertető jele éppen ezért az érzékeny lelki
ismeret, amelynek még a legkisebb bűn is keserű fá j
dalmat okoz s amely nem huny szemet semmi előtt 
sem, ami Isten Lelke ellen való hűtlenség és engedet
lenség.

Az ilyen embert éppen a tisztátalanságnak és 
beszennyezettségnek ez a soha nem szűnő, gyötrelmes 
érzése különbözteti meg a világias és lágymeleg ke
resztyéntől. Ez teszi a kegyelem után éhező lélekké, 
amely újra meg újra a kereszt alá menekül, hogy ott 
újra meg újra megtisztúljon a Krisztus vére által.

A régi bűnös szokások egyáltalában nem vesztet
ték el hatalmukat afölött, aki beteljesedett a Lélek
kel. Ellenkezőleg, érzékeny lelkiismerete meglátja, ha 
a kísértő akármily kicsiny dologban akarja is bűnre 
csábítani.

De az ilyen ember megtanulta a titkát annak is, 
hogy lefegyverezze a kísértőt. Egyenest Jézus kar
jaiba veti magát és kéri, hogy adjon neki erőt. Jézus 
sokféleképpen teszi meg ezt. A leggyakrabban úgy, 
hogy a Lélek megláttatja velünk a szenvedő Meg
váltót. így lesz a bűn utálatos és ellenszenves szá
munkra.

Ne értsük ezt úgy, mintha a Lélekkel megteljese
dett ember soha többé nem botlanék meg és nem 
buknék el. Sajnos, ez megtörténik vele. ö  azonban 
tudja, mi ennek az oka: a maga erejében harcolt, 
így hát megint csak azt kéri, hogy újra láthassa 
Krisztust.

Szent Lélek, világosságom,
Nyisd látásra meg szemem:
Ki megváltott drága áron,
Lássam Uram, Istenem!
Add, téged szeresselek,
Jézus, mindenek felett!

Öle Hallesby —  Br. Podmaniczky Pál.

Hol Kell ose egyßasaKnaK íalálKosni ?
A nemzetközi helyzet esztendők 

óta tartó feszültsége kirobbant s 
háborúba döntötte Európa legna
gyobb nemzeteit. A német— lengyel 
háborút követte a német— francia 
és a német—angol háború. Közbe 
esik Belgium, Hollandia, Norvégia 
háborúja. A német—angol háború 
még teljes erejével dúl. Az apoka- 
lipsis látomása tehát valósággá 
vált: a veres ló lovasa elvette a 
földről a békességet, kard adatott 
a népeknek és egymást ölik. A 
sárga ló lovasa pusztítva robog 
végig a földön s pokol támad nyo
mában. A fekete ló mérleget tartó 
lovasát látjuk nyomukban, de a 
fehér ló koronás lovasát a nagy

romhalmaz, vértenger és pusztúlás 
még elrejti vágyó szemeink elől.

A háború dúlásában az evangéli
kus egyházak kötelességüknek lát
ták a szeretetmunka felkarolását. 
Különösen a semleges államok 
evangélikus egyházai vették ki ré
szüket ebből a munkából. Külön 
szervezetek alakultak. Ez a testvéri 
lélek ragadta meg magyar evan
gélikus egyházunkat, midőn a 
finn testvérek felsegítésére fel
ajánlottuk imádságunkat és áldo
zatunkat.

A keresztyén szeretet szolgála
tának időszaka még előttünk áll. 
Most is állandóan, a jövendőben 

! pedig bizonyára fol^ozotjan bizony-

/ ^ r T T T ? \
(  REFORMÁTUS ftlSKOlA )

ságot kell tennünk evangélikus 
egyházunk keresztyén leikéről. 
Nem szabad belefáradnunk a bé
kéért imádkozásba s kezünknek 
nem szabad megrestülnie az áldo
zathozatalban.

Önmaga ellen vétkezik a keresz- 
tyénség és benne evangélikus egy
házunk, ha megfontolt tervszerű
séggel nem erősíti önmagát az is
tenellenes irányzat elleni harcra.

Egy évvel ezelőtt Rigában több 
ország egyházai megállapították a 
védekezés módját. Egyetértettek 
abban, hogy Jézus evangéliumát 
kell élővé tenni. Az evangélium se
gít, semmi más! De azt is kívána
tosnak jelezték, hogy a keresztyén
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egyházak közös intézmények léte
sítésével s az egyetemes keresz
tyén igazság és szeretet munkálá- 
sával, mindennapi bizonyságtétel
le l védekezzenek. Rámutattak vé
gül arra, hogy az egyházat meg 
kell erősíteni a szenvedés és már- 
tíromság kereszthordozására. Az 
oroszországi görög orthodox egy
ház bejelentette az államnak, hogy 
politikai téren nem küzd a kommu
nizmus ellen, kijelentette azonban 
azt is, hogy a szenvedés és mártí- 
romság fegyvereivel állandóan 
harcol ellene.

Hívő, kiépített, Krisztus leikétől 
áthatott és történeti küldetéstudat
tal megerősített közös fronton 
kellene találkozniok a világ ke
resztyén egyházainak, kik Krisztus 
keresztjében nemcsak külső ismer
tető jelet látnak, hanem a megvál
tás kegyelmének valóságát is 
bírják.

A keresztyén egyházak életében 
látunk kedvező jeleket, melyek az 
egység szükségének felismerését s 
az erre való törekvést mutatják. 
Az egész világon enyhült a fele- 
kezetközi ellentét. Elválasztó sza
kadékon mintha áthajolna a vesze
delmek között meglátott közös hi
vatás. A felelősséggel munkálko
dók lassanként nemcsak az elvég
zendő munka azonosságát ismerik 
fel, hanem az érte való felelőssé
get is.

Az igazi javulás mégis nem az 
egyházak egymáshoz közeledésé
től, hanem Krisztussal való talál
kozástól függ. Nem emberek vég
zik ezt a munkát, hanem maga az 
örökkévaló Isten. Ha a kijelentő

isten beszédét befogadják, akkor 
az ő beszédén keresztül közelebb 
jutnak egymáshoz. Ebben a tekin
tetben áldott hatással van a róm. 
kath. egyházban megerősödő bib
liakultusz. A német róm. kath. 
egyházban külön mozgalom indult 
meg a Biblia terjesztésére és o l
vasói táborának növelésére. Nép
szerű biblia-kommentárokat, gya
korla ti bibliatanulmányokat, sőt 
úgynevezett bibliai leveleket adnak 
k i s azt a nép körében terjesztik. 
Külön bibliaórákra gyűjtik hívei
ket. Bibliaolvasási kalauzokat á llí
tanak össze. Ez a mozgalom a Bib
lia tanulmányozása alapján kié r
lelte azt a meggyőződést, hogy az 
egyháznak keresnie kell a szentek 
egyességét.

A világ felekezetközi helyzeté
nek kialakulását illetőleg remény
ségünket emberek helyett az örök
kévaló Krisztusba helyezzük. Biz
tosak vagyunk abban, hogy minél 
inkább megvalósítják az egyházak 
le lk i hivatásukat, annál közelebb 
jutnak egymáshoz. Minél inkább 
belekapaszkodnak Krisztus szolgái 
küldőjük kezébe, annál megértőbb 
bizalommal tudják megfogni egy
más kezét.

(Részlet D. Kapi Béla püspök jelenté
séből.)

S  Harangszó evangélikus né
pünk lapja. —

3Kit teszel azért, hoST? tényleg 
az legyen és az egész országban 
mindenütt elterjedjen 7 ?

Hangok a szórványból.
írta: Koren Emil.

A szórványh ivő .
Vannak kitartók  és vannak beolva

dók.
D. faluban még sohasem láttak evan

gélikus lelkészt. Két vármegyével arrébb 
lakó református segédlelkésztől hallot
tam, hogy ott X. Y. „valószínűleg“ evan
gélikus. Egy helyileg beszervezett szór
ványlapban általános jellegű felhívást 
tettem közzé, hogy levelezőlapon jelent
kezzék, aki evangélikus és aki tud evan
gélikusokról. Postafordultával jö tt tőle 
a válasz, hogy valóban evangélikus és 
örül, hogy végre gondol az egyház rá
juk. Egyben közölte még két evangé
likus címét. Ő a k ita rtók közé tartozik, 
pedig őslakos. Hosszú évek óta él ott.

N. faluból üzenetet kaptam egy ú jon
nan odakerült evangélikus családtól, 
hogy van egy. iskolás kis leányuk, vár
ják, hogy hitoktatásban részesüljön. 
Tudomásom szerint nem volt o tt több 
evangélikus, de természetesen tervbevet
tem a kiszállást. Ez azonban zsúfolt be
osztásom miatt kissé késett, mire sür
gető üzenet jö tt: istentiszteletre várnak. 
Kimentem. Kiderült, hogy 11 elkallódott 
evangélikus él a faluban. Azóta rend
szeresen tartjuk a hitoktatást és isten
tiszteleteket. Ez a család is a k ita rtók 
közé tartozik.

H. városban kétszeri kiszállásom alatt 
csak három evangélikust tudtam találni. 
Beszervezett útjaim vonalából kiesik, 
ezért megkértem a református segéd
lelkészt, hogy gondoljon a híveinkre, 
amíg újra ki tudok menni. Nemrég G. 
K. evangélikustól hosszú kerülő úton 
szemrehányó üzenet ju to tt el hozzám, 
hogy miért hanyagolom el őket, amikor 
pedig ő már kerek tíz evangélikust fe
dezett fel H-on. Ö is kitartó hívő. Sok 
ilyen szemrehányó üzenetet szeretnék 
kapni.

Sz. faluban egyetlen magános öreg 
evangélikus férfi él. Templomunktól 12 
km-re van a falu. Amíg az időjárás en-

Kerekes Gyurit öl.
Történeti Ifjúsági regény. 43

Irta: M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

Mihály kelletlenül engedelmeskedett.
— Nemesi szavadra esküszöl, hogy igaz, amit előttünk 

vallottál? — fúrta a másik leikébe szemét.
A gazda nem állta sokáig pillantását. Révetegen nézett 

körül. Mindenki hidegen, bizonyos megvetéssel szemlélte. — 
Nem vonhatom vissza, tépelődött, most már nem! Egy vétek
kel több, vagy kevesebb! Nem sokat tesz, de hátha épp most 
te lik be a mérleg és kibillen? Mindegy! Most már nem lehet 
visszakozni. — Félénken, mint gyerek a vizsgán, néz fel a 
mennyezetre.

— Igen! — nyögi alig hallhatóan.
— Kerekes Bálint, vétked bebizonyosodott! — jelenti ki 

az érsek.
— Ártatlan vagyok. Krisztus a tanúm!

Ne töltsük az időt, szólt közbe Kollonics. — Világos, 
hogy bűnös.

Kelio két darabontot intett maga mellé s elvezették a 
rabot.

— Színház az egész — jegyezte meg az egyik védő. — 
Nem az igazságot kutatják.

Bálint úr útja Mihály előtt v itt el. A gazda akaratlanul is

fe lállt helyéről. Szemben álltak, mint azelőtt annyiszor. Kere
kes bácsiból újra a lelkész szólalt meg.

— Mihály gazda, iám, lám. Megmondtam, hogy Isten 
nélkül ide fog eljutni. De még most sincs későn. Jézus ke
gyelme készen várja kendet, ha bűnbánó lélekkel tér hozzá. — 
S amikor Mihály tanácstalan arcába nézett, még hozzátette: 
Sajnálom, hogy ide ju to tt!

Mondta pedig ezt egy rab. . .  halálra ítélten a nemes és 
boldog tervekkel te li Deter Mihálynak!

Kelio durván tovább lökte a tisztelendő urat. De ő ezt 
most észre sem vette. Egy lélek, egy híve üdvéről volt szó. 
Kezét távoztában imára kulcsolta és ajkai fohászt rebegtek:

— Uram, Jézus, könyörülj meg rajta!

27. A Kék-rókánál.

A négy jóbarát ismerős nélkül maradt éjszakára Pozsony 
utcáin. Ha falun lennének! Az első ház gazdája ’szívesen vetne 
nekik ágyat padláson vagy pajtán a jóillatú szénában. Ám it t  
kihez forduljanak?

Gyurka indítványa volt mégis a legjobb. Nyeregbe szál
lottak. Patkódobogással verték fel a sikátorok csendjét. Le
kerültek a város víz felé eső síkabb részére, ahol a domb 
zuhanva olvadt be a Duna fövényében. Ezen a részen még 
találtak világos ablakot, sőt egyik nagy, széles házból zene 
és ének hangja szűrődött ki a fény szárnyán.



1940 október 6. . HARANGS ZŐ 309.

gedi, az én bácsikám minden vasárnap 
i t t  ül a templomban. Gyalog jön be! K i
tartó!

Kérjük az egyház Urát, hogy ilyen 
kitartókká nevelje szórványhíveinket.

M. faluban istentiszteletünk után hoz
zám jön egy javakorheli derék férfi. 
„M ié rt fárad Tiszteletes úr ezzel a hosz- 
szú úttal nyolcunk kedvéért! Eljártunk 
eddig is a református templomba. E l
járunk ezután is, hiszen egy az Iste
nünk.“ Ez a férfi beolvadó . . .

P. határában leesett a motorkerék
párom lánca. Meg kellett állnom. Na
gyon megszorult a lánc, be kellett to l
nom a motort a faluba megjavítani. 
Sötét este volt már, gyanús volt 
csendőrnek a dolog, hát 
leigazoltatott. Meglátta a 

hajtási igazolványból, 
hogy evangélikus lelkész 
vagyok. „Én is evangé
likus vagyok, kérem, bent 
szoktam lenni vasárna
ponként a városon“ — 
mondja. — S a templom
ba nem jön? — kérdem.
„Voltam én egyszer, ké
rem, de kicsi volt ott az 
evangélikus egyház, hát 
inkább a reformátusok
hoz járok. Ott többen 
vannak.“  Ez is beolvadó.
A tömeg után megy.

Szórványterületem köz
pontjában van egy ked
ves középiskolás növen
dékem. Istentiszteletün
kön mindig ott van.
Egyik reggel a tanítás 
előtt meglátom kijönni a 
r. k. templomból. Kérdőn 
nézek rá, amikor zavar
tan köszön. „Megszoktam 
már évek óta, amikor még 
nem volt itt Tisztelendő 
úr.“ ő  is beolvadó még.

R. városkában egy asszonyhívünk 
büszkén vallja, hogy ő evangélikus és 
beszélgetés közben nem győzi hangoz
tatni, hogy nagyon szereti az egyházát. 
Két leányát azonban szó nélkül engedte, 
hogy más felekezetűekké neveljék. M in

den hangoztatott öntudatossága ellenére 
is ez az asszony beolvadó.

Ezeknek a beolvadó testvéreinknek 
üzenjük: áldozatokat hoz értük az egy
ház és hirdeti nekik is az evangéliumot. 
Álljanak meg hát a hitben, hogy senki 
el ne vegye az ő koronájukat.

Van azután egy harmadik fajtája is 
a szórványhívőknek. A közömbös. Ez a 
legveszedelmesebb. Sem hidegek, sem 
melegek. Mint a langyos víz. Az Ige azt 

I mondja ezekről: kivetlek az én számból.
F. evangélikus földbirtokos felkere

sett. Megörültem, hogy végre legalább 
a papjához eljött, mert istentiszteleten 
sohasem láttuk. Amint azonban meg
szólalt, lelohadt az örömöm. Protekciót

kért tőlem, hogy forgalomcsökkentés 
idején szerezzek neki vasúti vagónt, 
hogy a gabonáját piacra szállíthassa. 
Megkérdeztem, miért nem jár istentisz
teletre. „Kérem, éti jó evangélikus va
gyok, de az Istennel való ügyeimet ma

gam szoktam elintézni“  — volt a válasz. 
Felelete után bizonyos voltam benne, 
hogy ezeket az „ügyeit“ sehogyan sem 
szokta elintézni Istennel. Fékevesztetten 
közömbös.

H. hívemet meglátogattam, mert soha
sem láttam templomban. Hívtam, hogy 
jöjjön. „Nem bánom, elmegyek. És utána 
hol sörözünk?“ — Mondanom sem kell, 
hogy ez a „hívő“ is közömbös.

Ezek azok, akik a nevükre küldött 
egyházi lapot nem olvassák el, mert nem 
érdekli őket; akik szívesen fogadják a 
lelkészt, de lelki ügyeikről fölösleges
nek, sőt indiszkrét dolognak tartják be
szélni; akik az adakozásra való felszólí
tást ingerülten küld ik vissza, hogy „azt 

hittem, it t  már nyugton 
leszek ezektől“ ; akik örül
nek, ha nem fedezik fel 
evangélikus voltukat és 
akik a legelső adódó al
kalommal megtagadják 
egyházukat.

Vannak azután a szór
ványban az egyháznak 
élőhalott hívei is. Ezek 
azok, akiknek hiába kü l
desz külön meghívást az 
istentiszteletre. Nem jön
nek. mert már régen más 
fe'ekezet templomába 
járnak. Ezek azok, akik 
reverzálist adnak a ká
runkra s gondoskodván 
gyermekeik jó nevelésé
ről, maguk vezetik őket 
a másik templomba. Ezek 
már csak papíron evan
gélikusok s ha nem ven
ne annyi fáradságot és 
időt igénybe.jmái^régen 
áttértek volna. De annyi
ra nem törődnek az egy
házukkal, hogy még er
re is lusták.

Nem mondunk szép szólamokat, mert 
tisztán akarunk látni. Szórványainkban 
szomorúan sok a beolvadó, közömbös 
és hitehagyott. Afelől azonban bizonyo
sak vagyunk, hogy el fog még egyszer 
hangzani egyházunk egyedüli Urának ez

a

Munkában a finn mesterlövők. 
Képszemelvény az 1941-es Harangszó Naptárból.

— Benézünk már — ajánlotta Palkó. — Ahol ének és 
zene van, ott ennivaló is akad!

A többiek sem ellenezték. Mert az éhség a legkomiszabb 
cimbora. Beleváj az ember gyomrába, belülről szöges buzo
gányával és úgy akarja nevetésre csiklandozni.

Nagy széles bolthajtású ív alatt jutottak az udvarra. 
Lovaikat szabadjára hagyva (hadd keressenek szénát maguk
nak!) léptek be a hangos ivóba. A bejáró fö lö tt kékre festett 
róka nyikorgott bádog testével rúdra akasztva.

— Hát a nyaka hol van? — csodálkozott Ákos a ven
déglősön, aki szívesen sietett elébük. Egy nagy tömeg volt 
az egész ember. Feje szélesre hízott vállaihoz közvetlenül nőtt 
és előreugró pocakja az állánál kezdődött.

— Isten hozta a vitéz urakat — fogadta őket és hajlon
gott is, amennyire csak tudott.

Az ivóban három asztal volt. Két hosszú egymás mellett 
és egy kis kerek a kályha közelében. Az első kettőnél csá
szári katonák mulattak. A fiúk szerényen húzódtak meg a 
kályhához.

— Bort vagy sört a vitéz uraknak? — hajolt meg a 
gazda.

— Adjon nekünk bort, egy-egy itcével — rendelkezett 
Gyurka -—, de enni is szeretnénk.

— Kerül az is hozzá! — nevetett a gazda és eltűnt a 
konyhában.

Testsúlyához képest gyorsan mozgott és csakhamar ko l

bászt, sonkát, tojást rakott eléjük. Közben valahonnan elő
kaparintotta saját sörös kancsóját is. Egy hajtásra nyelte el 
a tartalmát.

— így már értem, hogy eltűnt a nyaka! — mosolygott 
Ákos.

A fiúk derekasan falatoztak és hörpintettek is hozzá. 
Jóízűen, melegen ömlött el bennük a bor. Szokatlan ita l volt 
ez az ő számukra. Csak nagy néha kaptak belőle Ízelítőt. 
Kedélyes, rózsaszínű köd ült agyukra és lassacskán bátrabbak 
is lettek.

Félszegen szerényen telepedtek meg a maguk sarok 
asztalánál, de most már átnéztek a császáriakra is. Két körbe 
fogództak azok. Hátuk mögött fűzték össze karjaikat s úgy 
hintázva, jobbra-ba|ra düllöngve. nótázták ki katonaéletük 
örömét, bánatát.

Csakhogy az ő daluk idegenül csengett a fiúk fülében. 
Szóltak a várakról, bástyavirágokról, de mindegyik versszak 
végén visszatért a fenyegetés: Jaj minden betyárnak, kóbor 
felkelőnek.

Hogyha Gyurkáék józanok maradnak, csendben elkö
szönnek, úgy, ahogy jöttek. De hát most az ital, nem az ész 
volt kormányuk.

— Bennünket bántanak — dugták össze fejüket. Fiatal 
duzzadó erejük sehogysem tudott megférni, bőrükben.

(Folytatjuk)
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a kérdése: a kilence pedig hol vagyon? 
S erre a lelkipásztornak is, de a kilenc
nek is felelnie kell!

Egészségvédelem .
Irta: Dr. Ittzés Zsigmond.

2. A  v íz . (V íze llá tá s .)
A föld életében és az összes lények, 

növények, állatok és az ember életében 
nélkülözhetetlen anyag a víz. Nélküle az 
életet elképzelni sem lehet. A föld felü
letének négyötöd részét víz borítja. Ez 
az óriási vízfelület biztosítja a száraz
földön a vízelosztást azáltal, hogy a ten
gerek vize elpárolog, felszáll a levegőbe, 
s mint felhő eljut a szárazföld fölé, s le
csapódva, mint eső, pára, köd, hó és jég
eső, lehull a földre, részben beszivárog 
a talajba, részben táplálja a patakokat, 
folyó- és állóvizeket, tavakat, tengere
ket, ahonnan újra kezdi körforgását.

Hogy a víznek milyen nagy szerepe 
van az ember életében is, azt könnyű be
látni, ha tudjuk, hogy az emberi testnek 
70%-át víz képezi, és hogy ha a szerve
zetből ennek a vízmennyiségnek 20%-a 
valamilyen módon eltávozik, az élet meg
szűnt. A szomjazás kínzóbb, mint az éhe
zés. Táplálékainknak anyagát legtöbb 
részben víz alkotja. A táplálkozás és 
az életfolyamatok alatt képződött vegyi 
anyagok és bomlás-termékek, valamint 
a szervezet által fel nem használható 
salakanyagok továbbítása víz híjján nem 
volna lehetséges. A szervezet a bőr, a 
vesék, a bélrendszer és a tüdők útján 
sok vizet veszít, ezért ennek a veszte
ségnek a pótlása ételek, italok, főleg pe
dig jó ivóvíz fogyasztásával elengedhe
tetlen követelmény. Ez a vízveszteség 
felnőtt embernél naponta átlag 2—2Vs 
lite rt tesz ki.

A vízellátás fontosságának kérdése 
az elmondottakból következik. Nyerhe
tünk vizet használatra úgy, hogy a csa
padékvizet (esővizet, hóiét) felfogjuk és 
betonból, kőből készült ciszternákban 
(tartályokban) gyűjtjük. Nyerhetünk 
használati vizet forrásból, patakból, fo 
lyóból, tóból. A legelterjedtebb víznye
rés a földből történik ásott, vagy fú rt 
kutakból.

Víz szükséges a test folyadékveszte
ségének pótlásán kívül tisztálkodásra, 
fürdésre, mosásra, csatornaöblítésre, ön
tözésre, ipari és gyári célokra.

Érdekes tudományos megállapítás, 
hogy vízvezetékkel nem bíró községek
ben átlag legalább 30 liter fogyasztást 
kell számítani lakosonként a használati 
vízből. Ebből ivásra és az ételek elké
szítésére 3—5 liter, a többi a házi tiszto
gatásra, mosdásra, mosásra esik — nem 
számítva a fürdéshez szükséges vízmeny- 
nyiséget. Gazdaságokban nagy állatra 
napi 50 liter, kis állatra napi 15 liter v i
zet kell számítani — természetesen nem 
jön tekintetbe a baromfiak vízfogyasz
tása. Városokban, ahol vízvezeték van, 
a napi vízfogyasztás a W. C. (vízöblíté- 
ses árnyékszék) és fürdőszoba használat 
folytán lakásonként 150 literre is felrúg. 
Hazánkban a vízellátás a legtöbb köz
ségben oly bőséges, hogy a fent meg
jelölt vízszükségletet sokszorosan bizto
sítja. Ez valóban fontos is, de még sok
kal fontosabb, hogy az ivásra szolgáló

vizünk tiszta, üdítő, egészségi szempont
ból kifogástalan legyen.

Ivóvizet nyerhetünk a csapadékból 
(meteor-víznek is nevezik), amely eső, 
pára, köd, hó és jég alakjában hull a 
földre és útján magával rántja a leve
gőben lebegő port, szemetet, baktériu
mokat. A háztetőről lecsurgó eső és hó
ié ezekből sokat tartalmaz, ezért nálunk, 
ahol a talajvíz legtöbb helyen ivásra a l
kalmas, alig, s inkább csak sziklás ma
gaslati vidéken, a sivatagban, vagy ahol 
a talajvíz ihatatlan, jön számításba. A 
betontartályban gyű jtö tt víz melegben 
megposhad, élvezhetetlenné válik, ezért 
hűteni és szűrni kell homok- és kavics
rétegeken keresztül.

(Folytatása következik.)

É N E K
Az őrimagyarósdi evangélikus leányegy
háznak anyaegyházközséggé alakulása 

100 éves emlékünnepére. 1840—1940.
Dallam: Vigyázzatok, azt kiáltják  . . .

Kel jetek ki sírotokból,  
ősapáink jelen legyetek,
Az  ünneplés szent lángjánál,
Mint örvend e keresztyén nyáj.
Tart százéves emlékünnepet,
Lebegjen itt jó  telketek,  
örvendezzünk együtt,
E régi falak közt.
Megtartottad,
Védelmezted,
Ezrek áldják szent nevedet.

Hints áldást a poraikra,
Kik nyugszanak ott künn a sírba,
Egy viharos század után.
Anyaegyházunk, hogy még áll,
Száz év küzdelmes határinál.
Atyánk neked köszönhetjük.
A Te kezed mutat  
Mindenkor jó utat  
Fejlődésre;
Jel lemüket  #
Te edzetted,
Áldjuk érte szent  nevedet.

Áldd meg Uram vezéreit.
Lelkészeit és tanítóit.
Kik az igét hűn szolgálták.
Jelenben akik dolgoznak:
A szent ügyért harcot folytatnak, 
Buzdítsad a kitartásra.
Szentlelked ereje,
Hasson a hívekre.
Az  igének bő gyümölcsét,
Hogy teremjék:
Éltüket neked szenteljék.

Áldd meg a hívek seregét,
Hogy az új századnak küszöbét,
Űj élettel léphesse át.
Tartsd meg őket  szent hitedben, 
Életfogytig szeretetedben,
Áldozatos szent élettel:
Ruházzad fel őket,
Utánuk jövőket ,
Erősítsd meg.
Küzdelmükben,
Érted élve:
Jussanak el boldog végre.

Borsody János
ny. tan ító .

Olaf cseppek.
„Ami tőle telt, megtevé.“ Ezekkel a 

szavakkal dícsér meg Jézus az újtesta
mentumban egy szegény asszonyt (Márk 
14:8), aki nem sajnálta Krisztus testé
től néhány csepp nárdus-olaját. Krisztus 
teste ma az egyház. Ennek kell erősöd
nie, növekednie, hogy „Krisztus jó illa t
já t“ , az evangéliumot minél szélesebb 
körben, minél nagyobb erővel terjeszt
hesse. Ezért minden igaz evangélikusnak 
meg kell tennie mindazt, „ami tőle telik".

De megtesszük-e? Bizonyára elő tu
dunk sorolni sok mindent, amit testiek
ben és lelkiekben, anyagiakban és szel
lemiekben az egyházi adótól a külmisszió 
támogatásáig nyújtunk az egyháznak.
De mindez a teljesítmény legtöbbször 
még a „köteles“ , a „muszáj“ fokán áll 
és nem éri el a bibliai asszony fokát, aki 
„ szerétéiből“ tette meg mindazt, ami 
tőle tellett.

Egyházát szerető ember szeme sok 
mindent tudna még találni, ami az egy
ház számára „egy csöpp nárdus-olaj" le
hetne. Engedtessék meg, hogy a sok kö
zül rámutassak egyre:

Egyházunk legnehezebb kérdése a 
szórványban lakó evangélikusok gondo
zása. Az egyes „gyülekezetek" önellátó 
sejtjeiből felépített egyházszervezetünk
nek nincs annyi anyagi ereje, hogy a 
magyar evangélikusság 1h  részét kitevő, 
óriási területen szétszórt szórványhívek 
közé megfelelő számú szórványgondozó 
lelkészt küldjön.

S mégis elég sok fiatal, kisfizetésű j 
szórványgondozó lelkész dolgozik. M i- 2  
bői? „Olajcseppekből“ , vagyis innen- H 
onnan csurrant-cseppent pénzekből. Pl. 
tíz szórványgondozó lelkészt tarthat el 
az egyház 1940-ben abból a pénzből, 
amelyet 1938—39. gazdasági évének le
zárása után az Evangélikus Egyházkerü
letek Jóléti Egyesülete ju tta tott az egyes 
egyházkerületeknek szerződésileg bizto
sított részesedése címén. 12,488.32 P volt 
az az összeg. De ezen kívül majd 3000 
pengő jutott egyes gyülekezetek pénz
tárába is, amelyet egyházunk belső épí
tésére fordítottak.

íme, mennyi sok drága „olajcsepp“ . 
Pedig a magyarországi evangélikusság- 
nak még csak igen kis része lépett be 
tagként a Jóléti Egyesület temetkezési, 
kiházasítási, neveltetési csoportjaiba. — 
Ugyancsak igen sokan vehetnék igénybe 
az Egyesület útján tűz-, betörés, jég-, 
baleset, szavatosság-, gyár-, autóbiztosí
tások lehetőségeit. Hisz minden okos 
ember biztosítja ma már a házát! M in
den jó gazda biztosítással védi földjét az 
elemi csapások ellen! Joggal kérdezzük 
tehát: Ha már biztosítunk, miért nem ott, 
ahonnét a mi érdekeinket védő egyszerű 
gazdasági cselekményünkből is egyházunk 
gépezetébe hull néhány „ olajcsepp

Ismerkedjünk meg az Egyházkerüle
tek Jóléti Egyesületével (tájékoztatóját 
o tt találhatjuk minden egyházi lapunk
ban). Meglátjuk majd, hogy bármilyen 
biztosítást ugyanolyan feltételekkel kö t
hetünk meg, mint máshol, sőt ezenfelül 
az Egyesület díjmentes támogatást nyújt 
tagjainak, ügyes-bajos dolgaiban gyors 
és előnyös elintézéssel siet segítségükre.

Vigyünk tehát minden biztosítást az 
Egyházkerületek Jóléti Egyesületéhez, 
mert egyházunk sebeire viszünk vele 
egy-egy „olajcseppet"! F. Z.
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Egyházi énekeink 
múltjából.

XVIII.
55. zsoltár 1—3.

Luthert és társait megfogta a zsoltá
rok szépsége, életerős, vallásos szelleme 
s lantjukról szebbnél-szebb zsoltárok 
kerülnek a 16. század német Gesang- 
buchjaiba, Psalmusaiba. Hans Sachs, a 
nürnbergi mesterdalnok 1526-ban kiadja 
zsoltárait, Strassburg, Magdeburg, W it
tenberg nyomdáiból számtalan zsoltáros 
könyv kerül ki. Svájcban Kálvin ösztön
zésére 1539—1542 közt kezdik meg a 
zsoltárköltést Beza, Marót, Bourgeois 
Lajos Genfben, Strassburgban, Lyonban.

Csakhogy, míg Lutherék a bibliát, a 
héber zsoltárokat, a légi német és latin 
énekeket énekforrásnak tekintették, mely
ből időnként merítettek, addig a magyar 
zsoltárírók az ótestamentomi zsoltárok
ban megrajzolt dávidi-sauli ellentétben a 
16. századi magyar életet, a reformáció 
és a régi hit világi hatalmakkal egyesült 
vetélkedését megszemélyesítve látták: 
O tt Dávid, it t  az új reformáció; it t  Saul,

Gondolatok 
október fiatodikán.
Vértanuk vére a jövendő magve

tése.
Csak azok az igazságok győznek, 

melyekért meg tudnak halni az 
emberek.

Csak annak a népnek van jöven
dője, melynek vannak mártírjai.

Gondolj Aradra, a magyar vérta
nuk földjére! S tanulj meg a ha
záért élni és ha kell, meghalni.

Tanuld meg ezt az életelvet: Má
sok áldozatából élünk mi, s a mi 
áldozatunkból élnek mások.

Tiszteld azokat, akik érted éltek és 
haltak meg.

Szeresd testvérként azokat, akik 
veled sorsközösségben vannak.

Ne felejtsd el: A nagy világon e 
kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon vagy verjen sors keze, 
itt élned és meghalnod kell!

it t  a régi hit őrállói a világi hatalom
mal szövetkezve, meg a török; ott a dia
dalmaskodó, a megkísértések tüzén át
vészelt Dávid és az új reformáció; it t  
a vesztébe dőlt Saul s a régi hit. Ez a 
megszemélyesített magyar sors alapja 
annak a négyszázados hitnek, mi a refor
mátorok leikéből folyton ostorozó zsol
tárokat fakaszt, mi párosul a nép miszti
kus, földig alázkodó vallásosságával. Ez 
a hit nemzeti fenntartó erővé válik.

A sok zsoltár közül egy zsoltárban 
találjuk inkarnálódva e négyszázados hi
tet: a Végkecskeméti Mihály 55. zsoltá
rában, amit Kodály Zoltán a művészet 
időtlen értékeivel a nemzeti hit szent
egyházává épített meg. „Ahol világ
szerte elhangzott Kodály: Psalmus Hun- 
garicusa — mondja Molnár Antal —, ott 
az örök magyar nyomorúság hangja, sí
rása zokog, ami ma világszerte vissz
hangzik, mert benne érzik minden sors
üldözte, megkínzott népnek hősi éneke, 
vágyódása az Igaznak megváltó birodal
ma, az emberiesség apoteózisa után.“ 
(Kodályról szóló munkája, 33. lap.)

Álljon it t  Végkecskeméti—Kodály: 
Psalmusa, ahogyan éneklik a jugoszlá
viai magyar testvéreink (Jugoszláviai ref. 
énekeskönyv, 1939. 75. szám):

Emlék Tompa Mihálynak.
A napokban emlékművet lepleztek le 

Budapesten a Margitszigeten. Tompa 
Mihálynak, a költőpapnak állították, aki 
az 1849-i világosi fegyverletétel, az aradi 
13 hős kivégzése, a nemzet gyászos bu
kása után gyönyörű allegórikus kö lte
ményeiben vigasztalója volt a nemzet
nek.

Tompa Mihály rimaszombati csizma
diamesternek volt a fia. A hires pataki 
iskolában tanult. Iskoláinak elvégzése 
után Hanván volt pap. Legszebb költe
ményeit az elnyomatás idején írta. Fe
lejthetetlenül szép költeménye a Madár 
fiaihoz, Gólyához, Terebélyes nagy fa 
stb.

Álljunk meg lélekben Tompa Mihály
nak, a gyászba temetkező nemzet nagy 
vigasztalójának emléke előtt, aki akkor 
bátorította népét, mikor legtöbb volt 
a bánata és legkevesebb a reménysége. 
Az elnyomatás alatt ő tanította a ma
gyarságot arra, hogy mélyrebukottan is 
lehet bízni és hinni, megtépetten is le
het vallást tenni arról, hogy nem mon
dunk le magyarságunkról. — Hálás em
lékezésünk annál nagyobb és őszintébb, 
mert mi is átéltük Erdélyben is, a Fel
vidéken is, a szétdarabolt hazában min
denütt Tompa nemzedékének a kínjait. 
Végigszenvedtük az idegen uralom bor
zalmait és ezért nagyon megértjük a

Tompa lelkét hordozó nagy magyar v i
gasztalóknak biztatatásait: Fiaim, csak 
énekeljetek!

íg é re m  a m íg  é le k  . . .
Nem végrendeletből vett szavak, csak 

levélből. Onnan is nem szóvirágokkal 
feldíszített, sallangos körmondatok élé
ről, hanem egyszerű, keresetlen szavak 
sorából. Mégis kiemeljük őket. ,

E levéllel egyidejűleg — olvassuk — 
küldök 10 pengőt a Harangszó diákja 
részére. Engem is megsegített az Isten, 
én is — amennyire lehet — segítek má
sokon. — Tovább ezt írja: Nagyon sze
retem a Harangszót. Nehezen várom min
den héten . . .  ígérem, amíg élek és anya
gi helyzetem megengedi, ezután is hűsé
ges előfizetője és olvasója leszek.

Köszönjük ezeket a szavakat. Túl 
rajtuk azt a lelkületet, melyből áz ado
mány s ezek a szavak fakadtak. Ez a lel
kűiét azért ad, mert érzi, hogy neki is 
naponként mindent Isten ad; azért se
gít — nem kényszerből, hanem örömmel, 
mert érzi, hogy rajta is naponként Isten 
segít. — Ez a lelkűiét azért becsüli meg 
egyháza sajtószolgálatát is, mert ebben 
is felülről jövő adományt kap,, amely 
életet épít, lelket nemesít, jellemet szé
pít és a h it és a szeretet közösségében 
tart Istennel és az emberekkel. Ez az 
igazi evangélikus lelkűiét! Ilyen lelkűiét 
van tébenned is? Te is tudod ezt mon
dani: ígérem, amig é lek...?!

/Mx 1941-cs 
Harci n gsxó-Maplár
munkatársai a következők:

D. Kapi Béla püspök, D. Dr. 
Prőhle Károly egyetemi tanár, Ga
rant Lajos egri lelkész, Bakó Jó
zsef költő, Szuhovszky Gyula fővá
rosi vallástanár, vitéz Virág Jenő 
fővárosi vallástanár, Szalay Mihály 
lovászpatonai lelkész, Stadtrucker 
Gyula dunaszerdahelyi lelkész, Gi- 
lich Fülöp erdélyi lelkész, dr. Gyi- 
mesi Károly budapesti lelkész, 
Szirti János kültő, Gömöri János, 
Koren Emil munkácsi lelkész, 
Szende Ernő igazgató, Danhauser 
László fővárosi vallástanár, Biró 
Gyuláné Írónő, Dobai Béla költő, 
Bácsi Sándor pápai lelkész, Szabó 
József győri lelkész, dr. Kovácsics 
Sándor egyetemi magántanár, dr. 
Karsay Zoltán ügyvéd, Magyar 
István igazgató, dr. László Ferenc 
egyetemi magántanár.

A gazdag tartalmú Naptár ára 
50 fillér, külön címre való küldés
sel 62 fillér. Mivel a Naptár hamar 
el szokott fogyni, ajánlatos minél 
előbb megvenni. Megrendelhető a 
Harangszó kiadóhivatalában,

2. „Istenem, Uram, kérlek tégedet, 
Fordítsd reám szent szemeidet, Nagy

szükségemben ne hagyj engemet, Mert 
megemészti nagy bánat szívemet.“

Elefánty Sándor.
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Apró történetek.
SxéUely diákok fiösietie.
Arad körül történt, de nem 1849-ben, 

hanem 1920-ban. Rengett a föld már Er
délyben. Láng csapott fel nyugat felöl: 
a temesvári összeesküvés híre. 40 diák 
van a felkelők között. A vád: Bánát 
megszervezése, Cli-Arad, Módos, s más 
helyeknek a felkelésbe való bekapcsolá
sa, a magyar sereg átkelésének előké
szítése a Tiszán. Negyven diák! És a 
román törvények szerint a lázadásért ha
lálos ítélet já r a 16 évesekre is! Erdély 
lélekzetvisszafojtva várja a döntést. S ta
lán új aradi martír lett volna a 40 diák
ból, ha a külföld közbe nem lép s a 
hadbíróság a diákokat fel nem menti.

Ex is Qősiesség.
A megszállás első éveiben egyik er

délyi városban éjjel letépték a szigu- 
ranca román zászlaját. A gyanú a szem
közti gimnázium diákjaira esett. Meg
jö tt az ultimátum: Elő a tettest, külön
ben bezárják az iskolát! Senki sem je
lentkezik. Az utolsó órában előáll egy 
hatodikos kisdiák, akit azonnal a szigu- 
rancára vittek. Megverték, bebörtönöz
ték, s csak hetek múlva került vissza 
betegen az iskolába. Bizonyítványáért, 
holmijaiért jelentkezett. M iért tetted ezt? 
—  mondta szomorúan az igazgató. Az 
ilyen esztelenség nem menti meg a ma
gyarságot. M iért tetted fiam?  —  Nem 
én tettem igazgató úr — • szólt csendesen 
a diák. —  Nem te tépted le a zászlót? —  

döbbent meg az igazgató. Hát ki?  —  

Nem tudom. Nem tudod? Az igaz
gató szava elakadt. Hát akkor . . .  miért 
jelentkeztél? A diák arca kigyult és el
sápadt megint: Hogy be ne csukják az 
iskolát!

O L V A S S U K A  B I B L I Á T

Mindig többéi.
Október 6. A buzgóságból. Zsid. 6:11. 

Nem hiába int egyik szép egyházi éne
künk eképen: Szívem buzogj hálákat. 
A buzgóság az emberi léleknek állandó 
mozgását jelenti. Azért ahol az emberek 
buzgólkodnak, ott szívvel-szájjal dicsőí
tik  az Istent, törvényét kedvelik és meg
tartják. A buzgóság megszűnése egyenlő 
azzal, mint mikor a forrás vize elapad. 
Ha a kutak kiapadnak, ha a szívek nem 
buzognak, megszűnik az élet és siva
taggá válik körülöttünk minden. Minél 
több a buzgóság, annál mélyebb a hit 
és bizonyosabb a reménység. Szívleljük 
meg a szent ige intését: Mindvégiglen 
tanúsítsunk buzgóságot!

Október 7. A hűségből. Máté 25 :21. 
Nagyobb épülethez több anyagra van 
szükségünk s ha több a földünk, annak 
a megműveléséhez is nagyobb erőt kell 
igénybe vennünk. Nem úgy vagyunk 
azonban a hűséggel. Akármilyen kis kör
ben, vagy akármilyen előkelő polcon is 
állunk, a hűséget nem mérhetjük fokok 
szerint, azt mondva, hogy it t  elég ertnyi, 
o tt pedig többre van szükség. Egyfor
mán,. mindenütt bizonyságot kell ten
nünk arról, hogy híveknek találtassunk. 
Azért kicsihez, nagyhoz, szegényhez, 
gazdaghoz szól az intés: Légy hív mind 
halálig! ____

Október 8. A kitartásból. Jelenések 
3:11. Tartsd meg, amid van! Ez a figyel
meztetés megszívlelésre méltó abból a 
szempontból is, hogy azokat a földi ja
vakat, mikkel az Isten megáldott, ne 
tékozoljuk el. De még inkább akkor, 
ha a lelki jókra gondolunk. Isten a ke- 
resztségben gyermekeivé fogadott, evan
géliumában kegyelméről biztosított, több 
vagy kevesebb tálentumot mindnyájunk
nak adott. Mennyivel inkább kell ezeket 
megtartanunk! De hogy tartjuk meg, ha 
nem vagyunk kitartók, ha meglanka
dunk, ha engedünk a csábításnak, s nem 
merünk szembeszállni a gonosz támadá
saival? Azért mindig több legyen a k i
tartásból, hogy megtartsuk és senki ne 
vegye el a mi koronánkat.

Október 9. A megbocsátásból. Máté 
18:21—22. Péter azt hitte, hogy ha arra 
a kérdésre: hányszor lehet ellene az ő 
atyafiának vétkezni és neki megbocsá
tani, azt a választ adja, hogy hétszer is, 
akkor elment addig a határig, amiért az 
ő Urától elismerést és dicséretet fog 
kapni. Hogy Jézus még többet fog köve
telni, hogy a hetvenhét ízben való 
megbocsátást kívánja, arra gondolni se 
mert. Pedig, ha eszünkbe vesszük, hogy 
Istennel szemben tengernyi a vétkünk 
és Isten azokat megbocsátja nékünk, 
akkor meg kell azt értenünk és gyako
rolnunk is kell: Mindig többet a meg
bocsátásból is.

Október 10. A békességtűrésből. Efe- 
zus 4:2. Az élet iskolájában a két leg
nehezebb tantárgy a békesség és a tűrés. 
Egy tárgynak is vehetem s akkor ezt 
mondom, meg kell tanulnunk békessége- 
sen tűrni. Ez a tantárgy az élet iskolá
jának minden osztályában fel van véve. 
S a legkönnyebben megbukunk belőle, 
mert elfelejtjük, hogy azt jó l csak ak
kor tanulhatjuk meg, ha nagyon komo
lyan vesszük. Az apostol alázatosságot, 
szelídséget s egymásnak szeretetben való 
elszenvedését kívánja s hozzáteszi a 
hosszlitflrést. De minden hiábavaló lenne, 
ha Isten nem lenne a békességtűrésnek 
Istene (Róm. 15:3), aki erőt ád nekünk, 
hogy mindig több legyen bennünk eb
ből az erényből is.

Október I I .  Az áldozatból. I. Sámuel 
15:22. Izráel népe azt hitte, hogy men
tül több véres és égő áldozatot mutat 
be az Ürnak, annál könnyebben engesz
teli k i az Istent. Ilyen körülmények közt 
a gazdagoknak nem volt nehéz a felada
tuk. De Isten más, több áldozatot kíván. 
Ez pedig az engedelmesség és a szó
fogadás. Ebből pedig a szegény sokszor 
többet áldozhat. Azért aki engedelmes 
az Űr szava iránt, az többet áldoz s az 
a legkedvesebb is Isten előtt.

Október 12. A szerétéiből. Efezus 
3 :19. Mindig többet akarunk az élet örö
meiből, pénzből, vagyonból. Mi lenne a 
fö ldön,. ha a mindig többet elve érvé
nyesülne a szeretetben, ha többet ad
nánk, ha többet kapnánk a szeretetből? 
Ha megismernők a Krisztusnak minden 
ismeretet felül haladó szeretetét? Ha 
előttünk lebegne az apostol figyelmez
tetése: Senkinek semmivel ne tartozza
tok, hanem csak azzal, hogy egymást 
szeressétek. Róm. 13:8. Akkor betelje
sednénk az Istennek egész teljességéig. 
Azért több szeretetet, hogy minél gazda
gabbak legyünk s hogy általa másokat 
is meggazdagítsunk.

Lie. Fizély Ödön.

K A R C O L A T O K

„Leteszem koszorúm  ..."
Dr. Breyer István győri római 

katolikus megyéspüspök temetésén 
D. Kapi Béla vezetésével a győri 
evangélikus egyházközség küldött
sége is résztvett. Nem csupán i l
lendőségből, hanem szívünk mé
lyéig érzett őszinte részvétből.

Dr. Breyer István fenkölt gon
dol kozású, apostoli egyszerűségű, 
aranyszívű főpap volt. Szeméből 
felénk is mindig a megbecsülő sze
retet jósága tekintett.

Amikor győri lelkésszé-választa- 
tásomkor tisztelgő látogatást tet
tem nála, többek között ezt mon
dotta:

„Szőlőmívesek vagyunk mind a 
ketten. A szőlőnk nem ugyanaz, 
de a földünk szomszéd. S jó  ne
künk egyik szőlőből a másikba át
átnézni, kezet fogni s jómunkát kí
vánni . . . "

Legyen áldott emlékezete!
Legyen hatékony a példája!
Letesszük koszorúnk sírjának 

halmára!!
Szabó József.

H E T I  K R Ó N I K A

Az elmúlt hét legnagyobb eseménye 
Németország, Olaszország és Japán szö
vetségkötése. Ez a hármasszövetség biz
tosítja a világ új és igazságos elrende
zését — írják a lapok. Spanyolország 
rövidesen csatlakozik Berlin—Róma— 
Tokió egyezményéhez. — A spanyol 
belügyminiszter Rómába ment, hol 
G ibraltár és a Földközi tenger sor
sáról döntenek. — Anglia elleni tá
madás fokozott erővel folyik. Egy 
nap alatt 101 repülőgépet lőttek le a 
németek Anglia felett. — A hármas
szövetség megkötése Angliára súlyos 
csapást jelent. — Ciano olasz külügy
miniszter, ki Németországban volt fon
tos megbeszéléseken, hazautazott. — 
A bolgárok befejezték Dél-Dobrudzsa 
megszállását. — Kolozsváron november 
1-én megnyílik az egyetem. —- Erdély 
visszatért részében továbbépítik a posta-, 
vasút- és autóbuszközlekedést. — Szer
dán tanácskozásra ül össze a magyar 
képviselőház. — Főméltóságú asszony 
hétfőn rádiószózatot intézett a nemzet
hez Erdély megsegítéséért.

Bombák estek a bétheli szeretetin- 
tézményekre. Németországnak, de az 
egész világnak a közvéleménye nagy 
meglepetéssel vette a hírt, hogy Német
ország legnagyobb szeretetintézményé- 
nek, a Bodelschwing által alapított Bét- 
helnek, hol több ezer beteg van, egyes 
épületeit az angolok éjnek idején bom
bázták. Tizen meghaltak, sokan meg
sebesültek a betegek közül.
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GZ EGYHÁZI esztendő

S z e n th á ro m s á g  u . 2 0 . v a s á rn a p .
1. M ózes 18 : 20— 32.

Sodorna népének bűne megérett arra, 
hogy Isten a népet miatta elveszítse. 
Az emberek bűne mindig odaérik, hogy 
bele kell pusztulniok. Ábrahám szeretne 
a népet megtartani. Egy megtartó erő 
van: a hit. Hivő embernek hite meg
tartó erő mások számára is. Milyen nagy 
Isten szemében a hitnek értéke, hogy 
kevesek hitéért sokakat kész megtartani. 
A te hitedért vájjon megtudna-e csak 
egyet is tartani? S tudod-e, téged kinek 
a hitéért volt hajlandó megtartani? Lá
tod-e az Egyetlengyet a kereszten?!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy van közbenjárónk Istennél.
Hogy a hit .megtartó erő.
Hogy Krisztusban mindnyájunknak ke

gyelmet kínál.
K ö n y ö r ö g j ü n k :
Népünkért, melynek bűnei érnek az 

ítéletre.
Élő hitért, amit igazságnak elfogad 

az Isten.

H Í R E K

Segédlelkész-kihelyezések. Komjáthy 
Lajos enyingi missziói lelkész katona- 
lelkészi átképző tanfolyamra hivatván 
be, az enyingi missziói gyülekezetbe D. 
Kapi Béla püspök kisegítő segédlelké
szül Giczy Kálmán kötsei segédlelkészt 
küldte ki, Kötsére pedig Békés József 
leszerelt tábori s. lelkész került segéd
lelkészül.

Nyugdíjazás. Horváth János vados- 
fai igazgató-tanító, körzeti iskolafel
ügyelőt a vallás- és közoktatásügyi m i
niszter saját kérelmére nyugalomba he
lyezte. Nevezett szeptember 8-án búcsú
zott el híveitől és Sárvárra költözött. 
Utódjául Hantó Sándor potyondi taní
tó t választotta meg a gyülekezet.

A Luther-szobor nagybizottsága szep
tember 26-án ta rto tt ülést Lux Elek 
szobrászművész műtermében, amelyen a 
teljes szobornagyságban elkészült agyag- 
modell bronzba való átvitelére vonat
kozó megbízást megadta és részletesen 
tárgyalta a domborművek elhelyezésé
nek és az ábrázolandó személyek cso
portosításának kérdését.

A pesti egyházközségnek, mely több 
egyházrészből áll, különböző bibliakörei 
gyülekezeti közösségbe csoportosultak 
és hetenként közösen is összejönnek az 
üllőiuti imateremben, mégpedig hétfőn 
este fél 7 órakor és csütörtökön este 
fél 7 órakor, utóbbi napon közös biblia
órára. A testvérszolgálat jegyében folyó 
közösségi munka résztvevői október hó
naptól kezdve minden hónap harmadik 
hétfőjén este 8 órakor az üllőiuti ima
teremben úrvacsorái közösségre is ösz- 
szegyűlnek.

A Kispesti Evangélikus Ifjúság szep
tember 15-én a Református Kultúrház- 
ban tarto tt szeretetvendégségen kezdte 
meg 1940—4L évi szorgalmi idejét. Him
nusz, imádság, megnyitó, szavalatok, 
énekszámok keretében a „Brazíliában 
élő magyarokról“ ta rto tt előadást Bog
lár Ferencné, áll. népisk. tanítónő, ki 
három évig volt kiküldött tanítónő Bra
zíliában. — Az ifjúság következő estje 
szeptember 29-én volt a Petőfi-utcai 
elemi iskolában, mikor is Korschelt M ik 
lós mérnök, a Ganz Foto Club titkára, 
ta rto tt előadást „Tudomány és művészet 
a fényképezésben“ címen mintegy 100 
kép vetítésével.

A Budapest III. kerületi Evangélikus 
Nőegyesiilet 1940. évi október hó 2-án 
az evangélikus templom alagsori ta
nácstermében (Dévai Biró Mátyás-tér) 
teaestélyt rendezett, amelyen özv. Schlei
cher Ferencné úrnő tartott előadást. A 
művészi számokat Bakó Lászlóné sza
valóművésznő és Dullien Klára hegedű
művésznő, a kíséretet Sulyok Imre kar
nagy látta el.

Evangélikus Szabadegyetem a buda- 
pest- kelenföldi evangélikus keresztyén 
egyházközség tanácstermében (XL, Bocs- 
kai-út 56.) okt. 2-től nov. 24-ig. (Negye
dik sorozat.) Az előadások szerdai na
pokon fél 7 órakor lesznek. Az elő
adások célja: az evangélikus egyház 
központi kérdéseinek megvilágítása. Be
lépődíj nincs. Szabad adakozás. 1. Októ
ber 2-án. Bűn és kegyelem. Scholz László 
budapesti vallástanár. 2. Október 9-én. 
Megigazulás hit által. Dr. Vető Lajos 
diósgyőr-vasgyári lelkész. 3. Október 
16-án. Dedinszky Gyula kiskőrösi lel
kész. 4. Október 23-án. Keresztség. 
Szántó Róbert budapesti lelkész. 5. 
November 6. Úrvacsora. Lukács István 
győri lelkész. 6. November 13. Egyház. 
Benczúr László budapesti s. lelkész. 7. 
November 20-án. Végső dolgok. Mar- 
csek János ózdi esperes. 8. Az evangéli
kus egyház Krisztus egyháza. Kardoss 
Gyula balassagyarmati esperes. Ezekre 
az előadásokra a híveket és érdeklődő
ket tisztelettel meghívja — a Budapest- 
Kelenföldi Luther-Szövetség.

Evangélizáció legközelebb október
6—13-án Pestszentlőrincen lesz.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Finnország. A magyar öröm fö lött 
érzett együttörülésüknek egyre újabb 
jeleit küldik a finnek. Pesonen Mátyás 
tanügyi tanácsos, Viljanen Pál és Pietila 
Hannu lelkész küldött újabban meleg 
sorokat magyar barátainak. A Kotimaa 
ezzel az aláírással közli a bevonulás 
egyik képét: A magyar imádságok és 
nemzeti várakozások beteljesülésének 
hatalmas pillanata. — 1942-ben lesz a 
finn bibliafordítás 300 éves. Már most 
megkezdték az előkészületeket az ün
nepségre. — Ylöpen Reino, magyar fö l
dön is jó l ismert finn lelkész, az Észt
országban élő finnek gondozására az. 
észt-orosz határon lévő Narvában volt 
lelkész. Észtországnak a szovjetbe való 
bekebelezése óta Ylönen Reinonak nyo
ma veszett. Azóta semmi hír sincs róla 
s a finn hatóságok közbenjárására sem 
sikerült róla semmit sem megtudni. A

finnek ezt írják róla: Ki tudja, haza 
jöhet-e még? Egyetlen úton érintkez
hetünk vele csupán s ez az imádság.
— Az angol légitámadások nyomán 
bombatalálat érte a finn tengerész temp
lomot is. — A hittudományi karra tö r
ténő beíratások alkalmával tűnt ki, hogy 
a teológusok közül nyolcán haltak hősi 
halált. Új teológus 33, ezek közül 6 nő. 
Az elmúlt évben 60 volt az első évesek 
száma, a csökkenés tehát it t  is nagy.
— A Kotimaa képekkel és térképekkel 
ellátott cikkekben számol be az erdélyi 
bevonulásról. Ilmari Soisalon Soininen 
hosszabb cikket ír tanulmányai és sze
mélyes tapasztalatai alapján Erdély egy
házi viszonyairól. — Pesonen Mátyás a 
Hengellinen Kuukauslehtiben Kölcsey 
Ferenc jubileumáról, a magyar himnusz
ról ír cikket.

Evangélikusok ügyeimébe!
Gyülekezeteinkben ismét megkezdjük a 

HARANGSZÓ TERJESZTÉSÉT.
Azt akarjuk, hogy lapunkat, mely magyar 

evangélikus népünk kedvelt lapja,
minden evangélikus ember olvassa.
Ezért h í v u n k  m i n d e n k i t  

o l v a s ó i n k  t á b o r á b a !  
Egyházhatósági engedéllyel három h it
testvérünk indult el október 1-én, hogy 
előfizetőket gyűjtsön a Harangszónak. 
A bányai egyházkerületben Frey József, 
a tiszai egyházkerületben Zala Dezső és 
a dunáninneni egyházkerületben Kásái 

András lapunk terjesztője.
Kérjük híveinket, fogadják őket 
jóindulattal és segítő szeretettel!

K Ü L Ö N F É L É K

Érdekes újítás. A budapesti bába
képző intézetben az igazgató főorvos 
összeállította azokat a tanácsokat, me
lyek rendeléseken jelentkező asszonyok
nak, másrészt a kórházban fekvő gyer
mekágyasoknak szólnak. Ezeket a ta 
nácsokat gramofonlemezre vették fel és 
hangszóró útján naponta kétszer leját
szották a kórtermekben és a rendelők
ben. Így az asszonyok tisztába jöttek 
azzal, hogy m it kell tenniök saját egész
ségük, valamint a születendő kisbaba ér
dekében. Megtanulták azt is, hogyan 
kell az újszülött gyermeket ápolni, tisz
tán tartani és táplálni.

Elsűlyesztett hajótonnák. M i pusztul 
el, ha elsüllyed egy 9000 tonnás keres
kedelmi gőzös? Gondoljunk arra, hogy 
egy vasúti kocsiban átlagosan 15 tonna 
árut lehet szállítani. Egy 20 vagónból 
álló tehervonat rakománya 300 tonna. 
Az említett 9000 tonnás hajó 30 ilyen 
tehervonat rakományával megy le a 
tenger fenekére. Ha a rakomány ke
nyeret, lisztet, zsírt, vajat, cukrot, saj
to t tartalmazott, akkor ez annyi élelmi
szer, amennyi kb. 100,000 embernek egy 
évi szükségletét fedezi. Mondjuk Debre
cen lakosainak egy évi élelmiszerszük
ségletét, vagy Kaposvár, Pécs és Vác 
városokét együttvéve. A kuldúskérdést 
egész Magyarországon meg lehetne o l
dani egy időre ebből a hajóból.
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C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Esküvő. Nemes Mihály Sándor föld- 
birtokos, m. kir. gazdasági felügyelő és 
felesége Ádám Eszter leánya P i r i  és 
dr .  Ki ss  Ákos ,  özv. Kiss Aladárné sz. 
Fáber Etelka fia, szeptember hó 21-én 
tartották esküvőjüket a pápai evangéli
kus templomban. — Edvy Lajos ny. 
MÁV főintéző és Takó Julianna leánya 
E t e l k a  G a b r i e l l a  és Né me t h  A n 
t a l  MÁV főtiszt október 5-én déli 1 
órakor tartják esküvőjüket a szombat
ihelyi evangélikus templomban. Az es- 
ketést a menyasszony unokabátyja So- 
koray Miklós helyi vallástanár végzi. 
(Minden külön értesítés helyett.) — 
Szenes L i d i a  és K á l d i  G y u l a  szep
tember 22-én tartották esküvőjüket a 
nemeskocsi evangélikus templomban.

Halálozás. K e v i c z e i  K e v i c z k y  
L á s z l ó  ny. kondorosi lelkész, érdemes 
esperes, a signum laudis tulajdonosa 
életének 83. évében elhunyt. — özv .  
n e m e s k é r i  Ki ss G y u l á n é  sz. já’kfai 
Gömbös Vilma életének 84. évében, szep
tember 23-án, Celldömölkön elhunyt. — 
Feltámadunk.

Ú J  K Ö N Y V E K
A népiskolai evangélikus keresztyén 

vallástanttás módszertana. Irta: Lehóczky
Egyed tanítóképző-intézeti tanár. M is
kolc, 1940. Nyomatott Fischer Lajos 
nyomdájában, Sárospatakon. — Ez a 
könyv hosszú évek gondos, elmélyedő 
munkájának az eredménye. Sok értékes 
tapasztalat, megfigyelés épült bele. Gya
korlati útmutatás akar lenni az egyház 
felnövekvő ifjú  tanítónemzedéke számá
ra: hogyan lehet a h it dolgait közelebb 
vinni a gyermekiélekhez. Bizonyára ha
szonnal fogják forgatni azok is, akik 
már benne állanak a hitoktatás nehéz és 
felelősségteljes munkájában. A könyv a 
szerzőnél, Miskolcon kapható. Ára 2.40 
pengő.

M A G Y A R  G A Z D A
Nemesített német vetőburgonyát kap

hatnak a gazdák. A földmívelésügyi mi
nisztérium a vetőgumók felfrissítése, to 
vábbá a piacnak megfelelő étkezőbur
gonyával, a szesz- és keményítőgyárak
nak magas keményítőtartalmú ipari bur
gonyával való ellátása céljából az ősz
szel Németországból vetőburgonya be
hozatalát tervezi. Az igen tekintélyes 
németországi vételárkülönbözetet és vas
úti fuvarköltséget az államkincstár ma
gára vállalja.

A visszatért Erdély területén 55 hitel- 
intézet 50 fiókkal működik. Ezen a te
rületen a világháború idején 150 önálló 
intézet működött.

Terményárak. Búza 23.30, rozs 19.20, 
árpa 19—26, zab 21.20, kukorica 23.36— 
24,60 pengő,

H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A kővetkező adományok folytak be:

Kaposi Sarolta Nagykáta 35 f i l 
lér. — Habermayer Dezső Sárbogárd 
36 fillér. — özvegy Sülé Péterné 
Magyargencs, Tánczos Zsigmondné Rá
kosszentmihály, Marschalkó Jenő Nagy
szénás, özv. Zakócs Józsefné Sand, Ki- 
gyósy István Székesfehérvár, Bencsik 
Lidia Sopron, Prach István Székesfehér
vár, Mórocz Károly Celldömölk, Balázs 
Istvánná Veszprém, Kalma Pál Sopron, 
Varga Mihályné Töltéstava 40—40 fillér. 
— özv. Edvy Jánosné Pápa, özv. Ravasz 
Gézáné Abaujszántó, özv. Kiss Károlyné 

Szilsárkány 50—50 fillér.

„Erdély“ javára 2 pengős árban, az 
összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné, Sopron, Csengeri- 
utca 33/a. 1—2

Fiatalabb, 40 körü li nyugdíjas társ
nőt keres idősebb nyugdíjas nő, ki gyá- 
molítója és bebútorozott kis házának 
örököse lenne. Cím: Márton Antalné, 
Dunaszekcső 488. 1— 1

A sandi evangélikus gyülekezet le
mondás folytán megüresedett kántorta
nítói állásra egyelőre helyettest keres. . 
Ajátrfkozások sürgősen a sandi évangé^ 
likus lelkészi hivatalhoz küldendők.

1— 1

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

8—26

Somogyi Lajos szficsmester
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

IV. Kossuth Lajos-u. 13 félemelet

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A la k ítá s o k . 4—13

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egye
sület Szociális Irodája (Budapest, IV., 
Kammermayer Károly-utca 10. Telefon: 
181-051) háztartási alkalmazottak elhe
lyezésével foglalkozik. Vidékről Buda
pestre jövő lányoknak helyet szerez s az 
elhelyezett lányokat összegyűjti evangé
likus leánykörbe, hol a nagyváros veszé
lyeitől igyekszik megóvni őket. 3—3

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

17—20

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinök, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

6—8

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ 

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor teraet- 

kőzóri segélyt
Kihazasítási, tanulmányi és neveltetést 

segélyt.
Klet, nyugdíj, tiiz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
goTdos figyelemmel segíti ©!ö

Evangélikus ogyházat támogatja mindenki 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

H ivja  fel mindenki a hitteatvérek figyelmét 
n Jólét. Sgyeathe'j©.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál a* 
egyesület központja Budapest, IV. Fehérhajó u. 
8—l l  (Ev. bérház.) Toleíon : 186-332, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Qyör, Kassa, Miskolc, I'écs, Szeged, Szón.- 
bathely. Miodou egyházközségben megbirotUi 
vannak az Egyesületnek

ÁUandóaa telveaahnk és fti#U JkezU tunk tsefí 
" fuTétt f^ f ta l in á s a s s A ' rju rs f.w r*í»k«. írnoka -,

Keresek egy szerény, egyszerű min
denest, aki minden házi teendőt vállal. 
Ketten vagyunk. Ha főzni tud, kezdő 
fizetés 30 P. Pettykó Dezsőné ny. szék.- 
főv. pénztári aligazgató neje, Rákos
szentmihály, Kossuth L.-u. 50. sz. 2—3

i u U c w  f f ,
K O S Z 6 R U T
legolcsóbban

8 t I X 1 É 4 ő ]
csak
GYÓR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a »Harangszó‘ -ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schütt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel Jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)
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A la p it»  ita t

K A M  B É L A
l l ll-k n

i .»plajnjdonoc : 
úuníntúli Luth«r-8zAvetsAg.

Megjelenik minden vu á rn te .

Ingván malléklal tané* alatt 

k*.h ttankénf a KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk!

A la ra ig ie l
liitkenM -kiiM klnU l

6 Y6R
I I . ,  P e tfiii-té r 2.

Elöflaetéal Ara : 
negyedévre 1 P 28 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r  

Csoportos küldéssel 
10°/#-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2  dollá i ; az utódállam  okba 

negyedévre 1 P 60 üllér. 

Postacsekkszámla: 30,620.

Áldásthozó betegség.
Monda néki a királyi ember: Uram, 

jö jj, mielőtt a gyermekem meghal. 
Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad 
él. És h itt az ember a szónak, amit 
Jézus mondott néki és elment.

János 4, 49—50.

Ez a történet a királyi emberről szól Kapernaum- 
ban, akinek beteg volt a fia.

De hiszen ez aránylag mindennapi dolog. S ez 
az eset, csodálatos, mégis világszerte ismert. S ha 
közelebbről szemügyre vesszük, mélyen megkap 
bennünket.

Az első, amit hallunk, az, hogy a királyi embert 
a szükség hajtotta Jézushoz. Nyilvánvalóan sokat 
hallott erről a csodálatos emberről. Most személyesen 
jö tt el hozzá. S ez döntő jelentőségűvé vált számára.

Ezt világosan látjuk abból, hogy ekkora bizo- 
dalomra gerjedt Jézus iránt. Utoljára is azt akarta, 
hogy Jézus menjen el hozzá, a fia betegágyához. De 
Jézus így szól hozzá: „Menj el, a te fiad él!“ S a 
királyi ember elindult Jézus szavával, minden egyéb

nélkül. A Jézussal való személyes együttlét vitte ezt 
véghez.

Amikor hazatért és megtudta, hogy fia éppen 
abban az órában gyógyult meg, amelyben Jézusnak 
ez a szava elhangzott, e lju tott a hitre. E lju to tt a 
Jézusban való hitre, aki felől immár tudta, hogy 
nemcsak a fiának, hanem neki is Megváltója.

S olvassuk azt is, hogy vele együtt e ljutott a 
hitre egész háza népe is. A beteg fiú is.

Gondold meg, hogy mi ment végbe abban a ház
ban azon a napon!

Azt hiszem, valamennyien hálát adtak Istennek 
azért a betegségért, amely ilyen boldogságot és 
áldást szerzett nekik.

Az evangélista így kezdi a maga elbeszélését: 
„Ismét a galileai Kánába méné azért Jézus, ahol a 
vizet borrá változtatta.“  Vájjon nem azt akarta ezzel 
Jézus mondani: ime, ez alkalommal is borrá változ
tattam a vizet!

S nem ez-e az, amit itt a mi házunkban is véghez 
akar vinni? o/e Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Uj munkakezdés előtt.
Mikor átlépjük október küszöbét 

s ránk köszöntenek ennek a hónap
nak rövidülő napjai és egyre hosz- 
szabbodó estéi, mindig világosab
ban elénk bontakoznak az egyház
nak új munkalehetőségei. A nyári 
hónapok alatt eléggé háttérbe szo
rított belmissziói munka előtérbe 
lép és kezdésre vár. Megnyílnak 
az ifjúsági otthonok ajtai, látoga
tottak lesznek a különböző egye
sületi összejövetelek, a programm- 
ban hetenként helyet kapnak a 
bibliaórák, kezdetét veszi itt-o tt a 
karácsonyra készülő szeretetmun- 
ka. Itt lesz nemsokára a Bibliáról 
való emlékezésnek, reformáció-heti 
előadásoknak, azután a vallásos- 
estéknek, ünnepélyeknek, evangé- 
lizálásoknak az alkalma. Lelki sze
meink elé lép az egyház belmisz- 
sziói munkavégzésének óriási lehe
tősége.

Néhány kérdéssel szeretnénk erre 
a munkára rávilágítani.

Mindenekelőtt ezzel: Milyen le
gyen ez a munka? Röviden meg
válaszoljuk: Irányított legyen! Te
hát ne vesszen összevisszaságba, ne 
legyen hangulatok keze által elő- 
ráncigált, vagy sarokba szorított, 
hanem előre megtervezett, rendsze
resen irányított munka. Végső sor
ban ez az irányítás felülről jö jjön . 
Azoknak, akik hivatásuknál fogva 
irányítják, az irányítója maga az 
Isten legyen.

Kik legyenek ebben a munkában 
a munkások? Röviden azt válaszol
juk: Mindenki! Mindenki jö jjö n  és 
segítsen. Ne csak a lelkész és ta
nító végezze s mindenki más ö l
hetett kézzel nézze, önkéntes mun
kásokat vár az egyház. Szolgála
tuknak ezer lehetősége és módja 
van. Ne mondja senki: Rám nincs [

szükség, vagy én nem tudok sem
mit tenni. Isten országában nincs 
munkanélküliség és szolgálatkép
telenség. Mindenki mindig tud va
lamiben segíteni. Sokszor az elhí
vott munkások szolgálata is ön
kéntes munkások segítése által tud 
csak előbbre jutni. Apró kis szol
gálatoknak Isten előtt felbecsül
hetetlen az értéke. Bár mindenki
nek a munkájára szükség van, az 
egyház igazi munkavégzője kell, 
hogy a Szentlélek legyen. Akkor 
ér valamit az egyházi munka, ha 
az emberek a Szentlélek kezében 
eszközök tudnak lenni.

Mi legyen a munka célja? 
Semmiesetre se hiúságlegyezgetés. 
Soha nem ju t előbbre az egyház 
szekere, mikor azért dolgoznak az 
emberek, hogy feltűnjenek, dicsé
retet nyerjenek. De mindig van 
eredménye annak a munkának,
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amit észrevétlenül, csendben azért 
végeznek, hogy lelkeket építsenek. 
Ebben a munkában kell éppen a lé- 
leképítés által munkatársakat, i f 
júsági, leányegyesületi, vasárnapi 
iskolai vezetőket nevelni, diako
nissza pályára elhivatást érző leá
nyokat előkészíteni. Ennek is cél
nak kell lenni. Legfőbb célnak 
azonban az egyház építésének, Is
ten dicsősége növelésének kell len
ni. Az egyházban minden munka 
végeredményben Isten dicsőségét 
szolgálja.

Még egy utolsó kérdés: Hogyan 
végezzük ezt a munkát? Semmi
esetre se kényszeredetten, parancs
szóra, hogy minden szavunkból, 
munkánkból kiolvassák az embe
rek, hogy azért tesszük, mert ez 
parancs. Végezzük boldog öröm
mel, hogy most még akadálytala
nul végezhetjük. Ki tudja, milyen 
akadályai támadnak nemsokára! 
Végezzük imádkozó lélekkel. Na
gyon gyenge kísérletezés az egy
házi munka, ha nem imádkozunk 
erőért és áldásért Istenhez. Végez
zük felelősséggel, hogy számot 
kell adni róla. Számot kell adni az 
egyháznak, ill. vezetőknek most, 
s majd az egyház Urának egyszer.

Üj munkakezdés előtt imádkoz
zunk, hogy Isten adjon erőt, hogy 
egyházunkban ilyen Általa irányí
tott, emberlelkek építését, egyház 
erősödését, Isten dicsőségét szol
gáló munka induljon meg, amit 
minden ember végez, a Lélek kezé
ben engedelmes eszközként boldog 
örömmel, imádkozó lélekkel az 
egyház Ura előtti felelősséggel vé
gez! L. I.

A k ik e t  fe lneve lt 
az Isten .

i.
Kilencszázharmincöt: ha jól emlék

szem.
Akkoriban gyalog jártam. Hulló, de

cemberi hópelyhek szépítették előttem a 
csonttáfagyott útakat. Olyan volt a 
vastagon beesett világ, mint egy elha-

Csatári ház.

gyott temető. Nem borzolá a csöndjét 
semmi. Én sem. Némán, zaj nélkül ha
ladtam Kemenesszentmárton felé, kissé 
bizonytalanul, mert a lehajtó szürkület
ben el-elvesztek útmutatóim, a behava
zott fák. Mintha csak fá jt volna kiemel
kedő, külön életük, hozzásímultak a 
szürke dermedt csöndhöz. Egyre jobban 
kerestem, kutattam őket s ebben a b i
zonytalan sikerű munkában úgy elme

rültem, hogy észre sem vettem az előt
tem álló reám köszönőt.

Érdekes ember volt. A bajuszáról jég
csapok lógtak, a szemöldöke bederese- 
dett, fehérre szépült ruháiban olybbá 
tűnt fel nékem, mint gyermekkorom 
igéző emlékei: a téli szobrok.

Ismerkedtünk. . .
A szavaink, mintha csak lábujjhe

gyen lépkedtek volna, halkak voltak. Na
gyon halkak. Egyetlen szitából hullott 
le ránk a hópelyhek hangulata, fáradtak, 
sorstársak voltunk-e, k i tudná megmon
dani, miért, mi okozta, hogy a csöndhöz 
simult szavakkal egészen egymáshoz ér
tünk. Máskor hetek, hónapok, talán 
évek kellenek, míg lélekküszöbig ér az 
ember, most meg ajtónyitással kezdtük 
mindjárt.

Ö körülnézett bennem, megtudta, 
hogy a barlahidai templom szárnyazott 
vándorrá, én körüljártam nagyszomorú- 
ságú lelkében és megtudtam, hogy a 
nyomorúság kergeti téli futásra.

Munkát keres.
Ahogy tovább nézegettem volt a 

lelkét, találtam benn egy kisgyermeket. 
Olyan volt mint a kislányom, amikor 
habfehérbe öltözteti az édesanyja és 
ringatja, ringatja, míg hosszú, fekete 
szempillái bezárulnak, mert az álom bé
kesség, nyugalom, és olyan nagy csönd, 
mint a behavazott világ, amiről emléke
zem. Érdekes, mosolygó szemű gyer
mek volt. Ezen a mosolyon keresztül si
multak ki a ráncok, ez színesítette gaz
daggá a holnapot, ez volt vándortár
sam vert életében a szépség és a jövő. 
Drága, apró, álmodó gyermek. Úgy is 
hívták, hogy: Álom. Álom a munkáról, 
amivel pénzt lehet keresni, valamikor és 
valahol kicsiny házikóról, aminek majd 
muskátli nyílik az ablakában, előtte meg 
fapad lesz, ahonnan olyan szép lesz 
asszonyostól, gyerekestől sugaras má
jusi vasárnap délutánokon nézni a vilá
got.

Abban a hideg havas estében úgy 
szerettem volna megcsókolni ezt a té
tova kis álom-gyereket, de nem tehet
tem mást, a hitem kalácsából egy da
rabot a kezébe nyomtam, nőjjön tőle és 
erősödjön.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 44

I r t a : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

— Hej — kurjantotta Palkó — Te vagy a legény, Szu- 
hay István, nem olyan mint más, mint Spankau vezér, terem
jen hát országunkban jó  bor, áldomás!

A többiek vele énekeltek. Hangjukat a szabad természet 
acélos erőssé cserzette. Túlharsogták a másik társaságot. Ha 
már elkezdték, magától jö tt a többi.

— Túl a Vágón, szép Gömörben fú j a szél, Három sze
gény kuruclegény útra k é l . . .

— Engem kihagytok? — ugrott fel Ákos. Azért, hogy 
császári a ruhám, közétek tartozom.

Ennek a második dalnak más következményei is voltak. 
Alig, hogy fölcsendült a kuruc név, izgatottan fogták körül 
Gyurkáékat a katonák.

— Kurucok vagytok? — néztek rájuk fenyegetőleg.
•— Becsületes ember más nem is lehet! — vitézkedett 

Józsi.
— Nesze becsületes! — nyúlt előre egy markos labanc, 

öklét Józsi arcába vágta. Ez a csapás mintegy a jeladás. 
Oklök emelkedtek, egyik-másik kést is rántott.

Gyurka nem elegyedett azonnal harcba. Ez a hirtelen 
veszedelem észretérítette. Szokásos megfontoltsága visszatért.

Egy pillantással átfogta a helyzetet. Háromszoros gyűrűt 
alkottak a katonák köréjük. Lehettek vagy hatvanan. Ok 
négyen. Ha nem okosabbak a túlerőnél, hatalmukba, talán 
örök börtönbe jutnak. Gyurkánál az elhatározás és a cselek
vés pillanat műve volt. Látta, hogy számukra csak egy a 
menekülés, csak egy a szövetségesük: a sötétség. Máris 
nekifeszült innal és izommal ugrik a magasba. Kis kézi 
buzogányát ütésre suhintja s teljes erővel csap rá a lámpára.

Sercegve, csengve hull szét a lámpa, égő kanóca mint 
ívelő, hullócsillag repül egy söröskancsóba. Teljes a sötétség. 
Ezzel az ugrással ki is vonta magát a labancok gyűrűjéből. 
Megeresztette hangját s az ajtó felől beleharsogta az egy
másba gabalyodott, küzdő tömegbe:

— Fiúk! Gyorsan Csillaghoz!
Még vagy kétszer ismételte meg a hívást. Azután hirte- 

lenében fordult ki az udvarra. A szomszéd helyiség ablakán 
fény szüremlett ki. Benézett rajta. Látja a vendéglőst a jtó 
hoz tapadó füllel remegve figyelni. Aggódva lesi, a harc k i
menetelét.

A fiú megkopogtatta az ablakot. Ijedten fordult és 
loholt hozzá a nagy darab ember.

— Vitéz uram, vitéz uram! — lihegte — mi lesz ebből?
— Itt ez a tallér! — nyomott kezébe Gyurka egy pénz

darabot — ez a négyünk fizetsége. Már fordult is, mert a 
kijárat felől meghallotta a Józsi hangját.

Nem ment nehezen az ő szabadulása sem. Azok o tt



1940. október 13 HARANGS ZÓ 317

azon a régi, kemenesszentniártoni téli 
napon, de most lehulló őszirózsák kósza 
kis szirmával szaladt a szél. Csillagok 
fénye gyulladt és a csillagszemből jö 
vőt sugárzott az Isten.

III.
Az időt nem lehet megállítani. Kilenc- 

száznegyven. A templom mellett nyíl
nak az orgonák, vágykeltő mámoros ta
vasz játszik a világgal, de az öreg 
Bokor József bácsit nem tudja semmi
ből kimozdítani. A többieket sem. Dr. 
Pap Endre, akit ezernyi bajában áldjon 
meg az Úristen, megnyitotta kőfejtőjét 
a magyar nyomorúság álomgyermekei 
előtt.

Sárszentmiklóson épülnek a házak. 
Csillogó, lázas, kiváncsi szemek lesik a 
fészkek megrakását, százan és százan, 
hiszen angyaljárás volt Budapesten. Az 
angyal odaült a dobogó diákszívek mel
lé, mesélt nékik kuckókban lakó, mo
solygós szemű, maszatos kis magyarok
ról, meg sok mindenről és a pesti evan
gélikus diákok teletömték a mesélő an
gyal markát. Az angyal beröppent hoz
zám és elém tette az ezreseket. A házak 
meg épülnek, épülnek és ha valaki nincs
telen és szegény, odaszáll hozzá az an
gyal. Nagy hófúvásokból, a térés élet 
botorkálásaiból apró családi házakba 
iramodnak a lelkek. Egy év alatt nem 
lesz, aki hajléktalan, aki meg ne érezné, 
mit jelent ez a szó, evangélikus szeretet. 
Mert az angyalok előtt nincsen korlát. 
Pestről elszállnak Dunántúlra, Tiszántúl
ra, bekopogtatnak Rozsnyó és Kassa ka
puján, én tudom, addig járnak, míg 
pusztulásra ítélt, agyongyötört falucs
kám fö lött ragyogni fog a nap.

És most hófúvásban botorkáló régi 
vándor ember, kicsiny életem boldog 
partjai mellől megüzenem tenéked, né
kem ’volt igazam, másokban fogant 
álomgyermekeidet fölnevelte, fölneveli 
az Isten. Mert az én Uram hatalmas 
nagy Úr és azokra, akik hozzáfordulnak, 
rámosolyog az arcá.

. ív.
A szerkesztő novellát kért tőlem, 

színes áldott kis mesét, hogy az olvasó

bent, a sötétségtől vakon egymást verték agyba-főbe. Lábaik 
közt mászott át Józsi. Nemsokára jö tt a másik kettő is,

— A lovakhoz — tanácsolta Ákos — meneküljünk.
— Megszöktek! — hallatszott a kiáltás belülről — 

utánuk!
Gyurkáéknak alig maradt annyi idejük, hogy lovaiknál 

teremjenek és nyeregbe vessék magukat. Döngve csapódott 
ki az ivó ajtaja s izgatott lármával tódult ki a sok katona.

— Itt maradunk! — mutatott Gyurka a tágas udvar 
sarkán felhalmozott hasáb farakásra. Elrejtőztek mögéje. 
Újra leszálltak és lovaikat simogatással nyugtatva bújtak el. 
A fiss levegő kifú jta  fejükből teljesen a borgőzt.

A labancok bosszúsan tódultak k i az udvarra.
— Már elfutottak! — kiáltozták — gyorsan utánuk!
Kigomolyodtak az utcára és két csoportra oszolva ku

tatták fel a környéket. Gyurkáék még a lélekzetiiket is vissza
tartották. Nem tudhatták, egyedül vannak-e? Hátha vissza
maradt valaki a katonák közül és most őket lesi. Hátha meg
hallja a lovak nehéz fújását.

A vendéglő épülete felől ajtó csikorgása jajdult fel. 
Gyurka előkémlelt két hasáb között egy résen. Szemei már 
megszokták az éjszaka sötétjét. A konyhaablak áramló vilá
gába szürke tömeg lépett.

— A vendéglős — suttogta társainak.
Az tétován állt meg az ablak előtt. Széjjel nézett. Fülelt.

Csend. Néhány lépést tett előre. Fejét mereven erőltette jobb- 
ra-balra.

— Úgy látszik, mindnyájan elmentek — hallotta Gyurka. 
Könnyebbülten nézett a többiekre.

— Csillag! — kiáltotta Gyurka ijedten. A szürke észre
vette, hogy a gazda előre lépeget és ijedt remegő nyerítéssel 
felhorkant.

A vendéglős visszariadt. Egy ideig még hallgatódzott.
— Anyjuk, hozd a kulcsot! — kurjantott hátrafelé. Kis 

sovány asszonyka tipegett elő.
— Kinyitom a pajtát — magyarázta neki, miközben át

vette a kulcsot. — Jó széna akad ott az éjszakázáshoz.
— Bolondnak tartasz? — csodálkozott a kis néne — úgy 

mondod, mintha nem tudnám!
— A szép és jó sokszor is jó  — burkolódzott közmon

dásba és tért ki egyenes válasz élői a férje.
— Minek ez a komédia? — fortyant fel az asszony. — 

Éjszakára nyitod ki a pajtát, hogy reggelre a szénának hült 
helyét találd!

— Sohase ellenkezz — védekezett a férje. — Emlékezz 
Pál apostol szavára: „T i asszonyok engedelmesek legyetek 
uraitoknak“ — szelíden tuszkolta be maga előtt az ivóba.

— Mi akar ez lenni? — állt feli Ákos.
— Csapda! — szögezte le Palkó. Odacsal bennünket, 

hogy azután a katonákat uszítsa ránk.
(Folytatjuk)

A vándor ember, akit úgy neveztem 
el, Nincstelen Ádám, tova tűnt az esté
ben, én pedig fogádást tevék, ha még 
egy ilyen gyermeket találok, odaviszem 
az én Uramhoz és fölneveltetem véle.

II.
Pettkó Szandtner alezredes úr Kis

bérre küldött kórházba. Leestem a lóról. 
Keserves pillanat vqlt, a jajgató kis hu
szárénál is keservesebb, aki miatt el
feledkeztem arról, hogy az én lovam 
se bárányka. Mire meggyógyultam vol
na, robogott velem a vonat Sárszent- 
miklósra. Ez hát pz új állomás, ahol 
munkába állít az Isten? Haniffel tiszte- 
letes uram és a hívek szeretettel fogad
tak. Nemsokára egyedül maradtam. A 
szobáimba nem sütött be a nap, a oap- 
lakra mindig homály borult és sohase 
fény, sohase fény. Szétnéztem a hívek 
múltján, jelenén. Ugyanez a homály 
m indenütt... Sohase fény, sohase fény. 
A híveim 38 községben, illetve lakott 
helyen, házcsoportban élnek elszórva. 
Idehaza alig lélegzik 270 lélek, ezek 
is didergő, fázó emberek jószerint, aki
ket a lassú pusztulás levegője úgy leng 
körül, mint kopott feifákat a temetés 
után ott maradt fekete fátyol. Ránéz
tem magamra. Szegény, fáradt életem
ben nem volt himnusz, se diadal. Ho
gyan fogok kiáltani a nyíló hajnalba s 
szétvetett ölelő karommal hogyan öle
lem a szirmos jövőt?

Valahol a miklósi szőlőkön túl álldo
gáltam, mikor ez a gondolat felfakadt 
bennem, közel az országúthoz, úgy
hogy megismertem az arra szekerezőket. 
Vitéz Láng Mihály bíró uram kocsija 
előtt táncoltak a pe.ikók, ahogy elhaladt 
előttem. Nem is vett észre, őszre haj
lo tt az idő, a szőlők mintha csak a 
fürtje iket siratnák, sápadtan, sárjgán in
tegettek felém. A szőlők között ban
dukolt egy ember. A mindszenti kőfejtő 
felől érkezett, arcán a kőtörők komoly
sága és szomorúsága. Reám köszönt. 
Sohasem láttam eddig, de ahogy rá
támaszkodott a csákányára, meggörbült 
fáradt háttal, mintha már láttam volna. 
Nem az arcát, hanem a lelkét. Ennek se 
volt semmije, olyan volt, mint a vas

megyei vándor, az a bizonyos nincste
len Ádám, akinek a lelkét magamban 
hordom. Ennek a lelkében is mosoly
gott a Gyermek. Ismerős volt az arca; 
meséje régi és örök volt, mint a k in
tornákban forgó kopott kis dal. Ki
csiny ház, padocska az ablak előtt, pöt
tömnyi kert, málnával és piros eperrel, 
csak a vidék, az évszak volt más, mert 
az mindig változik, de a szegény élet 
arca — körforgás ide vagy oda — min
dig ugyanaz marad.

Ballagtunk hazafelé, a Béldi főjegyző

Csatári gyerekek munkában. 
Töltik a házat!

úr „harangjai“ kondulni kezdtek a kő
templomban. A lelkem kérdést bontott, 
tétovát és mégis bízót s ahogy fölröp
pent belőlem, tudtam már, hogy nem 
hullik vissza. Szerettem volna megsímo- 
gatni a kőtörő ember álomgyermekét, 
a vállaira szárnyat kötöttem, a kőtörő 
meg sírni kezdett. Még akkor is patak
zott a könnye, amikor ő jobbra ment, 
én meg balra. Most is este volt, mint
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számára legyen egy kis álmodni való. 
Hát mesét írtam. De a mondanivalója 
igaz. Pesti diákjaink 3000 pengős ado
mányukkal megnyitották az igazzáléte- 
lét. Én pedig tartom a régi zászlót és 
készen állok arra, hogy engedelmes 
cserépedény legyek az Isten kezében, 
aki az én pislákoló hitemből akarja fel
hozni a rózsaszirmú hajnalt. Harangszót 
olvasó drága magyarok, ugy-e segítetek, 
hogy a pirkadatból, ami most dereng, 
aranytüzü sugárözön legyen, aminek a 
melegében aratásra érnek a meghajlott 
kalászé gabonaföldek?

Jakus Imre.

A dunántúli egyházkerületi 
közgyűlés.

A régi püspöki székhelyen, Pápán
tartotta a Dunántúli Egyházkerület folyó 
évi közgyűlését D. Kapi Béla püspök, 
titkos tanácsos és dr. Mesterházy Ernő 
földbirtokos, egyházkerületi felügyelő 
elnöklete alatt. Nagy számban jöttek 
össze erre az alkalomra az egyházkerü
let képviselői. Október 1-én a kerület 
Népiskolai, Véleményező és Pénzügyi 
Bizottsága tartotta üléseit.

Hitvalló emberek. — Új emberek.
Másnap délelőtt istentisztelet vezette be 
a Lelkész- és Tanítóegyesület gyűlését, 
melyen Takács Elek esperes Ef. 4, 11—
13. alapján hirdette az igét. Nem nevel
hetünk embereket — mondta — szemé
lyiségünk Krisztusnak szentelése nélkül. 
— Tanulságos volt Németh Károly es
peres lelkészegyesületi megnyitója, mely
ben k ité rt a 400 éves jezsuita rendre. 
Megkapó megállapításokat tett it t  iánk. 
Nekünk meg kell valósítani — mond
ta —, hogy minden olyan intézményünk, 
ahol ifjúságot nevelünk, erőközpont le
gyen, mely az evangélium világosságát 
sugározza ki. Mindegyikünkben meg kell 
lenni annak az engedelmességnek, amely
ben van lendület, tűz, kezdeményezés és 
önfeláldozó készség. Meg kell mutatni, 
hogy van evangélikus életforma, van 
evangélikus embertípus.

Magvetés.
Mindkét gyűlésen több fontos kérdés 
került tárgyalás alá. A Lelkészegyesület 
elhatározta, hogy 100 pengő pályadíjat 
tűz k i egy a konfirmandusoknak szánt 
könyv megírására. Élénk megbeszélés 
tárgyát képezte a szórványkérdés, a 
leánynépfőiskola, szegény gyermekek 
taníttatása, filiák behatóbb gondozásá
nak a kérdése. — Délben a Luther-Szö- 
vetség ta rto tt gyűlést D. Kapi Béla 
püspök és dr. Ittzés Zsigmond főtaná
csos elnöklete alatt. Tárgyalta a gyűlés 
a helyi szövetségek megszervezésének, 
az ifjúsági munka támogatásának a kér
dését, a titkári, valamint a sajtóról szóló 
jelentések nyomán a belmissziói munka 
programmját.

Az áldozat fillérei.
Délután a Gyámintézet választmányi és 
közgyűlését tartotta Nagy Miklós és dr. 
Traeger Ernő miniszteri osztálytanácsos 
elnöklete alatt. Nehéz idők ellenére a 
bevétel a múlt évihez képest 1426 pen

gővel emelkedett. Gyűjtés alapján egy 
lélekre 6.7 fillér gyámintézeti adomány 
esik. M it lehetne tenni, ha minden evan
gélikus évenként legalább 20 fillé rt 
adna!?

A jövő programmja,
fél 6-kor ta rto tt előértekezleten a ma
ga nagyvonalúságában bontakozott k i D. 
Kapi Béla püspök beszédében, melyben 
püspöki jelentésének fontosabb pontjai
ra mutatott rá. Ránehezült a lelkekre a 
kiszélesülő missziói munka anyagi meg
alapozásának nagy felelőssége, a hatal
mas belmissziói munkaprogramm meg
valósításának, iskolapolitikánk revide- 
álásának, a Biblia középponti jelentősé
ge hangsúlyozásának a szüksége.

Vártán a helyünk.
A közgyűlést megelőző este gyáminté
zeti és Luther-Szövetségi ünnepély volt 
a templomban, melyen a pápai gvüleke- 
zet vegyeskara énekelt, Fodor Kálmán 
győri orgonista orgonaszámokat adott 
elő a tőle megszokott művészettel. M ol
nár Gyula bakonyszombathelyi lelkész 
Lukács 10, 25—32. alapján igét hirdetett, 
Kiss Jenő egyetemi tanár pedig Egy
házunk helyzete, feladata és reménysége 
az új eszmeáramlatok között címen elő
adást tartott. Megrajzolta a világnéze
tek kialakulását, harcát. Az evangélium
nak van joga és szava az ember életé
nek irányítására, az Istenhez való v i
szony rendezésére, amitől az ember bol
dogsága függ. Vártán a helyünk, vigyá- 
zás a feladatunk, bizalom az erőnk és 
diadal a reménységünk!

Köszönjük Istennek!
Október 3-án fo lyt le a kerületi gyűlés. 
Mesterházy Ernő kerületi felügyelő meg
nyitó beszédében Isten iránti hálával 
emlékezett meg Kormányzónk 20 éves 
jubileumáról, Erdély egy részének haza
téréséről. Köszönjük Istennek — mond
ta —, hogy megelégelte szenvedéseinket 
és érvényesítette az Ö igazságosságát, 
ö  tudia, mit, mikor, miért cselekszik. 
A mi feladatunk hinni Istenben! A köz
gyűlés táviratban hódolt Kormányzónk 
előtt, köszöntötte a miniszterelnököt és 
külügyminisztert, majd a pápai gyüleke
zet üdvözletét fogadta Huszár István 
felügyelő tolmácsolásában.

Az élet ajándéka.
Kapi püspök hatalmas beszéd kíséreté
ben helyezte a közgyűlés asztalára püs
pöki jelentését. Megemlékezett a 350 éves 
bibliafordításról, Károli Gáspárról, az 
istenes vén emberről, aki Bibliája fölé 
hajolva azért imádkozott, hogy Isten 
annyi erőt adjon neki, hogy megaíándé- 
kozhassa a magyar nemzetet a Bibliá
val. Kérdezzük meg — mondta a püs
pök — Károli Bibliája élet ajándéka, lo 
bogó fáklya, erőforrás volt-e mindig ne
künk? Ezután részletesen ismertette a 
már elvégzett és most kezdődő belmisz- 
sziói munkát.

Egymásért felelősek vagyunk.

Erőteljesen csendült k i ez a hang a 
püspök beszédéből, mikor a továbbiak
ban a misszióról szólt. Az egyháznak 
nem szabad engedni, hogy a szórvány
területen a vérei pusztuljanak.

A püspöki jelentés letárgyalása után
a különböző bizottságok jelentéseit tá r
gyalta a gyűlés, nagy érdeklődés és f i 
gyelem közben. A pápai gyülekezet szí
ves vendégszeretetének megköszönése 
után Isten nevének áldásával befejező
dött a gyűlés.

TEMPLOM ÉS ISKOLA.
Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki közietek 
E szent harcot ne áílaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul.
D ne halljátok soha többé 
Isten Igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át o tt 
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Reményik Sándor.

Evangélikus család 
asztalára

Harangszó-Naptár való. Ez az 
egyetlen evangélikus egyházi nap
tár. Gazdagtartalmú és —  olcsó. 
A lelkészt és tanítói hivatalokban 
50 fillér, közvetlenül a kiadóhiva
ta ltó l rendelve 62 fillé r.
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Egyházi énekeink 
múltjából.

145. zsoltár 1—3., 21.
Akiknek ilyen meggyőződés vezeti 

to llúkat, azok nem zsoltárfordítást ad
nak népüknek, hanem zsoltár-parafrázi
sokat, zsoltár-körülírásokat. A szerzők 
szabadon értelmezik a zsoltárokat, szán
dékos anakronizmussal helyezik belé a 
zsoltárok korát a 16. század magyar éle
tébe, Krisztust a zsoltárok világába. Né
hány író a kát. egyház 1546-ban elfoga
dott autentikus bibliaszövegét, a latin 
Vulgatát használta zsoltárköltésnél, de a 
túlnyomó többség, hasonlóan Lutherhez, 
az eredeti héber és görög Bibliát hasz
nálta.

A Szegedi Gergely énekeskönyvének 
40 zsoltárja fele se a magyar zsoltár
termésnek. Ebből Szegedi 10-et, Szká- 
rosi, Hartyáni, Siklósi, Thordai, Benedek 
és Ludovicus deákok 1— 1-et írtak, a töb
bi névtelen íróé. A „dicséretek“ szerzői: 
Batizi 4, Szegedi Kiss 3, Mélius, Szká- 
rosi 2—2, Dávid, Radán, Batthyány, Sztá- 
rai, Szegedi Gergely és Lajos, Dézsi 
András 1—1. A Szegedi énekeskönyv 
131 énekéből kétszáz év múlva az Új

Zengedezőben (1743-as és 1768-as) már 
csak 70 éneket találunk, mai énekesköny
vünkben pedig csak szövegben és dal
lamban hatot (27., 254., 256., 258., 349., 557.), 
dallamban egyet, mai nevén: Múlandó 
világnak (532)., eredeti nevén: Mindönök 
möghallják (Új Zeng. 259.). Az ének 
alapeszméje: a 127. zsoltár: Emberé a 
munka, Istené az áldás.

E dallamon kesergett, búsult Bor
nemisza Péter 1553— 1556 táján „jó  
Husztnak várában, m ikor ez éneket ször- 
zé az ő víg kedvében“ , inkább bánatá
ban. Így szól az ének Bornemisza 1582-es 
énekeskönyvében a 124— 125. levelén: 

„Nóta: Mindönök . . .
Siralmas énnéköm tetőled elválnom, 
Áldott Magyarország, tőled eltávoznom; 
Vájjon s mikor leszön jó Budában 

lakásom.“
Ez az énekdallam is mutatja, milyen 

egy volt a 16. század magyarjának akár 
búsult, akár vigadott, akár imádkozott: 
egy dallamon dalolt, sírt, derült künn is, 
a templomban is. Ma profanizálást lát
nánk benne.

Hasonlítsuk össze az alábbi eredeti 
dallamot (Illyés: Soltári Énekek, 1693., 
136—137. 1.) Dallamoskönyvecskénk 27. 
számával: Múlandó világnak...

Elefánty Sándor.

Jó példát mutassatok!
Ezt akarunk látni. Ezt keresi a gyer

mek a szüleinél, kicsiny a felnőttnél, 
vezetett a vezetőnél, nyáj a pásztornál, 
a nép az elöljáróknál. Példák után me
gyünk. Meguntuk már a hangzatos szó
áradatokat, amiket a tettek meghazud
tolnak. A szavak mögött tetteket aka
runk látni. Hogy annyira kiábrándult a 
magyar a vezetőiből, az volt sokszor az 
oka, hogy a csilingelő szavak mögött 
nem látott igazoló cselekedeteket. Sok
szor olyan emberek mentek előtte, akik 
csak beszéltek, de példát nem adtak. 
Közéleti tisztaságot hirdettek, közben 
maguk állást halmoztak. Földreformot 
sürgettek, közben maguk tízezer holda
kon uralkodtak. Csoda, ha ez a bízni 
tudó magyar fajta elvesztette lassan a 
bizalmát mindenki iránt, aki valamilyen 
irányban vezetni akarta s bezárta előtte 
nemcsak a szívének, de még a házának 
az ajtaját is? Mert csak szavakat hal
lo tt, de példát nem látott! Azazhogy lá
to tt, de rossz példát, amely a szavaknak 
hitelét vette, azokat lejáratta, nevetsé
gessé tette, s magát a népet rossz irány
ba vezette.

Szép, jó példákat akarunk látni!
Kárpátalja kormányzói biztosa ilyen 

szép, jó példát akar mindenekelőtt adni. 
Beiktatásán mondta: „Kárpátalja tiszt
viselőitől megkívánom, hogy hivatali te
rületük népi nyelvét megtanulják. E k í
vánság elsősorban önmagámra vonatko

zik!“ Sok vezetőt szeretnénk látni, akik 
a másokkal szemben felállított követe
léseket elsősorban önmagukon akarják 
és merik végrehajtani, akik nem követel
nek senkitől semmit, amit ők maguk 
ne tudnának, vagy akarnának teljesí
teni.

Mihelyt megnő az ilyen vezetők szá
ma, visszajön, megnő újra a népnek a 
bizalma.

Visszahozza, megnöveli — nem a szép 
szó — hanem a jó  és szép példa.

Tehát fent és lent jó példát mutas
satok!

Evangélikusok ügyeimébe!
Gyülekezeteinkben ismét megkezdjük a 
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Azt akarjuk, hogy lapunkat, mely magyar 
evangélikus népünk kedvelt lapja,
minden evangélikus ember olvassa.
Ezért h í v u n k  m i n d e n k i t  

o l v a s ó i n k  t á b o r á b a !  
Egyházhatósági engedéllyel három h it
testvérünk indult el október 1-én, hogy 
előfizetőket gyűjtsön a Harangszónak. 
A bányai egyházkerületben Frey József, 
a tiszai egyházkerületben Zala Dezső és 
a dunáninneni egyházkerületben Kásái 

András lapunk terjesztője.
Kérjük híveinket, fogadják őket 
jóindulattal és segítő szeretettel!

M a g v e té s
A dunántúli egyházkerületben a most 

lezárt belmissziói munkát az alábbi ada
tok világítják meg:

Népiskolai ifjúsággal 136 lelkész fog
lalkozott. Gyermekistentisztelet 124 gyü
lekezetben volt. Az ifjúsági egyesületi 
munka hatalmas fejlődést vett. 139 anya- 
és leánygyülekezetben működött ifjúsági 
egyesület, több gyülekezetben pedig szer
vezés nélkül fo ly ik az ifjúsági munka.

Középiskolai Diákszövetség 21 műkö
dött 1869 taggal. 301 munkaösszejövetelt, 
44 ünnepélyt tartottak.

A gyülekezet részére tartott vallásos 
előadások száma 2674, melyhez a pres
biterek részére tartott 256 előadás já
rul, összesen tehát 2930.

A presbiteri és ifjúsági konferenciák 
száma nagy, munkájuk pedig áldott volt.

Isten kegyelme tegye áldottá ezt a 
belmissziói munka által végzett magve
tést!

Apró történetek.
M i t  é r  e p y  lé le ic  ?

Egy amerikai pilótanő arra vállalko
zott, hogy az Óceánt átrepüli. Fel is 
szállt gépével, azonban érkezését hiába 
várták — valahol az Óceánon nyoma- 
veszett. Lázasan fogott az Egyesült Álla
mok népe a kereséséhez. Óriási összegbe; 
3 millió pengőbe került naponként a ke
resése. Egy héten át szakadatlan kere
ték. Lám — mire becsülik az Egyesült 
Államok egyetlen polgár életét! Mire be
csülsz te egyetlen emberleiket, aki a kí
sértések között szenved? M it tudsz adni, 
hogy kint a szórványtengeren egy evan
gélikus lélek is el ne vesszen, hanem 
megmentessék??

S z e r e s s é t e k  n  g y e r m e k e / /

Többször is kell ezt mondani. Még 
mindig nem tudja népünk a gyermeket 
eléggé szeretni. Még mindig benne van 
a köztudatban az a nemzetpusztító gon
dolat, mely felesleges tehernek érzi és 
háttérbe szorítja a gyermeket, vagy a 
gyermekkel bíró családot. íme egy szo
morú példa erre. Egy cipészsegédnek öt 
apró gyermeke van. Legidősebb is ele
mista még, a legkisebb meg karonülő. 
S a gyermekek miatt nem tud lakást 
kapni. Szomorúan panaszolja, mikor azt 
mondta, hogy kutyája van, még hajlan
dók voltak az emberek szobát adni, de 
mikor azt mondta: kicsiny gyermekeim 
vannak, akkor becsapták az orrom előtt 
az ajtót. Egy főbérlő úgy könyörült csak 
rajta, s adott neki lakást, hogy négy 
gyermekét menhelyre adta s csak a fé l
éves legkisebbet tartotta meg magá
nál. — Hol van ennek a szívtelen 
társadalomnak a szíve? Csak ennyit ér 
nálunk a gyermek? Hogy akadékká lett?
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Hogy menhelyre kell dugni, mert miatta
nem lehet a családnak lakást kapni?*
Ennyire vakká lettünk, hogy nem lát
juk, a magyar nép sírját ássuk, mikor 
a gyermeket így nem becsüljük és sze
retjük. Magyar nép! Jobban, jobban sze
resd a gyermeket!!

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T
Lég y  h ű !

Október 13. — Légy hű egyházadhoz! 
2sid. 10:23—25. Sokan elhagyják ma 
egyházukat, vagy reverzális aláírásával 
legalább is súlyos hűtlenséget követnek 
el vele szemben. Korszellem, koreszmék 
különben sem kedveznek a keresztyén 
hitnek és egyháznak. Talán megérjük mi 
is azt az időt, amikor a Krisztushoz és 
egyházához való hűségért szenvedés jár 
ki. Mégis tartsuk meg minden körülmé
nyek között a reménység vallását! Krisz
tusban hinni valóban annyit jelent, mint 
reménykedni. Evangélikus anyaszentegy- 
házunkban pedig a legközvetlenebbül ra
gadhatjuk meg ezt a reménységünket. 
Ezért légy hű hozzá és ügyelj mások 
hűségére is!

Október 14. — Légy hű hazádhoz! 
A haza Isten adománya! Már ez a kö
rülmény is kötelez hűségre iránta. De 
légy hű hazádhoz azért is, mert Isten 
ehhez a földhöz kötötte életedet. Azt 
akarja tehát, hogy képességeidet, mun
kádat ennek a hazának a szolgálatába 
állítsd, a megpróbáltatásait vállaljad, 
terheit hordozzad. De azt is akarja, hogy 
ennek a hazának örülj, reá légy büszke, 
itt ismerd meg, hogy milyen boldogság 
az, ha az ember szabad hazában élhet. 
Istennek ez ellen az akarata ellen senki 
sem véthet büntetlenül. Ha ezt eljátssza, 
a hontalanság boldogtalansága a bére, 
ha mindjárt keblére is ölelné idegen 
föld.

Október 15. — Légy hű családodhoz! 
Ján. 17 : 12. Jézus gondjában megtartot
ta, Isten számára megőrizte, akiket az 
Atya Néki adott. Ebben a tekintetben is 
követésére szólít. Istentől kaptad hitves
társadat. Elégedjél meg vele és amikor 
gondját viseled, ne feledkezzél meg ar
ról sem, hogy példáddal akaratodtól 
függetlenül is vagv Isten felé viszed, 
vagy távol tartod Tőle. Ugyanez vonat
kozik gyermekeidre is. Fogadd el őket, 
ha Isten meg akar velük ajándékozni! 
De ne felejtsd el, hogy tulajdonosuk to
vábbra is Isten marad. Egyszer Ö szá
mon kéri tőled, hogy kezed és befolyá
sod alatt mi lett hitvestársadból és gyer
mekeidből. Vájjon számot tarthatsz-e 
akkor a hűség koronájára?

Október 16. — Légy hű barátaidhoz! 
I. Sám. 18 :1—4. A k it Isten nagyon meg 
akar áldani, azt hűséges barátokkal aján
dékozza meg. Boldog, aki a tanácstalan
ságban tanácsot, a bánatban vigaszt, a 
bajban segítséget remélhet baráti szívek
től és kezektől. Aki azért szeretettel és 
bizalommal közeledik feléd és barátod
nak ajánlkozik, azt ne utasítsd el és ba
rátságát becsüld meg. Az igazi ba
rát úgy szereti társát, mint a maga lel
két. Azért önzetlen. Áldozatokat is tud 
hozni, Nemcsak javakban, hanem időben

H A R A N G S Z Ö

és fáradságban is. Áldott iskola a barát
ság, elsősorban lehet benne megtanulni 
és gyakorolni, amit a szeretet Istene k í
ván engedelmes gyermekeitől.

Október 17. — Légy hű hivatásodhoz! 
I. Kor. 4 :2. Isten sáfárai vagyunk. Ez 
azt jelenti, hogy nemcsak a magunk 
lelkiismeretének, vagy elöljáróinknak 
tartozunk felelősséggel azért, hogy m i
lyen szorgalommal és pontossággal lá t
juk el dolgunkat, hanem elsősorban ma
gának Istennek. Már abban a kö rü l
ményben is, hogy épen ezen, vagy azon 
a pályán vagyunk, joggal láthatjuk Isten 
akaratát. Ha tehát egyszer-egyszer el
keserít pályánk, foglalkozásunk fáradsá
gos Volta, a kenyérszerzés nehézsége, ne 
nézzünk irigységgel mások „könnyű“ 
munkájára. Valószíhűleg csak a mi sze
münkben könnyű az. De a mienk is 
azonnal könnyebb lesz, mihelyt meg
gondoljuk, hogy Isten abbaij várja el 
tőlünk a hűséget.

Október 18. — Légy hű a kicsiny 
dolgokban! Lukács 16 : 10. A hűség 
próbája mindig az, hogyan nyilatkozik 
meg a jelentékteleneknek látszó dolgok
ban. Lássunk néhány példát: az egyhá
zához hű evangélikus ember megválik 
olyan, társaságtól, ahpl tiszteletlenül ny i
latkoztak egyházáról; aki szereti hazá
ját, nem bálványozza a külföldi árut és 
nem kerget pl. minden áron „angol“ 
szövetet; az igazi hitvesi hűség vissza
tart már a szemekkel való vétkezéstől 
is; a baráti hűség elbírja a bíráló meg
jegyzéseket is; a hű sáfár nem teszi le 
a szerszámot, amikór az óra ütése a 
munkaidő végét jelzi, ha a munka ér
deke néhány percnyi: ráadást követelne. 
Kicsiny dolgok, de a hűség próbái!

Október 19. — Légy hű, mert Isten is 
hű! 2. Thess. 3 :3. Két dolgot olvasha
tunk ki az Isten hűségére való utalás
ból. Az egyik megokolása a hűség köve
telésének, mely az elmúlt héten a sze
münk előtt állott. Híveknek kell len
nünk életünk minden vonatkozásában, ha 
azt akarjuk, hogy hódolatunkat elfogad
ja és kegyelmében részesítsen a hű Isten. 
Az Ö hűsége azonban egyben Ígéret
ként is áll a tőlünk követelt hűség pa
rancsa mögött. Tudunk majd hívek len
ni, mert jóigyekezetünkben megerősít a 
hű Isten.

Budaker Oszkár.

K A R C O L A T O K

Magyar honvéd írja: 
„Végigmasíroztam Erdélyt. Ne

héz volt: néha holt fáradtan dől
tünk a sátorlapra. És mégse bá
nom. Gyönyörű volt. Még az uno
kámnak is erről mesélek majd.

Talán soha olyan tele szívvel 
még nem énekeltem, mint a ko
lozsvári evangélikus templomban. 
Mintha nem is emberek, hanem an
gyalok kara énekelt volna. Nem 
lehet ezt soha-soha elfelejteni. .

N. N. őrvezető.

1940. október 13.

H E T I  K R Ó N I K A

Hitler három órán át tanácskozott 
Mussolinival Ciano és Ribbentrop rész
vételével a brenneri határállomáson. A 
tanácskozáson a háború erőteljes fo lyta
tásáról'volt szó. — A németek lanka
datlanul támadják Lóndont, Rengeteg 
repülőgépet lőttek már le. Amerikai je 
lentés szerint 130 brit repülőtér közül 
már több mint a fele használhatatlanná 
vált. — Olaszország nagyszabású vissza
telepítési tervet készít elő, hogy a Fran
ciaországban élő olaszokat vjsszatelepít- 
se. — Franciaország zsidótörvény életbe
léptetését készíti elő. — Svéd- és Finn
országban is bevezették több élelmiszer
re a jegyrendszert. — A japánok be
vonultak Indokína fővárosába. — Romá
niában maradt magyarok rengeteget 
szenvednek a román kegyetlenségek 
miatt. Naponta 400 menekülő jön át a 
határon. Az erdélyi hatóságoknak súlyos 
gondot okoz az elhelyezésük. Szükség
telepeket és szükségkórházakat kellett 
felállítani. Csupán egyetlen ilyen szük
ségkórházban mintegy,száz súlyos beteg 
menekült van. A vasgárdista csőcselék a 
magyarok házait előbb kifosztja, azután 
felgyújtja, őket pedig véresre verve ü l
dözi. Sokat tesz ki azoknak száma, aki
ket a románok elhurcoltak. Legnehezebb 
munkában hónapokig a saját ruhájukban, 
zsold nélkül dolgoztatják őket. Ezt a 
kegyetlenséget a román sajtó állandó 
uszításokkal szítja. — A képviselőház 
megszavazta az erdélyi részek visszacsa
tolásáról szóló javaslatokat. Bethlen 
György gróf bejelentette, hogy az E r
délyi Magyar Párt ismét megkezdte mű
ködését.— Kormányzónk és neje Szé
kelyföldre utazott, hol nagy szeretette! 
várja a felszabadult székely nép. — Ke
gyelettel áldozott az ország az aradi vér
tanuk és Gömbös Gyula emlékének. — 
Kormányzónk Teleki miniszterelnöknek 
a Szent István-rend nagykeresztjét ado
mányozta.

BZ EGYHÁZI  ESZTENDŐ
Szentháromság u. 21. vasárnap.

Ruth 1 :15— 17.

Megható ez a hűséges szeretet, mely- 
lyel Ruth Naomihoz ragaszkodik. Te 
tudsz-e a tieidhez így ragaszkodni? Ez 
a hűséges szeretet abban bírja az érté
két és szépségét, hogy le tud mondani, 
kockázatot mer vállalni, áldozatot tud 
hozni, önmagát, az életét áldozatul tud
ja adni. Tudod-e a tieidet ilyen hűséges 
szeretettel szeretni?

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten szeretetének napja ránk 

árad és mi továbbíthatjuk fényét az em
berek felé.

Hogy a családi körben lehetőséget ad 
a sirig tartó hűséges szeretetne, mellyel 
mi szerethetjük a mieinket és a mieink 
szerethetnek minket.
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K ö n y ö r ö g j ü n k :

Isten nyissa meg mindenki előtt a 
szeretet kiapadhatatlan forrását, az ö  
szívének hűséges szeretetet.

Szabadítsa meg a családtagokat min
den bűntől, ami szeretete gyakorlásá
ban gátolja.

Tartsa meg az egymás számára te
remtett sziveket az egymás iránti hű
ségben.

H Í R E K

Rádiós  i s / e n / l s z / e l e /  lesz 
október 13-án, vasárnap délelőtt 11.15 
órakor a Deák-téri templomból. Prédikál 
D. Raffay Sándor püspök. — Énekek a 
Dunántúli Énekeskönyvből: 73., 286. és 
a nemzeti Himnusz. Karének: Krüger 
(XVII. sz.): Szívből szeretlek Istenem. 
Énekel a Lutheránia Vegyeskar, vezényel 
Kapi-Králik Jenő. Orgonái Zalánfy Ala
dár.

Győr. Az egyházközség most 
épülő második templomának, a 
nádorvárosi templomnak szegelet- 
kő-letételi ünnepélye október 20-án 
lesz. Az ünnepélyen részt vesz D. 
Kapj Béla dunántúli, Túróczy Zol
tán tiszakerületi püspök, Németh 
Károly esperes és Sándy Gyula mű
építész, az épülő templom terve
zője.

Nagylelkű adomány. A dunántúli egy
házkerület közgyűlésén, hol többször 
szóba került pusztuló családok, szenvedő 
szórványhívek sürgős mentésének kér
dése, virtsologi Rupprecht Antal föld- 
birtokos evangélikus családvédelem cél
jaira tekintélyes összeget ajánlott fel. 
Isten áldja meg az adakozót, nagylelkű 
adományát pedig tegye sokak számára 
példává!

Raffay püspök jubileuma. Raffay Sán
dor bányakerületi püspök 75. életévébe 
és egyházi szolgálatának 50. évébe lé
pett. Raffay püspök Cegléden, szülővá
rosában kezdte szolgálatát, innen került 
Besztercebányára gimn. tanárnak, majd 
Tápiószentmártonba lelkésznek. 1896-tól 
a pozsonyi teológián működött mint 
teol. tanár, 1908-tól pedig Budapesten 
mint lelkész. 1918-ban választották a 
bányai egyházkerület püspökévé.

Személyi hír. Balikó Lajos evangé
likus esperest, a protestáns tábori püs
pökség irodaigazgatóját, főesperes-ezre- 
dessé nevezték ki.

Esperes-iktatás. A tolna-baranya-so- 
mogyi egyházmegye október 10-én Sár- 
szentlőrincen rendkívüli közgyűlést ta r
tott, melyen ünnepélyes keretek között 
iktatta főesperesi tisztségébe D- Kapi 
Béla püspök Fábián Imre sárszentlőrinci 
lelkészt, az egyházmegye új főespere
sét. Megelőzőleg istentisztelet volt, utána 
a közgyűlés megnyitása, melyen a sza
vazatszedő bizottság tett jelentést a vá
lasztásról, majd a megválasztott főes
peres és alesperesek székfoglaló beszé
det mondtak,

Lelkész-meghívás. Az alsónánai egy
házközség üresedésben levő lelkészi állá
sára szeptember 29-én tartott közgyű
lésében egyhangú lelkesedéssel Klenner 
Gyula helyettes lelkészt hívta meg.

Pécs. A Gyülekezeti Értesítő szerint 
a Baldauf G.-Szeretetotthonra napról- 
napra folynak az adományok. A Diakó- 
nia minden hétfőn 5 órakor tartja ösz- 
szejöveteleit. Megindult a Leány és If
júsági Egyesület munkája is. Megkez
dődtek újra a bibliaórák. Az Értesítő 
népmozgalmi adatokat is közöl.

A vönöcki gyülekezet csak nem régen 
megújított temploma után most orgo
náját is újjáépítette, amelyet ünnepélyes 
keretek között szeptember 29-én avatott 
fel Molitórisz János esperes. Az orgonát 
Amminger Kálmán soproni karigazgató 
szólaltatta meg. Ugyanekkor iktatta be 
az egyházmegye esperese Bognár Sán
dor megválasztott osztálytanítót. A gyü
lekezet adakozó lelkű presbitere Mendel 
János és áldott emlékű felesége Farkas 
Lidia a gyülekezetre hagyták, illetve 
ajándékozták házukat mintegy 6000 P 
értékben. Isten áldása legyen a nemes 
szívű adakozókon és adományukon.

Missziói bibliaórák Budapesten ez
után minden hónap másódik hétfőjén 
lesznek 7 órakor (és néni mint eddig 
volt minden hónap második keddjén fél 
7 órakor). A hely változatlanul VIII., 
Üllői-út 24. II. épület II. em. imaterem.

Misszióegyesületünk évi közgyűlését 
és konferenciáját idén Budapesten ok
tóber 29-én Üllői-út 24. alatti imaterem
ben tartja. A protestáns napokra való 
tekintettel mindenki 50% kedvezmény
nyel utazhat.

Teológiai hallgatóink cserkészcsapata
október 1-től 3-ig tisztjelöltképző tá
bort rendezett Nemeskéren. Tizenöt hall
gató szerezte meg ilyen módon a cser
készvezetői képesítés első feltételét. 
Ahogyan az év elején rendezett tiszt
jelöltképző tábort a győri' gyülekezet 
vendéglátó szeretete, úgy most a ne
meskéri gyülekezet szívessége tette le
hetővé e táborozást, azon kívül, hogy a 
hittudományi kar ezúttal is támogatás
ban részesítette cserkészcsapatát.

Budapest-Kelenföld. A tótkomlósi KIÉ 
iparos és gazdaifjai, számszeript tízen 
Takács János vallástanító-lelkésí' Veze
tésével három napig a gyülekezet ven
dégei voltak. Az előre megállapított 
terv szerint szeptember 27-én és 28-án 
megnézték a székesfőváros ipari és me
zőgazdasági intézményeit, 29-én részt- 
vettek a gyülekezet istentiszteletén, majd 
este az egyház nagytermében a „Tékozló 
fiú “ című háromfelvonásos színművet 
adták elő nagy hatással. A Budapest-ke- 
lenföldi Nőegyesület az előadás után va
csorát adott a vendégek tiszteletére.

Értesítés! Akik legutóbb Vértesi: 
„Magyarbóly evangélikus egyház s fi- 
liái történetét“ , a gyülekezeti, vagy is
kolai könyvtár részére megkapták, ille t
ve megrendelték, a mű árát legalább 
havi 50 fillé r részletben is törleszthetik. 
E 188 oldalnyi, 50 képpel ellátott törté
neti mű nagyon alkalmas mind az if jú 
ság, mind a felnőttek hite s hazafisága 
felkeltésére és megerősítésére,

H A T Á R O K O N  T Ú L

A mennyei Atya irányítja a világ- 
történelmet — olvassuk abban a levél
ben, amelyet a helsinki egyetem hittudo
mányi karának tanári kara küldött dr. 
Deák János professzornak Sopronba. — 
Csodálatos, hogy ezek a finn testvérek, 
hogy szeretnek minket! Ennek újabb oi- 
zonyságául is, itt közöljük a levelet: Ked
ves Barátom és Testvérem! Nem hiszed, 
hogy mi it t  mennyire örülünk annak, hogy 
a Te édes hazádnak végre igazságot szol
gáltattak, amennyiben a régi történelmi 
terület egy jelentős részét csatolták visz- 
sza az anyaországhoz. Szívből osztozunk 
a Ti örömötökben. Hogy mit jelent ez az 
újraegyesülés nemzeti és gazdasági szem
pontból a mi nagyon megpróbált test
vérnemzetünknek, az alig becsülhető fel. 
Reméljük, hogy ez az újabb gyarapodás 
mindenekelőtt javára lesz a magyar szel
lemi életnek és a magyar egyháznak. 
Talán egy országban sem volt olyan 
nagy a fájdalom Magyarország szétdara- 
bolása miatt, mint nálunk. Annyival na
gyobb a mi örömünk most, mikor meg
kezdődött az újraegyesülés. Ebben a tö r
ténelmi időben sokat, élénken és öröm
mel gondolunk a fiatal magyar teológu
sok Magyarország feltámadásába vetett 
rendíthetetlen hitére, amely most kezd 
valóság lenni. Kikütathatatlanok az Isten 
útjai, a parányi ember azonban a maga 
türelmetlenségében az ő gondolatai sze
rint szeretné azokat irányítani. A meny- 
nyei Atya irányítja az egész világtörté
nelmet, olyanok az ő kezében a népek, 
mint az agyag, az ő akarata szerint fo r
maija azokat. Őrizze és védje meg az ő 
szeretetében a magyar népet továbbra 
is! Legmelegebb jókívánságunkat és üd
vözletünket küldjük valamennyi magyar 
testvérünknek, különösképen is azoknak 
a fiatal teológusoknak, akiket mi oly 
szívesen láttunk it t  minálunk, és akik
nek a mieinkkel való kölcsönös tanul
mányútjai továbbra is nagy jelentősé
gűek lesznek egyházaink szempontjából. 
Testvéri barátsággal: A. F. Puukko, 
E. G. Gulin, Aarni Viipió, Ilmari Salo- 
mies, Yrjö I. E. Alanen, A. Nikolainen, 
AarreLauha. — Ehhez a levélhez csak 
annyit: Köszönjük, szívből viszonozzuk 
ezt a szeretetet.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Ezüstmenyegző. Sass Józ s e f  mó- 
richidai ny. tanító és neje B u t h y  I l o n a  
szeptember hó 16-án tartották arany
menyegzőjüket a mórichidai templom
ban, ahol ez alkalommal az ünneplő há
zaspárral együtt adott hálát az Úrnak a 
gyermekek, unokák és ismerősök nagy 
tábora. Az Isten áldása legyen továbbra 
is életükön!

Halálozás. Szabó E r n ő  földbirtokos 
életének 54., boldog házasságának 29. 
évében hosszas szenvedés után szeptem
ber hó 24-én Karakószörcsökön elhunyt. 
R o s t a  I s t v á n n á ,  sz. Kiss Juliánná 
68 éves korában, rövid szenvedés után 
szeptember 18-án Mihályiban elhunyt. — 
Feltámadunk!
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M A G Y A R  G A Z D A

Gazdasági teendők október hónap
ban. Otthon szorgalmasan forgatjuk a 
gabonát. A tengerit, répát, burgonyát 
és zöldségféléket beraktározzuk. A me
zőn folytatjuk a vetést, trágyázást és 
tavaszi alá való szántást. A gyümölcs
fák tövét felássuk, megtrágyázzuk s a 
fiatal törzseket tövises águk felkötésé
vel biztosítjuk a téli nyulrágás ellen. A 
szőlőben it t  a szüret ideje. A méhesben 
előkészítjük a telelést. A sokféle méh- 
ellenség távoltartására gondosan kell 
törekednünk.

Terményárak: Búza 23.30, rozs 19.20, 
árpa 19—26, zab 21.20, kukorica 23.30— 
24.60 pengő métermázsánként.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
K. J. Sopron. Versét — sajnos — 

nem közölhetjük. — Nemo. Nem közöl
hetők a Harangszóban. Átadtuk a Kis 
Harangszónak. — K. L. Gyékényes. A 
cikkeket nem közölhetjük most. Üdv. — 
B. P. Técső. Máramarosszigeten van 
evangélikus gyülekezet, tehát minden 
bizonnyal templomunk is van. — Sz. P. 
Bicske. Bélyegeket, lapokat köszönjük.

KlADÓHÍVflTflLI ÜZENETEK
If j. Laukó Cinkota. Ez év végéig ren

dezve. -— B. J.-né Mekényes. Ez év vé
géig. — B. V. Hajmáskér. 1941. dec. 
31-ig rendezte előfizetését. — N. K.-né 
Budapest. A beküldött összeggel 1941 
áprilisig rendezte előfizetését. — M. J. 
Inárcskakucs. A beküldött összeggel 
előfizetését 1941 december 31-ig ren
dezte. 80 fillér adományt pedig sorke- 
rültével a lapban köszönettel nyugtázni 
fogjuk. — Sz. L. Pápa. 1941 december 
31-ig. — özv. P. Gy.-né Ózd. Folyó 
évre rendezte előfizetését. 1939. évi hát- 
rálékát nagytiszteletű úrnál kell befi
zetni. — „Orosháza.“ 1941 december vé
géig rendben. — N. E. Kővágóörs. 1941 
november végéig rendben. — M. P. Kis
lang. 1941 június végéig. — B. S. Sop
ron. Ez év augusztus 1-ig. Esedékes 
folyó évre 2 pengő. — H. S. Budapest. 
Vili. Előfizetése november 1-én jár le. 
— D. J. Pápa. Előfizetését folyó év vé
géig rendezte. — H. J. Dunaegyháza. A 
beküldött összeggel 1942 április 1-ig 
rendben van előfizetése. — B. Gy. Ta- 
bajd. Előfizetését 1941 április 1-ig ren
dezte. — Zs. J. Csurgó. 1941 február 1-ig 
rendben.

H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A következő adományok folytak be :

özv. Póczi Jánosné Győr, Horváth Já
nos Bábonymegyer, B5„.ös Karola Farád, 
özv. Uray Emilné Dorog, Németh Imréné 
Gyömrő, dr, Hőfer V ilnus Győr, Sümeghy

József Sopron, Varga Sándor Sárvár, Ne
mes János Pannonhalma, Novák István 
Zalatárnok, Horváth Károly Budapest, 
Nógrádi Károlyné Budapest, vitéz Dénes 
Lajos Zalaszentgrót, Bárdos Lajosné Ka
puvár, Szlávik Emilia Sopron, Érdi Hen
r ik  Sopron, Kovács Ernő Celldömölk, 
Kovács Sándorné Celldömölk, Molnár 
Sándor Celldömölk, Somogyi Gábor Cell
dömölk, Koczor Kálmán Pápa, Nagy Pál- 
né Pápa, Borgulya István Szarvas, özv. 
Pindor Jánosné Bánszállás, özv. Molnár 
Mártonná Békéscsaba, id. Györgyi Sán
dor Meszlen 60—60 fillér.

Uradalmi főintéző 8 éves lánykája 
mellé, pusztára, oki. tanítónőt keres, k i 
a II. elemi osztály anyagát és német 
nyelvet tanítaná. Kellemes, komfortos la 
kás, családias bánásmód biztosítva. Fize
tés megegyezés szerint. Levelek Töpler 
Gyula főintéző, Újberek, u. p. Várdomb, 
Tolna megye címre fényképpel kéret
nek. 1— 1

Somogyi LajOS szöcsmester
s z ő r m e s z a l o n j a
B U D A P E S T

IV. Kossuth Laj >s-u. 13 félemelet

J ó  m i n ő s é g
e l s ő r e n d ű  s z a b á s

s z o l i d  á r a k .
A la k ité s o k . 5—13

Takácsi nyugdíjazás folytán megüre
sedett tanítói állásra, az állás végleges 
betöltéséig helyettes kántortanítót keres. 
Pályázati kérvények 8 napon belül Evan
gélikus Iskolaszék, Takácsi címre külden
dők. 1— 1

Asztalos-tanoncot felvesz és bútorok 
állandóan raktáron Nagy István cég 
Győr, Andrássy-út 13. 1—1

Férfi-, női szövetek legolcsóbb fo r
rása: cégt. Bátori Sándor DUNÁNTÚLI- 
szövet, bélés, textiláruk bizományi le- 
rakata, Győr, Baross-út 26. 1—5

„Erdély“ javára 2 pengős árban, az 
összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné, Sopron, Csengeri- 
utca 33/a. 2—2

Vidéki református földbirtokos csa
lád 16 éves leánygyermekéhez német
szakos tanárnőt keres, akinek feladata 
a német nyelvben való továbbképzés 
lenne s akit családtagnak tekintenének. 
A falut szerető, egészséges, protestáns 
tanárnők fényképes ajánlatukat küldjék 
Dráveczky Józsefné, Gálospetri, Bihar 
vm. címre. 1—1

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

18—20

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

7—8

M I T  N Y Ú JT

AZ EVANGÉLIKUS EGVHÁZKERÜ 
LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?

A családban előforduló halálesetkor temet
kezési segélyt.

Kihazasítási, tanulmányi és neveltetési 
segélyt.

Elet, nyugdíj, tftz, jég, betörés, bales* t Bza- 
vatossag, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,. ,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő

Evangélikus egyhazát támogatja mindenki 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek fig ye ln i 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál a? 
egyesület központja : Budapost, IV. Fehérhajó-u. 
8 1' (Ev. bérház.) Telefon 188-382, valamint 
a kerületi fiokek : Békéscsaba, Debrecen, Érsek* 
újvár, Győr. hassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szón - 
batheiy. Minden egyházközségben megbízott* i 
vannak az Egyesületnek

állandóan felveszünk é* fog la lkozta tunk meg 
felelő javadat marással tagKverrftket l»ö!gve.te

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

9—26

K O S Z O R Ú T
legolcsóbban

csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kap’

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzün'k 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
tHarangszó nyomdája.)
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Magjalanlk mindan vasárnap.

Ing j«  maUéklat tané* alatt 

k*.hátanként a KIS HARANQ8ZÓ.

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek cnhozzen 
1938-bun a felvidéki Luther

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Or a mi oltalmunk!

A la ta a f a a l  
aaaikaaitt-k la44klvafal*

6 Y Ö R
I I , ,  PetSfl-tér 2.

Klöfixetéal á ra :
naftwléTTe 1 P 28 Güte, 

félévre 2 P  40 fillé r , 
egy évre *  P 80 f illé r  

Csoporton küldéssel 
10 '/s-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
2 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre 1 P 60 fillé r. 

1‘oatacaekkszámla: HO.M&

Menj el a te alyádfiához. •.
Ha pedig a te atyádfia vétkezik elle

ned, menj el és dorgáld meg őt négy 
szem között: ha hallgat rád, megnyerted 
a te atyádfiát. Máté 18 : 15.

Ha egy atyafi vétkezik, akkor nemcsak a világ 
örül és gúnyolódik a keresztyének képmutatása fölött.

Sok hívő is vétkezik az ellen a szerencsétlen ellen, 
aki elbukott. Elsősorban és legfőképen farizeusi, ma
gával megelégedett rágalmazással. S azzal a ridegség
gel és gyanakvással, amellyel bántak vele.

A legveszedelmesebb esetet azonban ma említi 
Jézus: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened."

Emlékszel, mit cselekedtél, amikor atyádfia vérig 
sértett?

Talán sohasem vétkeztél úgy, mint akkor. Emlék
szel mindazokra a gonosz gondolatokra, amelyek ak
kor támadtak benned?

S amikor találkoztál barátaiddal, akkor bizony jó  
sokat elmondtál nekik abból a gonoszból, amit el
gondoltál.

Amikor azután hazatértél és lelkiismereted sze
medre hányta rágalmazó beszédedet, akkor talán még 
védekeztél is: „Igaz volt, amit mondtam, minden!“

Ma arra kér téged Jézus, hogy menj el ehhez a 
te atyádfiához.

Legjobb pillanataidban bizonyára így gondolkoz
tál: „Nem is vagyok én rossz ember. Ha eljön hozzám 
és bocsánatot kér, természetes, hogy megbocsátok 
neki!“

De halld meg: Jézus azt mondja, hogy te menj el 
hozzá.

Igen, de amikor ő volt az, aki vétkezett, ö  neki 
kell hozzám jönnie, mondod.

Tudja ezt Jézus.
Hiszen maga mondja: „Ha a te atyádfia vétkezik 

ellened.“ S mindazonáltal arra kér, hogy te menj el 
hozzá.

Megteszed azt, amire Jézus kér?
Öle Hallesby. — Br. Podmaniczky Pál.

Már most készüljünk!
A reformáció megünneplésére 

mindig kell készülnünk. Nekünk ez 
az egyetlen igazán evangélikus ün
nepünk.

Ebben az évben különösen is kell 
készülnünk. Most van a magyar 
Biblia lefordításának 350 éves fo r
dulója. A reformációt megelőző 
vasárnap a Biblia vasárnapja. Isten 
drágá alkalmat ad arra, hogy a 
reformáció áldásait a jubiláló Bib
lia fényében szemlélhessük.

Minden evangélikus ember hasz
nálja fel az Isten készítette alkal
mat ezeknek az áldásoknak az el
fogadására az ország fővárosában 
tartandó országos protestáns na
pokon épúgy, mint a gyülekezetek 
otthoni reformációheti összejöve
telein, s ünnepélyein.

Már most készüljünk a jubiláló

Bibliának és a reformációnak mél
tó megünneplésére!

Nekünk minden ünnep Istennel 
és egymással való találkozás! Azért 
ünnepelünk most is, hogy a magyar 
nyelven megszólaló Biblia és a re
formáció áldásainak fényében el
mélyítsük, szétszakíthatatlanná te
gyük ezt az Istennel és egymással 
való találkozást.

Nekünk minden ünnep hálaadás! 
Azért ünnepelünk, hogy az áldá
sokért Istennek hálát adjunk.

Nekünk minden ünnep erőforrás! 
Azért ünnepelünk, hogy a hétköz
napok küzdelmeihez erőt nyer jünk.

Nekünk minden ünnep vallás
tétel! Azért ünnepelünk most is, 
hogy evangélikus hitünkről vallást 
tegyünk. —-r—»—^

Crrc a í^lállfo^sPa.^eljM. a hála-

adásra, erre az erőnyerésre, erre 
a vallástételre már most készül
jünk.

Készüljünk úgy, hogy beszélünk 
róla és széles körben tudatosítjuk. 
Otthon épúgy, mint társaságban, 
templomban épúgy, mint iskolában.

Készüljünk úgy, hogy sok he
lyen már meghonosodott szép szo
kást a magunkévá tesszük: a refor
máció ünnepén az Úr szent vacso
rájával élünk. Testületileg já ru lja 
nak az Ür szent asztalához a gyü
lekezet presbiterei, ifjúsági-, leány
egyesületek, nőegyletek, az ismét
lőiskolás csoportok tagjai.

Készüljünk úgy, hogy igazi ün
neppé, a lélek ünnepévé tegyük.

így meglesz és felmérhetetlen 
lesz az ünnep áldása!

L. /.
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Látszat és valóság.
Nem lehetne azt felsorolni, hogy az 

embernek életében milyen sok a látszat 
A legtöbb ember kettős életet él. Meny
nyire más az az ember, aki otthon van, 
mint az, aki idegenek között jár. O tt
hon mindenki megmutatja, hogy milyen; 
mennyi türelmetlenség és idegesség la
kozik benne. Ha viszont kilép az utcára, 
becsukja maga mögött a ház ajtaját, 
szinte átalakul, megváltozik, álarcot húz 
magára.

Nem lehetne azt felsorolni, hogy 
mennyi a látszat, a csalfa hitetés, az 
ú. n. társadalmi érintkezésben. Mennyi 
köszöntés és bók hangzik el naponta, 
de mögöttük gyilkos irigység, bosszú 
lüktet. Mintha csak magasra ta rto tt 
ólomkristályokban kinálgatnák az életet 
kiölő mérget egymásnak az emberek. 
A társadalmi érintkezésben a halálos el
lenségek is úgy beszélnek egymással, 
mintha áldozatot hozó barátok tárgyal
nának.

Nem lehet azt elmondani, hogy meny
nyi a látszat az annyira kényes becsü
letben. Az ú. n. becsületügyi íro tt és 
Íratlan törvényeket már régen meg kel
lett volna reformálni. M ert szó nélkül 
tű ri a társadalom, hogy valaki kártya
adósságát huszonnégy órán belül ren
dezni tartozik, melyhez pezsgős éjsza
kák mámorában, nem egyszer az érte
lemnek részleges birtokában ju tott, de 
egyéb adósságát, mellyel mondjuk a sze
gény cipésznek, szabónak tartozik, ráér 
évek múlva rendezni. Pedig ezt az adós
ságot józan értelemmel szerezte. Nem 
tartoznak természetesen ebbe a csoport
ba azok, > akik önhibájukon kívül kény
telenek adóssággal küzdeni. A becsület 
fehér táblája furcsa valami. A házasság
törő férfiak, mint „hősök“ mozoghatnak 
a társadalmi életben, a nők, mint meg
vetett páriák. Egészen biztos, hogy Isten 
más szemszögből nézi a becsületet, mint 
ahogyan azt az emberi társadalom 'ér
tékeli.

Nem lehet azt elmondani, hogy meny
nyi látszat van az oltárok előtt elmon

dott holtodiglan és holtomiglan eskü
szavakban. Néha elmondják ezeket a 
szavakat azok, kiket a tiszta érdek ho
zott össze, máskor azok, akik csak a 
testi törvényeket ta rtják fontosnak. De 
megtörténik az is, óh milyen sokszor, 
hogy azok mondják, k ik szeretik egy
mást, de később az eskü szavait olybá 
veszik, mintha érte nem tartoznának 
felelősséggel.

Az emberi élet sok tekintetben olyan, 
ndnt a kikészített arc, ahol a festék 
mögött szarkalábok és eltüntetett rán
cok húzódnak meg. Olyan, mint a már
ványnak hazudott faoszlop, mert a fes
te tt erek mögött már régen a szú és 
a korhadás dolgozik. Olyan, mint a tü 
körrel felnagyított ékszerészkirakat, 
ahol minden gyémántból és drágaságból 
kétannyit látunk.

A sok talmi csillogás, ragyogás, lá t
szat és hazugság mögött azonban egy
re jobban megmutatkozik a bűn. A bűn 
a maga következményeivel úgy szét
fo lyik ezen a világon, hogy nincs ele
gendő kulissza, mely elfedezhetné. A 
sok látszat mögött a bűn a valóság. 
Ezt sem letagadni, sem szépíteni nem 
lehet. Gondoljunk csak arra, hogy meny
nyi igyekezet indul útnak mindegyikönk 
életében, melynek az a célja, hogy el
takarja a bűnt. Milyen sok védekező 
szó, magyarázat hangzik el, melynek az 
a célja, hogy elfedje a bűnt. De ez mind 
csak emberi próbálkozás és akarás.

Elfedezni, eltiporni; • ■ megsemmisíteni 
a bűnt egyedül a Krisztus tudja. Ez a 
legnagyobb valóság. i

Ha valakinek a testébe halálos be
tegség csirája fészkelődött, nem hasz
nál semmit a csillogó selyem ruha, mely 
mindent eltakar. Az ilyen beteg testet 
műtőasztalra kell tenni, amely mellett 
ezergyertyafényű lámpa világítása mel
lett sebészprofesszorok dolgoznak kés
sel és csipeszekkel.

Egészségesnek hazudott életünk be
teg testét az ige kése és röntgensugara 
alá kell vinnünk és engednünk kell, 
hogy elvégeztessék rajtunk a megmen
tés kegyelmi munkája.

Fülöp Dezső.

O b e rlín  János F rig y e s .
A világ észrevétlen megy el mellette, 

mi néhány szóval megemlékezünk róla. 
Most van születésének 200 éves fo r
dulója. Álljunk meg ennél egy pillanatra. 
Annál is inkább, mert Oberlin rendkívül 
nehéz viszonyok között, haldokló gyüle
kezetei hűséges pásztori szolgálat által 
mentett meg a pusztulástól és tett élő
vé. S ma is ilyen munkásokra van szük
sége az egyháznak.

Oberlin 1740 augusztus 31-én szüle
tett Strassburgban. Anyai befolyásra a 
papi pályára lépett és a németországi 
Steinthalban lett lelkész. Romlott, a lé t
ért való küzdelemben eldurvult, hitetlen 
népe között kemény harcot kellett vív
ni és sokat kellett nyomorogni. De ő 
nem riadt vissza a szenvedésektől és 
nehézségektől. Rossz, terméketlen vidé
ken népe számára munkaalkalmakat te
remtett, takarékot, segélypénztárt, gaz
dasági egyesületet, áruházat, népkönyv
tárt létesített. Megtanította híveit az 
asszonyok munkaerejének értékesítésére: 
háztartás mellett a szövés mesterségére. 
A faluban szövőgyárakat á llított fel. 
Súlyt helyezett az elhanyagolt iskolá
zásra, gyermekmenhelyek, ovodák, árva
házak létesítésére. Nemcsak szóval volt 
hirdetője a pásztori szeretetnek, ha
nem gyakorolta is azt. Szerény jövödel- 
mének háromtized részét és magánva
gyona jövödelmének jórészét jótékony
célokra, szegények segítésére adta. Jel
szava volt: Semmit Isten nélkül, mindent 
a Megváltóért! Ezt nemcsak mondta, 
hanem meg is valósította. Pásztor volt 
Oberlin, aki a szeretet szolgálatában él? 
te le áldott életét.

(st Harangszó evangélikus né
pünk lapja. —

m ii leszel azért, h°9T? tényleg 
az legven és az egész országban 
mindenütt elterjedjen ? ?

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 45

I r ta : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

— Nem hiszem — vélte Gyurka.
— Meghallotta pedig a Csillag horkanását — lépett 

Józsi előre.
— Épp azért nem hiszem — erősködött Gyurka s arra 

a tallérra gondolt, amelyet a gazdának adott. — Jertek, van 
már, hová hajtsuk fejünket.

Lovastól, mindenestől ügettek be a nyitott pajta tágas 
kapuján.

— Nekem nincs nyugtom — rázta a fejét Palkó. — Őr
ködni fogok.

Az udvarról lárma, kiáltozás hallatszott.
— Egérutat nyertek! — bömbölte egy mély hang.
— Ne törődj velük — nyugtatta egy másik. Fiatal tacskó 

volt mind a négy.
Azalatt a korcsmáros új lámpát gyújtott.
— Igyunk egyet — ajánlotta egy hosszúbajszos hadfi.
összeütődtek a kupák és a részeg emberek hangulat-

változásával mindent elfeledve nótázásba kezdtek újra.
— Ez a csúf gajdolás a legédesebb altatódal — dőlt 

hátra Gyurka szénaágyára. — Ne féljetek semmit!
Palkó egy ideig még őrizte a kaput, de azután ő is 

követte társai példáját és leheveredett.

Kerekes Gyurka azonban egyben tévedett. Vagy a dal 
volt hangos, vagy lelkiismerete, mert kerülte az álom. Régen 
hallotta társai mély, egyenletes suttogását.

— Szépen keresed az apád szabadítását! — dobálta, fo r
gatta fekvőhelyén egy belülről jövő hang. Korcsmázni, du
hajkodni jöttél?

Erre nem tudott m it válaszolni. Ezzel a mai estével nem 
ju to tt atyjához egyáltalában egy lépéssel sem közelebb. Ke
serű íz lobbant a szájába.

— A bor! — érezte undorral. — De többé nem teszem. 
Segíts meg Krisztusom!

Ahogy jö tt, hirtelen tűnt el a belső kínzás.
Csendesen aludt el.

28. Franci bácsi.
Egész család számára épült Pasch Ferenc Ágoston háza. 

Három, muskátli virágos, földszintes ablak és a tölgyfa kapu 
néztek az utca szűk közére. Zsindely tetőzete merész ékalak
ban szárnyalt a magasba nagy-nagy padlást sejtetve magában. 
A sok javítástól erősen tarkállott, akár a katicabogár háta. 
S ami a legcsodálatosabb, három nagy üvegü, tetősikba hajló 
ablak kacérkodott az égbolttal.

Kopott reménytelenség ömlött el az egész épületen. 
Pénze, vagy kedve veszett a tulajdonosnak. Úgy maradt min
den, ahogy az idő akarta. Ha levált egy kődarabka a pár
kányról, vagy a kapu két oldalán őrködő tömbből, o tt hevert 
az úton, míg valami inasgyerek félre nem rúgta. Nem volt,
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Egészségvédelem .
Irta: Dr. Ittzés Zsigmond.

2. A v iz . (V íz e llá tá s  )
(Folytatás.)

Ivóvizet nyerhetünk az ú. n. felületi 
vizekből, de mert ezek erősen szennye
zettek, csak megfelelő szűrés és tisztítás 
után használhatók. A felületi 
vizekbe a föld színén össze
gyűlt szennyes esővíz, hóié, 
sőt csatornák, ürgödrök tar
talma,trágyalé, hajók szenny
vize ömlik be, ezenkívül be
ledobnak szemetet, korhadó 
anyagokat, döglött állatot, 
ezért könnyen okozhatnak 
fertőző betegségeket, külö
nösen tífuszt és kolerát. A 
tengervíz 3—4 százalék só
tartalma miatt lepárlás (desz- 
tillálás) nélkül nem élvezhe
tő. A felületi víz nyáron túl- 
meleg, télen igen hideg, de 
ezek mellett lágy is, s ép
pen ezért ivásra kevésbé, 
mosásra inkább használható.
Itt említjük meg, hogy lágy
nak nevezzük azt a vizet, 
amely kevés oldott anyagot, 
kevés sót, ásványt tartalmaz, 
amilyen a csapadékvíz, fo 
lyó- és tóvíz; keménynek 
pedig azt, amelyben sok szi
lárd anyag van oldva, ami
lyen a legtöbb kútvíz és a 
tenger vize.

Ivásra a talajvíz a leg
alkalmasabb. A talaj tárgya
lásakor már szóltunk a ta
laj vízátbocsátó és vízszűrő 
képességéről. A talajnak ez 
a tulajdonsága teszi lehető
vé, hogy a földre lehullott 
csapadék meg tud szabadul
ni a szennyezéstől, ami a le
vegőben és a talaj felszínén 
éri. A víz a talaj rétegein 
keresztül addig sülyed, amíg 
nem ér el vízáthatlan réte

get, kőzetet, vagy agyagot. Útjában a 
víz megtisztul és 4 méternél mélyebbre 
szűrődve már nem tartalmaz bomló anya
gokat, baktériumból is csak igen keve
set. Az ilyen mélységből, de még inkább 
a mélyebbről nyert víz kellő tiszta, h i
deg és üdítő. A nagy mélységből eredő 
víz (ártézi víz) meleg, nem üdít, hogy 
élvezhető legyen, előbb le kell hűteni.

A forrásvíz, ha talajvízből származik

Eredj el és te is aképpen cselekedjél!

és ha szabadon csorog, egy, a forrás 
szájába helyezett csövön át, kitűnő 
ivóvizet szolgáltat. Ha azonban felületi 
vízből ered és a föld alá kerülve, a talaj 
hasadékain, résein keresztül, mint búvó
patak folydogálva álforrásként jelenik 
meg újból a talaj felszínén, magától érte
tődően alig, vagy semmit sem szűrődik 
meg és éppoly szennyezetten kerül fe l
színre, mint ahogyan a föld alá bújt. Az 

ilyen víz ivásra alkalmatlan.
A talajvízhez a forráson 

kívül az ásott és fú rt kutak 
útján juthatunk.

Legelterjedtebb az ásott, 
vagy aknás kút. A kutat 
mindig az udvarnak, ha köz- 
kútró l van szó, lehetőleg a 
községnek a legmagasabb 
pontján és trágyadombtól, 
szennyteleptől, pöcegödörtől 
minél távolabb, de legalább 
10 méternyire kell ásni. Ha 
a talaj felszíne sík terület, 
mesterséges d o m b o t  kell 
emelni, hogy a kúttól a ta
laj köröskörül lejtősen te
rüljön el.

Az ásott, vagyis az ak
nás kutak ismertetése több 
szempontból fontos. Először 
is, ha nem túlmélyek, ol
csóbbak, mint a fú rt kutak, 
mert házilag is elkészíthe
tők; másodszor elég bővi- 
zűek; harmadszor helyüknek 
gondos kijelölése, a kutak 
lelkiismeretes készítése és 
kezelése mellett a talajon 
és levegőn át történhető 
különféle szennyezéstől és 
fertőzéstől elég könnyen 
megóvhatók.

A legegyszerűbb ősi alak
ja az aknás kútnak a gémes 
kút. Ezt manapság már in
kább csak uradalmakban, 
mezőkön, legelőkön állatita
tásra használják. A gémes 
kút káváját körülményes do
log jól befedni, ezért a szél 
által felkavart porral sok

aki visszategye. Legkevésbbé mutatott rá Franci bácsi haj
landóságot. Jóformán 'ki sem mozdult a padlásról. O tt gör- 
nyedezett a sajtógép körül, vagy a nyomtatásba kerülő be
tűkkel tarkán teleszórt hosszú asztal fölé hajolt. Kis csipesz
szel turkálta a betühailmokat és homloka örömmel rándult 
össze, ha rábukkant a keresettre. Gondosan szedte fel a kis 
csiptetővel s illesztette a többi közé zsineggel átkötött négy
szögű rámába.

— Elég nekem a te kegyelmed, Uram! állt készen a sor. 
Franci bácsi nagy embetű keresésébe fogott. Sehogyse tudta 
kihalászni a rendetlen, össze-vissza halmazból. Kiült a verej
ték is redős homlokára.

— Egy kis habart tojás! — jelent meg hű hitvese, Ág
nes asszony a műhelyben. Gondos kézzel maga keverte el a 
cukrot a tojás sárgájában ízletes péppé.

— Elég nekem a te kegyelmed! — sóhajtott fel a bácsi 
elismételve a kiszedett mondatot. — Szép ez az imádság. De 
hát, mit segít már? Gépiesen kezdte eszegetni tízóraiját.

Ágnes asszony az életnek már szintén túlsó felén volt. 
Arcából szeretet sugárzott. Valahogy mégis csak úgy érezte, 
hogy felhők takarják el szemei fényét. Ahogy elnézte tehetet
len urát, elmélázóan gondolt vissza a régi időkre.

Nem is olyan régen. Csak még négy éve. Milyen szorgos, 
serény munka fo ly t itten. Az ura, három legény, négy inas 
és mindenek előtt az ő egyetlen fiuk, a Franci. Hogy dolgo
zott, csevegett, dalolt. Ragyogás volt a házuk tája!

Szinte fé lt a keserves emlékektől. Akkor volt az első

törvénykezés Pozsonyban. Halálraítélték és kivégezték a vád
lottakat. De az Isten keze rájuk nehezedett a bírákra. Nem 
nézte, hogy k it talál közelükben. Minden második ember riadt 
izgalommal fekete tályogos fekélyt tappintott a testén. M i
rigyei megduzzadtak, irtózatos láz gyötörte. Naponta tizen- 
huszan kerültek a sírkertbe. A sírásók nem győzték a mun
kát. Valami borzalmas volt ez a pusztulás. Ä fekete halál! 
Igaztalan, kegyetlen ítéletek megtorlása. Az Isten akarta. 
Még gondolatban is kerülte a szót:

— Pestis! — megremegtette az emlékezés, ahogy fiát 
látta torzultan, pusztulón, hagymázosan félrebeszélve. U.i, 
ezüstveretű betűk öntéséről álmodozik, mikor már a halál 
simult kihagyó szívére. — Elvitték őt is!

Azóta derékbatört itt az élet. Nincs cél, nincs életkedv. 
Az ura a betűkeresésnek, az imáknak, ő meg az urának él. 
Minden órában felfut férjéhez. Ápolja, dédelgeti, egyetlen 
gyermekét kényezteti benne.

— Hozzak még, Franci? — kérdi.
Az nem is hallja.
— Elég nekem a te kegyelmed! — suttogja és túrja a 

betűket. Nagy n-et keres.
Ágnes asszony már megszokta, hogy kérdése sokszor 

marad nyitva, mint az el nem fogadott, k inyújtott kéz. Csen
desen szedi a csészét, meg a tányért és visszatér a földszintre. 
A két lakatlan szobát meg sem nézi. Fordul a konyhába, on
nan az udvarra. Magot szór a csipogó kiscsirkéknek és a 
malacoknak. (Folytatjuk)
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szemét és fertőző anyag kerül a vizébe. 
Jobbak a csigás és a kerekes kutak, 
valamint az elevátor-rendszerű ú. n. ka
nalas, vagy zuhatag-kutak. Ezeknek az 
aknáját elég jó l lehet fedni, s így vizü
ket a külső szennyezéstől megóvni.

Az Országos Közegészségügyi Inté
zet ajánlja az olcsón, házilag is elő
állítható, s az egészségügyi követelmé
nyeknek jól megfelelő, eléggé zárt kút- 
fa jtát: a billenővedres kutat. Ennek az 
az előnye, hogy használat közben elmés 
szerkezete nem teszi szükségessé a kút 
ajtajának kinyitását, sem a veder meg
fogását. Ily módon el lehet kerülni a 
vedernek és közvetve a kút vizének 
szennyezését, fertőzését. A teljesen zárt, 
hézagmentes tetőszerkezeten belül el
helyezett kiöntővályú oldalába ugyanis 
egy sarkon mozgó vaskampó van alkal
mazva, amelybe a veder széle felhúzás
kor önműködően beléakad, majd kissé 
feljebb húzva a vedret, az előrebillen és 
a benne lévő vizet a kiöntővályuba, s 
ebből pedig a kútkávából kiálló csövön 
át a víz felfogására szpnt edénybe ju t
tatja.

(Folytatása következik.) 
*

Helyreigazítás: Lapunk 40. számában 
a 310. oldalon, alulról a 6. sorban „laká
sonként“  helyett „ lakosonként“ értendő!

APÁK SORSÁBAN OSZTOZOM

Sírok, mint apák annyian,
Nem enyém már a kis fiam.

Itt él ugyan, hol én lakom,
De lelke túl az ablakon

Keresi a másik honát;
A titkotoldó iskolát.

Sok régi dolgot megtagad:
Az iskolában nem szabad.

Ajkán az örök kifogás:
Az iskolában így szokás.

Az ölemből már elszalad:
Vár reá ja a feladat.

Azzal vigasztalom magam: 
Hagyd el, minden hiába van.

Az elmúlt hat szép év alatt 
Ügy védtem, mint a madarat,

Zártam ajtót és ablakot, 
Egyszer mégis csak itt hagyott.

Elment egy őszi szép napon 
És vissza többé nem kapom.

Vathy Remport Elek.

A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye ünnepe

volt Fábián Imre főesperes beiktatása. 
A sárszentlőrinci gyülekezet apraja- 
nagyja azon fáradozott, hogy minél 
szebb legyen ez az ünnep. Dr. Kapi Béla 
dunántúli püspök harangzúgás közben, 
bandérium kíséretében vonult a község
be Pesthy Pál ny. miniszter, ehm. fe l
ügyelővel, ahol ünnepélyes fogadtatás 
volt. Rövid hálaadó istentisztelet után, 
melyet Takó Istvár} pécsi lelkész vég
zett, Pesthy Pál felügyelő nyitotta meg 
a gyűlést s vázolta az egyházmegye éle
tében történt eseményeket. A választás 
eredményének kihirdetése után dr. Kapi 
Béla püspök tartott Kol. 3 :16—17. alap
ján beiktató beszédet. Ezután Fábián fő 
esperes letette a hivatali esküt, majd 
kifejtette főesperesi programmját. Nehéz 
időben foglalja el állását, de tudja, hogy 
ma is, mikor Isten és a Sátán vívja a 
harcot a világ uralmáért, Jézus Krisztus 
a mi Urunk. Beszédében vázolta ezután 
a mai idők nagy feladatait, a gyüleke
zetek evangélizálását, iskolai, ifjúsági 
munka támogatását. Senkitől sem kérek 
mást — mondotta —, mint hű szívet. 
Ha emberi nyelven nem is, de a Szent
lélek nyelvén értjük egymást, akkor iga
zán megértjük egymást! Megújulást vár 
a világ, újjá azonban ott lesz minden, 
ahol Krisztus által újulnak meg az em
berek.

Fábián főesperes székfoglalója és üd
vözlése után Frank Károly csikóstöttősi 
lelkészt második alesperessé választot
ták, mire a két alesperes, dr. Schlitt és 
Frank is rövid munkaprogrammot adtak.

A dunáninneni egyház
kerület közgyűlése.

Balassagyarmaton sereglettek össze a 
dunáninneni evangélikusok képviselői 
október első hetében, hogy az egyház- 
kerület ügyeiről számot adjanak. Az ün
nepség központjába dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházkerületi felügyelői műkö
désének 10 éves jubileuma terveztetett, 
azonban az őt ért váratlan baleset követ
keztében az elmaradt.

Az előkészítő tanácskozások után az 
egyházkerület közgyűlésének vendég
serege Szügybe, az egyik szomszéd köz
ségbe vonult át, ahol Fábry Mihály lel
kész és Hanzély Ferenc földbirtokos fo 
gadták dr. Kovács Sándor püspököt és 
kíséretét. Az ünnepség az új iskola fe l
avatásával kezdődött, amelyen az avató
beszédet dr. Csengődy Lajos alesperes 
mondotta, az áldást pedig dr. Kovács 
Sándor püspök adta. Innen a hatalmas 
ősi templomba vonultak át a megjelen
tek, ahol az egyházkerület főpásztora 
Kardos Gyula és dr. Csengődy Lajos lel- 
készi segédletével szentelte lelkésszé 
Schultz Jenő és Petor János lelkész
jelölteket. Ezután a gyámintézet tartotta 
meg Kuszy Emil lelkészi szolgálatával, 
Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos és 
Podhradszky János főesperes elnökleté
vel közgyűlését a templomban.

Október 4-én a templomban dr. Ko
vács Sándor püspök áhítatot tartott, 
mely után a városházára vonult át a

közgyűlés közönsége, ahol a távollevő 
egyházkerületi felügyelő, dr. Sztra
nyavszky Sándor helyét Laszkáry Gyula 
rangidős egyházmegyei felügyelő fog
lalta el és nyitotta meg a közgyűlést. 
Visszapillantást vetett az egyházkerület 
életének legutóbbi 10 évére, amely el
választhatatlan összefüggésben áll dr. 
Sztranyavszky Sándornak az egyházkerü
let szolgálatában eltöltött 10 évi műkö
désével. Utána dr. Kovács Sándor püspök 
terjesztette elő püspöki jelentését, amely 
hatalmas erejű gondolatsorban ölelte fel 
a mai idők történelmi eseményeinek tö r
ténet- és természetfilozófiai megvilágí
tását. Különös figyelmet szentelt Kor
mányzó Urunk 20 éves országlása és az 
erdélyi északi részeket visszaszerző bölcs 
irányítása eredményeinek s indítványára 
hódoló távirat vitte a Főméltóságú Ür 
elé a közgyűlés ragaszkodó nagyrabecsü
lését. A közgyűlésből hiányzó dr. Sztra
nyavszky Sándor kerületi felügyelő érde
meinek áldozva, mielőbbi felgyógyulását 
Istentől kérő fohász után emlékezett 
meg az egyházkerület jelentős esemé
nyeiről. Ezek során arról, hogy a felső
petényi iskola községi segélyét a minisz
terközi bizottság harmadizben is törölte. 
S egyéb, a kor szellemét jellemző tüne
tekről téve említést, fejezte be püspöki 
jelentését.

Ezután Balassagyarmat város polgár- 
mestere, majd Kardos Gyula helyi lel- 
kész-főesperes, majd Pályi Pál ny. fő 
ispán a református egyházmegye üdvöz
letét tolmácsolta, utána a napirend tá r
gyalása következett, amely megnyugtató 
képét adta az egyházkerület élete egy 
esztendejének.

Holt vizeknek nincs sodra; holt egy
háznak nincsenek problémái. Holt egy
ház senkit sem botránkoztat meg, de 
nem is vonz senkit; nem kelt feltűnést, 
de nem is törődnek vele.

M a g y a r  E v a n g é l ik u s  
M is s z ió e g y e s ü le t

folyó évi október 29-én, kedden tartja 
Budapesten, VIII., Ollői-út 24. sz„ II. 
ép., II. emeleti egyetemes imateremben 
év; közgyűlését és konferenciáját.

Délelőtt 10 órakor megnyitó isten- 
tisztelet. Igét hirdet: Túróczy Zoltán 
püspök.

11 órakor közgyűlés.
Délután 4 órakor: Konferencia. Meg

nyitó áhítatot tart: Kiss György kis
kőrösi lelkész.

5 órakor: Előadás. Luther és a kül- 
misszió az újabb kutatások fényében. 
Dr. Br. Podmaniczky Pál egyet, tanár.

Előadás. A háború és a külmisszió 
Németh Gyula szekszárdi lelkész.

Záró áhítatot tart: Németh Károly 
lébényi esperes, a M. E. egyh. elnöke

A konferenciát berekeszti: Dr. M ol
nár Gyula közig, bíró, a M. E. világi 
elnöke.

A protestáns napokra való tekintet
tel 50% kedvezménnyel lehet utazni 
Olcsó szállást a Kiében (VIII. Horánszky 
u. 26.) és a Fébe Otthonban (VIII., Jó- 
zsef-u. 4.) lehet kapni. Előzetes jelent
kezés ajánlatos.
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Isten  m e g fize t.
Október 20. — A vetésért. Gál. 6 :7—8. 

A közmondás is tudja, hogy „k i mint 
vet, úgy arat“ . Tapasztalatból tudhatja 
mindenki, hogy gyér vetés után nem 
számíthat bő aratásra. Ugyanez a tö r
vényszerűség uralkodik a lelki életben is. 
Aki pl. gyűlöletet vet, nem tarthat igényt 
szeretet aratására. Aki nem veti el gyer
meke lelkében a jó  magvát, nem csodál- 
kozhatik, ha megdöbbenve a rossz ter
mését látja érni abban. Ez a törvény 
isteni törvény. Ezért változhatatlan és 
örök, mert az aratás, amely klnek-kinek 
vetéséből nő, átnyúlik az örökkévalóság
ba. O tt mutatkozik csak meg, hogy tes
tednek vetettél-e, avagy lelkednek.

Október 21. A szülőnek. Jer. 32 :18. 
A rró l van itt szó, hogy a vetés és aratás 
széttéphetetlen összefüggése nemzedékek 
hosszú során keresztül is érvényesül. 
Isten megfizet a szülő jóságáért, vagy 
bűnéért. Megfizet neki egyéni életében 
is, de megfizet neki úgy is, hogy gyer
mekét, unokáját áldja, vagy sújtja. Hogy 
így van, szintén a tapasztalat bizonyítja. 
Kegyetlennek látszik, hogy a gyermek 
lakoijon szülője bűnéért. De kiegyenlíti 
a megfizetésnek ezt a fájdalmas voltát, 
hogy a gyermekkel irgalmasságot is cse
lekszik Isten hívő szülője kedvéért. Sies
sen minden szülő őhozzá!

Október 22. — A gyermeknek. 2. Móz. 
20:12. Nagyon sok egyéni szenvedés ab
ban leli magyarázatát, hogy Isten meg
fizet a gyermeknek azért a magatartá
sáért, amelyet szüleivel szemben tanúsít. 
Isten akarata, hogy a gyermek tisztelje 
szüleit. Ezt az isteni akaratot vegye ko 
molyan a ma gyermeke is, mert sajnos, 
manapság sok kívánnivalót hagy maga 
után a szülők tisztelete is. Pedig be
folyással van az ezen a téren való vét
kezés a nemzet jövőjére is. Elvész az 
a nép, amelyben elvész a szülők tiszte
lete.

Október 23. — Az adakozónak. Máté 
6 : 2—4. Az adakozástól sokan azért fáz
nak, mert úgy látják, hogy az így k i
adott pénz elvész a számukra. Mások 
meg a nagyharangra kötik alamizsná
jukat, hogy dicséretet kapjanak. Bal
gatag elgondolás mind a kettő. Aki ada
kozik, nem számíthat jutalomra, mert 
jó t tenni kötelesség. De Isten mégis meg
fizet a jótéteményért. Ügy veszi az ada
kozást, mintha Őt ajándékozta volna 
meg az ember. Ő pedig adós nem ma
rad. Csak a megfizetés idejét és módját 
tartja fenn magának. Lehet-e valakinek 
jobb hitelezője Istennél?

Október 24. — Ellenségednek. Róm. 
12:19. Ellenségeden nem érthetsz it t  
olyasvalakit, akit magad tettél harago
soddá. Ezekkel szemben egy kötelessé
ged van: az, hogy megkövesd őket. De 
bosszút azok ellen sem forralhatsz, akik 
bántanak és keserítenek, anélkül, hogy 
erre okot szolgáltattál volna. Velük 
szemben is tartózkodnod kell a bosszú
állástól. Ez a tartózkodás egyike a leg
nehezebb dolgoknak, mert mi természe
tünknél fogva bosszúállók vagyunk. 
„Enyém a bosszúállás!“ — mondja az Ür. 
őreá bízd ellenséged ügyét. Isten meg
fizet!

H A R A N G S Z Ó

Október 25. — Szolgájának. Máté 
25 : 14—30. Ki Isten szolgája? Mindenki, 
aki tudatában van annak, hogy minden 
java őtőle származik és hogy minden 
javát számadás kötelezettsége mellett 
kapta. Isten szolgája tudja, hogy Isten 
nem egyenlően osztja el az anyagi, testi 
és lelki javakat, megelégszik azzal, ami 
neki jutott. A cél nem lehet más, mint 
Isten dicsősége és az embertársak java. 
Az ilyen szolgálat magában rejti már 
jutalmát abban, hogy mindjobban fűzi 
az embert Istenhez. De vár reá még 
külön jutalom is. Isten megjutalmaz 
minden hűséget!

Október 26. — Mindenkinek szive 
szerint. Jer. 17 : 10. Isten mértéke más, 
mint az embereké. Mi kénytelenek va
gyunk aszerint ítélni, amit látunk. Isten 
a szívet fürkészi és a veséket vizsgálja. 
Azt is mondhatjuk azért, hogy Isten a 
szándék szerint fizet meg. Komoly in
tés ez mindenki számára, akinek fő 
törekvése, hogy a látszatot óvja meg. 
Istennél a látszat nem játszik szerepet. 
De vigasztalhat is, hogy Isten a szándé
kot bírálja el. Sokszor legjobb akara
tunk ellenére sem érünk célt, sőt gyak
ran minden jóigyekezetünk mellett Is 
bajt okozunk magunknak, vagy mások
nak. Emberek előtt ilyenkor talán hiába 
mentegetődzünk. Isten felment, mert a 
szívet fürkészi. Budaker Oszkár.

A pró tö rté n e te k .
/ Idd  oda ax eg y ik  köntösöd.

A Szeretetszövetség leányüdülőjébe 
vittek a nyáron két ruszin árvát, akik
nek az anyját a Szics-gárdisták ölték 
meg s akiket azóta egyik árvaházban 
gondoztak.

Az intézet vezetője bemutatja őket a 
gyermekeknek.

— Gyerekek — mondja — szeressé
tek nagyon ezt a két szegény árvát és 
támogassátok őket mindenben, mintha 
testvéretek volna.

Egy óra múlva a vezető az egyik 
nyaraló leányt egy kis úszóruhában ta
lálja az udvaron.

— Hol van a ruhád?
— Odaadtam a ruszinoknak, majd 

Írok haza, hogy küldjenek új ruhát. 
Addig megleszek fürdőruhában is!

Sxlvböl Jövö adomány.

Egyik budapesti gyülekezetünkben 
nemrég tartott adakozás alkalmával tör
tént. Egy kis leány a következő szavak
kal fordult a sekrestyében a gyűjtő lel
készhez:

— Én is szeretnék valamit adni a 
sokgyermekes családoknak épülő ház
hoz. Kedden este fogok szerepelni egy 
gyermekelőadásban a rádióban és ezért 
10 pengő díjat kapok. Ezt a 10 pengőt 
szerdán el fogom küldeni!

Bizony, a bibliai asszony példája jut 
eszünkbe, akiről Jézus azt mondotta, 
hogy mindenét odaadta!
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így Is le&el p én x l sxe re xn l
Ifjúsági egyesületünk tanulmányi 

kirándulást tervezett ez ősszel Pest
re. Igen, de honnan a pénz? Egyik
másik fiúnak szinte lehetetlen a 
szükséges pénzt előteremteni ott
hon. Vasúti kedvezmény megszűnt. 
Jönnek az indítványok: Vegyünk el 
az egyesületi pénztárból e célra 
valamit; rendezzünk mulatságot; 
gyüjtsünk. Végül: menjünk dol
gozni. Ez lesz a jó! Elvállalt az 
egylet kukoricatörést, fosztást, 
szárvágást stb. Hétfői nap hajnal
ban indult a kis munkacsapat ki a 
tanyára. Recseg-ropog a szár, zá
porként hull rakásra a letört cső 
a sok szorgos, gyors kézből. For
rón tűz már a nap s a kukorica 
egyre fogy. A kitartás nem lankad. 
De estére egyik-másik — nem szo
kott mezei munkához — kifárad 
nagyon. Másnap hajnalban újra 
fel, éjfélig fosztás. A harmadik nap 
már erőltető. De a legkitartóbbak 
még mindig nagy irammal bírják. 
90 mázsa tengerit még padlásra 
kell hordani. A munka még sok s 
a dolgozók megfogytak már szám
belileg. De rajta! Sietnünk kell, 
mert holnap utazunk. Samu bará
tunk izmos karjai vállra lendítik 
a telt kosarakat. A két Gyurka siet 
a létrán fel, a Jánosok meg onnan 
lódítják be a padlás végébe. Kész 
a munka s az eredmény: három 
napi munkáért nyolcvan pengő. 
Nem mondom, az esti gyűlésen el
aludt egyik-másik s álmosan bólo
gatott igent a felvetett kérdésekre 
anélkül, hogy hallott volna egyet 
is azokból. A csütörtökön Buda
pest felé robogó if jakon azonban 
nem látszott már meg, hogy úti
költségüket milyen nehéz munká
val szerezték meg. T. J.

M oso lyog jun k.
Beszélgetés a piacon. Piacon áruló 

asszonyok beszélgetnek egymással. Azt 
kérdezi az egyik asszony a szomszéd- 
asszonytól, aki levágott és megkopasz- 
to tt libát árult:

— Kedves Kilinné, mondja csak, hogy 
méri maga a libának kilóját?

— Kilencven dekájával! — hangzik 
a sokatmondó válasz.

Volt esze. Egy kis fiú almát szed a 
kertben s meglátva a közeledő csőszt, 
elfut.

— Megállj csak te gyerek, mondok 
valamit! — kiált rá a csősz.

— Az ilyen kis fiúnak, mint én va
gyok, nem kell mindent tudnia! — vála
szolt futtában a fiú.
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Az angolok elleni harc változatlanul 
fo lyik tovább. A tengelyhatalmak elve, 
hogy nem hagyják nyugodni a sziget- 
országot. — Az angol-román viszony 
feszültté vált. Sok angol elhagyta Ro
mániát. — Az olaszok heves támadáso
kat intéztek az ellenség ellen A friká
ban. — A magyar-román ellentétek 
miatt Manoilescu volt román miniszter- 
elnök Rómába utazott. A tengelyhatal
mak álláspontja az. hogy a bécsi dön
tést nemcsak betű, de szellem szerint is 
alkalmazni kell. — A román kőolajipar 
védelmére német katonaság ment Romá
niába. — Jugoszlávia a szomszédi ió- 
viszonv fenntartása céliából a kisebbsé
geknek jogokat kíván biztosítani. — 
Rendkívül feszült a helyzet a Balkánon. 
— Az erdélyi képviselők nagy ünneolés 
közben bevonultak a parlamentbe, szám 
szerint 46-an. A visszatért erdélyi része
ken túl nagy a drágaság, ezért ott a 
közterheket le fogják csökkenteni. ■— 
Készül a harmadik zsidótörvény — 7°/o- 
kal emelik a munkások fizetését.

Evangélikusok figyelmébe!
Gyülekezeteinkben ismét megkezdtük a

HARANGSZÓ TERJESZTÉSÉT.
Azt akarjuk, hogy lapunkat, mely magyar 

evangélikus népünk kedvelt lapja.
minden evangélikus ember olvassa.
Ezért h í v u n k  m i n d e n k i t  

o l v a s ó i n k  t á b o r á b a !  
Egyházhatósági engedéllyel két h it
testvérünk indult el október 1-én, hogy 
előfizetőket gyűjtsön a Harangszónak. 
A bányai egyházkerületben Frey József. 
a tiszai egyházkerületben Zala Dezső 

lapunk terjesztője.
Kérjük híveinket, fogadják őket 
jóindulattal és segítő szeretettel!

DZ EGYHÁZI  ESZTENDŐ
Szentháromság u. 22 vasárnap.

I. Sám. 3 : 11— 13. v.

Ez az ige Isten ítéletének a bejelen
tése. Isten nemcsak gondviselő, megbo
csátó Isten, hanem ítélő Ür is. ítél az 
Isten egyesek, családok, nemzetek felett, 
ítélete mindig kemény. Összetöri az em
bert. De mindig igazságos. Jogosan éri 
az embert. Érzed-e, ott suhog ítéletének 
ostora most is felettünk? Ebben a nagy 
ítélettartásban k i tartatik meg? — Aki 
megtér! Térj hát meg!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy még nem sepert el ítéletével, 

hanem dőt adott a megtérésre.
Hogy a megtérés, ébredés jeleit sok 

helyen látjuk már.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy ébressze fel magyar népünket 
Hogy Szentlelke végezze az ország

ban folyó ébresztő munkát.
Hogy népünk az ítélet pusztításától 

megmeneküljön.

H Í R E K

Reformációi ünnepi számunkat ismét 
felajánljuk a szórványgondozás céljaira. 
Példányonként 3 fillér kedvezményes 
áron kapható a pénz előzetes beküldése 
mellett.

A Harangszó terjesztői közül Frey 
József október 12-ig 73 előfizetőt szer
zett a Budapest - kelenföldi gyülekezet 
területén.

Kormányzói elismerés. A m. kir. m i
niszterelnök előterjesztésére a kormány
zó úr megengedte, hogy a visszacsatolt 
felvidéki területen idegen uralom alatt a 
nemzet érdekében teljesített áldozatkész 
munkásságáért Boros Béla evangélikus 
igazgató tanító alsószelii lakosnak el
ismerése tudtul adassák.

Sztranyavszky Sándor dr, a dunán- 
inneni egyházkerület felügyelőié sajná
latos balesetet'szenvedett s ennek követ
keztében, kartörés miatt, a kerületi köz
gyűlésen sem vehetett részt. Balesete 
meleg részvétet keltett egyházkerületé
ben és egész országos egyházunkban.

Broschko G. Adolf, a pesti német
nyelvű egyházközség lelkésze most tö l
tötte be 70. életévét. Ez alkalomból az 
egyháztanács hívei és tisztelői meleg 
ünneplésben részesítették.

Segédlelkész-áthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Giczi Kálmán kötsei segédlel
készt a pécsi gyülekezetbe, Böröcz Sán
dor ideiglenes súri segédlelkészt pedig 
a gyékényesi gyülekezetbe küldte k i 
segédlelkésznek.

Nyugdíjbavonulás. Vértesi Zoltán ev. 
lelkész Magyarbolyban 36 évig teljesített 
lelkipásztori működés után október 1-től 
nyugalomba vonult. Meghatva búcsúzott 
eí híveitől. Űj lakhelye: Pécs, Rét-u. 45.

Közös bibliaünnep. A magyarországi 
evangélikus és református egyház 13-án 
országos emlékünnepet tartott Károli 
Gáspár bibliafordítása megjelenésének 
háromszázötvenedik évfordulója alkal
mából. Megelőzően a Deák-téri evangé
likus templomban . Raffay Sándor dr. 
püspök, a Kálvin-téri református temp
lomban a nagy bibliafordító gönci paró- 
chiájának mai örököse, Farkas Elek 
esperes prédikált. Az emlékünnepen 
a „Tebenned b íz tu n k ...“  éneklése és 
Kapi Béla dr. evangélikus püspök, egye
temes társelnök előimája után Ravasz 
László dr. református püspök mondott 
elnöki megnyitót, majd két ünnepi be
széd hangzott el: Révész Imre dr. re fo r
mátus püspöké és Zsirai Miklós dr. bu
dapesti egyetemi tanáré. Radvánszky 
Albert báró dr.-nak, az evangélikus egy
ház egyetemes felügyelőjének zárószava 
után Kapi Béla püspök áldást mondott 
és a közönség a Himnuszt énekelte. 
(M. É.)

Tanévmegnyitó ünnepély. A m. k ir. 
Erzsébet Tudományegyetem evangélikus 
hittudományi kara október 13-án ta rto t
ta tanévmegnyitó ünnepélyét, illetve ün
nepélyes közgyűlését, amelyen egyszer
smind kegyelettel emlékezett meg el
hunyt tiszteletbeli doktoráról, D. theol. 
Csikesz Sándorról. Az ünnepély előtt 
istentisztelet volt a helybeli evangélikus 
templomban. A szent szolgálatot dr. 
Karner Károly egyetemi ny. r. tanár vé
gezte.

Országos Protestáns Napok. A II. O r
szágos Protestáns Napok keretében a 
fasori református templomban evange
lizációs előadások lesznek, október 29-én 
és 30-án. Október 29-én este Va7 órakor 
a Protestáns Napok nagy rádióelőadását 
dr. Makkai Sándor volt erdélyi re fo r
mátus püspök, debreceni egyetemi ta 
nár mondja. Reformáció napján délelőtt 
ünnepi istentiszteletek lesznek. A Bécsi- 
kapu-téri evangélikus templomban dr. 
Kapi Béla evangélikus püspök; a Kálvin- 
téri református templomban Vásárhelyi 
János kolozsvári református püspök; a 
Koháry-utcai unitárius templomban dr. 
Kiss Elek kolozsvári theológiai tanár 
prédikál. Mindhárom ünnepi prédikációt 
a rádió is közvetíti. Reformáció napján 
este a Vigadóban tartandó emlékünne
pélyen a megnyitó beszédet dr. Tasnádi 
Nagy András, az Országos Bethlen Gá
bor Szövetség elnöke mondja. Az ünne
pi előadást dr. Tavaszy Sándor erdélyi 
református püspökhelyettes tartja, a zá
róbeszédet pedig dr. Bencs Zoltán ny. 
miniszteri tanácsos, az Országos Luther 
Szövetség elnöke mondja. A vidékről 
felutazók részére az 50%-os vasúti ked
vezmény október 24-től november 7-ig 
tart.

Evangélizáció. Pestszentlőrincen okt. 
6-tól 13-ig tartott. A több mint 40.000 
lakosú, nagykiterjedésű városban 1680 
evangélikus él szétszórtan. Kis templo
muk úgy délelőtt, mint este csaknem 
megtelt. — Október 20—27-ig Sopron
ban (ifjúsági), november 10—17-ig Solt- 
vadkerten, december 1—8-ig Szegeden, 
15—22-ig Ácsán készül evangélizáció.

Kossuth Lajos keresztelőtemplomá
nak megmentése. A tállyai evangélikus 
templom falában márványtábla hirdeti: 
„E templom, melyben 1802 szeptem
ber havában Kossuth Lajos, nagy ha
zánkfia megkereszteltetett, épült 1780- 
ban.“ A templom, amelynek egyébként 
tornya sincs, omladozik. A belügyminisz
ter a pusztuló templom renoválása érde
kében gyűjtést engedélyezett. Túróczy 
Zoltán, a tiszai evangélikus ’egyházkerü
let püspöke most felhívásban kérte a 
magyar társadalmat, mentse még ado
mányaival Kossuth keresztelési templo
mát. Tors Tibor, a képviselőház alelnöke 
meleghangú levélben támogatja a nemes 
akciót.

Terény. Az ifjúsági konferencián 11 
község ifjúsága vett részt. A konferen
ciát Kardos Gyula esperes nyitotta meg, 
előadást Ágoston Sándor budapesti mér
nök tartott. Az istentiszteleten Milán 
János csánki lelkész hirdette az igét. 
Délután ifjúsági összejövete) volt, ame
lyen dr. Csengődy Lajos salgótarjáni al- 
esperes, Ágoston Sándor mérnök, Wág- 
ner Aurél KIÉ titká r és dr. Sréter János 
egyházközségi felügyelő tartottak elő
adást.
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Az angyalföldi Luther Szövetség okt. 
6-án műsoros estélyt rendezett, amelyen 
dr. Kovács Ákos erdélyi élményeiről ta r
to tt megkapó előadást, Záhony János 
énekét és Hegedűs Edit hegedűjátékát 
harmoniumon kísérte Koch István kar
nagy. Harmat István Erdélyről tartott 
vetitettképes előadása után Rimár Jenő 
a magyar hivatásról szólott az ige fé
nyében. Szavaltak Farkas Piroska és Lo- 
vasi József. Szerepeltek még az ifj. kör 
tagjai. A befolyt jövedelemből 150 P er
délyi hittestvéreink támogatására szol
gál.

Pápa. A gyülekezet presbitériuma és 
közgyűlése egyhangú lelkesedéssel test
véregyházközséggé fogadta a Szatmár
németi evangélikus gyülekezetét. A gyü
lekezet lelkészei évenként kölcsönösen 
szolgálnak egymás gyülekezetében s a 
pápai gyülekezet perselyadománnyal tá
mogatja a testvéregyházat. Az Evangé
likus Nőegylet szeretetvendégséggel kap
csolt Erdélyi Estet rendezett s ennek 
jövedelmét a testvéregyháznak adomá
nyozza. Hodik Imréné elnöknő meg
nyitót mondott. Utána az Erdélyi him
nuszt énekelte a gyülekezet vegyes
kara, erdélyi kö ltők verseit szavalta He
gyi Imre koll. VIII. oszt. tanuló, Erdélyi 
lélek címen előadást tartott Smidéliusz 
Ernő s.-lelkész, Dalok Erdélyről, énekel
te Teke Zsigmond s.-lelkész. Végül az 
Erdélyi induló zarta be az estet.

A diósgyőri evangélikus Nőegylet d íj
mentes oktató tanárnő vezetése mellett 
háziipari tanfolyamot tart. A tanfolya- 
mot e hó 5-én nyitotta  meg Pazár ist- 
vánné elnök buzdító szavakkal és Mo- 
ravcsik Sándor lelkész imával. A tan
folyamra 31 fiatal asszony és leány je 
lentkezett növendékül, akik fehérnemű-, 
kesztyű-, kötöttruha- stb. készítést 
tanulnak, hogy saját családjaik tagja it 
elláthassák e cikkekkel és új kereseti 
lehetőség elsajátításával anyagi helyze
tükön is segíthessenek. Nagyon kívána
tos volna, ha minél több közület kérné 
hasonló tanfolyam megtartását.

Az Országos Luther-Szövetség választ
mányi ülést ta rto tt, amelyen Kemény La
jos esperes felavatta az országos elnök, 
Bencs Zoltán dr. arcképét. A közös 
vacsorán Bencs elnök nagy melegséggel 
üdvözölte a jelenlévő Járosi Andor ko 
lozsvári evangélikus lelkészt. (M. É.)

Alapkő-megáldás. Nagy örömünnepe 
volt nemrég a somogy-szobi evangéli
kus gyülekezetnek, mert beteljesedett 
szíve régi vágya és meg tudta tartani 
az újonnan épülő temploma alapkő 
megáldását. Az ünnepélyen résztvettek 
a gyülekezet hívei teljes számban, a 
községi elöljáróság és a helyi hit- 
felekezetek lelkészei és tagjai. A meg- 
áldást Molnár Lajos, a Barcs-Nagyatád- 
Somogyszob missziói körzet lelkésze vé
gezte.

Kapolcs. Október 13-án ifjúsági nap 
volt a gyülekezetben, amikor is Fried
rich Lajos kecskeméti vallástanító le l
kész igehirdetésében az Isten kezében 
való élet szépségeit állította az ifjúság 
elé. Az istentisztelet végén az ifjúság 
teljes számban az Úr asztalához já ru lt 
és a helyi lelkész kiosztotta a szent je 
gyeket. Délután az ifjúság testvéri ösz- 
szejövetelt rendezett, este pedig vallásos 
est volt a templomban, amelyet a hívek 
teljesen megtöltöttek. Friedrich Lajos

vallástanító lelkész előadásában rámuta
to tt a Biblia döntő jelentőségére az 
egyén életében, az ifjúsági egyesület 
tagjai pedig karénekkel és szavalatok
kal működtek közre.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Az észt evangélikus egyház hivatalos 
lapja, az Esti Kirik megszűnt. Helyette 
a Kiriku Teataja (egyházi tudósító) je 
lenik meg időszakonként és a szükség
hez mérten. Egyébként az egyház Kopp 
püspök szerint még mindig nemzeti egy
ház. A hatalmon lévő államférfiak bizto
sították őt, hogy az egyház élete zavar
talanul folyhat tovább.

Hollandia protestáns egyházai közös 
egyháztanácsot alkottak, melynek fel
adata az új helyzet folytán előállt kér
dések megoldása.

Keletafrikában az angolok valamennyi 
lipcsei misszionáriust internálták. Ame
rikai és angol misszionáriusok közben
járására azonban megengedték azt, hogy 
Rother esperes addig, amíg az amerikai 
evangélikusok megfelelő vezetővel pó
tolni tudják, helyén maradjon. Ezidősze- 
rint ő az egyedüli európai misszionárius 
az egész területen. A gyülekezeteket a 
háború nagy anyagi nehézségekbe so
dorta, mert nem tudják eladni a kávé
jukat. Ennek ellenére is csodálatosan 
halad előre a munka. Mwika gyüleke
zetében nem régen szentelték fel az 
újonnan épült templomot.
>♦»»»»♦«<>

Az 1941-es Harangszó-Naptár 
tartalom jegyzéke:

Az érett férfiúság vallásossága.
A finnek szabadságharca.
Családfa alatt. Elbeszélés.
80 esztendő az iparosság szolgálatá

ban.
Söderblom érsek.
Erdély!
Két nagy püspökünk: Dr. Székács 

József, Gyurátz Ferenc.
Budapesti Ütmutató.
Hazahívott szolgák. Okályi Adolf, 

Fábry Viktor, Szentantalfai Nagy 
Lajos, Frint Lajos.

Elakadt pehely.
A Luther-serleg.
Mindig csak önzetlenül. Elbeszélés.
Harminchét templom atyja.
Csendesedjetek.
Kassa az ellenreformáció kezdetén, 

Bocskay szabadságharca előtt.
Északkeleti végvárunk: Kárpátalja.
A bicegők. Elbeszélés.
Kunos Jenőék Kínában.
Bocsáss meg anyám! Elbeszélés.
A két tenyér.
Mosolygó oldal.
Az evangélikus ifjúság mozgósítása.
Evangélikus egyetemes tiszti névtár.
Amit tudni jó. A táplálkozásról és a 

„járulékos'4 anyagokról. ( Vitami
nokról.}

Megelőzés a jogban.
Gyümölcstermesztés.
Tenyésszünk házinyulat.
Országos vásárok.

K Ü L Ö N F É L É K

Mekkora a mai Románia? Románia 
mostani területe hivatalos kimutatás sze
rint 191.000 négyzetkilométer, lakossága 
pedig 13 millió. Románia a következő 
területeket adta át: Besszarábia 44.400 
négyzetkilométer 3,150.000 lakossal, — 
Északbukovina 6000 négyzetkilométer
600.000 lakossal, Észak-Erdély 45.000 
négyzetkilométer 2,500.000 és Déldobrud- 
zsa 7700 négyzetkilométer 400.000 lakos
sal.

Államosítják az anya- és csecsemő
védelmet. Az anya- és csecsemővédelmet 
eddig a Stefánia Szövetség látta el, mely
nek az országban jelenleg 333 védőinté
zete, 150 tejkonyhája, 14 anyaotthona, 
61 bölcsődéje, 26 szülőotthona és 4 cse
csemőkórháza működött 610 orvossal és 
763 védőnővel. Ezt a hatalmas szerveze
tet most Budapesten a Főváros, orszá
gos viszonylatban pedig az állam veszi át.

A húsfogyasztás új rendje. Az ország 
hússzükségletének biztosítása végett a 
hústalan napok számát háromra kellett 
emelni. A rendelet szerint hétfőn, ked
den és pénteken általános hústalan na
pot kell tartani.

A föld legnagyobb embere 224 kg
súlyú és 2.69 m. magas volt. Nemrég halt 
meg 22 éves korában. Temetésén 18 em
ber vitte a koporsóját.

Erdélyi emlékérmet alapított a kor
mányzó. A kormányzó Kelet-Magyar- 
ország és Erdély egy részének Mátyás 
király jubileumi esztendejében történt 
felszabadulása emlékére emlékérmet ala
pított s azt azoknak adományozza, akik 
július 2. és szeptember 30. napja kö
zötti időben legalább huszonnyolc napon 
át tényleges katonai vagy csendőrségi 
szolgálatot teljesítettek, továbbá a rend
őrségnek és a pénzügyőrségnek ama 
tagjai számára, akik hivatásukból fo- 
lyóan a trianoni határt a magyar királyi 
honvédség csapataival, vagy azok előtt 
— tehát szeptember 4-e és 13-a közötti 
időben — lépték át.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Keresztelés. Dr. Ittzés István igali 

szolgabírót és feleségét, Nagy Máriát, 
az Isten fiúgyermekkel áldotta meg. 
Neve: István. A keresztség szentségében 
az édesapa bátyja, Ittzés Mihály püspöki 
másodlelkész részesítette.

Eljegyzés. T u r c s á n y i  M á r t a  áll. 
polgári iskolai tanárnőt eljegyezte 
Ón od i  Géza ref. tanító Hajduhadhá- 
zán.

Esküvő. Bá n d y  Ka t a l i n  oki. tanító
nő és J akab  S á n d o r  evangélikus lel
kész október 17-én délelőtt fél 12 óra
kor tartották esküvőjüket a győri evan
gélikus templomban. Az esketést D. Kapi 
Béla püspök végezte. — F a r k a s  Szabó 
Ko r n é l i a  és Cset e  Lász ló  folyó hó
19-én, szombaton délután fél 6 órakor 
tartották esküvőjüket a győri evangéli
kus templomban.

Halálozás, özv. Egyed Péterné szül. 
Isó Mária hosszas szenvedés után, 82 
éves korában, folyó évi szeptember hó
30-án Nemeshanyban elhunyt. Temetése 
október 2-án volt.
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J Ó  K Ö N Y V E K
Benkóczi— Dr. Kékén: Amit minden 

evangélikusnak tudnia kell. Második át
dolgozott kiadásban jelent meg ez a 
könyv. Hét részben felöleli egyházunk 
minden tanítását. 1. részben ószövetségi,
II. részben újszövetségi történetekről,
III. -ban a kér. egyház múltjáról és jele
néről, IV.-ben a magyar evangélikus egy
ház múltjáról és jelenéről, V.-ben rövid 
keresztyén hittanról, Vl.-ban rövid kér. 
erkölcstanról és a VII. részben evangé
likus kér. hitünk védelméről szól min
denre kiterjedő részletességgel, mégis 
röviden és világosan. Nagyon jó ez a 
könyv különösen szórványhívek és szór
ványban élő gyermekek evangélikus ön
tudatának erősítésére. Híveinknek a f i 
gyelmét felhívjuk rá. Kapható az Üzenet 
kiadóhivatalában, Kecskeméten.

Iff Kiadvány ainte.
1941-es H a r a n g s z ó - N a p t á r .

Ára 50 fillér. A kiadóhivataltól rendelve 
62 fillér.

Kuszák /.: S z ü l ő  és g y e r m e k  
Ára 60 fillér.

Kuszák R á t h Má t y á s .  Ára 
40 fillér.

Üfra kapható: Kuorlti: Pap, szám
űzött, szökevény című, finn-tárgyú köny
ve. Ára 1.50 P.

M A G Y A R  G A Z D A
Őszi munka. A földmívelésügyi mi

nisztérium jelentése szerint a legutóbbi 
hetek napsütéses ideje kedvezett a me
zőgazdasági munkálatoknak, a termé
nyek betakarításának és a kukorica tö 
résének. Az őszi gabona vetése folya
matban van. A korábban elvetett őszi 
búza jórészt egyenletesen és szépen fe j
lődik. A búza cséplését befejezték. A 
minőség sok vidéken gyenge, sok az 
ázott és kicsirázott mag. Gyenge, köze
pes a termés. Rozsban a termés köze
pes. Az őszi árpa gyenge, a tavaszi 
árpa minőségét tekintve közepes, meny- 
nyiségileg jóközepes. A zab minősége 
gyenge, mennyisége jó közepes. Kuko
ricában, burgonyában igen jó termés 
várható. A cukorrépa és a takarmány- 
répa is jó termést ígér. A szőlő termé
sét a szeptemberi meleg elősegítette. Az 
eredmény minőségileg és mennyiségileg 
is gyenge.

Terményárak. Búza 23.40, rozs 19.40, 
árpa 19.70—26.35, zab 21.50, kukorica 
21.85—23.10 pengő métermázsánként.

A Harangszó a magyar evangélikus nép 
lapja. Ismét megkezdjük a terjesztését, 
hogy népünk mindenütt megismerje, 

megrendelje és olvassa.

A HAHANGSZÓ tulajdonúi képező
győri BAROSS-NYOMDA  elsőrangú felszerelésé- 
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú js á g o t,  

▼ K ö n y v e t,  vagy bármely n y o m t a t v á n  yt .

HARANGSZÓ PERSELYE.
A  következő adományok folytak be:

Sárkány Ferenc Körmend, Kiss 
Lajos Szentgotthárd, Tóth Kálmán 
Szentgotthárd, Palkqvits Gyula Gyula
akna, özv. Nemes Istvánná Pápa, Mé
száros Ferenc Pápa, Kovács István Csön- 
ge, Mesterházy Jozefa Sopronbánfalva, 
Fröstner János Sopron, Hammer Lajos 
Enese, Horváth Lajos -Nemeskocs, Hor
váth Erzsébet Kemenesmagasi, özv. Ho- 
reczky Gyuláné Csánig, Varga Etelka 
Rimaszombat, Kozmann Nándorné Kassa, 
Vermes Lajos Komárom, Kezes László 
Ujdombóvár, özv. Pribay Ferencné Dom
bóvár, özv. Révay Béláné Rákosliget, 
Heid Kálmánná Győr, id. Sikter György 
Rákospalota, özv. Szuhánszky Jánosné 
Rákospalota, Jakab József Beled, özv. 
Szabó Lászlóné Sopronnémeti, Bertók 
Károly Szombathely, özv. Balassa Ist
vánná Répcelak, Hoffmann Samu Ka- 
posszekcső, Bencsik Sámuel Simaság, 
Dr. Molnár Gyula Budapest, Hollósy Jó
zsef Budapest, Mórotz Sándorné Buda
pest, özv. Mészáros Pálné Győr, özv. 
Mátray Gézáné Rákosliget, Dókai Péter 
Perkáta, özv. Csaszny Kálmánná Somor- 
ja, özv. Major Samuné Sopron, Simon 
Jenő Sopron, Sebestyén Samu Sopron
bánfalva, Mészáros Lajos Celldömölk, 
Kőrös László Vaszar, Szabó János Rá
kospalota, Újvári M argit Rákospalota, 
Tóth HtVán ÍJégyfalú, Puskás Jenő Be
led, Zergényi János Kőszeg, Varga Jó
zsef Felsőság, Nagy Lajos Sajtoskál, özv. 
Binder Ernőné Kassa, Horváth Józsefné 
Pereces, Asbóth Sándorné Börcs, Tim 
József Szeghalom, Varga Zsigmond Kis
berzseny, Bocskay Istvánná Csap, özv. 
Katona Lászlóné Csorna, özv. Szalay Dé- 
nesné Jobaháza, Puskás Kálmán Ostffy- 
asszonyfa, Remete Kálmán Sárvár, Dr. 
Vukán Jenő Kalocs, 6(7—60 fillér.

Somogyi Lajos szücsmester
s z ő r m e s z a l o n j a
B U D A P E S T

IV. Kossuth Lajos-u. 13 félemelet

J ó  m i n ő s é g
e l s ő r e n d ű  s z a b á s

s z o l i d  á r a k .
A la k ítá s o k . 6 -1 3

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeelméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektustl
______________________________19—20

Olvasóinknak legjobban ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

8—8

Payr Gusztáv utóda, Csorna. Vállalok 
templomtorony újra fedését és javítását, 
villámhárító felszerelését, templomok fű 
tését, ha nincs kémény, eternit kéményt 
készítek. Kályháim már több templom
ban üzemben vannak. Vállalok bádogos 
munkákat és vízvezeték szerelését, kézi- 
és motor-hajtású szivattyúkkal, a leg
jobb és legolcsóbb kivitelben, 1—12

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, , ^

K tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hívja fel mindenki a hittasfvérek fig ye ln i 
a Jóléti Egyesüle'.ra.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u. 
8—lo (Kv. bérház.) Telefon : 188-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk As fogta (korlAtnnk meg 
felett Javadftlittzáiram* Ugszerzóket. Aölgyeke? «»•

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

10—26

K O S M J R U T
legolcsóbban

csak
QYÖR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó *-ra
hivatkozik, 10%  engedményt kap'

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)
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KAPI  BÉL A

L.aptnlajdonoa 
Dunántúli Luther-Szöveiség.

Megjelenik minden vasárnap.

Inpyan malléklit tanév alatt 

(*.hálánkén! a KIS HARANU8ZÚ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a Jöjjetek ónhozzóm 
1938-ban a felvidéki Luther

A flaraaflaal 
a*«rk*a*UWl»J4ku«<ftJt

G Y Ő R
II., Petófi-tér 2.

Klöflzotéai ára
negyedévre 1 P 28 fiPéf. 

félévre 2 P 41) fillé r, 
egy évre 4 P 80 fillé r  

Csoportos kflldéeeel 
10 •/•-ob fcedvetmény.

Amerikába egész évre 
?  dolláu; az utódállamokba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Poatacsekkszámla: 30,526

Erős vár  a mi Istenünk!

Az adakozásról.
. . .  ez a szegény özvegy asszony töb

bet vetett, hogynem mind a többi, akik 
a perselybe vetettek vala. Mert azok 
mindnyájan a fölöslegükből vetőnek; ez 
pedig az ő szegénységéből, amije csak 
volt, mind bevető, az ő egész vagyonát.

M á rk  12, 43— 44.

Ezekben a gazdasági tekintetben oly nehéz idők
ben sok az olyan ember, aki csak keveset adhat. Sőt 
mintha egyenesen kínos dolog volna az offertórium, 
amikor az embernek elő kell lépnie és nyilvánvalóvá 
tennie a maga szegénységét.

Nem, Jézus nem azt akarja, hogy pironkodjál. 
Ö ma is ott ül a persely mellett. S tudja, milyen kevés 
az, amit adhatsz. Szakasztott úgy, mint ahogy akkor 
tudta, hogy az özvegy asszonynak nincs több pénze, 
mint amennyit odaad.

S lásd, Jézus mégis megörült s odahívta tanít
ványait is, hogy azoknak is részük legyen örömében. 
Ha kevés is az, amit adhatsz, csak add örvendezéssel 
a magad kicsiny adományát.

Te azonban, aki kicsiny adományt adsz, noha a 
fölöslegedből adod, ne felejtsd, hogy Jézus ott ül 
a persely mellett és reád szegzi tekintetét, valahány

szor odajárulsz a magad adományával. S kicsiny, 
fukar adományod elszomorítja. Mert megmutatja 
szíved állapotát. Megmutatja, hogy nem szereted sem 
őt, sem az embereket. Szíved elzárkózik a nyomorú
ság elől. Csak magadnak és a tieidnek élsz.

És nem is hiszel. Nem hiszed, hogy Isten meg
tartja ígéreteit. Ezért vagy olyan bátortalan az ada
kozásban. Azt tartod, veszedelmes dolog adakozni s 
ezért adsz olyan keveset, amikor pedig tisztességesen 
adakozhatnál.

Ma szelíden, de komolyan figyelmeztet az ige: 
Nemcsak az adományodnak, hanem a szívednek is 
meg kell változnia.

Kérd Jézustól azt a kegyelmet, hogy láthasd ő t, 
aki egyre csak adott, míg végre odaadta érted utolsó 
csepp vérét is. így majd megváltoztatja szívedet. 
Adakozó érzületet ad belé. így leszel majd a jó
kedvű adakozók egyike.

Akkor aztán Istent is meg fogod örvendeztetni 
és sok embert is meg fogsz örvendeztetni adomá
nyaiddal. De neked magadnak lesz a legnagyobb 
örömöd. Mert: „Jobb adni, mint kapni.“

Ólé Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Azt tartják, hogy Luther Márton 
előtt száz esztendővel élt egy Már
ton nevű szerzetes, aki szintén rá
bukkant arra a világrengető igaz
ságra, hogy az igaz ember hitből 
él. Csakhogy az a száz évvel ko
rábbi Márton barát annyira meg
ijedt ettől az igazságtól, hogy fo
gott egy darab papirost, ráírta ezt 
a nevezetes tételt, azután eldugta 
a cellájában egy tégla alá. Meg
sejtette, hogy az igazságnak ebben

a világban nem nagy kelete van; 
az igazságot hangoztatni veszedel
mes dolog, mert szólj igazat, be
törik a fejed. Abból az ijedős Már
ton barátból hiányzott az, ami Lu
therünkben hiánytalanul meg volt, 
tudniillik először is a bátorság 
ahhoz, hogy a felismert igazság 
oldalán nyíltan kiáll jón az egész 
világ ellen, másodszor az a felelős
ségérzet, hogy amit mint igazsá
got megissafxty-azt^mbertársaival

/ í 7 I 7 r , \

( REFO RM ÁTUS FŐISKOLA )

azoknak javára közölje és így sza
badokká tegye őket. Mindennemű 
tévelygésnek, féligazságnak és fél
hazugságnak, hazugságnak és kö
pönyegforgatásnak ugyanis abban 
nyilvánul az ördögi hatalma, hogy 
az embert a szolgaság lealacso
nyító igájába hajtja, emberi mél
tóságától megfosztja. Az igazság 
pedig szabaddá tesz. A világ és az 
ördög semmit sem gyűlöl jobban, 
mint a szabad embert. Az ördög,

Luther.
Irta: Németh Károly.
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aki eleitől fogva gyilkos és a ha
zugságnak atyja, minden követ 
megmozgat, hogy a szabadságot s 
a szabadság anyját, az igazságot el
rejtse, hozzáférhetetlenné tegye.

Amit Luther a Bibliában észre
vett, azt előtte is, utána is sokan 
olvasták és megértették. De oko
sabbnak tartották elhallgatni vele. 
Luther jobban szerette Istent és 
az embereket, mint önmagát, nem 
ijedt meg attól, hogy az ördög 
helytartói, a szolgaság és hazug
ság haszonélvezői őt is majd azok
nak a prófétáknak a sorsára fu t 
tatják, akik előtte voltak. Bele
vetette magát a küzdelembe. Fel
vette a harcot a sötétség minden 
világbíró hatalmasságaival és ezzel 
az önfeledt, Istennek a legvégső
kig elkötelezett odaadásával óriás
ként emelkedik ki a megalkuvó 
szolgalelkek megszámlálhatatlan 
seregéből. De egyúttal életével, 
munkájával, harcaival tündöklő és 
követendő példaképül kell, hogy 
szolgáljon minden protestáns em
bernek, a reformáció minden örö
kösének és hívének.

Protestánsnak lenni annyit je 
lent, mint az igazság révén felsza
badulni minden szolgaságból és 
szabad emberként, Isten gyermeke 
és örököse módjára élni ebben a 
világban. A protestantizmus egy
értelmű a vallásszabadsággal és a |

lelkiismereti szabadsággal. A pro
testáns ember az az ember, akiben 
az Isten csakugyan gyönyörköd
hetik.

Az igazság, az őszinteség és a 
bátor szókimondás Luthert szabad
dá tette minden hagyománytól és 
minden ceremóniától. írásai tömve 
vannak bírálattal, a félelem nélküli 
és független gondolkodás meg
nyilvánulásaival. A hitigazságok 
dolgában nem tágított egy tapod
tat sem. Pápák, zsinatok, császá
rok hiába kecsegtették, hiába fe
nyegették. Vallotta, tanította és 
élte, hogy a keresztyén ember min
deneknek szabad ura, senkinek 
nem szolgája. Tökéletes igaza van, 
s e mellett a végletekig ki kelf tar
tania a reformáció egyházának. 
Ettől ne tántorítson el bennünket 
semmiféle álokoskodás, szemfény
vesztés, ravaszság vagy erőszak. A 
keresztyén ember szabad és úr. 
Nincs a 'világnak az a zsarnoki ha
talma, amely a keresztyén embert 
ettől a méltóságától megfoszthatja, 
mert ezzel maga az Isten ruházta 
fel. De jó l jegyezzük meg, hogy 
nem akárki emberfia szabad; Lu
ther azt tanítja, hogy a keresztyén 
ember szabad. Tehát az az ember, 
akit viszont a hite és a szeretete 
odaköt Istenhez és emberhez és aki 
hitből és szeretetből szolgál min- 

i denkinek nem rabszolgaként, ha

nem mint király .és úr, annak 
nyomdokaiban jáfva, Aki azt 
mondta: Én Mesteretek és Uratok 
vagyok, de ime én mégis olyan va
gyok közietek, mint aki szolgál. 
Aki közöttetek első akar lenni, az 
legyen' valamennyiteknek szolgája 
s abban legyen annyi szeretet, hogy 
életét is odaadja a barátaiért.

Luther Márton egy korhadt és 
hazugságokban megrothadt világ
gal az evangéliumból megismer
tette az új embert, akinek újulása 
a minden igazságra elvezérlő 
Szentiélektől van. Luther annyira 
félte Istent, hogy senki mástól 
nem félt. Meg volt győződve a 
Krisztusban köztünk megjelent 
Isten végtelen hatalmáról és ten
gereknél mélyebb szeretetéről, 
azért nem volt kapható arra, hogy 
Istenről hallgasson, vagy Istenről 
hazugságokat tanítson. Azt mond
ta: „Ha ez az ügy rajtam és a 
pápán fordul meg, akkor végem 
van. De ha ez az ügy a pápán és 
az Istenen fordul meg, akkor vége 
a pápának.“  Az olyan embert aki 
így gondolkodik, érez és cselek
szik, nem lehet meghunyászko- 
dásra bírni.

Luther megtapasztalta, hogy a 
Krisztus az övéinek bővölködő éle
tet ád. ö rü lt az életnek. Gyönyör
ködött a természetben, különösen 
a madarakban. Szerette a gyerme-

Kerekes Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény. 46

Irta: M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

Félig telt szakajtóval fordul vissza a kapualjnak.
— Uram segíts! — szakadt fel kebléből anyai szivének 

fájdalmas sikolya. A homályos háttérben o tt áll Franci, az ő 
elsíratott, meggyászolt fia. A néne kezei zsibbadtan csapod
nak le. A mag szétesik. M int a vércsék csapnak oda a na
gyabb tyúk és kakas, harcias gágogással ludak verik szét 
azokat, hogy fenséges rátarti mozgással, lapuló fejjel és te
kergő nyakkal ők habzsolják fel az egy csomóra pergett 
gabonát.

— Fiam! — sikoltja a néni. Előbbre lép. S akkor látja, 
hogy nem a gyermeke áll ottan. Talán a homályos kapualj, 
vagy saját vágyódó kesergő lelke játszatta vele ezt a tréfát. 
Az idegen apród ruhában, oldalán rövid karddal, süvegét ke
zében forgatva áll előtte.

— Mi az Ágnes, — siet le ijedten Franci bácsi is mű
helyéből.

Az idegen egy lépést tesz előbbre. Meghajol. Liedemann 
Ákos vagyok. — Égy ideig vár. — Patsch Ferenc Ágoston 
urat keresem.

A bácsiban feldereng az értelem.
Du bist des Johann Georgs Sohn aus Georgenberg — 

fogja németre a szót. — Uten hozott. — Megöleli.
— Emlékszik az édesapám nevére? — örvendezik a fiú.
— Most is az imádságos könyvön dolgozom! Drága jó 

barátom! — bágyadtan sóhajt. — M ily derék a fia!
— Isten hozott — köszönti a néni is.
Ákos úgy ejti a szót, hogy röviden mondjon el mindent. 

Először Kerekes bácsi fogságát említi. (Kerekes Bálint! — 
csapja össze kezét a nyomdász — hiszen épp most keresgé
lem ki imádsága betűit!) Beszél három társáról.

Ágnes asszonynak nincs sok magyarázatra szüksége. 
Ákos mindjárt az első pillanatban szívéhez nőtt.

— Hozd csak el őket is! — biztatja a fiút.
Ákosnak sem kellett ezt kétszer mondani. Leszaladt a 

Kötélverő-utca sarkára s már messziről intette társait ma
gához:

— Jertek, csak jertek!
A házigazda szeretettel fogadta mindannyiukat.
— Maradjatok nálam — biztatta őket —, amig célhoz 

értek.
— Kikérdezte a fiukat, k ik s mik? Mindegyiknek anya

nyelvén szólt.
Acsaj Jóskát magyarul fogadta.
— A ty si sa kde vzal — fordult Jancsik Palkóhoz — 

do toho muranského hradu? Ved tvo ji predkovia zili vo 
Zvolene!

Palkó ugyancsak szlovákul felelt. Elmondta, hogy Wes
selényi Ferenccel együtt jutottak Murányba apja is, anyja is, 
hogy már meg is haltak.

— Du zipser Sprössling — veregette meg az Ákos vál
lát — von der Hohen Tatra!

— Magnopere delectat me — nézett a Gyurka sze
mébe — filium patris martyri videre!

Minden egyes szava vizsgáztatás volt. A csöndes, vissza
vonult remete teljesen átformálódott az ifjak között. Szemei 
kigyúltak. Figyelmesen hallgatta meg a kapott válaszokat és 
azonnal tisztába jö t t  vendégei jellemével.

A beszélgetés jó  benyomást te tt rá.
— Megkérjük Ágnes nénit — mosolygott rájuk, — hogy 

készítsen jó ebédet. Jertek, segítünk mi is neki!
A fiúk hálásan néztek szemébe.
— Ne féljetek semmit — biztatta őket — Franci bá

csira számíthattok!
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keket, örömét találta mindenben, 
ami növekedik, legyen az virág, fa, 
állat vagy ember. Családi élete 
szívderítő. Házában mindig voltak 
vendégek, diákemberek, jóbarátok. 
A wittenbergi egyetemre özönlöt
tek a fiatalemberek Európa leg
különbözőbb országaiból, s a mág
nes, amely őket odavonzotta, Lu
ther hívő keresztyén személyisége 
volt. Rendkívül sokat dolgozott; 
de ez nála annyira magától jö tt, 
mint a fán a gyümölcs. írói és ige
hirdetői munkássága páratlan a 
keresztyénségben. Mindez azon
ban azt is bizonyítja, hogy Is
tennek ez a kiválasztott eszköze, 
aki a szabadságban, amelyre 
Krisztus megszabadította, meg
állt, milyen hű, fáradhatatlan és 
áldozatkész volt a szolgálatban. 
Elmondhatta ő is Pál apostollal: 
Nekem az élet Krisztus és a 
meghalás nyereség.

A mai lagymatag, részben 
parádézó, részben mindennel 
megalkuvó keresztyénség, amely 
egyik hadállást a másik után 
enged át a világ fejedelmének, 
megtanulhatná Luthertől, hogy 
a Krisztus által megszabadított 
ember helye ott van, ahol az 
igazságért harcolnak és szeré
téiből szolgálnak.

TERJESSZÜK a HARANGSZÖ-t!

A jubiláló Biblia.
Károlyi Gáspár gönci lelkész és 

kassavölgyi esperes fordításában 1590 
január 10-én jelent meg Vizsolyban az 
első teljes magyar nyelvű nyomtatott 
Biblia „az Istennek Magyarországban 
való Anyaszentegyházának épülésére“ . 
Azóta 350 éven át irányította a magyar 
nép lelki élqtét és fejlődését és volt 
egymást követő nemzedékeknek lelki 
kenyere, üdítő forrásvize és világító 
szövétneke. A 350 év alatt közel 100 k i
adásban megjelenő Bibliára tanították az 
apák gyermekeiket, ezt hirdették temp
lomokban, házi istentiszteleteken, ezzel 
erősítették magukat a hitvallók, ottho

nukból elűzöttek. Ki tudná felsorolni, az 
áldások milyen bőséges áradata höm- 
pölygött végig az egyház, az iskola, az 
egyéni, a társadalmi, a nemzeti élet, a 
tudomány, a művészet széles mezein eb
ből a szent könyvből?! Isten drága aján
déka volt a Károlyi-Biblia az egész ma
gyar nemzet számára. Benne és általa 
— amint nagy evangélikus költőnk, Re- 
ményik Sándor mondja egyik szép ver
sében — „Az örök Isten beszél — ma
gyarul“ .

A magyar protestantizmus október
13-án tartotta a jubiláló Károlyi-Biblia 
emlékünnepét Budapesten az újváros
háza dísztermében. A főasztalra k i
nyitva odatették a vizsolyi Biblia első 
1590-es példányát. Az ünnepet D. Kapi 

Béla püspök imája nyitotta meg, aki 
hálát adott Istennek a magyar Bib
liáért, a fordító „istenesvén emberért, 
névtelen munkatársainak seregéért s 
minden áldásért, mely 350 év óta 
belőle származott“ . Utána — mint a 
Magyar Értesítő jelenti — D. Ravasz 
László püspök mondott megnyitót. 
Elsősorban úgy beszélt a Károlyi- 
Bibliáról, mint a legmagyarabb könyv
ről. A XVI. században általánossá 
váló népoktatás tulajdonképpen azért 
eredt meg, azért építették a templom 
mellé mindjárt az iskolát, hogy min
denki megtanuljon olvasni és képes 
legyen saját szemével okulni a Bib
liából. De a Biblia nemcsak a leg
magyarabb könyv, hanem a legeuró
paibb könyv is. Az a tény, hogy ép
pen a magyar nép életében a Biblia 
lefordítás révén élő könyv s a nép 
könyve lett, épp olyan jelképes be
kapcsolódást jelent az egyetemes 
nyugateurópai műveltségbe, mint ami
lyet Szent István a magyar nép meg- 
keresztelésével hajtott végre. Azért

29. A törvényszék végső szava.

Mihályt tanuzása estjén felhívták a Szelepcsényi színé 
elé. Okult már eleget a Gáspár példáján, aki egész idő alatt 
ki sem mozdult kamrájukból. Alig hogy a terembe lépett, 
sietett a nagyúr előtt térdre vetni magát s szomjas ajakkal, 
mintha élete függne rajta, tapadt a kezére.

— Állj fel, haramia! — mordult rá az érsek. — Hogy 
viselted magad a délelőtti tárgyaláson?

»— Uram, oly nehéz volt.
— Miért vállaltad? Holnap te kerülsz a törvényszék elé!
— Én?
— Saját bevallásod szerint kuruc rablókat pénzeltél. Az 

urad vagyonából még hozzá. Tolvaj vagy!
— Kegyelmességed tudja, hogy koldusok, nem kurucok 

voltak!
— Elég a beszédből! — förmedt rá. — Törvényszék elé 

kerülsz! — sziszegve közeledett hozzá. — A többit már tudod!
— Uram, gondold meg, én érettetek hamisan esküdtem!
— Ki kért rá? Különben sem ért semmit a te tanuzásod! 

Senkit sem győztél meg. Mindenki látta, hogy hamis a bi
zonykodásod!

— Az egyháznak akartam szolgálni — keresett Mihály 
menekülést. — Azért csak szabad hazudni!?

— Te engem ne taníts. Különben van még kiút a szá
modra.

— Megteszem, bármit kívántok!
— Nem sok az egész. Száz aranyat fizetsz. Annyiba ke

rül egy új tanú költsége.
Mihály meg sem kísérelte az alkudozást. Eszébe sem 

ju to tt, hogy az ő neki még járó négyszáz aranyat meg
említse. Szó nélkül kaparászni kezdett feneketlen tarsolyában. 
S csodák csodája, akadt benne annyi, amennyi kellett. Menten 
leszámolta a száz aranyat.

— Szabad vagyok? — emelte szemeit esdőn az érsekre.

— Mehetsz — vont vállat a másik — felőlem azonnal!
Mihály ajtóstól rontott be Gáspárhoz.
— Megyünk fiam! — noszogatta védettjét sietésre.
összekapdosták holmijukat és úgy rohantak le a fő 

lépcsőn, mint akit üldöznek. Nyergelni, lóra szállni csak p il
lanatokig tartott. Végigvágtattak a városon. Szerencséjük 
volt. A csapóhidat épp akkor kezdték felvonni. Őket még 
átengedték.

Csak a-falakon kívül lélekzett fel Mihály. De akkor mé
lyet: a tüdeje legalsóbb csücskéből. Nagyot köpött.

— Nincs annál csúnyább, mintha becstelen az ember! —  
Az érsekre gondolt, de valahogy ma délelőtt óta ezzel a meg
vető mozdulattal saját magát is illette.

Kavargó, forró agyában egymás mellé állította a két 
embert: Bálint urat és az érseket. Valami halvány elhatározás- 
féle ébredt a lelkében.

— Ugye, van még mód arra, hogy visszatérjünk, fiam?
— kérdezte Gáspártól kétértelműen.

— Hogyne lenne — fogta fel az csak az egyik jelen
tését. — Hazamegyünk és mindenünk meglesz. Mindent valóra 
váltunk.

A vértörvényszék lassan befejezte tevékenységét. M in
den jelentkező lelkészt és tanítót kihallgattak, megvádoltak 
és elítéltek. A bírák szavaiban sok volt a jóakaratának látszó 
intelem, figyelmeztetés, de fenyegetés is. Akadt a vádlottak 
között elég, aki megrémült és aláírta térítvényét. Részben 
külföldre kényszerültek, részben hitüket adták fel, vagy csak 
hivatásukat és hitüket megtarthatták.

A sziklatömlöc mélyén sinylő, kínjaiba taszított h it
vallók száma mégis napról-napra növekedett.

Szelepcsényi bosszankodva látta, mint gyarapszik a ra
bok sora, akik a halálnál becsületüket többre tartják.

— Mindannyiukat nem végeztethetjük ki! — tépelődött.
— M it Szólnának a német fejedelmek, Hollandia! Üjabb har
mincéves háborút nem jó felidézni! (Folytatjuk)

„Az örök Isten beszél — magyarul.“
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Mártonnak egész lelkét és életét be
töltő, elszánt és kétségbeesett üdvösség- 
keresése. Neki nem kedvtelés, időtöltés 
avagy csupán megélhetési lehetőség a 
teológia és a papi hivatás, hanem Isten 
közelségének helye, ahol megoldást re
mélt találni gyötrő kérdéseire, kenye
ret kapni és forrást felfedezni lelke éhe
zésére és szomjúhozására. Bűnei és Isten 
kilátástalan haragja alatt személy szerint 
vergődve kereste az Isten személy sze
rint neki szóló, feloldozó, békességet 

adó kegyelmét. Ezen a k í
nos, kemény, létébe és hú
sába vágó úton érkezett el 
1517 október 31-hez. Meg
hamisítja a történelmet és 
félrevezeti egyházunkat, aki 
azt tanítja, hogy más érdek 
vezette Luthert. Nem ké
szült ő újkori szellemi fo r
radalmárként a lelkiismeret 
és az élet felszabadítására 
az egyházi megkötöttség 
aiól, hogy azután fékevesz
tetten száguldjon az emberi 
szelleni s gátját szakítva él- 
,ie ki magát a bűn szabadsá
gában az ember. Nem akar
ta az ifjú Luther a római 
pápa és a római katolikus 
főpapság uralmát megtörni 
s térdre kényszeríteni. Álta
lában nem volt neki semmi 
nagyvonalú, világot átfogó, 
régi világot romboló, újat 
támasztó terve: sokkal alá
zatosabban, kisigényűbben 
indult meg. Egyszerűen ke
reste — de ezt azután halá
los komolysággal te tte— az 
Istent.

A fiatal Luther életében 
a másik, 1517 október 31- 
hez vezető út — az előbbi
nek velejárója — a biblia 
tanulmányozása volt. 1507- 
ben szentelik pappá s az er
re következő tíz év még 
fokozottabb munkával telik 
el, mint a megelőző tanuló
évek. Teológiai tanulmányai 
során különösen a szentírás
ban mélyed el; nem afféle 
olcsó kegyeskedő hangula
tok felhőszárnyán, hanem 
kemény, tudományos, az írás 

értelméért küzdő munkával. 1512-ben 
már a teológia doktora és „biblikus pro
fesszor“ a neve. Igével váló foglalkozá
sának nem maradhat el a gyümölcse: eb
ben az időben lassan, de egyre tisztáb
ban világosítja meg az Isten előtte az 
evangéliumot. Ezzel az egy évtizedes 
bibliatanulmánnyal alakította ki az Isten 
a reformáció napjának bizonyságtevőjét. 
Csak a vak nem látja: ez a nap az igéből 
született meg. Nem emberi gondolatok, 
elhatározások robbantak it t  ki és léptek 
ország-világ elé, hanem Isten igéje tört 
ki egy ember sok gyötrődéssel, imádság
gal, munkával átszőtt belső szobájából a 
napvilágra.

Még egy harmadik előzetes tényezőt 
is meg kell látnunk Luther életében. 
Luther Márton fiatal korától kezdve 
benne élt az egyházban. Üdvösségvágyá
val és bibliájával nem vonult félre az el
szigeteltség elefántcsonttornyába, hanem 
látó szemmel figyelte egyháza életét kö

Az igazi október 31.vagyunk itt, hogy hódoljunk egy ma
gyar lelkipásztor előtt, aki nagy száza
dának a teljes magyar Bibliáért fo lyta
to tt roppant küzdelmét élete alkonyán 
bevégezte s 1590-ben egy kis faluban, 
templom oldalához épített nyikorgó 
nyomtató műhelyből az első teljes ma
gyar Bibliát az ország négy tája felé 
szétküldötte.

Károlyi Gáspár reformátori egyéni
ségét D. Révész Imre püspök rajzolta a i 
hallgatóság elé. Károlyi Gáspárban . 
— mondotta — van valami 
mindegyik magyar reformá
torból, aki egyáltalában bib
liafordításban fáradozott.
„Csak az Isten addig éltes
sen, míg azt a Bibliát k i
bocsáthassam, akkor kész le
szek meghalni és az Krisz
tushoz költözni, — sóhajtot
ta sokszor szívbe markolón 
az istenes vén ember" ott a 
gönci lelkészlakon, ő  a re
formátori magyar biblia
fordító típus, akiről mind
azt az áldást leolvashatjuk, 
amit magyar nemzetünknek 
Isten igéje a reformációban 
és a reformáció Isten igéjé
ben adott. Szenvedélye volt, 
hogy teljes és tiszta honi 
nyelvű tolmácsolásban ke
rüljön a nép kezébe, ajkára, 
szívébe a Szentírás.

A Károlyi-Bibliával kap
csolatban a nyelvész szak
ember megfigyeléseit sora
koztatta fel a másik ünnepi 
előadó, dr. Zsirai Miklós 
egyetemi tanár. Kiemelte: 
milyen sokoldalú tehetség
nek kellett lennie a negyed
fél százada élt falusi pap
nak, hogy roppant feladatára 
vállalkozhatott. Nagy ma
gyar költők: Szenei Molnár 
Albert, Arany, Jókai, Tom
pa, Ady stílusára, nyelvére 
egyaránt felismerhető a be 
folyása. Ezen a napon ne 
csak a magyar kegyelet ál
dozzon, hanem a magyar 
hála is hódoljon. Tekintsük 
ünnepünket protestáns és 
nemzeti ünnepnek.

A betegen fekvő Radvánszky Albert 
báró egyetemes felügyelő helyett D. 
Kapi Béla mondott zárószót. „Tegye Is
ten áldottá ünnepünket azzal, hogy az 
bizonyságtétel és fogadalom legyen. 
Napról-napra megújuló bizonysága an
nak, hogy a Károlyi-Biblia valóban Isten 
könyve, a reformációé, a magyar evan
géliumi egyházaké és egyszersmind az • 
élet könyve, ünnepek és hétköznapok 
örök és legfőbb irányítója. De legyen 
ez a könyv kapocs és alap minden ma
gyar keresztyének között is!

Október 31-e a Reformáció 
ünnepel

Kérdezd meg:
M it jelent neked a reformáció ? 
Lelki édesanyád az egyházad?

Minden ünnepnek nagy veszedelme, 
hogy lassankint kihull eredeti tartalma, 
elhomályosodik az ünnep magvát al
kotó történeti eseménynek a tulajdon
képpeni értelme és így hamissá válik az 
ünneplés. Nem kerülte el ezt a kísér
tést a reformáció emlékünnepe sem. Igaz 
ugyan, hogy minden év október 31-én 
újra felcsattannak szónokok ajakán a

wittenbergi kalapácsütések és megdöndül 
az öreg vártemplom kapuja, de sokszor 
félős, hogy ezekben a hangokban nem 
az a tény rezeg tova a reformáció mai 
nemzedékének figyelő füléhez, amit Isten 
ezen a napon az egyház életében való
ban tett, hanem az az elképzelés, amit 
a protestáns ember öntudata az ünnep 
történeti keretébe belévetít.

Evangélikus voltunk, a reformáció és 
egyházunk igazi arcának s hivatásának 
tisztánlátásához nagy szükségünk van 
arra, hogy megtanuljunk alázatosan, hű
ségesen és figyelmesen emlékezni 1517 
október 31-re.

Ehhez a naphoz előzmények után ve
zette el Isten azt a fiatal, jelentéktelen 
szerzetest, akiben egyházunk reformáto
ráért ad hálát az Úrnak. Három vonást 
emelünk ki azokból az összetevőkből, 
amelyek ezt a napot Luther életében 
megérlelték.

Mindenekelőtt o tt van a fiatal Luther

Luther kiszegezi a 95 tételt a wittenbergi 
vártemplom ajtajára.
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zel és távolban: papjait, igehirdetését, 
minden megmozdulását, s egyéni üdv- 
bizonytalansága mellett leikébe sajdult 
az egyház romlása. Nem az egyházát 
elítélő és új egyházat alapítani akaró, 
hanem egyházáért remegő s egyháza 
bűneiért felelősséget érző pap Luther 
Márton. Az elhajlott, igétvesztett egyhá2 
iránt érzett féltő szeretet is hozzátarto
zott azokhoz a tényezőkhöz, melyek 
készítették Luthert Isten műhelyében 
1517 október 31-re.

És most lássuk, hogy mi történt 
magán ezen a napon! Annak a kornak 
szokása szerint kiszegezi Luther 95 té
telből álló iratát a temploniajtóra, je
lezvén ezzel, hogy ezekről a gondolá
tokró l bárkivel kész vitába szállni. A 
95 tétel tulajdonképpen az akkori egy
ház életének egyik legvisszásabb meg
nyilvánulásával száll szembe. Ez a szél- 
tében-hosszában elterjedt visszaélés az 
volt, hogy pénzért meg lehetett vásá
rolni a bűnök büntetésének pápa által 
biztosított elengedését. Elképzelhető, 
hogyan terjedt ez az olcsó tévhit a nép 
közt s tett lehetetlenné igaz bűnbánatot 
és Isten kegyelmében bízó hitet. Hiszen 
ilyesmik szükségtelenek, sokkal egy
szerűbben elintézhető a dolog: bűneink 
terhétől megszabadulhatunk némi kis 
pénzáldozat árán. Így lett a római egy
ház tudtával és közreműködésével ku- 
fárság és játék az üdvösség félelem- és 
rettegésteljes kérdéséből.

A 95 tétel azonban többet hordoz 
magában, mint hogy Luther ezt a Né
metországban akkor országszerte visz- 
szatetszést-szülő, a lólábat könnyen el
áruló egyházi üzérkedést — néhány v i
lágosan látó kortársához hasonlóan — 
felháborodással ostorozza. Ez még ma
gában nem lett volna reformációi tett. 
A reformáció ott kezdődött, amikor 
ebben a "95 tételben — az egyház ak
kori viszonyaira tekintettel, — néhol 
még bizonytalan zengéssel, de azért át
ütő erővel megharsant az újszerű, de 
örök evangélium. Ítélet és kegyelem, 
porbasújtás és felemelés, kétségbeesett 
lelkiismeret és bizodalmas hit: ezek a 
reformátori alaphangok már kezdenek 
fe ltörni a wittenbergi trombitából. A 
95 tétel „Isten dicsőségének és kegyel
mének szent evangéliumával. . .  mely . . .  
az elsőket utolsókká teszi“ (62—63. té
tel) fel akar riasztani a hamis békes
ségből (92, 95. tétel) naponként meg
újuló bűnbánatra (1. tétel), de ugyan
akkor meg akar tölteni ezzel a bizo
nyossággal: „Minden keresztyén, akár 
él, akár hal, Krisztus . . .  minden javai
nak részese" (37. tétel) s így ingyen 
kegyelemből a Krisztus érdeméért övé 
az Isten bűnbocsánata.

Ez az a látás, „ige", amelyhez Isten 
Luthert elvezette, mint lelki gyötrődé
seinek megoldásához, a biblia velejéhez 
és az elfajult egyház egyetlen megúju
lási lehetőségéhez.

Ennek az igének hitvalló, bátor, nyílt 
és harcrakész megváltása, odatartása 
egyház s világ elé; ez az egyszerű tett, 
amelyben úgy eltörpül Luther Márton 
egyénisége és megnő az Isten csorbát 
szenvedett igéje; az eltemetett evangé
lium színrelépése; kőszálként megálló 
ige: ennyi 1517. október 31.-nek igazi 
története.

Reformációt igazán ünnepelni azt 
jelenti, hogy a bűneimből bűnbánatra

döbbentő és Isten kegyelméről megbizo- 
nyositó reformátori igét személy sze
rint vállalom és — az érte járó keresz
tet magamravéve — továbbadom, s így 
„fejünket, a Krisztust kereszten, halálon 
és poklon át követem." (94. tétel).

Veöreős Imre

„Az nem vitás, hogy egyház van és 
annak engedelmeskedni kell. Az a kér
dés csak, hogy melyik az az egyház?! 
A kérdést nem emberi szó, vagy meg
ítélés dönti el, hanem Isten igéje. Esze
rin t pedig az egyház az a gyülekezet, 
amely Krisztust szereti és igéjét meg
tartja. Krisztus tehát egyházát az igé
hez kötötte. Hogy az egyház igazán 
egyház-e, annak legfőbb bizonyítéka az, 
hogy bírja-, tanítja-, hirdeti-, cselek- 
szi-e az igét — Krisztus iránti szeretet- 
ből!“  (Luther.)

A k i G u s z tá v  A d o lfo t 
s z e r e t i  . . .

Egyetemes Gusztáv Adolf Gyáminté
zetünk ezidei közgyűlését Budapesten 
november 7-én déli 12 órakor közvetle
nül a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek 
Egyesületének gyűlése után tartjuk meg 
a Deák-téri díszteremben. (IV., Deák-tér
4. sz. II.)

Amidőn ezt így közhírré teszem, tisz
telettel és szeretettel kérem összes lel
késztestvéreimet s világi vezető férfiain- 
kat, az Evangélikus Papnék Országos 
Szövetségének tagjait s budapesti hívein
ket, hogy ezen a közgyűlésen vegyenek 
részt.

A volt Ausztriában egyik, a „Los 
von Rom =  el Rómától" mozgalom kö
vetkeztében létesült evangélikus gyüle
kezetünk templomában tartott gyermek- 
istentiszteleten a lelkész így szólt egy
szer a gyermekekhez: „A k i szereti
Luthert — álljon fe l!" A gyermekek egy 
emberként felpattantak helyükről.

Én arra kérem lelkésztestvéreimet, 
hogy akik Gusztáv Adolfot szeretik, 
azok november 7-én déli 12 órakor, ami
kor véget ér a Lelkészegyesület közgyű
lése, maradjanak ülve s szenteljenek a 
Gyámintézet elhívott munkásaival együtt 
egy rövid órát a Gusztáv Adolf Gyám
intézet ügyének. S arra kérem világi ve
zető férfiainkat s a Papnék Szövetségé
nek tagjait, nemkülönben budapesti hit- 
testvéreinket, a kicsinyeket s a nagyo
kat: jöjjenek el erre az órára a Deák
téri díszterembe, ahol majd a 308 év
ve/ ezelőtt égbe szállt Gusztáv Adolf 
lelke táborozik körülöttünk. S aki nem 
jöhet el erre az ülésre, de szereti Gusz
táv Adolfot, az tegyen olyanformán, 
mint a Dunántúli Gusztáv Adolf Gyám
intézet egykori világi elnöke, néhai virt- 
sologi Rupprecht Lajos. Ez az egyhá
zunkat annyira szerető férfiú, ha nem 
vehetett részt a Gyámintézet közgyűlé
sén, az útiköltséget elküldte a gyám
intézeti pénztárnak szegény gyülekeze
tek támogatására. Óh vajha most is 
akadnának ily nemesen gondolkozó ve

zérek. Mennyire meg lehetne szaporí
tani ezen az úton is a központi gyűjtést.

S ha valaki épen azért nem jöhetne 
el a Gusztáv Adolf Gyámintézet köz
gyűlésére, mert nem futja vasúti kö lt
ségre, talán fu tja  még egy bibliára, vagy 
énekeskönyvre. . .  Küldje el azt. Egy 
szegény szórványbeli hívünkkel tesz jót. 
S ha ennyije sincs s mégis meg akarná 
valamikép mutatni, hogy szereti Gusztáv 
Adolfo t? ... a gyűlés óráján imádságá
val kapcsolódjék bele a résztvevők áhí
tatába! A Gusztáv Adolf Gyámintézet 
ügyét sok-sok imádság szárnya vigye 
Isten elé!

Ezt kéri hittestvéri szeretettel
Sopron, 1940 október hó 20-án.

Ziermann Lajos, 
a Magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet egyházi elnöke.

A B ib lia  eg y  verse  
kü lönböző  fo rd ítá s o kb an .
A Károlyi-féle bibliafordítás 350 éves 

jubileuma- alkalmából az alábbiakban 
bemutatunk különböző magyar nyelvű 
bibliafordításokból egy verset, hogy o l
vasóink lássák, ugyanazt a gondolatot 
hogyan fejezték ki s ugyanazt a szót 
is hogyan alakítgatták a különböző ko
rokban s ezzel némi bepillantást nyer
jenek a bibliafordítás nehéz munkájába.

Az 1. Kor. 13:4. versét így olvassuk: 
Az eredeti 1590. évi Károlyi-Bibliában:

A szeretet hoszszútűrő — kegyes a 
szeretet, nem irigykedik a szeretet, 
nem tselekeszik álnokul, nem fúval- 
kodik fel.

A Káldy György jezsuita által 1646-ban 
készített bibliafordításban:

A’ szeretet tűrő, kegyes: a’ szeretet 
nem irigykedik, nem tselekeszik go
noszul, fel nem fúvolkodik.

Az 1805-i Károlyi-fordításban:
A szeretet tűrő, kegyes: a szeretet 
nem irigykedik, a szeretet nem tse- 
lekszik álnokul, nem fuvalkodik fel. 

Az 1870-i Kámori-fordításban:
A szeretet hosszútűrő, szíves; a sze
retet nem irigykedik; a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Az új római katolikus bibliafordításban: 
A szeretet türelmes, nyájas; a szere
tet nem féltékeny, nem cselekszik 
rosszat, nem fuvalkodik fel.

Az átdolgozott Károlyi-féle fordításban: 
A szeretet hosszútürő, kegyes; a sze
retet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel.

A Masznyik-féle bibliafordításban:
A szeretet türelmes, jóságos, a sze
retet nem verseng, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel.

A Czeglédy-féle bibliafordításban:
A szeretet hosszútűrő, a szeretet jó 
ságos. A szeretet nem irigykedik, 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fél. 

A Raffay-féle bibliafordításban:
A szeretet türelmeskedik, a szeretet 
kedveskedik, a szeretet jóságoskodik. 
A szeretet nem irigykedik, nem kér
kedik, nem fuvalkodik fel.
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r
Á ru ló  le ttem !

Egy lelkész volt tanítványától az 
alábbi levelet kapta:

„Nem tudok kellő szavakat találni 
arra a cselekedetre, amit Nagy tisztelendő 
Urnák elmondani akarok. Egyszerű em
ber létemre, csak a száraz igazságot tu
dom bevallani. Á r u l ó  l et t em.  Igen, 
én annak tartom magam. Nem is pró
bálom a dolgot érvekkel magyarázni és 
magamat mentegetni, mert ehez már 
semmi jogom nincs. Kérem Nagytiszte- 
lendő Urat, senkinek szemrehányást ne 
tegyen, legkevésbbé önmagának, mert 
tettemért csak én vagyok felelős és 
csak az én gyengeségemen múlott, hogy 
nem tudtam a magam elé kitűzött úton 
haladni. Tudatom Nagytisztelendő Ürral, 
hogy szombaton lesz az esküvőm a ró
mai katolikus templomban. Végtelenül 
fáj, amikor ezt be kell vallanom, de 
sajnos, nem találtam más kiutat. Mos
tani lelkiállapotomban nem tudom el
dönteni, meghozza-a az idő lelkinyugal
mamat vagy sem. A jövőt Istenre bízom. 
Talán ad még az életben alkalmat arra, 
hogy cselekedetemet jóvá tegyem.

Kérem Nagytisztelendő Urat, ha tud, 
bocsásson meg egy hűtlenné lett, volt 
tanítványának."

*
Megdöbbenve olvassa ezt a levelet az 

ember. S nem érti. Nem érti mindenek
előtt azt, hogy lehet evangélikus ember
nek i l y e n t  tenni! Hogy lehet ilyen 
árulónak lenni! Ha megmagyarázni 
akarná az árulást azzal, hogy mások is 
elkövették ezt a bűnt, nem érti az em
ber, hogy lehet evangélikus embernek az 
egyháztagadás, az árulás bűnébe í g y 
beleesni, azt íg y  elkövetni! A bűn be
köti az ember szemét, hogy ne lásson 
s csak akkor nyílik meg az ember sze
me a bűnnek meglátására, mikor már 
elkövette. Sok embernek éppen ez a 
mentsége: nem tudtam, hogy bűnt kö
vetek el! A levél írójának a bűn nem 
köti be a szemét, annak borzalmát előre, 
világosan látja. Az ember nem érti, hogy 
a k k o r  h á t  m i é r t  c s i n á l j a ? !  
Nem érti az ember azt se, ha már az 
árulás bűnétől nem tud szabadulni, miért 
kell azt, mielőtt még megtette volna, 
mentegetés nélkül b e v a l l a n i I  r A 
bűnt, az árulás bűnét az emberek el 
szokták tagadni! Vagy ha nem lehet, 
akkor próbálják mentegetni!

Nem értjük! De boncolgatjuk, hogy 
megértsük! S két lehetőséget találunk

Egyik, hogy az egyháznak ez az 
árulója s z í n é s z k e d i k .  Azt gondol
ja, ezzel a levéllel mindent elintézett. 
Bűnének terhét leikéről letette, lelki- 
pásztorával, Istenével ügyét elintézte, 
ilyen bűnvallással bocsánatukat meg
nyerte s így lelke nyugalmát megsze
rezte. E lfe lejti azonban, hogy a bűntől 
nem lehet ilyen könnyen megszabadulni, 
a bűn okozta fájdalmat nem lehet az 
idővel gyógyíttatni, nem lehet bűnt ab
ban a reményben elkövetni, hogy Isten 
majd talán ad még az életben alkalmat 
aira, hogy cselekedetemet jóvátegyem! 
fjem! Váddá lesz a bűn, ha elkövettük 
és könyörtelenül vádol, nyugtalanít és 
őszinte bűnvallásra kényszerít, hogy nem 
hallgathat az ember többé.

Ez a másik lehetőség. Hitének áruló
ja már most szenved, pedig még a bű

nét el se követte. I t t  látja az ember, 
milyen rettenetes az árulók szenvedése1 
Szeretné az ember a kezét megragadni 
s azt mondani: Te szerencsétlen, ne tedd, 
ha még előtte vagy! Nem tudod, m it 
fogsz még ezután szenvedni!! Nincs k i
út? Dehogy nincs! Ne tedd a bűnt!! Ne 
áruld el a hitedet, egyházadat!

■ Nem tudjuk, melyik lehetőség áll fenn. 
Ha e levél csak színészkedés, megjósol
juk, az álarcot hamar le kell vetni s egy 
lehetőség marad: a szembeforduló bűn
nek, a vádoló lelkiismeretnek ostorcsa
pásai alatt megtörve, a hitszegők kín
ját szenvedni, könnyes zokogással mea- 
kulpázni, gyötrődni. . .  mert áruló le t
tem!

Borzasztó rágondolni is! Hát még k i
mondani, miatta gyötrődni: Áruló lettem! 
Hogy ne kelljen megkóstolnod ezt a 
borzalmat, hogy ne legyen gyötrelem, 
pokol az életed: Sohse légy hűtlen áruló, 
hanem hitedhez, drága evangélikus egy
házadhoz, ha bántanak, háttérbe szorí
tanak, gyaláznak és üldöznek is, l é g y  
hű mi n d h a l á l i g ! !

Egyházi énekeink 
múltjából.

XX.

44. zsoltár 2.
Batizival egyidőben működött Dévai 

Biró Mátyás, a magyar Luther, akinek 
emlékét „az igaz hit által való idvezü- 
lés módjáról“ szóló éneke őrzi:
„Minden embernek illik  ezt megtudni 
És szívében erősen így hinni: 
Mennyországnak kapuját meg nem nyitni 
Csak azoknak, k ik Istenben tudnak bízni.“

De őrzi nevét egy puszta nótanév is: 
„Magyar nyelven Mátyás vala'az prédi
kátor", — Dévait magasztaló elveszett 
népi ének első sora, mit a Bornemisza 
1582-es énekeskönyvében találunk fe l
jegyezve. E nótanév mögött az: Emlé
kezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk  
(Dunántúli: 509.) énekünk rejtőzködik. 
E megmaradt egy sorhoz Payr Sándor 
írt Dévait magasztaló históriás éneket 
(Dallamoskönyvecske 20. sz.) a 16. szá
zad nyelvén:
„Magyar nyelven Mátyás vala az pré

dikátor,
Hite erős, szava gyújtó, a szíve bátor,
Erdélyország bérceitől Fertő taváig
ö  prédikált Kárpátoktól az Aldunáig.
Magyar Luther volt a neve, megérde

melte,
Semmi vésztől meg nem ijedt az ő 

nagy lelke;
Küzdött, fáradt, megszenvedett Krisz

tus ügyéért,
A megismert igaz útról soha le nem 

tért.
Jó Dévai Biró Mátyás, nagy reformátor,
Te légy köztünk mai nap is a reformátor,
E lágy-meleg, álmos népnek kiáltsd 

fülébe,
Hogy serkentő szózatodra keljen fel 

végre.“
(Kapi Gyula: Magyar Éneklőkar, 1917. 

64. szám.)
Elefúnty Sándor.

QLz S gvhá* ig a z i k incse  az 9sfen 
kegyelmének és dicsőségénél? a
szén i evangélioma.

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN.
Ma gyűljön össze ima, ének,
S röpüljön szár nyálon az égbe!
Ma büszkén dobbanjon fö l szíved,
S örvendj, evangéliom népe!

A szent örökség: ősi hitünk 
Ma milliók leikébe írva 
Tündöklik s fényességben áll az,
Ki áldott kézzel bele írta . . .

Négy századévnek bősz viharja 
Edzette arannyá a szívbe,
S őrizte hűn az ős igéket: 
Egyetlenegy sincs elveszítve!

Dicső vezérünk: Luther Márton 
Istenre néző bátorsággal 
Emelte fel szavát és tollát, 
Szembenézve az álnoksággal.

A szó hirdette, a to ll megírta 
Az elbújtatott igazságot.
A beszéd zengte: hallgassátok!
A könyv szétvitte: olvassátok!

Lendületteljes szárnyalással 
Járja a lelkek országútját,
Határon, gáton és sorompón 
Feltartóztatni sohsem tudták.

Megindult, tanított az Eszme 
Néhány szerény papírlapocskán:
Az igazságot magyarázta 
Ragyogóbban a csillagoknál.

És száll az Eszme nagy szárnyakkal, 
Reformáció a neve —
És él a nagy és kis szívekben,
Mert isteni szóval van tele.

A diadalmas igazságot 
Örök dicsőség napja várja,
A négyszázados hűség útját 
Üj nemzedékek lelke járja.

. . .  Ma gyűljön össze ima, ének, 
Röpüljön szárnyalón az égbe;
Ma büszkén dobbanjon fö l szíved, 
Mert ünneped van, Luther népe!

Boros Béla.

Srős vá r a  m i is te n ü n k ,
9ó fegyve rünk és p a jz s u n k  ;
9ía 0  ve lünk, k i e lle n ü n k?
Q z U.r a m i o ia lm u n k .

Holt vizeknek nincs sodra; holt egy
háznak nincsenek problémái. Holt egy
ház senkit sem botránkoztat meg, de 
nem is vonz senkit; nem kelt feltűnést, 
de nem is törődnek vele.
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Apró történetek.
Nagy K á rt  csináltál  

AIncsurKa ! t
El se tudjuk képzelni, a bibliafordí

tás milyen nehéz és fárasztó munka. 
Hát még, m ikor az emberek is megnehe
zítik a maguk ügyetlenségével, milyen 
nehézzé válik akkor! A magyar biblia- 
fordítók egyének, Kámorinak is szomo
rúan kellett ezt tapasztalni.

Már jó  10 éve dolgozott a fordításon. 
Mindene volt neki. Boldog volt, hogy 
halommá nőttek a lapok.

M ikor már csaknem készen volt az 
óriási munkával, egyik reggel elször- 
nyedve látta, hogy új cselédlánya a nagy 
paplrhalmot mind tűzre rakta.

Más ember talán kidobta volna a 
leányt, Kámori 10 évi munkájának hamu
maradványait látva, ennyit mondott:. 
Nagy kárt csináltál nekem, Ancsurka!!

S aztán neki fogott a bibliafordítás
nak újra. Nehéz, keserves hónapok alatt 
ismét elkészült vele. Igaz, ez olyan meg
erőltető volt, hogy az elméje elborult.

Egy Cutiyer-emlék.
Halle közvetlen szomszédságában te

rül el Landsberg nevezetű kis német 
falu. Nevezetességét a közelében elterü
lő síkságból kiemelkedő sziklatömb adja 
meg, melynek ormáról évszázadok óta 
erős vár tekintett le a környező vidékre. 
Ebben a várban szállt meg 1546 február
14-én Luther, m ikor életének utolsó ne
mes tettét, a viszálykodó Mansfeldi 
grófok kibékitését akarta elvégezni. 
Előző nap igét hirdetett a vár kápolná
jában, annak végeztével a lelkész kéré
sére egy mondatot ír t a kápolna be
járatánál lévő hatalmas kockalapra, 
amely magyar fordításban így hangzik: 
„örökkévaló szent Isten, Könyörülj a 
keresztyénségen. így fohászkodik hoz
zád összetett kézzel Dr. Luther Márton.“  
Ma a régi várnak csak romjai vannak 
meg. Áll azonban a kápolna és annak 
egyik oldalfalába külön keretbe beépítve 
a Luther-feíirásos kockalap. Bárcsak ne 
a hideg kőlapról, hanem minden keresz
tyén ember szívéből felszállna ezen a 
héten Isten elé Luther sóhajtása.

M o so lyo g ju n k.
Ravasz beteg. — Legyen szíves o r

vos úr, mondja meg, hogy mi a beteg
ségem, mert meg akarom mondani a 
feleségemnek.

— A lustaság! — feleli az orvos.
— Nem lenne szíves orvos úr ezt 

latinul leírni, hogy a feleségem ne értse 
meg.

A jó szer. — És visszakapom a pénzt, 
ha ez a hajnövesztőszer nem használ?

— Készpénzben nem. De minden vá
sárolt hat tégely után ingyen adok egy 
hetediket.

LUTHER.
Hős alakja ércből metszett, 
Mégis szelíd, mint a gyermek. 
Kemény, mint a hegyek szirtje, 
Mégis gyengéd áldott szive. 
Élte tele harccal, vésszel,
Lelke tele békességgel. 
Fellegverő jegenyefa,
S alázatos, mint bárányka. 
Világokat zeng be szava 
S otthona szűk imakamra.
Pápa, császár nem bír véle,
Isten előtt lehull térdre.
Szíve izzik szent haragban,
S ajkán derűs mosolygás van. 
Alávetve nincs senkinek,
S kész szolgája mindenkinek. 
Szereti a fö ldi hazát,
Nem feledi égi honát. 
Büszkeségünk, példaképünk, 
lm, ez a mi nagy Lutherünk.

Geibel után Szabó J.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T

A z ig a z  em ber h itb ő l é l!
Október 27. — önmagában senki sem 

igaz. Róm. 3:23. Ebben a „mindnyájan“ - 
ban benne vagy Te is! Ha nehéz ezt el
ismerned, vedd elő a Kis Kátét, olvasd 
el egyenként a tíz parancsolatot Luther 
magyarázatával együtt és ezután őszin
tén állapítsd meg, megtartottad-e őket. 
Az eredmény nem lehet más, mint an
nak beismerése, hogy Te sem vagy igaz. 
Halvány fénye sem dereng életedben 
Isten dicsőségének, tisztaságának, szent
ségének. Előtte sincs parányi dicsősé
ged sem. ö  elvárja, hogy Őt féld és sze
resd mindenkinél és mindennél jobban. 
Nem teszed meg. Nem vagy igaz. Le
hetne Előtte másod, mint szégyened?

Október 28. — A vétkes sorsa. Róm. 
6 : 16. Bizony, a legkevesebb ember tud
ja, hogy rabságban él. Talán egyik leg
általánosabb vágya az embereknek a 
szabadság kívánása és egyike a legfáj
dalmasabb terheknek a szolgaság igája. 
Mégsem veszi észre a legtöbb ember, 
hogy szolga, a bűnnek rabszolgája. Ez 
a vétkes sorsa. Próbálj úgy élni, hogy 
mindig ujjongjon a lelkiismereted és 
mindig magadon érezd Isten jóváhagyó 
és dicsérő tekintetét. Észreveszed majd, 
hogy hiábavaló minden igyekezeted, fog
va tart a bűn. Ezzel pedig eljegyez a 
halálnak. Az időre és az örökkévaló
ságra.

Október 29. — Kiszolgáltatva. Róm. 
9 : 15—16. Istennek vagy kiszolgáltatva 
kényére-kedvére. Ha számonkéri azt, 
hogy vétkezel, hogy újra meg újra, 
bűnbe esel, mert nem ő  minden gondo
latod, csak azt teszi, ami jogos és igaz
ságos. Ezt neked is el kell ismerned. 
Jogos és igazságos azért a büntetés, a 
vétkes elejtése. Ha nem teszi meg Isten, 
könyörületből tekint el tőle. Nincs érde
münk, amellyel erre reábírhatnók. Ezért 
vagyunk Neki kiszolgáltatva kegyelemre. 
Ez a tudat mélyen megaláz. De ez a 
meglátás arra is ösztönöz, hogy keres
sük Isten könyörületét.

Október 30. — Megmentve. I. Tim. 
2 :4—6. Ki vagyunk szolgáltatva Isten
nek, aki bennünket joggal elveszíthetne.

ő  azonban azt akarja, hogy minden em
ber üdvözüljön. Ezért kegyelmet gyako
rol. Igazságossága azért nem szenved 
csorbát, mert végrehajtja a bűn bünte
tését. De nem a bűnösökön, hanem Jézup 
Krisztuson, aki váltságul adja magát 
mindenekért. Ezt az áldozatot értei 
műnkkel soha sem fogjuk megérteni, 
csak imádattal hajthatunk térdet a kö
nyörülő Isten és a Közbenjáró előtt. És 
örömmel vesszük tudomásul, hogy Isten 
bennüket is üdvözíteni akar.

Október 31. — Hálánk. Róm. 1 : 16. 
Tele van a szívünk hálával, hogy Isten 
minden méltatlanságunk ellenére is üd
vösségre hív a megváltó Ür Jézus Krisz
tus által. Tele van a szívünk hálával a 
reformáció ünnepén, hogy Isten válasz
to tt eszköze, a nagy reformátor által 
újra megláttatta kegyelmét és azt az 
üzenetét tolmácsoltatta általa a keresz
tyén egyház népének, hogy tehetetlent 
ségét beismerve bízza magát teljesség- 
gél kegyelmére. Hálánkat úgy bizonyít
hatjuk meg legjobban, hogy soha, sem
miféle veszélyben és senki előtt sem 
szégyeljük a Krisztus evangéliumát és 
az ő  evangéliumi egyházát.

November 1. — Reménységünk éle
tünkben. Zsid. 4 : 14— 16. Szeretjük ró
mai katolikus testvéreinket és tiszteljük 
hitbeli meggyőződésüket is, de mai ün
nepükön mégis boldogan valljuk, hogy 
a mi nagy Főpapunkon kívül nincs 
szükségünk más közbenjáróra. Nincs, aki 
jobban megérthetne bennünket nyomo
rúságainkban és kísértéseinkben, hiszen 
megkísértetett ö  is mindenekben hoz
zánk hasonlóan. Ezért is olyan mély
séges a mi bizodalmunk, amellyel Eléje 
járulunk. Megnyugtat és megerősít, 
hogy imáinkhoz hozzáteszi a Maga kö
nyörgését. Maradhat ez hatás nélkül?

November 2. — Reménységünk halá
lunkban. Ján. 11 : 25—26. Amikor Jézus 
Krisztus leveszi vállunkról a vétkesség 
terhét, megszabadít az örök halál rémé
től is és megajándékoz az élet remény
ségével. Ez a reménység legyen min
denkor vigaszunk, amikor a halál kér
lelhetetlenül belenyúl boldogságunkba és 
vérző szívvel állít sírok mellé. De a Jézus 
Krisztusba vetett hitünkben fogódzzunk 
meg akkor is, ha a magunk életéért kell 
aggódnunk. Ha igaz és valóságos a mi 
kapcsolatunk az Élet Fejedelmével, tú l
éli halálunkat. Óh áldott, áldott ez a 
reménység!

Budakcr Oszkár.

K A R C O L A T O K

Október 31.-e
az egyetlen felekezeti ünnepünk. 
Ma már az állam is hivatalos ün
nepként tartja. Mindenkinek meg
van tehát az alkalma a reformáció 
emlékünnepének megtartására.

Legyen tehát valóban ünnep 
minden evangélikus számára ok
tóber 31-ikeH

A kötcsei gyülekezet Horváth Pál II. 
sorszámú tanítóját választotta meg 1. 
sorszámú kántor-tanítójává.
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H E T I  K R Ó N I K A
A nglia  és a tengelyhatalm ak hábo

rú ja  változatlan hevességgel fo ly ik  to 
vább. London felett a legnagyobb német 
lég io ffenziva  b on takozo tt ki. —  Roose
velt á llító lag  titkos ' egyezm ényt k ö tö tt 
A ngliával. —  Keleten m indjobban k i 
éleződik az angol-japán helyzet. Az an
g o lok  nem rég m eg ny ito tták  a burmai 
uta t, mely a kínaiaknak való hadianyag
szállítást teszi lehetővé s amely út eddig 
zárva volt. Ezzel Japán helyzete a k í 
n aiakkal szemben m egnehezült. Japán 
'é p ü lő k  m ár bom bázták is a burm ai 
utat. —  A japán nagykövet elu tazott 
W ashingtonból. —  Japán császár csapat
szemle után nagy beszédet m ondott. 
Hangsúlyozta, hogy az egyre növekvő  
zűrzavarban mindig nagyobb lesz Japán 
jelentősége. —  Indiában Gandhi egyik  
h ívét le ta rtó z ta tták . —  A rom ániai m a
gyarság  élén Gyárfás E lem ér vezetésé
vel egy ö ttagú bizottság áll. —  Teleki 
g ró f m iniszterelnök a visszatért erdélyi 
és ke le ti országrészek vezetőivel Kolozs
váron' értekezletet ta rto tt.

RZ EGYHÁZI e s z t e n d ő

Szentháromság u. 23 vasárnap.
Példabeszédek 23 : 26. v.

Ez az ige Istennek egész életünkre 
Szóló igénybejelentése. Isten egész éle
tünket kéri, mikor a szivünket, az élet
nek ezt a középpontját és a szemünket 
kéri. Igényli és kéri, mert az övé. Ö te
remtette. ö  váltotta meg és ö  akarja 
megszentelni. Ha neki nem adod, a Sátán 
fogja kérni és követelni. Add hát Neki 
azért is, mert Isten nélkül ez a szív 
nyugtalan és ez az élet boldogtalan!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy a nagy életigénylők között, 

mint amilyen a bűn, a világ, a Sátán, 
igényt tart ránk az Isten.

Hogy szivünket, szemünket azért ké
ri, mert meg akar menteni és szentelni.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy tiszta szivet teremtsen ben

nünk az Isten.
Hogy töltse meg szívünket jósággal, 

hűséggel, izeretettel, engedelmességgel 
és ne engedjen helyet benne a gonosz
ságnak, irigységnek, önzésnek.

H Í R E K

Rádiós lstcntisxtplf'* lesz 
október 27-én vasárnap délelőtt 11.15 
órakor a Deák-téri templomból. Pré
dikál D. Ralfay Sándor püspök. Énekek 
a Dunántúli Énekeskönyvből: 12, 366 és 
a nemzeti himnusz. Karének: Rajter La
jos: Uram, tégy csodát. Énekel a Lu- 
theránia-Vegyeskar, vezényel Kapi-Králik 
Jenő. Orgonái Zalánfy Aladár.

HARANGSZÓ

Rádiós lstenílsxielei lesz 
október 31-én, a reformáció ünnepén a 
Bécsikapu-téri templomból. Prédikál D. 
Kapi Béla püspök. Énekek a Dunántúli 
Énekeskönyvből 256. és a nemzeti him
nusz. Énekel a Budai Ev. Egyházi Ének
kar Koch István karnagy vezényletével. 
Orgonái Várkonyi Endre.

Haranqsxó - /er /esa /és. —
Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök kör
levélben hívta fel az egyházkerület lel
készeinek és tanítóinak figyelmét a 
Harangszó terjesztésére s arra kérte 
őket, hogy a nagy szolgálatot végző 
Harangszó erőteljesebb elterjedését se
gítsék elő.

Személyi változások. Túróczy Zoltán  
tiszakerü leti püspök Lovas Kovács 
András nyíregyházi segédlelkészt R im a
szom batba helyezte, Fecske Pál szolnoki 
segédlelkészt pedig, ak i a bányai k e rü 
letből ment át a tiszaiba kisegítő szol
gála tra , saját kérelm ére a szolgálat alól 
fe lm entette  és régi kerü letébe vissza- 
bocsátötta.

Felvétel az egyházkerületbe. A Szász 
Országos Egyházhoz ta rto zó  gyülekeze
tek  közül a kolozsvári m agyar evangé
likus egyházközség a tiszai egyházkerü
letbe való felvételét k é rte . M ost fo ly 
nak a tárgyalások a zselyki gyü lekezet
tel is.

Lelkészi meghívás. A  pesti m agyar 
egyház Vargha Sándor rozsnyói esperes
lelkészt belmissziói le lkésznek hívta meg.

Oj tanárok. A rozsnyói kereskedelm i 
középiskolában F riva ldszky Melinda és 
A driány i László, a rozsnyói polgári is
kolában Boros Erzsébet tanárokat vá 
laszto tták  meg.

Győr. M int m ár je leztü k , október
20-án ta rto tta  a g yő ri gyülekezet m á
sodik tem plom ának, a nádorvárosi 
tem plom nak szegeletkő-letéte li ünnepé
lyét. Az ünnepélyt m egelőző  istentiszte
leten az igehirdetést Túróczy  Zoltán  
tiszakerü leti püspök végezte. Istentisz
te le t után díszközgyűlés volt az épülő 
tem plom  falai közö tt. Közének után  
Szabó József igazgató -le lkész im ádko
zo tt, H ő fe r Vilm os fe lügye lő  a vendé
geket üdvözölte, Zacher Lajos jegyző a 
szegeletkő-okm ányt olvasta fel. M ajd  
Sándy Gyula műépítész az okm ányt a 
gyülekezeti énekkar éneke közben el
helyezte. Az okm ány elhelyezése után  
kalapácsütéssel igét m ondtak  D. Kapi 
Béla püspök, Túróczy Zoltán  püspök, 
Ném eth Károly esperes, Szabó József 
igazgató-lelkész, dr. H ő fe r  Vilm os fe l
ügyelő és Sándy G yula m űegyetem i ta 
nár, műépítész. Az ünnepély imádsággal 
és a Himnusszal é rt véget.

Templomszentelés. Túróczy  Zoltán  
püspök október 31-én, a Reform áció  
napján szenteli fel az ország evangé- 
likusságának tám ogatásával felépült 
nyirszöllősi tem plom ot. „Hatalm asan  
cselekedett velünk az Ü r, azért ö rven
dezünk.“

A Nyíregyházi Luther-Szövetség o k 
tóber 22-től kezdve, m inden második 
kedden este 7 ó rakor, a központi elemi 
iskola tanácstermében fé r f i  b ib liaórákat 
rendez. Ezeken az ó rákon  egy előadást 
áh íta t fog  követni. Az első. 5 bibliaóra  
előadásai Erdély kö rü l csoportosulnak. 
O któ b e r 22-én: Az e rdé ly i lélek címen 
M áczay Lajos vallástanár ad elő és
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Túróczy Zoltán püspök áh íta to t tart. 
Novem ber 5-én: A z ‘ erdé ly i irodalom ról 
dr. Sziklay László g im názium i tanár ad 
elő és Rozsé István igazgató-lelkész  
áhíta to t ta rt. N ovem ber 19-én: Erdély  
nemzetiségei címen W eiszer Gyula g im 
náziumi igazgató ad elő és Solym ár 
János lelkész áh íta to t ta rt. December 
3-án: Erdély m agyarságáról Szohor Pál 
polgárm ester ad elő és Joób O livér 
lelkész áh íta to t ta rt. Decem ber 17-én: 
E rdély  protestantizm usa címen Túróczy  
Zoltán püspök ad elő és Balczó András 
lelkész áhítato t tart.

Zenés áhítat lesz az óbudai evangé
likus tem plom (III., D évai B iró  M átyás  
té r) új o rgonájának bem utatására, o k 
tóber 27-én (vasárnap) este 6 órakor. Az 
orgonát Peschko Zoltán  orgonam üvész 
szólaltatja meg. Igét h irdet: Árokháty  
Béla reform átus vallástanítási szakfel
ügyelő, az orgona egyik  tervezője. K öz-, 
rem űködik a Fasori Evangélikus É nek
kar. Belépődíj nincs!

Szentetornya. Az egyházközség o k tó 
ber 20-án a délelő tti istentisztelet vé
geztével díszközgyűlést ta r to tt, melyen 
elbúcsúzott 40 éven át vo lt hűséges ta 
n ító játó l, Supkégel E m iltő l. Ugyanezen  
a közgyűlésen ik ta tta  h ivatalába vitéz  
Kovács Ernő tan ító t.

Őrimagyarósd. Az egyházközség o k 
tóber 13-án ta rto tta  anyaegyházközség
gé alakulásának 100 éves em lékünnepét, 
mely alkalom ra a N őegylet a templom  
belsejét 1200 pengős költséggel k ifes 
te tte  és a tem plom ot szőnyeggel látta  
el. A gyülekezet áldozatkészsége az o r
gonát rendbehozatta, a világháborúba  
elv itt hom lokzat sípokat ú jakka l p ó to l
ta. Ünnepi istentiszteleten az igeh irde
tést Zongor Béla főesperes, m. k ir. k o r 
mányfőtanácsos ta rto tta . U tána díszköz
gyűlés volt, melyen a 100 éves gyü leke
ze te i üdvözölték, m ajd  Bachát István  
lelkész ism ertette a gyü lekezet 100 éves 
küzdelmes m ú ltjá t Isten gazdag áldását 
kérve egy ú j évszázad küszöbén. A k ö z 
gyűlés himnusz éneklésével ért véget.

Féláru utazás. Az Országos Protes
táns N apokra 50% -os kedvezm ényre jo 
gosító igazolványok kaphatók  minden 
lelkészi hivatalnál. E zek  az igazo lvá
nyok nemcsak Budapestre és vissza jo 
gosítanak féláru  utazásra, hanem azon
felü l Budapestről bárhova egy oda és 
vissza való utazásra is. Budapestre leg 
korábban október 24-én, legkésőbben 
november 5-én, visszautazásra október 
26-tó l november 7 -ig  érvényesek.

A soproni ifjúsági evangélizáció 
vasárnap délután kezdődött s 8 napig  
minden délután 5 ó ra k o r teológusok- 
tanítóképzősök és V I I — V III .  osztályos 
gim nazistáknak, kb. fél 7 ó rakor pedig  
leányoknak lesz evangélizáció.

A Magyar Protestánsok Lapja rész
letes p rogram m ját közli az Országos 
Protestáns Napoknak, m elyeknek főü n 
nepségei október 30-án és 31-én lesz
nek.

A Biblia és a mai orvostudomány.
E rrő l a tárgyró l rendez vitaestét az O r 
szágos Protestáns N apok keretében a 
M ag y a r Evangélium i Orvos-Szövetség  
október 28-án, hétfőn este 8 ó rakor a 
Szabadság-tér 2. szám a la tt lévő re fo r
mátus templom alagsori gyülekezeti te r 
mében. Előadó: dr. Reök Iván sebész
főorvos. F e lkért hozzászólók: dr. Kiss
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Ferenc a bonctan egyetemi ny. r. ta
nára és dr. vitéz Csia Sándor a MÁV 
igazgatóság főorvosa. A tárgyhoz min
den résztvevő szabadon hozzászólhat. 
A rendezőség szívesen lát az intelligen
cia köréből minden érdeklődőt, elsősor
ban orvosokat, állatorvosokat és gyógy
szerészeket, valamint az ezen pályára 
készülő fiatalságot.

O któ be r 27-e b lb llavu sárn ap
Kérdezd meg:

Mit tesz veted a Biblia ?
Md teszel te a Bibliával ?
Mit adsz a terjesztésére?

H A T Á R O K O N  T Ú L

A Clevlandi Első Magyar Egyház
álma most ju to tt el a megvalósulás első 
nagy lépéséhez. Szeptember 8-án meg
tarthatta a gyülekezet lelkes részvétele 
mellett új templomának kapavágási ün
nepélyét. A gyülekezetnek az építkezés
hez 30 ezer dollár készpénze van.

Dr. Wesselényi Miklós az amerikai 
perth amboy evangélikus egyházközség
nek lett az új lelkésze. Ismeretes, hogy 
Wesselényi dr. a római katolikus egy
házból tért be hozzánk.

Amerikai evangélikus testvéreink 
lapja az Erős vár Erdély hazatér címen 
vezércikket közöl, melyben többek kö
zött ezeket mondja: „Boldog megbíza
tás, drága érték letéteményese lett is
mét a magyar. Szent hivatása, hogy völ
gyein és bércein az isteni igazság és 
szeretet érvényesüljön, hogy határain 
belül boldog, munkálkodó, jobb jöven
dőt építő nép legyen. Szívünk fohásza 
száll Isten felé, hogy adjon égi fényt: 
bölcsességet és szeretetet vezetőknek 
és vezetetteknek, hogy a magyar nép 
ezeréves birodalma új évezredeket él
hessen hazája földjén Isten dicsőségére 
és az emberek boldogítására.“

A mandzsuriai missziói munka ered
ményeképpen egy kicsiny, de életerős 
egyház jö tt létre. A templom legtöbb 
helyen szalmafödeles, padozatlan kuny
hó, belsejében sincs pompázatos vagy 
megfelelő berendezés, csak nagyon sze
gényes. Sok helyen nincs pásztoruk, de 
a lelkigondozást és igehirdetést végzik 
a gondnokok és presbiterek.

K Ü L Ö N F É L É K

Hány templom van Budapesten? A
főváros területén 108 templomot talá
lunk. És pedig: 56 római katolikust, 2 
görög katolikust, 3 görög keletit, 13 
reformátust, 11 evangélikust, 3 unitá
riust, 1 baptistát, 18 izraelitát és 1 bol
gár egyházit. A templomokon kívül van 
még 125 kápolna és 108 imaterem.

Mit köszönhetek a Bibliának? Jól- 
menő üzlet tulajdonosát megkérdezték 
egyszer, minek köszönheti üzleti sike
rét. Azt felelte rá „A  Bibliának! 45 év 
óta fekszik a Biblia az íróasztalomon. 
Milyen sokszor ta rto tt vissza kétes, lel
kiismeretlen vállalkozástól! Amikor t i t 

kos, halk szavának engedtem, nem egy
szer súlyos kártól és veszteségtől óvott 
meg. Azonkívül ismeretlen kereskedő 
emberek elé oda szoktam tenni a Bibliát 
s megkérdeztem, miképpen vélekednek 
róla. Ha gúnyolódva felel a kérdésemre, 
tisztában voltam tennivalómmal, ilyen 
emberrel közösségem nem lehet. S Isten 
megáldott.“

Legyen országos ünnep Nagypéntek.
A Magyar Evangéliumi Munkás-szövet
ség mozgalmat indított, hogy a törvény- 
hozás országos ünnepnek nyilvánítsa 
Nagypénteket.

A német bibliatársulatok két éve
előálltak az újszövetség javított fo rd í
tásának tervével. A javaslatot protes'- 
táns körökben élénk vita követte. Egye
sek jogtalannak minősítették a lutheri 
fordítás javítását. Mások viszont — így 
a Luther-Társaság két elnöke: Althaus 
professzor és Knolle lelkész — a ford í
tás revíziója mellett foglaltak állást, 
hangsúlyozva, hogy ez csak egy hosz- 
szú, körültekintő munka eredménye le
het. A benyújtott revíziót sok tekintet
ben megfelelőnek találták.

Murga község Gömbösházára akarja 
nevét változtatni. Néhai Gömbös Gyula 
miniszterelnök szülőfalujának, Murgának 
képviselőtestülete elhatározta, hogy 
megkeresi a belügyminisztert, változtas
sa meg a küzség nevét Gömbösházára. 
A község, amely büszkén vallja néhai 
vitéz jákfai Gömbös Gyulát szülötté
nek, nagyrabecsülésének azzal óhajt k i
fejezést adni, hogy nevében örökíti meg 
nagy szülöttének államférfiéi érdemeit.

J Ó  K Ö N Y V E K

Felhívás! Dr. Holló Zoltán hittestvé
rünk adományából ajándékképpen úgy 
a már megjelent „Hegyibeszéd-áhítat“ , 
mint a rövidesen megjelenő „Ádventi 
énekesáhítat“ füzeteiből 10—10 példány 
úgynevezett „gyülekezeti összeállítást“ 
(2 szövegkönyv és 100 példány éneklap) 
osztunk szét. Az adomány a költségmen
tes megküldést és a 100 éneklap eset
leg 150-re való felemelését is lehetővé 
teszi. Felhívjuk szűkösebb anyagi v i
szonyok között élő gyülekezeteinket, 
hogy kérelmüket levelezőlapon: Kemény 
Péter, Budapest, VII., Damjanich-u. 28b. 
címre minél hamarább küldjék el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Esküvő. W e h o f e r  M i h á l y  okleve
les gazda, földbirtokos (Iharosberény) 
október 12-én esküdött örök hűséget

I F eh é r  I r m á n a k ,  lepünk buzgó olva
sójának és terjesztőjének az ostffyasz- 
szonyfai templomban. — L á s z l ó f a i  
V a l i  (Rákoshegy) és M á t r a y  A t t i l a  
(Rákosliget) október 19-én tartották es
küvőjüket a rákoshegyi templomban. Az 

j esketést Túróczy Zoltán tiszakerületi 
püspök végezte. — T r e m m e l  G r é t i  
és F ü l ö p  I s t v á n  vezetőjegyző október 
26-án délután 1 órakor tartották eskü
vőjüket a szombathelyi templomban.

839 .
■ —  i —

Eljegyzés. D i enes  M a r g i t  (Rákos
csaba) és k i s b a b ó t i  E ő r y  Dénes  
tanító, dalszerző (Cinkota) jegyesek. 
(Minden külön értesítés helyett.) — 
H a r t a i  Józ s e f  Hangya üzletvezető 
(Egyházasdengeleg) és V i c i á n  Annus -  
ka (Budapest) jegyesek.

Halálozás. V i t é z  E ö t t e v é n y i  
N ag y  E l e m é r  nyugalmazott huszár
őrnagy, több hadikitüntetés tulajdonosa 
hosszú szenvedés után, október 16-án, 
74 éves korában elhunyt. — ö z v .  T ó t h  
L a j o s  A n t a l  né postamester, életének 
62. évében Felpécen, október 11-én rö
vid szenvedés után elhunyt. — Feltá
madunk!

H a s z n o s  tu d n iv a ló k !
Hogyan akadályozzuk meg a csuk

lást? A csuklás megakadályozására leg
egyszerűbb eljárás a lélegzés hosszú 
visszafojtása. Legjobb a lélegzet vissza- 
fojtása alkalmával befogni az orrot is, 
hogy az ember ne jö jjön  kísértésbe s ne 
vegyen lélegzetet. Csak akkor szabad 
lélegzetet venni, amikor az ember úgy 
érzi, hogy tovább nem bírja. Akkorra 
már rendesen a csuklás megszűnik.

Hogyan állnak el sokáig a levágott 
virágok? A levágott virágokat szobában 
sokáig el lehet tartani, ha szárukból, le
hetőleg a viz alatt, naponként keveset 
levágunk és az edényben levő vizet na
ponként felfrissítjük. A virágokat éjjelre 
tegyük hűvös helyre és amikor a fony- 
nyadás első tünetei jelentkeznek, te
gyünk a vízbe ke’vés sót.

Gyüjtsünk fehér kukoricát! A fehér 
kukoricából készült darát nagyon jó l fel 
lehet használni mindenféle töltelékhez 
rizskása helyett. Ma, amikor a rizs ára 
annyira megdrágult, különös gondot kell 
fordítani arra, hogy ellássuk magunkat 
fehér kukoricával. Az ebből készült 
darát télen, ha majd elérkezik a disznó, 
ölések szaka, nagyon jó! fel tudjuk 
használni a háztartásban.

SZERKESZTŰI  ÜZENETEK
T. A. Ezért a közlésért semmit sem 

kell fizetni. — K. J. Cegléd. A hirdetést 
hozzuk. Alsókubini előfizetőnk nincs. 
Verseire vonatkozólag kérjen felvilágo
sítást a Lelkészi Hivataltól. — Többek
nek. Jakus Imre lelkész címe: Sárszent- 
miklós, Fejér megye.

M A G Y A R  G A Z D A

Diótermés. Azok a területek, ahon
nan a múltban diót hoztunk be, legna
gyobbrészt visszatértek. A termésered
mény átlagban tehát jóval kedvezőbb 
lesz, mint volt bármikor az elmúlt 22 
esztendő alatt. Új dió iránt is megin
dult az érdeklődés országszerte. Miután 
a gyűjtés, illetve a szárítás még kezdet
leges állapotban van, komoly árukíná
latról még nincs szó. A beérkezett hírek 
szerint úgy a Dunántúlon, mint a Tarpa 
vidékén egy pengő körüli árat igényel
nek az eladók.
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Állattenyésztés. A juhállományban 
visszaesés észlelhető, mivel a bárányok 
felnevelése nem mutatkozik jövedelme
zőnek. A tojás és baromfi belföldi ára 
meghaladja a kivitel terén elérhető 
árakat.

Az erdélyi gazdák a földművelésügyi 
kormánytól száz vágón nemesített vető
magot kapnak.

Német takarékpénztáraknak Magyar- 
országon való alapításáról tárgyalnak. 
A bankok Erdélyben dolgoznának.

Terményárak: Búza 23.40, rozs 19.40, 
árpa 19.70—26.35, zab 21.50, kukorica 
15.20 pengő mázsánként.

Sertésárak: Zsírsertés 154—160, sze
dett sertés la 152, Ila 148, Illa 130—142 
fillé r kilogrammonként.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Özvegy Simon Jenőné Szombathely, 
Róth Sándor Kőszeg, Kaposvári Jó
zsef Budapest, Szeless Jánosné Buda
pest, Macher András Győr, özvegy Saly 
Józsefné Martonvásár, Bencze Rezsőné 
Mátyásföld, özvegy Berzsenyi Jenő
né Sömjénmihályfa, Rácz Róza Sárvár, 
Környei Jenő Tét, Bakó Béla Felsőrajk, 
özv. Varga Sándorné Főt, özv. Fentős 
Pálné Békéscsaba, Kotsis Sándor Szom
bathely, Ziinnjermann János Rajka, v i
téz Polgár Józsefné Kőszeg, Bárány 
Gyula Győr, özv. Mihátsi Pálné Celldö- 
mölk, Bagyinka Györgyné Békéscsaba, 
Neubauer Jánosné Szombathely, Pataky 
Antal Balatonszepezd, Nagy Lajos Ca
kóháza, özv. Rieder Dezsőné Székesfe
hérvár, özv. Szarka Jánosné Celldömölk, 
Mészáros Imre Zalacséb, Kiss Mária Bu
dapest, id. Szalay György Rápcakapi, 
Benkő Lajos Veszprém, Csokonai V il
mos Cegléd, özv. Gombás Sándorné Ba- 
konyszentkirály 60—60 fillér. — Juttasi 
Teréz Szombathely, özv. Tóth Zsigmond- 
né Munkács, Hutter Józsefné Kőröshegy, 
Köhler József Mezőberény 70—70 fillér. 
— Németh János Orosháza, Tóth Sán
dor Székesfehérvár, Pálfy Józsefné Kis
falud, Babocsay Kálmánná Kemenesma- 
gasi, Fáik Henrik Pékozd, Lukáts Ár- 
pádné Körmend, Hollósy József Szom
bathely, özv. Ebner Gyuláné Pilis, Kiss 
Imre Nagyhát, Nagyszebeny Rudolfné 
Pécs, Bordács András Kispest, Dr. Vi- 
donyi Sándor Győr, Kluge Pál Körmend, 
Bakó József Rábapordány, Mayer Ká
roly Tata 72—72 fillér. — Borsody Já
nos Győr 78 fillér. — özv. Keresztes 
Pálné Szúlak 80 fillér. — Bedi Kálmán 
Pórládony, Fövényi Károlyné Zalaszent- 
grót, id. Takács Györgyné Tárnokréti, 
Csóka Istvánná Felsőbogárd, Honetzy 
Margit Tokaj, özv. Klimes Antalné Duzs, 
Mórocz Ilonka Újpest, özv. Zolnay Lász- 
lóné Losonc, Rajcsányi Gézáné Sopron, 
Gohér Mihályné Kiskőrös 1—-1 P. — 
László Károly Jánosháza 1.10 P. — özv. 
Németi Mihályné Győr, Bertalanics Já
nos Szombathely, Wehofer Ferenc Sop
ron, Kozma László Felsődörgicse, Wolfs-
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A HARANG SZÓ tulajdonát képező
győri B A R O S S -N Y O W D A  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít u f s ú g ó t .  
K ö n y v e t ,  vagy bármely n y o m t a t v á n  y t .

bauer Jenőné Győr 1.20—1.20 P. — Her
ceg Ferenc Szombathely 1.30 P. — özv. 
Dr. Zundel Frigyesné Aszód, Horváth 
Dezső Zalakoppány 1.60—1.60 P. -— 
Jantsovits Nelli Szarvas 1.72 P. — Zoltai 
Ernő Kiskőrös 1.80 P. — Hilbert József 
Pécs, Dr. Kiszling Ernő Balatonszent- 
györgy, Sturman Rezső Bátaszék, Dr. 
Glatz Árpád Kisvárda 2—2 P. — Hemri 
Zsigmond Zalaistvánd 2.20 P. — Radó 
Lajos Szombathely, Dr. Thébusz Aladár 
Budapest 5—5 P. — Mesterházy Ferenc 
Érd 2.40 P. — Róth Gyula Sopron 
2.60 P. — Becker Ferenc Sárszentmik- 
lós 5.20 P.

Olaj és tempera festést fára, se
lyemre olcsón vállalok. Cegléd, Arany
utca 24. 1— 1

Gyermekszerető evangélikus leány 
elhelyezkedést keres. Szerény fizetésért 
főzésen kívül minden munkát vállal. Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal
ban. 1— 1

Férfi-, női szövetek legolcsóbb fo r
rása: cégt. Bátori Sándor DUNÁNTÜLI- 
szövet, bélés, textiláruk bizományi le- 
rakata, Győr, Baross-út 26. 2—5

Ösagárd anyaegyház, fővárostól 50 
km-re, helyettes kántor-tanítót keres. 
Tanítási nyelv magyar. Fizetés havi 100 
pengő és lakás. Véglegesítés valószínű. 
Pályázatok november 10-ig, Evangélikus 
Lelkészi Hivatal, Ösagárd up. Keszeg, 
Nógrád megye címre küldendők. Az 
állás azonnal elfoglalandó. 1—1

„Magyar Bethel“ Budakeszi 10 év óta
gondoz mindkét nembeli epileptikusokat 
és gyengeeiméjüeket, korra, felekezetre 
való tekintet nélkül. Kérjen prospektust!

20— 20

M II NYUJ2
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ 

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja

Hívja fel minder k i a hittostvérek figyelmét 
s Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—10 (Ev. bórház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, S z c .i-  
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalhyzt&tuuk me? 
felelő jav&dalm&rfo^al tagKzorzőket. hölgyeket ni.

Csite Károly legújabb 4 felvonásos, 
hazafias, karácsonyi színjátéka: „Isten
áldás“ . Fiúszereplőkkel. Ára: 2 pengő. 
Üj 3 felvonásos vidám, hazafias népszín
művei: „Cserelány, cserelegény“ és „An
gyal Gyurka, Mátyás kirá ly igazmondó 
juhásza“  és „Magyar szív“ . A művek 
ára: 1.60—1.60 pengő. Kaphatók a szer
zőnél Rákospalotán, Zápolya-u. 38. K i
választásra is küld karácsonyi, hazafias 
színjátékokat és vidám népszínműveket.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

11—26

M . o a z ® ® i D T
legolcsóbban

( X I É - t U
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „ Harangszó“-ra 
hivatkozik, 10 °/o engedményt kar»'

Házmesteri állást keres 38 éves evan
gélikus családos fé rfi óvadék ellenében, 
Pestre vagy vidékre. Cím: válaszbélyeg 
ellenében a kiadóban. 1—2

Somogyi LajOS szücsmester
s z ő r m e s z a l o n j a
B U D A P E S T

IV. Kossuth Lajos-1. 13 félemelet

J ó  m i n ő s é g
e l s ő r e n d ű  s z a b á s

s z o l i d  á r a k .
A la k ítá s o k . 7—13

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor,
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)
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Dunántúli Lutnar-Bzóvetség.

Megjelenik minden vasárnap.

ingyen melléklet tani* alatt 

*é.hetenként a KIS HARANGSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a ÜJjetek ónhozzám 
1938-ban a felvidéki Luther.

ál. évfolyam. 1Ö4Ö. november á.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunkI

A l t r > i | a i a
eae^eHM-kl«4Akl*etal|

GYŐR
j , . c io .i ic r 2.

Rlöfiaetéii ára : 
negyedévre i  P 28 fiPét, 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 f illé r  

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Am erikába egész évre 
2 do ll éj ; az utódállamokba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postacsekkszámia: 30,628.

Üdvösségei szomorúság.
Boldogok, akik sírnak, mert ők meg- 

vígasztaltatnak.
Máté 6, 4.

Meglepő ige!
Annak, aki sír, részvétünket szoktuk nyilvání

tani. Jézus boldognak mondja.
Miért?
Bizony azért, mert a megszomorodás megtérésre- 

vezet. Isten az, aki a megtérést véghez viszi. És azzal 
viszi véghez, hogy megszomorítja az embert.

Ez a szomorúság gyakran csöndben, szinte észre
vétlenül kezdődik, mint valami kis nyugtalanság. 
S csak idővel fokozódik szomorúsággá és szoron
gássá.

Kezdetben a fölületességünk és könnyelműsé
günk miatt nyugtalankodtunk. Megláttuk, hogy el
hanyagoltuk s megkárosítottuk a lelkünket.

Azután az akaratunk gyöngesége miatt nyug
talankodtunk. Láttuk, hogy mi a helyes s hogy mit 
kellene cselekednünk. Át kellett volna mennünk a 
szoros kapun, amelyről Jézus szól s amelyhez már 
oly közel voltunk. De sohasem vettük komolyan. 
Csak gondolkodtunk, reménykedtünk, vágyakoztunk. 
De nem cselekedtünk.

S végre nyugtalankodni kezdtünk a gyávaságunk 
miatt is. Ekkor már megláttuk, hogy az emberektől 
való félelem az, ami visszatartott bennünket.

így munkálkodik Isten a megtérésünkön.
Keservessé lett számunkra a bűn. Nem bírjuk el 

az Istennel és a tulajdon lelkiismeretünkkel való 
meghasonlottságot. S ilyen módon fölbomlik a régi 
élettel való kapcsolatunk, míg végre teljességgel 
elhagyjuk önként s Istenhez fordulunk.

Bizony, boldogok, akik sírnak.
Halld meg ezt, aki sírsz. Kétségbe vagy esve, 

hogy nem akar sikerülni a megtérésed. Nem találod 
meg sem a békességet, sem az örömöt, sem a bizo
nyosságot. Amióta komolyan Isten keresésére adtad 
magadat, alig van másban részed, mint szomorúság
ban, szorongásban, félelemben.

De halld meg ma Jézus szavát: „Boldogok, akik 
sírnak.“  Isten megkezdte benned munkáját. S benned 
is, mint másokban, azzal kezdte meg, hogy meg- 
szomorított.

Ma azonban így szól hozzád: Boldogok, akik 
sírnak, mert azok megvígasztaltatnak.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

Temeíőben farunk.
A temető egész éven át a halot

takat várja. Most, ködös november 
elején az élők előtt nyílik meg ka
puja. A halottak birodalma az élő
ket hívja és várja.

A hívó szóra megindul az élők 
tömegének temető felé hömpölygő 
fekete áradata. Elindulnak velük a 
kerti virágok is, hogy csokorba 
kötve, vagy koszorúba fonva oda
hulljanak és ráboruljanak a sírok
ra és ott halljanak meg, mint egy 
fájó sóhajtás.

A temető láthatatlan erővel von- 
za, várja az élőket. Miért? Várja, 
hogy meglátogassák. Hányán van
nak, akik éven át rá se gondolnak, 
tájára se mennek. Pedig a szeret
teik ott pihennek. Keressük fel, lá
togassuk a temetőket!

Várja, hogy a sírokat gondoz
zák. Nincs szomorúbb, mint a ren
dezetlen temető s benne elhanya
golt, gondozatlan sírok sokasága. 
Mennyi szeretetlenségről, e világ
nak élésről, közönyről s nem egy
szer hitetlenségről és reménytelen
ségről beszél ez. Tartsuk rendben, 
gondozzuk a sírokat, a temetőket!

Várja azután, hogy kegyeletük
nek kifejezést adjanak. Mindenki
nek van ott hozzátartozója, aki
hez drága szálak fűzik az életét. 
Ott van a családjának nem egy 
tagja. A rokonsága. A gyülekeze
te. Mi mindenről beszél egy szál 
virág, egy koszorú a sírjukon. M i
lyen kegyeletről, megbecsülésről, 
tiszteletről beszél egy-egy gyüle
kezetnek az a „szén szobása, hogy

p a p T x

iskolás gyermekek, presbiterek 
testületileg felkeresik a gyüleke
zet volt vezetőinek, papjainak, ta
nítóinak, presbitereinek sírjait, s 
ráhelyezik egy ige elmondása, egy 
ének éneklése közben kegyeletük
nek a virágszálait!

Várja a temető, hogy az élők a 
sírokra a szeretet könnyeit hullas
sák. Igaz, a szeretetet az életben 
kell megmutatni. Szomorú, m ikor 
valaki egy szeretetlenségben el
rontott élet után akkor akarja a 
szeretetét kifejezni, mikor hoz
zátartozója már a sírban van. 
Mégis, ha igazi szeretet volt a 
szívünkben, az nem ér véget a 
sírnál. Átnyúlik a síron túl is, s 
könnyeket csal a szemünkbe, vala
hányszor a sírnál megállunk.
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Várja a temető, hogy az élők a 
holtakkal találkozzanak, a jelen
ből kikapcsolódva a múltba men
jenek.

Mindez azonban nem elég.
A temető várja, hogy a sírok 

mellett necsak a halottakkal, ha
nem az élő Krisztussal is találkoz
zanak.

így járunk-e a temetőben és így 
állunk-e meg a sírok mellett? És 
ez meglátszik-e rajtunk? Észre- 
veszik-e mások, hogy nem azért 
megyünk a temetőbe, mert ilyen
kor szokás kimenni. Nem is azért, 
mert sodor a kifelé hömpölygő 
tömeg. Nem is azért, mert szégyel- 
nénk otthon maradni. Hanem azért, 
mert ott a szeretteinkkel való ta
lálkozás mellett a halált legyőző 
Krisztussal találkozhatunk és belé- 
vetett hitünket vallhatjuk meg!

Azután meglátszik-e ez á teme
tőn is? Sírköveken, kereszteken 
emberi bölcselkedés szavai helyett 
az Evangélium vigasztalást adó 
igéi olvashatók-e? A feltámadás 
igéjének a fénye világít-e be a 
halál birodalmának sötétjébe? S 
ebben a fényben meglátjuk-e a te
metőben, hogy az Istennek kertje, 
ahol az elvetett mag új életre kél 
ama szebb tavaszon??

L . / .

H-ívek ns s ir ja ío k ,

3Kert Ö is , i r a to k ,  

S írb a  szá llo tt.
De n incsen ott, 

Tö ltám adott,

N ekünk  is  életei a d o tt !

Halottas-meneti.
A szűk Temető-utcát átölelő lombo

sok egyikéről lassan, ide-oda lebbenve, 
szinte nem akarva aláhull egy halál
színű levél. Beleszáll az őszi sárba . . .

Amott egy halottas-menet közeledik. 
A keresztet hordó fiú  rátapos a levélre. 
A többiek köve tik . . .  és a levél nincs 
többé. Csak a gyászzene hangjaival sír 
fel utoljára:

— Hálátlan világ! Hát ez a végzetem?
Hangját valami hangos, gúnyos ne

vetés nyomja el:
— H a ... h a .. .  h a .. .  h a ...
A halottas-menet egy törpe kőszobra 

mellett halad el.
Mintha most élővé vált volna. Merően 

szemembe néz. Gúnyos, lenéző mosollyal 
mondja:

— Hát nem láttátok e levelet? Saját 
sorsotokat tiportátok meg benne. Avagy 
azt gondoljátok, mint e levél, hogy 
örökké zöld lehet? Hogy gyönyörű nya
rat nem követ ősz? ...

— Halmoztok kincset, vagyont, kéjt, 
örömet, gyönyört, egymást tiporva, 
marva. „Sohse halunk meg" láncával 
kötitek sorsotokat ide.

„Minden ember csak halandó“  — 
hangzik a gyászének.

— Magatokat. Istenné téve uralkod
tok földön, vízen, légen. így a nyárnak 
csak, az ősznek nem élve vélitek örök
nek e „Sárföldet“ .

— Ti dőre, balga emberek!
Mintha most kinyújtaná kezét és uj-

jával a koporsóra mutatna, majd kacagó, 
még gúnyosabb hangon mondaná:

— E koporsót nézzétek! Kit visztek 
benne? Fiatal, büszke ember . . .

„Egyaránt ér ifja t, vénet" — énekel 
a menet.

— Nézd ember, m int fekszik benne

hidegen, mereven, sárgán, tétlenül. M it 
cselekszik? M it visz magával? Hol a 
kincs, vagyon, kéj, öröm, gyönyör?

— Gondolod, tán ő nem takart, gyűj
tött itt magának jövőt építve? M it ért 
vele?

„Csak az áll meg, k i Istent fél“  — 
felel a gyászének.

— Ember! Dőre, balga ember! O.la
nézz! — mutat a koporsóra.

— Ha . . .  ha . . .  ha . . .  ha . . .  — nevet 
gúnyos, hangos kacajjal.

*

A halottat eltemettük, azután . . .  egy
előre hazamentünk.

Istenes József.

Uj urvacsorai edények.
Ha az evangélikus gyülekezet ma új 

urvacsorai felszerelésről, oltári gyertya
tartókról, keresztekről, keresztelőedé
nyekről stb. akar gondoskodni, rendsze
rint az ezüstműves üzletek készletéből 
kényszerül választani. Az üzlet egyházi 
célra készített anyaga mindig magán- 
viseli a felekezetköziség jellegét s a 
tömegcikkek lélektelenségét. Ugyanabból 
a készletből választanak az ösozes fele
kezetek s onnan választanak jutalom tár
gyul kelyheket a sportegyesületek is. Az 
ezüstművesbolt formaegyvelege hű tükre 
annak a tájékozatlanságnak, amely az 
egyes felekezeteknél a formák értelme
zésében megmutatkozik. S a teljes tájé
kozatlanságra nagyon jó példa az a gya
kori eset, amikor a sportember egyház
tag ajánlja fel úrvacsorái célokra, kar
dokkal, lóversenyparipával, vagy nemesi 
címerrel ellátott érdemkehlyét.

Az a gyülekezet, amely az úrvacsora 
való tényével újra és újra szembekerül, 
nem lehet közömbös a forrnak iránt, 
amelyek keretében az úrvacso;.1t fo 
gadja, s nem lehet neki mindegy az ú r
vacsorái edények megjelenése sem.

Az oltári edények az úrvacsora cse
lekményének s magának a Jézus Krisz
tus testének és vérének közvetlen szol-

Kerekes G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 47

Irta : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

— Tegyünk még egy kísérletet! — ajánlotta Kolonics
Lipót. t . T, ]..4.1, „|«í

így történt, hogy 1647 április 4-én a kihallgató terembe 
hajtották újra az összes rabot.

A nagy helyiség zsúfolásig megtelt. Bírák, védők, rabok 
és katonák szorosan egymás mellett. A pince-börtön áporo- 
dott penésze mint nehéz felhő ereszkedett a mellekre. Ruhá
juk  szövetébe rakodva akaratlan hozták magukkal az el
ítéltek.

Lapsánszky idegesen szivogatta a levegőt, mely egész 
agyáig fúródott s orrát elfacsarta.

— Haáp-csi! — ömlött ki belőle a garatjára szállt sok. 
ezer penészgomba. Megkönnyebbülve nézett körül és elő- 
ráncigálta hatalmas tarka zsebkendőjét.

Lipót püspök felolvasta a vádat.
— Még mindegyik szabadulhat — hordozta körül sze

meit a jelenlevőkön — egy tollvonás az egész! Nem többet 
ér-e az élet? Aki térítvényét aláírja, szégyenteljes akasztó-- 
fától szabadul.

A rabok közül nem egyet tö rt meg a börtön. Most

kapva-kaptak az alkalmon. Sorra vezették rá nevüket a 
térítvényekre.

Azonban negyvenhét evangélikus és negyvenöt re fo r
mátus még így is k itarto tt.

— Utoljára kérdem — állt fö l az elnök — nem akartok 
kegyelmet? Inkább a halál?

A kilencvenkét hitvalló bátran emelte fel fejét. Tartásuk 
a Luther worm.si szavait látszott ismételni:

— Itt állóik, másként nem tehetek. Isten engem úgy 
segítsen!

— Ti lássátok, ti tudjátok, hogy m it cselekesztek — fo r
dult hozzájuk Szelepcsényi. — Tudjátok meg, hogy soha 
meg nem szabadultok, farkasverembe estetek, melyből soha 
ki nem jöttök. A gályákra kell mennetek, hol megkeserüli- 
tek szülőanyátok tejét és ott vesztek el!

— Hiába fenyegetőzöl! — mormogta Bálint úr.
— Nem engedünk! — szorította meg kezét Zsedényi. — 

Ha akarná is egyikünk, nem engedi a másik. Együvé vagyunk 
láncolva.

— A Krisztus velünk van! — emelte fel szilárd, tömör, 
öszes fejét Bálint úr.

— Kétféleképpen úgy sem büntethetnek — vélte Zse
dényi — az előbb akasztófával fenyegetőztek, most pedig 
rabszolgaként akar eladni!
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gálái. Különleges szerepük különös gon
dot követel meg. Először is .vegyük te
kintetbe, hogy épen azon a helyen, ahol 
a legszemélyesebben jön a gyülekezet
hez Jézus s való személyünkkel fogad
juk ö t, nem használhatunk fel olyan 
tárgyakat, amelyek épen a személytelen
ség sivárságát árasztják szét magukból 
hozzá jó adag felekezetköziséget s kü
lönben is gépműhelyekben percek alatt, 
minden küzdelem és hit nélkül készültek.

Ha ezzel tisztában vagyunk, beszélhe
tünk az oltári edények formájáról. Kül
ső megjelenésüket épen a Krisztus tes
tének és vél ének a szolgálata, tehát alá
rendelt és alázatos szerepük határozza 
meg.

Ebből következik: nem kell, hogy

dékozó készségét, méltóságát volt hivat
va hirdetni s végül pedig a kincset érő 
tárgy önmaga iránt- keltett tisztelő cso
dálatot. Egy egy régi, díszekkel gazda
gon felöltöztetett kehely intő példa le
het arra, hogyan vonhatjuk el a figyel
met az egy szükséges dologtól. Az o l
tári szentséggel együtt az egyház cso
dálatos készletei hogyan lettek imádat 
és tisztelet tárgyai, arra jó  példa a 
„kegyszerek" elnevezés, amint ezt, saj
nos, még evangélikus egyházunkban is 
sokfelé hallani lehet.

A mellékelt képeken bemutatunk egy 
új úrvacsorái edénykészletet, amelyet a 
Budapest-Kelenföldi evangélikus egyház- 
község hívei az itt vázolt követelmé
nyek szerint készíttettek el. í

a gyülekezetekben, amelyeknél az úr
vacsorának az eredeti való értelme meg- 
szegényült, elveszett ennek a jelképnek 
az értelme is. A herrnhuti gyülekezetek 
s egyes sziléziai egyházközösségek Né
metországban egyszerű poharakat, a sváj
ci református gyülekezetek pedig az 
újabb időktől kezdve, úrvacsora alkal
mával, a padokban nagy füleskorsókat 
adnak kézről kézre.

A kehely talpának és törzsének egy
befolyó és felfelé irampdó vonala hang
súlyozza a kupa által jelképezett h it
nek az irányát. A felületet sehol sem 
bontja meg domború dísz. Ez a kehely 
alapformája. Az ezüst felszínét csak be
vésett feliratok és jelképek díszítik. Az 
egyik kehely talpán ez a felirat: „Az én

oltárainkon „ díszedények" legyenek. A 
régi időkből fennmaradt muzeális kész
letek díszességének is jórészben csak az 
a magyarázata, hogy az egyes mesterek 
a maguk képességeiről elsősorban a 
templom által nyújto tt lehetőségek kö
zött tudtak számot adni. A mester ter
mészetesen a legszebb munkát készítet
te. De az Így megvalósult munka a mes
ter egyéni nagyságáról beszélt s nem 
egyszer a kegyúr vagy az egyház aján-

1. Kelyhek. Az irányító gondolat az 
volt, hogy a kehelynek az eredeti alak
ját és benső értelmét is megismerhesse 
a gyülekezet. A kehelynek legfontosabb 
része a széles sugárban felfelé táruló 
kupa, amely önmagában véve az Isten 
ajándékait elfogadó hitnek a jelképe, 
amely örökösen az őt kegyelmével meg
töltő Istenre van utalva. Épen az úr
vacsorában helyénvaló ez a formakifeje
zés. Érdekes megfigyelni, hogy azokban

vérem bizony ital.“  János 6, 55. s a tö r
zsön egy szöllőfürt levéllel s a vele át
ellenes oldalon egyenlőszárú kereszt lá t
ható. A másik kehely felirata: „E pohár 
amaz újtestámentom az én vérem által.“ 
I. Kor. 11, 25. Jelképül Istennek Báránya 
és kereszt szolgál.

Ezekkel a feliratokkal és szimbólu
mokkal kapcsolatban meg kell jegyez
nünk, hogy az oltári edények nem szol
gálhatják senkinek az emlékét, sem a

— Maguk sem tudják, mit akarnak — folytatta Zse- 
dényi.

— S ha tudnák is! — szakadt fö l Bálint úr törhetetlen 
hite. — A földön csak egy akarat van s az az Istené!

30. A Haltéren.
A lovacskák nehezen ugyan, de elfértek a kötélverő

utcai kis ház szűk istállójában. Meg is nyugodtak. Csak a 
reggeli napfény kandi, hívogató villanása sajtolt ki Csillag
ból fájdalmas nyerító vágyat. Előtte o tt élt a gömöri renge
teg. Patakcsobogás, friss vizet kínálva, ragyogó erdei tisztás 
buja telt legelőjével.

Az idő bizony haladt. Sem komor szó, sem fájdalom, 
sem börtön vissza nem tarthatta. Beköszöntött a május és 
az a sejtetős tavaszi ébredés, mely a fiúkat útnak eresztette, 
teljes virágzás lett. Előkerült a tengernyi énekesmadár, 
mintha a föld alól bújtak volna ki. Kék és fehér orgona
fü rtök derítették mosolyra a szürke házak mogorva arcát. 
A pozsonyi dombok is üde zöld ruhát öltöttek.

— Ha' i t t  belül is oly szép lehetne — tette Gyurka kezét 
a szívére. — De mit ér mindez, ha rab az édesapám, ha az 
ő számára nincs kikelet!

— S.ohse törd a fejed — bátorította Franci bácsi. — 
jVIajd eljön az is.

fii pégy. barát teljesen beletalálta magát az új környe-

. zetbe. Palkó felcsapott betűszedőnek. O tt dolgozgatott ő is 
a padláson. Most már, hogy ketten voltak, égett a munka 
kezük alatt.

— Egykettőre elkészülünk! — örvendezett a mester.
Józsi a konyha körül érezte jó l magát.
— Elszegődhetsz hozzám örök időkre — tréfálkozott 

Ágnes néne. — Ilyen jó mindenesem még soha sem volt!
Ákos naphosszat ült a kiszedett minta-nyomtatványok 

mellett és serényen javította a belecsúszott hibákat.
Gyurka volt a legnyugtalanabb közöttük. Sehol sem 

találta helyét. Amit máskor úgy szeretett, az olvasás sem 
szórakoztatta.

— Itt kell ülnöm tétlen — sopánkodott szüntelenül. — 
Tudva, hogy atyám közvetlen közelembe sínylődik.

Pedig mindent elkövetett, hogy legalább eljusson hozzá. 
Hogy lássa. Nem engedték még a közelébe sem. Csak az 
vigasztalta, hogy nincsen egyedül. A lelkészek hűséges h it
vesei szintén eljöttek. Keservesen zokogva szólongatták 
bilincsekbe vert férjeiket. De hiába rimánkodtak az őrök
nek, kőből volt azoknak a szíve.

Megpróbált Gyurka másképpen is bejutni a várba, ám 
ami nem sikerült nagy ostromló seregnek, az számára is 
megvalósíthatatlan maradt. így hát napestig álldogált el a 
vár kapujánál s leste legalább a kiszivárgó híreket. Ezen 
a vártán Ákossal váltogatták egymást. (Folytatjuk.)

Űj úrvacsorái edények. Új úrvacsorái edények.
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gyülekezetét, sem egy családét vagy sze
mélyét, akik azokat ajándékozták. Emlék
feliratok és címek ide nem valók, ha
nem történjék utalás a Jézus Krisztus
nak értünk hozott áldozatára, a bűnök 
bocsánatára és szabadulásunkra a Jézus 
Krisztus által s tegyük ezt úgy képek
kel, mint feliratokkal.

A kelyhekről még annyit, hogy azok
nak törzse a tartó tenyér fogásának 
megfelelően kúpalakú s a biztos hasz- 
nála szempontjából a törzs és talp súlya 
megfelel a borral tele kupa súlyának.

2. Ostyatartó. Krisztusnak csodálatos 
hatalmát ábrázolják a rajta levő je l
képek. Emberi szemek számára kevés 
kenyérrel és hallal ezreket elégített meg. 
A kerekalakú doboz egyik felől az öt 
kerekalakú kenyeret, másfelől a két halat 
mutatja, majd ugyancsak egymással át- 
ellenben a tizenkét tele kosárból kettő 
látható. A fennmaradt négy szabad terü
leten az evangéliumok megfelelő szaka
szai vannak jelölve: Máté 14. 13—20., 
Márk 6, 31—44., Lukács 9, 10—17., Já
nos 6, 1—13. A doboz fedele domború 
s középen emelkedik fel a kereszt. A 
régi keresztyének azon a helyen, ahol 
az úrvacsorát vették, az ötezrek csodá
já t ábrázolták hasonló módon s a mi 
jelképeink épen az egyik római fö ld
alatti katakombából (temetkező helyek, 
melyek gyülekezésre is szolgáltak) 
valók.

3. A készlet legnagyobb darabja a 
háromliteres kancsó, amelynek oldal
felületei bő teret nyitnak a jelképes áb
rázolásra. Az egyik oldalon az Ür Jézus, 
az Istennek Báránya győzelmi zászlóval 
áll. Az ő uralma alatt van a gyülekezet. 
A másik oldalra Krisztus görög nevének 
két kezdőbetűjéből alakított régi keresz
tyén jelvény került. Krisztus mono
grammja győzelmi jelvény. Az alsó olda
lon két sorban ez a felírás helyezkedik 
el: „M ert azért jö tt az embernek Fia, 
hogy megkeresse és megtartsa, ami el
veszett.“  Lukács 19, 18.

4. Kenyérosztó tál. Szélén felírás fut 
körbe: „Én vagyok amaz élő kenyér, 
amely a mennyből szállott alá, ha va
laki eszik e kenyérből, él örökké.“ János 
6, 51. A tál mélyedésében egy szál búza
kalász, nemcsak a Krisztus testének, ha
nem a feltámadásnak is ősi jelképe.

Az egész készlet ezüstből készült, ol- 
tári edények készítésére ez a legrégibb 
időktől fogva használatos anyag. Kisebb 
gyülekezeteink számára bizony költséges 
az ezüstedény beszerzése, de ez nem je 
lenti még azt, hogy ne lehetne hasonló 
alkotásokat több helyen megvalósítani. 
A mai művészetnek egyik nagy felisme
rése, hogy minden teremtett anyag lehe
tővé teszi a nemes kivitelt, ha anyag- 
szerűen, azaz annak természetéhez mér
ten dolgozzák fel. Cinnből lehet épen 
olyan szép edényt készíteni, mint ezüst
ből, sőt van olyan gyülekezet, amelynek 
úrvacsorái kancsó ja égetett anyagból 
van s olyan is, ahol fajance kelyhet hasz
nálnak. Csak egyre ügyeljünk, hogy 
ezüstözött és nemes fémekkel futtatott 
álanyagokat ne használjunk. Nem ke lt
hetjük a drága áldozatunk valószínűsé
gét ott, ahol Krisztus valóságos áldoza
tát hirdetjük.

A bemutatott készlet kézimunka. Az 
egyes darabokat részleteiben egy ezüst
lapból kalapálta formákká a mester.

Munkájával több kudarc után készült el, 
de fáradsága meglátszik az ezüstön, me
lyen minden kalapácsütés nyomot ha
gyott! Az ezüstfelület olyan, mintha csu
pa apró kis tükörből volna egybesimítva. 
Ne sajnáljunk áldozni a kézimunkára. 
Ezen a helyen a művészi alkotás titka 
nem a formák káprázatosságában, hanem 
az emberi munka, a valóságos emberi 
kéz áldozatában rejlik. Így a legegysze
rűbb formákban megjelenő kehely is le
het lenyűgözően szép.

Révész István.
Tervek: Révész István s.-lelkész, Budapest. — 

Készítő műhely: W interm antel és Szombathy, B uda
pest. — Esetleges tanácsadások: Budapest, XI., 
Bocskai-út 56. Fotó: O láh K ató.

E g é s zs é g v é d e le m .
Irta: Dr. Ittzés Zsigmond.

2. A  v íz . (V íz e llá tá s  )
(Folytatás.)

Az aknás kutak szivattyúval felsze
relve — befedésüket tekintve — a leg
megfelelőbbek. Tudnunk kell, hogy egy
szerű szivattyúval a vizet 7 méternél 
mélyebbről nem lehet felszivatni. Ha a 
kút vizének felszíne 6—7 méternél mé
lyebben van, a szívószerkezetet az akna 
falán a víz színétől számítva 4—5 méter
nyire kell elhelyeznünk. Az ilyen szi
vattyúnak nyomószerkezettel is kell b ír
nia, hogy a 4—5 méternyire felszívott 
vizet fel is nyomathassuk a föld színe 
fölé. A szivattyús kútnak az az eszmé
nyi megoldása, ha a szívő-nyomú szer
kezetet a kút aknájától oldalt 1—2 mé
ter távolságra egy külön aknában he
lyezzük el, s abból csak a csövet vezet
jük át a kútaknába. Ezzel el lehet érni 
azt, hogy valahányszor a szivattyú szer
kezete javításra szorul, ne adódjék 
újabb és újabb gyakori alkalom a kút- 
aknában lévő víz szennyezésére. A kút- 
akna ily esetben teljesen be van bol
tozva, de gondoskodás történik jól el
zárható, nyílással arról, hogy a kút tisz
togatása végett a kútba időnként le 
lehessen' szállni.

Hogy a kutat a szennyezéstől meg
óvjuk, a szemét- és trágyatelepet, vala
mint a szennyvizek és trágyalé felfogá
sára szánt ürgödröket és pöcegödröket 
—• ismétlem -— legalább 10 méternyi tá
volságban kell a kúttól elhelyezni, ille 
tőleg, ha új kutat ásunk, azt a szenny
teleptől és szennyvízgödörtől 10 méter
nyi távolságra kell ásnunk. Ily távolság
ról tapasztalat szerint a szennyvizek nem 
szivárognak le a kútba a talajon kérész 
tül. Emellett gondunk legyen arra, hogy 
lakóházunk környékén a talajt tisztán 
tartsuk; mint ahogyan a talaj tárgyalá
sakor is hangsúlyoztuk, a talajnak tisz
tántartása egészségi szempontból igen 
fontos. Gondoznunk kell a szemétgödrö 
két, trágyadombokat; a szemetet, trá
gyát összegyűlni ne engedjük; a trágya 
telepet, szennyvízgyűjtő gödröket, pöce 
gödröket vízhatlan anyagból vastag be
tonfallal és betonfenékkel építsük.

Hogy a kútba egykönnyen be ne szi
vároghasson eső, hóié, vagy szennyvíz, 
igen nagy súlyt kell helyeznünk, amint 
már fentebb is említettük, arra, hogy 
a kút környéke fel legyen töltve, s a

kutaknát téglaburkolat helyett inkább 
cementgyürükkel fogla ljuk és a káva 
is abból készüljön. A betonkáva körül, 
attól kissé lejtősen, s azzal gondosan 
összecementezve, körül-belül 80—100 
cm. széles övjárdát készítsünk beton
ból. Az övjárda lejtése mérsékelt legyen, 
mert különben télen a ráfagyott jégen 
könnyen elcsúszhatnánk.

A kutkáva felett épült tetőszerkezet 
minden oldalról, felül is, teljesen zárt, 
rés- és hézagmentes legyen, hogy kívül
ről por, szemét vagy állat a kútba ne 
juthasson. Tévhit az, hogy a kútnak 
szellőznie kell. Amely kutban rossz a 
levegő, annak a kútnak a vize is rossz. 
Az ilyen kutat azzal, hogy nyitottnak 
hagyjuk, a benne képződő rossz levegő
től, mérges gázoktól meg nem szaba
díthatjuk. Az ilyen kút vizét ki kell 
méretni, s az iszaptól, bomló, rothadó 
anyagoktól meg kell tisztítani.

Meg kell még említenünk, hogy az 
állatitató vályút a kuttól legalább 5 mé
ternyire kell elhelyezni, hogy az álla
tok a kút közvetlen környékét fel ne 
tiporják és be ne szennyezzék. Ezt mi
niszteri rendelet is előírja. Helyesen cse
lekszünk, ha a vályú környékét kő-, 
vagy téglatörmelékkel, de méginkább, 
ha élére rakott téglával burkoljuk, s a 
téglaközöket cementhabarccsal öntjük 
ki, hogy a vályú körül kátyú ne kép
ződhessék.

A kút környékén mosni — a kút 
szennyeződésének lehetősége miatt — 
tilos. (Folytatjuk.)

Testvéreket keresünk!
Az erdélyi hazatért gyülekezetek kö

zül a legtöbb lélekszámban és anyagi
akban is erőtelen, támogatásra szoruló 
gyülekezet. Nagybányán az anyaegy
házközségben 110 lélek van, Nagyká
rolyban 116, Szatmárnémetiben 130 s az 
azóta szervezett Székelyföldi Misszióban, 
melynek székhelye Sepsiszentgyörgy, a 
székhelyen 64, Baróton 30, Csíkszere
dán 26, Csomakőrösön 31, Kézdivásár- 
helyen 59 lélek van.

Túróczy Zoltán püspök ezeknek a 
gyülekezeteknek megsegítésére kétféle 
mozgalmat indított. Az egyik: testvér
gyülekezetek keresése, a másik egyházi 
kültagok toborzása. Eddig a következő 
egyházközségek vállalták el az erdélyi 
egyházközségek testvéregyházközségi 
szolgálatát: Nagykárolyt a győri, Szat
márnémetit a pápai, a Székelyföldi Misz- 
sziót a kelenföldi egyházközség fogadta 
testvéri szeretetébe és támogatásába. A 
kelenföldi egyházközség a Székelyföldi 
Missziónak már egy ezüst úrvacsorái 
készletet is ajándékozott. Ezenkívül az 
egyetemes egyház az Egyházi Törvé
nyek 1 példányát ajándékozta oda mind
egyik egyházközségnek. A Keresztyén 
Igazság 200 db Kis Kátét adott az er
délyi iskolás növendékek számára. A 
budapest - angyalföldi Luther - Szövetség 
150 pengőt ajándékozott, a Harangszó 
nyomdája pedig a Székelyföldi Misszió
nak iktató- és anyakönyveket adott.

Mindezek a tiszai egyházkerületen 
kívüli területekről jövő adományok. Az 
egyházkerületen belül az egyházközségi 

j kültagok toborzását szeretné a püspök 
folyamatba tenni. Keresünk egyháztago-
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kát — írja körlevelében —, akik haj
landók legalább 5 esztendőre belépni 
valamelyik szegény és kicsiny lélekszá
mú erdélyi gyülekezet tagjai sorába, ha j
landók érette felelősséget érezni, azt 
imádságukban hordozni, erkölcsi támo
gatásban részesíteni és egyházi adó cí
mén bizonyos összeget a fenti időszakon 
át évente rendelkezésükre bocsátani. Ké
rem az anyaország lelkészeit, hirdessék 
ki ezt a mozgalmat a szószékről, sze
mélyes munkával is segítsék elő a tobor
zás munkáját s önmaguk is járjanak 
elől jó példával. Én a Székelyföldi Misz- 
szióba lépek be egyházi kültagnak — 
fejezi be körlevelét a püspök.

Kik hallják meg a körlevél mögött 
az erdélyi testvérek testvért kereső, hí
vó szavát? Azok jelentkezzenek!

Finn újítást elmen
tőm a j fin déleb a !

A Harangszó kiadóhivatala a 
finn követség révén 20 darab finn 
újtestámentomhoz jutott.

Kérjük azokat az olvasóinkat, 
akik finnül tanulnak, küldjenek be 
12 fillért bélyegben portóra s díj
mentesen küldünk nékik egy szép
kötésű finn újtestámentomot aján
dékul.

s ír o k  f ö l ö t t  j á r u n k  . . .
Amerre most járok, 
zöldek a vetések . . .
Itt is voltak régen 
gyászos temetések . . .  
Sok-sok fia ta l szív 
porladoz csendesen,- 
tavaszról álmodva 
titkon, szerelmesen . . .  
Ha lopva jő az est, 
hallgasd csak, m it mesél 
fölöttük a halkan 
síró tavaszi szél. . .

Ha járok a nyárban 
virágos réteken . . .  
és tarka virággal 
kezem tele szedem: 
elfelejtem én is, 
nem gondolok rája, 
valamennyi virág 
szívet rejt magába . . .  
Régen elsírt könnytől 
harmatos a mező, . .  
Alatta rejtőzik 
egy halott temető. . .

Erdők őszi mélyén 
a száraz avarban 
nem is sejtem, mikor 
megbotlik a lábam: 
kit tettek ide le 
hasadó hajnalon?

Kit rejtett magába 
ez a kicsi halom? . , .
Fölötte járok itt 
az őszi avarban, 
ügy fá j, hogy az álmát 
mostan megzavartam . . .

Korhadó keresztek, 
sírok gondozatlan,
Megint egy temető, 
ahova jutottam . . .  
Lábujjhegyen járok 
fölöttem a bús ég 
hullatja zizegve 
puha szemfödelét. . .

Álmodik alatta 
sok-sok szív, szerető . . .  
Amerre csak járunk, 
a földünk . . .  temető . . .

Hári Márta.

Apró íöriénetelc.
Árváink kössSnik nelc/eJc.../

Somogy déli részéről, Porrogszent- 
királyról két hatalmas vesszőkosár érke
zett győri Árvaházunk címére. Mi van 
benne? — kérdezték kiváncsi gyermek
szemek. — Ki küldte? —• töprengett a 
sok apró emberpalánta. >— Végre a nagy
tiszteletű úr levele megmagyarázta. Meg
írta benne, hogy az iskolai kisgyülekezet 
előtt beszélt az Árvaházunkról, meg a 
porrogszentkirályi almatermésről s a 
gyerekek a testvérszeretettől s felelős
ségtől indíttatva a hívek között alma- és 
gesztenyegyüjtést rendeztek. A gyűjtés 
eredményeként íme 100 kiló gyümölcsöt 
az árvák részére vasútra adtak!

Porrogszentkirályi gyerekek, az ár
váink köszönik ezt nektek! Sohasem fe
lejtik el, hogy rájuk gondoltatok; abból, 
amit Isten adott, szívesen adtatok. Áld
jon meg az Isten érte!

Cegfobb bixonyitvány.
Egy fiatal gyerek állt egyik kikötő

ben a hajóskapitány elé s kérte, fogadja 
fel hajósinasnak.

— Miért? — kérdezi a kapitány.
— Hogy szegény özvegy édesanyám

nak pénzt küld hessek. Nem akarom, hogy 
éhen haljon — hangzott a válasz.

Tetszett a fiú  a kapitánynak. Elhatá
rozta, hogy fölveszi. A bizonyítványát 
kérte.

— Nincs bizonyítványom — szólt a 
fiú szomorúan.

— Akkor nem vihetlek magammal — 
mondta a kapitány.

A fiú felvette kis batyuját s már el 
akart köszönni.

— Mi van a batyudban? — kérdezi 
a kapitány.

— A ruhám, meg a Bibliám.
— Neked van Bibliád? — s ezzel el

kérte, forgatni kezdte s az első oldalon 
ezt olvasta: „Szorgalma és jó magavise
leté jutalmául. . . "

— Ez a legjobb bizonyítvány! — szólt 
a kapitány s m indjárt szolgálatába fo 
gadta a fiút.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T

A  te h ited  m eg ta rt té g e d !

November 3. — Erőben. Ezs. 40:31. 
Nem a testi erőről van itt szó, hanem 
az életküzdelemhez szükséges bátorság
ról és bizakodásról. Azt Ígéri az Ür, 
hogy akik őbenne bíznak, azoknak ereje 
nemcsak hogy nem fogy el, hanem meg
megújul. Atnint a saskeselyű maga alatt 
hagyva a földet, tiszta levegőrétegekbe 
száll és napfényben fürdik, úgy száll a 
hívő ember lelke közel Istenhez és meg- 
acélosodik az Ő erejében. Csoda-e hát, 
hogy nem ismeri azt a halálos fáradt
ságot, amely oly sokszor bénítja meg a 
hitetlenek lelkét?

November 4. — Örömben. Jak 1:17. 
Az örömre szükségünk van. Sívár kő
rengetegben élkomorodik a vándor lel
ke, virágos réten derűs lélekkel megy 
át. Földi vándorlásunkban az öröm a 
virágnak lelket megvídámító szerepét 
tö lti be. Ezért kegyelmesen meg is aján
dékoz Isten mindenkit kisebb-nagyobb 
örömökkel. Ezek azonban azzal a ve
széllyel járnak, hogy elbizakodottá te
szik az embert, esetleg elvonják az 
örökkévaló világra való figyeléstől. Eb
ben a veszélyben az a tudat őrzi és tartja 
meg az embert, hogy minden adomány 
csak annál hűségesebb szolgálatra köte
lez Istennel szemben.

November 5. — Bánatban. Róm 8 : 28. 
Az örömnél is sokkal nagyobb veszélyt 
jelent a számunkra a bánat. Nemcsak 
azért, mert irtózunk minden szenvedés
től, hanem talán még inkább azért, mert 
egy-egy veszteség, egy-egy csapás tel
jes érthetetlenségével döbbent meg. Nem 
is tudjuk összeegyeztetni Isten szerete- 
tével, amellyel biztatása szerint körül
vesz. A csalódástól, keserűségtől, Isten 
ellen való lázadozástól ilyenkor csak a 
feltétlen hit óvhat meg. Az a megingat
hatatlan bizakodás, „tudás“ , hogy Isten 
minden végzése valamiképen javunkat, 
üdvösségünket szolgálja.

November 6. — Betegségben. Jak. 
5 : 14—15. Olyan Ígéretről van it t  szó, 
amelyet semmiképen sem veszünk elég 
komolyan. Rendesen sokkal inkább bí
zunk orvosban és patikaszerben, mint a 
betegágyon és akörül mondott imádság 
erejében. Pedig it t  egyszerűen tényként 
állapítja meg az Ige, hogy a hitből való 
imádság megtartja a beteget és az Ür 
felsegíti őt. A hangsúly azon van, hogy 
a hitből mondott imádságnak van ereje. 
De hangsúlyozza az apostol azt is, hogy 
kérjük a mások, a „gyülekezet vénei
nek“ , a kipróbált hitű keresztyéneknek 
imádságát is.

November 7. — Kísértésben. 1. Kor. 
10 :13. Kísértést jelent a számunkra az 
öröm, még inkább pedig a bánat és a 
betegség is, általában mindenféle szen
vedés. Az első elbizakodottságra, a töb
bi pedig Isten iránti bizalmatlanságra 
csábít. De kísértésbe kerülünk mindany- 
nyiszor, valahányszor rossz példa, k i
mondott csábítás, vagy a szívünkben lap
pangó hajlamok Isten parancsolatainak 
a megszegésére késztetnek. Ez a körü l
mény ne ejtsen kétségbe, bűnös emberi 
mivoltunkból következik. A kiszolgálta
tottságtól azonban megóvhat a hit, hogy 
Isten vigyáz reánk és segít harcunkban.
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November 8. — Szeretetben. I. Ján. 
3:14— 18. A bűnök között, amelyekre 
kísértetünk, előkelő előkelő helyet fog
lalnak el az embertársaink ellen, más 
szóval, a szeretet ellen való vétek. Pedig 
saját tapasztalatból tudhatnók, mennyire 
fájnak ezek a vétkek áldozataiknak. 
Mégsem óvhat meg tőlük semmiféle jó
szándék. Túlságos mértékben rabjai va
gyunk az önzésnek. Egyedül a hit, az 
Istenhez való ragaszkodás tehet bennün
ket a szeretet embereivé. A hitben döb
benünk reá, hogy a szeretetlen élet meg 
sem érdemli az „élet“ nevét. És Istentől 
tanuljuk meg, hogy az igazi szeretet 
áldozatkészség.

November 9. — Hálában. Zsolt. 100. 
Minél erősebb a hitünk, minél inkább 
élünk Istenben és figyelünk az Ő cso
dálatos tetteire a magunk életében is, 
annál inkább látjuk meg, mennyi okunk 
is van a hálaadásra. Ezzel együtt pedig 
elsajátítjuk az igazán boldog élet titkát, 
Mert ha elismerjük, hogy van okunk a 
hálára, elégedettek is leszünk. Nem si
ratjuk azt, amit elveszítettünk, vagy amit 
nem kaptunk meg, hanem megbecsüljük, 
amit magunkénak mondhatunk. A sok 
elégedetlen ember között bizony mosoly
gós arccal járhatunk, mivel az Ür lege
lőjének juhai vagyunk, akinek hűsége 
örökkévaló.

Budaker Oszkár.

K A R C O L A T O K

Kössön fés ríil.
A köszöntés eredetileg áldás, 

tehát imádság volt. Mikor az Ür 
Jézus husvét után így köszönti ta
nítványait: ,.Békesség néktek!" — 
akkor megáldotta őket.

S mivé lett nálunk a köszöntés! 
Legjobb esetben lélektelen szokás, 
udvariassági szólam, — nem egy
szer értelmetlen ostobaság.

Lássunk néhány kirívó köszön
tést.

„ P á l " Gyerekeknél elnézhető, 
felnőttek ajkán nevetséges dőre
ség.

„K i s z t i h a n dl" Német kö
szöntés, magyar ember nem veszi 
szájára.

„K ez ét c s ó k o l ó  ml" Mond
juk, de nem tesszük, tehát hazu
dunk, mikor mondjuk. Ez a nyu
gatról jött köszöntés is idegen a 
magyar lélektől.

„ A l á z a t o s  t i s z t e l e t e  m'“ 
Üjabban veszedelmesen terjed ez 
a sületlen köszöntés, amelyről — 
őszintén szólva — nem tudom, mi 
akar lenni. Valahányszor hallom, 
merényletet érzek a magyar nyelv 
és lelkűiét ellen. Kerülendő.

„A1 ás s z o l  g á j  a !"  Ez is ide
gen eredetű köszöntés. A magyar 
ember csak Isten előtt alázatos. Az

alázatnak különben is semmi köze 
a szerénységhez, még kevésbbé az 
igazi tisztelethez.

Magyar ember magyarul kö
szön:

„ J ó  n a p o t  k í v á n o k ! "  
„ A d j o n  I s t e n  j ó  n a p o t ! "  
Ez igazi imádság. Ennél jobbat 
nem kívánhatunk.

Egyházi körben természetesen 
szépnek tartjuk a hitvallásszerű 
„Erős vár a mi Istenünk!"-et.

Szabó József.

H E T I  K R Ó N I K A

Az elmúlt hét nagy eseményeinek 
sorát Hitlernek a különböző államok 
vezetőivel való találkozása nyitotta meg. 
H itler előbb Lavallal. majd Franco soa- 
nyol államfővel találkozott. Utána Pe- 
tam francia tábornaggyal tárgyalt. En
nek nyomán megegyezés jött létre a 
német-francia együttműködés tekinteté
ben. H itler legutóbbi tárgyalása Musso- 
linivel volt Firenzében. — Délen az 
görög viszony erős angol befolyás miatt 
annyira kiéleződött, hogy Olaszország 
érdekeinek védelmére az olasz csapatok 
átlépték Görögország határát. Görög
országban kihirdették az ostromállapo
tot, az összes iskolákat bezárták. — 
Jugoszlávia szigorúan k ita rt a semleges
sége mellett. — Anglia bombázásában a 
németek mellett az olaszok légi had
ereje is résztvesz már. — Kormányzónk 
nyitotta meg a visszatért kolozsvári 
egyetemet. Az egyetem díszdoktorává 
avatta Csáky István gróf külügyminisz
tert.

az e g y h á z i  e s z t e n d ő

Szentháromság u. 24 vasárnap.
126. Zsoltár.

Kegyetlen sors a fogság! M ikor el
lenség igáját kell hordani, bűnnek, v i
lágnak, ördögnek, halálnak bilincseiben 
kell szenvedni, milyen kegyetlen sors. 
De van, Aki a bilincseket megtöri, a 
fogságban szenvedőknek szabadulást ad: 
az Isten! Az ige az Isten szabadítása fe
le tti örömnek és boldog hálának a k i
fejezése. Eltölti-e a te szívedet ez az 
öröm és hála? Tapasztaltad-e, milyen 
nagy az Isten szabadítása?!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy a mi Megváltónk bilincstörő, 

foglyokat szabadító Krisztus s a hitünk 
az ö  bűn, halál, pokol feletti diadalából 
fakad.

Hogy a bűnök, szenvedélyek, ördög, 
világ rabságából már sokakat, minket is 
megszabadított.

K ö n y  ő r ö g j  ü n k :

Isten szabadítsa meg azokat, akik 
még raboskodnak, fogságot szenvednek, 
s könnyhnllatással vetnek.

Isten indítson hálaadásra, hogy bol
dogan vall luk: „Hatalmasan cselekedett 
velünk az Ür!“

H Í R E K

D. báró Radvánszky Albert egyete
mes felügyelőt a felsőház újból alelnö- 
kévé választotta meg.

Lelkészavatás Nagyvelegen. D. Ko
vács Sándor a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület püspöke vasárnap avatta 
fel a nagyvelegi evangélikus templom
ban Csernyei József és Görög Tibor 
lelkészjelölteket, Potlhradszky János es
peres, Görög Ernő nagyvelegi, Wei:- 
berger Gusztáv pusztavámi lelkészek 
közreműködésével. A ' ünnep végeztével 
az új községháza tanácstermében át 
adták D. Kovács Sándor püspöknek. 
Nagyveleg község szülöttjének a dísz
polgári oklevelet. C?ermann - Antal, a 
móri választókerület országgyűlési kép • 
viselője, dr. Varsányi István a gyüleke
zet másodfelügyelője és Stettner M á
tyás a község jegyzője köszöntötte a 
püspököt, ki meghatva köszönte meg a 
kitüntetést.

Tanító-iktatás. A s á r s z e n t m i k l ó s i  
evangélikus gyülekezet megválasztott 
kántortanltóját Fekete Sándort, ok tó 
ber 6-án iktatta be hivatalába dr. Schlitl 
Gyula tanügyi esperes. — A g y ő r s z e -  
me r e i  evangélikus egyházközség októ 
bér 20-án iktatta be állásába Czéli 
Sándor egyhangúlag megválasztott kán
tortanítóját.

1000 pengős adomány. D. Raffay 
Sándor püspökhöz a sárszentmiklósi te 
lepítés céljára egy névtelen adakozó 
1000 pengős .adományát juttatta.

Testvéregyházak. A pesti magvai 
egyházközség a visszatért Nagybánya, a 
győri egyházközség a visszatért Nagy
károly egyházközséget testvéregyházzá 
fogadta és évi segélyt szavazott meg 
fenntartására.

Reformációi emlékünnepélyt rende
zett a Magyar Királyi Erzsébet Tudo
mányegyetem Evangélikus Hittudomá 
nyi Karának tanári testületé október
31-én, amelyen megemlékezett Károlyi 
Gáspár 350 éves bibliafordításáról.

Budapest-Kelenföld. A budapest-ke- 
lenföldi evangélikus és református egy
házközségek október 31-én reformációi 
ünnepélyt rendeztek a közös múlt em - 
lékére és a testvéri jelen ápolására. 
Művészi számok keretében A magyai 
Biblia keletkezése címen Szántó Róbert 
evangélikus lelkész előadást tartott.

Evangélikus napokat rendezett az 
Országos Luther-Szövetség a székesfe
hérvári evangélikus gyülekezetben ok
tóber hó 30-;';n és 31 -én, melyen az 
ifjúság, presbiterek, felnőttek részére 
tartottak előadásokat.

A Kispesti Ifjúság harmadik esté
lyét november 3-án rendezi a kispesti 
református kultúrházban. A műsor k i
emelkedő pontja D. Kovács Sándor 
püspök előadása: Károlyi bibliafordítása
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címen. — Negyedik estjét a Kispesti 
Evangélikus Nőegyesülettel együtt no
vember 17-én rendezi a leánypolgári 
tornatermében az „Erdélyért“ mozga
lom javára, amikor előadást tart vitéz 
Ír. Bodor Aladár, közreműködnek özv. 

Petress Gyuláné, özv. dr. Germán Lász- 
lóné, Eberhardt Kató.

Szentetornya. Október 'il-én vallá
sos ünnepély volt. Az ünnepi beszédet 
•Ír. Székács István felügyi ő mondotta. 
Szavaltak: Szokolai Margit, Szokolai
István és Fekete Juliska. Énekelt az 
énekkar. Zeneszámot adott elő vitéz Ko
vács Ernő tanító.

Bőnyrétalap. Október 27-én ifjúsági 
délután volt a bőnyi és a banai ifjúság 
részére. A templomban igehirdetés és 
i bibliáról szóló előad és után az isko
lateremben régi ének k tanulására és 
/ersek megismerésére gyűltek össze a 
fiatalok. Ittzés Mihály a győri egyház- 
negye ifjúsági megbízottja és Wagner 
Aurél az EK1E dunántúli titkára szol
gáltak.

Egyetemes közgyűlés. Országos 
evangélikus egyházunk ezévi közgyűlése 
november 8-án, délelőtt fél 10 órakor 
kezdődik a Deák-téri leánygimnázium 
' ‘sztermében. Előző napol on a külön
böző bizottságok üléseznek. Az Egye- 
temes Gyámintézet november 7-én déli 
12 órakor, az Oiszágos Luther-Szövet- 
ség ugyanaznap délután 4 órakor tartja  
közgyűlését a leánygimnázium díszter
mében. November 7-én este 6 órakor a 
Deák-téri templomban vallásos est. No
vember 8-án délelőtt 9 órakor közgyű
lést megnyitó gyámintézeti istentisztelet 
a Deák-téri templomban.

Ifjúsági Missziói Intézet. (Népfő
iskola.) Október 27-én, vasál nap ta rto t
ta a leányok számára rendezett egy hó
napos tanfolyam záró vizsgáját. Igazga
tóságunk tig ja i, a Táj- és Népkutató 
kiszállott munkásai, a falubeli érdeklő
dők nagy figyelemmel hallgatták leá
nyainkat, kik tárgyanként beszámoltak 
a végzett anyagról. Este meghitt be
szélgetésben tö ltötték az együttlét utol- 
• ó óráit és hétfőn reggel úrvacsoravétel 
ut.ín szél szélledt a kis csapat, mely egy 
hónapig növekedhetett hitben, a ma
gyarság szeretetében és a földhöz való 
ragaszkodásban. — Október 20-áu inté
zetünk falai között rendezte a pesti 
felső egyházmegye körzeti leánykonfe- 
renciá jit több mint 300 résztvevővel. — 
November 1—2-én a népfőiskola végzett 
növendékei testvéri találkozóra gyűlnek 
össze. — November 3-án körzeti fiú- 
konferenciára várja a pesti felső egy- 
liáznu gye a környező gyülekezetek i f 
júságát. — November 3-án tartja meg
nyitóját az orosházi népfőiskola. — A 
larcs.ii intézet pedig november 4-én 
kezdi meg munkáját a harmadik fiú- 
lanfi lyammal.

Átszervezték aszódi gazdasági leány
iskolánkat. Az eddigi egy éves iskola 
két éves lesz s a középiskola négy, vagy 
nyolc osztályát végzett leányaink szá
mára ház.iasszonyképző intézetté válik. 
Elméleti, de főleg gyakorlati úton: ház- 
tartá .ani, gazdasági, konyha-, virág-, 
gyümölcskertészeti, szabás, varrás, ké
zimunka, főzés stb. ismereteit tanítja. 
Az iskolához Görög Lenkét hívták meg 
; an úrnőnek a nádudvari gazdasági isko
lától.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Béthel. Németországnak, egyben az 
egész világnak leghatalmasabb szeretet- 
intézménye. Epileptikus betegekről gon
doskodik először. Hatalmas fejlődést 
vesz 1872-től, mikor Bodelschwingh ve
szi át az intézmény vezetését. Alapelve 
volt: „A munka a betegek legjobb or
vossága.“ Műhelyeket rendez be, ahol 
a betegek, amennyit tudnak, dolgoznak. 
Az ápolást diakonisszák és diakónusok 
végzik. Lassan egész várossá nőtt Bé
thel. A legkülönbözőbb betegséggel ke
resik föl bel- és külföldről egyaránt. A 
világháború alatt 39.000 sebesültet ápol
tak itt. Legutóbbi jelentés szerint 1939- 
ben 2335 epileptikust, 1470 kedélybete
get, 1078 idegbeteget, 557 alkoholistát,
508 serdülőt, 1061 otthontalant, 361 öre
get, 9154 testibeteget, 6478 látogatót,
1977 vendéget, 392 intézeti növendéket,
összesen 25.371 személyt ápoltak, illetve 
gondoztak. Az ápoláshoz 2043 diako
nisszájuk, 503 diakónusuk van. Bethelt 
szeptember 19-én az angolok bombáz
ták. 12 személy meghalt, 10 gyermek 
megsebesült. A halottak temetésekor 
Bodelschwingh Mk. 5:46. alapján hir
dette az igét. „Ne félj, csak h igy j!“

K Ü L Ö N F É L É K

Hadikölcsönkötvények értékesítése.
A pénzügyminiszter bejelentette a kép
viselőházban, hogy törvényjavaslatot ké
szít a világháborús hadikölcsönkötvé
nyek valorizálásáról.

A románok letartóztatták Beck volt 
lengyel külügyminisztert.

Telepítés. A minisztérium telepítési 
osztálya Moson megyébe 32 hajdúbö
szörményi családot telepített át. 4—5 
holdas törpebirtokuk helyett 15—20 hol
das kisbirtokot kapnak. Egy-egy csa
ládban 5—11 gyermek van.

Az első fagyhalál. Kolozsvárott az 
utcán holtan találtak egy iparost. A 
rendőrorvos megállapította, hogy meg
fagyott. A háromszéki medencében rend
kívül hidegre fordult az időjárás. Há
romszék vármegyében leesett az első hó.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Születés. Bokor Kálmánt és feleségét, 
Kiss Lídiát a jó Isten leánygyermekkel 
áldotta meg, aki a szent keresztségben 
M á r t a  E s z t e r  K a r o l i n  nevet nyerte. 
— Szabady József miskolci máv. s. tisz
tet és feleségét, Naász Erzsébetet az Is
ten fiúgyermekkel áldotta meg, ki a ke
resztségben J ó z s e f  H e n r i k  I s t ván  
nevet nyerte.

Esküvő. N a g y s z e b e n y  Gabi  és 
Sz ék e l y  L ó r á n t  m. kir. főhadnagy 
október 26-án tartották esküvőjüket a 
pécsi evangélikus templomban. — P r i -  
b e l s z k y  M i h á l y  kondorosi lelkész és 
B e n c z ú r  E r z s é b e t  oki. tanítónő ok
tóber 16-án tartották esküvőjüket a 
szarvasi evangélikus ótemplomban. Az 
esketést a menyasszony testvérbátyja 
Benczúr Zoltán végezte.

Halálozás, ö z v .  Kov ác s i c s  M i 
h á l y  né sz. Glaser Katalin életének 79. 
évében, október 18-án elhunyt. Benne 
Sipos Andrásné és Szántó Róbertné 
édesanyját gyászolja. — C s i l l a g  F e 
r enc  őriszentpéteri missziói lelkész vá
ratlanul elhunyt. — Pá l i  Sánd o r  ke- 
menesmihályfai gyülekezet presbitere, 
lapunk buzgó olvasója október 22-én, 
64 éves korában elhunyt. — Feltáma
dunk!

S n  uagvol? a fe ltám adás és az  
é le t: a l?i l;ís z  én bennem, ha m eg
h a l is , é l;

Ss ahi csah él és h isz  én ben
nem, soha meg nem  hal.

J{iszed-e ezt ?

Sán. er>. 11: 2 5 -2 6 . v.

M A G Y A R  G A Z D A

Az idei termés. Búzából gyenge-kö
zepes, 20,675.000 q-ra becsülhető. — Ha
sonló a helyzet a rozsnál is. A termés
7.241.000 q. Az őszi árpa termése gyen
ge: 732.000 q; a tavaszi árpáé jó köze
pes: 6,199.000 q. A zabtermés minőségre 
a sok eső miatt romlott, mennyiségre 
jó-közepes: 4,343.000 q. — Igen jó ter
més várható burgonyából is: 34,413.000 
q. Igen jó a cukorrépa termés:
17.582.000 q. — Jó termést várnak ta
karmányrépából is.

Tilos az üszőborjú vágás a föld- 
mívelésügyi miniszter rendelete szerint, 
— ha a borjú egy évesnél fiatalabb, — 
Dunántúlon, Felvidéken és Kárpátalján.

Sertésárak: la uradalmi 160, la öreg
sertés 148, I la. öreg sertés 142, angol 
tőkesertés 152 fillé r kilónkénti élősúly
ban.

Terményárak: Búza 23.40, rozs 19.40, 
árpa 19.70—26.35, zab 21.50, kukorica 
15.20 pengő mázsánként.

>s>--  c ̂

Hasznos tudnivalók.
Tea hazai növényekből. Mivel a kínai 

tea nagyon drága, ajánlatos hazai nö
vényekből teát készíteni. Vegyünk 100 
gr. frissen szedett málna levelet, 200 gr. 
feketeszeder levelet, 200 gr. rib iz li le
velet és 100 gr. kökénylevelet. A levele
ket egy halomban összekeverjük és 2—3 
napig fonnyasztjuk, azután kis len- vagy 
tüllzsákba téve, 30 percig vízgőz fö lö tt 
gőzöljük. Utána a zsákot két deszka 
közé helyezzük és kővel vagy téglával 
erősen lepréseljük és így hagyjuk 12 
órán át erjedni. Az erjesztés műve
letét 2—3-szor ismételjük. Ezután gyor
san megszárítjuk s állandóan forgatjuk. 
Szín és íz tekintetében a csalódásig ha
sonló teát kapunk, mint a kínai tea! 
— Az utóbbi időben élvezeti teának so
kan isszák a szárított csipkebogyó teát 
is. — Kitűnő és vitamindús teát ad a 
szárított almahéjből készült tea. — 
Mondani se kell, hogy nagyon jó  a 
hársfa-tea is.
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A HARANGSZÓ tulajdonát képező
győri B A R O S S -N Y O M D A  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú js á g o l .  
K ö n y v e l ,  vagy bármely n y o m t a t v á n  y t .

A zöldség megfőzése. A zöldségnek 
levesben és főzelékben való felhaszná
lása alkalmával nagy hibát követnek el 
azáltal, hogy túlságosan megfőzik. A 
zöldség akkor van helyesen főzve, hogy 
ha nem éppen rágós, azonban a foggal 
harapni kell. Az ilyen állapotú zöldség 
a legegészségesebb a szervezetre.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
Többeknek. Reformációi ünnepi 

számból — késői rendelés miatt, — 
már nem tudunk küldeni. — Sz. F. 
Sárszentmiklós. Versei nem ütik meg a 
mértéket. Nem elég valamit egyszerűen 
leírni, hogy vers legyen. A versíráshoz 
tehetség kell. Kérdésére, hogy érde
mes-e ilyen dolgokkal foglalkoznia, 
őszintén megírjuk, hogy nem! — D. J. 
Budapest. Versét nem közölhetjük. — 
Mezőlak, Veszprém, Fancsal, Siklós. 
Mivel a reformációi szám elfogyott, a 
kért példányokat a következő számból 
küldjük.

J Ó  K Ö N Y V E K
Megjelent a Vizsolyi Biblia Előszava.

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség 
a Vizsolyi Biblia megjelenésének 350. 
évfordulója alkalmából az ez évi Pro
testáns Napokra Ízléses kötetben kiadta 
Károlyi Gáspár Bibliájának eredeti elő
szavát. A könyvhöz dr. Incze Gábor 
írt bevezetőt. A kötet pergamen papí
ron az eredeti Biblia facsimiléjét viseli. 
Ára 50 fillér. Kapható a Protestáns Na
pok ünnepségeinek helyiségeiben, vala
mint a könyvkereskedésekben. Külön is 
megrendelhető az Országos Bethlen 
Gábor Szövetségnél Budapest, IV., Sem- 
melweis-u. 17.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adományok folytak be :

Nagy Mihály Beled, Szabó Béla Szé- 
csény, Széli Kálmán Meszlen, özv. Kuszy 
Dánielné Rákoskeresztúr, Ritter Sándor 
Győr, Szegvári György Nagykanizsa, 
özv. Jobbágyi Józsefné Zalaszentgrót, 
ifj. Pethő Ferenc Kemenespálfa, Farádi 
Mihály Bököd, Schrődl Gyula Kőszeg, 
Vida Sámuel Magyargencs, Szabó Károly 
Celldömölk, Komjáthy János Győr, Si
mán Bözsi Aranyod, Adorján Vilmos, 
Szombathely, Mód Jolán Nagysimonyi, 
özv. Schneider Lajosné Esztergom, Mak
ker István Ujmalomsok, Füzesi János 
Rákoskeresztúr, Pesti József Sárszent- 
Iőrinc, Kovács József Sikátor, Vida Gyu
la Kapolcs, Gilincsek Péterné Révfülöp, 
Lantai Sándor, Várpalota, Köv Tóth Jó
zsef Lébény, Nagygyőr Lászlóné Tápió- 
szele 1D—10 fillér. — Anders Hugó Köt
ésé, Csitkey József Székesfehérvár, Rosta 
Gy. Ferenc Kemenespálfa, Simán István 
Zalaistvánd, Szakács János Pápa, özv. 
Szabó Dánielné Ujmalomsok, Fóris Sán-

dorné Pápa, Fráner Imre Kőszeg, Ne
mes Károly Boba, özv. Fodor Antalné 
Tokorcs, Szombathy Józsefné Siófok, j 
özv. Kiss Ferencné Gödöllő, Horváth 
Erzsébet Budapest, Borbély József Szom
bathely, özv. Farkas Jánosné Bezi, E r
härt Károly Csáford-hegy, Bazsó Ferenc 
Pápa, Reidinger Konrád Dombóvár, Ko
vács Ilona Bánszállás, Rohony Pál Bat- 
tonya, özv. Farkas Antalné Körmend, 
özv. Balázs Istvánná Gyón, Zwiefel Já
nos Körmend, Hetényi Mihály Kunszent- 
márton, Borbély János Szombathely, Si
mon Mihály Tét, Lugosi Imréné Szent- 
gothárd, Horváth Erzsébet Budapest, 
Mendel Károlyné Rábabogyoszló, Finta 
Kálmán Győr, Csicsel János Mezőtúr, 
Zsiray István Ujmalomsok, Botyánszky 
Jánosné Mezőtúr, Herman László V ár
palota, Mihátsi Pál Ostffyasszonyfa, id. 
Nits Pál Győr, Molnár István O stffy
asszonyfa, Schmikli Gizella Győr, Dr. v. 
Nagy Miklós Szombathely, Baltazár Já
nos Jolsva, Litanszki János Kiskőrös, 
Haás Gézáné Győr 20—20 fillér. — Bo
kor János Hegyfalu, Kalmár Ilona Oros
háza, Páli Etelka Bpest, Plézer György 
Pestszlőrinc, Schmiedt Györgyné Győr, 
Szalay Ferenc Martonfa, Kovács Irma 
Győr, Holczhammer Bözsi Bősárkány, 
Németh József Nyíregyháza, Strokay 
László Edve, özv. Mészáros István, Pók
fa, Nagy Lajosné Szombathely, Ágoston 
János Szombathely, Illés Pál Marcalger- 
gelyi, Dömötör Lászlóné Szeremle, Vida 
István Mihályi, Németh Ferenc Budafok, 
Finta Imre Komárom, Mészáros Mihály 
Répcelak, Gere Lidia Farád, özv. Pálfy 
Józsefné Tét 22—22 fillér. — Bánfalvi 
Ignác Nagykanizsa, Ritter Imre Győr, 
Svendor Zsigmond Zalaistvánd, Döbrösi 
Horváth Ferenc Lőcs, dr. Bányai Béláné 
Várpalota, Németh Lajos Lébény 30—30 
fillér. — özv. Pálfy Józsefné Tét, Bokor 
István Uraiújfalu, Szabó Rózsa Uraiúj- 
falu 34—34 fillér.

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét. . ^

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÖLET1 EGYESÜLETET felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek 
a Jóléti Eiryesttletre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehórhajó-u. 
8—10 (Ev. bérház.) Telefon : 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben ni eg óitól t i i  
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg 
felelő javadalmazással tagszerzóket. hölgyeket fa

Házmesteri állást keres 38 éves evan
gélikus családos fé rfi óvadék ellenében, 
Pestre vagy vidékre. Cím: válaszbélyeg 
ellenében a kiadóban. 2—2

Se át készitményü útitáskák, mti- 
tashuk, pénztárcák, levetlarcuk,ukta 

-  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
i, választékban és a legolcsóbb at ban

M U T H - n á í
G y ő r ,  B a r o s s u l  z.

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra hivatkozva 5 %  kedvezményt kap.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

12—26

fffitÁCftT,
K © S 3 E # I & U T

___ legolcsóbban

S T I X I É o t é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a »Harangszó*-ra
HvjdV-'tilt, 10 a/o engedm ényt kap’

„Erdély“ javára 2 pengős árban, az 
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KI Isten gyermeke ?
. . .  azt, aki hozzám jő semmiképpen 

ki nem vetem.
János 6, 37.

Az a leírása Isten gyermekeinek, amelyet itt 
kapunk, nagyon világos és nagyon mély.

Te, aki nem vagy bizonyos felőle, Isten gyermeke 
vagy-e, figyelj ide, mert itt megtudhatod, melyek 
Isten gyermekének legvilágosabb ismertető jelei. 
Isten gyermeke az olyan ember, aki Jézushoz megy. 
Az olyan ember, aki nemcsak valahová megy, ha
nem Jézushoz megy. Nap-nap mellett, sőt minden 
alkalommal, ahányszor csak meggyőzi lelkiismerete 
afelől, hogy vétkezett.

Itt van a tulajdonképpeni különbség a megtért 
és a meg nem tért ember között. Mind a ketten bű
nösök. S mindkettőt meggyőzi Isten Lelke a bűne 
felől. A megtéretlen azonban eltávolodik Istentől a 
maga bűnével. A megtért viszont Istenhez megy vele.

De nem mindig könnyű Isten gyermeke számára, 
hogy Jézushoz menjen a maga bűnével. Akkor sem 
vo lt könnyű, amikor először kellett ezt megtennie, 
de még keservesebb, amikor nap-nap mellett meg

kell ezt cselekednie. És ha az evangélium nem bátorí
taná a maga vigasztalásával, nem is merné megtenni, 
annyira el van csüggedve néha.

Ezért halld meg ma is az evangéliumot, Isten 
kedves gyermeke! így hangzik az ma: „azt, aki hoz
zám jő, semmiképpen ki nem vetem.“ Semmiképpen. 
Amíg odamész hozzá és megvallod nap-nap mellett 
való vétkezéseidet és mulasztásaidat, addig Isten 
gyermeke vagy.

Ne aggodalmaskodjál amiatt, hogy a bűn fo ly 
vást a sarkadban van!

Még nem bocsáttattál el a kegyelem nagy ispo
tályából. Ha visszaesel nyavalyádba, csak kiálts nagy 
és jó  orvosodhoz! S emlékezzél szavára: „Nem az 
egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a 
betegeknek.“

Csak bátran! Kevés idő és el fogsz bocsáttatni 
az ispotályból. Ezt a szolgálatot is a halál teszi neked. 
Csak akkor gyógyul meg a lelked teljesen. S akkor 
aztán az egész örökkévalóságon át soha nem fogod 
megszomorítani Megváltódat.

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A z evan g é liku s  keresztyén  tem plom i tízp arancso la ta .
1. A templomot rendszeresen lá

togasd. Legalább minden vasárnap 
és minden ünnepnap egyszer légy 
ott. A templom Isten háza, ahol 
az övéit állandóan és tervszerűen 
táplálja mennyei eledellel. Az egy
házi esztendő, az ünnepek sorrend
je is kötelez erre. Ha egy vasár
napot kihagysz, már kiesett egy 
láncszem a lelki életedből.

2. A templomban pontosnak kell 
lenned. Nincsen kellemetlenebb és 
bosszantóbb a testvéreid számára, 
mint a későn érkezésed és az, hogy 
az utolsó ének befejezése előtt el
mégy. Ha már későn jössz, ülj le 
az ajtó közelében és ne kipegj- 
kopogj akkor, amikor más énekel, 
imádkozik és az igére figyel. Ha 
idejében érkezel hagyd üresen az 
a jtó  körüli padokat.

3. A templomba megüresített, 
de hívő szívvel menj. Ne a mun
kádra gondoljál, hanem arra, hogy 
milyen erőtelen vagy hozzá. Ne 
az erényeidet gyüjtsd csokorba, 
hanem a bűneidet rakd le Isten 
lába elé. Ne csodát és jeleket vár
já l a templomban, hanem Isten ne
ked szóló üzenetéért imádkozzál: 
igéjéért és Szent Leikéért.

4. A templomban is imádkozzál. 
Bemenet, kijövet necsak a kala
podba nézz és fejedet meghajtva 
kulcsold imádságra kezedet, ha
nem mondjál valóban is imádsá
got. Kezd az Atya, Fiú, Szent Lé
lek Isten nevében és fejezd be a 
dicsőségmondással. A lelkész 
imádságát mondd vele áhítatos és 
hívő szívvel. A. Hitvallást és a

Miatyánkot fennhangon kellene 
együttmondanod a lelkésszel!

5. A templomban a gyülekezet
tel együtt énekeljél. Az egyházi 
éneknek énekelt imádságnak kell 
lennie. A bűnbánati éneket egész 
halkan, a dicséretet boldog örven
dezéssel kell énekelned. Éktelen 
dolog tehát, ha túlkiabálod a gyü
lekezetei, de viszont hallgatnod 
annyit jelent, hogy a templom elő
kelő különce akarsz lenni, nem 
vállalod a gyülekezettel a közös
séget. Ha nincsen hallásod, olvasd 
magadban az éneket. Csak a saját 
énekeskönyveddel vagy jó  temp
lomos evangélikus.

6. A templomi zenét vedd úgy, 
mint lelked előkészítőjét. Az or
gonazene, vagy énekkar nem a be
széded, a köhögésed, a lépteid
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takarója akar lenni. Nagyon tu
datlan vagy a templomos élet te
rén, ha nem hagyod magadat imád
kozó lélekkel az egyházi zene 
szárnyaira.

7. A templomban az igét és an
nak hirdetését, a prédikációt úgy 
hallgasd, mint Isten beszédét. Fe
szült figyelemmel hallgasd a bib
liából felolvasott igét, mert az a 
veleje a prédikációnak. A prédi
káció értékét nem te szabod meg, 
hanem az ige, mely mindig a meg
feszített, de feltámadott Krisztusra 
mutat. Erre figyelj és ezt ragadd 
meg.

8. A templomban gyütsd össze 
Istennek neked, személy szerint 
szóló üzenetét. Isten mindig aján
dékot és táplálékot ad a templom
ban a te lelkednek. Ha bánatod 
van, megvigasztal, ha örömöd 
van, megáld, ha erőtelen vagy, 
megerősít, ha fenn hordod fejedet, 
megaláz. Ige, imádság, ének m in,í 
ezért van.

9. A templomba hívjál és ve
zess el mindenkit, akit rád bízott az 
Isten. Nagyon visszás dolog, hogy 
gyermekeid, vagy testvéreid, amint 
kikerültek az iskola fegyelme alól, 
elkerülik a templomot. Ha meg 
éppen gyülekezeti vezető, presbi
ter vagy, akkor meg éppen szent 
kötelességed a jó  példaadás és a 
hívogatás.

10. A templomot ne tekintsd ön
célnak, mert az szolgálat. Neked

szolgál a legtöbbet, de rajtad ke
resztül a családodnak, a munkád
nak, a községednek és a nemzeted
nek. Az egyház Urának az lesz a 
legnagyobb öröme, ha elfogadod, 
amit ő ad és ha tovább adod mint 
Isten tanítványa, hogy te is áldás 
lehess!

(Olvasd a Kis Kátéból a harma
dik parancsolat magyarázatát!)

Ittzés Mihály.

G usztáv Adolf 
legszebb képe.

(Részlet Ziermann Lajos az Egyetemes Gnsztáv 
Adóit Gyáminlézet e. elnökének évi jelentéséből.)

A dunántúli egyházkerület Gusztáv 
Adolf Gyámintézete ezidén Pápán, bol
dogemlékű Gyurátz Ferenc püspök gyü
lekezetében tartotta jó l látogatott évi 
közgyűlését. A gyűlésterem falait a gyü
lekezet jóltevőinek képe díszítette. A 
jóltevők sorát az egyik oldalon Dr. Lu
ther Márton arcképe, a másik oldalon 
Gusztáv Adolf képe nyitotta meg. A ké
pek ugyan nem a legsikerültebbek, de 
azért örültem, hogy a pápai gyülekezet 
a jóltevők legelejére Luther Márton és 
Gusztáv Adolf képét helyezte. Különö
sen örültem, hogy o tt láttam Gusztáv 
Adolf képét is. Hiszen csak kevés gyü
lekezetünkben látható annak az izig- 
vérig evangélikus-lutheránus hősnek 
arcképe, aki sohasem tette a vallást a 
politika szolgájává s aki életét áldozta 
fel az ő barátaiért. Pedig Luther képe 
mellé mindenütt oda kellene helyezni 
Gusztáv Adolf képét is. Gusztáv Adolf

képe alá meg oda kellene írni azt a 
jeligét, mely a Gusztáv Adolf emlék
talléron olvasható: „Fidei verae et sin- 
cerae religionis Lutheranae defensor.“ 
„Az igazi hitnek s a tiszta lutheri val
lásnak védelmezője.“

A harminc éves háború első felében 
leverték a pfalzi választó fejedelmet: V. 
Frigyest, a „té li k irá ly t“ s az unió ve
zérét Mansfeld Ernőt, s IV. Keresztély 
dán királyt. Az egyet nem értő német 
fejedelmek tehetetlenek voltak. Az an
gol király cserben hagyta az evangéli
kusokat, akiknek ügye már teljesen el
veszettnek látszott. S ime ekkor a sze
gény s a hosszú háborúkban teljesen k i
merült, alig 2 millió lelket számláló 
svéd nép királya, Gusztáv Adolf kije
lenti a birodalmi gyűlésen, hogy Isten 
és ember előtti felelőssége tudatában 
nem hagyhatja cserben szövetségeseit s 
hittestvéreit. „Nemcsak minden jószá
gunk, nemcsak Svédország nemzeti ön
állósága forog kockán, hanem a múló 
javaknál felettébb drága kincs, mind
nyájunk evangélikus hite. Hitünket véd
jük  meg akkor, amikor az ellenséggel 
felvesszük a harcot. Ennek előtte a val
lási üldözések csak részlegesek voltak. 
Most odáig jutottunk, hogy az üldözés 
általános lett. Németországban minden 
le van igázva, Dániában sok minden el
veszett, Lengyelországban alig beszél
hetünk már evangélikusokról és nem 
sokkal különben áll az evangélium ügye 
másutt sem. Egyszóval: ellenfeleink v i
rágoznak, barátaink nagy része meg 
nyomorúságosán tönkrement. Vallásgya
korlatuk szabadságlevelét széttépték. 
Kiűzték őket házukból, hazájukból, el
vették szabadságukat, jogaikat. Akik a 
fegyver elől elmenekültek, a legnagyobb 
nyomorúságba kerültek. A nagy világ
ban bolyongnak s szenvednek. Felesé
güket, gyermekeiket más hitre és isten- 
tiszteletre kényszerítik. Súlyos gondok 
és kétségbeesések közt fejezik be éle-

Kerekes Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény. 48

Irta: M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

Egy verőfényes májusi délben, éppen harangoztak a 
káptalan templomban, Ákos rontott be Gyurkához.

— Láttad mi épül a Haltéren?
Gyurka kérdően nézett rá.
— Gyere, nézd meg magad.
Köszönés nélkül rohantak a városháza előtt nyíló térre. 

Négyoldalról emeletes házakkal kerítve, nagy kockakövekkel 
rakott sivárságában inkább tágas udvarnak látszott. Most a 
szokásos sátrak eltakarodtak a falak mellé. Középütt izzadó 
homlokkal ácsok szorgoskodtak. Nagy széles emelvény nőtt 
fel egy-kettőre kezük alatt. Oldalain félelmetes alakú póz
nákat húztak.

— Akasztófák! — ijedt meg a két fiú.
— Minek ácsolják ezt a nagy alkotmányt? — fordult 

Ákos az egyik emberhez.
— Hogy oda akasszanak téged is az eretnek papok 

közé, — förmedt rá az — ha nem lódulsz tüstént.
Mérges nyíllal a szívükben baktattak hazafelé. Hát ezért 

a nagy sürgés-forgás. Ezért kellett nekik Pozsonyba jönniük? 
A végső borzalmas haláltusát nézzék végig!

— Én ezt nem tudom elviselni! — szomorkodott Gyurka 
hazaérve.

— Meglátjuk, hogy mit lehet tenni! — öntött belé 
Franci bácsi lelket. Ez a biztatás nem üres szó volt nála. 
Ebéd után maga köré gyűjtötte vendégeit. Beszélni kezdett 
nekik, de szavait mindig halkabbra fogta, a végén már csak 
suttogott.

— Nem lehet tudni — jegyezte meg —, néha még a 
falaknak is fü leik vannak.

Öt is egészen felvillanyozta a tárgyalás. De az igazi 
változás Gyurkán ment végbe. Szeme szikrázni kezdett, mint 
azelőtt. Tűzbe jö tt. Lelkesült.

Azután titokzatos dolgok történtek. Megállt a betű
szedés. Franci bácsi maga mellé vette Palkót és kiment a 
városba. A tervbe Ágnes nénit is beleavatták. Ágnes asszony 
kimenőt húzott. Ütjára őt Józsi kísérte el. Gyurka meg 
Ákossal szedte nyakába a várost. Zegzugos közökön jutottak 
le a Haltérre, hol a munkálatok már majdnem befejeződtek.

— Holnap lesz a nagy nap — hallották sugdosni.
— Megérdemelné a törvényszék — szorultak ökölbe a 

kezek —, hogy kiseprűzzük innen. Négy éve s ez hozta ránk 
a vészt. Isten keze megint bennünket ér el — zúgolódtak.

A fiúk nem tö ltöttek sok időt itten. Lekanyarodtak a 
Duna partja felé. Ü tjük régi díszes épület előtt v itt el. Hom
lokzatán kissé kopottas írás.

— Mátyás k irá ly  egyetem — lökte oldalba Ákos Gyur
kát. — Universitas Corviniana — betűzte a felírást. — Ha ezt 
a híres első főiskolát látom, mindig elfogódom. Mennyi tudós 
ember működött itt, hogy ébresszék a tudás vágyat és ter
jesszék a műveltséget.

— Most pedig ugyanitt gyilkolni fognak — borult el 
Gyurka szeme.

Gyorsan szedték lábukat. Egykettőre lenn jártak a 
Dunára néző városrészben. Sietve kanyarodtak be a „Kék 
róka“ vendéglőbe.

— Már azt hittem, elfeledtek a vitéz urak — fogadta 
őket jó szívvel a gazda.

— Franci bácsi kéri — tért Gyurka a tárgyra — adjon 
el nekünk egy jó  paripát.
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tűket és még boldognak kell mondani 
azokat, akik fegyver által vesztek el. 
A barátok és hittestvérek ezen nyomo
rúságos állapotának láttán, a hívő em
bernek, aki Istenéhez, hitéhez és orszá
gának szabadságához ragaszkodik, sze
mei megtelnek könnyel és szíve vérző 
fájdalommal.“

Mindezért szent háborúra hívja fel 
népét. S népe engedett a király felhí
vásának. S Gusztáv Adolf kicsiny se
reggel — össze-vissza 13.000 vitézzel. — 
k ikö t Uzedom szigetén s rövid idő alatt 
meghódítja fél Németországot s 1632 
november 6-án Lützennél mint „az igazi 
hitnek s a tiszta lutheri vallásnak vé
delmezője“ vérhullásával s élete felál
dozásával megmenti a vallásszabadságot, 
megmenti a mi vallásszabadságunkat is.

Valóban ez a Gusztáv Adolf meg
érdemelné, hogy képe ott függjön ta
nácstermeinkben, iskoláinkban, házunk
ban s mélyen, mélyen be legyen vésve 
mindnyájunk szívébe.

Ám, ha Gusztáv Adolf emlékét ná
lunk nem őrzi is szobor, emlékkő, ká
polna, vagy templom mint Svédország
ban, Németországban, vagy más evangé
likus országokban (tudtommal nálunk 
csak Győrött neveztek el egy otthont 
az ő nevéről), elődeink megszervezték 
nálunk is a íeggszebb Gusztáv Adolf 
emléket, a Gusztáv Adolf Gyámintézetet.

Erről a Gyámintézetről, Gusztáv Adolf 
legszebb képéről kellene szólni minden 
evangélikus templomban, tanácskozó te
remben, iskolában, családban. Ezt kelle
ne szeretni minden evangélikus ember
nek holta napjáig s végrendeletével még 
azon túl is. Ámde Gusztáv Adolfnak ez 
az élő képe és szobra sok helyt olyan 
sorsra jutott, mint a ledőlt szobor. Meg
ingatták, lerombolták, a magasból a 
mélybe döntötték; elnyeli a posvány, a 
sár, belepi a feledésnek, a nemtörődöm
ségnek pora. De ha nem tévedek, ha az 
előttem fekvő számadatok nem csupán

múló jelenség adatai, akkor már nyil
vánvaló, hogy fel akarjuk megint emel
ni a szobrot. Ó jertek, jertek mindany- 
nyian, segítsetek felemelni, segítsetek 
széppé tenni megint Gusztáv Adolf leg
szebb szobrát, azt az élő emléket, a 
Magyarhoni Evangélikus Gusztáv Adolf 
Gyámintézetet!

Egészségvédelem .
Irta: Dr. Ittzés Zsigmond.

2. A  v íz . (V íz e llá tá s -)
(Folytatás.)

Ha a vizünk zavaros, vagy gyanúnk 
van arra, hogy szennyezett, akkor a 
kutat ki kell meríteni. A kutmerést leg
helyesebben az ahhoz értő kutmesterre 
bízzuk. A kút leiillepedett iszapjából 
sokszor kerülnek elő piszkos tárgyak, 
rossz fazekak, csontok, dögök, ame
lyeket rossz szomszédok, vagy gyerme
kek dobálnak belé. Az ilyen erősen 
szennyezett kutat a kimérés után fer
tőtleníteni kell. A fertőtlenítés történ
hetik mész, vagy klórmész felhaszná
lásával.

A kút fertőtlenítés legegyszerűbb 
módja a következő; A kutból a vizet 
teljesen kimerjük, vagy kiszivattyúzzuk 
s az iszapot és a kutfenéken található 
tárgyakat gondosan eltávolítjuk. Az
után a kút falát egészen a kávától a 
fenékig köröskörül mésztejjel alaposan 
végigmeszeljük, majd több dézsa (kb. 
100—150 liter) mésztejet öntünk a kút
ba. Két óra múlva a mésztejjel keve
redett vizet kimerjük, s ha nem nagyon 
iszapos, azonnal visszaöntjük a kútba, 
hogy ez által a kutfenéken visszamaradt 
kevés üledék is felkavartassék és fertőt- 
leníttessék. Ezt az eljárást két-órai idő
közökben többször meg kell ismételni. 
Ha az első ízben beöntött mésztej k i

méréskor sok iszappal lenne keveredve, 
az iszapos mésztejet elöntjük és tiszta 
mésztejet öntünk a kútba. 24 óra múlva 
a meszes kutvizet mindaddig kell mé
regetni, amig a mész a vízből el nem 
tűnik. Ezután a viz már használható.

A mésztejnél erélyesebb fertőtlenítő 
szer a klórmész. Az eljárás első része, 
vagyis a kút kimérésé, az iszap eltávo
lítása, a kutakna végigmeszelése ugyan
úgy megy végbe, mint a mésztejjel 
történő fertőtlenítésnél. A különbség 
az, hogy az eljárás első része után meg 
kell várnunk, mfg a kutban néhány 
köbméter víz összegyűl. Mielőtt a klór- 
meszet a kútba öntenők, meg kell ál
lapítanunk, hogy kb. hány köbméter 
víz van a kutban. Ha ezt tudjuk, min
den köbméter vízre 33 gramm klór- 
meszet kell számítanunk. A szükséges 
klórmészmennyiséget finoman szétdör
zsöljük 20-szor annyi vízben, majd több
rétegű vásznon átszűrjük és beleöntjük 
a kutban összegyűlt vízbe. 24 óráig 
benthagyjuk a klórmeszet a kutban, 
hogy ott teljesen kifejthesse csiraölő 
hatását. 24 óra elteltével mindaddig 
merjük a kutat, amíg a víz el nem 
veszti kellemetlen klórszagát.

Minden kúttulajdonos tartsa köte
lességének, hogy kútját ne csak meg
védje a szennyeződéstől és fertőződés
től, hanem legalább 2—3 évenként ala
posan ki is tisztíttassa. Erre már csak 
azért is szükség van, mert egyetlen egy 
elhanyagolt, fertőzött kút vize a ta la j
víz állandó áramlása folytán megfertőz
heti a szomszédos kutakat.

Igen nagy veszélyt rejtenek maguk
ban az erdőkben, mezőkön, legelőkön 
található, ritkán használt kutak. Ezek
nek a vize gyakran okozott különféle 
fertőző gyomor-, bélbetegségeket. Ép
pen ezért kerüljük az ilyen kutak v i
zének az ivását. Az erdőre, mezőre v i
gyünk magunkkal megbízható jó ivó
vizet.

—- Adok én tizet is!
Intett a fiúknak s kidöcögött előttük az istállók felé. 

Csakhamar találtak megfelelő vékony inú, telt szűgyű, kitartó 
lovat. Megalkudtak.

— Mulatni mikor gyünnek megint? — kérdezte búcsú
zásnál hamiskásan? A pajta mindig nyitva a vitéz uraknak!

A fiúk elköszöntek és iparkodtak mielőbb hazajutni. 
Otthon már együtt találták megint az egész társaságot- Be
nyomták valahogy az új táltost a többi négy közé. ők maguk 
pedig behúzódtak a belső szobába titkos tanácskozásra.

Másnap reggel megeredt az eső. Nem sokat rontott 
ugyan a szomorú, gyászos készülődésen, melyet még fogana
tosítottak. A tömeget sem zavarta el. Bámészkodva nézték, 
mint húznak kötelet, minden akasztófára, mint borítják körül 
fekete lepellel az egész tákolmányt. Már a reggeli órákban 
szorongott a sok nép. Gyermekek, felnőttek, asszonyok, fér
fiak. Mindenki ott akart lenni. Sötét arccal, gyűlölködve k í
sérték figyelemmel a munkálatokat.

— őket magukat kellene akasztófára húzni! — hallat
szott it t  is, ott is. Rosszkedvű mozgás, hullámzó nyugtalanság 
emésztette a tömeget, ahogy hármas sorban állig fegyverzett 
katonák vonultak fel. Volt is jó dolga az érseknek. Látta ő, 
hogy milyen nagy körös-körül a tömeg. A katona csak 
katona. A népben nem lehet megbízni! Mert ki tudja?

Párosával egymáshoz láncolva, hóhérok és őrök között 
lépegetnek elő az elítéltek. Gyurka megpillantja végre édes
apját. Ott áll Gyurka Ákossal és Palkóval közvetlenül az 
emelvény mellett. Édesapja is észrevehetné, ha csak gondolná, 
hogy it t  van a fia. De ő magába temetkezve halad előre. Nem 
látja a tömeget, nem hallja az elszörnyedő zúgást, csak be
felé néz. Készül a halálra. Nincs beszédje, ügye senki más
sal, még rabtársával sem, csak Megváltójával, őhozzá készül.

Gyurka kissé izgatottan néz széjjel. Két barátját meg
nyugvással tudja maga mellett. De hol a harmadik? Nem 
gondol vele. Ügy látszik annak másutt van a helye! Még 
rásiklik szeme egy-két ismerős emberre. Csendben, mozdulat
lan arccal bólintanak egymásra.

Amikor legnagyobb volt az izgatottság s tetőre hágott 
a nyugtalan feszültség, várakozás, a kedélyek pattanásig csi- 
gázva, megjelenik Szelepcsényi György. Fényes, drága ruha 
takarja hatalmas termetét. Kezein és nyakán arany és ék
kövek. Az érseket Kollonics, Lapsánszky, Kélio, püspökök és 
prelátusok követik. Mindenki vár, mindenki hallgat.

Az érsek kihúzza magát és dörgő hangon, hogy min
denki hallja, szól a rabokhoz.

— Bűnötöket a törvényszék megállapította. — Megállt, 
mintha ellentmondást várna. Senki sem moccant. — Akasztó
fára kerültök. Meg fogtok halni! — Ügy csapott ez a fenyítés 
a rabok arcába, akár az ostor.

Az érsek annak is szánta. Akarja, hogy térdre omolja
nak s esdjék a kegyelmet.

De minden csendes.
— Azonban. . .  — folytatja. Ám ekkor. Véletlenségből, 

vagy akarattal történt? Egy helyütt az emelvény deszkája, 
éppen ahol Bálint úr állott, recsegve, ropogva szakadt be. 
A porkoláb utána hajlik, mintha meg akarná fogni, de kezé
ben észrevétlen harapófogó villan és átmetszi vele a két rab 
közös láncát. Zsedényi fennmarad. Kerekes koppanva esik 
bennt a földre. Mindenki csodálkozva néz oda s nem látja, 
még a katonák sem, hogy ugyanabban a pillanatban a három 
fiú is lebukik az emelvény alá és görnyedten szalad előre 
Bálint úr felé. Köröttük a deszkafal mögött hatalmas tömeg, 
katonák, az érsek, prelátusok. őket senki sem látja.

(Folyt, köv.)
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Kolera-, tífusz-, vagy vérhas-járvány 
idején forra lt vizet igyunk, mert nem 
tudhatjuk, hogy a kutunk vize mikor 
és mily utón fertőződik.

Azokban a községekben, pusztákon 
vagy tanyatelepüléseken, ahol’ a kutak 
ihatatlan, rossz vizet szolgáltatnak, az 
utóbbi években az Országos Közegész
ségügyi Intézet a hatóságok megkere
sésére áldásos munkát fe jt k i azzal, 
hogy nemcsak szakszerű tanácsokkal, 
hanem tevékenyen is, és ahol arra szük
ség van, anyagi segítséggel mozdítja 
elő a jó ivóvizet szolgáltató ú. n. zöld
keresztes kutak létesítését.

Ha valamely okból nem kapunk él
vezhető ivóvizet a felső talajrétegből, 
főleg pedig akkor, ha a talajvíz állan
dóan igen magas állású, a mélyebb ta
lajrétegekből nyerhetünk fú rt kút léte
sítésével jó  ivóvizet. A fú rt kutak, más 
néven Norton-, vagy abessziniai kutak 
szivattyúrendszerrel készülnek és 7—20 
méter mélységbe lefurt, 3—6 cm belső 
átmérőjű ónozott vascsövön át szolgál
tatnak jó ivóvizet. Itt megjegyezhet
jük, hogy ha a kút víztükre 7 méter 
mélységben, vagy azon innen van, ak
kor sekély, ha pedig 7 méternél mé
lyebben van, akkor mély kútról beszé
lünk. Hátránya a Norton-kutaknak, 
hogy rendszerint kevés vizet szolgáltat
nak és hogy meg nem felelő szerkezet 
esetén csövük eldugulhat.

Sokkal bővebben, szinte korlátlan 
mennyiségben ontják magukból a vizet 
az ártézi kutak. ( Az ártézi elnevezés 
Artois francia megye nevétől származik.) 
Az ártézi kutak vize több száz méter 
mélységből magától tör fel a föld szí
ne fölé. Az ártézi víz meleg, — ha 
1000—2000 méter mélységből ered, hő
mérséklete a 70 C fokot is meghalad
hatja. Az ártézi víz tisztasága kifogás
talan.

(Folytatjuk.)

Életmentés-^örökbefogadás.
Hatóságaink intézkedésének minden 

jóérzésű ember örül. Amikor az Á llat
védők Egyesületének felhívásait, figyel
meztetéseit olvassuk, sokszor ju t eszünk
be a gondolat: nem túlzás-e már ez? 
Ismerhetünk mindnyájan gyermektelen 
kutyabarát, vagy macskabarát családo
kat, ahol a nevetségességig kényeztetik, 
dédelgetik ezeket a szerencsés állatokat. 
Ismerek én is házaspárt, ahol a „F ric i“ 
kutya tö lti be a legszeretetreméltóbb 
helyet. Volt rá eset, hogy a magas tiszt
viselői állást betöltő házigazda elindult 
hazáiról s csak az utca-végén vette ész
re, hogy „F ric i“ -jétől nem búcsúzott el, 
hát visszament, hogy pótolja mulasztá
sát. Persze az közömbösen hagyta, hogy 
feleségére második elindulása alkalmá
val sem vetett egy pillantást.

Lelkipásztori hivatásomnál fogva bát
ran szoktam felhívni a messzejutottak 
figyelmét: Sokkal kedvesebb volna ezt 
a szeretetet emberpalántára pazarolni. 
Nagyobb lenne az áldás, ragaszkodóbb 
a hűség, szükség esetén a viszontszere
tet, öregségben ápolás által a vissza
adás és az élet hosszú idején át a hála!

A világtájak minden részén „hadi
árvák“ sírnak az otthon után, a kenyér

keresőért . . .  Megcsillannak a mi sze
münkben is az elesett hősök árváiért 
együttérző szívünk fájdalmas könnyei.

De nem kell túlmennünk a magyar 
határon, szegény és árva tömegesen ta 
lálható a mi magyar földünkön is. Csak 
szét kell nézni magunk körül, azonnal 
megtaláljuk a gyémántnál is drágább 
kincseket. Csak magunkhoz kell emel
nünk, szeretgethetjük, formálhatjuk ké
ny ünk-kedvünkre.

Az örökbefogadás intézménye már 
régóta él nálunk. Régebben is az örökbe
fogadás pótolta — erkölcsi alapon — 
a vérségi utódok hiányát. Első törvény- 
könyvünk a Verbőczy Hármaskönyv is 
tárgyalja már. Főképpen annak törvé- 
nyesítését hangsúlyozta, hogy az örökbe
fogadott az örökbefogadó törvényes 
utódjává váljék. Az erkölcsi és ember
baráti szempontok mellett ma is ez az 
örökbefogadás jogi lényege: Az örökbe
fogadás úgy tünteti fel az örökbefoga
dottakat, mintha az örökbefogadó tö r 
vényes házasságból született gyermeke 
volna.

Az örökbefogadásnál a magyar tö r
vény feltételeket nem köt ki; vannak 
azonban erkölcsi és jogi kívánalmak, 
melyek betartása nélkül örökbefogadás 
nem jöhet létre. Ezek között fontos sze
repe van a korkülönbségnek. Az örökbe
fogadó itak legalább 16 évvel idősebbnek 
kell lenni, mint az örökbefogadottnak. 
Külföldi törvénykönyvek azt kívánják, 
hogy az örökbefogadó 50 évet megha
ladott legyen.

A vallási kérdések esztendőkkel ez
előtt nem voltak fontosak; az igazság
ügyminisztérium megerősített olyan 
örökbefogadásokat, ahol keresztyén iz
raelitát és megfordí' /a fogadott örökbe. 
Ma azonban tudunk esetet, hogy az 
örökbefogadási szerződés el sem jutha
to tt az igazságügyi minisztériumig, már 
az alsóbb hatóságok is visszautasították: 
izraelita vallásúnak keresztyén gyermek 
örökbefogadását. Még csak az a nyila t
kozat sem volt elegendő, hogy később 
az örökbefogadó az örökbefogadott val
lására tér át.

Érdekes az is, hogy róm. kát. és gö
rög kát. lelkészek örökbefogadási szán
dékát nálunk nem törvényesítik, ellen
ben protestáns lelkész»’* minden aka
dály nélkül fogadhatnak örökbe.

Az örökbefogadó neme és családi ál
lapota nem befolyásolja az örökbefoga
dás létrejöttét. Az örökbefogadott ne
me és családi állapota nem képez aka
dályt.

Rokonság tekintetében is vannak kö 
vetelmények, melyeket be kell tartani. 
Ilyen pl. a természetes apa gondosko
dása „törvénytelen“ gyermeke iránt. 
Örökbefogadás mindenkor létrejöhet. A 
természetes apaságot az örökbefogadás 
alkalmával nem lehet kihangsúlyozni, a 
szerződésből minden körülmények kö 
zött ki kell hagyni. Az örökbefogadás 
azonban még akkor is létrejöhet, ha 
az apa és anya utóházassága által a 
gyermek „törvényesíthető“ lenne. Férj 
örökbefogadhatja második feleségének 
gyermekeit (mostoháit), feleség is fé r
jének előbbi házasságából származó 
gyermekeit. Nagyszülő örökbefogadhat
ja unokáit. Testvér a testvérét azonban 
már nem fogadhatja örökbe; a még 
meg nem születettek sem fogadhatók 
örökbe.

Kiskorúak és nagykorúak fogadha
tók örökbe. Örökbefogadható egy vagy 
több személy. Az örökbefogadás történ
hetik egyszerre, vagy egymás után. Kis
korúak és nagykorúak egyszerre való 
örökbefogadásánál azonban a szerző
dést külön-külön kell elkészíteni.

Örökbefogadható magyar és külföldi 
állampolgár. Megfordítva azonban: kü l
földinek magyar állampolgár örökbe
fogadását az igazságügyi minisztérium 
nem szokta megerősíteni.

Az örökbefogadottnak teljesjogú 
örökösévé válik. Mintha saját gyermeke 
volna. Amennyiben az örökbefogadónak 
nem lennének más törvényes leszárma
zottjai, úgy az örökbefogadott lesz az 
egyedüli törvényes örökös. Ha azonban 
vannak más törvényes leszármazottak 
is, úgy azokkal, mint egyenrangú tö r
vényes örököstárs örökösödik örökbe
fogadójának hagyatékából. Az öröklés
től csak kitagadás által eshetik el az 
örökbefogadott. Az örökbefogadott után 
azonban semmiképpen sem örökölhet az 
örökbefogadó, amennyiben az örökbe
fogadás az örökbefogadott és vérsze
rin ti családja közötti kapcsolatot nem 
bontja fel.

A névváltozásra vonatkozó intézke
dések — különösen a mai időkben — 
nagyon fontosak. Törvényes gyakorlat 
szerint az örökbefogadó családi neve 
átruházható az örökbefogadottra, azon
ban mellőzhető is. Az örökbefogadott, 
ha családi nevét teljesen elhagyja, név- 
változtatás lefolytatására is kötelezve 
van. Lehetséges azonban, hogy családi 
neve mellé felveszi az örökbefogadó ne
vét is. Ebben az esetben kettős nevű 
lesz. Amennyiben az örökbefogadás al
kalmával a név felvételére vonatkozó 
kitételek elmaradtak, lehet kérni később 
is a gyámhatóság jóváhagyása után a 
kormányhatóságtól. A magyar nemes- 
ségi nevek átadása azonban az örökbe
fogadás alkalmával is sokféle követel
ményt kíván.

Az örökbefogadás lé tre jö tté t minden 
esetben az igazságügyi minisztérium 
erősíti meg, illetve hagyja jóvá. Fel
bontása azonban, ha úgy az örökbe
fogadó, mint az örökbefogadott akarja, 
nagykorúaknál egyszerű bejelentés, kis
korúaknál gyámhatósági jóváhagyás 
alapján történik. Egyoldalú felbontás, 
akár az örökbefogadó, akár az örökbe
fogadott részéről nem lehetséges, illetve 
a bíróságok döntését kell igénybe venni.

*

örökbefogadás. Egyik legszebb ma
gyar szavunk. Sok meleg érzés kife je
zője. Eszményi értelmezésben: legiga-
zabb, önzetlen szeretet gyakorlása! Lel
k i meghatódottság önt el, valahányszor 
nagy messzeségből egybekapcsolódott 
szívüek közelségébe jutok. Édesanyává 
lesz, akinek Isten gyermeket nem adott, 
mindenről gondoskodó, szeretőszívű 
édesapává lesz, ki azelőtt mások érté
két nem sokra becsülte. Férj és feleség 
szülőkké lehetnek s együttérezhetik a 
földi ember legnagyobb boldogságát: a 
gyermeki szeretet odaadását, hűségét és 
háláját. Együtt hallhatják: „Te jó, te 
drága, te édes anya és apa, én a tiétek 
vagyok életem végső napjáig!“

A belső érzések napfényre kerülése 
mellett is, ne feledjük: az örökbefoga-
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dás embermentés is! Lelencházak, árva
házak, legdicséretreméltóbb munkájuk 
mellett sem tudják azt nyújtani, amit 
egy gyermeknek egy anya adhat. Bá
torítsuk, buzdítsuk evangélikus testvé
reinket az embermentés legnemesebb 
szolgálatára. Különösen gyermektelen 
házastársaknál legyünk fáradhatatlanok. 
nemcsak egyházunk, magyar társadal
munk érdekében, ahol egy gyermek 
örökbefogadása is nagyon sokat jelent, 
de a házastársak érdekében is! Rideg, 
hangulat és örömnélküli életükbe: me
leget, fényt, boldog érzések sokaságát 
hozza magával az ártatlanért hozott 
emberbaráti szeretet! Az örökbefogadás 
kedves Is tty^ fk , kedves a jóérzésű em
bereknek!

Szuchovszky Gyula

Mi i t i  maradiunk

és itt is akarunk maradni, mert e föld 
szülőföldünk, amelyhez múltúnk és sor
sunk k ö t ...“ A Magyar Értesítő jelend 
Brassóból: „Az aradi evangélikus zsinat- 
presbiteri szuperintendencia" keretéből a 
bécsi döntéssel visszakerült Magyar- 
országhoz a nagyváradi, nagybányai, 
szatmári és nagykárolyi egyházközség, 
több kisebb gyülekezettel. Ezenkívül az 
átcsatolt területen vannak még a kolozs
vári, zeyki, marosvásárhelyi és a székely- 
zsombori magyar evangélikus egyház- 
községek, amelyek nem tartoztak az ara
di szuperintendenciába, hanem az erdélyi 
országos egyház kötelékében voltak. „E  
változások teljes jelentőségét — mondja 
egy illetékes nyilatkozat — ma még nem 
tudjuk felmérni. Népünk nagyobbrésze 
átkerült Magyarországhoz. Mi i t t  ma
radtunk és it t  Is akarunk maradni, mert 
e föld szülőföldünk, amelyhez múltúnk 
és sorsunk köt. Számban erősen meg
fogyatkozva, kultúrközpontunkat nélkü
lözve, szegényen bár, de továbbra is á ll
nunk kell a létért, megmaradásunkért, 
a népünk jövőjéért vívandó küzdelmet.
A mának legszorgosabb parancsa szá
munkra ez: összefogni minden erőt, 
számbavenni minden lehetőséget. Dob
junk hát félre magunk köréből minden 
személyi kicsinyeskedést, számoljuk fel 
őszintén mindazt, ami eddig éket vert 
közénk, — fo lytatja a drámai hangú 
megnyilatkozás. Ne vigyük el a most 
kezdődő új életbe régi ellentéteinket, 
hanem egyetakaró szándékkal álljunk 
bele a munkába. Egyházi életünk újra
szervezésének munkáját kezdjük meg a 
legkomolyabb felelősségtudattal és sze
retettel. Igyekezzünk mindnyájan azon, 
hogy egységes legyen állásfoglalásunk. 
Készítsünk tervet a munkára s ez ta rt
son össze bennünket, a szolgálat egy
sége és nem az emberi törekvésekben 
való kölcsönös megalkuvás szelleme. . . "  |

Egyházi énekeink 
múltjából.

XXI
’ 108. zsoltár 2—6.

A 16. század magyar zsoltárírói kö
zül bemutatunk néhányat. Énekük egyike- 
másika ma elavultnak tetszik, de dalla
muk lelke nekünk is jó lesz „megúju
lásra“ . Hallgassuk meg, eleink lelke szól 
“ 7 avult dallamokból.

Batizi Andrást Kassán ismerik meg 
(1530.), mint énekszerzőt. Wittenbergben 
tanul. 1545-ben már prédikátor egymás 
után Tokajban, Sátoraljaújhelyben, Erdő
dön  ̂ Nyolc énekét énekelték, ebből egyet 
ma is énekelnek a reformátusok (énekes
könyvük 69. sz.):

Jövel Szentlélek Úristen, lelkűnknek 
vigassága (Üj Zeng. 180.).

Többi énekeit: Jer, dicsérjük ez má: 
napon, népdalra írta. Jer, mi kérjünk

Kegyes Jézus, én imádságomra 
Hajtsad füled én kiáltásomra,
Jusson hozzád kérésem én jómra,
Ne nézz, Uram, méltatlan voltomra.

CSENDES CSODÁK.

Életem szürke, nincs benne csoda.
Csak munka, gondok, kis örömök, bajok. 
Ezzel az élettel — nem tagadom, 
Sokszor elégedetlen vagyok . . .

Uram, annyi élet tele van vele,
Az enyémből mért hullt ki a csoda?!... 
Kitárt karokkal, kacagó ajkkal 
Kiáltott fiacskám: anya, anya!. . .

Köszönöm Uram, hogy jókor küldted 
Kicsiny, tipegő követed.
Megmutattad, hogy életemben vannak

csodák,
De nem hangos, különös furcsaságok: 
Ezek a drága csodák — csendesek.

Szentleiket. (Fordítás Luthertől. IX. 
közi.) Jer, dicsérjük az Istennek Fiát, 
más néven: Kegyes Jézus, én imádsá
gomra (328.), m it Regius Király Imre 
rozsnyói lelkész írt 1654^-1682 közt. A 
református testvérek velünk együtt az 
utóbbit, a jugoszláviai magyarok mind 
a kettőt éneklik. Az ének dallama Tinó
dié (14. számú: Seregök közt k ik vagy
tok hadnagyok). A kát. két poetikus 
Mária-dalt s egy reggeli éneket énekel
nek e dallamra átritm izált formában. 
(Sz. V. U. 289., 177., 256.). Sylvester Já
nos e dallamra írta halotti énekét: I l l ik  
nékünk erről emlékeznünk (Szilvás Uj- 
falvi Imre: Halotti temetéskori énekek, 
1598. 24—26. 1.).

Batizi a Christ ist erstanden húsvéti 
énekét két formában fordította le: Krisz
tus feltámada, nékünk örömöt ad a . . .  
és: Krisztus feltámada, mi bűneinkért 
kínt va lla ... Ir t a „Jámbor házasok"- 
nak is éneket, nem is említve bibliai his
tóriáit.

Hasonlítsuk össze a Dallamosköny
vecske 15. számával s énekeljük rá a 
328. szöveget a Dunántúli Énekeskönyv
ből. Elefánty Sándor.

Utolsóig elfogyott
a Harangszó-Naptár 20,000 példá
nya és még mindig sok az igény
lés, amelyet csak az esetleges 
második kiadásból tudunk kielé
gíteni.

Arra kérjük azért olvasóinkat, 
főképp pedig bizományosainkat, a 
lelkész és tanító urakat: közöljék 
velünk — ha még eddig nem tet
ték —, hogy mennyi naptárra 
volna még szükségük.

Látnunk kell ugyanis, hogy a 
második kiadást megjelentethet
jük-e s ha igen: hány példányban?!

Gyermekdal formája: Bartók—Ko dály: 101. magyar dal 18. szám:
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A pró  tö rtén ete i*. *
Csak el kell kezdeni.

Egy anya panaszkodott. Két leánya 
van, s ezek gyűlölik egymást. Pokol az 
életük. Egyik leány komoly beszélgetés 
és imádság után elhatározta, hogy vé
get vet az áldatlan állapotnak.

Másnap reggel felkelvén, odament a 
nővéréhez, s így szólt:

— Mariska, bocsáss meg nekem, ne 
haragudj rám és szeressük egymást!

A másik sírva fakadt, nyakába bo
ru lt és elmondta, hogy napok óta azon 
törte a fejét, hogyan kérjen ő bocsána
tot, hisz ő volt a támadó fél.

Pár hónap múlva boldogan jelentette 
az anya, hogy boldogság náluk az élet.

Lám, csak el kell kezdeni!

Tetteket vár Krisztus !

A Szeretetszövetség ősz igazgatója, 
az „árvák öregapja" élete nagyrészét a 
szeretetmunka szolgálatában töltötte el.
A jó múltkoriban egy előkelő úr keres
te fel az irodájában.

— Azért jöttem, hogy megcsodáljam 
a szeretetmunka megalkotóját! — mon
dotta.

Még mondott pár kedves szót, az
után eltávozott.

Az árvák öregapja utána nézett: „ In 
kább 10 pengőt hozott volna valamelyik 
árva ruhájára!" '  *

Tanuljuk meg már végre: Tetteket 
vár Krisztus!

O L V A S S U K _ A  BIBLIÁT

„ E re d j a  h a n g y á h o z  te  r e s t ! “
November 10. — A parancs időszerű

sége. Példb. 6 :6 —8. Látszatra nem jó 
kor hangzik felénk ez a felszólítás. H i
szen a hangyabolyok szorgalmas népe, 
érezve a tél közelségét, pihenőre tért 
már. Amit azonban ők eddig végeztek, 
azt kell nekünk is most megtennünk. 
Aratni csak az fog, aki szorgalmas a 
vetés idején. Áll ez nemcsak a gazda
sági, hanem az egyházi és nemzeti élet
re is!

November 11. — Kinek szól a pa
rancs? Példb. 6:9— 10. Találóbban jelle
mezni sem lehetne a lusta embert. M in
dig rövid pihenésről beszél csak, de 
azért egész életét semmittevésben tölti. 
Kitűnő színész. „Pihenésinek mondja 
azt, ami tulajdonképen időtékozlás. Gon
dolkodjunk csak: milyen álarc mögé 
szokták az emberek lustaságukat elrej
teni? Vájjon mi nem tesszük-e fel néha 
ezeket?

November 12. — A restség következ
ménye. Példb. 6:11. Senkinek sem dob
ják be a vagyont ablakán“ — szokták 
mondani. Benne van ebben az az igazság, 
hogy aki nem dolgozik, szegény marad, 
vagy el fog szegényedni. Áll ez anya

giakra éppúgy, mint lelkiekre. Az elsőt
sokszor kézzelfogható példákkal igazolja ■ 
az élet, a másodikat önmagunkon is 
tapasztalhatjuk. A bűnök igazi meleg
ágya a tétlenség.

November 13. — Hogyan védekez
zünk? Zsolt. 127 : 1—2. A régiek így 
foglalták össze ennek az igének üzene
tét: „Imádkozzál és dolgozzál!“ A kettő 
úgy összetartozik, mint a test és a lé
lek. Hiába indul valaki a legnagyobb 
testi erővel munkába, ha a lélek ernyedt 
benne, nem fog eredményt elérni. A lé
lek erejét adja meg és hozza le onnét 
felülről az imádság. Ne fog j soha mun
kához enélkül!

November 14. — A munka eredete.
I. Móz. 1 :26—28. Sokan büntetésnek 
tartják a munkát, amely a bűneset után 
zúdult reá embernemünkre. Téves fe l
fogás! Már a teremtés alkalmával ehhez 
kötötte Isten emberi méltóságunk ki- 
teljesedését. Uralkodni, a teremtés koro
nájaként tünwökölni, az Isten által meg
indított munkát folytatni csak az tudja 
ma is, aki dolgozik. Érezzük-e, hogy 
mennyire áldás és nem átok a mi éle
tünkben is a munka?

November 15. — Ki tanít meg az 
igazi munkára? Ján. 6 :27—29. A világ- 
történelemben nem végzett senki olyan 
hatalmas munkát, mint Jézus. Két és 
félévi működésével megvetette alapját 
egy új világnak. Miért? Mert azért az 
„eledelért“ munkálkodott, amely meg
marad örökéletre. Az odafent valókkal 
törődjetek, akkor lesztek igazi tanítvá
nyai.

November 16. — „Az én Atyám mind 
ez ideig m unkálkodik..." Ján. 5 :1 —17. 
Milyen boldogító tudat az, hogy mun
kával el tudjuk életünkből űzni a lusta
ság ördögét. Milyen kitüntetés, hogy 
ezáltal az építésben Isten munkatársaivá 
lehetünk. De a legnagyobb öröm minden 
hívő számára az, hogy Isten is velünk 
együtt munkálkodik. Ezt érezzük meg, 
akkor nem lesz soha nehéz és eredmény
telen munkavégzésünk.

K A R C O L A T O K

„P o r  r  asszír*
A parasztság a magyarságnak 

nemcsak zöme, hanem gerince is. 
Az a réteg, amely nemcsak meny- 
nyiségénél, hanem minőségénél 
fogva is egyedül alkalmas arra, 
hogy felépüljön rá hazánk jövője.

Hát mért van akkor még min
dig olyan kevés becsülete a pa
rasztságnak?

A világ minden nációja büszke 
a maga parasztságára és dédelgeti 
azt, nálunk pedig, ha valakit meg 
akarnak sérteni, azt mondják ne
ki: „paraszt".  Mondják pedig 
ezt a szót úgy, hogy csak úgy 
ropognak a betűi a megvetés sú
lyától.

Sebaj! Az ilyenek önmagukról 
állítanak ki szánandó bizonyít- 

I ványt.

Parasztok! Legyetek büszkék 
arra, hogy parasztok vagytok!

Mint ahogy tanult emberek is 
sokan vagyunk már, akik Luther
ral bátran valljuk és Isten ajándé
kának tekintjük paraszti szárma
zásunkat.

Szabó József.

H E T I  K R Ó N I K A

Nemcsak Angliában, hanem Görög
országban is fo lyik a harc. Az olasz 
csapatok mélyen benyomultak már gö
rög területre. Előnyomulásuk tervsze
rűen tovább tart. — Az angolok meg
szállták Kréta szigetét. — Észak-Afri- 
kában élénk az olasz légi tevékenység. 
— Nyugaton Anglia fe lett a légi tevé
kenységet a rossz időjárás hátráltatta. 
—• Franciaország az új európai rendhez 
alkalmazkodik. — Az egész világ köz
véleményét erősen foglalkoztatja Észak- 
Amerika elnökválasztása. — Franco 
spanyol és Salazar portugál államfő ta
lálkoztak s nagyjelentőségű megbeszé
lést folytattak egymással. —- Erdélyben 
erősen folynak a vasúti és közúti mun
kálatok. — Urmánczy Nándor, a revíziós 
mozgalom egyik vezére, meghalt.

az e g y h á z i  e s z t e n d ő

S z e n th á ro m s á g  u. 2 5 .  v a s á rn a p .
P ré d . 8 : 11— 13. v.

Az ember sok ellenmondást lát az 
életben. Sokszor tapasztalja, hogy a bűn
nek nincs meg a büntetése, hitetlenek 
könnyebben boldogulnak. S kimondja 
az ítéletet: nem az istenfélőknek, az 
istenteleneknek van jobb dolga! Az ige 
ezt az okoskodást megcáfolja. Az isten
félőknek van és lesz jobb dolga! Mert 
az élet súlypontja nem itt, hanem odaát 
van. Ez arra csak előkészület. Isten 
— ha itt nem — ott biztosan minden 
bűnt megbüntet. És sokszor az is bünte
tés, ha nem büntet. Ott, Isten közelében 
csak az istenfélők számára van élet! 
El tudod-e ezt te is mondani?

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten hosszútűrésével ítéletét 

felfüggesztette s megtérésünket lehetővé 
tette.

Hogy elvezet az istenfélők boldogsá
gának és az istentelenek boldogtalansá
gának belátására.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy a mostani itéletes időkben ves

sen véget a gonosz cselekedeteknek.
Hogy az ő  félelmében már a jövendő 

életnek éljünk.
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H Í R E K

Rádiós isieníiszielet lesz 
november 10-cn 11.15 órakor a Deák- 
téri templomból. Prédikál Scholz László 
gimn. vallástanár. Énekek a Dunántúli 
Énekeskönyvből 14., 584. és a nemzeti 
himnusz. Karének: Hasler H. Leo: Isten
től el nem állok. Énekel a Lutheránia 
Vegycskar, vezényel Herendy Károly.

Kitüntetés. A soproni gyülekezeti lap 
közli, hogy Kormányzónk Prickler János 
egyházközségi felügyelőnek a kormány
főtanácsosi címet adományozta.

Tanítóválasztás. A soproni egyház- 
község képviselőtestülete tanítónői ál
lásra Hanzmann Stefánia tanítónőt, ta
nítói állásra Preidl Lajos tanítót válasz
totta meg.

Leánynépfőiskola Dunántúlon. Töb
bek érdeklődésére közöljük, hogy terve
zett leánynépfőiskolai tanfolyamunk ta
vasszal nyílik meg Cyenesdiáson.

Egyetemi istentisztelet van minden 
vasárnap reggel fél 9 órakor Budapes
ten, az Üllői-út 24. sz. alatt, 

í  Alsószeli. A gyülekezet október 31-én 
I  istentisztelet és vallásos este keretében 
1 emlékezett a reformációra. Délelőtt Sza- 
I  lontay Oszkár esperes hirdette az igét. 
ffi Az iskolásgyermekek énekeltek. A Lu
l l  ther Kör által rendezett vallásos esté- 
H lyen Szalontay Oszkárné tartott elő- 
1 adást Lutherről, Patócs Olga tanítónő 
I  és Pancza Elza szavaltak. Az estét Szá
ll lontay Oszkár imája, majd közének fe- 
I  jezte be.
|  Ormospuszta. A reformáció hetét és 
I  napját a bányatelep evangélikus és re- 
® formátus hívei együtt tartották meg. 
i  Az október 31.-i ünnepélyen a szomszé- 
£ dós Disznóshorvát községből is szép 
i  számmal vettek részt. Előadások hang- 
B zottak el a vizso.lyi bibliáról és a ma- 
| gyár protestáns nő hivatásáról. Számos 

szavalaton kívül énekszám és harmo- 
niumszóló tette gazdaggá az ünnepély 
műsorát.

A Budapest 111. kerületi Evangélikus 
Nőegyesület november 6-án teaestélyt 
rendezett, amelyen dr. Traeger Ernő 
miniszterelnökségi osztályfőnök ta r
to tt előadást. A művészi számokat Solt 
Etelka operaénekesnő, budaházi Fehér 
Miklós hegedűművész és Sulyok Imre 
karnagy látták el.

Búcsúzás. Vargha Sándor a refor
máció ünnepén tartotta búcsúbeszédét 
a rozsnyói gyülekezet templomában. 
Állását Budapesten november 1-én már 
el is foglalta.

Evangélizáció. A soltvadkerti evan- 
gélizáció november 10-én, vasárnap 
kezdődik. Veöreös Imre testvérünk ok
tóber 29—31-én Mencshelyen, utána pe
dig Kapolcson ta rto tt gyülekezeti na
pokat.

Dunaszerdahely. Az evangélikus és 
református egyháztagok Protestáns Köre 
október 31-én az evangélikus templom
ban reformációi ünnepélyt rendezett. 
Bogár Ferenc ref. s. lelkész írásmagya
rázatot, Stadtrucker Gyula evangélikus 
lelkész pedig: „M it köszönhet Erdély a 
reformációnak?“ címen előadást tartott. 
Ezenkívül Révész Zoltán ig.-tanító ve
zetése alatt az alkalmi énekkar két éne
ket, Földesi Miklós és Stadtrucker Ernő

gimnáziumi tanulók egy-egy szavalatot 
adtak elő.

Irsa. Az egyházközség Nőegylete az 
Ür oltárára egy új szőnyeget adomá
nyozott. Október 27-én a gyülekezeti 
Nő- és Leányegylete vallásos ünnepélyt 
rendezett a református gyülekezet hí
veivel együtt. Az ünnepi beszédet dr. 
Kovács Sándor ref. lelkész tartotta a 
Biblia és a reformáció címmel, a leány
kar énekszámokkal mélyítette az ünne
pély áhítatát. Az énekkart Krecsák Já
nos lelkész tanította be és vezette. A 
leányegylet tagjai közül: Szőllősi Anna 
elnök, Zátrok Máfia és Mihalik Erzsé
bet szavalataikkal gazdagították az ün
nepély műsorát. A tekintélyes összegű 
offertóriumot a nőegylet az épülő refor
mátus templomra adományozta.

A nyíregyházi KIÉ ifjúsági házfel- 
avatási ünnepségét november 3-án ta r
totta. A felavatási szertartást Túróczy 
Zoltán püspök végezte. Utána kézi
munka-kiállítás volt.

Tanító urak figyelmébe. „Kis pajtá
sok, zengjen a dal“ címen megjelent 
Eöry Dénes cinkotai tanító alkalmi 
gyermekdal-gyűjteménye (harmonium- 
kísérettel) I—VIII. o. számára. Ára 1.60 
P. Kapható a szerzőnél.

HATÁR OKON TÚL

A kínai misszió mezejéről Hankowból 
írt legutóbb Kunos Jenő misszionáriu
sunk. Levelében ezt írja: „Jó helyen 
vagyunk. A kínai nyelvet tanuljuk. 
Igazi misszionárius otthon ez. Pár 
öreg misszionáriuson kívül három me
nekült misszionárius is van itt, aki
ket júniusban a rablók mindenből k i
fosztottak. Mosolyogva mesélték el, 
hogy úgy érkeztek ide, mint a tékozló 
fiú, rongyosan, egy szál gúnyában, 
amit a rablók nem tartottak érdemes
nek magukkal vinni. Órák hosszat var- 
rogatták rongyaikat — fejezi be a le
velet — mielőtt használható állapotba 
kerültek.“  Kunos Jenő címe: Rev. J. 
Kunos Hankow, Lutheran Missions Hou
se — Via Siberia, China.

Afrika. Az evangélikus hithűség szép 
jelét adták a berlini misszió keletafrikai 
területén levő néger evangélikus test
véreink. Három kivételével, minden 
misszionáriusnak el kellett hagynia a 
munkaterületét. Az árván maradt gyüle
kezeteknek az angolok felajánlották a 
segítségüket. Egy anglikán püspök 
gondjaiba akarta venni őket. A fiatal 
evangélikus gyülekezetek azonban mind 
visszautasították az anglikán segítséget, 
mert nem hajlandók másvallású felsőbb- 
séget elfogadni. Válaszul az anglikán 
püspök ajánlatára megalakították az 
önálló „Keletafrikai Lutheránus Egy
házat“ bennszülött lelkészek vezetése 
mellett.

(3 JCarangszó evangélikus né
pünk lap ja. —

Dilit tesze l azért, h°9T? tényleg 
az legyen és az egész o rszágban 
m indenütt e lterjed jen ? ?

K Ü L Ö N F É L É K

Hazánk út- és vasúthálózata. A meg
növekedett Magyarország összes vasút
vonalainak hossza 12.680.4 km-re gyara
podott, ami 22.6 százalékos emelkedés
nek felel meg. Úthálózata 20.514 km-ről 
25.514 km-re növekedett, ami 24.4 száza
lékos gyarapodásnak felel meg.

Görögország területe ma kb. 130 
ezer négyzetkilométer, 6 és fél m illió 
lakossal. A világháború után köztársaság 
volt egy ideig, de azután ismét k irá ly
sággá alakult. Ma György király az ural
kodója. Bányatermékeiből kivitele van. 
Kereskedelmi hajóraja a földközitengeri 
forgalomban igen nagy fontosságú.

Megszűnt a tábori posta. Most már 
tehát tábori postai számra semmiféle 
küldeményt nem lehet feladni. A honvéd 
parancsnokságok gondoskodtak arról, 
hogy a katonák megírják polgári postai 
címüket.

Hány magyar él Moldovában? Mol-
dovában, Bacautól kezdve a Szereth 
mentén nagyon sok magyar él. A mol
dovai csángók számát háromszázezerre 
teszik.

Acélpénz. Az ércpénzek veréséről új 
rendelet jelent meg. A rendelet szerint 
ezután a 10, 2 és 1 filléres pénzeket nem 
fehér fémből és bronzból fogják verni, 
mint eddig, hanem acélból.

Egy amerikai bibliatársaság 20.000 
újszövetséget küldött a fogoly francia 
katonáknak.

Legjobban keresett könyv a német 
könyvkereskedők megállapítása szerint 
a birodalom területén a Biblia.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ

Keresztelés. M i l á n  János csánki 
lelkészt és nejét Isten leánygyermekkel 
áldotta meg, ki a szent keresztségben 
K l á r a  nevet kapott.

Eljegyzés. Bors József borjádi ig.- 
tanító és neje Hanzmann Lujza I l ona 
nevű leányukat eljegyezte F e k e t e  
S á nd o r  sárszentmiklósi evangélikus 
kántortanító.

Halálozás. Dr. Gy a p a y  Ede egy
házi felügyelő, a volt barsi egyházmegye 
ügyésze, tartalékos 'honvédszázados, kir. 
közjegyző október 26-án Léván elhunyt. 
— özv. Póc z y  I s t v á n n á  sz. Macher 
Teréz Győrött, 71 éves korában, novem
ber 4-én elhunyt. Feltámadunk!

MAGYAR GAZDA

A dunavölgyi államok termése. A
dunavölgyi államok búzatermése minde
nütt nagyon rosszul sikerült. Rossz a 
búzatermés Jugoszlávában, ahol ember- 
emlékezet óta nem volt olyan kicsi a 
termésátlag (holdanként 6.5 mázsa), 
mint most. A romániai búzatermés oly 
rossz, hogy a nullásliszt kilója 27.5 lei
re (92 fillér) drágult meg, s a kormány 
850 leiben, 28.5 pengőben maximálta a 
búza árát.

A betétek kamatlábát az Országos 
Hitelügyi Tanács fél százalékkal csök
kentette.
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A HARANGSZÓ tulafáonát képcxö
győri n /m O S S - N Y O M H A  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú js á g o t ,  
k ö n y v e t ,  vagy bármely n y o m t a t v á n  y t .

A birtokok védettségét a kormány 
1941. december végéig meghosszabbí
totta. Az új rendelet kiadásával a meg 
eladósodott gazdák további nyugalmi 
időt kaptak.

Ribiszkét és egrest lehetőleg ősszel 
kell ültetni. Ezek ugyanis tavasszal na
gyon korán hajtanak.

Az őszi barackfát, ha elvénült, ugyan
úgy fiatalítjuk, mint más gyümölcsfát. 
Tehát az elágazás felett való vissza
vágással új hajtások képzésére serkent
jük.

Terményárak. Búza 23.40, rozs 19.40, 
zab 21.50, új tengeri 15.20; árpa: sör
árpa kiváló 26.35, ipari 22.70, takar
mány 20.70; napraforgómag 28; lenmag 
50, tökmag 30, mák 2.20; bab: fehér 
gyöngy 43.20, hosszú 46.20; búzakorpa 
16—16.20, takarmányliszt 18.15, búza
liszt: dara 44.63—45.63.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

S. V. Kaposszekcső. A mutatvány- 
számokat elküldtük, örülünk lapunk 
terjesztésének. Üdvözlet. — R. L. Érsek- 
vadkert és R. E. Cegléd. A küldött bé
lyegeket és staniolt köszönjük.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A következő adom ányok folytak b e ;

Vajda István Celldömölk, Szever 
József Nagykanizsa, idősb özvegy Sza- 
lay Sándorné Győr, Reizinger M ár
ton Lajoskomárom, Farkasinszky La
jos Ózd, Rock Gusztáv Győr, Mendello 
Miklós Bpest, özv. Futácsy Lajosné Zala- 
szentgrót, Király Gizella Kisfalud, özv. 
Revaló Jánosné Kiskőrös 40—40 fillér. — 
Síkos Kálmán Kispéc 44 fillér. — Loós 
József Nagykanizsa, dr. Kiss Pál Mar- 
calgergelyi 50—50 fillér. — Böröcz Ist
ván Borgáta, Tóth Mihály Lébény, Marth 
Józsefné Sárszentlőrinc, Grosz Lajos 
Sárvár, özv. Mahder Teofilné Szombat
hely, Józsa Károly Pápa, özv. Rehák 
Jánosné Sárszentmiklós, Király Elek 
Nagyköcsk, Benkő István Veszprém, Fo
dor Ida Bpest, Plutzer Vincéné Somorja, 
Babos Imre Takácsi, Dollmayer Henrikné 
Sopron, özv. Freyler Béláné Bpest, Er- 
délyszky Emilné Kemenesmagasi, Hor
váth Lajos Szombathely, Meiszner Gyula 
Celldömölk, Csapó István Győr, Buthi 
János Veszprém, Csikor Lajos Celldö
mölk, Holéczy Jánosné Balatonarács, dr. 
Walter Károlyné Sopron, Palkovics Jú
lia Szarvas, özv. Jobbágyi Károlyné Püs
pöktamási, Szentkúti Józsefné Szombat
hely, özv. Krobót Lajosné Balatonalmá
di, Dömötör Sándor Kámon, v. Muray 
Endre Székesfehérvár, Kovács Gézáné 
Győr, Lautsek Irén Pécel, Mészáros Ár
pád Zalaegerszeg, Morva Ilona Szirák, 
Gratner János Rozsnyó, Hajnalfy Gitta 
Bpest, özv. Hauser Mihályné Békéscsaba, 
Csepregi Sándor Celldömölk, özv. Kiss 
Kálmánná Takácsi, Deha József Győr, 
60—60 fillér. — Edelényi Béla Ágfalva

62 filier. — Laukó Gyula Kiskőrös 66 
fillér. — Schmeltzer Mihály Lajoskomá
rom 70 fillér. — özv. Schleifer Imréné 
Szombathely, Strokay Sándor Győr 72— 
72 fillér. — Bozzay János, Dömötör 84 
fillér. — Ádor Lenke Siklós, Tavassy 
Lajos Jolsva, özv. Varga Józsefné De- 
vecser, Kiss Gergely Gecse, Illés Lajos 
Vásárosfalu, Döbrönte Károlyné Keme- 
neshőgyész, id. Kiss Lajosné Győrújfalu
1— 1 P. — Mihácsi János Nagykanizsa 
1.10 P. — id. Macher Pál Győr, özv. 
Ulreich Aladárné Szombathely 1.20—1.20 
P. — Bállá Ida Celldömölk 1.40 P. — 
Pós György Győr, Sándor Endréné 
Keszthely 1.60—1.60 P. — Németh Kál
mán Vásárosfalu, Keresztes Ferenc Zala- 
szentiván, özv. dr. Nagy Balázsné Mis
kolc, özv. dr. Zundel Frigyesné Aszód
2— 2 P. — Balikó János Nagyberezna 
3 P. — Király Erzsébet Sárvár 3.20 P. — 
BögöF,., Etelka Nemeskér 4.20 P. — 
Evangélikus Nőegylet Beled 5 P. — 
Evangélikus missziói gyülekezet Enying 
offert. 6.20 P. — Dr. Mesterházy Ernő 
Nagygeresd 8 P.

Kis-Harangszóra adomány: Kováts
Kálmán Lébény 80 fillér.

Szappan, fésű, köln ivíz, parfőm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 
fj- legolcsóbb napi áron kaphatók az

„Erzsébet“  drogériában
Győr, K a z i n c z i ' U t c a  1.
Aki e  h i r d e t é s i  felm utatja, vásárlásnál 
5 százalék e n g e d m é n y b e n  részesü li

Jó házból való fiú t sütőtanoncnak 
felvesz: Jakus Sándor sütőmester, Tata, 
Kocsi-u. 31.

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉT! EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor tem et

kezési segélyt
Kiházasítási, tanu lm ány i és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó b iz tosításainak  a legolcsóbb 
díjtételét, , ^

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát tám ogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYESÜLETET felkarolja.

H ívja  fel m indenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóléli Egyesülőire,

Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál az 
egyesület központja : B udapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—10 (Ev. bérház.) Telefon : l86-38iá, valamint 
a kerü leti fiókok : B ékéscsaba, Debrecen, Érsek
újvár, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely . Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és fog la lko za tun k  meg 
felelő javadalmazással tagszerzökei, h ő ite k e t  is

Harmonium, valódi Estey amerikai 
világmárka 3V4 játékos 13 regiszte
res, 550 pengő, — továbbá bécsi rövid 
zongora 450 pengőért alkalmi áron kap
ható, Mendöl Ernőné hittestvér zongora- 
terme, VIII,, Bezerédi-u. 10. 1—8

Sa át készitményii útitáskák, nöi- 
táSKuk, pénztárcák, kvéttarcak.akta 

ró  és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
A, választékban és a legolcsóbb árban

M U T H - n á l
Győr, Baros»-úl 2 .

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni.
Harangszóra h ivatkozva 5°/o kedvezm ényt kap.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

13—26

vnMLcwra\
K O S Z O R Ú T

csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telelőn 9-46. — Aki a .  Harangszó‘-ra
hivatkozik, 10%  engedményt kap'

„Erdély“ javára 2 pengős árban, az 
összeg beküldése ellenében bérmentve 
szállítom a Dunántúli Szakácskönyvet, 
özv. Nagy Ferencné, Sopron, Csengeri- 
utca 33/a. 2—2

Somogyi Ldjos szücsme&tEr
s z ő r m e s z a l o n j a
B U D A P E S T

V.Kossuth Lajos-u. 13. félemelet

J ó  m i n ő s é g
e l s ő r e n d ű  s z a b á s

s z o l i d  á r a k .
A lak ítások . 9—13

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigtnond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Üzsaly és Koncz, Győr, 
i (Harangszó nyomdája.)
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KAPI  BÉLA

( .aptulajdono* 
Dunántúli Luther-8zöv0tseg.

Megjelenik minden visárnap.

ingyan mallékltt tané* alatt 

Kévhatankénf a KIS HARANQS7Ó.

Beolvadt lapok : 
935-ben a jöjjetek ónhozzám 

1938-bun a felvidéki Luther.
Erős vár a ml Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a ml oltalmunk!

A l u u l u l

G Y Ő R
U„ Petö ii-ter 2.

Clöfúetéei á ra :
negyedévre 1 P 28 f i i  ér, 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P 80 f illé r  

Csoportos küldéssel 
10 °/o-os kedvezmény.

Amerikába egész évre 
3 d o llá i; az utódállamokba 

negyedévre l  P 60 fillé r. 

Postacsekkszámla: 40,626.

Halld meg az Intő szól!
Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek 

országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén 
az ő lámpásaikat, kimenének a vőle
gény elé. ö t  pedig közülök eszes vala 
és öt bolond. Máté 25:1—2.

Jézus gyakran beszél a nagy ítéletre való eljöve
teléről.

Ebben a példázatban arról a borzalmas meglepe
tésről beszél, amely azokat éri, akik utoljára is meg
látják, hogy örökre kizárattak, örökre elvesztek.

Az öt bolond szűz sohasem gondolt arra, hogy 
így jár.

S azt kérdezem magamtól: nem jut-e akárhány 
ember kárhozatra, hogy úgy érzi, erre sohasem gon
dolt, sohasem gondolhatott.

Ha sorra megkérdezhetnénk mindazokat az em
bereket, akik ma még nem tértek meg, vájjon félnek-e 
az elkárhozástól, egészen bizonyosan azt felelnék: 
Bolond vagy, ha ilyet kérdezel! Hogy én elkárhoz- 
zam? Ez sohasem történhetik meg!

S bizonyos, hogy egészen őszintén vélekednek
így-

De hogyan lehetnek ilyen bizonyosak a maguk 
dolga felől? Hiszen Jézus ő hozzájuk is szól és f i 
gyelmezteti őket.

Bizony, megteszi ezt. Azoknak a legtöbbje azon
ban hamis békességben él. Visszaperdül hát a szívük
ről minden figyelmeztető szó. Hiszen mindig rendben 
van a szénájuk.

Mások elismerik, hogy nem élnek úgy, ahogy 
élniök kellene, hogy nincsen rendben Istennel való 
dolguk. De arra nem gondolnak, hogy elveszhetnek. 
Majd meg fognak váltatni s majd meg fognak térni. 
Efelől nincs a lelkűkben kétség. Csak éppen most 
nem keríthetik rá a megtérésre a sort.

Ilyesfajta gondolatok bátorítják föl őket arra, 
hogy halogassák a megtérésüket.

Bizony, megértjük, hogy nem várt meglepetés 
lesz számukra, ha majd a kínok helyén fölnyitják 
a szemüket.

Óh, segítsd rá, Isten, a meg nem térteket, hogy 
hallják meg a te figyelmeztető szódat ma!

Öle Hallesby—Br. Podmaniczky Pál.

Hálaadás napja.
Minden napnak a hálaadás nap

jának kell lenni. Luther azt mond
ja, az életet egyetlen alapérzéssel 
lehet igazán élni: a hála érzésével, 
ami azt jelenti, hogy a keresztyén 
ember egész életének hálaadásnak 
kell lenni. Mégis esztendőnként 
egy napot külön is a hálaadás nap
jává kell tenni! S ezen a napon 
mindazt, amit Isten az elmúló esz
tendőben adott, hálás szívvel meg 
kell Istennek köszönni.

A hálaadás napján mit köszönj 
meg az Istennek?

Mindenekelőtt köszönd meg, 
hogy földünkön termést adott. 
Hogy minden kilátástalanság és 
aggodalom ellenére is adott. Hogy 
hazánk földje nem lett dúló hábo
rúk csatatere. Hogy verejtékezve

vetett gabonánk kinőhetett, szár
ba szökkenhetett. Hogy dolgos ma
gyar kezek kaszája arathatta le és 
nem ellenséges tankok ezre henge
relte le. Gondolj azokra a mezők
re, ahol nem arathattak! És adj 
hálát Istennek, hogy te arathat
tál !

Köszönd meg Istennek, hogy 
munkádhoz erőt és egészséget 
adott. Hogy nem betegágyon kel
lett szenvedned, mikor mások keze 
alatt égett a munka. Gondolj 
azokra, akik nem dolgozhattak! És 
adj hálát Istennek, hogy neked 
erőt, egészséget, munkát adott!

Köszönd meg, hogy családod
nak, otthonodnak nyugalmat és 
békességet adott. Hogy a világban 
dúló nagy békétlén$^~^s.4 i}'ugta-

lanság közben volt és van egy 
hely, ahol nyugalmad és békessé
ged van. Gondolj azokra, akik ezt 
nélkülözik! És adj hálát Istennek, 
hogy neked ezt megadta!

Köszönd meg, hogy nemcsak 
testednek, hanem lelkednek is 
adott Isten az Igében táplálékot. 
Hogy egyházad kezében nap-nap 
után nyújtotta. Hogy mikor mások 
csak akadályokat legyőzve, lopva 
juthatnak hozzá, mi még zavarta
lanul és gátlás nélkül élhetünk 
vele.

Köszönj meg mindent, amit Is
ten az elmúlt évben adott. Kö
szönd meg az egyházat, hazát, a 
hazatért testvéreket. Köszönd meg 
a szomorúságokat és örömöket. 
Mindenért Istennek adj hálát!
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let közgyűlése, melyen püspökeinkkel 
együtt megjelent D. Ravasz László 
püspök, az Országos Református Lel
készegyesület elnöke is.

Az erdélyi lélek.
Emelkedett hangú megnyitóban em

lékezett meg D. Raffay Sándor püspök 
a MELE elnöke Erdély hazatéréséről. 
Szeretné — úgymond — ha a visszake
rü lt erdélyiekkel együtt visszatérne az 
erdélyi lélek is, amely a vallási és lelki- 
ismereti szabadság törvénybeiktatásával 
olyan nagyszerű példát adott minden 

magyar nemzedéknek. Erre 
ideát nagy szükség van. El 
kell tűnniök a formák, ér
dekek válaszfalainak. Test
véri szeretettel gondolunk 
az odaát maradiakra.

Ha az értéket erkölcsi mér
tékkel mérjük. . .

Megemlékezett a megnyi
tó ezután sajátságos k i
sebbségi helyzetünkről, mely
nek ránk szomorú következ
ményei lehetnek, ha szám
mal mérjük az értékeket. 
De ha az értékeket erkölcsi, 
mértékkel mérjük és azt a; 
hivatást vetjük mérlegre,, 
amit egyházunk 400 év alatt: 
a lelkek irányításában vég
zett, akkor nekünk sokkal 
nagyobb képviseletre van 
jogunk, mint amekkorát 
kaptunk. Szólt még a k i
sebbségi sors egyik keserű 
következményéről, a mis
kolci jogakadémiánk átvéte
léről, melynek élete Eperje
sen 1529-ig visszamenőleg 
összeforrt nemcsak egyhá
zunk, hanem hazánk életé
vel is. Megemlékezett a lel
készek összefogásáról, állam
hűségéről, lelkészi becsület- 
székről. Meleg szavakkal: 
köszöntötte a testvér refor
mátus lelkészegyesület elnö
két, D. Ravasz László püspö
köt.

Adj hálát úgy, hogy imádságban 
megköszönöd Neki.

Adj hálát úgy, hogy a segítő 
szeretet kezével adsz abból, amit 
Isten adott.

Adj hálát úgy, hogy mindezért 
egész életedet hálaadás
sá teszed! L. I.

Az egyetemes
közgyűlés.

Ünnepélyes keretek között 
nagy érdeklődés mellett zaj
lo tt le ebben az évben is az 
egyetemes közgyűlés Buda
pesten november 8-án. Elő
ző napokban — mint a Ma
gyar Értesítő jelenti —- kü
lönböző bizottságok, egy
háztársadalmi intézmények 
üléseztek, illetve tartottak 
összejövetelt. Misszióegyesü
letünk november 6-án ta r
totta tanácsülését. Este a 
papnék szeretetvendégsége 
volt. November 7-én úrva
csorái istentisztelet vezette 
be a papnék tanácskozását, 
melyet konferencia követett.

Ne féljetek! Én vezetlek!
Ugyancsak istentisztelet 

vezette be a lelkészegyesü
let tanácskozását is, melyen 
Agg. 2, 1—7. alapján ta rto tt 
igehirdetésből ez az áldott 
biztatás csendült k i: Ne fé l
jetek! Én vezetlek! — Köz
gyűlési ügyek tárgyalása 
előtt értékes előadás hang
zott el a konfirmációról. 
Utána kezdődött az egyesü Menjetek be az Ő kapuin hálaadással...! (100. Zsoltár 4.)

Kerekes G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 49

Irta: M o h r  Q e d e o n ,  Kassa.

Bálint úr csöndes, magábanéző imájából hullott a mélybe. 
Nem érti a hirtelen földindulást. Zsedényi eltűnt mellőle, el 
körűié az egész tömeg. Hirtelen karok ragadják meg s 
viszik.

— Édesapám — hall egy hangot —, megszabadítjuk!
— Gyurka! — ismer fiára — mit akarsz?
A fiú hadarva röviden magyaráz. — A túlsó oldalon 

mászunk ki az emelvény alól. A nép átenged. A nép nem 
ellenség. A sarkon vár Józsi a lovakkal. Egy óra múlva, 
Pozsony a hátunk mögött lesz! — A tervezgető, kapkodó, 
siető zagyva szóáradat hirtelen pergő folyása váratlanul vetett 
gát előtt duzzadt fel:

— Nem! — hallja Gyurka.
— Nemi — ismétli az apja — Én visszatérek. Ti pedig 

meneküljetek, míg nem késő.
— Édesapám, — kérlelj a fiú.
— Azt gondoltad, azt hitted, csak egy percig is, te, 

az én fiam, hogy én gyáván megfutok! Hogy elhagyom tá r
saimat és én féregként menekülni tudok? Nem! Van igazság. 
Krisztus még most is megmenthet! De nem így. Isten veled 
fiam 1

Máris fordul és rohan vissza a néphez, amely oly hirte
len elnyelte. O tt már katonák ereszkednek állá és keresik.

■— Itt vagyok — áll elébük —, hogy a fiúk szabadulását 
fedezze.

— Menekülni akartál — vágják oldalba puskatussal és 
felhurcolják az emelvényre.

Gyurkáék hosszú orral kullogtak előbbi helyükre. Az 
egész jelenet tán egy percig sem tartott.

— Azonban — folytatja az érsek, ahol elhagyta- — még 
most is. szabad lehet, aki térítvényét aláírja.

Vár és hallgat.
A néma döbbenet igézete megejtett egy-két rabot. 

Kezüket k inyújtják a to ll felé.
De a többi rendületlenül, szikáran áll, az ő erősségük 

a Krisztus.
— Halál reátok! — kiáltja bőszen Szelepcsényi.
A hóhérok előállnak. Kiragadnak egy-egy rabot s 

akasztófa alá taszigálják.
— Uram! — hajol Lipót püspök az érsekhez. — Még 

mindig túl sokan vannak. Ennyit fel nem akaszthatunk. Men
ten fellázadna a nép. Amúgy is háborog!

Az érsek átlátja a másik igazát. Hátrálni azonban nem
akar.

Szólásra emeli kezét, a hóhérok megállnak.
— Túl kellemes lenne számotokra a bitófa — dörgi —, 

túl gyors halál! — szünetet tart. — Mást határoztam. Az evezők 
mellett fogjátok kiadni párátokat lassú, lélekőrlő pusztulás
sal. Gályarabok lesztek!

— Krisztus! — sikolt fel Gyurka boldogan. Magában 
dicséri atyját, hogy ellenállt a csábításnak.

— Más börtönökbe mentek — hirdeti ki Kollonics az 
érsek parancsára. — Berencsre, Komáromba, Földvárra. — 
Listát vesz elő és felolvassa, ki hová kerül.
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2000 meggyőződéses ember.

A köszöntésre válaszolva D. Ravasz 
püspök rámutatott arra, hogy az evan
gélikus és református lelkészegyesület
ben több mint 2000 lelkipásztor van 
egybefoglalva. Ebben a kicsiny ország
ban micsoda erőt jelent az, ha egy gon
dolat, egy világnézet, egy programm 
mellett 2000 meggyőződéses ember áll 
olyan őrhelyen, ahol ezrekre viheti át 
a maga hatását, ahol életkörülményei
nél és élethivatásánál fogva a lelkek, a 
köztudat, a közfelfogás alakítására egé
szen páratlan alkalma és lehetősége van! 
Kisebbségi sorsunkat látva érezzük meg 
azt a nagy kiváltságot, ami ebben ren
delkezésünkre áll, amit nekünk nem 
adnak, s tőlünk nem vehetnek el. Két
ezer bástyán kétezer elszánt férfi, aki 
egész életét, összes erkölcsi és szellemi 
erejét ennek a nagy ügynek ajánlja, 
olyan tekintélyes tábor, amely történel
met alakít és amellyel mindenkinek szá
molni kell.

Érezzük, hazafogadtak minket.
A visszatért erdélyi evangélikus le l

készek nevében Járosi Andor kolozsvári 
lelkész, teológiai m. tanár szólt. Végre 
azt érezzük — mondta —, hogy igazán 
itthon vagyunk, nem visszafogadtak, de 
hazafogadtak minket! Beszede végén 
hálásan köszönte a jelenlevő Ravasz 
püspöknek, hogy az összeomláskor az 
erdélyi református egyház magára vál
lalta az ottani evangélikus lelkészek 
nevelését. — Kemény Lajos esperes a 
fő titká ri jelentést terjesztette ezután a 
lelkészegyesület közgyűlése elé.

A segítő szeretet.
A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám

intézet tartotta ezután közgyűlését, me
lyen az elnöki megnyitó és elnöki jelen
tés után a segítő szeretet munkájának 
ismertetésére kerü lt a sor. Bár a né
met Gusztáv Adolf Egylet a háború

miatt nem tudja az eddigi mértékben 
támogatni a magyar hittestvéreket, 
mégis segítségére sietett az árvízkáro
sultaknak is. A magyar egyénenkénti 
gyűjtés több mint 20,000 pengőt ered
ményezett. A bétheli szeretetintézmé- 
nyek támogatására nagyobb összeget 
szavazott meg a Gyámintézet. Rendkí
vül meglepő és kedves volt ezen a gyű
lésen bemutatott oltárteritő-gyüjtemény, 
melyet a soproni Nőegylet á llított össze.

Fájjon a tövis!
Ugyancsak november 7-én volt az 

Országos Tanáregyesületnek s az Or
szágos Luther-Szövetségnek a gyűlése, 
majd az esti órákban az egyetemes gyű
lés élőértekezlete. Este gyámintézeti 
istentisztelet volt a Deák-téri templom
ban, melyen Kuszy Emil losonci lelkész 
hirdette az igét. II. Kor. 12, 7—9. alap
ján szólt az egyházról és az egyház 
testében levő tövisről. Csak fájjon a tö 
vis, mert csak az élő szervezet érez fá j
dalmat. Amíg az egyház a töviskoronás 
Király követségében jár e földön, min
dig méltó lesz, hogy érte dolgozzunk és 
éljünk!

Hazánk a béke és nyugalom színtere.
November 8-án ült össze az egyetemes 

közgyűlés, melyet D. Kapi Béla püspök 
imája után D. Radvánszky Albert báró 
egyetemes felügyelő nyitott meg. Míg 
körülöttünk — kezdte — a világon 
csaknem minden égtájon kigyúltak a 
háború tüzei, hazánk a béke és nyuga
lom színtere. Mintha Isten kárpótolni 
akarná ezt a népet azért, hogy az ed
dig átélt századok minden fergetege 
rajta vonult át; igazságot szolgáltatott 
nekünk nagy barátaink által, ismét tá
g íto tt a mesterséges határokon . . .  Há
lával emlékezett meg a baráti nemze
tekről, kormányzónkról, a kormány egy
kori és jelenlegi tagjairól, örömmel 
szólt a visszacsatolt területek lakossá
gáról, evangélikus népéről.

— Édesapádat Komáromba viszik — súgja Ákos a 
Gyurka fülébe, mintha az nem hallotta volna.

— De miért megint máshová? — kérdi Gyurka.
— Mert félnek! — ismeri fel az igazi okot Ákos. — Fél

nek a néptől, a foglyoktól és talán. . .  saját maguktól is!

32. A „Régecz“ .
Május 29-ike volt, ahogy Kerekes Bálint tisztelendő urat 

huszad magával Komáromba szállították. Gyurka távolról 
leste. Két sor katonától övezve hajtották maguk előtt a 
bilincsbe vert rabokat. Sokáig nézett a távozók után, míg 
csak el nem nyelte egy földhajlás a lassan vonuló csapatot.

Még fülében csengett a bilincsek csörgése, amint meg
fordult. Legszívesebben azonnal nyomukba szegődött volna. 
Ámde valami azt súgta neki, hogy hiába való lenne úgy is 
törődése és Franci bácsi is azt tanácsolta, hogy inkább vaíami 
más megoldást eszeljen ki.

Nem tudott volna most nehéz szívével egyenest társai
hoz menni. Az ő k i nem fejezett részvétük is bántotta. Hiába 
kezdtek másról beszélni, ott ült a szemükben a szomorú 
meggyőződés.

— Sohasem fogod édesapádat megszabadítani. Hiszen ő 
maga sem akarja!

S Gyurka szemei nem tudtak visszavágni, hogy, de igen, 
én biztos vagyok a dolgomban. Mihez is kezdjen? Minden 
lehetőség mint zsák-utca meredt feléje.

— Jézus visszaadja őt még nekünk! — ömlött el tagjain 
a h it bizonyossága. Nekivágott a hegyeknek. Boldog jó ér
zés szállta meg egyszerre. Itt a zizegő, suttogó zöld lombok 
között minden vidámnak látszott. Nevetve ugráltak szerte a

Emlékezés Prónay Dezsőre.
Majd külön tanulmánynak is beillő 

részletes méltatást adott egykori előd
jéről, Prónay Dezső báróról, aki 34 
évig volt az egyház egyetemes felügye
lője. Eszményi megtestesítője volt az 
egyházban szerepre hivatott világi fér
fiúnak, — világiak szolgáljatok maga
tok teljes odaszentelésével az egyház
nak! Prónay Dezső báró hozzánk inté
zett üzenetét e helyről elhangzott utolsó 
beszédéből veszem: „Nem érzik-e, hogy 
immár remeg a föld a lábaink alatt?" 
Ma is csak az teremthet mindeneket bol
dogító, békés és nyugalmas helyzetet 
a világon, ha a tulajdon, a család és a 
haza megőrzi Isten-rendelte hivatását 
és ha a vallás nem lesz jelszóvá, ha
nem összefogó erővé válik.

A magyar Biblia a mienk.
Károlyi magyar bibliafordításáról 

emlékezett meg ezután a felügyelő. Hála 
Istennek, Aki Károlyi Gáspárt magyar 
tolmáccsá méltatta és áldott legyen haló 
porában a bibliafordító, aki magát tel
jesen átadta Istennek engedelmes esz
közül. Luther mondja: Bár minden írása 
elveszne, csak német Bibliája maradna 
meg .. .Minden veszteségben megmaradt 
kincsünk, vészek között biztos fedezé
künk, bizonytalanságok útvesztőjében 
útmutatónk, hitünk forrása: a magyar 
Biblia a mienk! Ezt szívünkre szorítva 
vágjunk neki az új munkaévnek, néz
zünk szemébe az apokaliptikus időknek!

Ünnepélyes nyilatkozat.

Az egyetemes felügyelő megnyitója 
után Kuthy Dezső egyetemes fő titkár 
ünnepélyes nyilatkozatot terjesztett elő 
a keleti és erdélyi országrészek hazaté
résével kapcsolatban. Ehhez csatlako
zott Járosi Andor kolozsvári lelkész fel
szólalása. Minket — mondotta — a ha
zában levő evangélikusoktól a határok 
legfeljebb testileg választottak el. Lelki

dalos madárkák. Kicsinyke tüdejüket szakadásig feszítette a 
hála csicsergése. Táncoló, keringő szárnyalással libbentek fel 
a levegő égbe. Az Istent keresve. Gyurka a lelkét a madárkák 
ívelésére bízta. Teli reménységgel nyerte vissza eredeti, duz
zadó életkedvét. Hegyoromra ért fel. Csodás körkép tárult 
elé. A város ködlő, párás képe és a négyszarvú vár.

— Mint mi négyen! — ötlött eszébe. Ez a hasonlatosság 
mind inkább felbátorította.

— M ily hatalmas a te kezed, Istenem — csudálta a vidé
ket. A messzi távoli rónaságot, a kéklő, elmosódó hegyeket 
és a villogóhátú csodás nagy vizet.

— A Duna — sóhajtotta. — Mennyi város, falu között 
kanyarog végig. Mennyi embernek, népnek ad megélhetést. 
Mennyi hajót hordoz a hátán! Valahol messze a Fekete hegy
ben buzog fel forrása. Lekanyarodik az Alpok lábához. Bécset 
érinti, itt hömpölyög el Pozsonynál, azután Komárom .. .

— Komárom! — ütött a gondolat a Gyurika fejébe. — 
Édesapám! — Most már mint szúnyogok raja özönlötték el 
a gondolatok. Csónakon ereszkedik le Komáromig. Igen ám, 
de barátai nem hagyják egyedül. Azok is vele tartanak. Nagy 
csónak kell! És a lovak. Képzeletében a csónak mindig tága
sabb lett. Végigsöpörte szemével az erdős domboldalt és az 
egyenes szálfákat. Hopp, itt az igazi eszme.

— Tutajt készítünk!
Mint újszülött gyenge madárkát, rejtette keblébe elhatá

rozását és szaladt lefelé a domb meredek oldalán.
A futás hevétől vörösen toppant be a kötélverő utcai 

házba.
(Folytatjuk.)
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leg mindig egyek voltunk az egyetemes 
egyházzal! Egyek voltunk, mert éreztük 
e magyarhoni egyház értünk való sok 
fájdalmát és biztatását is. Testileg meg
törve, de töretlen h itte l mentettük át 
testvéreinket. Azért tudtuk megtartani 
a hitünket, mert mindenből kiábrándul
tán odadobtuk magunkat a mi meny- 
nyei Atyánk karjaiba. Egyedül Isten ke
zétől átmentetten hoztuk a szülőföld
ből táplálkozó hazaszeretetet és Isten 
igéjéből táplálkozó evangélikus hitet.

Felhangzik a Himnusz.

A nagyhatású megnyilatkozás után, 
melyet báró Prónay György indítvá
nyára egész terjedelmében jegyző
könyvbe foglal a közgyűlés, felhang
zik a teremben a Himnusz, a nemzet 
drága imádsága. — Az egyetemes 
felügyelői jelentést az egyetemes 
fő titká r mutatja be a közgyűlésnek.

Az egyetemes egyház lelki munkája.

Részletesen ismertette ezután D. 
Kapi Béla püspök-elnök az egyete
mes egyházi lelki munka menetét. 
Szólt azokról a tervekről, melyeket 
az egyháznak végre kell hajtani: 
egyházi munkások neveléséről, anya
gi megélhetésük biztosításáról. Mi 
nagy szórványegyház vagyunk és eb
ben az egyházban minden ötödik 
ember templom és iskola nélkül van. 
Őrizzétek az Isten világosságát — 
mondta Luther munkatársainak —, 
mert az ördög bármely órában meg
bonthatja a ház fedelét, hogy kioltsa 
Isten világosságát. A mi egyházunk 
is világtörténelmi ütközők nehéz 
ostromában áll. Vigyázzunk és imád
kozzunk! A Bibliát ne csak kézben 
tartsuk — mondotta nagyhatású be
szédjében D. Kapi Béla püspök —, 
hanem az élet minden munkájában 
érvényesítsük, hogy Krisztusé le
gyen a győzelem!

Javaslatok. Választások.

Tervbe vétetett az egyetemi lel- 
készi állás megszervezése, a KIÉ 
munka megalapozása. — A lelkész
egyesület sürgette az Egyetemes 
Agenda kiadását, javasolta a lelké
szek gyakoribb találkozását, evangé
likus könyvek olcsóbbá tételét, az 
evangélizációk kiépítését, az OTBÁ- 
ba való belépést. A lelkészegyesületi 
fő titká ri állásról Marcsek János 
esperes lemondott, helyébe lie. Fizély 
Ödön esperes, a titká ri állásra pedig 
Joób Olivér lelkész választatott meg.

Luther Serleg-vacsora.

A közgyűlés napjának estéjén a Gel- 
lért szálló márvány-termében Luther 
Serleg-vacsora volt az Országus Lu- 
ther-Szövetség rendezésében, melyen 
dr. Pesthy Pál ny. miniszter, bányai ke
rületi felügyelő mondott beszédet.

E v a n g é l ik u s  e m b e r

e v a n g é l ik u s  la p o t  

o lv a s !

„A  p ré d ik á ló  kép.“
Bensőséges ünnepe volt október 27 én 

a szekszárdi evangélikus egyházközség
nek. A délelőtti istentisztelet keretében 
avatta fel a dunántúli evangélikus egy
házkerület püspöke, D. Kapi Béla m. kir. 
titkos tanácsos a gyülekezet új oltár
képét, Szabó Dezső művészi alkotását.

Délelőtt 10 órakor érkezett meg a fő 
pásztor autón Tolnay Knefély Ödön v. 
országgy. képviselő, egyházközségi fel
ügyelő, valamint Fábián Imre főesperes 
kíséretében. Pár perccel később érkezett 
dr. Pesthy Pál is, a bányai evangélikus 
egyházkerület felügyelője. A templom

bejáratánál vitéz Vendel István polgár- 
mester a város nevében üdvözölte a 
püspököt. Németh Gyula lelkész a gyü
lekezet nevében mondott Isten hozottat, 
köszöntvén még a főesperesi minőségé
ben elsőízben megjelent Fábián Imrét, 
valamint Rózsa Sándor tanárt, a bony
hádi evangélikus főgimnázium és egyház- 
község képviselőjét. Végül egy kis isko
lásleány, Miszlai Mária, rózsacsokor át
adása mellett az evangélikus tanulóifjú
ság üdvözletét tolmácsolta a püspöknek.

Ekkor már gyülekezni kezdett a hí
vek serege, evangélikusok és más val
lásfelekezethez tartozók egyaránt s 11 
órára zsúfolva volt a kedves, egyszerűsé
gében is mély áhítatot keltő templom. Fa- 
faragásos oltára fö lö tt o tt díszlett arany
keretben az alkonyat halvány színeiben

játszó kép, rajta Krisztus álló alakja, alá
zatos, szelíd arccal, hívogatásra tárt ka
rokkal, körötte pedig gondokban meg
fáradt emberek, arcukon, szemükben a 
megnyugvást kereső lélek hitével.

Az ünneplő közönség soraiban volt 
az egyházak, a vármegye, a város sok 
képviselője.

Az istentiszteleten Németh Gyula ol- 
tá ri szolgálata után Kapi püspök avatta 
fel Máté 11 :28 alapján a templom oltár
képét.

„Prédikáló képpel gazdagodott a 
szekszárdi gyülekezet — mondotta töb
bek között. — Képpel, mely az Ür üze
netét hozza az alkotó művész lelkén ke
resztül. E kép egy örökkévaló isteni tö r

vénynek hirdetése : mindenkinek el 
kell jutnia Krisztushoz és nincs más 
élet, mint az, amelyik ott bontakozik 
k i az Ö közelségében, az ő  áldó lel
kének hatása alatt. Jézus az életcél. 
Krisztus az egyetlen erő. Jöjjetek! 
— hangzik a képről a sürgető, szi
gorú követelés. Jö jj, hozd csalódott 
lelkedet, életedet, bűneid terhét. 
Édesanyák, fogjátok kézen gyerme
keiteket. Nem elég, hogy azokat az 
életre nevelitek: az örök életre is 
kell nevelni, az üdvösség útjára kell 
őket vezetni. Végül nagy Ígéretet is 
közöl a kép. Én megnyugosztallak 
titeket, .— s nincs nagyobb értéke 
ennél a földi életnek. Alkonyatba 
boruló háttér öleli át a prédikáló 
képet. Mi is mind elérkezünk az 
utolsó órához. Ez a kép azt prédi
kálja: Jöjj Jézushoz, aki áldó kéz
zel hív. Ha megfáradtál, Ö megnyug
tat, áldását rád adja és szívedre teszi 
kezét s míg utolsó tekintetedben 
lelked az örökkévalóságba emelke
dik, addig Ő csendes imádsággal szól 
Istenhez: „Hozzám jö tt, bennem élt, 
ő  érte is szenvedtem, nyugosztald 
meg őt Atyám az örökkévalóság
ban.“ — Azután imádkozott a püspök 
s megáldotta a gyülekezetét.

Az oltárképről az egyetemes Egy
házművészeti Tanács megbízottai: 
Kemény Lajos esperes és Lühnsdorf 
Károly festőművész, akik annakide
jén a készülő kép vázlatát is megte
kintették, majd az elkészült képet 
felülbírálták, azt jelentették az Egye
temes Egyház Elnökségének, hogy 
„úgy egyházi, m int művészi szem
pontból kifogástalan, kiválóan sike
rült és előkelő helyet foglal el evan
gélikus templomaink oltárképei so
rában“ .

(jt bűnbánó fyű s z iv e t 
Szereti az 9sten ,
Só gyüm ölcsöt ez terem 
M egtérésben, h itben. 
K á lid  tehát 
Szent sza vá t 
Qz év á ldásában  
Ss ne légy h á lá tla n  !

Lapunk iránti szeretetedet mutasd meg 
azzal, hogy megrendeled,

olvasod,
 ̂ s terjeszted.

A prédikáló kép
(Szekszárdi templomunk új oltárképe.)
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Mísszíóegyesíilet 
közgyűlése és konferenciája
idén Budapesten volt a Protestáns Na
pok keretében. Egyetemes egyházunk 
imatermét a szokatlan délelőtti időpont 
ellenére is teljesen megtöltötték a he
lyi és környékbeli gyülekezetek hívő 
seregei. A megnyitó istentiszteletet 
Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök ta r
totta. Oltári igéje: Aggeus 2, 4— 9.
Igehirdetése alapigéje pedig II. Kor. 5, 
14; Fii. 3, 18 és Róm. 1, 9—10 volt. A 
károm ige alapján a missziói parancs 
kötelező erejéről beszélt, ha az még 
olyan kedvezőtlen időben hangzik is el, 
m int a mienk. Pál apostol ideje sem 
vo lt kedvezőbb, de a három legfonto
sabb kelléke meg volt a misszióhoz: a 
másokért égő forró szív, a bűnök fe
le tt síró szem és az imádkozó lélek. 
Ha ez a három megvan, akkor nem lan
kadhat meg a misszió ereje.

Az istentisztelet után közgyűlés kö
vetkezett. A beteg világi elnök helyett 
Németh Károly egyházi elnök és dr. 
Zelenka Frigyes vezette a közgyűlést. 
Danhauser László titká r az egész or
szágos munkáról nyú jto tt átfogó képet. 
Az elmúlt munkaév nagyobb eseményei 
a következők: Kunos Jenőné kínai
utazása, egy utazó titká r alkalmazása, a 
Népfőiskola második férfi tanfolyama, 
egy nyári gyermeknyaraltatás, egy 
háromhetes női tanfolyam, az orosházi 
Népfőiskola megnyitása és csatlakozása, 
a gyermekszövetségek örvendetes sza
porodása, a módosított Alapszabály és 
Scholtz Ödön munkájának: Az evangéli
kus misszióügy fejlődése Magyarorszá
gon kezdettől fogva az országos M. E. 
megalapításáig c. megjelentetése, a 
Missziói Lapok tehermentes és olcsó 
megjelenése és a kiskőrösi fiókegyesü
let megalakulása. A pénztáros jelentésé
ből kitűnt, hogy az egyesület évi bevé
tele: 8.545.56 P volt. Vagyona pedig 
3.729.49 P. Ezek az összegek annál ér
tékesebbek, hogy apró adományokból 
tevődnek össze. A tagok száma az el
múlt esztendőben 630-ra emelkedett.

A délutáni konferenciát Kiss György 
kiskőrösi lelkész áhítata nyitotta meg. 
Utána Németh Gyula szekszárdi lelkész 
ismertette a külmisszió helyzetét a most 
fo lyó háború következtében előállott 
változásaiban, amihez hozzájárult Kunos 
Jenő legfrissebb levele. Ebből tudtuk 
meg, hogy immár feleségével elindult 
Pekingből Hunnan felé és elérkezett 
Hankowig. (Címe: Rev. J. K. Hankow. 
Lutheran Mission Home. Via Sibéria 
China.) Vitéz Sréter Ferenc evangéli- 
zációs előadása után Harmati Béla ős- 

'agárdi lelkész záró áhítatával és Zász- 
kaliczky Pál esperes imájával befejező
dött a Misszióegyesület konferenciája.

Az egyház nem lehet számodra csak 
adót követelő intézmény, vagy történel
m i hős, aki évszázadok sebeivel és ba
bérkoszorújával áll előtted! Csak akkor 
vagy igazi evangélikus, ha hiteddel, éle
teddel belehelyezkedsz Krisztus életébe, 
ha ö  él benned!

H A K X N G S Z O

BOLDOG AZ,
KI BENNED ÉL...

Dallam: Krisztus, ártatlan bárány . . .

Kincs és pompa, rang és fény 
Mind elmúlik, nem enyém.
De Uram, Te nélküled 
Nem tud élni gyermeked.
Nem adhat más énnekem 
Áldott nyugodalmat,
Boldog vigalmat,
Csak a Te irgalmad.

Elmegyek hát Jézusom 
Győzni Veled poklokon.
Egész, egész életem 
Áldozati füst legyen.
Sátánnal ha nem bírok 
S csügged már e lélek,
Ügyemet védd meg. . .  
Térdenállva kérlek.

Boldog az, ki Benned él,
Mástól üdvöt nem remél. 
Könnyöntözte bár az út, 
Krisztusával mennybe jut. 
Elvesztette életét?
Megtalálja Nálad.
S nézvén orcádat 
Örökké imádhat.

Szántó Róbert.

K A R C O L A T O K

Magyar dali!
A zene nagyhatalom. Építhet és 

rombolhat. A nemzet nemcsak 
nyelvében, hanem dalaiban is él. 
Ezért nem mellékes, hogy mit da
lol egy nép.

A magyar nép csak magyar dalt 
énekelhet. Viszont nem minden 
magyar,  amit magyarul írnak 
vagy mondanak.

Példa erre a következő • Az 
egyik budapesti zeneüzlet hirdeti 
mostanában „Arany Karácsonyi Al
bum”-át, amelyről azt állítja, hogy 
,,a legértékesebb magyar  zene- 
gyűjtemény”. Az ajánlott „ma
gyar" dalok között vannak a kö
vetkezők:

Az ember egy léha . . .  — A n g o l  ke
ringő.

Először fogd a kezét. . .  — S p a n y o l  
tangó.

361.

Hej, ha törik-szakad. — F o x t r o t .  
Bécsi-gyors.

Negyvenhatos... — F o x t r o t .  Handa- 
banda.

Ezenfelül egy tucat slow-fox, blues 
és tangó.

Kérdezzük : Mi ebben a ma
gyar?!

Ezzel kapcsolatban közöljük ősi 
és valódi magyar népdalok néhány 
gyűjteményét.

Ősi és valódi magyar népdalok d a l 
l am-  és v e r s g y ű j t e m é n y e i : a
Ma g y a r  K ó r u s  kiadásában, Budapest, 
II., Fery Oszkár-u. Kötetenként 1.K0 P. 
■ 100 Magyar népi gyermekdal és gyer
mekjáték.

101 Magyar népdal (katonanóták, le
vente- és cserkésztábor-tüzekre alkal
masak).

102 Madárka (népdalok ifjúságnak, 
mátkáknak, virágénekek).

103 Magyar népdal (vegyes).
A mi dalaink, erdélyi és más magyar 

dalok. (Az If jú  Erdély c. lap kiadása, 
Kolozsvár.)

A Magyar Kórus kiadásában nagyszerű 
és könnyű gyermekkari, vegyeskari, női 
és férfikari darabok is beszerezhetők.

Nagyon ajánljuk Bartók Béla és Ko
dály Zoltán énekhangra zongorakiséret- 
tel és csak zongoradarabjait. Mind gyö
nyörűbbnél gyönyörűbb, magyar népdal- 
feldolgozások.

Ezeknek a daloknak nemcsak a 
nyelve, hanem a lelke is magyar!

Szabó József.

D ecem ber f)6 l.- re
m e fj felettiig

20 filléres olcsó áron a Harangszó 
kiadásában egyházunk legfonto
sabb és névadó hitvallási irata, az 
Ágostai  Hi tva l lás .

A szöveget D. Dr. Prőhle Károly 
egyetemi tanár fordította, akinek 
ezúton is hálás köszönetét mon
dunk, hogy egyházunknak ezt az 
alapiratát 20 filléres áron juttat
hatjuk el minden evangélikus ke
zébe.

Kérjük a lelkész és tanító ura
kat, hogy már most jelentsék be 
a szükséges példányszámot. Tö
meges rendelésnél portót sem szá
mítunk.

Egyes példány rendelésénél az 
árhoz 4 fillér portó csatolandó.
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J é zu s  a z  í té le t  U ra .

November 17. — Cselekedeteink kö
vetnek. Máté 25 : 31—46. Milyen borzal
mas elgondolni is, hogy legkisebb csele
kedeteim is Istennél fel vannak írva és 
a nagy ítéletkor nyilvánvalóvá lesznek. 
Az ítéletnek mi lesz a mértéke? A sze
retet. Ha ez bennünk lakott, a Krisztus 
élt bennünk s ha valakivel szeretetből 
jó t tettünk, Krisztussal tettünk jót. Az 
Ür azonosítja magát az övéivel!

November 18. — Az ítélet óráját nem 
tudjuk. Máté 24 :1— 14. Aki nem tudja 
valami nagy dolognak a bekövetkezési 
idejét, jó ha állandóan vigyáz. Az ellen
ség támadását is vigyázva kell kivárni. 
Isten jeleket ad nekünk, de az időt nem 
mondja meg, miért is várnunk kell, még 
pedig mindvégig „állhatatosan“ . Eszedbe 
jut-e, hogy várod az ítéletet?

November 19. — Az ítélet itt van. Máté 
24 :15—28. Az ítélet megkezdődött. A 
jelek mutatják. Hamis Krisztusok is jár
nak ebben a világban, de a Krisztus je 
lét még várnunk kell az égen. De ké
szen kell lennünk minden nyomorúságra 
és szorongattatásra, hamis Krisztusok 
csábítására. Jaj, ha nem vagyunk éberek 
és nem térünk meg. Az ítélet Ura még 
ott is kegyelmet gyakorol, az övéi ked
véért megrövidíti a szenvedés napjait.

November 20. — Kegyelmi időt ád 
Lukács 13 :1—9. Az ítélet előcsarnoká
ban vagyunk, de még van kegyelmi idő. 
Bűn és bűnhődés — mulasztás, tétlenség 
és büntetés együtt járnak. És ez lehet 
igen váratlan is. Tehát amíg tart a ke
gyelmi idő, igyekezzünk megtérni és 
gyümölcsöt teremni. A kegyelmi idő ne 
könnyelműségre vezessen minket, de lát
tassa meg az Isten csodálatos szeretetét.

November 21. — A készületlenség ára. 
Máté 24, 37—42. A készületlenség ára 
a halál. A hitetlen erről nem akar tudni, 
táncot jár a tűzhányó tetején a kitörés 
előtti pillanatban. Nóé idején is így volt. 
Így van ma is, az emberek nem akar
nak felkészülni az ítéletre s ennek a 
készületlenségnek az ára bizony a halál. 
Ez összeköti és el is választja az embe
reket most, de akkor is: egyik felvéte
tik , a másik ott hagyatik.

November 22. — Kereszt nélkül nincs 
korona. Jel. 3, 8—12. Megtart Isten a 
megpróbáltatások idején, de vállalni kell 
a keresztet. Koronát csak az kap, aki 
Isten gyermekeként minden kockázatot 
vállal, aki kevés erejével is megtartja 
Isten igéjét és igyekszik célegyenest 
Isten útján állandó vigyázásban járni. 
Ezen az úton Isten kereszttel tart meg, 
de koronát is csak így kapunk.

November 23. — A készültség jutal
ma. Máté 24, 43—51. Isten országának 
munkájában találjon az ítélet Ura, ez a 
készenlét. A hű és okos szolga jutalma 
nem marad el, „többre bízatik“ azután. 
Hogy mi ennek az új megbízatásnak a 
lényege, nem tudjuk, csak annyit, hogy 
Isten megbízásából az ő  országában na
gyobb munkakört kapunk, közelében le
hetünk.

Zászkaliczky Pál.

A pró tö rté n e te k .
Clto.

Megszívlelésre méltó idegen szó. Ér
telmét s mély jelentését az alábbi törté
net adja. Mikor a 30 éves vallásháború
ban Wallenstein észrevette, hogy Gusz
táv Adolf döntő ütközetre készül, sür
gető levéllel hívta fe l segitő társát. A 
levélre még ezt a szót irta egymás után 
háromszor, hogy a sürgetésnek igy is 
kifejezést adjon: C ito! Cito! Cito! Ma
gyarul ez azt jelenti: Gyorsan! Gyorsan! 
Gyorsan!

Ez a vérfoltos levél most hadimúzeum
ban van.

Nekünk is meg kell szívlelni ennek 
a szónak háromszoros sürgetését! Gyor
san kell cselekedni!

Ö sxemt enqem IcttfoTilian !
Jó családból való leánykával nem bír

tak a szülei. Sok keserűséget okozott 
konokságával és engedetlenségével.

Egyik rokon, aki arról volt közismert, 
hogy határtalan szeretet volt a szívében, 
magához vette pár hónapra a gyermeket. 
A szülők aggódva adták oda. Mennyi 
szégyent hoz a fejükre.

Milyen nagy volt a csalódásuk, m i
kor hónapok múlva egy szorgalmas, en
gedelmes kisleányt kaptak vissza.

A rokon maga se tudta megmondani 
a titkát. A szülök mégis észrevették. 
M ikor a gyermek elbúcsúzott a rokon
tól, a leányka könnyes szemmel csak 
ennyit mondott: ő  szeret engem legjob
ban!

nz e g y h á z i  e s z t e n d ő

Szentháromság u. 26 vasárnap.
D á n ie l 12 : 1—3. v.

Az utolsó idők felé vetít egy fény
sugarat az Ige. Ebben a fénysugárhintés
ben meglátjuk, milyenek lesznek ezek az 
idők. Tele lesznek nyomorúsággal. Nem 
ezeknek az előszele fú j már felénk a 
mai idők nyomorúságában? Lesz azok
ban az időkben szabadulás is, de csak 
Isten népe számára. Közöttük fogsz-e te 
lenni? Neved be van-e írva az élet köny
vébe? Végül azokban az időkben fe l
támadás vár mindazokra, akik elaludtak. 
Ez a feltámadás nem lesz egyforma. 
Némelyek örökéletre, némelyek gyalá
zatra támadnak fel. Melyik csoportban 
leszel te? Tudod-e, a mostani földi éle
ted dönti ezt el?! Ügy élj, hogy életed 
fénylő  s másokat igazságra vezérlő élet 
legyen!

A d j u n k  h á l á t :
A naponkénti figyelmeztetésekért, me

lyekkel az eljövendő dolgokra mutat.
A szabadításért, melyben az Ő népét 

részesíti, a kegyelemért, mellyel az Övéit 
megmenti.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
A nyomorúságos idők ne lázadozásra, 

hanem nagyobb hitre vezessenek.
Segítsen Isten olyan életre Szentlelke 

által, hogy a feltámadás napján az övéi 
között találtassunk.

H E T I  K R Ó N I K A

Amerika ismét Rooseveltet válasz
totta elnökévé. Immár harmadszor lett 
elnök, ami példátlan az amerikai elnök- 
választások történetében. — Anglia 
nagy politikusa Chamberlein, aki az 
utolsó években világtörténelmi szerepet 
vitt, 71 éves korában meghalt. — Befe
jeződtek az angol előkészületek Íro r
szág megszállására. — Molotov szovjet 
külügyi népbiztos a német kormány 
meghívására 32 tagú kísérettel Berlin
be utazott tanácskozásra. — Laval Gő- 
ringgel tárgyalt Párisban. — Borzalmas 
földrengés rázta meg Délkelet Európa 
testét. A földrengés Bukarestben óriási 
méreteket öltött. Érezhető volt még 
Erdélyben, Bulgáriában, sőt Stockholm
ban is. Antonescu román államvezető 
felhívást intézett az ország népéhez, 
melyben nyugalomra hívta fel a népet. 
— Kormányzónk jelenlétében nyitották 
meg a szegedi Horthy Miklós Tudo
mányegyetemet. — Az ország fe lforga
tását célzó merénylet tervét leplezte le 
a rendőrség. A közvélemény a legeré
lyesebb megtorlást követeli. Bíróság 
ítélkezik a bűnösök felett.

H Í R E K

D. Kapi Béla püspök előadása. A
győri Kovách Pál irodalmi társaság 
november 10-i ünnepélyén D. Kapi Béla 
püspök A titokzatos Erdély titka címen 
előadást tartott.

Egyházlátogatás. Túróczy Zoltán ti- 
szakerületi püspök folyó hó 14— 17-ig 
Rozsnyón egyházlátogatást végez.

Üj segédlelkész. Varga Sándor el
távozása folytán a kerület püspöke a 
rozsnyói egyházhoz Terei Lászlót küldte 
k i segédlelkészül.

A balfi egyházközség nagy áldoza
tok árán tornyot épített régi templomá
hoz. A felavatást Ziermann Lajos espe
res végezte.

Győr. Az egyházközség épülő új 
második temploma elérte a falegyent. 
Ha az idő engedi, a templom még ez- 
idén tető alá kerül.

A Magyar Keresztyén Leányegyesü
letek Nemzeti Szövetsége a főváros ál
tal felajánlott telken országos gyűjtés
ből 170.000 pengős költséggel szép 
székházat épített. Felavatását D. Kapi
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feéla evangélikus püspök és Muraközy 
Gyula református lelkész végezte. Az 
építés történetét Sulkovszky Viktorné 
hercegné, az egyesület elnöke ismer
tette.

Esztergom. A gyülekezet október 
31-én reformációi ünnepélyt tartott. 
Szavaltak Albert Éva és Vecserka Jó
zsef, felolvasást ta rto tt Selyki Nándor, 
előadást pedig Molnár Gyula helyi lel
kész. Az ünnepély bensőségét emelte az, 
hogy ez volt első ünnepélye a gyüleke
zetnek saját házában. Isten kegyelméből 
ugyanis sikerült megfelelő házhoz jutni, 
a nyár folyamán eszközölt kisebb átala
kítások eredményeképpen megvan min
den szükséges helyisége: kultúrterem, 
lelkészlakás stb. A tavasszal szeretné a 
gyülekezet a templomépítés nagy mun
káját is elkezdeni.

Csővár. November 3-án reformációi 
emlékünnep volt a templomban. Közre
működtek: dr. Bánkúti Dezső budapesti 
leánygimnáziumi igazgató előadással, 
Lőrincz Zsuzsa énekszámokkal, Weltler 
Jenő kelenföldi karnagy orgonaszá
mokkal, valamint Dudás Zsuzsanna és 
Petrovics Johanna szavalattal.

Kapolcs. Bensőséges ünnepe volt a 
gyülekezetnek november 3—6-a között, 
amikor Veöreös Imre egyházkerületi 
missziói másodlelkész négy napon át 
gyülekezeti evangélizációt tartott, a hí
vek hűséges érdeklődése mellett. Sok 
áldást nyújtó igehirdetés szólt külön az 
iskolás gyermekeknek is.

A mencshelyi evangélikus egyház- 
község október 28-án vallásos estet, és
29—31-ig pedig gyülekezeti napokat 
rendezett. A vallásos est előadását 
Ecsedy Aladár tahitótfalui református 
lelkipásztor tartotta. A gyülekezeti na
pok szolgálatait pedig Veöreös Imre 
egyházkerületi missziói másodlelkész vé
gezte. Minden este, a templomi össze
jövetelek alkalmával szavalatok,, ének
és zeneszámok is elhangzottak Istten di
csőségére és a gyülekezet épüléséire.

Kötcse. Méltó ünneplés keretében 
adott hálát Istennek a reformáció áldá
saiért október 31-én. Délelőtt ünnepi is
tentisztelet volt, melyre az egyházuk 
örökségeihez ragaszkodó hívek szép 
számmal jöttek fel, a szomszédos köz
ségben tartott ünneprontó vásár, vala
mint az elmaradt sok őszi munka elle
nére is. Ezen istentisztelet keretében 
iktatta  be a gyülekezet vezetősége kán
tortanítói állásába Horváth Pál elhívott 
i anítóját. Este vallásos est volt a temp
lomban ugyancsak szépszámú hívő je
lenlétében. A vallásos esten közremű/- 
ködtek szavalatokkal: Biró Etel, Rei
chert Ilona és Reichert Gyula, míg a 
tanuló ifjúság Horváth Pál tanító ve
zetésével két szép vallásos éneket éne
kelt. A reformáció áldásairól Békés 
József s. lelkész ta rto tt előadást. Az Ür 
közelségét, az evangélium világosságát 
erezhették híveink ez ünnepen. Adná is 
íz Isten végtelen kegyelme, hogy a re- 
lörmáció ünnepének áldásait a jövőben 
izok a hívek is életük elengedhetetlen 
szükségének érezzék, akiket most az 
letért való aggódás ta rto tt távol az Ür 
dtára előtti hálaadástól.

Ajándékozásra kapott finn újtestá- 
nentumaink elfogytak, úgy hogy többé 
senkinek sem küldhetünk.

I r o d a lm i p á ly á z a t.

A dunántúli evangélikus egyházkerü
leti lelkészegyesület pályázatot hirdet 
konfirmáltak számára Írandó Útravaló- 
ra (Vadeniecum). A könyvecske legyen 
az életbe kilépő ifjúságnak vezérköny
ve, mely határozott célt jelöl előtte s 
annak elérésére — az élet nagy kérdé
seinek evangéliumi megvilágításával és 
az evangélikus öntudat, hithűség ápo
lásával — biztos útmutatást, irányítást
ad. Terjedelme 6 nyomtatott iv; pálya
díj 100 pengő; határidő 1941 április 1. 
A gépírásos pályamunkák jeligés levél 
kíséretében Németh Károly esperes, kér. 
lelkészegyesületi ügyv. alelnök címére 
(Lébény, Moson m.) küldendők.

M A T Á R  O K O N  T Ú L
Német egyházi statisztikai adatok:

A lakosság száma 98 millió. Ebből 
protestáns 45 millió, róm. kát. 48 mil
lió. Ebben a számban nincs benne a 
lengyel kormányzóság 12 millió lakosa. 
A 45 m illiónyi protestántizmusnak 
19,600 gyülekezete van és a lelkészi kar 
17,000 gyülekezeti és 2000 intézeti lel
készből áll. A róm. kát. egyházban 
17,183 gyülekezet 35,000 gyülekezeti 
lelkész és 16,596 rendi lelkész pásztorol.

A Gusztáv Adolf Egylet Német
országban október hónapban tar
totta főgyűlését Lipcsében. A gyűlést 
istentisztelet vezette és fejezte be. Az 
Egylet bevétele 1939-ben 1,541.868 Már
ka volt, (több, mint az előző évben). 
Nagyobb összeget fordíto tt az Egylet 
keléten az evangélikus egyházi élet tá
mogatására, Ausztriában iskolák fel- ̂  
állítására és Belgrádban templomépí
tésre.

Diakónusképzés. A német egyházi 
főtanács ú j tervezetet dolgozott k i dia
kónusképzésre. A belépés a 18—19. év
től lehetséges.. Aki iskolái elvégzése 
után rögtön jelentkezik, korábban is 
felveszik, de ez kiképzési idejébe nem 
számít be. A rendes kiképzés megkez
déséig bibliatanulmánnyal, zenével, 
gyors- és gépírással, házimunkával fog
lalkoztatják. A munkaügyi minisztérium 
a diakónusi szolgálatot a foglalkozások 
hivatalos listájára felvette. Ez az egyet
len egyházi jellegű munkakör, amely 
ezen a listán szerepel.

Kagavát, a nagy japán keresztyént 
letartóztatták. Fogságba jutása körülmé
nyeiről eddig semmi közelebbit sem tud
nak.

A holland bibliatársaság 125 éves 
fennállása alkalmából új bibliafordítást 
adott ki. Eddig az 1637-ben megjelent 
Bibliát használták.

Koppenhágában, Dánia fővárosában 
a 19 éve készülő Grundtvieg-templomot 
átadták rendeltetésének. A templom kö
rül, mely egy hegytetőn épült, egészen 
új várost építőnek. Ez az új városrész 
a templommal méltó emléke lesz a nagy 
apostolnak, aki a dán nemzeti egyházat 
újjászervezte és a népfőiskolát megala
pította.

K Ü L Ö N F É L É K
Hadifoglyok gondozása. Németor

szágban az angol, francia és lengyel 
hadifoglyok lelkigondozását egy dán 
evangélikus lelkész végzi, akinek segít
ségére van 3 svéd, egy dán, egy ame
rikai és egy német lelkész. Ezek a lel
készek 93 hadifogolytábort látogatnak 
állandóan. A megszállt francia területen 
a hadifoglyok gondozását egy amerikai 
KIÉ lelkész végzi. Angliában szintén 
egy amerikai lelkész tevékenykedik.

Tessedik Sámuel emléke. A földmí- 
velésügyi minisztérium az 1941. évi ta
vaszi mezőgazdasági kiállítással kapcso
latosan Tessedik Sámuel emlékének 
hódoló kiállítást tervez.

Levél. Kaptuk az alábbi levelet: „B o l
dogult Édesanyánk emlékére kü ld jük 
ezen összeget (20 pengőt), szíveskedje
nek a Harangszó terjesztésére felhasz
nálni. Boldogult édesanyánk igen sze
rette ezen lapot, emlékének így kívá
nunk áldozni. — Pórládony, 1940 nov. 
9-én. — Testvéreim és magam nevében 
maradok tisztelettel Rúzsa Kálmán.“

Franciaország vallási helyzetéről szo
morú képet rajzol az egyik német lap. 
A háború előtt 36.000 gyülekezetből 
12.000 pap nélkül volt.

Spanyolországban nagy újjáépítés 
folyik. 75.000 épület rendbehozását te r
vezik, köztük 4900 templomét és 425 
lelkészlakét. *

Az árvízkárosultak támogatására 9 
m illió pengőt adott össze az ország.

Bajorországban pontosan meghatá
rozták az evangélikus lelkész úrvacso
ravételének módját. Először a lelkész 
részesül a szent jegyekben és csak az
után a hívek.

Portugáliában a különféle ifjúságii 
alakulatok az ország függetlenségének 
800 éves évfordulóján az összes magas
latot kereszttel látták el.

Konfirmáció. Bajorországban a kon
firmációt újra a hetedik iskolai évre te t
ték. Mivel a tanulók nagyrésze a követ
kező évben hagyja el az iskolát, a pá
lyaválasztás nehéz idejét nem ta rtják 
alkalmasnak a konformációra. Ha pedig 
a konfirmáció már a hetedik évben 
megtörténik, a lelkésznek még egy éve 
van arra, hogy a növendéket még erő
sebben az egyházhoz fűzze.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés. Vá n c s a  I r m á t  Csöngén 

eljegyezte B o k o r  Sándo r  Hangya üz
letvezető, Bakról.

Halálozás. B a b u s n y i k  J ános  kis- 
apostagi evangélikus kántortanító októ
ber 24-én 43 éves korában Baján h ir
telen elhunyt. — Ó d o r P á l ny. kö r
jegyző november 5-én 52 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. — 
B r a n d t n e r  Pá l  egyházközségi fel
ügyelő, nyug. városi főjegyző, polgár- 
mester helyettes, a Signum Laudis tu 

lajdonosa stb., áldásos életének 76-ik 
évében rövid szenvedés után az Úrban 
csendesen elhunyt. — Feltámadunk!
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Novemberi gazdasági teendők. M or
zsoljuk a tengerit, de csak annyit, 
amennyire szükség van. Állataink takar
mányozása, tekintettel a nehezebb mun
ka megszűnésére, szőkébbre szabható. A 
vemhes állatokat já rta tjuk és gondosan 
takarmányozzuk. A mezőn, ha az idő 
engedi, szántsunk és trágyázzunk. A 
gyümölcsösben trágyázzunk, száraz ága
kat vagdossunk. Lombhullás után aján
latos a permetezés. A szőlőben kiszed
jük a karókat és befedjük a tőkéket.

Sok gyapjú vár feldolgozásra E r
délyben. Erdélyben negyedmillió kiló 
gyapjú vár feldolgozásra. Amint a szál
lítási viszonyok javulni fognak, a gyap
júkészleteket hazai gyárakba fogják 
szállítani és megkezdődik a feldolgozás.

Terményárak. Búza 23.55, rozs 19.55, 
zab 21.80, új tengeri 16.80, árpa: sör
árpa kiváló 26.50, elsőrendű 25.50, sör
árpa 24.50, ipari 23, takarmány 21, kö
zépminőség 20 pengő métermázsánként.

Sertésárak, la uradalmi 160, Ha ura
dalmi 154, la szedett 152, Ha szedett 
148, Illa szedett 130—142, la öregsertés 
142, ang-'l tőkesertés 152, la angol son
kasüldő 152 fillér kilogramonként.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK
P. Z. Orosháza. A cikket köszönjük. 

Felhasz. áljuk. A lapot a Népfőiskola 
címére megindítottuk.

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Az új
iskolai év kezdetével a Nagytiszteletű 
Lelkész és Hitoktató urak szives figyel
mét felhívom a kiadásomban megjelent, 
s az Egyetemes Tanügyi Bizottság által 
hitoktatási segédkönyvül engedélyezett 
„Evangélikus Kis Énekeskönyv“ -re. Ez 
a kis könyv 89 ének első versét tartal
mazza a dunántúli énekeskönyvben sze
replő szöveggel. Nagyon alkalmas a 
hitoktatással kapcsolatos énektanítás 
könnyebbé és sikeresebbé tételére. 
Alacsony ára pedig lehetővé teszi, hogy 
a legszegényebb gyermeknek is a ke
zébe adhatjuk. Egy füzet ára: 10 fillér. 
Megrendelhető ezen a címen: Ruttkay- 
Miklian Géza lelkész Szentetornya. — 
Csekklap száma: 40,072.

Harmonium, valódi Estey amerikai 
világmárka 31/« játékos 13 regiszte
res, 550 pengő, — továbbá bécsi rövid 
zongora 450 pengőért alkalmi áron kap
ható, Mendöl Ernőné hittestvér zongora
terme, VIII., Bezerédi-u. 10. 2—8

Munkát keresek, házmesteri, kocsis, 
gyumölcskertészeti, kertészeti munkát 
vállalok. Cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. j _3
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HXRXNG8ZÖ 1940. november 17.
A HARANG SZÓ tulajdonát képező

győri B A R O S S -N i'O W D A I  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú js á g o t ,  
k ö n y v e t ,  vagy bármely n y o m t a t v á n  y t .

Sajtit készitményü útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, levéltarcak.akta ; 

w és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
L választékban és a legolcsóbb arban \

H U T H - n á l
Győr, Baross-úl 2 .

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra h iva tkozva 5 %  kedvezményt kap.

Elköltözés végett cseréptetős új 
házamat azonnal eladnám, melyhez sza
tócsüzlet és tra fik  is tartozik. A ház 
5 helyiségből áll. Van 20 m modern ser
téshizlalda s egy 6 m hosszú kukorica
szárító. A lakás 600 O-ölön fekszik, 
gyümölcsöskerttel és konyhakerttel. A 
házba két utcáról lehet bejárni, összár 
6.500 pengő. Érdeklődők lehetőleg a 
helyszínen győződjenek meg mindenről. 
Címem: Mucsi Márton, Lébény. Moson 
megye. 1—2

Szappan , fésű , k ö ln iv íz , parfötn
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 
ty iegolcsóob napi áron kaphatók az

"Erzsébet“  drogériában
Győr, Kazinczi-utca 1.
A ki e  h i r d e t é s t  felm utatja, vásárlásr.a 
5  százalék e n g e d m é n y b e n  részesü l!

A kővágóőrsi evangélikus egyház- 
község pályázatot hirdet két éves ka
tonai szolgálatra behívott kántortanító
jának helyettesítésére. Kántori képesí- 

, téssel rendelkező tanítónők is pályáz
hatnak. Cím: Evangélikus Lelkészi H i
vatal, Kővágóőrs. 1— 1

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor tem e t

kezési segélyt.
Kiház asitási, tanu lm ány i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtéte lét, . ^

A  tagok érdekeit a JÓ LÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelem m el segíti elő.

Evangélikus egyhazát támogatja m indenki, 
ak i a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T felkarolja.

H ívja  fe l m indenk i a hittestvérek figyelm ét 
a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál a? 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8—lo  (Ev. bérház.) Te lefon : 186-382, va lam int 
a ke rü le ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvá r, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. M inden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan te lvészenk és fog lalkoztatunk meg 
felelő javadalmazással tagszerzöket, hölgyeket is

36 éves evangélikus urinő úri csa
ládhoz elmenne mint házvezetőnő, vagy 
mint társalkodónő idősebb hölgy mellé. 
Szíves ajánlatokat továbbít: Evangélikus 
esperesi hivatal, Vác. 1— 1

Gyermekszerető evangélikus Leányt 
keresünk, aki a főzésen kívül minden 
munkát vállal. Cím válaszbélyeg ellené
ben a kiadóhivatalban. 1—1

Ösagárd anyaegyház helyettes kán
tortanítót keres, tótnyelv ismerete kán
torkodáshoz szükséges. Jelentkezési ha
táridő a lap megjelenésétől számított 
öt nap. 1—1

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

14—26.

t i d b U á M T ,

, legolcsóbban

- S T I X M É S - f é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telelőn 9-46. — Aki a „Harsngszó‘ -ra 
hivatkozik, 10 °/r- engedményt kap I

Evangélikus egyesületnél elhalálozás 
folytán megüresedett egy taggyüjtői 
állás. Adja meg címét a kiadóba. Csak 
olyanok jelentkezzenek, akik evangéli
kus vallásúak és akvizíciós képességgel 
rendelkeznek. 1—1

S o m o g y i L a jO S  szűcsmester
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

V.Kotstih Lajt t - i . 13, iéltn élei

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A la k ítá so k . 10-13

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. ■— Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)



1940. november 24, 47. szám,

A lap íto tta :

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonos: 
Dunántúli Lutner-dzövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

31. évfolyam.

ingyan mallékltt tanév a lati 

«*.hátanként • KIS HARANQ8ZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-bsn a Jöjjetek énhozzam 
1938-ban a felvidéki Luther.

0RSZAS0S EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a ml oltalmunkl

A Harangszó 
izerkesztő-kiadóhivatala

G Y Ő R
II., Petófi-tér 2.

KlÖfúetén a ra : 
negyedévre 1 P 2 8  f i l i te ,  

félévre 2  P 4o fille r, 
egy évre 4 P üO f i l lé r  

Csoportos küldéssel 
10 #/a-os kedvezmény 
Amerikába egész évre 

2 dollár; az u tó d á lla 
mokba Vi évre 1.60 P. 

Postacsekkszámla 30,526

Készülj a számadásra!
M ikor pedig eljő az embernek Fia 

az ő dicsőségében . . . ,  akkor beül majd 
az ő dicsőségének királyi székébe. És 
elébe gyűjtetnek mind a népek. . .

Máté 25, 31—32.

Ebben a példázatban arról a napról mond 
nekünk valamit Jézus, amely napjaink sorában az 
utolsó lesz.

Nem ismerjük a következő napok egyikét sem, 
sőt azt sem tudjuk, a mai nap hogyan végződik.

Jézus azonban ismeri elkövetkezendő napjainkat 
mind, ismeri az utolsót is. S most arról szól, hogy 
ez a nap az utolsó és döntő jelentőségű számadásnak 
a napja lesz számunkra.

Ezt a napot megelőzőleg is sok olyan nap virrad 
ránk, amelyen számot kell adnunk. Ennek a bennün
ket számadásra késztető többi napnak, amelyet meg
érünk, az a sajátossága, hogy nem az utolsó szám
adás napja egyik sem. Ha készek vagyunk arra, hogy 
oda álljunk Isten elé és számot adjunk neki minden
ről, megkapjuk a bocsánatot és mindent újra kezd
hetünk.

De ha elkövetkezik az utolsó számadás napja,

akkor már semmit sem lehet megváltoztatni. Akkor 
már le lesz zárva életünk eredménye mindörökre.

Szükségünk van rá, hogy Isten figyelmeztessen 
bennünket erre a számadásra, mert hiszen mindnyá
jan felületesek és könnyelműek vagyunk. S Jézus 
ma mindnyájunkat, kivétel nélkül, arra figyelmeztet, 
hogy mindenről az életünkben, még a legcsekélyebb 
szócskáról is, amelyet kiejtettünk, tüzetesen és rész
letesen számot kell adnunk.

Azt akarja mondani nekünk, hogy semmi sem 
megy feledésbe abból, amit cselekedtünk. Mi olyan 
hamar felejtünk. De Az odafönn, Aki ítélni fog felet
tünk, semmit sem felejt.

Vájjon azért lép elénk Jézus ezzel a komoly 
üzenettel, hogy megriasszon bennünket?

Nem azért, aki ismeri őt, az tudja, hogy ő  nem 
azért jö tt, hogy bárkit is megriasszon. De ahhoz, 
amit meg kellett mondania nekünk, hozzá tartozott 
az is, hogy az élet komolyságára rádöbbentsen.

S ma mindnyájunknak neki szögezi a kérdést: 
Készen vagy-e már arra, hogy számot adj a magad 
életéről?

Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál.

A koporsó prédikációja.
Halottak vasárnapján megszólal 

a néma koporsó és prédikálni 
kezd. Hallgasd meg a prédikáció
ját.

A koporsó először az ember 
nyomorúságáról beszél. Ez a világ 
tele van az ember dicsőségét h ir
dető beszéd harsogásával. Az em
ber igába fogja a természetet, le
száll a tengerek mélységébe, meg- 
nyergeli a felhőket — s főként 
csodálatos gépeket tud készíteni, 
amelyek tízezrek legyilkolására al
kalmasak. Óh, nagy az ember ha
talma! Hatalmától megszédültén 
kőbe, betonba, aranyba, acélba 
Örökíti emlékét. Négy, öt, tíz s ki 
tudja, hány éves terveket készít, 
halhatatlanságról álmodozik, örök
kévaló birodalmat alapít, — míg 
bele nem botlik a koporsóba. A k

kor összeomlik minden, porrá mál- 
lik acél, arany és márvány s a sír 
mélyén csenddé fogy minden lár
ma. „Por Vagy te és ismét porrá 
leszesz“ . .. (I. Mózes 3:19) — ez 
a koporsó prédikációja!

Nézzünk csak meg egy temetési 
menetet! Levett kalappal halad a 
koporsó után néhány ember. Aki 
benne fekszik, talán mindenünk 
volt a földön. Most elragadta őt 
a halál és nincsen, aki karjaiból 
kiragadja. Orvosok legjobbjai te
hetetlenül állottak ágya körül, hiá
ba virrasztott fölötte az önmagát 
emésztő szeretet. A halál erősebb 
volt. Óh milyen nyomorult az em
ber a halállal szemben! Milyen te
hetetlen, milyen tanácstalan ezzel 
az utolsó ellenséggel, a halállal 
szemben. Nem hiába nevezték a ré

giek „mors imperator“ -nak, halál 
királynak. — Ez is a koporsó pré
dikációja.

Ezt a prédikációt mindenkinek 
meg kell hallania, előbb-utóbb, 
akarva, nem akarva. Milyen nyo
morultak is volnánk, ha csak e z t  
a prédikációt kellene meghallgat
nunk! Hála az Istennek, hogy van 
a mi számunkra a koporsónak más 
prédikációja is! Egyszer megállóit 
valaki a koporsó mellett és reá
tette a kezét és azt mondta annak, 
aki benne feküdt: „Kelj fel!“  És a 
halott felkelt. Azóta nincs többé 
hatalma a koporsónak. Mert az, 
aki ezt mondotta, maga is kopor
sóba feküdt. Meghalt, de harmad
napon feltámadott. Azóta a feltá
madott Krisztus örök életet ad 
mindazoknak, akik benne hisznek
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tus keresztjéért és a nyito tt hús
véti sirért. És valid boldog bizo
nyos hittel: „Hiszem, hogy Jézus 
Krisztus . . .  engem elveszett és el- 
kárhozott embert m egváltott,. . .  
a haláltól megszabadított..., hogy 
egészen az övé legyek . . .  Néki 
szolgáljak örökkévaló boldogság
ban. Ez bizonyai igaz!“

Grotí Gyula.

„Haldoklásnak 
szent országa . .

„ O m lik  a lo m b , h a llg a t  a d a l:  
V issza té re k  g o n d o la t ta l 
A  tavaszra  . . .  óh de anná l 
Betegebbnek te ts z ik  a t á j ! "

T om pa M ih á ly .

Elszállt a nyár, mint édes, boldog 
álom s nem maradt belőle más, mint 
egy-két áléit levél a faágon. — „Óh, 
a szárnyas idő hirtelen elrepül. Minden 
műve tűnő szárnya körül lebeg“ — 
mondja Berzsenyi Dániel költőnk. Bizony 
így van. Napok jönnek, napok mennek, 
egyik nap temeti a másikat. Ez a ter
mészet rendje. Ez a rend van az ember
világban is: az emberek születnek, meg
halnak, egyik temeti a másikat. Egymás
után elröpülnek esztendeink is . . .  E l
röpülnek, soha többé nem térnek vissza, 
csak az emlékük marad meg. Egyszer 
csak azt vesszük észre, hogy életünk fája 
is hullatja levelét s lombjavesztetten, el
múlt tavaszokról, elmúlt nyári napokról 
álmodunk. Csak most sütkéreztünk az 
őszi nap lágyan melengető sugarainál s 
íme, ma már fagylehető szél süvít a tar 
gallyak között. Lábaink zörgő avart ka
varnak. Árvaság ül rétre, mezőre, erdő
re. S az elperzselt nyári gyep felett az 
avar keserű illata szálldos. A pusztulás-

„Neked mondom, kelj föl!“ Lk. 7, 14.

(János 6:47). Azóta „nincs már 
szívem félelmére, nézni sírom éj
jelébe“ . Mert „tudom, hogy az én 
Megváltóm él és utoljára az én 
porom felett megáll“ (Jób 19:25). 
Ez az Isten igéjének bizonyság- 
tétele a koporsó mellett.

Halottak vasárnapján hallgasd 
meg a koporsó prédikációját. Be
szél az ember nyomorúságáról. 
Csendesedjél el és alázd meg maga
dat előtte. És hallgasd meg az ige 
bizonyságtételét az Isten dicsősé
géről. Adj hálát az Istennek Krisz-

K e r e k e s  G y u s - k e * . .
Történeti Ifjúsági regény. 50

Irta : M o h r  G e d e o n ,  Kassa.

— Elvitték? — kérdezte részvéttel Franci bácsi. — Mi 
történt veled? — ijedt mieg Gyurka kigyuít arcán. — Ki ker
getett meg?

A fiú 'mellére mutatott.
— A lelkem űzött.
Három társa és a néni érdeklődéssel sereglettek köréje.
— Jó eszmém támadt! — kezdte Gyurka.
— Hogy jó-e, megválik, — jegyezte meg a bácsi.
— Ne bántsd őt. Hadd beszéljen — bátorította Ágnes 

asszony.
— Tuta jt építünk — terítette ki a fiú röviden elhatá

rozását.
— Tutajt? — csodálkoztak a többiek.
— Minek?
— A Duna lefelé vagy felfelé folyik? — kérdezte Gyurka 

talányosam.
— Lefelé hát — bosszankodott Ákos. M it akarsz vele?
— S mi van lefelé a parton? — fo lytatta  Gyurka.
— Komárom! — látta át Ágnes asszony a fiú tervét.
— Éljen, éljen — lelkesedtek a többiek egyszerre.
— Olyan lesz, mint egy hajó? — kérdezte Józsi.

— Nem — tréfálkozott Palkó —, mint egy tutaj!
■— Már úgy érteni, hogy olyan nagy!

— Természetesen — határozott Gyurka. — Az egyik 
felében lesznek a lovak, a másikban kis kunyhót emelünk!

A fiúkat teljesen magával ragadta az eszme. Csupa tűz, 
tervezgetés, találgatás, újabb ötlet voltak.

— M ikor fogunk hozzá? — állt fel Józsi, mintha indulni 
akarna.

— M indjárt ebéd után — indítványozta Palkó.
Sietve mentek át a belső szobába, ahol már várta is 

őket az időközben kissé meghűlt leves. Franci bácsi mondta 
el az asztali áldást.

Csörgő, szürcsölő zajjal indult meg a kanálazás. Mind
egyik tányérja fölé hajolt.

— Egy fontos kérdés! — egyenesedett fel Ákos. A töb
biek érdeklődve néztek rá.

— Mi lesz a neve? — kérdezte.
— Minek?
— A tutajnak.
— Murányi — ajánlotta Józsi.
— A Rotholdék fészke? — kapta fel fe jét Palkó. — 

Soha! Legyen inkább Szuhay.
— Semmi dolga a mi járművünkkel, — ellenkezett Ákos. 

— M it szólnátok a Franci névhez?
— Jó! — k iá lto tta  Palkó.
— Ez ellen én tiltakozom! — nevetett a bácsi.
— Két nevet ajánlok — szólt közbe Gyurka. — Meg

mondom azt is, hogy miért. Csillag vagy Régecz. Az elsőt 
azért, hogy oly jó l szolgáljon, oly hűségesen, mint az én pari
pám engem. A másikat azért, mert Régeczről indultunk cl 
mind a négyen s öten fogunk visszatérni.
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nak szürke leple borul a természetre. | 
önkéntelenül a természet elmúlt viruiá- 
sára gondolunk, végig mosolyog lelkűn
kön: a tavasz, a nyár és az ősz minden 
szépségével. Nem maradt egyéb belő
lük, mint minden boldogságból — csak 
az emlékük. Tört szívvel, földre hor- 
gasztott fejjel, szomorúságlepelbe öltöz
ve zarándokolunk a természet nagy ra
vatalához. Az elmúlás bizonyossága me
red reánk a késő ősz szomorúságából, 
amely az ember minden törtetését, múló 
földi dicsőségét vagy vereségeit a sír 
felé tereli. Szóval, it t  a kései ősz komor 
arculatával, hulló leveleivel és süvítő 
szelével. A megritkult, kopaszon álló 
gallyak a tél közeledtét jelzik. Nagyon 
komoly, lehangoló gondolatokat ébreszt 
bennünk a természet haldoklása, — ko
moly, lehangoló gondolatokat, mint a 
válás utolsó órája kedveseinktől. Egy
szer csak azt vesszük észre magunk is, 
hogy az élet sorompójához értünk. Észre 
sem vesszük majd, amikor egyedül ma
radunk. És itt, a remények temetőjének 
titokzatos kapujában, a novemberi köd
ben, önkéntelen tóiul ajkunkra a kér
dés, hogy: tetemünkre egykor terít-e jó 
tékony, ismerős kéz szemfedelet?!...

Ha eljön az elmúlás ideje, szürke sze
mét válik a legdúsabb lomb leveleiből is, 
ahogy por és hamu válik a legdaliásabb 
ember testéből is. De a jóságos Teremtő 
felrakta nemcsak a bánat, a szomorúság, 
hanem az enyhülés fo ltja it is a hulló 
levelekre. A hívő embert már nem szo- 
morítják el a hulló falevelek. Az őszi 
halódáson túl mindig csak a készülő 
tavaszt látja. A fű, a levél azt beszélik, 
hogy: az életben nincs és nem lesz halál, 
nem lesz elmúlás. Elárvult helyükön, csi
rájában már életnek indult tavaszi lom
bot szemlélünk. Fedheti halotti takaró 
a kiszáradt gyepet, — érezzük, hogy ez 
így van nagyon jól. Hiszen ez a halál is 
az élet szolgálatában állott. Sirassuk 
meg tehát az ágaiktól búcsúzó levelet, 
de béküljunk is meg az elmúlás örök 
törvényével, mert az elmúlás tanítja meg

az embert, hogy útja csak vándorút az 
igazi, az örök tavasz felé! Lelkűnkben 
kell, hogy a bizakodás tavaszának rü
gyeit hordozzuk, mert annak hitet adó 
ereje van. Fődolog, hogy földi életünk 
legdrágább értékét, gyorsan tűnő nap
jainkat féltő számlálással megbecsülni 
tudjuk, hogy esztelenül, dőrén, vakon ne 
engedjük elvonulni fölöttünk a drága 
időt!

Mint egy cseppet az óceán, mint egy 
sóhajtást az orkán, — eltemethet az 
enyészet. Visszaadunk mindent és elszá
molunk mindenről. A lényeg az, hogy el- 
időt!

„Ügy éltem, hogy éltemet, 
Visszaélni nem bánnám,
Ügy éltem, hogy éltemet 
Végezni nem fájlalnám.“

B-k V-e.

É l e t m e n t é s .
(Egy diakonissza írja.)

Szegény gondozó Hivatalunk ajtaján 
bekopog egy férfi és elmondja a követ
kezőket:

— Erdélyből jött egy asszony gyer
mekével a karján s szállást kért éjsza
kára. Ők nagyon szegények, de megsaj
nálták és hajlékukba befogadták. Hétfő
től csütörtök reggelig ott élt az anya 
gyermekével s ekkor se szó, se beszéd, 
a gyermeket otthagyta, ő pedig eltűnt. 
A szegény hetven éves néni nem tudja, 
mit csináljon a gyermekkel. Táplálni 
nem tudja, megeteti keksszel a három
hetes csecsemőt.

Az elmondottakból látjuk, hogy vala
mit tenni kell, mert a gyermek az amúgy 
is tehetetlen néninél nem maradhat.

Hárman vagyunk az irodában, az 
igazgatónő, egy apáca és én. Igazgató
nőnk kérdően néz ránk, hogy mit csi
náljunk. Az apáca többféle tanácsot ad, 
közben megemlíti, hogy ők nem vállal
hatják, mert nincsen megfelelő helyük. 
Én mindezekre nem gondolva, örömtől 
csillogó szemmel vállalom a gondozását, 
amíg további sorsa elintéződik.

Azonnal intézkedtünk, s a kocsi rö
vid idő múlva megérkezett és mi nagy 
örömmel készülődtünk. Készülődés köz
ben mindenről elfelejtkeztünk, egyikünk 
kabátját, másik nővértársam, aki szintén 
velem jött, ernyőjét és kesztyűjét hagyta 
itthon. Minden gondunk az volt, hogy 
a gyermeket mivel takarjuk be. Rövid 
idő múlva takarókkal felszerelve elindul
tunk szakadó esőben.

Hosszú utat kellett megtennünk, amíg 
elérkeztünk egy szegényes házhoz. Én 
rögtön szétnézek, de nem látok mást, 
mint a legnagyobb nyomorúságot. A la
kás sötét és füstszagú, szemem a gyer
meket keresi, de nem találja. Kérdezem, 
hogy hol a gyermek. A néni megmutatja 
s mi gyorsan betakargattuk és vittük a 
menházba.

Itt nagy volt a sürgés-forgás. A 
konyha-nővér a táplálékot készítette, a 
Marcsa ruhát mosott, a másik nővér pár
nát készített, én meg rögtön megfürösz- 
töttem. így azután gyorsan elkészült 
minden. A Krisztus és emberbaráti sze
retet összehozta mindazt, amire a kicsi
nek szüksége volt. Most i t t  alszik éde
sen a nővérszobában.

így ju tott meleg otthonhoz az anyja 
| által elhagyott árva.

— Ha Isten is úgy akarja -— nézett rá Ágnes asszony.
Szavait elnyomta a többiek lármája. Megoszlottak a

nézetek, össze vissza kiabáltak.
— Szavazzunk! — szakította félbe Franci bácsi a hiába

való vitát. — Nyújtsa fel a kezét, aki Csillagot akarja.
— Ákos és Józsi jelentkeztek.
— Régeczet ki akarja? — folytatta  a bácsi.
A többiek lelkesen kapták fel jobbjukat.
— Tehát Régecz! — döntött Franci bácsi.
— Éljen, éljen!
A kérdést így nagynehezen eldöntötték.
Az ebéddel sokkal könnyebben végeztek. Élvezet az 

ilyesféle a fiatal gyomornak. Különösen az Ágnes néni főzt.je. 
A finom idei zöldbab a tokánylével fe lő livé  és a pompás 
cseresznyés rétes.

Sietve köszönték meg az ízletes ebédet. Fejszéket 
kotortak elő a fészerből, lóra ültek és felkerekedtek felfelé 
a Duna partján, ahol Gyurka a szálfákat látta.

Életerős munkakedvvel kezdték döngetni a fákat. Előbb 
léket vágtak ra jtuk a döntési oldalon, azután túlról átfűré
szelték és amikor már csak keskeny sávon ingott, hangos 
biztatással lódították meg, míg recsegve, ropogva nagyot puf
fanva hullott a fövényre. Ágaitól fejszével fosztották meg. 
Egymás után zúdúltak le a büszke, magas sudárok. Erős vas
kampók és kötelékek is akadtak a Franci bácsiék fészerében 
s ami hiányzott, kovács kalapálta össze.

Nem volt boszorkányság, hogy alig egy hét alatt már 
ott rengett, himbálódzott a „Régecz“ a folyam tarajos, játszi 
hullámain. Négy oldalán rudat emeltek és köröskörül kor
látot húztak. Hátsó felén egyenesre falevéllel almosítva állt a

nyitott lombernyövel fedett állás. Elől deszkából összeróva 
kis kunyhó emelkedett.

— A régeczi vár — tréfálkozott Franci bácsi, amint a 
kész tu ta jt megnézte. Szeme mosolygott, tetszett neki alkotá
suk. De lelke sajgott.

— Hogy lesz minálunk, ha megint elmentek? — A fiúk 
jelenléte elűzte kínzó gyászát, fájdalmas atyai bánatát.

— Megint üres lesz a ház! — kesergett Ágnes néni is.
Az indulás hajnalán meleg, szívből jövő, őszinte hálával

csókolták meg a vendégek a jóságos néni kezét. Franci bácsi 
megölelte őket és lement velük egészen a „Régeczig“ . Tutajra 
ugrottak a lovak. A fiúk is felszálltak. Elkötötték a tartó
kötelet és a habok szárnyán tovasuhantak. Kalaplengetve vet
tek búcsút a vendégszerető pártól, a házaktól, a vártól, a fel
meredő négy sötét toronytól és emlékeiktől.

A tu ta j farán lapát irányította és őrizte a „Régecz“ 
égyenes járását. Szilárdak, erősek voltak a szálfák, alig b il
lentek meg utasaik súlyától. Minden tekintetben megfelelt a 
jármű. Építői két oldalt evezőlapátról sem feledkeztek meg.

Lassan veszett ködbe s párába a város. Mint égfelé 
törő vágy a négy fiú szívében meredtek a bástyák felfelé. 
Ezzel az utolsó benyomással fordultak előre. Kétoldalt lapá- 
lyos, zsombékos, nádas partok húzódtak. A hegyek teljesen 
eltűntek.

Olyan volt ez az út, mint valami tündérálom. Ragyogó, 
meleg napsütötte tájak váltakoztak kétfelől. Egy-egy tanya, 
halászfalu, legelésző gulya, integető falusi népek ötlöttek 
elébük.

— Akár örökké utaznám így — lelkesedett Ákos.
(Folytatás.)
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Hangok a szórványból.
frta: Koren Emil.

A  s z ó rv á n y g y e rm e k .

Állandóan bent van a református, 
vagy a katolikus hittanórákon. Lassan 
nyiladozó lelkivilága ott talál legtöbb 
és leggyakoribb táplálékra. Azokkal érzi 
közösségben magát s az evangélikus 
hittanóra számára esetleges és különc 
óra, ahol egyedül, vagy másod-harmad- 
magával ül a lelkész előtt —• rendszerint 
a tanító lakásának előszobájában, vagy 
privát háznál. Épp ezért hosszú ideig 
bátortalan s igen lassan melegedik fel. 
Többi pajtásainak közösségé
ben jó l érzi magát, de lassan 
büszkeség kezdi eltölteni, hogy 
vele külön is foglalkoznak. így 
öntudatosul benne lassan, hogy 
ő más, mint a többi s öröm
mel és hangosan köszön, ha 
találkozik a tisztelendő bácsi
val: Erős vár a mi Istenünk!
Kicsiny szíve pedig nagyot 
dobban pajtásai felé: így ti 
nem tudtok köszönni!

A szülő boldog, hogy gyer
mekével foglalkoznak — h i
szen minden szülő gyermekén 
át közelíthető meg legjobban.
Szívesen látja hát, ha egyéb 
akadályok miatt a lakásán 
tartjuk a hittanórát. így kap
csolódik be a család is a h it
oktatásba.

Nem mindig megy azon
ban ilyen símán. Ezer akadály, 
külső és belső nehézség tor- 
nyosodik a munka elé. De vé
gezni kell bármilyen áldozatok 
árán is, mert szórványaink 
életének lüktetése ez. Ha meg
áll: elpusztul a szórvány. Ifjúsági mun
ka, hitoktatás nélkül haldokló egyház 
utolsó istápolása csak a szórványgon
dozás és nemsokára csak anyakönyvi 
bejegyzések fogják mutatni, hogy va
lamikor evangélikusok is voltak ott.

Lássunk néhány szomorú és néhány 
örvendetes képet a szórványhitoktatás 
munkamezejéről.

A v.-i pusztán egyedül ballag valaki. 
Gyalog megy, mert a motorkerékpárt 
az országút mellett kellett hagyni egy 
tanyán. A tegnapi eső úgy feláztatta a 

. dűlőt, hogy nem lehet két kerékkel be
jönni rá. Gummicsizmáját nehezen húzza 
a sárban s a cuppogás közben néha kar
jának lendítésével tartja az egyensúlyt. 
A szórvány lelkész. A tanyai iskolába 
igyekszik s az még két kilométer. Út
közben benéz M. bérescsalád „lakására“ , 
hogy a két iskolás gyermek nincs-e 
esetleg otthon. Valóban otthon találja 
őket, mert a tanító bement a városba. 
Ott van még a három kisebb is, még 
nem iskolások. A hittanórát azért meg
tartjuk. Előbb végig kell hallgatni a 
szülők ezer panaszát a nehéz viszonyok
ról, a család sok bajáról s meg kell 
őket vigasztalni. (Ha lehet — mert a 
legtöbbször a szó úgy sem használ. 
Kenetteljességgel még nem gyógyította 
meg senki a parasztság nyomorúságát. 
Tenni, adni kell!) Bent nem tarthatjuk 
meg az órát, mert az egész lakásban 
egyetlen rozoga szék van csak, egy asz

tal s a héttagú családnak két ágy. Más 
bútor nincs is. A földes padló, s a vá
lyog falak különben is nyirkosak s a 
szoba dohos, szellőzetlen. Kimegyünk 
hát a boglya tövébe. A nap már süt s 
it t  nem oly ázott a föld. Lehúzunk egy 
kis szénát, körbe ül az öt kis gyermek 
s a lelkésznek beszélni kell arról, hogy 
aki a mezők liliomát felruházza, gondot 
visel mirólunk is és M. béresékről is öt 
gyermekükkel együtt.

Falun más a helyzet. Két mosolygós, 
szöszke kislány szalad elő a kertből, 
amikor a szórványlelkész motorja be- 
puffog a kapun. Itt csak ők evangéliku
sok a falu gyermekei közül, meg a szom
széd kislány, akit hamar át is hívnak. 
Bemegyünk, leülünk az asztal köré s

Élet fakad a halálból.

mosolygós arcuk komolyra válik. Imád
kozunk, énekelünk s olvasgatjuk a bib
liából a történeteket. A leckét verseng
ve, egymást kisegítve és biztatva mond
ják el. A kis Juditka még csak öt éves, 
de Nóri, a nénje felolvassa neki a törté
neteket, éneket s együtt tanulják meg. 
Szórványistentiszteleteken segítenek az 
oltárt elkészíteni, a perselypénzt ők szá
molják össze s írják be. Ők a szórvány 
jövője és reménysége.

B.-ben egy hónapi rendszeres hitokta
tás után hallottam meg, hogy növendé
keim állandóan járnak a református h it
tanórákra is, megtanulják az ottani lec
két s megvan a könyvük is. M iért teszi
tek? — kérdem. — „Szüléink mondták, 
hogy így tegyünk, mert a tavalyi tiszte
lendő úr is megígérte, hogy hitoktatni 
fog minket, ment is egy darabig, de a 
Végén elmaradt, nem küldte be a jegye
ket s bajba kerültünk.“ Hát ilyen ba
jok is vannak. Két hónap kellett hozzá, 
míg belátták, hogy komolyan és el- 
maradhatatlanul fo ly ik az evangélikus 
hitoktatás is.

K.-n viszont elmaradoztak a növen
dékek s továbbra is a régi szokás sze
rin t református hittanra jártak. Kutattam 
az okát, egyikük bevallotta, hogy a ref. 
s.-lelkész biztatta őket: jobb lesz, ha 
nem maradnak el a ref. hittanról, mert 
az evangélikus tiszteletes úr úgy sem 
sokáig lesz it t  s akkor nehéz lesz be
pótolni az anyagot. Idő kellett hozzá,

míg a református kolléga s a növendé
kek is belátták, hogy valóban komolyan 
vesszük a szórványt s legnagyobb érték
nek a szórványgyermeket tartjuk.

M.-on, amíg nem volt evangélikus 
lelkigondozás, az iskolák egyetlen evan
gélikus növendéket sem mutattak ki. 
Megjelent a szórványlelkész, végigjárta 
az iskolákat s 22 evangélikus növendé
ket talált. Még néhány év s ez a 22 
lélek elveszett volna egyházunk számára, 
így talán 22 jövendő családot jelent.

Láttam valahol egy képet. Templom 
belsejét ábrázolta istentisztelet alatt. 
Zsúfolva voltak a padok s a kép címe 
mégis ez volt: pusztuló egyház. Meg
néztem jobban a képet: csak meglett 
korú, öregedő emberekkel volt tele a 

templom. Gyermekek nem vol 
tak. Valóban, amely gyüleke 
zetből hiányoznak a gyerme 
kék, az pusztuló gyülekezet 
Fogjuk meg hát erősen szór 
ványgyermekeink kezét!

Szeretefotthon-
avatás.

Már korábban h irt adtunk 
arról, hogy a pécsi gyülekezet 
Evangélikus Baldauf Gusztáv 
Szeretetotthon elnevezés alatt 
létesített, különféle egyháztár
sadalmi és gyülekezeti szere- 
tetintézményei elhelyezése cél
jából 70.000 P-ért igen alkal
mas épületet vásárolt meg 
igen értékes felszereléssel 
együtt. A szürke statisztikai 
adatközlés keretei fölé mesz- 
sze kimagasló nagyvonalú el
határozás beszédes bizonysága 

annak a semmiféle nehézségektől és 
áldozatoktól vissza nem riadó hitnek, 
amely ma is csodákat művel.

Az új épületbe november 1-én kö l
tözött be a gyülekezet minden szere- 
tetintézménye s már ekkor teljesen meg
te lt jelentkezőkkel annyira, hogy néhány 
jelentkezőt már el is ke lle tt utasítani. 
Az így nagyon szép fejlődésnek induló 
szeretetintézmény vezetése és irányítása 
természetszerűleg nagy gondot, mun
kát és felelősséget jelent, ezért elhatá
rozta a gyülekezet közgyűlése, hogy a 
Baldauf Gusztáv Szeretetotthon vezeté
sére és irányítására egy szervezetet lé
tesít. A Diakóniából k inő tt szép intéz
mény továbbra is annak gondviselése 
alatt marad, de a felelősség megosztása 
és az ügymenet zavartalanságának biz
tosítása céljából intézőbizottságot vá
laszt, melynek feladata a Szeretetotthon 
minden ügyének intézése, a szükséges in
tézkedések megtétele s az ellenőrzés gya
korlása. A bizottság tagjai: Fehér Sándor 
számvevőségi főtanácsos elnöklete mel
lett özv. dr. Tolnai Vilmosné diakoniai 
elnöknő, Nagyszebeny Rudolfné diako
niai alelnöknő, Fonyódi Nándorné dia
koniai pénztáros, Takó Istvánné a lel
kész neje, dr. Szabados József gyüleke
zeti ellenőr. A Szeretetotthon vezetésé
vel Herczeg Esztert, a győri anyaház 
diakonisszanővérét bízta meg a közgyű- 

i lés, aki már évek óta nagy hűséggel,
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igaz hozzáértéssel és eredményesen ve
zeti az intézményt.

A Szeretetotthon ezen új épületének 
felavatása november 17-én volt. Ez nagy 
örömünnepe volt az egész gyülekezet
nek. Erre az alkalomra a gyülekezetbe 
érkezett D. Kapi Béla püspök, ki az o tt
hon felavatását végezte. Lukács 24:36. 
alapján szólott az avató püspök az igazi 
otthonról és megállapította, hogy a haj
lék akkor válik otthonná, ha úrrá válik 
benne Krisztus lelke. Azzal a kívánság
gal és imádsággal adta át rendeltetésé
nek a Baldauf Gusztáv Szeretetotthont, 
hogy legyen az olyan otthon, melyben 
él az Ür Jézus.

A gyülekezet örömünnepén résztvett 
Fábián Imre, az egyházmegye főesperese 
is, aki az örömnapon este a templom
ban rendezett vallásos-esten tartott elő
adást.

Az Isten áldása nyugodjék meg a 
most már saját hajlékában munkálkodó 
Szeretetotthonon és szolgálja az minél 
jobban az alkotó gyülekezetét, evangé
likus anyaszentegyházunkat, mindenek- 
felett pedig az Isten országát.

Apró történeteic .

így tanít a gyermeíc. í

Egy gazdag ember kisfia a szokásos 
házi istentisztelet után így kiáltott fel:

— Édesapám, tudja, hogy én azt kí
vánnám, bárcsak enyém lenne a maga 
gabonája!

— Aztán m it csinálnál vele? — kér
dezte az apa.

— Meghallgatnám a szegényekért 
mondott imádságát — fűzte tovább a 
szót a gyermek.

Ennek az embernek az ajtajától az
óta senki nem ment el üres kézzel.

íme, igy tanít a gyermek!

Tudom, Hogyan leéli 
meghalni !

A franciaországi protestánsok, vagy 
ahogy őket akkor nevezték: hugenot
ták, sok üldöztetést szenvedtek.

III. Henrik francia kirá ly egy alka
lommal meglátogatta közülük azokat, 
akik várfogságban sínylődtek. Ezek kö
zött volt az általa nagyrabecsült Palissy 
Bernát müfazekas is, akit a király rá 
akart bírni, hogy tagadja meg evangé- 
liom i hitét.

— Ha ön nem mond le meggyőző
déséről, akkor én, a kirá ly  sem ment
hetem meg — szólt hozzá a király.

— Fenség — fe lelt nyugodt lélek
kel a fazekas — én tudom, hogyan kell 
meghalni. Nem félek a haláltól!

— E válasz mélyen megrendítette az 
uralkodót. Igen, tudni azt, hogy hogyan 
kell meghalni: ez az élet csodálatos és 
győzelmes titka!

E lem i kötelessége

minden evangélikusnak, hogy is
merje az Ágostai Hitvallást, amely 
egyházunk bibliai tanítását foglal
ja össze és amelytől nevünket is 
vettük.

A Harangszó most 20 filléres 
áron kiadja ezt a fontos könyvet.

Minden evangélikusnak meg kell 
szereznie.

Tömeges rendelésnél a portót 
a kiadóhivatal fizeti.

Egy példány rendelésénél a 20 
fillér árhoz portóra 4 fillér, két 
példánynál a 40 fillér árhoz 8 fil
lér csatolandó.

Beküldhető bélyegben is.

MEGNYUGVÁS.
Elsötétül a világ fénye 
És elhalkul a földi lárma 
Előttem is egyszer. Tán holnap 
De ha akarod Uram, már ma.

Akkor vége szakad az útnak, 
Amelyen eddig vándoroltam 
S a határkőre odaírják 
A végső ítéletet: voltam.

Uram az útat nem sajnálom, 
Lármától, fénytől könnyen válók, 
Tudom, hogy túl a fényed látom 
S nálad örök csendet találok.

Vathy Remport Elek.

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

Jézus a halál legyőzője.
Nov. 24. — Ür a halálon. Máté 9, 

18—26. Az egyházi év utolsó szakaszá
ban a halál és ítélet gondolatával sokat 
kell foglalkoznunk. Vájjon megnyug
szunk-e úgy a halál gondolatában, hogy 
a halál ura Jézus Krisztus? Legyőzte a 
halált a kereszten, s azóta nekem nem 
kell félnem a haláltól, ha a keresztet 
meg tudom ragadni. Életforrás a kereszt 
és legnagyobb fegyver a halál s nyomo
rúság ellen.

Nov. 25. — Örök haza felé vezet. 
Zsid. 11:8—16. Isten hív s nekünk men
nünk, Ö Ígér s nekünk az ígéretet hin
nünk kell. Örök haza felé menetelünk, 
mert it t  csak jövevények és vándorok 
vagyunk. Ha nem nézünk az örök haza 
felé, legyőz minket a halál, de ha a 
halálban is hiszünk az Ígéretben — győ
zött az Ür s polgárjogunk van az örök 
hazába.

Nov. 26. — Igaz vigasztalást ad. I. 
Thess. 4, 13—18. Az egyetlen vigaszta
lás a halálban az, hogy van reménysé

günk. De csak annak van reménysége 
a saját halálát is illetőleg, aki hisz Krisz
tus keresztjében és feltámadásában. Ez 
a hit. Minden más nem hit, amely nél
kül nem is lehet reménység. A keresz
tyén reménység Krisztus nagy ítéletére 
vonatkozik, amikor össze fogja gyűjteni 
az övéit.

Nov. 27. Eltö rli a halált. I. Kor. 15, 
20—28. A feltámadás Isten munkája, ö  
támasztotta fel Krisztust — s támaszt 
fel minket is. Ádám fiai vagyunk, legyőz 
minket a halál, de az ige ígérete szerint 
Krisztus eltörli összes ellenségeit, leg
utoljára a halált is — s akkor a diadal
ban nekünk is lesz részünk. Ha van Krisz
tusod, ne fé lj a haláltól!

Nov. 28. — Honvágyat támaszt. II. 
Kor. 5:1—10. Honvágy fog el idegenben 
s nem tud akkor semmi sem megvigasz
talni. Szeretjük ezt a testi életet s mégis 
tudjuk, hogy össze fog omlani s ezért 
azután vágyunk, ami „örök s állandó“ . 
A honvágyban élő embernek minden kis 
dolog drága, ami hazájára emlékezteti, 
ilyen drága nekünk a hit, az ige, a re
ménység. Ezek emlékeztetnek a hazára. 
Vágyakozol-e az örök hazába?

Nov. 29. — Üj életet ád. II. Kor 4, 
13—18. Krisztus keresztje alatt élünk: 
ez jelenti halálát és feltámadását, de a 
mienket is. Az ó-emberünknek, a testi
nek a halálba kell adatnia, de a „belső“ 
emberünk, amely a keresztségtől kezdve 
újra és újra megújíttatik bennünk — 
egészen új életté válik. Minél jobban 
engedjük a Lélek által megújítani bel
sőnket, — annál inkább látjuk ó-enibe- 
rünk napról-napra való romlását.

Nov. 30. — Mindent új já lesz. Jel. 
21:1—7. Minden este bennünk szorong 
a következő reggelnek a várása. Szom
baton este már előre veti fényét az Ür 
napjának szépsége. Életalkonyunkon ott 
az ígéret, hogy Isten örökösei leszünk 
új ég és új föld birodalmában. Nyugta
lanságunk békességgé lesz, a szomjúsá
gunk kielégül és elnyerjük az istenfiú- 
ságot. Zászkaliczky Pál.

K A R C  O J . Á T O K

K á ro li vagy  K d ld y .
Károli Gáspár után Káldy György 

jezsuita is lefordította magyar 
nyelvre a bibliát.

Sokat vitatták, hogy melyik for
dítás jobb?

Három és fél évszázad elfogu
latlan „népszavazás"-a csattanőan 
adta meg a kérdésre a feleletet.

Mikor Káldy bibliája 1626-ban 
megjelent, Károli bibliája még 
csak 4 kiadásban jelent meg. Ez 
az arány 1782-re így alakult: Ká
roli bibliája 31, Káldyé 3 kiadást 
ért el. Az arány ma is ez.

Károli bibliájának ma az újtes- 
támentom és egyes bibliai részek 
különkiadásával együtt majdnem 
300 kiadása ismeretes.

Mindez nem dicsekvő:, csak 
ténymegállapítás!
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H E T I  K R Ó N I K A

A berlini német-szovjet tárgyalások 
során minden kérdésben egyértés jö tt 
létre Berlin és Moszkva között. — 
Suner spanyol és Ciano olasz külügy
miniszter Berchtesgadenbe utazott, ahol 
H itler kihallgatáson fogadta őket. — A 
német és olasz véderő főparancsnoka 
közös hadviselésről tanácskozott Ins- 
bruckban. — Mussolini nagy beszédet 
mondott a népszövetségi szankciók év
fordulóján. — Olasz és görög csapatok 
között nagy harc dúl nap-nap után. — 
A múlt héten újabb földrengések vol
tak Romániában. — H itler a japán csá
szári ház fennállásának évfordulóján 
üzenetet intézett a japán nemzethez. — 
Kormányzónk az olasz kirá lyt és csá
szárt táviratban üdvözölte születésnapja 
alkalmából. — Múlt héten német Hitler- 
ifjak  látogattak hazánkba. Magyar le
venték fogadták őket. — Csáky külügy
miniszter nagy beszédet mondott a kü l
politikai vonalvezetésünkről. — Üjra 
megnyílt a nagymultú kolozsvári gaz
dasági akadémia. — Gróf Teleki minisz
terelnök és gróf Csáky külügyminiszter 
Ribbentrop meghívására Bécsbe utazott.

3  K a ra ttgszó  euangélíkus né
pünk lap ja. —

3Hit teszel azért, h®3V tényleg 
az legyen és az egész országban 
m inüenü ti e lterjed jen ? ?

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ

Szentháromság u. 27. vasárnap.
P réd . 1 2 :1 3 — 16. v.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnap
ján kérdezd meg magadtól: M i volt szá
modra a fődolog eddig? Ugye, sokféle 
dologra vagy kénytelen mutatni! Halld 
most az Igét! Az Isten félelme és paran
csolatainak megtartása az embernek fő
dolga! Bölcsek beszéde erre sarkaljon, 
könyvek írása erre intsen, míg időd van! 
Csak igy készülhetsz az ítélet nagy nap
jára!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy az elmúlt egyházi esztendőn 

kegyelmesen végigvezetett s az utolsó 
héthez segített.

Hogy híveink gyülekezetét Szent Fia 
pásztorolta és a szent igével táplálta.

K ö n y ö r ö g j ü n k :

Hogy az Ő félelmében megmaradjunk 
és az ő parancsolatait megtartsuk.

Hogy az ítélet napján a Krisztus ál
tal megtartassunk.

H Í R E K

Rádiós Isten1l*xte1et lesz
november 24-én 11.15 órakor a Bécsi- 
kapu-téri templomból. Prédikál D. Kapi 
Béla püspök. Énekek a Dunántúli Éne
keskönyvből: 317., 591. és a nemzeti him
nusz. Énekel a Budai Egyházi Énekkar 
Koch István karnagy vezényletével. Or
gonái Várkonyi Endre.

Az Országos Protestáns Árvaház 
igazgatójává Vargha Sándor volt rozs- 
nyói lelkészt választották meg.

A zobori leányegyház Molnár Pál 
sámsonházai segédlelkészt egyhangúlag 
tanítójává választotta. Nevezettet mint 
felszentelt lelkészt a kerület püspöke a 
lelkészi teendők végzésével is megbízta 
s így lelkésztanítói ‘hivatást tölt be.

A Luther-szobor bizottság az egye- i 
temes közgyűléssel kapcsolatban ülést i 
tartott, amelyen sajnálattal vette tudó- | 
másul, hogy az egyébként már megszer
zett bronzanyagnak szoborrá öntéséhez 
az engedélyt nem adták meg. Ennek 
következtében elhatározta, hogy a szo
bor főalakját piszkei márványból ké
szítteti el.

Sopronbánfalva. A gyülekezet no
vember 3-án adta át rendeltetésének új 
lelkészlakását ünnepélyes keretek kö
zött. Jelen volt Ziermann Lajos esperes 
és a Gusztáv Adolf Egylet képvise
lője is.

Kerületi Luther-Szövetségi Evangéli
kus Nap Jolsván. A tiszakerületi Luther- 
Szövetség november 24-én, vasárnap 
Jolsvatapolca és Süvete bekapcsolásával 
Jolsván evangélikus napot tart. A Lu- 
ther-Szövetség részéről közreműködnek 
Szonntágh Vilmos dr. egyetemi ny. r. 
tanár, dr. Zsedényi Béla jogakadémiai 
tanár, Rőzse István alesperes, dr. Vető 
Lajos alesperes, dr. Weiszer Elek mis
kolci vallástanár, Solymár András ózdi 
s. lelkész, Baltazár Dezső diósgyőri ta 
nító, orgonaművész.

Kerületi Luther-Szövetségi Evangéli
kus Nap Diósgyőr-Vasgyárban. A tisza
kerületi Luther-Szövetség december 1-én 
a diósgyőrvasgyári evangélikus egyház- 
községben tart evangélikus napot. Köz
reműködnek a kér. LSz. részéről s fe l
kérésére Túróczy Zoltán pöspök, Mar- 
csek János esperes, Marcsek Jánosné, 
dr. Zsedényi Béla jogakadémiai tanár, 
Az evang. nap programmja: Reggel 9 
órakor vasárnapiiskola, vezeti Marcsek 
Jánosné, 10 órakor istentisztelet. Igét 
hirdet Marcsek János. Délután 5 órakor 
vallásos est a templomban Túróczy Zol
tán előadásával.

Pedagógus előadássorozat Nyíregy
házán. A nevelői hivatásban való el
mélyülés és a nevelői lelki közös
ség kialakításának elősegítése céljából 
a közel százfőnyi nyíregyházi evangé
likus nevelőtábor részére Túróczy Zoltán 
tiszakerületi püspök előadássorozatot 
rendez, melyen a nevelő személyi
sége kerül tárgyalásra. Az előadások 
helye a Kossuth gimnázium. Előadó dr. 
Belohorszky Ferenc. Minden előadást 
megbeszélés követ. Az első előadást az 
előadó október 21-én tartotta meg „A  
pedagógus hivatása“  címen. Az előadás- 
sorozatot Túróczy Zoltán püspök nyi
totta meg.

Presbiteri nap. A pestmegyei felső- 
egyházmegye november 20-án, Pécelen 
presbiteri napot tartott.

Az evangélizáció Soltvadkerten na
gyon áldásosán folyt. Maga a részvé
tel mértéke is csodálatos. Az eddigi 30 
gyülekezet egyikében sem volt ilyen 
méretű. December 1-én Szegeden, Buda
pesten és december 15-én Ácsán kezdő
dik evangélizáció.

Rákoskeresztúri Nőegylet szeretet- 
vendégséget rendezett, melyen dr. Ha
lász Kálmán hirdette az igét. Közre
működtek énekkel, szavalattal, jelenet
tel iskolások és felnőttek. Az est a 
templom-alapot szép összeggel növelte.

Teológusok Ifjúsági Köre Értesítőt 
adott ki, melyben beszámol a kör mű
ködéséről, a tisztikar újjáalakításáról. 
Figyelemre méltó a kör tagjainak gyer
mekek közötti munkája áhítatok tartása 
által, valamint missziói és faluszeminá
riumi munkája.

Beszámoló. A Harangszó négy hét 
előtti számában felhívást közölt, amely
ben dr. Holló Zoltán hittestvérünk ado
mányából az énekes áhítatok füzeteiből 
való ajándékozásról volt szó. A fe lh í
vásra 8 gyülekezet jelentkezett, akik 
azóta meg is kapták az ú. n. gyüleke
zeti összeállításokat. Ezek a gyülekeze
tek a következők: Gömörpanyit, Fábián- 
sebestyén, Surd, Vác, Rád, Hatvan, S ik
lós, Csánk. Mivel az adomány összege 
még nem merült ki, 2 jelentkező része
sedhetik a fentieken kívül még benne

Vasárnapi iskolai tanfolyam. Amint 
már jeleztük, a Fébé Evangélikus D ia
konissza Egyesület a budapesti egyház 
megye megbízásából folyó évi október 
1-től november 15-ig vasárnapi iskolai 
vezetőképző tanfolyamot rendezett. A 
tanfolyamot október 7-én Kemény La 
jós esperes akadályoztatása folytán 
Mohr Henrik alesperes, az egyházme
gyei belmissziói bizottság elnöke nyi 
tóttá meg. Október 14-én Kemény Lajo- 
esperes meglátogatta a tanfolyamot 
amikor is meleg s buzdító szavakat in 
tézett a hallgatókhoz. A tanfolyam elő 
adói Zulauf Henrik Fébé-egyesületi ve 
zető lelkész, a tanfolyam vezetője, Mohi 
Henrik alesperes-lelkész, Scholz László 
vallástanár, Túrmezei Erzsébet tanárnő 
diakonissza és Schaller Kornélia tanító 
nő-diakonissza voltak. Egy alkalomma 
dr. Farkas Mária diakonissza főnökm 
a Fébé munkáját ismertette. A tanfo 
lyam rendes hallgatóinak a száma állan 
dóan 50-en felül maradt. A tanfolyamot 
november 14-én Zulauf Henrik leikés, 
bezárta az anyag számonkérésével 
majd a jövőre vonatkozó megbeszéli 
sekkel, végül igemagyarázattal, amely 
ben szólt a megtérés és szolgála 
együttjáró isteni ajándékáról (Gal. 1
15—16.). A hallgatók igen sok áldási 
vettek s adja Isten, hogy felkészült lé 
lélekkel gyermekeinkhez tovább vihes 
sék azt. November 15-én a Fébé zárt 
körű szeretetvendégséget rendezett 
tanfolyam hallgatói és előadói számáru 
amelyen dr. Farkas Mária diakonissz. 
főnöknő tett bizonyságot az Ige kap 
csán. A budapesti egyházmegye te rü lt 
tén folyó vasárnapi iskolai munka irá 
nyitására és ellenőrzésére Zulauf Henrii 
vezető lelkész kapott egyházmegyei 
megbízást.
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Ádventi énekesáhítat címen meg- 
elent a Hegyibeszéd-áhítat testvérfiize- 
e. Egész ádventi estét igeolvasással és 
negfelelő énekekkel tö lt be. Különösen 
idvent első vasárnapjára alkalmas, míg 
i negyedik vasárnapra a Hegyibeszéd 
dlítandó be. Egy ú. n. gyülekezeti ösz- 
-zeállítás ára 2 P és 20 fillér portó. (2 
zövegrész és 100 nyomtatott, Dunántúli 
Inekeskönyvbe betehető éneklap.) Meg- 
endelhető: Kemény Péternél Budapest, 

VII., Damjanich-u. 28/b I. 8.
Erdélyi-est. A győri Leányegyesület 

s cserkészleánycsapata 17-én erdélyi- 
stet rendezett, melyet november 24-én 
negismételnek a Belmisszió Egyesület 
avára.

r í H T A R O K O N  T Ú L

D. Zöckler püspök, kinek neve elvá- 
aszthatatlan a német evangélikus szór- 
ánymunkától, nyugalomba vonul. A ga- 
iciai szétszórtan élő evangélikusok gyíi- 
ekezetbe szervezésével és Stanislauban 
étesített hatalmas szeretetintézmények 
ilapításával és kifejlesztésével tett az 
gyháznak nagy szolgálatot.

Finnország. Ruuth M artti, a helsinki 
gyetem egyháztörténeti tanszékének 
lyug. tanára, a Kotimaa c. finn egyházi 
léplap főszerkesztője, most lett 70 éves. 
ibből az alkalomból országszerte meie
ren ünnepelték az ébredési mozgalmak 
udós történetíróját s az egyházi sajtó 
elkes munkását.

Az új szlovák törvény szerint a po- 
sonyi egyetemen nemcsak a római ka
otikus, hanem az evangélikus egyház 
eológiai fakultása is megkezdte műkő 
lését.

i$40. november 24,

M o s o ly o g ju n li.
Bölcs felelet. — Tanító: Egy rétet 

lárom ember egy nap alatt kaszál le. 
’éti, mondd meg, hogy egy ember 
igyanazt a rétet mennyi idő alatt ka- 
/.álja le?

Peti: Egyáltalában nem tudja leka- 
zálni, mert előtte már a három ember 
ekaszálta.

K Ü L Ö N F É L É K
Ötszáz kilométer bekötő út. Nálunk 

930-ban kezdték meg a bekötő útak 
pítését, melyek különösen a falvak és 
i tanyavilág szempontjából fontosak, 
iddig 3255 kilométer út megépítésével 
>35 községet és tanyaközpontot kap- 
soltak be az országos úthálózatba. A 
övő évi munkálatok során további öt- 
záz kilométer út megépítésére kerül a 
or. Az 1941. év végéig tehát a bekötő 
itak hossza 3755 kilométer lesz, a köz- 
iti hálózatba bekapcsolt községek szá
llá pedig 1435-re emelkedik.

Adókedvezmény. Rendelet jelent 
neg, mely a sokgyermekkel gazdag há- 
aknak adótörlést engedélyez. Ha az 
isszes lakóknak fele 18 éven aluli, ak- 
cor 5% az adótörlés, ha 60% a gyér
nek, akkor 6%, hogyha pedig 70%-ot 
lieghaiadja, akkor 10%-os az adótörlés.

Be kell jelenteni az ócskavasat. A
rendkívüli viszonyokra való tekintettel 
az iparügyi minisztérium elrendelte, 
hogy fém- és ócskavashulladékot be kell 
jelenteni.

Az elhasznált papiros eddig szemét
be került. Az anyaghiány miatt most 
mindenütt gyűjtik. A gyűjtés napról- 
napra eredményesebb. Míg kezdetben 
havonként 60 vágón gyűlt össze, most 
már 160 vágón hulladékot gyűjtenek 
össze, melynek értéke 12.000 pengő.

Horthy-csúcs. Hazánk legmagasabb 
csúcsának nevét, a Nagy-Pietroszt Hor- 
thy-csúcsra változtatták.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Eljegyzés. Győri Ferenczy Péter ri- 

gácsi földbirtokos és felesége, Németh 
Ida leányát, Jolánt, eljegyezte Horváth 
László jánosházai evangélikus tanító. 
(Minden külön értesítés helyett.)

Halálozás. F ü l ö p  J ózse f  nyug. ev. 
tanító, november 13-án hosszas szenve
dés után élete 54-ik, boldog házasságá
nak 30-ik évében elhunyt. — Feltáma
dunk!

Ú J  K Ö N Y V E K

Dibelius Otto: Jézus c. könyve, ma
gyarra fordította Szabó Lajos lelkész. 
Dibelius Otto, volt berlini generalszu- 
perintendens a németországi hitvalló 
egyháznak egyik vezérférfia. E pompás 
könyvecskéje németül rövid idő alatt 
több mint 20.000 példányban terjedt el. 
Magyarul hosszú idő óta nem jelent meg 
olyan könyv Jézusról, mely a tudomány 
magaslatán és mégis az evangéliumi hit 
mélységes alázatával s tiszta erejével 
úgy szólna az olvasóhoz, mint Dibelius 
könyve. Mindenki haszonnal forgathatja. 
Rendkívül alkalmas karácsonyi ajándé
kul. Ára 1 pengő. Legalább 5 példány 
rendelése esetén 10%, 10 példányon fe
lül 15% engedmény. Megrendelhető a 
Keresztyén Igazság kiadóhivatalában, 
Sopron, Paprét-utca 2. címen.

Három év alatt tízezer példányban
fogyott el az Evangélikus Kis Énekes
könyv, amelyet iskolai használatra, az 
énektanítás megkönnyítése végett alul
írt kiadó állított össze a Dunántúli 
Énekeskönyv kincseiből. Most megje
lent a harmadik kiadás — harmadik ö t
ezer. — Amikor erre a tényre felhívjuk 
a hitoktatással foglalkozó Lelkész és 
Tanító urak szíves figyelmét, közöljük, 
hogy a harmadik kiadást kiadó az új 
tanterv szerint átdolgozta. Megtalálható 
tehát a Kis Énekeskönyv harmadik k i
adásában minden egyházi ének, ame
lyet az új vallástanítási tanterv előír. 
Sőt még azon felül is a gyakrabban 
használtak, összesen 90 ének. S bár ez 
a kiadás bővült azáltal is, hogy az Ür 
imádságát, az Apostoli Hitvallást és a 
2 kis imádságot is tartalmaz, mégis a 
Kis Énekeskönyv árát nem kellett fe l
emelnem. Darabja ezután is 10 fillér, 
20 darabon felül portómentes szállítás
sal. Megrendelhető: Ruttkay-Miklian
Géza lelkésznél, Szentetornya. 1—2

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Özv. N. J.-né. A küldött bélyegeket 
köszönjük. — Pápai érdeklődő. Fontos 
mindenféle anyag gyűjtése, amit fel le
het valamire használni. Így a rézé is. Ér
deklődjék a városnál, vagy intézetnél, 
talán van valamilyen szerv az össze
gyűjtésére.

M A G Y A R  G A Z D A

A világ legnagyobb cukortermelő ál
lama Németország, mely a világ négy 
legnagyobb cukortermelő országát: 
Oroszországot, Jávát, Kubát és az Ame
rikai Egyesült Államokat maga mögött 
hagyta és az 1940-es termelési évben 
cukortermelése jó  4 millió tonnára be-, 
csülhető.

Az 1940. esztendő a magyar szőlős
gazdaság számára sötét év volt. Rend
kívül rossz időjárás, a fagyok, az eső
zések, peronoszpóra és lisztharmathul- 
lám végleg megsemmisítették a termést. 
A magyar szőlősgazdák szinte pótolha
tatlan pénzügyi nehézségek előtt állnak 
s nem tudják, hogy miből biztosítják 
jövőre a termelést és a szőlőmunkások 
megélhetését. A napokban küldöttség 
já rt a pénzügyminiszternél és a szőlős
gazdák feltárták kétségbeejtő helyzetü
ket, kérték, hogy a jövő évi termelés 
biztosítására segélyt kapjanak.

Terményárak: Búza 23.55, Rozs 19.55, 
árpa 20—26.50, zab 21.80, tengeri 16.80 
pengő métermázsánként.

Sertésárak: la uradalmi 160, la sze
dett 152, 11a szedett 148, lila  szedett 
140—142, la öregsertés 148, Ha öregser
tés 142, angol tőkesertés 152, la angol 
sonkasüldő 152, 11a angol sonkasüldő 
142 fillér kilónkénti élősúlyban.

HARANGSZÓ PERSELYE.
A  következő adományok folytak be:

Benzing István Monor, Huszti Mária 
Békéscsaba, Kiss G'oila Kemenesmagasi, 
Vladár Mártonná Kutasó, Gőgös I. Sán
dor Dabrony, Sümeghy István Sárvár, 
Szabó Lajos Veszprém, Alinauer Anna 
Ácsa, Kring Gyula Bonyhád, Ambrus 
József Celldömölk, Hetyéssy Lajos Mes
terháza, vitéz Répcevölgyi Dénes Kapos
vár, özv. Ádám Józsefné Kiskőrös, Weirl 
János Dombóvár, Nagy Lajos Pápa, 
Doktor György Rákosszentmihály, Szé
kács Lajosné Orosháza, Gosztola József 
Győr, özv. Németh Józsefné Kisfalud, 
Paczuk Róza Orosháza, Szalay Edéné 
Zalaszentgrót, özv. Sass Samuné Kő
szeg, Kenjanszky János Jászberény, ifj. 
Kovács Sándorné Rábaszentmihály, özv. 
Takács Jánosné Hegyfalu, Leyer Gab
riella Pápa 10—10 fillér. — Szenes Ist
ván Nagykáta, özv. Illés Jánosné Mar- 
calgergelyi, Sikter Istvánné Rákospalo
ta, Nagy Sándor Ajka, Pethő Imre Cell
dömölk, Fodor József Vinár, Kontsek 
Lászlóné Debrecen, Somogyi Sándor 
Celldömölk, Ihász Miklós Győrszabad- 
hegy, Banyó Anna Sárvár, Szente Jó
zsef Pápa, Pajor János Rákoscsaba 12—
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A HARANGSZÓ tulajdonúi Képező
győri B A R O S S -N Y O t.ID A  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít u f s á g o í í  
k ö n y v e i ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y .

12 fillér. — Papp Sárika Sárvár 16 
fillér. •— Gyurátz Sándor Gyömrő, özv. 
Takó Sámuelné Szombathely, Döbrentey 
Istvánné Csönge, Ónody Valéria Szent- 
gotthárd, Posch Károlyné Győr, Farkas 
Szabó Jenő Győrsza'badhegy, Kevevári 
Vazulné Miskolc, Csesztven Márton Ba- 
lassagyai mat, Kroytsi Pál Balassagyar
mat, Nagy Károlyné Budapest, Karner 
Frigyes Kőszeg, Asbóth József Kör
mend, özv. Nitsinger Fülöpné Budapest, 
Dezső Jolán Pápa, Kiss Jánosné Duna- 
földvár, ifj. Németh Károly Bana, özv. 
huszár Odor Sándorné Nagysitke, Hor
váth Im i éné Csány, özv. Németh Vil- 
mosné Barlahida, özv. Kovács Pálné Be
led, I‘só Pál Budapest, Saguly János 

•Aszód, Valentinyi János Domony, Imre 
István Bársonyos, ifj. Takács Sándor 
Veszprém, ifj. Horváth József Sopron- 
németi, Farkas Lászlóné Vecsés, Klein 
István Mátraderecske, Horváth Károly
né Rákospalota, Céh Pál Lajoskomárom, 
Prachar Vilmos Baja, Kokay Sándorné 
Losonc, Molnár István Pápa, Kovács 
Miklós Nyárád, Koppel Károly Kőszeg, 
Csizmadia Dánielné Ács, Bongja József 
Farnad, Toman Mihály Tordas, Czup- 
pon Sándorné Kővágóörs, Bolla János 
Győrszabadhegy, Nagy Kálmán Nagy- 
acsád, Mátis Sámuel Balatonmária, özv. 
Tóth Jánosné Sárvár, Hujber János 
Győr, Király Gizella, Reisz Pál Papke- 
szi, Dévai Antal 20—20 fillér.

Elköltözés végett cseréptetős új 
házamat azonnal eladnám, melyhez sza
tócsüzlet és tra fik is tartozik. A ház 
5 helyiségből áll. Van 20 m modern ser
téshizlalda s egy 6 m hosszú kukorica
szárító. A lakás 600 D-ölön fekszik, 
gyümölcsöskerttel és konyhakerttel. A 
házba két utcáról lehet bejárni, összár 
6.500 pengő. Érdeklődők lehetőleg a 
helyszínen győződjenek meg mindenről. 
Címem: Mucsi Márton, Lébény. Moson 
megye. 2—2

S zap p an , fésű , k ö ln iv íz , pariöm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 

legolcsóub napi áron kaphatók az

"Erzsébet“  drogériában
G y á r ,  Kazinczí-ulca 1.
A k i e  h i r d e t é s i  fe lm utatja, vásárlásnál 
3  százalék e n g e d m é n y b e n  részesü l!

„M  i k  u 1 á s i (60 fillér) és k a r á 
c s o n y i  (80 fillér) színdarab sok gyer
mekszereplővel kapható Evva Leona ta
nítónőnél Ózd, Borsod megye. 1—1

A magyar ébredés ügyét kívánja szol
gálni a Bethánia könyvkereskedés, ami
kor kiadja a német ébredési mozgalmak 
egyik nagy alakjának, Stockmayer Ottó
nak életrajzát. A kb. 200 oldalnyi terje
delmű könyv még karácsony előtt meg
jelenik. Előfizetési ára: 2 pengő. Aki leg
alább 5 példányra előfizet, 1 ingyen- 
példányt kap. Előfizetési határidő: no
vember 25. Megrendelhető a Bethánia 
könyvkereskedésben, Bpest, VIII., Gyu
lai Pál-u. 9, 1—1

Hittestvéreket keresünk,

akik a Harangszó terjesztésének az 
egész országra kiszélesedő munkájában

megfelelő díjazás mellett
részt óhajtanak venni és híveink között 

hajlandók
a HARANGSZÓT terjeszteni!

Lelkészi ajánlás szükséges! Jelentkezés 
a Harangszó szerkesztő-kiadóhivatalá

nál, Győr, II., Petőfi-tér 2.

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban e lőforduló halálesetkor tem et

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanu lm ány i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tttz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét,

A tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyhazat támogatja m indenki, 
»k i » JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T fe lkaro lj» .

H iv ja  fö l m indenki a b ittestvérek figyelm ét 
n Jóléti Egyesületre.

b'elviiagosítassal és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fohórhajó-u. 
8— 10 (Ev. bérhaz.) Telefon : 186-882, va lam int 
a kerüle ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvá r, Oyör, Hassa, M isko lc , Pécs, Szeged, Szom
bathely. M inden egyházközségben megbízotti i 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk es fog la lkoztatunk meg 
felelő javadalmazással tagszerzökei. hölgyeket la

Jóviseletű árva, falusi mindenes- 
leány, vagy magányos nő, aki főzni, 
kenyeret sütni és varrni is tud, kéttagú 
családnál állandó otthont talál. Jelent
kezés a fizetés megjelölésével, Péter 
Jánoshoz Galgaguta, Nógrád megye in 
tézendő. 1— 1

Felhívjuk a figyelmet Gyengéné Fo- 
garassy Margit alábbi gyermekszínjá- 
tékaira: Mikulás az erdőn, ára 60 fillé r; 
Karácsony előtt (egy felvonásban), ára 
60 fillér; Az igazi karácsonyi ajándék 
(3 képben), ára 1 P. Előadás joga 5 
példány megvásárlásával szerezhető 
meg. A darabok megrendelhetők a szer
zőnél: Győr, Bocskay-utca 18.

Saját készítményü útitáskák, nöi- 
taskák, pénztárcák, levéltárcák, akta 
és iskolatáskák stb. a legnagyobb 

o. választékban és a legolcsóbb arban

M l I H - n á l
Győr, Baross-út 2 .

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra h iva tkozva 5 %  kedvezményt kap.

Munkát keresek, házmesteri, kocsis, 
gyümölcskertészeti, kertészeti munkát 
vállalok. Cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 2—3

A magyar ébredés ügyét kívánja szol
gálni a Bethánia könyvkereskedés, ami
kor kiadja a német ébredési mozgal
mak egyik nagy alakjának, Stockmayer 
Ottónak életrajzát. A kb. 200 oldalnyi 
terjedelmű könyv még karácsony előtt 
megjelenik. Előfizetési ára 2 pengő. Aki 
legalább 5 példányra előfizet, 1 ingyen 
példányt kap. Előfizetési határidő no
vember 25. Megrendelhető a Bethánia 
könyvkereskedésben, Budapest VIII., 
Gyulai Pál-u. 9. 1— 1

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

15—26

v n A c w r ,

. legolcsóbban

§ T I X S É - t « l
csak
GYŐR, Dcák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a „Harangszó'-ra 
hivatkozik. 10 engedményt fcap I

Olvasóinknak l e g j o b ba n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók

3—8

Somogyi LajOS szücsme&ter
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

V. Kossuth Lajos-u. 13. félemelet

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A la k itá  so k . 11 — 13

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)
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A la p íto tta :

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptu la jdonos: 
Dunántúli Luther-8zovet8ég.

Megjelenik minden vasárnap.

Ingyen melléklet tanév alatt 

kévhatenkénf a KIS HARANQ8ZÚ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a jö jje tek  énhoz' am 
1938-bun a fe lvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a ml Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a ml oltalmunkl

A  Harangszó 
izerkesztö-kiadóhivatala

G Y Ő R
I I . ,  P c tő fi-té r 2,

Előfizetési á ra :
negyedévre 1 P 28 filiét, 

félévre 2 P 40 fillé r, 
egy évre 4 P  80 fillé r 

Csoportos küldéssel 
10 #/e-os kedvezmény 
Am erikába egész évre 

2 d o llá r; az u tódálla
mokba Y í  évre 1.60 P. 

Postacsekkszám la 30,526

í

Le a bálványokkal!
Ne legyének néked idegen is

teneid. II. Mózes 20, 3.*)

Géza magyar fejedelem, aki fél 
szívvel még pogány volt, mondot
ta egyszer: „Vagyok olyan gaz
dag, hogy két istennek is áldozha
tom: Hadúrnak is, meg a keresz
tyének Istenének is.“  Pedig nem 
lehet két úrnak szolgálni. Két is
tennek meg éppen lehetetlen! 
Vagy-vagy!! Ahogy Illés mondta 
kétfelé sántikáló népének: „Ha az 
Ür az Isten, kövessétek őt, ha pe
dig Baál, kövessétek azt.“

Isten féltőn szerető Isten. „Én, 
az Ür, vagyok a te Istened.“  Ez a 
féltékeny szeretet nem hajlandó 
rajtunk bárkivel is osztozkodni. 
Nem tűri a kétfelé-sántikálást és 
a megosztott szívet. Egyetlen trónt 
akar életünkben: az övét. Vagy 
'egészen ö  az egyetlen Urunk, vagy 
egészen más gyakorolja életünkön 
az uralmat. Itt nincs megalkuvás 
és lehetetlen a kiegyezés. Dönteni 
kell! Vagy-vagyü

Akinek nem az Úr az Istene, an
nak más az istene. Mert Isten nél
kül nem élhetünk. Vagy az egy, 
igaz, örök élő Isten, vagy idegen 
isten: bálvány. Bizony nemcsak Af- 
rikábap vannak bálványimádó po- 
gányok» Tele van a keresztyénség 
is re jte tt és leplezett, kifinomult 
bálványimádással. Ha nem az egy, 
igaz, örök élő Istent félem, szere
tem és szolgálom egyedül és min
denek felett, akkor bálványom 
van. Az, amivel legtöbbet törődöm, 
amit legjobban szeretek. Talán a 
vagyonom, talán a hasam (Róm. 
16, 18; Filippi 3, 19.), talán a vélt 
kegyességem — mindegy: bálvány

*) A m ost kővetkező egyházi esztendőben la 
punk ez első rovatában új sorozato t kezdünk, 
amelyet a vasárnapi epistola egy-cgy verséből 
havonként más-más munkatárs ír.

imádó vagyok! A bálványimádás
ból pedig csak egy út vezet ki: 
Pál apostollal mindent szemétnek 
ítélve, meghódolni az igaz Isten 
előtt.

Eddig csak a dunántúli egyház- 
kerületben volt gyakorlatban. Ad
vent 1. vasárnapjától mind a négy 
egyházkerületben ugyanazon rend
szer szerint történik az igehirdetés 
és pedig délelőtt az eisenachi pe- 
rikópa, délután pedig a Kis Káté 
illetve hozzáválogatott igék alap
ján.

Mind több és több áldását lát
juk a magyar evangélikusság egy
séges lelki irányításának. íme, ez is 
egyik áldása, örülni kell tehát neki!

Nem csupán az új egyházi esz
tendőnek egy újítása ez. Bár az 
újítás elől sem szabad egyházunk
nak elzárkózni.

Egységet is teremt. Nemcsak 
külső egységet az által, hogy a 
legkülönfélébb alapigék helyett

Keresztelő János ádventi szava 
hallik: „Készítsétek meg az Ürnak 
útját, egyengessétek meg az ő ös
vényeit.“

Le a bálványokkal! Jön a Király!! 
Hogy átvegye uralmát az én éle
temben is!!! Szabó József.

ugyanaz az ige csendül fel ugyan
azon ünnepen minden evangélikus 
templomban. Meg vagyunk győ
ződve, belső lelki egységet is fog 
egyházunkban teremteni. Erre pe
dig nagy szükség van!

Lelki kapoccsá lesz a gyülekeze
tek között. Még a legtávolabbi 
gyülekezetek is közel érzik egy
máshoz magukat általa.

Előkészítés lesz a még nagyobb 
lelki egységhez, amit az ádventi 
Király teremt hívei között.

Ádventi feladatot tö lt be: Üt- 
egyengetéssé válik az érkező Krisz
tus előtt!

Az igehirdetési rendszer egyete
mes bevezetésének ezen áldott ád
venti szolgálatát becsüljük meg!

Ig e h ird e té s i a la p ig é k
a  m agyarh on i e v a n g é lik u s  e g y e te m e s  eg y h á zb a n  a z  1940— 41. évben .

Nap Ünnep
Délelőtti szószéki D é l u t á n i

ige ige

XII. 1. Adv. I. Luk. 1, 68—79. II. Móz. 20, 2—3.
XII. 8. Adv. II. Luk. 17, 20—30. II. Móz. 20, 7.
XII. 15. Adv. III. Máté 3, 1—11. II. Móz. 20, 8—11.
XII. 22. Adv. IV. Ján. 1, 15—18. 11. Móz. 20, 12.
XII. 25. Karácsony I. Máté 1, 18—23. És. 9, 6—7.
XII. 26. Karácsony II. Ján. 1, 1—14. Mik. 5, 2—4.
XII. 29. Kar. ut. vas. Luk-. 2, 25—32. II. Móz. 20, 13.

I. 1. Üjév. Luk. 4, 16—21. Zsolt. 9, 1— 17.
I. 5. Üjév ut. vas. Máté 16, 1—4. II. Móz. 20, 14.
I. 6. Vízkereszt. Máté 3, 13—17. És. 2, 2—5.
I. 12. Vízk. ut. I. vas. Ján. 1, 35—42. II. Móz. 20, 15.
I. 19. Vízk.uL—II, vas. Ján. 1, 43—51. 11. Móz, 20, 16. „

Egységes igeh irdetés! rendszer.

t
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Délelőtti szószéki D é l u t á n i
Nap Ünnep ige ige
I. 26. Vízk. ut. 111. vas. Ján. 4, 5—14. II. Móz. 20, 17a.

II. 2. Vízk. ut. IV. vas. Ján. 4, 31—42. II. Móz. 20, 17b.
II. 9. Hetvened. Luk. 10, 38—42. II. Móz. 20, 5b—6.
II. 16. Hatvanad. Ján. 11, 20—27. I. Móz. 1, 26—27.
II. 23. ötvened. Márk 10, 35—45. I. Móz. 1, 28—29.

III. 2. Invocavit. Máté 16, 21—26. Zsolt. 8.
III. 9. Remini9cere. Luk. 10, 17—20. I. Tim. 1, 15—16.
III. 16. Oculi. Luk. 9, 51—56. Fii. 2, 5—7.
III. 23. Laetare. Ján. 6, 47—57. Luk. 18, 31—34.
111.30. Judica. Ján. 13, 31—35. Fii. 2, 8.
IV. 6. Virágvas. Ján. 12, 1-—8. Zsid. 2, 14— 15.
IV. 11. Nagypéntek. Luk. 23, 39—46. Passió.
IV. 13. Húsvét I. Máté 28, 1—10. Luk. 24, 13—35.
IV. 14. Húsvét II. Ján. 20, 11—18. Csel. 7, 55.
IV. 20. Quasimodogen. Ján. 21, 15— 19. Máté 25, 31—46.
IV. 27. Miser. Domini. Ján. 14, 1—6. Zsolt. 51, 12—14.
V. 4. Jubilate. Ján. 12, 20—26. Csel. 10, 44—48.
V. 11. Cantate. Ján. 6, 60—69. I. Tim. 3, 16.
V. 18. Rogate. Luk. 11, 5—13. Luk. 15, 4—7.
V. 22. Áldozócsüt. Luk. 24, 50—53. I. Kor. 15, 22—26.
V. 25. Exaudi. Ján. 7, 33—39. Ján. 3, 16.

VI. 1. Pünkösd I. Ján. 14, 15—21. Ez. 36, 22—28.
VI. 2. Pünkösd II. Ján. 15, 9—16. És. 44, 1—5.
VI. 8. Szentháromság. Máté 28, 16—20. Máté 6, 9a.
VI. 15. Szths. u. I. Máté 13, 31—35. Máté 6, 9b.
VI. 22. Szths. u. 11. Máté 9, 9—13. Máté 6, 10a.
VI. 29. Szths. u. III. Luk. 15, 11—32. Máté 6, lűb.

VII. 6. Szths. u. IV. Máté 5, 13—16. Máté 6, 11.
V II. 13. Szths. u. V. Luk. 9, 18—26. Máté 6, 12.
VII. 20. Szths. u. VI. Máté 21, 28—32. Máté 6, 13a.
VII. 27. Szths. u. VII. Márk 4, 26—29. Máté 6, 13b.

V III. 3. Szths. u. V III. Máté 12, 46—50. Máté 6, 13c.
V III. 10. Szths. u. IX. Máté 13, 44—46. Máté 28, 19—20.
V ili.  17. Szths. u.X. Máté 23, 34—39. Márk 16, 16.
V III. 24. Szths. u. XI. Luk. 7, 36—50. Tit. 3, 5—7.
V III. 31. Szths. u. XII. Ján. 8, 31—36. Rón .̂ 6, 3—4.

IX. 7. Szths. u. X III. Márk 12, 41—44. Jak. 5, 16.
IX. 14. Szths. u. XIV. Ján. 5, 1—-14. Zsolt. 51, 3—6.
IX. 21. Szths. u. XV. Ján. 11, 1— 11. Máté 22, 36—40.
IX. 28. Szths. u. XVI. Máté 11, 25—30. Ján. 20, 22—23. ,
X. 5. Szths. u. XVII. Máté 12, 1—8. I. Kor. 11, 23—25.
X. 12. Szths. u. XVIII. Márk 10, 17—27. Máté 26, 28.
X. 19. Szths. u. XIX. Ján. 9, 24—41. Máté 9, 2.
X. 26. Szths. u. XX. Ján. 15, 1—8. I. Kor. 11, 27—29.
X. 31. Ref. ünnepe. Ján. 2, 13—17. Zsolt. 46, 1— 12.

XI. 2. Szths. u. XXL Ján. 10, 23—30. 1. Thess. 4, 13—18.
XI. 9. Szths. u. XXII. Ján. 5, 19—29. I. Thess. 5, 1—-11.
XI. 16. Szths. u. XXIII. Luk. 19, 11—27. II. Thess. 1, 6—10.
XI. 23. Szths. u. XXIV. Luk. 12, 35—43. II. Tim. 4, 8.

Arat. hál. ünnep. Ján. 6, 24—29. Zsolt. 34, 1—9.
Templomsz. ü. Ján. 4, 21—24. Zsolt. 84, 1— 13.
Bűnbán. nap. Máté 11, 16—24. Zsolt. 130, 1—8.

Székelyföldi Misszió.
Háromszék és Csik megye területén 

gyű jti és szervezi gyülekezetbe az evan
gélikus híveinket. Felhívjuk így is' az 
evangélikus hívek figyelmét arra, hogy 
a székelyföldi missziónak külön lelkészi 
hivatala van Sepsiszentgyörgyön, Várady 
József-utca 20. szám alatt, ahol a Ha
rangszóra is, mely éppen ennek a misszió
nak a területén nagy összekötő erő, elő 
lehet fizetni. A „Harangszót“ szétszórtan 
élő híveink a szórványokban tartott 
istentiszteletek előtt és után is kérhetik 
a lelkésztől. Ezek az istentiszteletek egy
előre a következő rendszer szerint van
nak, melyen esetről-esetre ugyan válto
zás is eshetik:

1. minden hónap első vasárnapján 
délelőtt Sepsiszentgyörgyön az unitárius 
imaházban;

2. minden hónap második vasárnapján 
Kézdivásárhelyen a ref. egyház tanács
termében; ugyanaznap délután más k i
sebb szórványban;

3. minden hónap harmadik vasárnap
ján Baróton a ref. templomban; ugyan
aznap délután valamelyik környező szór
ványban;

4. minden hónap utolsó vasárnapján 
Kézdivásárhelyen a ref. egyház tanács
termében, délután Csomakörösön, Ko- 
vásznán, vagy valamely más környékbeli 
szórványban. Amelyik hónapban öt va
sárnap van, továbbá a nagy ünnepek va
lamelyik napján Csíkszeredában és vala
melyik csíkmegyei szórványban is tar
tanak istentiszteletet a reformátusokkal 
együtt.

A Székelyföldi Misszió céljaira egyéb
ként lapunk hetenként kétszáz példányt 
bocsát rendelkezésre.

Egészségvédelem .
Irta: Dr. Ittzés Zsigniond.

2. A  v íz . (V íz e l lá tá s .)
A legideálisabb vízellátás vízvezeték 

utján történik, feltéve, hogy kifogásta
lan vizet szállít.

Tudni kell, hogy a vízvezetéki ólom
csövekből a sok légbuborékot tartalma
zó víz kioldja az ólmot, s ha különö
sen reggel a csőben az éjjelen át, vagy 
a vízcsapnak hosszabb időn át haszná
laton kívül helyezése után az ólommal 
szennyezett vizet megisszuk anélkül, 
hogy előbb a csőben* á llo tt vizet k ifo 
lyatnánk és elöntenénk, — ólommérge
zést kaphatunk.

Megemlíthetjük még az ásványvize
ket, gyógyvizeket- ezeknek kezelését a 
hatóság ellenőrzi. Az ásványvizek kevés 
baktériumot tartalmaznak főleg azért, 
mert a legtöbb ásványvíz a mélyebb ta
lajrétegekből ered. Ott, ahol nem lehet 
jó  ivóvízhez jutni, az ásványvizek igen 
jó  szolgálatot tehetnek.

Üdítővé tesznek gyárilag szénsavval 
telített olyan ásványvizeket, amelyek 
szénsavat nem, vagy csak keveset tar
talmaznak.

A szénsavyal te líte tt közönséges kut- 
vizet szikvíznek (szódavíznek) nevezzük. 
A szikvízgyárak is szigorú hatósági el
lenőrzés alatt állanak. Mégis nem elég
gé megnyugtató a palackok kezelése. 
A szikvizes üvegek sok helyen különö
sen kocsmákban a földön, padlón he
vernek, rájuk rakodik és az óncsőbe is 
belekerül a szennyes por, sőt ugyanez 
történik a nyitott kocsikon szállított 
üvegekkel is. Ezért ajánlatosabb a házi
lag készíthető szikvíz, a kereskedésben 
kapható autoszifon és szénsavbomba 
használatával. A szikvízzel telt palac
kokat óvatosan kell kezelni, mert ha 
valamihez odaütődnek, szétrobbanhatnak 
és súlyos sebesüléseket okozhatnak.

Végül szólnunk kell néhány szót a 
jégellátásról. A jégnek a háztartásban 
és számos iparban igen jelentékeny sze
rep jut. Nagy melegben nemcsak azért 
tesszük jégre élelmiszereinket és italain
kat, hogy hidegen fogyasztva élvezhe
tőbbek legyenek, hanem főleg azért, 
hogy a nagy melegben meg ne romol
janak.

A természetes jég éppen úgy, mint 
a műjég csak akkor felel meg az egész
ségügyi követelményeknek, ha tiszta 
vízből származik. A legelőkön található 
tószerű kiöntések vizét az állati hulla
dékok megfertőzik. A réteken, amelye
ket a csorda állandóan nem jár, az 
összegyűlt víz valamivel kevésbbé fer
tőzött. — A tavak vize már lényegesen 
tisztább, ezért az onnan nyert jég is 
megfelelőbb. Patakok, folyók jegét, 
— a víz folyásának irányát véve szám
ba —, lakott helyek, gyárak, ipartele
pek felett, vagyis abból a mederrészből 
kell kitermelni, amelynek a vizét a 
községi, városi, gyári szennyvizek még 
nem fertőzték meg. Fontos, hogy a k i
termelt jég szállítása és elraktározása 
is a legtisztább módon történjék. A 
szállító eszközöket használatba vétel 
előtt gondosan meg kell tisztítani a rá
juk  tapadt szennytől; a jégvermet pe
dig megtöltés előtt alaposan ki kell ta
karítani és mésztejjel a fenekét és ol-
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dalait kimeszelni. A műjég 
készítése és árusítása körül 
szintén ügyelni kell a tisz
taságra. Ételneműeket taka- 
ratlanul magára a jégre rak
ni helytelen dolog. A jég
szekrény célja éppen az, 
hogy a jég az étellel ne 
érintkezzék, hanem az éte
lek eltevésére szolgáló re
keszt körülvevő bádogtar
tályba kerüljön. Még inkább 
kárhoztatandó az a rossz 
szokás, amikor italneműek 
hűtését az italba rakott jég
darabokkal eszközük. Téves 
azt gondolni, hogy a jégben 
elpusztulnak a betegségeket 
okozó baktériumok. A tudo
mányos vizsgálatok kim utat
ták, hogy bizony a jégben 
maradnak elég nagy szám
ban életképes baktériumok, 
bár nem annyi, mint ameny- 
nyit az a víz tartalmazott, 
amelyből a jeget nyerték.
Még inkább megmarad a 
baktériumok életképessége a 
fagylaltban, fagyasztott kré- k 
mekben. A fagyasztásra ke- -  
rülő ily cukrászkészítmé
nyekhez felhasznált anyagok
nak (tejszínnek, víznek, stb.), 
tisztáknak, illetőleg frisseknek és gon
dos tisztasággal előállítottaknak kell 
lenniök.

A vízellátás ellenőrzését a közegész
ségügyi közigazgatás intézi, amely ese
tenként igénybe veszi az Országos Köz
egészségügyi Intézet szakszerű közre
működését is. Ezt a fontos munkát a 
közegészségügyi I. fokú hatóságok, — 
valljuk meg őszintén — nem végzik, 
de sokoldalú elfoglaltságuk miatt nem 
is végezhetik oly mértékben, amint azt 
az ügy fontossága megkívánná.

Helyes és célirányos lenne, ha — 
mint a tűzrendészet és tűzbiztonság

Éjfélkor pedig kiáltás lön. Imhol jö a vőlegény! Jöjjetek elébe! (Máté 25, 6.)

szolgálatára kéményseprőket alkalmaz
nak, — a vízellátást hatósági kismes
terek ellenőriznék, akiknek feladata len
ne a körzetükbe tartozó összes kutak 
karbantartásának és használatának el
lenőrzése, valamint a kutak rendszeres 
tisztogatása. (Folytatása következik.)

H a ran g szó  evangélikus né
pünk lap ja . —

Dilit teszel azért, h®9T? tényleg 
az legyen és az egész országban 
m indenü tt e lterjed jen ? ?

É n eke lje tek  !
Úrvacsorát osztani hívtak. Jellegzetes 

városi szegényházhoz érkeztünk meg az 
utat mutató egyházfival: ujságpapirossal 
foltozott ablakszemek, omladozó falak, 
behorpadt háztető. Mikor az alacsony 
ajtón mélyen meghajolva belépek, a már 
ittlevő halál lehelleteként csap arcomba 
a szoba dohos, nyirkos levegője. Az 
egyik sarokban vánkosoktól, dunnától 
szinte eltemetve, hetvenes években járó 
öregasszony emeli föl fejét: „Erős vár 
a mi Istenünk!“  köszöntésemre. M ielőtt 
tulajdonképeni feladatomat teljesíteném,

K e r e k e s  G y u r k á i .
Történeti ifjúságI regény.

Irta : M o h r  e  rt e  <• n ,  Kassa.

Csillag és a többi lovacska meglepően jó l fogadták a 
tutajozást. Gyurka attól tartott, hogy nyugtalankodni fog
nak. Kapálással, ugrálással még a vízbe vesznek. De félelme 
feleslegesnek bizonyult. Okosan álldogáltak, vagy heverésztek 
falevéllel bélelt helyükön s ők is érdeklődéssel nézték a 
vidéket.

— Lesz-e eredménye ennek az útnak? — fúrta Gyurka 
lelkét a gondolat.

Sok kilátás nem kecsegtetett.
Estefelé érték el Komárom várát. A víz lesodorta őket 

egészen a Kisduna torkolatáig. Nehéz munka várakozott rá
juk, ahogy evezőikkel az ár ellen erőltették „Régecz“ -et.

Lépésről-lépésre jutottak előbbre. A víz pem egyszer 
vissza is vetette őket, de csak küzdöttek inuk szakadtáig.

Így kerültek szembe a vár szögletével. Ércből képzett 
nőalak emelte feléjük kezét tiltón. Lába alatt o tt díszelgett 
a dacos figyelmeztetés:

„Nec arte, nec marté.“
— Mit jelent ez? — álmélkodott Palkó.
Gyurka sietett a latin mondást magyarra fordítani:
— A várat nem lehet bevenni — magyarázta — sem 

csellel, sem fegyverrel.
Szívét hirtelen kétség szállotta meg. Válasz ez az ő 

vállalkozásukra is?

32. Szőreghy Katinka.

Ahol a Nyitrával és Vággal összebarátkozott Kisduna 
olvad össze a főággal és duzzad hatalmas folyammá, ott 
nyúlik a komáromi vár háromszöge, mint örök időktől két- 
oldalról élesre ment ék a vízbe. A Csallóköznek ez a legalsó 
csücske természetszerűleg erősséget kíván magára. Ember- 
emlékezet óta katonák tanyáztak itten, akikkel szemben 
gyengének bizonyult minden támadás, mert vitézségüket és 
bátorságukat a három felől őrködő folyam táplálta. Azonban 
Lipót király mégis úgy gondolta, hogy nem fog ártani, ha 
még erősebb bástyákat építtet. Ácsok és pallérok seregét 
vezényelte oda.

Egy éve már annak, hogy az új vár elkészült. Dacosan, 
merészen, titokzatosan zárkózott szilárd falai mögé a csá
szári hatalom. Ide csak a madár ju tha tott be s az is meg
gondolta, mielőtt rászánta magát a veszedelmes útra. Teljes 
sziget volt ez az erőd. A régi várral híd kötötte össze.

Alkalmasabb helyet keresve sem lehetett volna találni 
a rabok számára. I t t  ugyan senki sem fogja zavarni őket. 
Elég alkalmuk van a hóhéroknak, jezsuitáknak térítésre. Az 
elítéltek még csak nem is unatkoznak. A vár külső falai 
ugyan álltak már, de belülről akadt elég építeni való.

— Legalább annyi hasznukat lássuk! — mondogatta Ke- 
lio, amikor a lelkészeket zsellérmunkára fogta.

Talicskázták a homokot, téglát. Kis furikokban. Vállra 
vetett rúd két végén vizesvedreket cipeltek. Májusban kezdő
dött s a következő év márciusában szakadt csak vége a mun
kának, de addigra a húsz fogolyból már csak három maradt.
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Lelkem Istent úgy óhajtja 
És hozzá fohászkodik ..

Éneklés közben figyelem arcát. Cso
dálatosan elsimulnak szenvedő vonásai. 
Sátán kísértését, fia  hálátlanságát, be
tegségét mind-mind elfeledte most, csak 
egy érdekli:

„Tehozzád én Istenem,
Szomjuhozik én szívem,
Színed elé óh nagy Isten,
Vájjon mikor ju tok  innen?“

Mikor befejezzük az éneket, nem tu
dom a már előre elgondolt úrvacsorái 
előkészítő beszédemet elmondani. Érzem, 
minden emberi beszédnél jobban előké
szítette őt a 42. zsoltár írójának éne

Énekeljetek!

leülök az ágya melletti székre és beszél
getni kezdünk.

„Én nyomorúságra születtem, mint 
szent könyvünkben a szenvedő Jób — 
mondja többek között. — Korán árva
ságra jutottam, amikor azonban édes
anya lettem, akkor tett igazán próbára 
a Sátán. Tíz gyermekem közül hatot fe l
nőtt korában fektettem koporsóba. Néz
ze tisztelendő úr, azt a szép 25 éves 
fiamat is, akinek képe it t  függ ágyam 
fö lö tt! Az a fiam, akinél öregségemre 
húztam meg magamat, az ital rabja. 
Ma reggel is úgy hozták haza, egész 
múlt heti keresetét elitta. Most megint 
a kocsmában ül, mert nem akarta hall
gatni éhes kis unokáim sírását. Én már 
két hónapja csak folyadékkal élek. Ret
tenetes gyomorgörcseim van
nak. A doktor úr is azt mon
dotta, készüljek el mindenre, 
mert nem lehet rajtam segí
teni.“

„És hogyan fogadta meg 
tanácsát?“ — állítom meg a 
panasz szűnni nem akaró ára
datát. — „Olvasni évek óta 
nem tudok már — mondja —, 
imádsághoz sem tudom most 
gondolataimat összegyűjteni.
Van azonban néhány kedves 
énekem, ^mit még gyermek
koromban tanultam. A tanító 
úr olyan sokszor mondotta: 
gyermekek énekeljetek, otthon 
is minél többet énekeljetek!
Isten áldja meg érte.“

„És most, az Ür Jézussal 
való találkozás előtt, melyiket 
szeretné velem együtt elénekel
ni?“ — kérdezem.

úrvacsorával előkészített az utolsó útra“ 
— mondja, mikor elbúcsúzom tőle. Nem 
félek a haláltól, vagy a még reám vára
kozó szenvedéstől. Hiszen szeret az 
Isten, most is meghallgatta énekemet.“ 

Hazafelé menve, egyszerre csak meg
szólal mellettem az egyházfi: „Am ikor 
tisztelendő úr a szobában volt, akkor 
jö tt haza a kocsmából az öregasszony 
fia. Nem mert bemenni, mert alig tudott 
a lábán megállni.“

Elgondolkodom. Mennyi megpróbál
tatáson kell ennek a szegény asszonynak 
még most a halálos ágyon is átmenni. 
Mennyi fájó sebre énekeiben a felülről 
jövő erőt és gyógyítást keresni. Keres
sük-e mi hozzá hasonlóan énekeinkben is 
ezeket? Éneklő egyháznak mondották 

régen a mi egyházunkat. Meg
érdemeljük-e még most is ezt 
a nevet? A tanítók megteszik 
kötelességüket ma is úgy, mint 
az ő gyermekkorában. Nincs 
hiány az övéhez hasonló szen
vedésekben sem. Bárcsak minél 
többen meg is szívlelnék az in
tést: „Énekeljetek, minél töb
bet énekeljetek!“

Dombi László.

Májét a z  íté le t  
n a p já n __

Mikor az evangélium ügye 
nagy veszedelemben volt s az 
evangélikus rendek nem akar
tak semmit tenni az evangé
likusok megsegítésére, Gusztáv 
Adolf, a hős svéd kirá ly eze

ket mondotta:
— Majd az ítélet napján fogtok ti 

felelni azért, hogy nem akartok semmit 
tenni az evangélikusok megsegítésére!

Nem kell ezt nekünk is meghallgatni?

„Kiválasztottam már, tiszte
lendő úr. Azt, ami úgy kezdődik: M int 
a szép híves patakra . . . “

Előkészülök. Odaállunk ágya mellé 
két jelenlévő gyermekével és ő kezdi el 
rekedt, öreges hangján:

M int a szép híves patakra 
A szarvas kívánkozik,

künkön is áthangzó Isten utáni sóvár
gása. A gyónó imádság minden szavát 
utánam mondja, kérdéseimre hangosan 
válaszol, az Ür testét és vérét a bennük 
bűnbocsánatot és új életet kereső hívő 
igaz szomjúságával veszi.

„Köszönöm, tisztelendő úr, hogy az

A Pozsonytól Komáromig vivő keserves utat még csak 
elszenvedték. Nagy volt a hőség és égető a szomjúság. Mint 
falánk pióca tapadta meg és szívta torkukat. Még a napi ele- 
séget, a fonnyadt kenyeret sem tudták nyeldeklőjükön át- 
kényszeríteni.

Már akkor is el voltak csigázva, mikor az Üjvár hídján 
botorkáltak keresztül. Ámde a nyomorúság csak ottan kez
dődött.

Minden hatalom a Kelio kezében összpontosult és az 
k i is használta helyzetét. Azzal akart magának érdemeket sze
rezni, hogy a gondjaira bízott húsz eretneket mind megtéríti.

Amikor a talicska két ága sebesre törte a foglyok mar
kát, vagy a vedret tartó rúd mélyen nyakukba vájt s aléltan 
kidőltek, ott termett nyomban az őriző darabont s korbácsá
val vert a halódókba új életet. Kelio nem egyszer maga végezte 
ezt a föladatot.

— ördög van bennetek ,— mondogatta —, azt kell k i
verni belőletek!

Sokszor az erőtlen, halálra hajszolt testben már minden 
akarat tűnőben volt. Ilyenkor került sor a végső térítő eszkö
zökre. Két széles deszkadarabot illesztettek egymáshoz, melye
ket befelé kerülő oldalukon félköralakban kissé kimetszettek. 
Ép olyan nyílás támadt így, melybe a bűnös nyaka belefért. 
Ráerősítették ezt az elítélt vállára. Szabadon ütlegelhették a 
fejét, kezeivel — a deszka miatt — nem kaphatott hozzá.

— Nyaktilóba kerül a fejed! — biztatgatták a lanka- 
dókat.

Serényen is láttak dolguk után. Tudták, hogy ez még 
az enyhébb fenyíték. Még keservesebb volt a . . .  feszítés. . .

Magasba erősített rúdhoz kötözték a rab kezeit. Lábaikra sú
lyokat raktak. Olyan lett ilymódon, mint a széjjelhúzott, fe
szülő rugó. Hangosan csattogtak testükön az ostorcsapások.

Megváltozott a börtöni helyzetük is. Éjszakára nem fe
küdhettek le. Két tönk közé ültették őket. A magasabbnak, 
melyhez nyakukat láncolták, ugyan nekidiilhettek, de az éjsza
kai kinyujtózást a lánc nem engedte.

Nem csoda ,hogy az embertelen, agyat emésztő, velőt 
szikkasztó szenvedéstől utánamarkolt egyik-másik a fe ltarto tt 
tárgyaknak és megtagadta hitét, ha időközben el nem pusztult.

A közel egy évig tartó kínszenvedést csak Jézus nevének 
folytonos hívása tudta elviselhetővé tenni, aki meggyötört tes-: 
tével, sebeivel leszárította a fájdalomban serkent véres izzad
ság gyöngyöző verejtékezését. Az ő kegyelme volt, hogy hár
man mégis kitartottak. Bálint úr az egyik, Zsedényi a másik, 
Szöreghy, református lelkész, a harmadik.

Gyurkáék megérkeztük után alkalmas partkiszögelés 
mögé eveztek, légy csendes öbölbe. Az első napon kíváncsian 
nézgelődtek, szemlélődtek az új környezetben. Nem is gon
dolták, hogy ez a benyúló víznyelv oly hosszú ideig lesz a 
lakásuk.

Beköszöntött a nyár, sőt az ősz is. Sárguló levelek sző
nyegén, a puha avaron járkáltak.

— Télen át is már itt maradunk! — érezte meg Gyurka 
előre az igazságot.

Meg is indult a készülődés. Tőrrel sarlózták le a kör
nyék minden füvét té li takarmánynak. Jó, illatos széna került 
k i belőle, melyet a parton tornyoztak fel magas asztagokba.

(Folytatjuk.)
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Egyházi énekeink 
múltjából.

XXII.
46. zsoltár 2—3.

Erdős/ Sylvester János, vagy ahogyan 
magát írta: Johannes Sylvester panno
nius (az Erdősi név a 18. század folya
mán keletkezett) e kor tudósa, reformá
tora. 1526-ban a krakkói egyetem hall
gatója. Itt lesz munkatársa annak a nagy 
munkának, melynek magyarnyelvi részét 
Sylvester írja, s melyet ki is nyomtat
tak 1527-ben. Műve az első hazai nyom
tatvány. Wittenbergben já rt valószínű. 
1534-ben Nádasdy alkalmazza újszigeti 
iskolájában tanítóul. 1529-ben megírja fia 
számára magyar nyelvtanát latinul; 1541 - 
ben lefordítja az Újszövetséget. Ezt Ná
dasdy ki is nyomatja I. Ferdinándnak 
ajánlva. A pompás nyelvkészséggel le
fordíto tt Újszövetségnek feltűnő s nagy 
sikere volt, a verses előszót fényes k í
sérlettel zengő, pattogó disztichonokban 
írta. (Révész Imre: Magyar ref. egyház- 
történet, 1938. I. 64—65. 1.) Így ajánlja 
Sylvester az Újszövetséget rövid verses 
összefoglalásában magyar népének:
„Szól vala régen, szól néked az itt 

magyarul:
Minden népnek az ő nyelvén, hogy 

minden az Isten
Törvényén éljen, minden imádja nevét. 
Itt vagyon az elrejtett kincs, itt vagyon 

a kifolyó víz,
Itt van a tudomány, mely örök életet ád.“ 

Nádasdy pártfogása a bécsi egyetem
re juttatja Sylvestert, ahol a héber és 
görög nyelvet tanítja. A jezsuiták Bécsbe 
kerülvén, Sylvester csak 1544-ig tud ott 
maradni, türelmetlenségük elűzi onnét; 
Nádasdyhoz visszatérhetne, de anyagi 
természetű félreértések útját szegik. Itt 
a rávonatkozó magyar adatok megsza
kadnak. Klanicza Márton szerint Cseh
országba menekül, ahol Popel Jánosnak 
íródeákja lesz. I t t  hal meg idegenben 
1572-ben. Ezt az adatot megdönti az a 
tény, hogy Újszövetségét másodszor adja 
ki 1574-ben Bécsben „a fölséges római 
császárnak ajánlva“ .

Sylvesternek több éneke maradt 
ránk: A Christ ist erstanden-t 6 is le
fordította:

H asznos tu d n iv a ló k .
Hogyan vesszük ki a gyertyafoltot?

Fehérneműre vagy ruhára lecseppenő 
gyertyafolt kellemetlen és makacs pe
cséteket szokott hagyni. Nagyon köny- 
nyű dolog pedig ezeket a pecséteket 
eltávolítani. Borszesszel, vagy denatu
rált szesszel a gyertyafolt pecsétek k i
vehetők. Ha ez a mód valami okból nem 
lehetséges, a következőképpen járunk 
el. A gyertyafoltra itatópapirost te
szünk és forró kés vagy vasaló segít-

„Krisztus feltámada, k i emberré lett vala,
Kínt szenvede, meghala, Hogy minket

megváltana,
Irgalmazz nékünk, Atya Isten Szent

Fiaddal.“
Ez az ének Bornemisza énekeskönyvé
ben van meg csak. Több zsoltárfordítása 
volt, így: a 130. zsoltár, A mélységből 
kiáltok hozzád, Uram! Ezt az éneket 
„a II. Lajos kirá ly elveszéséről“ nótá
jára írta, ami Tinódi 23. éneke: Sze
leteiből ajánlom szolgálatomat. Énekeit 
itthon nem adhatta ki, — 1536-ig nem 
volt magyar énekeskönyvünk —, Cseh
országban nyugalmat találván, énekes
könyvet szerkesztett cseh nyelven: Pisné 
nowy (1571.) címen. Abban kiadta ma
gyarból átültetett 130. s egyéb zsoltá
rait, temetési énekét Tinódi dallamával. 
E cseh nyelvű énekeskönyvért Sylvester 
nem minősíthető „a 16. század tót egy
házi költőjének és az első tót egyházi

* énekírónak“ —, aminthogy Szilády Jenő 
dr. írja A magyarországi tót prot. egy
házi irodalom (1939. 32—33. lapján) című 
munkájában. A Klaniczától vett adatai 
sem helyt állók mindenben, amire hi
vatkozik. (V. ö. Révész i. m.) Sylvester 
János nekünk nem „Silván János“ ; a 
csehek nevezték így. Sylvester Panno
nius cseh földön is magyar maradt, épp
úgy, mint száz évvel később a magyar 
földre menekült Comenius cseh peda
gógus Sárospatakon is cseh maradt. 
Csak a magyar Sylvester pannonius ír 
hatta a magyar dalról, minek első gyűj
tője volt,: „A  virágénekekben csodála
tos a magyar nép elméjének élessége

• a lelésben, mely nem egyéb, mint poé- 
zis.“ (Régi Magyar Költők Tára II. 437. 
lap.) Sylvester e „magyar poézis"-bői 
s Tinódi dallamából adott nagylelkűen 
az akkori fe jlett cseh dalirodalomnak 
(lásd az idézett cseh műveket) s meg
termékenyítette énekeivel az akkor még 
fejletlen, kezdő korát élő, a cseh iroda
lom emlőin nevelődő hazai tó t ének
költést.

Sylvester pannonius két éneke eseti
ből a hazai Tranovszky útján került 
vissza hazai tót gyülekezeti istentiszte
letekbe. Magyarra visszafordították Haan 
Lajos (csábai 258., szarvasi 713.) és Vie- 
tórisz József (Tranovszky 959.). Előbbi: 
Illő  dolog fontolóra venned; utóbbi: 
Minden időben meg kell gondolnunk.

Sylvester eredeti éneke ez:

ségével melegítjük a fo lt felett az itató
papirost. Az itatópapír a felolvadt stea- 
rin t felszívja.

Hogyan vesszük ki a beton és kő
padlóból a zsírfoltot? A cement, vagy 
kőpadlóból a zsírfoltot legkönnyebben 
benzinnel vehetjük ki. Miután a fo ltot 
benzinnel alaposan átdörzsöltük, te
gyünk a fo ltra fehér agyagból készült 
pépet. A pépet teljes megszáradása után 
dörzsöljük le. Ha a fo lt még látszanék, 
az eljárást meg kell ismételni.

Á D V E N T I  É N E K . ..

Dallam a: Vig yá zza to k ,  az t k i á l t j á k  . . .

Jézus, ádventi Királyunk,
Szívünk kitárva, ím úgy várunk,
Várva-várjuk érkezésed!
Ez ádventi szép napokban, 
Szívünkben forró vágyódás van 
Hogy hallhassuk zörgetésed!
Égi nagy királyunk!
Óh, jö jj be, úgy várunk!
„Dicsőség a magasságban . . . “
. . .  És a földön . . .
Ha Te it t  vagy, békesség van!

örök béke és szeretet 
Eljött hozzánk is, bezörgetett,
A szívünkben szállást kérve;
Óh pihenj hát meg minálunk 
Töviskoronás nagy királyunk?! 
Örök-béke fejedelme 
Könyörögve kérünk,
Alid meg az életünk,
Hiszen oly sok a fájdalmunk . . .
Ür Jézusunk
Óh, hallgasd meg esdő szavunk!

Készítsük el szíveinket,
S neki zengjük el énekünket,
Ki ajtónk előtt áll és zörget, 
ö megáldja vágyainkat, 
örömünket és bánatunkat. . .
S fölénk tárja áldó kezét.
íme, „Én zörgetek"-----
Ne féljen szívetek!
A keresztet, ami úgy nyom . . .
A vállamon,
Érettetek is elhordozom!.. .

Pusztay József.

Apró története it.

ÖrömQlr.

Egy bűnben élő ember egy reggel 
ezekkel a szavakkal fogadta barátját:

— Barátom, egész éjjel nem, aludtam, 
elgondolkodtam bűnös életem felett és 
rájöttem arra, hogy menthetetlenül el
vesztem!

— Nagyon örülök! — szólt a barátja.
— Hogyan, te örülsz annak, hogy én 

el kárhozom?
— Nézd — szólt a barátja — azt én 

már régen tudtam, hogy te elvesztél, 
tudta az Isten is és most örülök, hogy 
tudod végre magad is, mert most el
mondhatok néked egy örömhírt, hogy 
t. i. az embernek Fia azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Igein, fövök !

Az utas kopogtatott. A portás szólt: 
Igen, jövök! De nem jött.

Újra hangzik a kopogtatás. A portás 
ismét felel: Igen, jövök! Ismét nem jön.
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Háromszor is így volt. Erre azután 
erőszakkal hatolt be a házba az utas és 
ámulva látta, hogy a portás alszik.

A felébredt ember igazolni próbálta 
magát, s így szólt: Annyiszor hallom a 
kopogtatást, hogy álmomban is felelek 
rá anélkül, hogy megmozdulnék.

Sokan hasonlítanak ehhpz a kapus
hoz. Jézus hívására felelnek ugyan, de 
nem jönnek. Annyira belemerülnek bű
neik álmába, hogy csak ígérik, hogy 
megtérnek, de abból sohsem lesz csele
kedet.

Több ízben  is m egje len i
már magyarul az Ágostai Hitval
lás, de mindig drága volt.

A legutóbbi kiadásnak is 1 pen
gő volt az ára.

A Harangszó most nagy áldozat
tal 20 fillérért adja.

Evangélikusok! terjesszétek!

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

A z  íg é re te k  v a ló s u lá s a .
Dec. 2. — Luk, 1 : 5—25. Krisztus 

előtt az volt igaz ember, aki megtartotta 
a törvényt és abban fedhetetlen volt. 
Pedig a parancsolatok, isteni rendelések 
megtartása nehéz dolog volt. Ez a két 
ember megtartotta azokat. Én még Krisz
tussal sem tudom megtartani! — Az Úr
ral való találkozás mindig félelmetes. 
Boldog az, akinek az Úr azt mondja: 
„  . . .  ne f é l j . . .“

Dec. 2. — Luk. 1 :26—37. Mindig 
nagyobb csoda lesz számomra Krisztus 
földrejövetele. Nem a fizikai, testi, szü
letési különbsége csodálatos előttem, ha
nem az, hogy Ö emberré lett érettünk! 
Isten Fia elindult a földre, mert Isten 
szíve megesett az ember nyomorúságán. 
Ez az elindulás is érthetetlen, csodálatos, 
de nyilván hirdeti: Isten mindenható!

Dec. 3. — Luk. 1:38. Sok minden 
csodálatos előttünk is, de mi ahelyett, 
hogy Máriával hódoló alázattal elfogad
nánk mindazt, meg akarjuk érteni a meg- 
foghatatlant, törvénybe akarjuk fogni a 
végtelent és ha ez nem megy, kétségbe
esünk vagy cinikusan legyintünk egyet! 
Mária felé kétszer hangzott a „kegye
lem“ szó az angyali ajakról. Igen, ke
gyelem mindig minden, amikor Isten 
vesz engem kézbe, hogy velem, vagy ál
talam cselekedjék!

Dec. 4. — Luk. 1 :39—45. Lassanként 
valóra válnak az angyal szavai: betelje
sedik, amit az Úr Ígér. Boldog ember 
az, aki elhiszi ezt, mert az Úr szavára, 
igéjére lehet építeni. Az Úr mindegyik 
szava megáll, a kegyelmet, áldást ígérő, 
de a büntető is. Az egyik mindenesetre 
rám vonatkozik. Vagy a kegyelem, vagy 
a büntető, ítélő! Az előbbit választha
tom, ez utóbbi elér, ha nem fogadom el 
az elsőt!

Dec. 5. — Luk. 1 :46—56. Mária bol
dog és boldogságában nem tud néma 
maradni. Magasztaló és dicsérő éneket

zeng Annak, akinek hatalma és kegyel
me őt boldoggá tette. — Zengett az én 
ajakamon ének Isten dicséretére, mikor 
boldognak éreztem magam? Fakadt-e 
már csak egyszer hálaadó imádság ajka
mon, mert boldog voltam?

Dec. 6. — Luk. 1 :57—66. Milyen 
szép és Isten előtt kedves dolog, ami
kor örülni tudunk a másik örömének! 
(Persze, nem a cinkostárs öröméről van 
szó!) örüln i tudunk a másik Istentől 
nyert áldásának! Mennyire kevés az ilyen 
öröm a mi életünkben! — Zakariás sze
me megnyílik a csodára, nyelve meg
oldódik, a büntetés véget ért és ő nem 
zúgolódik a büntetésért, hanem azonnal 
áldja az Urat kegyelméért.

Dec. 7. — Luk. 1 :67—80. Zakariás 
nem tud hallgatni, a Lélek kényszeríti 
válaszra és jövendöl csodálatos dolgokat: 
Isten valóra váltja elmúlt idők régi Ígé
retét, hogy az Ö általa tanúsított, de 
Tőle elszakadt ember, egészen az övé 
tegyen újra. Ennek hirdetésére küldetett 
János, de ezt kell hirdetnie Isten minden 
gyermekének ma is! Nekem iá!

K A R C O L A T O K

E Z  a m ű v irág g a l!

Szegény cselédember családjá
ban temettem. Alig tudták meg
venni a koporsót. De rajta két ir
datlan művirág-koszorú éktelenke
dett. Fodrozott, festett papír. Sze
métre való hitványság. Ugyanak
kor az udvaruk tele volt élő őszi
rózsával. Ők meg papírvirágot 
vettek méregdrágán.

Egyetlen szál élő-virág többet 
ér, mint egy társzekér művirág.

Koporsón is, oltáron is!
Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A

Az elmúlt hét nagyjelentőségű ese
ménye Magyarországnak a háromhatalmi 
egyezményhez való csatlakozása volt. 
Ezzel Magyarország fontos helyet ka
pott Európa újjárendezését célzó mun
katerv végrehajtásában. — A német- 
olasz-japán háromhatalmi egyezményhez 
Románia, majd Szlovákia is csatlako
zott. — Grandi olasz igazságügyminisz
ter Németországban fontos kérdésekről 
tanácskozott. — A harctereken megsza
kítás nélkül fo lyik a harc. — Egyes fran
cia városokat is ért már bombatáma
dás. —- A nemzetközi érdeklődés közép
pontjába Törökország állásfoglalása ke
rült. — Az iparügyi miniszter bejelen
tette a képviselőházban, hogy 132 köz
ség villamosítása folyamatban van.

SZ EGYHÁZI  e s z t e n d ő

A d v e n t 1. v a s á rn a p ja .
Luká cs  1 : 68—79. v.

Üjra ádvent van. Tudiuk-e mi Zaka
riás hálaénekével köszönteni az első ád
venti reggel az Istent? Miért adott Za
kariás hálát? Mert meglátta, hogy Isten 
a világ megváltására valami nagy dol
got tesz: Fiát küldi a világba. Látta, 
hogy Isten Fia jövetelét előkészíti. Hogy 
erre embereket használ fel. Ezeknek ki
választására kegyes családokba, éppen az 
ő családjába nyúl le. Ezekből látunk-e 
mi valamit? Hogy minket akar megvál
tani? Fia jövetelének előkészítésére min
ket akar felhasználni? A mi családunkba 
akar lenyúlni? Üj idők előkészítésére 
engem akar eszközzé tenni? Látjuk-e, 
milyen kitüntetés, egybe milyen feladat 
ez?!

A d j u n k  h á l á t :

Hogy új egyházi esztendő kapuját 
nyitotta meg előttünk és azon jön fe
lénk az Úr.

Hogy Ígéretét megvalósítja, népét 
megváltja és az Ö félelem nélküli szol
gálatára felszabadítja.

K ö n y ö r ö g j ü n k :

Támasszon útegyengetőket, ádventi 
prófétákat a magyar élet mezején.

Tegye Krisztust-váró néppé a magyar 
népet.

H Í R E K
Rádiós IstenílsxleJef lesz

december 1-én 11.15 órakor a Deák-téri 
templomból. Prédikál D. Raffay Sándor 
püspök. Énekek a Dunántúli Énekes
könyvből: 105., 107. és a nemzeti him
nusz. Karének: Bach J. S.: Hozzád, óh 
Uram . . .  Énekel a Lutheránia Vegyes
kar, Kapi-Králik Jenő vezényletével. 
Orgonái: Zalánfy Aladár.

Kitüntetés. A fennállásának ötvene
dik évfordulóját ünneplő Magyar Ta
nító Egyesületek Egyetemes Szövetsége 
november 16-án Budapesten rendezte a
X. Egyetemes Tanítógyűlést. Ebből az 
alkalomból egy ikitüntetést alapított 
„Hóman Bálint emlékérem“  címmel. E 
kitüntetésben két evangélikus tanító is 
részesült: Somogyi Béla körmendi igaz
gató-tanító, az Országos Evangélikus 
Tanítóegyesület elnöke és Karsay István 
békéscsabai igazgató-tanító. Az emlék
érmet, illetőleg a vonatkozó oklevelet 
november 16-án az Egyetemes Tanító
gyűlésen Hóman Bálint miniszter szemé
lyesen nyújtotta át a kitüntetetteknek. 
Ugyanakkor adta át Horony Pálffy 
Aurél fővárosi tanácsnok a TESz dísz
jelvényét és oklevelét Grieszháber Hen
rik  majosi igazgató-tanítónak.
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Igazgatói kinevezés. D. Kapi Béla 
püspök az igazgatói címet adta Erdős 
János káldi tanítónak, a • kemenesaljai 
tanítóegyesület elnökének. A kinevezés
ről szóló okiratot Molitórisz János es
peres november hó 17-én ünnepélyesen 
nyújtotta át a kitüntetettnek. A kine
vezettet nagy szeretettel vették körül 
a gyülekezete, hivatali társai és tisztelői.

Kőszeg. A Nőegylet november 24-én 
műsoros teaestet rendezett. A műsoron 
ének-, zeneszámok és szavalatok szere
peltek. Weisz Vilmos lelkész beköszön
tőt mondott. Végül kedves gyermek- 
jelenet következett.-— Az ifjúsági Egye
sület november hó 17-én „Erdélyi est“ -et 
ta rto tt. A lelkész az erdélyi lélekről, Ta
kács Géza az erdélyi népről, Rónai F ri
gyes Kolozsvárról adott elő. Fodor Sán
dor magán-, az énekkar karénekszámai, 
több szavalat és zongoraszám követke
zett. Az elemi iskolás gyermekek „Szé
kelyvér“ c. egyfelvonásost adták elő. 
Az offertóriumot az erdélyi akciónak 
küldték.

A Budapest III. kér. Evangélikus 
Férfiszövetség november hó 24-én a 111. 
kér. Dévai Biró Mátyás-téri templom
ban zenés áhítatot rendezett, melyen 
igét hirdetett Dr. Schulek Tibor főlel
kész, orgonán játszott Wehner Géza 
orgonaművész, a Zeneművészeti Főisko
la tanára, énekelt Fehérpataki Ervin 

• énekművész. Gyülekezeti éneket vezette 
Sulyok Imre karnagy.

A Budapest III. kér. evangélikus egy
házközség az ádventi időszak minden 
péntekén este 7 órakor templomában 
ádventi istentiszteletet rendez. Az ige
hirdetés közös tárgya: „Szent nevek a 
szent munkához.“

Pápa. Varga Tibor hegedűművész 
december 1-én, vasárnap, az evangélikus 
díszteremben jótékonycélú hangversenyt 
rendez, melyen a kíséretet Pongrácz 
István zongoraművész adja.

Pesthidegkut. A pesthidegkuti evan
gélikus fiókegyház nőegylete november 
17-én szeretetvendégséget rendezett, me
lyen 300-nál többen vettek részt. Az igét 
Zulauf Henrik lelkész hirdette. A Pro
gramm túlnyomó részét a Fébé szolgál
tatta. Áldott alkalom volt.

A Budapest-kelenföldi evangélikus 
templomban (XI., Bocskay-út 56.) ádven
ti időszakban „A  bethlehemi gyermek" 
címen igehirdetési sorozat lesz. Novem
ber 28: “Szegényebb a pásztoroknál.“ 
Mohr Gedeon kassai lelkész. December 
5. „Gazdagabb a királyoknál.“ Szántó 
Róbert budapesti lelkész. December 12. 
„Bölcsebb a főpapoknál.“ Jávor Pál 
hatvani lelkész. December 19. „Nagyobb 
az angyaloknál.“ Botyánszky János 
mezőtúri lelkész.

KIÉ nap Békéscsabán. November hó 
17-én a békéscsabai evangélikus és re
formátus ifjúság gróf Teleki László dr., 
Pógyor István és Szondi Béla közre
működésével KIÉ napot tartott. Kb. 200 
if jú  volt együtt. 36 ifjú  letette a KIÉ 
fogadalmat.

Ifjúsági nap volt november 17-én 
Ózdon. 100 ifjú  és leány vett részt Ózd- 
ról és a hatalmas szórványterületről. 
'Igét hirdetett és délután előadást tartott 
Foltin  Brúnó diákszövetségi titkár. Elő
adást ta rtott még Schulek Dóra és Soly
m ár András. Ének, szavalat, és zeneszá

mokkal közreműködtek: Marcsek Anikó, 
Schifter Márta, Dóbisz István, Csapó 
Zoltán, Kovács Gusztáv, Zsigray Károly. 
A záró áhítatot Marcsek János esperes 
tartotta.

Vedd és olvasd. A Kiss Samu nagy- 
barátfalui lelkész szerkesztésében meg
jelenő hitmélyítő és erősítő népies 
evangéliumi röpiratökból újabb négy 
sorozat jelent meg, amelyek a Károlyi
féle bibliafordításra való tekintettel mind 
a Bibliával foglalkoznak. A röpiratok 
címei: Az örökkévaló evangélium; Idő
szerű-e még a Biblia? Tudakozzátok az 
Írásokat! Érted-e, mit olvasol? A röp
iratok nagyon alkalmasak a nép között 
való tömeges terjesztésre. Kaphatók a 
lelkészi hivatalokban. Áruk darabonként 
csak 2 fillér.

Lelkészek és orgonisták figyelmébe.
„Krisztus Urunk születésének története“ 
a próféciák és az Üjtestámentuin alap
ján folytatólagos összeállításban, gyü
lekezeti énekekkel váltakozva nyomta
tásban kapható. Karácsony első, de in
kább másodünnepén a délutáni istentisz
telet vagy ünnepély keretében a legki
sebb gyülekezetben is könnyen felhasz
nálható. Egy példány ára portó kö lt
séggel együtt 50 fillér. 10 példány után 
egy ingyen. Megrendelhető: Danhauser 
László vallástanár címén: Budapest VI., 
Bajza-u. 45.

A Luther Társaság a Kis János élet
rajzra hirdetett pályázat határidejét 
több oldalról érkezett óhajra 1941. évi 
augusztus 31-ig meghosszabbította. A 
vallásos népies irat pályázati határideje 
1940. december 31. marad.

E vangélikus em ber
evangélikus lapot 
o lv a s !

H A T Á R  O K O N  T Ú L

A Romániában megjelenő magyar 
evangélikusok lapja, az Evangélikus 
Élet, most érkezett el szolgálatának ötö
dik esztendejéhez. A lap eddig az Evan
gélikus Élet Baráti Munkakörének k i
adásában jelent meg. Az egyházkerület 
vezetői a sajtó nagy horderejét felis
merve a lapot —- mint a magyar egy
házkerület lapját — hathatósan támo
gatják munkájában.

Mi a fizetése egy misszonáriusnak? 
Egy misszionárius évi fizetése 3.800 P. 
Kezdő bennszülött lelkészé 1000 P, mely 
idővel 2.000 P-t is elérhet. Egy benn
szülött evangélista kezdő fizetése évi 
360 P (havonként 30 P), ami 1200 P-ig 
emelkedik.

Hatvanezer népiskola. A német k i
mutatások szerint a német birodalom 
népiskoláinak száma eléri a 60 ezret. Az 
iskolában 7 és félmillió gyermeket taní
tanak. Minden tanítóra 40 tanuló esik.

Amerika és Kanada legújabb evan
gélikus egyházi adatai: a megkeresztelt 
hívek száma: 5,250.923, a konfirmált hí
vek száma: 3,569.136 lélek.

K Ü L Ö N F É L É K
Száznyolcvanhét házat kell lebontani

Bukarestben a földrengés után, mert 
összedöléssel fenyegetnek. Köztük van 
a pénzügyminisztérium, az egyeztető
minisztérium, az igazságügyminiszté
rium és az Opera épülete is.

Szomorú felfedezés. A legutóbbi v i
lágmissziói konferencia, amikor számba- 
vette az elmúlt tíz esztendő missziói 
eredményeit, megdöbbentő felfedezést 
tett. Kitűnt, hogy ma több nemkeresz
tyén van a világon, mint tíz esztendővel 
ezelőtt.

A világ legnagyobb méhfarmja Né
metországban Ulm közelében van és 
3000 méhházzal rendelkezik.

Legnagyobb vott a magyar véráldo
zat! Hivatalos kimutatás szerint a világ
háborúban a magyar hozta a legnagyobb 
arányú véráldozatot. Minden 1000 ma
gyar harcosból 187 életét áldozta. Utána 
következik a francia 182, osztrák 166, 
német 155, Anglia 88 áldozati arány
számmal.

Saját misszionáriusa van a szegedi 
egyetemi és főiskolai hallgatók bibliai 
körének, melynek tagjai így nemcsak 
szóval, hanem valósággal is résztvesz- 
nek az Isten országának terjesztésében. 
A misszionárius bennszülött fiatal em
ber és Dél-Afrikában munkálkodik.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. November 23-án vezette o l

tárhoz a budapest-kelenföldi templom
ban B a l i k ó  L a j o s  m. kir. honvéd fő 
hadnagy, Balikó Lajos tábori főesperes 
és néhai Stiegler M argit fia I t t z é s  
I r m a  oki. énektanárnőt, Dr. Ittzés Zsig- 
mond m. kir. egészségügyi főtanácsos 
és Kring Irma leányát. A szent szolgá
latot a vőlegény édesapja végezte.

Halálozás. Sztik Gusztávné született 
Falb Paula, evangélikus lelkész neje, éle
tének 46-ik, boldog házasságának 28-ik 
évében hosszú, kínos szenvedés után, no
vember 22-én visszaadta lelkét Teremtő
jének. —• özv. Czikora Istvánná, szüle
tett Hibján Etelka, életének 70-ik évé
ben folyó évi november hó 19-én csen
desen elhunyt. — Feltámadunk!

M A G Y A R G A Z D A
A gyümölcsös trágyaszükséglete kát. 

holdanként 2—300 q istállótrágya. Ha 
istállótrágyával nem rendelkezünk, s 
gyümölcsösünk nem friss telepítés, úgy 
műtrágyát is használhatunk. így 40 szá
zalékos kálisóból és szuperfoszfátból 
egyenként kát. holdanként 120 kg-ot 
szórhatunk k i gyümölcsösünk területé
re. Ezt a kiszórást az őszi szántás, vagy 
ásás után végezzük. Gyümölcsösünket 
szántsuk vagy ássuk. Ne úgy, ahogy azt 
helytelenül sok helyütt látni, hogy a 
gyümölcsfáknak csak tányért készíte
nek, vagy csak a csurgót ássák fel. Ad
junk gyümölcsösünknek teljes talajmű
velést.

Terményárak: Búza 23.55, rozs 19.55, 
árpa 20—26.50, zab 21.80, tengeri 16.80 
pengő métermázsánként.
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H A f t A N GSZÓ___________ _________1940, december 1.
A HARANGSZÓ tulajdonai Képese

győri H A R O S S -N Y O H T í A  elsőrangú felszerelésé 
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú js á g o t  
K ö n y v e t ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t

H A R A N G S Z Ó  PERSELYE.

A következő adományok fo lytak b e :

Sümeghy István Sopron, özv. Mattya- 
sovszky Ferencné Ózd, Egyed Géza 
Győr, Bojtos Jenő Győr, Somogyi Sán
dor Celldömölk, Molnár Jolán Pápa, 
Erdélyi Sándor Sárvár, Makláry Antalné 
Sárvár, Polgár József Körmend, özv. 
Gaál Gyuláné Kőszeg, Bene Károlyné 
Budapest, özv. Benes Emilné Sopron, 
Sass László Sopron, Finta János Cell
dömölk, Molnár Károlyné Ajka, Nagy 
Lajosné Szombathely, Vida Géza Né- 
metdiószeg, Fodor Mihály Sömjénmi- 
hályfa, Rusz István Bocsárlapujtő, Pó- 
nya Sándor Tapolca, Finta Imre Komá
rom, Rosta Antal iKemenespálfa, Lim- 
bacher Zoltán Kisterenye, özv. M ajor 
Edéné Szigetvár, Mesterházy Imre Ná- 
dasd, Horváth Józsefné Komárom, Ga- 
rab Béla Szentgotthárd, Széles Imre 
Répcelak, özv. Lázár Jánosné Balaton- 
füzfő, özv. Nagy Lajosné Szentantalfa, 
Endrédi Imre Komárom, özv. Káldy Jó
zsefné Sopron, özv. Oehl Györgyné 
Sopron, Jurtsó Gyuláné Tét, özv. Fuchs 
Pálné Barcs, özv. Fejes Bálintné Szom
bathely, özv. Mészáros Istvánná Pókfa, 
Páli Etelka Budapest, Sülé Károly Ta
polca, Hegyi István Rákoskeresztúr, 
Bozai Ferenc Pestszentimre, Kemendi 
Sándor Celldömölk, Bartha Béláné 
Ujdiósgyőr, özv. Berecz Lajosné Cell
dömölk, Plézer György Pestszentlőrinc, 
Káldos Sándor Martonfa, Holchammer 
János Bősárkány, Weller Dániel Győr, 
Lajis János Balatonalmádi, Szalay Fe
renc Martonfa, Stőger Nándorné Sop- 
ronbánfalva, Tóth Mihály Beled, Kozma 
Kálmán Győr, Somogyi Elek Celldömölk 
22—22 fillér. — Pölöskey Lajos Felső- 
görzsöny, Dienes Gusztáv Tápiószele, 
Lovas Jenő Zalaegerszeg, Hofer Vilmos 
Szőreg, Bánfalvi Ignác Nagykanizsa, 
Hári Sándor Nagykanizsa 30—30 fillér.

(Folytatása következik.)

Három év alatt tízezer példányban
fogyott el az Evangélikus Kis Énekes
könyv, amelyet iskolai használatra, az 
énektanítás megkönnyítése végett alul
írt kiadó á llíto tt össze a Dunántúli 
Énekeskönyv kincseiből. Most megje
lent a harmadik kiadás — harmadik ö t
ezer. — Amikor erre a tényre felhívjuk 
a hitoktatással foglalkozó Lelkész és 
Tanító urak szíves figyelmét, közöljük, 
hogy a harmadik kiadást kiadó az új 
tanterv szerint átdolgozta. Megtalálható 
tehát a Kis Énekeskönyv harmadik k i
adásában minden egyházi ének, ame
lyet az új vallástanítási tanterv előír. 
Sőt még azon felül is a gyakrabban 
használtak. Összesen 90 ének. S bár ez 
a kiadás bővült azáltal is, hogy az Ür 
imádságát, az Apostoli Hitvallást és a 
2 kis imádságot is tartalmaz, mégis a 
Kis Énekeskönyv árát nem kellett fe l
emelnem. Darabja ezután is 10 fillér, 
20 darabon felül portómentes szállítás
sal. Megrendelhető: Ruttkay-Miklian
Géza lelkésznél, Szentetornya. 1—2

Hittestvéreket keresünk,
akik a Harangszó terjesztésének az 
egész országra kiszélesedő munkájában

megfelelő díjazás mellett
részt óhajtanak venni és híveink között 

hajlandók
a HARANGSZÓT terjeszteni!

Lelkészi ajánlás szükséges! Jelentkezés 
a Harangszó szerkesztő-kiadóhivatalá

nál, Győr, II., Petőfi-tér 2.

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

legolcsóbb napi áron kaphatók az

^Erzsébet“  drogériában
Győr, K a z in c z i 'U t c a  1.
A ki e  h i r d e t é s t  felm utatja, vásárlásnál 
3  százalék e n g e d m é n y b e n  részesül I

Keresek 4 és 5 éves fiaim mellé in 
telligens leányt nevelőnőnek. Németül 
tanítani tudók előnyben. Masznyik Géza 
főmérnök, Büdszentmihály, Szabolcs m.

1—2

Sajut készitménvü útitáskák, nöi~ 
táskák, pénztárcák, Itvéllárcák ,akta 

u, és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
i, választékban és a legolcsóbb árban

M U T H - n á l
Győr, Baross-út 2 .

Kölcsönsegélyzö épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra h iva tkozva 5 %  kedvezm ényt kap.

NÉHÁNY TUDNIVALÓ a hirdetések
re vonatkozóan. A hirdetés ára szavan
ként 6 fillér. A hirdetők címét csak vá
laszbélyeg ellenében közöljük.

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halá lesetkor tem e t

kezési segélyt.
K iházasítási, tanu lm ányi és neve lte tés i 

segélyt.
E let, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtéte lét, , ^  A

A Ugok érdekoit a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE T  
gondos figyelem m el segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja m ind e n k i, 
aki a JÓ LÉTI EGYESÜLETET fe lka ro lja .

H iv jn  fe l m indenki a hittnotvérek fig y  dm ét 
a Jéféti Egyesületre,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület kézpontja : Budapest, IV. Fehérha jó-u . 
8— le  (Ev. bérház.) Te le fo n : 186-382, va la m in t 
a kerü le ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen É rsek
ú jvár, Gyér, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom 
bathely. M inden egyházközségbon m egbízotta i 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és fog la lkoz ta tunk meg 
fe le li javadalmazással tagszerzóket, hö lgyeke t u .

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu 
lást kereső nőket, férfiakat. Békés ott 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo 
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHE1 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megyt

16—2

Gyümölcskertészt, aki konyhakerti 
szét és méhészetben is jártas, maga i 
dolgozik, keres január 1-re fizeté 
igény megjelölésével ajánlatot kér: Ni 
meth Mihály Mecsér, Lickópuszta. M i 
son megye. 1—

Munkát keresek, házmesteri, kocsi 
gyümölcskertészeti, kertészeti műnk; 
vállalok. Cím válaszbélyeg ellenében 
kiadóban. 3—

T U K Á C I t T ,
K O S Z O R Ú T

— legolcsóbban

B T I X M É - t é l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó *-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap!

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánlju 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Búd. 
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zoi 
gorák, pianinók, harinóniumok szav; 
tossággal részletre is vásárolhatók.

4 -

Somogyi Lajos szícsmester
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

V. Kossuth Lajos-u. 13. félemelet

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A la k ítá s o k . 12— 13

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Jáno 
Németh Károly* dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor. 
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett 
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzün 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győi 
(Ilarangszó nyomdája.) _
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A lap íto tta :

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptula jdonos: 
Ounintúli Luther-Szovstséfc.

Migjeltnlk minden vis irnap.

Ingyan malléklat tanév alatt 

tévhatankánf • KIS HARANQSZÓ.

Beolvadt lapok : 
935-ben a jöjjetek Anhozzan. 
(938-ban a felvidéki Luther.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

\

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a ml oltalmunkl

A Harangszó 
izerkcsztö-kiadóhivatala

G Y Ő R
I I . ,  P e tó fi-té r 2.

UAfuotéai ara .
negyedévre 1 V  28 f i i  ét, 

félévre 2 P 4 0  fillé r , 
egv évre 4 P 80 f i l lé r  

Csoportos küldéssel 
10 •/#-os kedvezmény 
Amerikába egész évre 

2 d o llá r: az u tódá lla 
mokba Í4 évre 1.60 P. 

Postacsekkszámla 30,526

Is te n  n eve .
Az Úrnak, a te Istenednek ne

vét hiába fel ne vedd; mert nem 
hagyja azt az Ür büntetés nélkül, 
aki az ő nevét hiába felveszi. 
II. Mózes 20, 7.

Mindenki kényes a nevére. Nem 
hagyhat hidegen, ahogyan emle
getnek. Fáj, ha gyalázat fo ltja  esik 
a nevünkre.

Isten is kényes a nevére. A má
sodik parancsolatban külön védő
őrséget állít neve mellé. Isten neve 
szent: nem lehet büntetlenül be
mocskolni. Pedig ezt teszi mindaz, 
aki hiába veszi fel Isten nevét.

Hiába veszi fel Isten nevét, aki 
könnyelműen emlegeti. Akár meg
gondolatlan szóbeszéd, akár ko
molytalan esküdözés alakjában. 
Hogy’ jön a nyomorult ember
törpe ahhoz, hogy „Istenkém"-nek, 
„jó Istenké"-nek nevezgesse a v i
lág Urát?! S hogy lejáratott szava 
hitelét „Isten bizon"-okkal pró
bálja kifoltozni?!

Hiába veszi Isten nevét, aki 
káromkodik vele. Ebben pedig a 
magyar ember elöljár. Sehol se 
tudják Isten szent nevét mosdatlan 
szájjal olyan kacskaringós károm
kodássá gyalázni, mint nálunk. 
Hogy ezzel levezethető a méreg?! 
De szaíiad-e Isten nevét tisztátalan 
indulat-hullámok szennycsatorná
jává alacsonyítani?! Valakiről fel
jegyezték, hogy ha „mérges“ volt, 
úgy segített magán, hogy el
mondta gyorsan egymás után tíz
szer ezt mondatot: „cseresznye
mag, meggymag . . . “  A keresztyén 
ember mindenesetre nem károm
kodással vezeti le belső feszültsé
gét. Mert „nem hagyja azt az Ür 
büntetés nélkül, aki az Ö nevét 
hiába felveszi“ .

Nagy kegyelem, hogy Isten 
megmondotta, kijelentette a nevét. 
Bemutatkozott. Másként meg nem

ismerhetnénk, imádkozni sem tud
nánk.. Isten neve felhatalmazás 
színe-elé-járulásra, — kulcs ir 
galma ajtajához. Tehát arra való, 
hogy felvegyük, de nem hiába. 
Hanem szent személyének megszó
lítására, imádására. Isten neve nem

Most egy éve kezdődött északi 
rokonaink 105 napig tartó szomo
rú és dicsőséges harca a hatalmas 
orosz támadása ellen.

A finnek harca szabadságharc 
volt. A háborút megelőző orosz 
követelések célja Finnország füg
getlenségének „az igazság színe 
alatt“  való elrablása volt. A fegy
veres támadás pedig már kimon
dottan a finnek leigázására irá
nyult. A finn azonban szabadság
szerető nép. Az évszázados orosz 
uralom, mely alatt 1918-ig síny
lődtek, azt az elhatározást érlel
te meg bennük: „Inkább a ha
lál, mint még egyszer orosz ura
lom!“

Harc volt ez a földért. Azért a 
zord, sziklás, erdőborította, ta
vaktól felszaggatott földért, ame
lyen annak minden mostohasága 
ellenére is előttünk szinte irigyelt 
állapotokat tudtak teremteni. Ha 
az orosz beteszi a lábát az ország
ba, a finnek elveszítik ezt a fö l
det. Vagy úgy, hogy a nép leg
nagyobb részét kitelepítik Szibé
riába, amire példa Orosz-Karjala 
és Inkeri sorsa, ahol valamikor 
tiszta finn népesség lakott, ma pe
dig jó, ha a lakosság 30%-a finn; 
vagy úgy, hogy otthon maradhat
nak ugyan, de a földjük mégsem 
lesz az övék.

A finn az otthonáért is harcolt. 
A finn «^W -^tlíl'upa^tezdve Kai-

hiábavalóságra, hanem imádságra 
való!

„Szenteltessék meg a te neved!“ 
Közöttünk is! Általunk is!
Mert ebben is megítéltetünk 

egykor!!
Szabó József.

lio elnök nivalai otthonától, 70%- 
ban egyszerű, de tágas, világos, 
egészséges gerendaház. Tűzhelyé
nél azonban mint gyűjtőpontban 
gyűlik össze az élet melege. S ehez 
a meleghez csodálatos vágyódás 
köti a finn család minden gyerme
két. Oda húzza vissza a szíve a 
városból, a közéleti pálya, vagy a 
társadalmi élet legmagasabb fo
kairól és a külföld világvárosai
ból is.

A finnek harca a kultúra védel
me is volt. A legmagasabb népi 
műveltség és a legmélyebb emberi 
sötétség találkozott a karjalai 
földszorostól Petsamoig terjedő 
közel másfél ezer kilóméteres arc
vonalon. Aki tudja, hogy Finn
országban nincs írni-olvasni nem
tudó, aki látta a ragyogó tiszta
ságú, pompásan felszerelt tanyai 
iskolákat, aki hallott az évről-évre 
zsúfolásig telt népfőiskolákról, 
vagy bámulta a zord földön is cso
dákat mívelő földmívelést és tehe
nészetet, az egy cseppet sem cso
dálkozik azon, hogy a finnek a 
kétséges védekezés útját válasz
tották.

Az orosz finn háború vallás- 
háború is volt. Nem kimondottan, 
de mégis az. Sőt legelsősorban az! 
Mindazok közt az értékek közt, 
amiket védeni kellett, a hit volt a 
legdrágább védenivaló. A tiszta 
evangéliumi hit. Nem mi mondjuk

Nem volt hiába.
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ezt, ők maguk tesznek erről bi
zonyságot. A legarcátlanabb isten- 
telenség támadt rájuk és szólította 
fel őket megadásra. így volt ez a 
háború vallásháború is!

És még egyet nem szabad el
felednünk erről a háborúról: azt, 
hogy ez Nyugat védelme is volt. 
Ezt az önmagával eltelt Nyugat 
ugyan nem ismeri el és nem hálál
ja meg soha.

Igen nagy értékek forogtak koc
kán ebben a háborúban. Lehet-e 
hát azt mondani, hogy ez a harc 
hiábavaló volt?

A háború nagyon egyenlőtlen 
erők küzdelme volt. Az orosznak 
szinte beláthatatlan az emberanya
ga. Megerőltetés nélkül dobhatott 
belőle harcba újabb és újabb száz
ezreket. A finneknél minden harc
képes embernek első perctől az 
utolsóig a tűzvonalban kellett len
ni. Az orosz kimeríthetetlen hadi
anyag- és nyersanyagkészletével 
szemben a finnek gyorsan fogyó 
készletei állottak.

De Isten megmutatta, hőgy ö  
ilyen különböző erők közé is tud 
tenni egyenlőségjelet. Az a finn 
nép, amely a háború borzalmas 
csatáiban lelkesen küzdött s önma
gát habozás nélkül adta áldozatul, 
nagyrészt az ébr.edés népe. Az ő 
hitük, amiben az Ür erejét bírták, 
volt az a láthatatlan felszerelés, 
amivel a rémítően felfegyverzett 
Góliát nem számolt. Repülőgépjük, 
harcikocsijuk a finneknek alig 
volt. Sokat emlegetett, legendás

védelmi vonaluk nagyobbára föld- I 
állásokból, földalatti fedezékekből 
állott, melyeknek erőssége a szik
la, leplezője az erdő és a hó volt.
A modern betonerődítményt csak 
a géppuskafészkek ritka sora kép
viselte. Nem építettek ők verseny
társat a nyugati modern erődvona
laknak. Se pénzük, se idejük nem 
volt hozzá. (Egy év munkája volt 
az egész.) S csak a külfö ld nevezte 
el ezt a művet Mannerheim büszke 
nevéről. A vonal erőssége a benne 
harcolók hite volt. Elpuhult nép 
gyávasága hiába keresett volna 
benne menedéket.

Hogy ez a vonal minden töké
letlensége mellett is világhírűvé 
lett, annak magyarázata, hogy 
benne az igazság mellvasába öltö
zött nép fiai harcoltak. Csak az 
igazság lehet oly bátor, a hazug
ság mindig gyáva. Azután a fin
neknek a hit volt a pajzsuk, a hit, 
hogy Isten kezében vannak s csak 
az történik velük, amit Isten akar 
és megenged. A történelemben a 
végső döntések nem a földön, ha
nem a láthatatlan világban tör
ténnek. Fejükön hordozták az üd
vösség sisakját, azt a reménysé
get, hogy ha elvesztik is földi éle
tüket, vár rájuk az örök élet. So
kan magukkal vitték s a harc szü
neteiben forgatták a Lélek kard
ját, az Isten beszédét. Ezek a fegy
verek tették lehetővé a védelmet 
a tíz-húszszoros ellenséggel szem
ben három és fél hónapon át. Ez 
a harc az Isten erejének megbizo-

| nyitása volt. S ezért nem volt 
hiábavaló.

Ez a háború a nagy veszteségek 
háborúja is volt. Az oroszok 200 
ezer embert vesztettek. A finnek 
vesztesége 20 ezer ember. Ilyen kis 
népnek igen sok. Annyi, mintha mi 
80— 100 ezer embert veszítenénk 
el. Nincs város vagy falu, melynek 
hősi temetőjébe újabb halottak, 
emlékművére újabb nevek ne ke
rültek volna. A finnek hazaviszik 
elesetteiket.

Nagy országszerte a légitáma
dások okozta kár. Csak ezt magát 
70 m illió pengőre becsülik.

Nagy a veszteség az orosz béke
feltételek következtében. Oda a 
gyönyörű Karjala, művelt, termé
keny, teljesen finn terület, olyan 
városokkal, mint V iipuri és Sorta
vala, fakitermelési és ipari közpon
tokkal, a keletfinnországi vasút
vonallal.

Mennyi önmegtagadást kell an
nak a kis népnek gyakorolnia, míg 
ezeket a veszteségeket kiheveri!

Hozzá ott van az elesettek és a 
számtalan rokkant családjáról való 
gondoskodás.

O tt van a Karjalából hazamene
kült félmillió ember elhelyezésének 
és ellátásának gondja. Ma már 
nincs közülük, akit el ne helyez
tek volna. És nincs senki, akit ne 
kártalanítanának Karjalában ve
szett vagyonáért. A 30 ezer pengő 
értéken aluli birtokát teljesen, az 
annál nagyobbat részben kapja

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti ifjúsági regény. 52

Irta: M o h r  t i e d c o n ,  Kassa.

Régeczet is átalakították. A hátsó nyito tt állást gondo
san deszkafalba burkolták, a réseket pedig sárral tapasztották 
be. Az őszi nap utolsó sugarainál zsurló füvet, nádat és mohát 
szárítottak, hogy a lovak alá is meleg fekvőhely kerüljön. Leg
nehezebb volt a vá r . . .  kérdése. Jónak bizonyult az előrész- 
ben összetákolt kunyhó, de csak nyárra. Az első hideg őszi 
szél á tfu jt a vékony falon, a bőrükön és egyenesen csontjai
kat dermesztette meg.

— Honnan veszünk kályhát? — néztek egymásra tanács
talanul.

— Csak a városban keríthetünk — mondta Gyurka. S már 
neki is indult Ákossal.

Ismerős volt az út számukra. Gyurka napjában megtette, 
hogy édesapját legalább egy pillantásra lássa. Vérző szívvel 
ismert az egyik lesoványodott, rongyos ruhájú rabban atyjára.

— Istenem, Istenem! — sóhajtotta ilyenkor. — Mi lett 
belőle! — Az egykor oly duzzadt izmú ember ereje meg
olvadt, mint tavasszal a jégdarab, mely furcsán félrebillenve 
csuklik össze.

-— Soha sem lesz már a régi — bánkódott a fiú. — Nem 
bírja úgy sem sokáig! — nyilait szívébe a szomorú előérzés.

Hívő, alázatos imádsággal kérte Isten segedelmét. A fo 
hászkodásban pedig nem volt egyedül, mert a többi fogoly 
lelkész hitvese is vele együtt bánkódott, sírt és zokogott.

Különösen Szöreghyné tiszteletes asszony kesergett erő

sen. A lig tíz éves házasok voltak urával. Nem bírt megnyu
godni. Nem akart beletörődni férje kegyetlen sorsába. Paraszt
ruhát szerzett és szolgálóként ment be a várba, csakhogy 
hitvestársa közelébe jusson. Egyetlen gyermeküket, a kis Ka
tinkát, is magával vitte.

Gyurkáék elkerülték a part zsombékját, csalitját. Azon 
törték útközben fejüket, milyen kályhát állítsanak. Igaz, hogy 
tűzhelyet téglából, kőből is össze lehet rakni, de hát k i bírja 
fával táplálni a tüzet? A kő nem melegszik gyorsan.

— Inkább cserékpályhát rakunk — döntött Ákos. — Lim 
lom, tö rt cserepet találunk eleget.

— Igaz! — válaszolta Gyurka szórakozottan.
Ütjukat a vár mentén vették. Szinte észrevétlen értek az 

Üjvár hídjára. Inkább fájó szomorúság, őszinte részvét, mint 
kandi kíváncsiság hozta őket ide. Tágult szemmel néztek be a 
terjedelmes udvarra. A rabok most is serény ostorozás közt 
talicskáztak. Furikjuk kereke keservesen sikítón nyikorgott.

A lelkészek emeletes ablakhoz tolták a homokkal telt 
saroglyákat. Két hosszú, erős deszkán vezetett az útjuk, mely 
félemeletben törve, kecskelábra támaszkodott. így a talyigás- 
nak egyszer mindig fordulnia kellett. Az Isten akarta, hogy 
épp a mindvégig hű három kerüljön it t  össze. Csendben furi- 
koztak. Szavuk egymáshoz nem igen akadt. Ha ejtettek is itt- 
o tt egy fáradt megjegyzést, csak titkon tehették, mert az őr 
résen vol s menten feléjük suhintott.

Zsedényi és Kerekes egykedvűen nyomakodtak felfelé 
a deszkán. Szöreghy lefelé tartott. Fordulónál találkoztak 
szembe.

— Mi bajod? — lát Zsedényi furcsa fényt villanni a Szö
reghy szemében.
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vissza mindenki. Minthogy 200 
holdnál nagyobb magánbirtok csak 
mindössze kb. 800 van az ország
ban, állami, egyházi és társulati 
birtokokból kárpótolják őket.

Ott van a mindennapi kenyér 
nehéz gondja. A háború felemész
tette az élelmiszerkészleteket, a be
hozatal pedig a nyugati háború 
miatt igen gyenge. Minden cikkre 
bevezették a jegyrendszert, a ruha
neműre is, de jegyre sem kapni 
mindent. Kevés a tej, a vaj, ami 
náluk azt a fontos szerepet tö lti 
be, mint nálunk a zsír. Gyümöl-

Rombadöntött hajlék.

csőt csak a 16 éven aluliak kap
nak! A hiányos táplálkozás máris 
érezteti hatását: a csecsemők 90 
százaléka angolkóros, úgyhogy a 
közeljövőben a gyermekhalandó
ság emelkedését várják. Ha a há

ború maga idegeket, kitartást, h i
tet kívánt, mennyivel inkább ez a 
hosszantartó néma küzdelem.

A mai Finnország mégis ezt vall
ja: „Nem volt hiába!“ Amiért fegy
vert fogtak, megtarthatták: a fö l
det, a szabadságot, az otthont, a 
kultúrát, a hitet. Hogy sok az ár, 
amit fizetni kellett és kell egyre 
érette, az természetes. Áldozat nél
kül nincs élet. Aki életet akar 
nyerni, annak meg kell tanulnia 
elveszteni az életét.

L e lk i le g  pedig igen n a g y  n y e re 
ségge l zárult a háború. „Isten 
ajándékaképpen csodálatos e g y 
ség született az országban. Jobb 
és baloldaliak eggyé forrtak a 
fronton és egyek ma is. M ikor Hel
sinki utcáin diákok és munkások 
találkoznak újra a múlt téli 
együttlét után, az örömtől ölelve 
köszöntik egymást. Szövetkeztek 
a munkások és a munkaadók.“ 
(Pakkala esperes szavai.) Isten leg
nehezebb iskolája is csak a mi ja 
vunkra van.

A felébredt h it , amely a hábo
rúban erősödött, hatalmasan utat 
tör magának a háború utáni nyo
morúság idején is. A mai finn 
megedződött hittel néz Istenre és 
a jövőbe. Jellemzők erre Malmi- 
vaara esperes szavai: „Az lássa sö
tétnek a jövőt, akinek eorsa em
beri kezekben van!“

Lehet-e azt mondani, hogy hiá
ba volt?!

G a ra m  L a jo s .

Egy évvel ezelőtt. . .
Mi is történt egy évvel ezelőtt?__
Valahol mesgze északon kegyetlen 

háború pusztító fergetege támadt csak 
úgy egyik napról a másikra és fagyos 
decemberi szél süvítéseként végigvágta- 
to tt a hófödte finn tájakon.

Egy évvel ezelőtt egy kis nemzet és 
egy óriási nagyhatalom kezdte össze
mérni erejét a Dávid és Góliát harcá
ban. És a csend országa fegyverropo
gástól, ágyúbömböléstől, haldoklók halál- 
hörgésétől, életben maradtak jajveszéke
lésétől le tt hangossá . . .

Egy évvel eze lő tt. . .  Hogy is volt? 
180 m illió  ember sorakozott fel m ind
össze 4 m illió  ellen. S közel 1500 km-es

A hómezők halottjai.

vonalon megindult a harc. Orosz terület 
fölé szálló finn repülőgépek bombák he
lye tt néha újtestámentumot szórtak az 
ellenségre. Egy nyugalomba vonult 72 
éves ember, Mannerheim Gusztáv volt a 
maroknyi finn nép legendás vezére. 
Északon néha 57, délen 50 C-fok hideg-

— A feleségem! — lepődik meg majdnem hangosan a 
mási'k.

Pillanatra mindhárman visszanéznek. Szöreghy tisztele- 
tes asszony szolgáló ruhában lopódzik feléjük. Az őr háttal 
neki, nem veheti észre.

— M egint súgdolpztok! — csavarodik a porkoláb ostora 
Bálint úr nyakára. Folytatja ú tjá t felfelé a kettő. Szöreghy 
felvillamozva öröm látó szemmel siet hitveséhez.

Szava nincsen hozzá, csak átöleli félkézzel. U jja i szeretőn 
siklanak végig kislánya fekete, sima haján. Egy percre csak 
őket látja.

— Katinka, drága feleségem, kislányom! — áradozik. E l
fe le jti, hogy rab. El a felesége is, hogy most szolgáló. A kín 
és a halál kom or udvarán három boldog ember, kis napfényes 
tisztaságú család fonódik egybe.

— Gyalázatos akasztófa v irág! —  üvölti az észbekapott 
őr. Ostora messzecsapó fonalával keresi a testük s hogy nem 
találja, p isztolyát rántja ki. M ár emeli kezét.

A rendkívüli helyzet ú j erőt adott a visszafelé ta rtó  két 
lelkésznek. Fordulónál kapják szembe a félelmetes látványt. 
Nincs megfontolásra szükség. M in t tornászok, fiatalabb éveik
ben, egy ugrással vetik magukat az őrre. Elcsigázott testük
ben ez az utolsó erőfellobbanás. Két oldalról ragadják meg 
s rántják le a földre. A pisztoly hatalmas szóval dördül, csat- 
tanását többszörösen verik vissza a környező töm ör falak. 
De célt tévesztett. Felvágódik a magasba. Hegyes ívben ka
paszkodik felfelé, hogy azután erejét vesztve egyenesen hu ll
jon vissza a fö ldre, még pedig —  Gyurka közvetlen közelről 
látta — a kapun álló szájtátó katona orrán előbb nagyot 
koppant.

Egyszerre népes le tt az udvar. Katonák rohantak elő 
minden oldalról. M ie lő tt a lelkészeket elfoghatták volna, Szö- 
reghynek vo lt még annyi ideje, hogy rettegő kiáltással biz
tassa nejét:

—  M enekülj Katinka, menekülj!
Az asszony körülnézett, csak egy út volt szabadon, a híd 

felé. Kézenkapta kisleányát, hihetetlen gyorsasággal iram o
dott neki. Bántatlanul érte el a hidat. A kapu üresen ásított, 
mert őre is a lelkészhez szaladt.

A tisztelendő asszony már azt hitte, hogy megmenekült. 
Azonban a régi vár felől lovascsapat bukkant elő. Megfeszült 
inu, vágtató paripák egykettőre túlnan érik el a hidat.

Az asszony kétségbeesett panaszos nézéssel fo rdu lt hát
ra. Közrefogták. Egércsapdába ju to tt. Kétoldalt ellenség. A 
híd vaskorlátja ta rtja  jobbról, balról. Nincs idő, nincs idő! — 
lükte t a szíve vadul. M it tegyen?

Hirtelen elhatározással ragadja karjába kislányát. Átveti 
Katinkát a hid vaskorlátján s maga is utána ug rik  a mély 
kanálisba. Nagy loccsanással csap össze a víz felettük.

—  Legyen eszed! — ta rtja  vissza Ákos barátját, aki 
azonnal segítségére akart rohanni. Most k irán tja  magát G yur
ka és ő is j .'láthoz fut, hogy utánuk ugorjék és kimentse 
őket. — M : akarsz te kamasz? — ér oda a lovascsapat. Le
fogják, va lla tják és a várba hurcolják.

—  Elpusztulnak szegények! — égeti a kétség Gyurka 
lelkét. A katonák kérdéseire zavaros válaszokat ad. A lig  
látja, m int dugják édesapja és Zsedényi fe jé t tilóba, m int 
feszítik k i Szőreghyt. Bensőjében kavarog a kín, fájdalom és 
reménytelenség. Végre a kapus menti (k i szorult helyzetéből.

(Folytatjuk)
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ben fo ly t az ádáz küzdelem — életre- 
halálra. S amint hetekké nőttek a napok 
és hónapokká lettek a hetek, 1 :10 
arányban nőtt a veszteség is, meg a v i
lág csodálata és bámulata is!

A csend országa ma újra csendes. 
Másutt dúl s pusztít a háború borzalma. 
A nagy harcta innen a nagy messzeség
ből már csak fényképek emlékeztetnek. 
Néhányat közlünk azok közül a képek 
közül, melyeket Finnországból Männinen 
Illés finn  lelkésztestvérünk szerkesztősé
günkhöz küldött. Ezeknek nyomán gon
dolatban bejárjuk a finn-orosz csata
mezőket.

E gy ik  egy rombadöntött ház képe. 
Valam ikor laktak benne. így lerombol
va senkinek nem nyú jt már otthont. 
Istenem, kemény tél idején hány ház

9 orosz a fehér csillag alatt.

dőlt romba a háború bombáinak zápora 
alatt, s hány otthontalanná vált család 
zokogta sírva: Ez vo lt az én hajlékom! 
Ilyenkor érzi az ember, milyen drága is 
az otthon!

Megborzadunk, ha a másik képet néz
zük. A hátlapra ez van írva: Orosok 
(értsd: Oroszok). Méteres hóban feküsz- 
nek, a nagy hidegben csontkeménnyé 
fagyva. Orosz földön hiába várják őket. 
Finn erdők árnyékában van a temetőjük. 
Mennyit beszélnek ezek a képek!

I t t  egy másik kép. Hófödte sír mellé 
á llít bennünket. A képnek ez a szöveg 
a magyarázata: 9 oros, a fehér csillák 
alatt. (9 orosz a fehér csillag alatt.) íme, 
egy közös sír! Amilyen rengeteg volt 
ebben a háborúban is, meg abban a má
sik nagy világháborúban is az orosz hó
mezők a latt magyar katonák ezreinek 
holttestét takarva a galíciai tájakon.

Legmeghatóbb a negyedik kép. A kép 
maga keveset beszél. Annál többet mond 
a felírása. Szószerint így hangzik: „Egy 
oros sirje. Ö egyszer már vo lt temetett, 
de egy bomb le tt és ember ugro tt fö l és 
á llt a fa  mellett. Máskor temetették és 
csináltak fö lö tt keresztet és Írtak: Bék 
és bocsán atas. Akkor nem még kelt fö l!“ 
A sorok értelme ez: Egy orosz sírja. 
Egyszer már el vo lt temetve, de egy 
bomba a sírjából kivágta és fa mellé 
á llította. Ismét eltemették, sírja fölé 
keresztet á llíto ttak s rá ezt írták: Béke 
és bocsánatadás. Bizony, a halálban meg- 
békülnek azok, akik az életben ellensé
gek voltak.

*

Nézzük, nézzük a képeket és gondo
latban végigjárjuk a nagy harcok szín
helyeit, a finn-orosz hómezőket. Meg
borzadva szemléljük a pusztítást s egy 
esztendő távlatából kérdezzük: M i is tö r
tént egy évvel eze lő tt? ... A kérdésre 
csendben felelünk: Háború kezdődött. 
Irtózatos harc, melynek golyózáporában 
ezrek, százezrek hu llo ttak el, népek erői 
mérettek meg, testi és le lk i erők különb
ségei lettek nyilvánvalókká, hitetlen v i
lág szemeláttára nő tt naggyá egy kis 
nemzet hősi szabadságharcában, élet
halálküzdelmében a h it megtartó ereje!

Annak, ami egy évvel ezelőtt történt, 
körülbelül ez vo lt a le lk i mérlege!

L. I.

P ü sp ö k i e g y h á z lá to g a tó  
k örú t.

Túróczy Zoltán tiszakerületi evangé
likus püspök befejezte két hetes egyház- 
látogató kö rú tjá t a gömöri egyházme
gyében. A körú t alkalmával 22 egyház- 
községet lá togatott meg. Fölkereste a 
leány- és fiókegyházközségeket is. M in 
denütt megvizsgálta az egyházi élet 
minden vonatkozását és az ünnepi is
tentiszteleten prédikált. Kíséretében vo lt 
Szent-Ivány József egyházmegyei fe l
ügyelő, országgyűlési képviselő, Smid 
István esperes, Baráth Károly egyház
kerü le ti főjegyző és Chovan Sándor 
püspöki titká r. A k ö rú t Tornaiján fe je
ződött be, ahová a m eglátogatott gyü
lekezetek lelkészei és tanító i közös ér
tekezletre gyűltek össze, amelyen a 
püspök tájékoztatta őket tapasztalatai
ró l és rendelkezéseiről.

K É R D É S .. .

Mit szolgák hada már rég megkapott,
Én most is hordom a gyalázatot. . .

Patriciusi korbács nyélen 
Szülét a kín s folyik a vérem. . .

Hah, de ha csak testem vérezne,
Énem sohse zúgna ellene . . .

De lelkem vérzik s ez fáj nagyon! 
Mégis nő bennem furcsa szánalom . . .

Gazdám iránt, ki osztja bérem 
S gőggel serkenti ki a vérem . . .

Gazdám! Élet! Te büszke zsarnok!
Mért nincs soha hüvelyben kardod? . . .

Mért nem jössz szépen? Ügy, úgy igen, 
Mint Megváltóm jött: békén, szelíden . . .

Szirti János.

A család ádventje.
Van a németországi evangélikusság- 

nak egy kedves szokása. Adventkor a 
legtöbb házban elkészül az úgynevezett 
ádventi-koszorú, amelyet négy gyertya 
díszít. O tt függ ez a fenyőgallyakból 
készített gyertyákkal ékesített koszorú 
minden hívő család otthonában és aztán 
ádvent első vasárnapján m eggyújtják az 
első gyertyát. Ez a családapa joga és 
kötelessége. Ádvent második vasárnapján 
már két gyertya ég. Az édesanya az, 
aki a második gyertyát is lángra lob- 
bantja. Harmadik vasárnap már három 
gyertyaláng világítja be a szoba csend
jé t. Az egyik gyermek, az elsőszülött 
követte soron szüleit. A m iko r pedig ád-

Egy orosz sírja.

vent utolsó vasárnapja is reájuk köszönt, 
vígan ég már mind a négy gyertya, 
fény t és meleget ajándékozva azoknak, 
ak ik  a házban laknak. Ez csak szokás. 
Szép, kedves szokás, mégis csak külső
ség. Ez még nem ádvent.

Van azonban benne valami mély igaz
ság és komoly figyelmeztetés, amit jó 
tudomásul vennünk. A család ádventjére 
mutat és figyelmeztet. A család mindig 
gyülekezet is. A legkisebb gyülekezet ta
lán, de a legkedvesebb és legfontosabb 
gyülekezet. Az ádventi öröm csak akkor 
teljes, ha a család minden tag ja  osztozik 
benne. Az ádventi várakozás csak akkor 
igazán boldogító, ha a család minden
egyes tagját e ltö lti. Az ádventi-koszorú 
lángja csak akkor boldog, vidám fé 
nyesség, ha mind a négy gyertya égé
séből tevődik össze.

Családapák! Gondoskodjatok, hogy 
házatokban, családotokban mindenki szí
vében o tt lobogjon ádvent öröme!

Édesanyák! Imádkozzatok, hogy háza
tokban, családotokban m indenki lelkében 
o tt legyen ádvent várakozása.

Gyermekek! Legyetek boldogok, ha 
ezekben a hetekben szüléitek összegyűj
tenek az Ige mellé, amely arra mutat, 
A k i eljövendő!

Evangélikus család! Hadd alakítson 
— nem ádvent, hanem az a Krisztus, aki 
benne jön, élő, hívő gyülekezetté, amely
ben naponként dicsérik az U rat!

Weltler Ödön.

A Harangszót add olyan evangélikus 
testvérednek, aki nem tudja járatni!
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F e l h í v á s  !

A Dunántúli Evangélikus Lel
készegyesület ez év karácsonyára 
kiadja D. Kapi Béla püspök „ Ke
gye l em és é l e t "  című kétköte
tes művét.

Ez a könyv egy élet  műve.  
Majdnem 25 esztendős püspöki 
szolgálat kikristályosodott ered
ményei, magas szempontú meglá
tásai és tiszta tanításai.

Ez a könyv ki ncsek tárháza.  
Prédikációk, előadások, egyházi, 
történelmi jellemrajzok, mérföld
jelző események méltatása tárul
nak elénk a két hatalmas kötet 
1000 oldalán.

Ez a könyv szerzőjéhez és 
tartalmához méltó dísz mű lesz. 
Barna, selyemvászon kötésben, kü
löntervezett művészi címrajzú 
arany nyomással minden könyvtár 
és családi asztal dísze lesz.

Ez a könyv mi ndenki  k ö n y 
ve. Tartalma mindenkit érdekel, 
ára mindenkinek lehetővé teszi a 
megszerzést. —  A két kötetes, ösz- 
szesen 1000 oldalas díszmű ára 15 
pengő, amely összeg első részlete 
a megrendeléskor, a második és 
harmadik 5—5 pengős részlet két 
hónapi részletben küldhető. Aki a
15 pengőt egyszerre beküldi, kará
csonyra bérmentve kapja meg a 
két kötetet. Aki a könyv árát há
rom részletben fizeti, annak por
tóra 50 fillért számítunk fel.

Szíves megrendelését várva, va
gyok

tisztelettel

Németh Károly
esperes,

a Dunántúli Evangélikus 
Lelkészegyesület elnöke.

A TARTALOMJEGYZÉKBŐL:

I. kötet.

A keresztfa árnyékában alcím alatt
16 nagyünnepi prédikáció.

Istentől Istenhez alcím alatt 52 vasár
napi prédikáció.

Irattassék meg a következő nemze
déknek alcím alatt 13 prédikáció kiemel
kedő egyházi események alkalmából. (A 
reformáció négyszázados ünnepén, Az 
Ágostai Hitvallás négyszázados ünnepén, 
A teol. fakultás avatásakor, stb.)

Felhőn átfénylő csillagok alcím alatt 
14 temetési prédikáció jeles egyházi 
férfiak koporsója felett.

II. kötet.
i

Magasságok és mélységek alcím alatt 
egyházi és irodalmi jellemrajzok.

Kereső ember alcím alatt 15 előadás.
Világosságot láttató világosság alcím 1 

alatt 6 előadás.
Üj élet kapuja alcím alatt 6 előadás 

a keresztségről.
Az élő kenyér alcím alatt 9 előadás 

az úrvacsoráról.
Az élő viz alcím alatt 8 evangélizáló 

előadás.
Különböző alcímek alatt számos éti- ( 

kai, sociologiai, filozófiai, estetikai stb. j 
előadás.

Apró íörténeícR.
Jön ci királyi

Egy kisfiú halállal vívódott a kór
házban. Az ápolónő bátorította és vigasz
talta, de a gyermek ujját felemelve így 
suttogott:

— Légy csendben, mert jön a Király!

Nem bírta sxeretetet.

A wernigerodei kórház betegei kö
zött, melynek vezetője E. lelkész volt, 
egy istentelen munkás is feküdt. A lig  
egy heti ott tartózkodás után kijelentette 
a felügyelőnek, hogy elutazik, mert lehe
tetlen i t t  maradnia.

— Miért? — kérdi a felügyelő. — M l 
nem tetszik itt magának?

— Nem bírom k i tovább. Ennyi sze
retet megtolt! — kiáltotta az ember és 
elutazott.

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

M it  te g y e k  a d v e n t id e jé n ?

December 8. — Nyiss ajtót az Úr
nak. Zsolt. 24, 7— 10. Advent úrjövetelt 
jelent. Jön Krisztus! Nemcsak a törté
nelemben jö tt el, nemcsak az igében 
jön naponként felém, de jön az egyházi 
esztendőben is. Első dolgunk nem lehet 
más, mint ajtót nyitni a drága vendég 
előtt. A dicsőség királya a te kicsi, 
gyarló és büszke szívedben lakást akar 
venni — ne utasítsd tehát el! Nyiss aj
tó t az Űrnak!

December 9. — Alázd meg magad. 
Zak. 9, 9. Földi kirá ly előtt is illendő 
az alázat! A mennyek királya előtt még 
inkább. Földi k irá ly  bármilyen nagy ha
talmú is, mégis bűnös ember. A menny 
királya „igaz és szabadító". Igaz király, 
aki bűntelenül jön, hogy bűneidet ma
gára vegye. Földi király is tud megsza
badítani, de az ádventi király az igaz 
szabadító, mert a bűnöktől szabadit meg. 
Ezért illik  előtte megaláznod magadat.

December 10. — Becsüld az Ür elö- 
futárját. Lk. 1, 68—79. Zakariás hála
éneke arról szól, hogy az előfutár meg
érkezett (Keresztelő János), tehát az Ür 
sem lehet már messze. Minden ádventi 
ige Krisztus előfutárja. Ha az ádventi 
igét befogadod, bizonyságot nyersz ma
gának az Úrnak eljöveteléről is. Aki 
nem fogadja be az igét, nem kell an
nak a Krisztus sem. Krisztustvárók! Be
csüljétek meg előfutárját: az ádventi 
igét.

December 11. — Ébredjünk fel! Róni. 
13, 11—14. Advent a felserkenés ideje! 
Isten közelít hozzánk a Krisztusban, kö
zelebb van hozzánk az üdvösség, nem 
azért mert mi vagyunk közelebb, de 
mert ő  jön közelebb. Alkalmatlan ember 
a munkára, akit a felkelő nap álomban 
talál — közelget a Krisztus napja, itt 
az ideje számot vetni magunkkal és a 
lelki álomból felébredni!

December 12. Ne vessük meg az Ür 
kezét. Jer. 31, 31—34. Az Ür kézen akar 
megfogni, kivezetni a bűnből és nem 
akar többé emlékezni az én bűneimről. 
Új szövetségkötést kínál nekem, törvé
nyét szívembe akarja írni, hogy egé
szen az övé lehessek. A bűnnel, világgal, 
ördöggel kö tött szövetségemet fel kell 
bontanom, hogy Isten kössön új szövet
séget. Kezét nyújtja az újszövetséggel 
feléd, meg ne vesd ezt a kezet.

December 13. — Lássuk meg az utat 
őhozzá. Zsid. 10, 19—25. Isten ádvent- 
ben új utat szentelt nékünk. Minden em
beri út zsákutcába vezet. Saját útainkon 
nem tudunk sem bűneinkből kimenekül
ni, sem Istenhez eljutni. Advent útkészí- 
tést is jelent, de ezt az utat Isten ké
szíti el nekünk. A mi dolgunk meglátni 
ezt az új utat, rálépni és Isten törvényei 
szerint rajta járni.

December 14. — Imádkozzunk eljöve
teléért. Jel. 22, 20—21. Bizony, Jövel



!

386

Uram Jézus! Így könyörgött az őske
resztyén gyülekezet. Ez az egyház, a 
menyasszony imája az eljövendő vőle- 
gény-Krisztus felé: jövel Uram Jézus! 
Ez az imádság nem hangzik el felelet 
nélkül az űrbe •— mert felel rá az Ür: 
bizony hamar e ljövök! Könyörögj, hogy 
e ljö jjön  hozzád is az Ür: Jövel Uram 
Jézus. Ámen.

Zászkaliczky Pál.

KARCOL AT  OK

K é t tévedés !
A  re v e rz á lis  rá n k e rő s z a k o lt ,  á l

d a tla n  harcában  k é t tévedésse l 
s z o k tu n k  ta lá lk o z n i.

E g y i k :  a ró m a i k a to lik u s  fé l  
m in d e n t e lvesz ít, ha e v a n g é lik u s  
te m p lo m b a n  e sküsz ik .

M á s i k :  az e va n g é lik u s  fé l  sem 
m it  sem veszít, ha ró m a i k a to lik u s  
te m p lo m b a n  esküsz ik .

M in d e g y ik  tévedés!
Szám os ró m a i k a to lik u s  e g y é n t 

is m e rü n k , a k i e va n g é lik u s  fé l le l  
k ö tv é n  házasságot, nem  k é n y s z e rí
te t te  a z t Ju dá s-b űn re , te h á t e van 
g é lik u s  te m p lo m b a n  e s k ü d ö tt s 
m é g is  fe lo ld o z z á k  és m e g á ld o z ta t-  
já k .  A z é rt-e , m e r t e lnézésben ré 
sze sü lte k , a zé rt-e , m e r t k ité ré s s e l 
fe n y e g e tté k  m eg  p a p ju k a t?  — nem  
tu d o m : t é n y  az, h o g y  re v e rz á lis -  
n é lk ü l i  vegyesházasságukban  is é l
n e k  e g yh á zu k  ja v a iv a l.

V is z o n t az e va n g é lik u s  fé l,  ha 
ró m a i k a to lik u s  te m p lo m b a n  es
k ü s z ik , am i a z t je le n t i ,  h o g y  szü
le te n d ő  m i n d e n  g y e rm e k é t e l
a d ja , — ig e n is  m in d e n t e lv e s z íte tt.

E lv e s z íte tte  a n y u g o d t  l e l k i 
i s m e r e t é t .  M eg sze g te  k o n f i r 
m á c ió i e s k ü jé t s v á j jo n  le h e t-e  h ű 
sége t e skü d n i i d e g e n  o ltá rn á l  
e m b e r n e k ,  ú g y , h o g y  e lő z ő 
le g  m egszeg te  a m a g a  o ltá rá n á l  
I s t e n n e k  te t t  e s k ü jé t?

E lv e s z íte tte  a t e m p l o m á t .  L e 
h e t, h o g y  nem  k e rg e t ik  k i  o n n é t, 
de b e ü lh e t-e  n y u g o d t lé le k k e l abba  
a te m p lo m b a , a m e ly n e k  a j t a já t  be
z á rta  a zo k  e lő l a g y e rm e k e i e lő l. 
a k ik e t  Is te n  az ő  nem ére  s ezze l 
az ő  h ité re  a k a r t  te re m te n i? !

E lv e s z íte tte  az ú r v a c s o r á t .  
L e h e t, h o g y  nem  k e rü l ik  k i,  m i
k o r  o d a té rd e l az o ltá r -z s á m o ly ra ,  
v a g y  e lm eh e t idegenbe  ú rv a c s o rá t 
„ lo p n i" ,  de m é lta tla n sá g á b a n  csak  
í té le te t  vehe t a fe jé re . A k i  az 
é d e s a n y já t a rc u lv e r i,  az nem  k é r 
h e t tő le  k e n y e re t m in d a d d ig , m íg  
v é tk é t jó v á  nem  te sz i!

ím e  a k é t tévedés!
Sz. J.

HARANGS Z Ó 1̂ 40. december 8.

H E T I  K R Ó N I K A

Lord Rothermere, a magyar nemzet 
nagy barátja, aki a határokon tú l első
nek emelt szót a magyar revízió érde
kében, 72 éves korában elhunyt. Több
milliós példányban megjelenő ú jságjá
ban nem egyszer hangoztatta: „M agyar- 
országnak helye van a nap a la tt!“  A 
magyár nép szívébe zárta és emlékét 
hálás kegyelettel őrzi. — Romániában 
tömeges mészárlások történtek. H alom 
ra gy ilko lták  a le tűnt kormányzatok ve
zetőit. Hírek szerint sokezren estek á l
dozatul a román vasgárda bosszújának.
— A bolgár-olasz kapcsolatok k im é ly í
tésére bolgár bizottság utazott Rómába.
— A szovjetunió legfelsőbb tanácsa jó 
váhagyta a szeptemberben kö tö tt ma
gyar-orosz egyezményt. — Írországban 
szigorú intézkedéseket léptetnek életbe, 
hogy a tömeges angol beözönlést meg
gátolják. — Varga József iparügyi m i
nisztert az olasz k irá ly  és császár ma
gas kitüntetésben részesítette. — Az ár
vízveszedelem során elpusztult házak he
lyett az új házak építését jórészt be
fejezték már.

A í e g / e 7 e n /

az Á g o s ta i H itv a l lá s  s m á ris  tö b b  
ezer e lfo g y o t t  b e lő le .

20 f i l lé r é r t  k a p h a tó !  N a g y  a lk a 
lo m  ez, de í té le t  is. Többé  s e n k i 
sem m o n d h a t ja , h o g y  a zé rt n e m  
is m e ri e g y h á z u n k n a k  ezt a b ib l ia  
u tá n  le g fo n to s a b b , névadó ir a tá t ,  
m e rt d rá ga . 20 f i l lé r ü n k  csak va n  
a rra  a h itv a llá s ra , a m e ly é rt ő s e in k  
az é le tü k e t is fö l te t té k  és o d a 
a d tá k !?

fr»  a > *  »■»»♦»«

E G Y H Á Z I  E S Z T E N D Ő

A d v e n t 2  v a s á rn a p ja .
Lukács 17 : 20—30. v.

A farizeusok kérdése nagy kérdés: 
Mikor iön el az Isten országa? Kérdez
heti ezt az ember kíváncsiságból, vagy 
tudásvágyból. Lehet száraz értelmi kér
dés, de lehet nagy próbák alatt szen
vedő lélek szabadulást keresése. Kérdez
heti, hogy jövetelére előkészüljön s azért 
is, hogy nyomorúságából odameneküljön. 
Te kérdezted-e már és miért kérdezted? 
Azután imádságodban kérted-e már és 
miért kérted? Isten országának jövetele 
a keresztyén ember imádságának napon
ként a tárgya. Jöjjön el az az ország, 
melynek Isten a Királya, melyben Isten 
akarata érvényesül, Isten szeretete élet
törvény, Isten békessége tölti el a szi
veket. Számodra ne kérdés, inkább ké
rés legyen ez: Jöjjön el a Te országod!

A d j u n k  h á l á t :

Hogy Isten az ö uralmát akarja itt 
a földön megvalósítani.

Hogy az Ő országában polgárjogot 
akar nekünk biztosítani.

Hogy ez nem földrajzilag körülhatá
rolható, szemmel látható ország, hanem 
az emberek szíve a területe.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy Szent Fia által ne csak e vi

lágba, hanem mihozzánk is eljöjjön.
Hogy kegyelmi javaival a mi szívün

ket is eltöltse.
Hogy az Ö országának határai mind

jobban kiszélesedjenek, Fia előtt mind 
többen meghódoljanak.

HÍREK

Igazgatói kitüntetés. D. Kapi Béla 
püspök Papp Sándor kemenessömjéni 
tanítót igazgatói címmel tüntette ki. Az 
erről szóló okmányt az egyházmegye 
elnöksége adta át ünnepség keretében 
a kitüntetettnek.

Kihelyezés. D. Kapi Béla püspök 
Zámolyi Gyula porrogszentkirály-csur- 
gói segédlelkészt a surdi gyülekezetbe 
helyetteslelkészképpen, Pusztai Lászlót 
pedig helyébe segédlelkészképpen k i 
küldötte.

Az Evangélikus Nőegyesületek O r
szágos Szövetsége december 3-án este 
6 órakor a Deáktéri leánygimnázium 
nagytermében jótékonycélú kultúrestet 
rendezett, melyen D. Kapi Béla püspök 
ta rto tt előadást.

A nagytarcsai népfőiskola intézmé
nyét meglátogatta és az o tt fo lyó műn
két megtekintette D. báró Radvánszky 
Albert, egyetemes felügyelő. Végig járta 
az épületeket, megismerkedett a növen
dékekkel, a gazdalegényekkel, részlete
sen érdeklődött az intézet helyzete és 
tervei iránt. Örömének adott kifejezést, 
hogy az evangélikus egyház vo lt az e l
ső, amelyik hazánkban ezt az iskola
típust életre hívta.

Lelkészegyesületi gyűlés. A vesz
prémi egyházmegye Lelkészegyesülete 
Takács Elek esperes elnöklete alatt no
vember 27-én gyűlést ta r to tt Pápán. 
Előzőleg úrvacsorázás volt, melyen a 
szolgálatot Bárdosi Jenő csöglei m. le l
kész végezte. A gyűlésen Lukács István 
diakonisszaintézeti lelkész, lapunk szer
kesztője a diakonissza munkáról ta rto tt 
előadást.

A győri Szeretetház december 1-én 
ádventi ünnepélyt ta rto tt, melyen mű
vészi számok keretében D. Kapi Béla 
püspök ta r to tt előadást „A  szeretet he
lye az ember etikájában“  címen. Remé- 
nyik-verseket adott elő Haniffel Emmi. 
Orgonáit és vezényelt Fodor Kálmán 
karnagy. Énekelt a Szeretetház ének
kara, orgonán kísért Pető Kálmán ta 
nító.

i

Szentgotthárd. November 24-től de
cember 1-ig gyülekezeti hét volt, mely
nek szolgálatait Veöreös Imre egyház
kerületi missziói másodlelkész végezte,
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Celldömölk. Az egyházközség ád- 
vent első vasárnapján templomi hang
versenyt rendezett. Előadást ta rto tt 
Szabó József győri lelkész. Orgona
műveket adott elő Amminger Kálmán 
soproni karnagy. Énekelt a csöngei 
énekkar.

Érdekes mozgalmat ind íto tt a Deák
té ri Luther Szövetség, m ikor elhatároz
ta, hogy tehetősebb Luther Szövetségi 
tagok elvállalják nagycsaládú munkás
emberek minden ö töd ik gyermekének a 
keresztapaságát és neveltetésükben tá 
mogatni fogják. A négy és még több 
gyermekes evangélikus családok össze
írása megkezdődött.

Adomány. A győ ru jfa lu i leánygyü
lekezet a győri Szeretetház árvái részé
re egy szekér élelmiszert adományo
zott. Isten áldja meg a jószívű adako
zókat.

A Deák-téri Luther Szövetség elő
adás-sorozatát „Jézus eljövetele“ cím 
a latt ta rtja  az alábbi sorrendben: De
cember 6. „E ljö t t az idők teljessé
gében.“ Előadó: D. Raffay Sándor
püspök. December 13. „E ljő  naponkint 
az anyaszentegyházban.“ Előadó: Scholz 
László gimn. vallástanár. December 20. 
„E ljövendő ítélni élőket és holtakat.“ 
Előadó: Kósa Pál rákoskeresztúri le l
kész.

A Budapesti III. kerü le ti Evangélikus
Nőegyesület december hó 4-én teaes
té ly t ta rto tt. Vargha Sándor belmisz- 
sziói leikész ta r to tt előadást. Közremű
ködtek: Stefanidesz Károly, Szabó G i
zella és Sulyok Imre.

Körmend. A Nőegylet december 1-én 
műsoros szeretetvendégséget rendezett. 
Farádi M ihály segédlelkész imája és 
bibliamagyarázata, Lukáts Katalin ta 
nítónő: Jairus leánya c. melodráma elő
adása, dr. Boros László hegedűversenye, 
Vörös Jenő hegyháthodászi tanító és 
Mészáros Sándor missziói segédlelkész 
szavalata fogla lták keretbe Zongor Béla 
esperes: „Nagy emberek a Bibliában“ 
címen ta rto tt előadását. A melodráma 
zongora kíséretét Somogyi Béla igaz
gató-tanító, a hegedüjáték zongorakísé
retét pedig Németh Lonci lá tták el. A 
szeretetvendégség bevétele 276 pengő 
volt, amely a szegények karácsonyi se
gélyezését szolgálja.

Kőszeg. Advent első vasárnapján a 
templomban vallásos est volt, melynek , 
jövedelmét a Nőegylet a szegény gyer
mekek karácsonyi akciójára ford íto tta. ! 
Kiss István gimn. vallástanár a szegény- | 
gondozásról ta r to tt előadást. Szent- 
györgyi Czeke Gusztávné gyáros fele
sége énekelt. Dr. A ra tó  József és Zol- 
ta i László gimn. tanár csellón játszott.
A vegyeskar szép énekszámot adott elő.
Az Ifjúsági Egyesület nagytermében ka
rácsonyi vásárt rendez, mely december 
1—20-ig lesz nyitva. Ezen a tagok ál
tal készített dísztárgyak és játékok ke
rülnek eladásra.

c. mély tartalm ú jelenetet adták elő. 
Szavalattal működtek közre: Krecsák 
Anna Piroska, Fekete Ilonka és Malya 
Erzsébet. A leánykar kétszólamu éne
ket adott elő. Zentai M arg it leányegy
leti tag „Ádventi ablaknyitás“  c. elbe
széléssel gazdagította a vallásos ünne
pély műsorát.

Porrogszentkirály. Néhai Balogh Ist
ván lelkésznek özvegye és a gyülekezet 
közösen szép sírkövet á llíto tt fel, me
lyet bensőséges ünnepség keretében 
avatott fel Lágler Béla lelkész. Ez al
kalommal a Nőegylet átrenováltatta 
Balhéi István és Renner Endre vo lt le l
készek síremlékeit is és mind a három 
lelkész sírjá t állandó gondozásba vette.

Alsószeli. November lO.-i vallásos es
tén Patócs Olga tanítónő „Lu ther i f jú 
ko ra “ címmel olvasott fel a szép szám
mal összegyűlt hívek előtt. Szavaltak: 
Dora Ilona és Szalai Karolin. — Novem
ber 24-ón Szalontay Oszkár esperes „Is 
ten embere“ (Luther) címmel ta rto tt 
előadást. Lénárt Szerén és Lénárt Jusz
tina Lutherrő l szóló költeményeket sza
valtak.

Kézimunka-kiállítást és karácsonyi 
vásárt ta rt a győri evangélikus belmisz- 
sziói egyesület szegény gyermekek fe l
ruházására. Megnyitás pénteken, decem
ber hó 6-án este fél 8 órakor evangé
likus iskola tanító i termében. A k iá llí
tás szombattól keddig van nyitva. Reg
gel 10— 1-ig, délután 3-től este 7-ig.
•  i  i  5 o <*•«

K Ü L Ö N F É L É K

Az egész föld lakossága jelenleg 
2.169 millió. Az emberiség létszáma a 
legutóbbi évszázad alatt kétszeresére 
emelkedett. A legnépesebb világrész 
Ázsia, azután Európa.

Kagawát, a nagy japán evangélistát 
szabadon bocsátották. Kagawa most egy 
szigetre megy, ahol élete végéig a tüdő
bajosok között szándékozik dolgozni.

40 diakonisszaotthon van Németor
szágban 5310 nővérrel.

A német protestánsok 40.000 nőt 
szerveztek be körzetvezetőkként a le l
készek mellé segédszolgálatra. A német 
lelkészek egyharmada, kb. 5400, vala
m int 1000 segédlelkész és teológus ka
tonai szolgálatot teljesít.

Erdélyi példa. A nagyenyedi ref. 
Kollégium az épület katonai célra tö r 
tént lefoglalásával hajléktalanná vált 
gyulafehérvári róm. kát. gimnáziumnak 
felajánlotta a ref. Kollégium épületét 
s most a két iskola egy épületben — és 
testvéri békességben — végzi munkáját.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő

Pápa. A pápai leányegyesület de
cember 5-én vidám, műsoros estélyt 
rendezett.

Irsa. (Pest m.) A gyülekezet szegé
nyeinek megsegítésére a Nő- és Leány
egylet ádvent első vasárnapján kará
csonyi vásárt rendezett. A vallásos 
ünnepélyen W olf Lajos esperes ta rto tt 
előadást „Unnepvárás“  címen. A leány
egylet tagjai „Az árvák megsegítése“

Születés. Etényi János és Simon 
Karolina mátyusházi uradalmi kovácsot 
az Isten tizedik élő gyermekkel aján
dékozta meg. A gazdag szegényekre 
Isten áldását kérjük.

Halálozás. Bolla V ik to r, a szerecse- 
nyi fiókgyülekezet gondnoka, november 
25-én 65 éves korában meghalt. — Kü- 
hár Ferenc moravcii lelkész váratlanul 
elhunyt. — Feltámadunk!

H A T Á R O K O N  T Ú L

A szlovákiai német evangélikus egy
ház zsinata november 5—6-án vo lt s 
ezen letárgyalták az új, a kormány á l
tal kívánt módosításokkal e llá tott egy
házi alkotmányt. Három esperességből 
fog  állani az ú j egyház: a poprádvöl- 
gyi 12,611, a hernád-gölnicvölgyi 9910 
és a pozsonyi 12,032 lélekkel. Püspökké 
Scherer János eddigi adm inisztrátort 
je lö lték, egyházkerületi felügyelőnek 
Dr. Forberger Adalbertét, espereseknek 
pedig Haitsch Hugó, Wagner György 
és Hollerung Richard lelkészeket. Élénk 
v itá t vá lto tt k i a magyar evangélikusok 
kérdése. Végül is azt a határozatot hoz
ták, hogy az elnökséget bízzák meg, 
lépjen érintkezésbe a magyar evangéli
kusokkal s tárgyalja  meg velük a csat
lakozás feltételeit.

Előfizetési felhívás. Muraközy G yu
lának, a Református Élet szerkesztőjé
nek, december hó elején könyve je le 
n ik meg. A könyv címe: T itok. Novel
lák a rejtelmes lé lekről. Előfizetési ára 
postaköltséggel együtt 2 P 60 fillé r. Aki 
a Református Élet Szerkesztőségébe, 
(IX. Kálvin-tér 8. 1. em) a rendelést de
cember 5-ig beküldi, annak 2 P 60 f i l 
lé rért küld ik meg a könyvet bérmentve. 
A könyv olvasmánynak, ajándéknak 
igen alkalmas. Komoly művészettel v i
lágítja  meg az emberi lélek belső t i t 
ka it, ellentmondásait, meglepő mélysé
geit. Van az elbeszélések között több 
olyan, amelyik igen alkalmas estélye
ken való felolvasásra.

M A G Y A R  G A Z D A

Gazdasági teendők decemberben.
Odahaza szorgalmasan fo rga tjuk  a ga
bonát és morzsoljuk a tengerit. A jó  
gazda elkészíti a maga évi számadását 
és számbaveszi jövő évi terveit. H át
ralékos kötelezettségeinket rendezni 
igyekszünk. A té li hónapok nagyon al
kalmasak a kosárfonásra, kefekötésre 
és egyéb házimunkák végzésére. Á lla
ta inkat takarékosan, de gondosan táp
lá ljuk  s m ikor lehet, já rta tjuk . Nagy 
hidegben a sertéseket állottvizzel, a 
szarvasmarhákat az istállóban ita tju k . 
Baromfiak számára is á llo ttvízrő l gon
doskodunk.

Mennyi sertésre van szüksége Ma
gyarországnak? Budapesten évente 500 
ezer sertést vágnak le. A vidéken 700 
ezret. Ezenkívül 400 ezer darab disznót 
szállítanak külfö ldre. Magyarország te 
rületén állandóan 800 ezer disznót hiz
lalnak.

Terményárak: Búza 23.55, rozs 19.55, 
árpa 20—26.50, zab 21.80, tengeri 16.80 
pengő métermázsánként.

Sertésárak: la uradalmi 160, Ila ura
dalmi 154, la szedett 152, Ila szedett 
148, Illa  szedett 142, la öregsertés 148, 
Ila öregsertés 142, angol tőkesertés 152, 
la angol sonkasüldő 150— 152 fil lé r  kg- 
kénti élősúlyban.
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Kl f lDQHlVf lTf lLI  ÜZENETEK

Sz. K. Farád. Hátráléka 1939-évről 
2.40 P. — Sz. J.-né Miskolc. Ez év vé
géig rendben. — L. J.-né Munkács.
December 31-ig rendben. — T. S. Aszód. 
1941 júl. 1-ig. — L. A. Rozsnyóbánya. 
A beküldött összeggel 1941 júl. 1-ig ren
dezte előfizetését. — M. S. Folyó évre 
4.80 P-vel hátrálékban. — V. T. Lovász- 
patona. A beküldött összeggel 1941 dec. 
végéig rendezte előfizetését. — K. S. 
Répcelak. A beküldött összeggel ez év 
dec. 31-ig rendezte előfizetését. — N. 
Á. Pécs. Folyó évre 1.28 P. esedékes. — 
özv. Szalay Á.-né Tét. Folyó év aug. 
1-ig rendezte előfizetését. — N. P. Uj- 
csanálos. Folyó év végégig 1.60 P ese
dékes. — „özv. P.-né.“  Ez év végéig 
rendben. — Cs. G. és Á. Sárbogárd. 
1941. március 1-ig. —- F. G. Kiskamond. 
Előfizetését 1941 jún. 1-ig rendezte. — 
N. J. Ormospuszta. 1941 febr. 1-ig 
rendben. — H. M.-né Újpest. Bagola- 
sáncra a lapot megindítottuk. —- „Ke
resztyén“  A beküldött összeg folyó évi 
és 1941. év dec. 31-ig járó előfizetés. — 
G. J.-né Ajka. Előfizetése 1941 júl. 1-ig 
rendben van. — E. G. Kővágóörs. E lő
fizetése 1941 júl. 1-ig rendben van.

S Z E R K E S Z T d l  ÜZENETEK
Sz. K. Boba. Hozzánk nem érkezett 

egyik helyről sem. Kérdezze meg az 
egyetemes G. A. Gyámintézet elnökét. 
Címe: Sopron, Templom-u. Udv.

Gyógypedagógiai nevelőotthon olyan 
főzőmindenesnőt keres 10 személy mel
lé, akinek szíve van a fogyatékos gyer
mekek iránt és gondozásukban is segí
tene. Cím: „Reménysugár“ családi ne- 
son megye. 2—2

Házvezetőnőnek ajánlkozik háztartás 
minden ágában jártas nő. Szíves választ 
kér Pappné Monor, Liliom-utca 21.

1—1

A sandi evangélikus egyházközség 
pályázatot hirdet átválasztás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra. Az 
állás államsegélyes. A kötelező hivatalos 
hirdetmény a „Néptanítók Lapja“ de
cember l.- i számában jelent meg.

1—1

Payr Gusztáv utóda, Csorna. Vállalok 
templomtorony újra fedését és javítását, 
villámhárító felszerelését, templomok fű 
tését, ha nincs kémény, eternit kéményt 
készítek. Kályháim már több templom
ban üzemben vannak. Vállalok bádogos 
munkákat és vízvezeték szerelését, kézi- 
és motor-hajtású szivattyúkkal, a leg
jobb és legolcsóbb kivitelben. 2—12

H A R A N G S Z Ó ÚMO, december 8.

i-i' H

A HARANGSZÓ tulajdonát képező
,  győri B A R O SS-N YO M na elsőrangú felszerelésé- 

nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít ú jság o t, 
K önyvet, vagy bármely n y o m t a t v á n y t

Három év alatt tízezer példányban
fogyott el az Evangélikus Kis Énekes
könyv, amelyet iskolai használatra, az 
énektanítás megkönnyítése végett alul
ír t kiadó á llított össze a Dunántúli 
Énekeskönyv kincseiből. Most megje
lent a harmadik kiadás — harmadik ö t
ezer. — Amikor erre a tényre felhívjuk 
a hitoktatással foglalkozó Lelkész és 
Tanító urak szíves figyelmét, közöljük, 
hogy a harmadik kiadást kiadó az új 
tanterv szerint átdolgozta. Megtalálható 
tehát a Kis Énékeskönyv harmadik k i
adásában minden egyházi ének, ame
lyet az új vallástanítási tanterv előír. 
Sőt még azon felül is a gyakrabban 
használtak. Összesen 90 ének. S bár ez 
a kiadás bővült azáltal is, hogy az Ür 
imádságát, az Apostoli Hitvallást és a 
2 kis imádságot is tartalmaz, mégis a 
Kis Énekeskönyv árát nem kellett fe l
emelnem. Darabja ezután is 10 fillér, 
20 darabon felül portómentes szállítás
sal. Megrendelhető: Ruttkay-Miklian
Géza lelkésznél, Szentetornya. 2—2

A szepetneki evang. gyülekezet he
lyettestanítói állásra pályázatot hirdet. 
Kántori teendők is végzendők. Németül 
tudók előnyben. Nők is pályázhatnak. 
Fizetés havi 100 P és lakás fűtéssel, v i
lágítással. 1— 1

Szappan, lésii, kölnivíz, partom
és borotválkozó eszközök n a g y  vá la sz té kb a n , 
r? leg o lcsó b b  n a p i á ro n  kap ha tó k  az

^Erzsébet“ drogériában
G y ő r ,  Kazinczl-utca 1.
Aki c  hirdetést felmutatja, vásárlásnál 
3 százalék engedményben részesül 1

Keresek 4 és 5 éves fiaim mellé in
telligens leányt nevelőnőnek. Németül 
tanítani tudók előnyben. Masznyik Géza 
főmérnök, Büdszentmihály, Szabolcs m.

2—2

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ 

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban e lőforduló halálesetkor tem et

kezési segélyt.
K iházasitási, tan u lm á n y i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó b iztosítása inak a legolcsóbb 
d íjté te lét, , ,

A  tagok érdekeit a JÓ LÉTI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát tamog&tja m indenki 
ak i a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T fe lkaro lja

H iv ja  fel m indenk i a hitieatvérek figya lm s. 
a Jóléti Egyesületre,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó u. 
8— 10 (Ev. bérház.) Te lefon : 188-382, va lam int 
a kerü le ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvá r, Gyér, Kassa, M isko lc , Pécs, Szeged, Szom
bathely. M inden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg 
fe le li javadalmazással tsgszerzóket, hölgyeket is.

Házvezetőnőnek ajánlkozik háztar
tás minden ágában jártas nő. Szíves 
választ kér Pappné Monor, Liliom-utca 
21. szám. 1—1

„BÉTHEL“  Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

17—26

Gyümölcskertészt, aki konyhakerté
szet és méhészetben is jártas, maga is 
dolgozik, keres január 1-re fizetési 
igény megjelölésével ajánlatot kér: Né
meth Mihály Mecsér, Lickópuszta. M o
son megye. 2—2

T n i « w T ,
g £ ® S Z « R I I T

___ legoiosóbban

eiak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10% engedményt kap!

S o m o g y i L a jO S  szücune.ter
szőrmeszalonja
B U D A P E S T

V. Kossuth Lajos-u. 13 félemelet

Jó minőség
elsőrendű szabás

szolid árak.
A lakítások. 13-13

Szerkesztő-bizottság:

Olvasóinknak le g jo b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, Vili., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

5—8

Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 
dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 

Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
(Harangszó nyomdája.)



A lap íto tta :

K A P I  B C L A
1910-ben.

Laptulajdonos: 
Dunántúli Luther-ÖzÖvetiég.

M «íi. lenit minden «eeármp.

ingytn mtllik lct tané« alatt 
lét hatan kén! a KIS HARANQ8ZÚ,

Beolvadt la p o k : 
935-ben a jö jje tek ónhozzAm 
1938-ban a felvidéki Luther.

31. évfolyam. 1940. december 15.

Erős vár a ml Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a ml oltalmunkl

50. szám.

A Harangszó 
izerkcaztö-kiadóhivatala

G Y Ő R
II., Petófi-tér 2.

Klöfizotéal ára : 
negyedévre 1 P 28 fil'ét, 

félévre 2 P 40 fillé r , 
egy évre 4 P 80 f il lé r 

Csoportos küldéssel 
10 •/•-<>■ kedvezmény 
Amerikába egész évre 

2 do llá r; az u tódá lla 
mokba % évre 1.60 P. 

Postacsekkszám la 30,526

A z ü n n ep n a p o t  
m e g s z e n te lje d !

....... a hetedik nap az Ú r
nak . . .  szombatja. . II. M ó 
zes 20, 10.

Isten nem tréfál velünk. M i sem 
tréfálhatunk Istennel. K o m o ly a n  
kell vennünk. Istent pedig akkor 
vesszük komolyan, ha komolyan 
vesszük az ő parancsolatát.

Az ünnepnapot nem azért kell 
megszentelni, mert íg y  i l l i k ,  bár 
valóban így illik ; nem is azért, 
mert szü k s é g ü n k  van  e rő g y ü jtő  
p ihenésre , bár Isten ezért is  adta 

, az ünnepnapot; — az ünnepnapot 
jj azért kell megszentelni, mert Is te n  

mm íg y  re n d e lte . Aki tehát az ünnep- 
^  napot meg nem szenteli, az nem

csak i l le t le n  cse n d h á b o rító  és tu
lajdon te s té n e k  o k ta la n  z s a ro ló ja ,  
hanem Isten parancsát megszegő 
e ng ed e tle n  láza dó .

Minden napot Isten teremtett, 
ezért minden nap az övé s így 
minden nap szent. De a hetedik 
napot külön is lefoglalta igéje 
számára. Ez a nap tehát nem szó
rakozásra s még csak nem is 
csupán  munkaszünetre való, ha
nem Isten igéjének hallgatására. 
Ahogy Luther írja a Kis Káté
ban: „ I g é jé t  és a nn ak  h ird e té s é t  
m eg ne vessük, hanem  sze n tn ek  
ta r ts u k , ö rö m e s t h a llg a ssu k  és ta 
n u l ju k . "  —  „M ert ünnepelgetni és 
tétlenkedni nagyszerűen tudnak 
azok is, akik nem keresztyének . . “  
— mondja ugyanő a Nagy Káté
ban.

Jaj mivé lett az ünnep?! E rő 
g y ű jté s  napjából e rő p a za rlá s  nap
jává. S ze n t napból b ű n ö k  napjává. 
Ü nn e p b ő l =  üdvnapból —  vásá r-  

. nappá  =  vasá rna pp á . Isten azonban 
nem csúfoltatik meg. Jaj annak, 
aki meg akarja lopni az Ő dicső
ségét!

Hogy nem érsz rá megszentelni 
az ünnepnapot?! Vigyázz: Isten 
keze betegség hónapos tétlensé
gébe kényszeríthet!! Hogy még 
ráérsz?! Ki biztosít, hogy megéred 
a jövő vasárnapot?

Mit csináltál a múlt vasárnap? 
Nem pirít el ez a kérdés?

Az ünnepnapot megszenteljed! 
Amíg megszentelheted!!

Szabó Jó zse f.

Az „idők Jelei".
így nevezi a Szentírás azokat 

az eseményeket, melyek Jézus má
sodik eljövetele, az ítéletre való 
visszajövetel előtt fognak le ját
szódni. Felvetődik a kérdés: lehet-e 
ma egyáltalában beszélni ezekről?

Az első, ami nélkül nem lenne 
szabad a kérdést még megközelí
teni sem, az óvatosság. Két véglet 
van, amelyek szinte csábítják az 
ítélet kérdésében tisztán látni 
akaró embert. Az egyiket a szek
ták képviselik. Állandóan ezzel 
foglalkoznak, színes képekkel ír
ják le az utolsó napok borzalmait, 
„meghatározzák“ még az időpon
tot is, amikor Jézus vissza fog 
jönni. így történt például Székely- 
kakasd erdélyi községben, mely
nek ádventista lakói eladták min
den vagyonukat, fehér ruhába ö l
tözve kiültek a háztetőkre és he
gyekre az Urat várni. A másik 
végletbe azok esnek, akik egysze
rűen a szektáknak engedik át ezt 
a területet és tagadják Jézus visz- 
szajövetelének lehetőségét. „ I t t  a 
földön van a mennyország is, 
pokol is“  —  intézik el a kérdést 
és mosolyognak a másként véle
kedőkön.

Hányszor ülnek fel még komoly 
evangélikus hívek is vagy az első, 
vagy a második csoport képtelen 
híreszteléseinek, maró gúnyoló
dásának, elfeledkezve arról, hogy 
mind a kettő evangélium ellenes, 
amitől pedig mi nevünket is kap-

j S *  r A r \

( REFCaMATUS FÓISKflU 1

Ez Máté 24. és Márk 13. részé
ben világosan kimondja, hogy az 
ítélet időpontját senki sem tudja, 
csak az Atya egyedül. Minden en
nek meghatározására irányuló tö
rekvés tehát üres emberi mester
kedés. Lesznek azonban jelek, me
lyek a komoly keresztyénekkel 
megsejtetik a vég közeledtét. 
Ilyenek: pusztító háborúk, melyek
ben nemzetek támadnak egymás 
ellen, földrengések, éhínségek, be
tegségek, hamis próféták, kiknek 
munkája nyomán a pogányság 
megerősödik, a Krisztus hívők 
szenvedése megsokasodik, az evan
gélium az egész földön hirdette- 
t ik . . .

Aki a közelmúltban körülöttünk 
lejátszódó eseményeket figyelte, 
aligha fog, ezeket olvasva, egy
szerűen a gúnyolódók táborába 
állni. Az „idők je lei“ érthetően k i
rajzolódtak előttünk. A háború 
világjelenséggé lett, a természet 
folyásának megváltozását, földren
gések pusztítását stb. mindannyian 
éreztük. A pogányság támadása 
sem egyoldalúan istentagadásban 
jelentkezik már, mint évekkel ez
előtt, hanem odalépett e mellé 
Európában, Ázsiában, Afrikában a 
fa ji vallások serege, hogy megso
kasodjék a már mindenütt ottlevő 
evangélium-hirdetők martíriuma. 
Vélekedjenek mások mindezekről 
úgy, ahogy akarnak, nekünk azon
ban meg kell látnunk, hogy nem 
egymástól különálló, hanem egy
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egész világot átfogó hatalmas vál
tozásnak részletei ezek. Nem akar
ju k  mi ennek a pontos végét k i
számítani, mint a szekták. Egy 
azonban bizonyos: a világóra
számlapján a nagy óramutató a 
12-es szám felé közeledik. Lehet, 
hogy a kismutató még nem állt 
ott, esak egy világkorszak siet le
zárulás felé, hogy Isten számára új 
lehetőségek teremtődjenek az új 
megalapozásra. Nekünk evangéli
kusoknak azonban, ezeket látva 
fokozott vigyázással kell járnunk, 
hogy ne Noé kortársainak rémüle
tével, hanem az emmausi tanít
ványok boldogságával köszönthes
sük minden órában visszatérhető 
Urunkat: „Maradj velünk, mert 
már beesteledett és a nap leha
nyatlott . . .  És ő beméne, hogy ve
lük maradjon.“

D o m b i Lász ló .

V eres P á ln é
B e n ic z k y  H erm in .

Első igazi prófétája a nőnevelés ügyé
nek Magyarországon. Ma nevét, munká
já t h irdeti az az iskola, amelyik az ő 
buzgóságából jö tt létre, h irdeti a buda
pesti utca, amelyik a szívéhez nőtt, h ir
deti az a szobor, amelyet az Erzsébet-tér 
fá i és virágai között emelt neki a hálás 
kegyelet.

1815 december 13-án született a nóg- 
rádmegyei Láziban. A ty ja  Beniczky Pál, 
anyja Sturmann Karolina. Hermin ko

rán árvaságra ju to tt, apját alig ismerte, 
anyját 15 éves korában vesztette el. 
A kko r maradt egyedül, am ikor az anyai 
szív szeretetére, vezetésére a legnagyobb 
szüksége le tt volna. Nagyatyjának, a 
svéd származású Sturmann Mártonnak 
házához kerül, kinek az ősei Gusztáv 
Adolf seregében harcoltak. Itt élte f ia 
talságának esztendeit.

1839-ben élettársa lesz Farádi Veres 
Pál, Nógrád vármegye alispánjának, a 
nógrádi evangélikus esperesség felügye
lőjének. Házukat, a vanyarci kastélyt o t t
honná tették a szó legnemesebb értel
mében, boldog vo lt az, aki annak a falai 
között egyszer is tartózkodhatott. Fészek 
vo lt ez nekik és gyülekező hely azok
nak, akik oda kívánkoztak, Madách Imre 
is ösztönzést kapott ebben a hajlékban. 
Az Ember tragédiájában érezni lehet 
Veres Pálné lelkének ihletését. Magas 
műveltségű férjének oldalán és Madách- 
csal és a többi szellemi nagyokkal való 
gyakori együttlétének idején érezte, 
hogy a férfiakhoz képest mennyire hiá
nyos és idegen nevelésben részesül a nő 
és minden erejét, idejét arra használta 
fel, hogy tudását fokozza, gazdagítsa 
ismeretekkel a lelkét. Hitének, egyházá
nak szeretetében példaadó volt. Össze
gyű jtö tte  sokszor háza egész népét, hogy 
házi istentiszteletet tartson, s vasárna- 
ponkint nem maradt el soha, a vanyarci 
templomból. Vallásosnak nevelte a lá
nyát. Az a meggyőződés erősödött meg 
benne, hogy a nőnek vallásos alapon 
való műveltségre van szüksége, hogy 
boldogabb legyen és boldogítani tudjon.

1865 október 28-án a nőnevelés ér
dekében megírja általános érdeklődéssel 
fogadott cikkét. Társadalmi úton is p ró 
bálkozik. S azokaj, akik lelkesedéssel fo 
gadják kezdeményezését, tanácskozásra 
hívja. 1867 május 24-én jönnek először 
össze, nem sokan, m integy 22-en. K i
mondják a Nőképző Egyle t megalakítá

sának szükségességét. Az 1868-ban meg
alakult Nöképző E gy le t Veres Pálnét 
választja meg elnökének. Hihetetlen le l
kesedéssel kezdi meg agitáló munkáját, 
írásaival, cikkeivel, leveleinek özönével, 
előadások tartásával belföldön és k ü lfö l
dön tö r célja felé. 9000 nő nevében ké r
vényt intéz az országgyűléshez, m ely
ben egy mintaiskola felállítását kéri a 
nők számára, amely „irányadóul szolgál
jon a női oktatásra'. Az országgyűlés 
tetszéssel fogadja a nők indítványát, de 
megvalósítása érdekében nem tesz sem
mit. S akkor társadalmi úton igyekszik 
biztosítani azt az eszközt, mely az is
kola megnyitását és fenntartását lehe
tővé teszi. A lapítványokat gyűjtenek, az 
egész országban megalakult nőegyletek 
előadásokat tartanak, ünnepélyekből be
fo ly t összegeket e célra fo rd ítják . 1869 
október 17-én nyílt meg az első maga
sabb képzést nyújtó magyar nőnevelő 
intézet két bérelt szobában egy osztály- 
lyal, 14 növendékkel. Veres Pálné mon
dotta a megnyitó beszédet. Első igazga
tójának Gyulay Pált választották. A nö
vendékek száma egyre nőtt, az iskola 
munkája kiszélesedett, elemi, polgári, 
továbbképző, tanítónőképző intézet, majd 
későbben a magasabb fokú  és gyakor
la ti nőnevelés szolgálatában '  állottak. 
Minden 10-ik gyermek ingyen tanult az 
alapítványok kamataiból Veres Pálné ne
mes elgondolása értelmében.

Így le tt a mustármagból terebélyes 
fa, a bérelt helyiségből hatalmas intézet 
a Veres Pálné utcában és a nagy evan
gélikus asszony munkája által így ala
ku ltak  meg egymás után a leánynevelő 
intézetek. Munkáját elismerte az állam 
s a k irá ly  elnökségének s a Nőegylet 
fennállásának 25 éves jubileuma alkal
mából koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki. 1895 szeptember 28-án halt 
meg s a vanyarci családi sírboltban te
mették el.

K e r e k e s  G y u r k a .
Történeti Ifjúsági regény. 53

Irta: M o h r  G e d e o n .  Kassa.

— Ide valósi ez a kö lyök! — vall mellette. — Nap-nap 
mellett idejár a várhoz, csendben elácsorog.

Gyurkát szabadon engedik. Ákos már várja. Szemükkel" 
fe lku ta tják  az egész kanális szintjét. Sehol semmi.

Sötét, fo jtó  befelé s írt fájdalommal indulnak a tutajra.
—  Két újabb ártatlan áldozat! — sóhajtja Gyurka.

*

— Hol a kályha? — fogadják őket a fiúk.
—: Holnapra meghozzuk — vont vá lla t Gyurka. Ezzel 

is azt akarta kifejezni, mennyire le törpült ez a kérdés sok 
ú j benyomása folytán.

Ákos mesélte el a történteket.
— S ilyenkor nem visztek magatokkal — zúgolódott 

Palkó. Rozsdás lesz a kardom, oly régen használtam!
—  Még csak ezt a te let húzzuk i t t  k i — nyugtatta 

Gyurka. Ő is bénítóan érezte azt a súlyt, melyet a tétlenség 
aggatott rájuk. Másnapra kelve megint csak útnak eredt a 
vo lt ké t eperjesi diák. Be is ju to tta k  a városba. Jó szóért, 
csekélyke aprópénzért annyi cserepet kö tö ttek  széles mély 
zsákjukba, hogy ketten is alig bírták cipelni.

Útközben Gyurkának furcsa gondolatai támadtak. Sze
mei e lőtt belső látással otthona tűn t fel. Először Franci bácsi 
képe jelent meg, azután otthona. Az utolsó pár hónap 
kalandjainak fonalán egyszerre visszajutott a meleg szülői 
házba. Ügy érezte, hogy kedvesei körében van.

—  Milyen nehéz a mi kályhánk — fú jt  egyet.
Ákos csak bó lin to tt.
Bezzeg édesanyja a pattogó tűzzel, á ldott jó  szívével, 

meleggé, derűssé te tte  életüket. Az a benyomása, hogy o t t 
hon ül a nappali szobában. Egyszerre jön a kurátor. M intha 
mégegyszer végigélné azt az estét. Felkerekednek és Terézia 
asszony halálos ágyához ballagnak. Még orrában van a 
betegszoba nehéz levegője.

— It t  vannak! — tap in tja  meg félkézzel a kabátja bélé
sébe vart leveleket. —  Jó, hogy ideadta Teréz néne!

Ekkor ö tlö tt eszébe az a furcsa gondolat. Terézia asz- 
szony még akart neki valam it mondani. Bele is kezdett. Hogy 
ne fogadjon el soha s e n k itő l... de mit? A halál előrecsapó 
sűrű lélegzete elárnyékolta a néne agyát. Nem tudta fo lyta tn i.

— Franci bácsi! ■—• szisszent fel Gyurka.
— Ha nem bírod — fo rdu lt feléje- Ákos — letehetjük! 

— Azt hitte, a zsák szorította meg társát.
— Csak menjünk! —  nyugtatta meg Gyurka, ö  a fá jó  

emlékek tüskéjébe hágott. — Azóta nem kísér Isten áldása. —  
fűzte tovább gondolata it magában — m ióta Franci bácsi ta 
nácsát és tervét megfogadtam. Ezt akarta mondani Teréz 
néni? A más tanácsát nem szabad sohasem megfogadnom! —  
eszmélt fel magában Gyurka. — Vagy a „K ék róka“  mula
tozásának átka függ  még rajtam? Ki tudja?

— M i az? —  hökkent rá Ákos. —  Hallottad?
Gyurka is csodálkozva rázkódott meg. Visszatérőben

már a Duna zsombékos partja in jártak. Valahonnan a magas 
nád közül nyöszörgés ü tődött fülükbe.

— Ki lehet az? —  hallgatózott Ákos.
— Nézzük meg!
Letették zsákjukat és óvatosan indu ltak meg a hang
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Büröczki: Karácsony
„Gyermek adatik nékünk ...

Ajánljuk a Harangszó uf levelezőlapjait!

irányában. Síró, zokogó kesergés halk hullámai gyűrűztek 
feléjük. Mindig erősebben kúszott fülükbe s nem állt meg 
ottan, hanem mélyen a szívükbe hasított.

— Valakinek nagy-nagy bánata lehet — suttogta 
Gyurka. Az ő kétségek ködében viaskodó lelke nagy rész
véttel válaszolt a panaszos hangra.

Görnyedten lopakodtak előbbre. Vigyáztak, hogy fejük 
ki ne tartsák a nád szintje fölé. M int függönyt húzták szét 
az egyenesbe sorakozó vízi növények élő falát. Közvetlenül 
a víz partjára jutottak.

— Ez az a kislány — örült meg Gyurka. Odasietett a 
part peremére. Félig vízben hevert a gyermek a sás között. 
Sima, fekete haja az arcába csapzott, ruhája csurom víz. 
Meztelen karjait maga elé tartva gyúrja kis ökleit szemeibe. 
Gyurka kiemelte a maszatból, gyöngéden, szeretettel, ahogy 
kis húgát dédelgette számtalanszor. Lefejtette a kis mocskos 
kezeket és a szemébe nézett.

— Hogy hívnak? — kérdezte.
— Szöreghy Katinka- vagyok! — nyöszörögte.
Gyurka kabátját borította a remegő, didergő kis cse

metére. — Anyukád hol van? — faggatta tovább.
— A víz elvitte — siránkozott megint. Szakadozottan 

mesélte el, hogy tegnap a folyóba merülve édesanyja úszott 
vele a nagy Duna felé. M int gyilkos karok markolásztak be
léjük a sodró iramú nagy hullámok. Édesanyja egyet lökött 
rajta, hogy elérje az Óvár egyik kiálló alapkövét, ö t magát 
azonban elkapta az áramlás és az összefolyás vadul sistergő, 
örvénylő mélyébe rántotta.

— Saját életét adta a tiédért! — hajtotta le fejét Ákos.
Katinka megint csak keserves zokogásba kezdett.

— Ne félj Katinka! — bátorította Gyurka — velünk
jössz.

De a kislány csak tovább öntötte könnyeit.
— Hány éves vagy Katinka? — kérdezte Ákos.
— Nyolc —  nézett rá könnyein keresztül.
— Már nyolc éves! — csapta össze kezét. Ilyen nagy 

lánynak már nem szabad sírni!
Szabad, vagy nem szabad, k i kérd i azt, ha belülről zúdul 

elő a fájdalom, ha a szívnek nem lehet parancsolni.
— Gyurka nem vesztegetett sok szót, hanem fogta Ka

tinkát és visszaindultak a cserepeikhez. Valahogy nehezen, 
hogyha már nem ment, nyögéssel segítve vitték el Katinkát 
és a zsákot is.

A tutajnál Palkó nevetve állt elébiik.
— Hát ti miféle kályhát kerítettetek?
Még Gyurkának is mosolyra szaladt a szája, ahogy a 

didergő kislányra nézett. Fogai vacogtak, arca meg sirásos- 
koszos volt. M int valami kincset, sietve tuszkolták be a kuny
hóba. Valami száraz ruhát is tettek be neki.

— Most már csak öltözz át! — szólt utána Gyurka. 
Másnap estére elkészült a kályha is. Igaz, hogy kissé

gyámoltalannak látszott, mert oltalmat keresve dőlt be el
feküdve egy saroknak. De azért jó l fü llö tt, ahogy kipróbálták.

— Most már nem félünk a téltől! — tréfálkozott Józsi. 
— Tűzhelyünk áll és gazdaasszonyunk is van!

— Aki főzni sem tud — találta fel magát Katinka.
— Azt csak a szakácsnak kell tudni — maradt Józsié 

az utolsó szó. Ahogy saját magát mellbe bökte mintegy je
lezve, hogy ő az, ha valaki nem tudná.

(Folytatjuk.)

Boroczki: A tíz szűz
„ö t  pedig eszes vala és öt bolond.“



392 HARANGS Z Ó 1940. december 15.

Ádventi szerefetvendégség.

Csipkai—Révész: A napkeleti bölcsek.

A |á n l ju k  a Harangszó új leve lezS lapJnl l .

Lassan 50 esztendeje, hogy nincs kö
zöttünk. Testben nincsen, de a lelke él 
mindazokban az alkotásokban, melyek a 
nőnevelés ügyét szolgálják, méginkább 
azokban, akik az ő apostoli munkájának 
köszönhetik, hogy nagyobb tudással te
hetnek eleget hivatásuknak az otthon 
falai között, vagy megtalálhatták azt a 
helyet az életben, amely állást biztosit 
nékik.

Ruzicska László.

A fogházmísszíó 
vasárnapján.

Egyetemes egyházunk már a múltban 
elrendelte, nagyon bölcsen, hogy ádvent
III. vasárnapjának perselye minden egy
házközségben a fogházmisszió javára 
az egyetemes pénztárba küldessék be.

Ennek a vasárnapnak az evangéliuma 
szól arról, hogy Keresztelő János a fog 
ságban tépelődik és követeket kü ld  Jé
zushoz ezzel a kérdéssel: „Te vagy-e, 
aki eljövendő, vagy mást várjunk?“

A fogházakban levők sokszor jutnak 
efféle tépelődésre a magánzárkák csend
jében. Hosszú kínzó tépelődésüknek ak
ko r szakad vége. ha rájönnek az Ige 
bizonyosságára: „Ha a Fiú megszabadít, 
valósággal szabadok lesztek.“  (János 
8, 36.)

Gondoljunk tehát december 15-én 
imádsággal és áldozattal a fogházak 
megkötözött lakóira és legyünk Isten 
munkatársai, hogy eljussanak minden 
megkötözöttség feloldójához: Krisztus
hoz.

Istenünk nevében köszönöm a rab
könyvtár számára kü ldö tt ira tokat és 
könyveket. Adakoztak: Bors János,
Svéndor Anna. Zuber Marianna, dr. M aj- 
láth Imréné, Tomcsányi N., Somlai Zol
tán, Kováts I., Schieb Rezső, Ruttkay 
Elemér, Ruzicska László, dr. Borostyán
kői László.

Isten áldja meg az adományozókat!

Gaál József,
a pestvidéki fogház lelkipásztora, 
Budapest, X II., Kis Áron-u. 10

Ádventi és karácsonyi 
leve lező lap o k .

A  H a ra n g szó  s o k a k  kérésére  ú j  
á d v e n ti és k a rá c s o n y i leve lező la p  
s o ro z a to t a d o tt k i.  E d d ig  a m i né
p ü n k  á d v e n ti és k a rá c s o n y i le ve 
lezésére  k é n y te le n  v o lt  m in d e n 
fé le , — jó ré s z t id e g e n  — é r te l
m e tle n  ra jz ú  le v e le z ő la p o t hasz
n á ln i. E z e n tú l le s z n e k  m a g y a r  
e v a n g é lik u s  le v e le z ő la p o k , am e
ly e k  az ő ske re sz tyé n sé g  ré g i, e g y 
szerű  b ib lia i je lk é p e s  ra jz a iv a l 
v a ló s á g g a l p ré d ik á ln a k .  A  je le n  
szá m u nkb an  b e m u ta to t t  képes la 
p o k  te rv e z ő je  Révész Is tvá n  buda 
p e s ti segéd le lkész  és B ö rö c z k i V i l 
m os g y ő r i  ta n ító , a k ik  az e g yh á z i 
esz tendő  ké ső b b i ü n n e p e ire  is te r 
ve zne k  m a jd  m e g fe le lő  leve lező 
la p o t .  Az e g y - és ké tsz ín b e n  n y o 
m o t t  le v e le z ő la p o k  b á rm e ly ik e  8 
f i l lé r .  10 d a ra b o n  a lu l i  rende lés  
n é l az á rh oz  4 f i l l é r  p o r tó t  k e ll  
c s a to ln i. M agasabb  pé ldányszám ú  
re n d e lé sn é l e n g e d m é n y .

Ennyit ér epy lélek  t

A dunántúli egyházkerület közgyűlé
sén történt. Sokat vitatott kérdés volt 
a pusztuló családok, veszendő szórvány- 
hívek sürgős mentésének kérdése. Szinte 
minden gyűlésen ráfeküdt a telkekre a 
lelkiismeretrázó felelősség terhe. Drága 
minden evangélikus lélek. Tenni kell 
valamit értük, valamit! Ekkor feláll egy 
fiatal földbirtokos, virtsologi Ruprecht 
Antal és bejelenti, hogy evangélikus 
lélekmentés és családvédelem céljaira 
egy tekintélyes összeget kínál fel. A fen
ti kérdésre: Mit ér egy lélek? — Íme a 
felelet: Ennyit ér egy lélek! örömmel 
nyugtázzuk és köszönjük ezt a nagy
szerű példátadó feleletet!

Németország egyik-másik vidékén 
olyan szokás van, hogy a gyermekek 
Adventkor az asztalokat fenyő gályák
ból készült koszorúval' fon ják körűi. 
Este lefekvés előtt azután ráhelyezik elf 
ron to tt játékaikat, eltépett ruháikat. Ka
rácsonykor a fenyőfa a latt k ijavítva lá t
já k  azokat viszont. Persze akkor lesz 
ennek igazán jelentősége, ha a gyerme: 
kék megérzik azt, hogy Jézus ennél 
még többet is tehet: e lron to tt életüket, 
összetört szívüket is rendbe hozza, meg
gyógyítja.

Sok helyen Ádvent első vasárnapján 
fe lá llítjá k  fenyőgalyakból az ádventi 
kaput. A reggeli istentiszteleten minden 
nap egy-egy iskolás gyermek arany
mondás kíséretében g yú jt gyertyát az 
ádventi kapun. Ez így megy december 
23-ig. Karácsony estéjén a kapu helyére 
teszik a teljes díszében égő karácsony
fá t, ami azt hirdeti, hogy az üdvösség 
napja feltámadt s az Isten üdvözítő ke
gyelme megjelent minden ember szá
mára.

A somorjai leányegylet Ádvent első 
vasárnapján vallásos esttel összekötött 
szeretetvendégséget ta rto tt. A Programm 
azonban nem a megszokott énekből, 
szavalatból, beszédből á llo tt, hanem va
lam i jelképes formában is közelebb 
akarta hozni a megjelentek számára Ád
vent jelentőségét. A leánykor tagjai 
nemcsak az asztalt díszítették fenyő- 
galyakkal, hanem fenyőágacskákból 
gyertyatartókat is készítettek s minden 
te ríték mellé oda tették az ádventi csil
lagot, amelyre viaszgyertya vo lt tűzve. 
Egy-egy bibliai mondásos képecske is 
ke rü lt a csillag mellé.

Am ikor a megjelentek énekelni kezd
ték a Jöjj be, óh m ért állasz ottkünn 
Isten áldott embere? Várva várlak .. 
c. ádventi éneket, a leányok meggyuj- 
to ttá k  a gyertyácskákat és e lo lto tták a 
v illanyfényt. Ima után beszéd, szavalat 
és ének következett. A beszéd a je lké
peket magyarázta meg. Az örök zöld 
fenyő kapcsán szólott a m indig élő re
ménységről Zsid. 10, 23., az ádventi 
csillagról, melynek a fénye gyú jtja  meg 
h itünk szövétnekét s a kis képeken lévő 
aranymondásokról, melyek az evangé
lium ból valók, melyeket a szívünkbe 
ke ll írnunk s azokról egész életünkkel 
bizonyságot kell tennünk. A beszéd az
zal az intéssel végződött, hogy k i-k i v i
gye magával az ádventi csillagot, a fé 
lig  leégett gyertyát s az aranymondásos 
képet. Gyújtsa meg otthonában is, ta r t
son annak a fényénél ádventi áhítatot 
s azzal a fénnyel gyújtsa majd meg a 
karácsonyfáját.

„örvendj lelkem, nézd az Úr jő, íme 
hogy m eghallgatott. . énekvers el- 
éneklése után a gyertyácskákat e lo lto t
ták s áhítatos hangulatban következett 
a szeretetvendégség. Sokáig voltunk 
együtt ádventi örömben. Távozáskor pe
dig mindenki magával v itte  fé lig  le
égett gyertyácskáját, ádventi csillagát 
és aranymondását s hálásán köszönték 
a hangulatos, a felemelő szeretetvendég
séget, amelyen megérezték a legdrá
gábbat: Az igazi ádventi örömet.

L/C. Fizély Ödön.
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Százéves templomjubileum 
Bábonymegyeren.

Felejthetetlen az ilyen évforduló. Leg
alább három nemzedék emlékezik rá. 
Nem felejtik el az öregek, esztendők ' 
múlva is gondolnak rá a felnőttek és ! 
még az unokáiknak is mesélnek róla a 
gyermekek.

A somogyi dombvidék északi nyúl
ványai közt festői tájak szépségében 
meghúzódó bábonymegyeri gyü
lekezet tagjai sem fogják a 
100 éves templomjubileum meg
hatóan szép ünnepét elfelejteni.

Az 1731-ben győri és győr- 
megyei telepesekből alakult 
gyülekezet 1831-ben, a 100 éves 
évfordulón harmadik templo
mának az építéséhez kezdett s 
9 évi munka után, 1840-ben fe
jezte be az építést.

December 8-án volt ennek a 
100 éves templomnak a jubi
leuma. D. Kapi Béla püspök 
Fábián Imre főesperes kísére
tében érkezett a gyülekezetbe, 
s szombaton, a vallásos estén 
előadást tartott. Másnap a ju 
bileumi istentiszteleten a főes
peres oltári szolgálata után az 
56. Zsoltár 5. és 11. verse alap
ján Kapi Béla püspök igehirde
tést végzett, melyben arról 
szólt, hogy mi legyen ennek a 
templomnak a dicsekedése? S 
beszélt az Isten igéjéről, rá
mutatott az Ür gondviselő ke
gyelmére, s végül az Ür Ígére
tére. Ha az élet megkorbácsol 
— mondotta a püspök —, ha 
csalódsz emberekben, ha ne
héznek érzed a keresztet, éget 
a könny, jö jj ide. Isten Ígé
rete, hogy nem jössz hiába. Itt 
téged bűnbocsátó kegyelem 
vár! — Ugyanezen istentisztelet 
keretében avatta fel a püspök 
a templom új oltárképét, me
lyet a nagynevű Rudnay Gyula 
festőművész, a gyülekezet fel
ügyelője festett a napkeleti 
bölcsek hódolatáról, valamint 
az új úrvacsorái edényeket, melyeket a 
gyülekezet egykori lelkészének, még 
most is sokat emlegetett Szenteh Gábor
nak a gyermekei ajándékoztak a 100 éves 
templomnak. Utána az úrvacsorát szol
gáltatta ki a püspök a gyülekezetnek.

Az istentiszteletet követő díszközgyű
lésen Schád Ottó lelkész ismertette a 
gyülekezet történetét. A közgyűlés kö
szönetét mondott az oltárképért és úr
vacsorái edényekért. Könnyekig megható 
volt özv. Raksányi Zoltánná, szül. Szen
teh Katinka levele, melyben a gyüleke
zet iránti mély szeretetének adott gyö
nyörű kifejezést. E rrő l lapunk „Karco
la t“ rovatában külön is megemlékezünk.

Sok-sok szeretettől kísérve, a délutá
ni órákban távozott el Kapi püspök a 
gyülekezetből.

Az ünnep végétért. Hisszük, áldását 
sokáig fogja éreztetni, fényét messze 
hétköznapok útjára el fogja hinteni s a 
100 éves öregtemplom nagyon sok ál
dást fog még ezután is adni! Az eddigi 
és ezutáni áldásokért áldassék az Isten!

OLVASSUK A BIBLIÁT

Az Úr közel.
December 15. — Az Ür közel. Fii. 

4 :4—7. A keresztyén egyház Jézus ha
lála óta vallja: az ú r közel. Íme — mond
ják az emberek — kétezer esztendő telt 
el, de Jézus még . mindig csak „közel“ . 
Tévedtek az apostolok és tévednek ve
lük mindazok, akik még most is vall
ják: az Ür közel. Akik így gondolkoz

nak, azok elfelejtik, hogy Isten az időt 
nem úgy méri, mint az ember. Istennél 
ezer esztendő csak annyi, mint egy nap. 
Ha pedig Jézus nem jön el addig, amíg 
it t  élünk a földön, eljön számunkra, ami
kor a halál elszólít innen bennünket. 
Ezért mindig felkészülten kell várnunk 
az ö  jövetelét.

December 16. — Erkölcsi romlás előzi 
meg az Ür eljövetelét. II. Tim. 3 : 1—9. 
Krisztus követőinek tudniok kell, mik 
lesznek az előjelei Krisztus eljövetelé
nek. Ezek között az előjelek között ott 
van, amiről az ige beszél: az erkölcsi 
élet megromlása. Kevélység lesz úrrá az 
emberek felett. A gyermekek szembe
helyezkednek a szülőkkel. Széles körben 
terjed a káromlás, szeretetlenség. Látod-e 
ezeket a dolgokat és gondolsz-e arra, 
hogy ezek jelek, figyelmeztető jelek, 
Vigyázz! Készülj! Az Ür közel!

December 17. — Népek háborgása. 
Krisztus közelségének előjele. Máté 24, 

4— 13. Mielőtt az Ür visszajönne, rette-

netes háborúk rázzák meg a világot. 
Egyik nép a másik ellen tör. Népek, 
országok akarják egymást leigázni. Lesz 
idő, amikor rettegés és rémület gyötri 
az embereket. De ez még nem a vég. 
Akik a Jézus Krisztusban hisznek, azo
kat ne rémítsék meg ezek a dolgok, 
hanem tekintsék annak, amik valójában: 
a Megváltó közelségének jelei. Rettene
tesek, de mögöttük a hitem ott látja 
közeledni az Urat. Jövel Uram!

December 18. — Krisztus jövetelének 
előjelei a természetben. Máté 24:21—30.

Nemcsak az emberek egyéni, 
családi, nemzetközi életében, a 
világpolitikai helyzet alakulá
sában lesznek meg az előjelei 
Krisztus jövetelének, hanem még 
a természet életében is. Az em
ber bűne rettentő sorsközösség
be vonja az emberrel a termé
szetet. Égi tünemények, fö ld 
rengések sorakoznak oda a há
borúk mellé, hogy akiket kö
zelről nem érintenek a hábo
rúk, azokat megdöbbentsék ter
mészeti jelenségek. Mi kell még 
azoknak, akiknek még ennyi 
jel sem elegendő?

December 19. — Mégis h ir
telen érkezik. Márk 13 : 32—37. 
Jézus és az apostolok előre 
megmondották, mik lesznek a 
jelek, amelyek Krisztus jövete
iét megelőzik, mégis tudnunk 
kell, hogy ö  „hirtelen“ érke
zik meg. Ezért állandóan ké
szenlétben kell lennünk min
denkor, hogy bármikor talál
kozzunk vele, ne találjon ké
születlenül. A keresztyén em
bernek ez a „készültsége“ a 
Biblia naponkénti rendszeres 
olvasása és az imádkozás. Enél- 
kül nincs az ádventi Krisztus- 
várás.

December 20. — A hívők 
örülnek a Krisztus napjának. 
Lk. 21 :27—28. Ha az idők je 
leire gondolunk, gyakran elfog 
bennünket a félelem és aggó
dás. Azt kérdezzük. Meg tu 
dunk-e állni a próbatételek ide
jén? Az egyetemes pusztulás 
nem sodor-e magával bennün

ket? A rémület nem fog-e el bennünket 
j is, amikor átzúg a világon a háború?
I Mindentől megszabadulunk, ha nem a 
| látókra nézünk, hanem tekintetünket az 

Ür Jézus Krisztusra irányítjuk.
| December 21. — Megtisztítja magát 

az. aki az Űré. Titus 2:11—13. v. Egy a 
szükséges dolog: azoknak, akik valóban 
várják az Ür eljövetelét, elkészülnek a 
vele váló találkozásra, olyan emberek
nek kell lenni, akik engedik, hogy Jé
zus Krisztus vére naponként tisztítsa 
meg őket, hogy úgy mint megtisztultak 
és megszenteltek menjenek az érkező 
Krisztus elé. Imádkozoí-e újból és ú j
ból a te bűneid bocsánatáért?

Molitórisz Jánys.

A  H a ra n g s z ó  a f in n e k  részé re  
v é g le g  le z á rta  a g y ű jté s t,  m e ly  
összesen 27,382.06 p e n g ő t e re d m é 
n y e z e tt!    _

A bábonymegyeri 100 éves templom.
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U ra m , ne ta r ts d  s zá m o n  . . . !
Tettem fillért kinyújtott kézbe,
Sebet kötöztem, könnyet töröltem, 
Háborgó, gyötrődő telkeknek vittem 
Boldog hírt: lesz béke, béke! 
Szememből derű sugárzott,
Kezem gyakran volt puha bársony . . .
—  Uram, mindezt, kérlek, feledd el 
S ne tarts ebből semmit se számon!

Rossz voltam.
Szavam tépett, sebzett, vágott;
Kemény volt s meg nem bocsátott. 
Kételkedtem, bűnös szolga voltam.
— Uram, ezt is, kérlek, feledd el 
Egykor ezt se tartsd számon rólam!

Jöttek szép, borús napok, évek,
Te voltál, ki a jót adtad 
S te, ki nyújtál segítséget.
Kísértésben erő te voltál
És ha elbuktam tusán —  harcon,
Te szóltál: ne félj, csak higyj, 
Gyermekem, én megbocsátom.
Jézus kihullott drága vére 
Minden bűnömet lemosta. . .
— Ha szól az ítélet harsonája,
Uram, kérlek, csak ezt vedd számba!

Apró történetek.
„Testvér, nem alsxol ?

Svájcban, a hófedte hegyek között, 
nehezen megközelíthető helyen volt egy 
kolostor. A szerzetesek, kik e kolostor 
tagjai voltak, belépésükkor fogadalmat 
tettek, hogy állandó, folytontartó ima
áhítatot tartanak. Éjjel és nappal, télen 
és nyáron a szerzetesek egy csoportja 
megjelent a kis kápolnában és ott imá
jukban Isten elé tárták a bűnbe merült 
világ nyomorúságát és szükségét.

Ez a szolgálat azonban nemcsak fon
tos. hanem kimerítő is volt; különösen 
a hosszú, csendes éji órákban mindig 
fenyegette az imádkozó szerzeteseket az 
a veszély, hogy az álom erőt vesz raj
tuk és imaközben elalszanak. Ekkor kö
zösen megállapodtak és az egyik buzgó 
és közszeretetben álló társukat megbíz
ták, hogy ellenőrizze az imádkozókat.

Ez a szerzetes egy kis kézilámpával 
a kezében nesztelenül lépett az állandóan 
imádkozok csoportjához, — mintha az 
élő lelkiismeretet személyesítette volna. 
A lámpával az imádkozok arcába vilá
gított, felemelte az egyik-másik mélyen 
lehajtott fejét és aggódva kérdezte az 
illetőtől: „Testvér, nem alszol?"

Ádventben téged is megkérdeznek: 
Testvér, nem alszol?

Sok helyen nincs buzgóság, meghide- 
gült a szeretet, megcsappant a lelkese
dés, elfogyott a szolgálatkészség, nagy- 
gyá nőtt a bűn. Nem kell kérdezni en
nek láttára: „Testvér, nem alszol?“

K A R C O L A T O K

Követendő példa.
A  te m p lo m a  100 éves s z o lg á la tá t  

ü n n e p lő  b á b o n y m e g y e r i g y ü le k e z e t  
m u lt-v a s á rn a p i k ö z g y ű lé s é n  m e g 
h a tó  le v é l h a n g z o tt  e l.

Özv. R a ksá ny i Z o ltá n n é , szü l. 
S zen teh  K a tin k a , az o tta n i v o lt  
le lk é s z  leánya , a r r ó l  é r te s ít i a 
g y ü le k e z e té t, h o g y  k e le n fö ld i h á z 
ré szé t a b á b o n y m e g y e r i e v a n g é li
k u s  e g yh á zkö zsé g re  h a g y ja , h o g y  
a n n a k  jö v e d e lm é b ő l e g y -e g y  o t 
ta n i p o lg á r f iú t  ta n ítta s s a n a k  és 
n e v e lje n e k  le h e tő le g  a p a p i p á 
ly á ra .

H á n y  tehe tséges fa lu s i f iú t  le 
h e tn e  az e lk a lló d á s b ó l k im e n te n i, 
ha so k  ily e n  n e m e s -g o n d o lko zá sú  
h ív ü n k  len ne l?

Sz. J.

H E T I  K R Ó N I K A
A németek újabban ismét hevesen 

bombázták .Londont. —  A Palesztinái 
arab lázadás egyre nagyobb méreteket 
ölt. — A görög harctéren ismét heves 
harcok dúlnak. —■ Badoglio olasz ve
zérkari főnök lemondott. Utóda Caval- 
Iero tábornok lett. —  Délszlávia bekap
csolódik az ú j európai rendbe. — Szo
ros együttműködés kezdődik Németor
szág és Románia között. — A bukaresti 
magyarellenes tüntetések megismétlőd
nek. — Csáky külügym iniszter 2 napra 
Belgrádba utazott. A kü lfö ld i lapok 
meleghangon írnak Magyarország és 
Jugoszlávia közeledéséről. — Nagy le l
kesedéssel ünnepelte az egész ország 
Kormányzónk névünnepét december hó 
6-án.

HZ EGYHÁZI e s z t e n d ő

A d v e n t 3 . v a s á rn a p ja .
Máté 3 : 1—11. v.

Rendkívüli idők rendkívüli embere 
Keresztelő János. Rendkívüli az egyéni
sége. Kimagaslik az átlagemberek kö
zül. Rendkívüli a küldetése. A Krisztus 
útegyengetője. Rendkívüli a viselkedése. 
Elvonul a világ zajából a pusztába. És 
rendkívüli az igehirdetése. Benne és vele 
megtérésre hív. Térjetek meg! . . .  Az
után vádol és megfedd. Végül ítéletet 
mond ki. — Tudsz-e te Krisztus útegyen
getője, megtérés követelője, bűnök fed- 
dője és ítélet hirdetője lenni először ön
magad, azután mások számára?

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten Szent Fia közeljön és ben- ( 

ne a mennyek országa elközelít hozzánk.

Hogy útegyengetői ma is megtérést 
sürgetnek, bűnök miatt vádolnak és fed- 
denek s ítéletet hirdetnek.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
Hogy minden nép számára legyen 

ádvent a bűntől való szabadulás, a meg
térés ideje.

Hogy Isten törje össze a hazug lát
szatokat, melyek mögé odamenekülünk, 
hogy a bűnben megmaradhassunk.

Hogy hirdessen szabadulást a fog
lyoknak, börtönök lakóinak, a bűn rab
ságában szenvedőknek.

H Í R E K

Szórványgondozó lelkész és tanító 
urakkal közöljük, hogy lapunk kará
csonyi bővített számát önköltségi áron, 
tehát 3 fillé ré rt ismét rendelkezésre 
bocsátjuk a pénz előzetes beküldése 
mellett.

Naptárunk bixonuf napsait
arra kérjük, hogy legyenek szívesek mi
előbb elszámolni. Sajnálattal kell egyéb
ként közölnünk, hogy naptárunk 20.000 
példánya utolsóig elfogyott, úgyhogy új 
rendelést már nem tudunk kielégíteni. 
Jövőre — ha Isten engedi —  még többet 
nyomatunk.

H d d í ő s  /esz
december 15-én 11.15 órakor a Deák-téri 
templomból. Prédikál Scholz László gim
náziumi vallástanár. Énekek a Dunántúli 
Énekeskönyvből: 108., 114. és a nemzeti 
himnusz. Karének: Kapi-Králik Jenő:
Ádventi ének. Énekel a Lutheránia- 
Vegyeskar Kapi-Králik Jenő vezényleté
vel. Orgonái: Zalánfy Aladár.

Losonc. A losonci középiskolák 140 
diákja megalakította az Evangélikus 
Diákszövetséget, mely kéthetenként 
ta rtja  gyűléseit.

Budapest-Angyalföld. A Luther-Szö-
vetség és Nőegylet havi szeretetvendég- 
ségét december 1-én rendezte, melyen 
az evangélikus egyházi zenéről Koch 
István tanító előadást, R imár Jenő írás
magyarázatot ta rto tt. Szerepeltek: Sán- 
dorfalvy Sándor és Záhony János he
gedű- és énekszámokkal, Brugger Janka 
és Csatári Dénes szavalataikkal. E lő 
adásra kerü lt a Kívülmaradottak című 
vallásos színdarab 15 szereplővel.

Bük. A gyülekezet december 8-án 
vallásos estet rendezett. A gyülekezet 
lelkésze előadást ta rto tt, szavaltak Rő- 
der Sarolta és Kiss Lajos, énekelt a 
Büki Evangélikus Férfida lkö r Czuppon 
Béla karnagy vezetésével.

Mezőlak. Ádventi vallásos est vo lt 
december 8-án, amelyen igét h irdetett 
Teke Zsigmond pápai hitoktató-lelkész. 
Szavaltak Horváth Rózsi és Márkus 
Julianna ifjúsági tagok; a gyermekkar 
kétszólamú ádventi énekeket adott elő. 
—  December 13-án este „Edélyi-estet“ 
rendezett az ifjúság, amelyen Bácsi Sán
dor pápai lelkész és Teke Zsigmond h it
oktató-lelkész szolgáltak. Ezen az estén 
adta át püspök úr ajándékát Bácsi Sán
dor a 10. gyermekkel megáldott má- 
tyusházi Etényi családnak.
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Nagyacsád. December 8-án ádventi - 
vallásos est vo lt Nagyacsádon, amelyen 
Tóth Sándor missziói lelkész hirdette az 
igét. Szavaltak: Karácsony Teréz, Dá
vid Lenke, Gyenge Irén, Szakács Kál
mán, Buthi Jolán és az iskolás gyer
mekek szavalókórusa. Felolvasást ta r
to tt Nagy Kálmán ifjúsági elnök. — A 
vallásos estet megelőzően alakuló köz
gyűlést ta r to tt az ifjúság.

Ifjúsági té litábor lesz a KIÉ rende
zésében december 17—22-ig Bábony- 
megyeren 17—22 éves földmíves és ipa
ros ifjak  részére.

Evangélikus if ja k  figyelmébe! Aki
legalább öt e lőfizetőt szerez a Harang
szónak, az a Harangszó költségén részt 
vehet egyik té litáboron!

A győri Evangélikus Diákszövetség 
Luther ünnepélyt ta rto tt, a templomban, 
melyen művészi számok keretében „Az 
imádkozó Luther“  címen dr. Sólyom 
Jenő egyetemi tanár ta rto tt előadást. 
Orgonáit és vezényelt Fodor Kálmán 
karnagy. Énekelt a leánydiákok ének
kara. Hegedült Keszthelyi András.

A pápai Evangélikus Nőegylet de
cember hó 15-én szeretetvendégséget 
rendez, melyen m egnyitót mond dr. H u
szár István felügyelő. „M agyar sors az 
oláh világban“ címen ta rt előadást Ma- 
tós Pál szatmárnémeti lelkész. Énekel 
Matósné Lőrinczy Sára és Hegyi Imre. 
Kísér Rózsa János és Szarka György. 
Szaval: Farkas Edit.

Rimaszombatban az ádventi vasárna
pokon vallásos esték vannak, amelye
ken Lovas Kovács András s. lelkész, 
Baráth Károly lelkész, Smid Lehel gimn. 
vallástanár és Járossy Mihály ny. lelkész 
tartanak előadásokat.

Gyula. Ifjúság i Luther Szövetség 
alakult Gyulán, mely karácsonyi vásár
ral egybekötött Erdélyi Estet rendezett. 
Előadást Benczúr László budapesti s. 
lelkész ta rto tt. Bevétel 250 P volt. Az 
egyesület tagja i most karácsonyfa-ün
nepélyre készülnek.

A keresztyén ember és a háború 
(Fegyverfogás) címen, most jelent meg 
Harmati Béla evangélikus lelkész mély
reható tanulmánya. Szerző azt a sokat 
v ita to tt kérdést tagla ljá  részletekbe me
nő alapossággal, hogy a Tiívő ‘keresz
tyén ember foghat-e fegyvert és harcol- 
hat-e? Erre a nagyhorderejű kérdésre 
Luther írásai, az evangélikus h itva llá s i, 
ira tok, főként pedig' az ó- és újszövet
ségi Szentírás alapján megnyugtató fe 
leletet ad. A füzet ára portóval együtt 
14 fillér, amely bélyegben is beküldhető. 
C ím : Harmati Béla evang. lelkész, Ös- 
agárd, u. p. Keszeg, Nógrád megye.

Az orosházi KIÉ férficsoport, amely 
a Népfőiskolát is életre hívta, december 
7-én családi teaestet rendezett a Nép
főiskola javára. Előadást ta rto tt Ben- 
kóczi Dániel esperes. A népfőiskola 
hallgatói szavaltak.

A keszthelyi Gazdasági Akadémia 
Bethlen Gábor Köre december 8-án ád
venti ünnepélyt rendezett, melyen ének
számok, szavalatok keretében előadást 
ta rto tt Dezséry László egyetemi le l
kész.

Az Országos Magyar Protestáns 
Diákszövetség november 30-án ta rto tta  
1940. évi rendes, tisztú jító  közgyűlését, 
melynek során a következő tisz tika rt

választotta meg. Tiszteletbeli elnök: dr. 
Soós Géza, országos elnök: Karig Emil, 
ü. v. elnök: dr. Székely György egyház
társadalmi és ku ltú rá lis  alelnök: Gyar- 
mathy László, belmissziói alelnök: Sal- 
lay Gergely, kü lügyi alelnök: Erdélyi 
Ferenc, szociális alelnök: dr. D. Tóth 
A ttila , pénzügyi alelnök: Széli József 
Imre, fő titká r: P ir i József, főpénztáros: 
dr. Kupa László, főjegyző: Kálmán La 
jos, ellenőr: Zsilli János, ügyész: dr.
Kardos János.

Ű & A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. November 23-án vezette o l

t á r ig  a celldömölki templomban simo- 
nyi Hajas Gyula evangélikus kán to r
tan ító ,. simonyi Hajas Gyula farádi cv. 
igazgató-tanító és Horváth Teréz fia 
Simon Ilonkát, Simon Géza mesteri föld- 
birtokos és Saródy Ilona leányát. Az es- 
ketést M olitórisz János esperes végezte. 
— Minden külön értesítés helyett. — 
Dr. Bélák Imre m. k ir. tiszti főorvos és 
Farkas Aranka leánya Irén és dr. nemes 
Sigmond István főorvos december hó 
10-én ta rto tták  esküvőjüket a veszprémi 
evangélikus templomban.

Halálozás, özv. Ebner Gyuláné, néhai 
Ebner Gyula ra jka i igazg.-tanító özve
gye Pilisen november 28-án, életének 
78. évében, hosszú, béketűréssel viselt 
szenvedés után meghalt. — Abaffy I l
dikó rövid, de súlyos szenvedés után, 
agyhártyagyulladásban december hó 
1-én 22 hónapos korában mennyei 
Atyjához pihenni tért. — özv. Biczó 
imréné szül. Vélsz Gizella, december hó
5-én, életének 88-ik évében elhunyt. — 
Szelényi Endre kölesei (SZatmár vm.) 
evangélikus lelkész, a tiszavidéki egy
házmegye tb. esperese, hosszas bete
geskedés után 58 . éves korában decem
ber 1-én elhunyt. — Feltámadunk!

Ú J  K Ö N Y V E K
D. Kapi Béla: Kegyelem és élet. Két

kötetes, 1000 oldalas diszmű, mely ha
zai egyházunk rangidős püspökének 
igehirdetői szolgálatából nyú jt kereszt
metszetet. A két köte t együttes ára 15 
pengő, amely 3 havi részletben is ‘fize t
hető. Tehetősebb családjaink nem te
hetnek gyönyörűbb könyvajándékot a 
karácsonyfa alá ennél a diszműnél.

Ágostai Hitvallás. Fordíto tta  D. Dr. 
Prőhle Károly egyetemi tanár. Minden 
evangélikus családban o tt a helye en
nek a legfontosabb hitvallási ira tunk
nak. Ára 20 fil lé r  és 4 fillé r portó.

ír já tok  tovább . . . !  Irta  Jakus Imre. 
Megragadó írás. Isten nagyságos dol
gairól a magyar falusi népnek. Hisz- 
szük, hogy ez a kis füzet Isten eszköze 
lesz népünk evangélizációjában. Ára 
40 fillé r.

Szülő és gyermek. Irta  Kuszák István. 
Ezt a könyvet mindenkinek olvasni kell, 
k ire Isten rábízta a legdrágább magyar 
evangélikus kincset, a gyermeket. Ára 
60 fillér.

Ráth Mátyás. Irta  Kuszák. István. Az 
első magyar újságíró evangélikus le l
kész pompásan megírt rövid életrajza. 
Ára 40 fillér.

Zündel Frigyes: Blumhardt János
Kristó f életrajza. Fordította Szerb Anna. 
A karácsonyi vallásos könyvpiac egyik 
legértékesebb darabja ez a könyv, mely 
a mai egyházi megújhodás egyik Isten
adta m egújítójánák nagyhatású élet
rajza. A könyv eredetije németben több 
százezer példányban fogyott el. Magyar 
fordítása Szerb Anna ismert m űfordító 
műve. A könyv bizonnyal hazai talajon 
is áldott szolgálatot végez. A mű má
sodik és harmadik kötete későbben je 
lenik meg. Nagyon melegen hív juk fel 
rá olvasóink figyelmét. Ára karácsonyig 
3.90 P. Bolti ára 4.60 P lesz. Aki kará
csonyig mind a három kötetre előfizet 
összesen 9.60 pengőért kapja. Megren
delhető a fo rd ító  címén: Szerb Anna 
Siófok, vagy a 44.940 számú csekklapon.

Uj magyar evangéliumi zene. „K risztus Urunk
nak á ldo tt születésén" című közkedvelt, ritm ikus 
magyar korái kétszólam u gyermekkari feldolgozá
sát bocsáto tta közre K api-K rálik Jenő e k iad
vány legújabb számában. Ügylátszik, szívügye ez 
a dallam! Feldolgozta már háromszólamú gyer
m ekkarra, egy évvel ezelőtt pompás vegyeskari 
megoldását ad ta  és most kísérettel ellá tva  két- 
szólamú gyerm ekkarra komponálta meg. Ez új mü
vével kapcsolatban ismét azt m ondhatjuk, hogy 
minden kompozíciója drága ajándék a mi magyar 
evangélikus egyházunknak, amely egyházban a 
művészi zene a megújhodás mámoros örömével 
kell, hogy zendüljön mindenfelé a templomi kó
rusokon. Ez a kórusmü is a maga gyermeki egy
szerűsége m ellett a mai hangszerelés izgatóan é r
dekes harm óniáival — amely harmóniák Kapi- 
Králik Jenő legdisszonánsabb akkordjaiban is pu
hán simuló b á jja l zendülnek, — öröme lesz a 
templomi kórusoknak. De talán nem is abban van 
ennek a műnek a legnagyobb értéke, hogy nagyon 
szegény m agyar evang. gyermekkari irodalm unkat 
te tte  gazdagabbá vele, hanem hogy olyan zenét 
írjt ebben a műben, amely alkalmas a házi m uzsi
kálásra. Amely háznál zongora, vagy harmonium 
van, a család tag ja i alsó és felső énekszólam ra 
osztva, igen könnyen m egtanulhatják és nemes 
szórakozásképpen énekelhetik. Ez hiányzik a mi 
evangélikus családi otthonainkból: a többszólamú 
énekkel való szórakozás. Indítsa meg ez a hálás 
Králik-m ü, am elynek kiadója a Luthcr-Társaság, 
Budapest, V III. Üllői-út 24. Fodor Kálmán.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK• *
A. P.-né, Dunaszerdahely és J. T. 

Szarvas. A kü ldö tt bélyegeket köszön
jük. — Takács Elza, Gyékényes. A Szé
kelyfö ld i Misszió Lelkészi Hivatalánál 
jelentse be szándékát. Cím: Ev. Lelké
szi H ivatal Sépsiszentgyörgy, Várady 
József u. 20. A Harangszót ú j címére 
küldjük. —  Bödecs Lajosné Beled. L i
turg ikus könyvecskét nem érdemes 
utánvéttel küldeni, mert az utánvét 90 
fillér. Nagybetűs biblia 7 és 9 pengő, 
kisénekeskönyv 4.80 és 6.80 pengőbe 
kerül. Ehhez jön  24 fillé r portó. Az 
összeget előre tessék beküldeni.

M A G Y A R  G A Z D A
Terményárak: Búza 23.55, rozs 19.55, 

árpa 20—26.50, zab 21.80, tengeri 16.80 
pengő métermázsánként.

Sertésárak: la uradalmi 160, Ila ura
dalmi 154, la szedett 152, Ila szedett 
148, Illa  szedett 142, la öregsertés 145, 
Ila öregsertés 142, angol tőkesertés 152, 
la angol sonkasüldő 152, Ila szedett 142 
fillé r k ilónkénti élősúlyban,
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A HARANGSZÓ íulafdonái TcépexÖ
*  győri B llI lO S S -N fY O N tD / i  elsőrangú felszerelésé- 

nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít u ja ú g o t ,  
¥  K ö n y v e t ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t

HARANGSZÓ PERSELYE.

A k«\ etkezö adományok folytak b e :
•

Özv. Tóth Lajosné Győr, Horváth 
Pál Bakouybánk, Földesi Lajos Nagy- 
simonyi, Takács Sándor Kőszeg, özv. 
Lacsny Dezsőné Győr, Takács Mihály 
Tapolca, Gulyás Nándorné Nagykanizsa, 
Buchhaas Mária Sopron, özv. Mester- 
házy Elekné Ostffyasszonyfa, Kaposi 
Károly Budapest, Kovács Mihály Győr, 
Trogmayer Károly Győr, Sümeghy 
Gyula Celldömölk, özv. Orosz Lajosné 
Tét, Gulyás Lajos Ujmalomsok 32—32 
fillér. — özv. Németh Mihályné Börcs 
36 fillér. — Tóth Ernő Nemeskér 34 
fillér. — Varga Mihály Töltéstava 38 
fillér. — Kiss Erzsébet Alcsut, Somogyi 
Mária Alsóság, Ments Sámuel Nemes- 
ládony, Györkös István Celldömölk, 
Kalma Pál Sopron, Bertók Pál Técső, 
özv. Szalóky Aladárné, Rozsnyói József 
Zalaegerszeg, Szever József Nagykani
zsa 40—40 fillér. — Horváth Ilona ő ri- 
szentpéter, Sigray Istvánné Szigetszent- 
miklós, Tarassy Lajos Jolsva, Loós Jó
zsef Nagykanizsa 50—50 fillér. — Dr. 
Vukán Jenő Budapest 52 fillér. — Nagy 
Lidia Farád 54 fillér. — Gyarmathy 
László Győr, Erdős Sándor Sopronné- 
meti, Szarka János Balatonfüzfő, Ta
kács János Szombathely, Dániel M. Sán
dor Debrecen, Szakács József Szombat- A 
hely, Valacnovics Pál Kaposvár, Tóth 
Sarolta Újpest, dr. Barcza Béla Zala
egerszeg, Belopetoczky Mária Rákos
palota, Németh János Budapest, id. Hor
váth Sándor Mersevat, Buchta János 
Ózd, Németh Samu Hegyfalu, Lemle 
Béla Bonyhád, Nagyszebeni Rudolfné 
Pécs, Kovács Dénes Kőszeg, Nádassy 
Kálmán Budapest, Varga Béla Győr, 
Mód József Zalaegerszeg, Jantsovics 
Nelli Szarvas, Paskó Ernőné Ózd, Sza- 
nyi István Szombathely, özv. Horváth 
Sándorné Sopron, Sebestyén Samu Sop- 
ronbánfalva, özv. Pri'bay Ferencné Dom
bóvár, Lőczy Ferencné Pécs, Sári Sá- 
muelné Győr, Horváth Miklós Győr, 
özv. Gyurácz Istvánné Rábamolnári, 
Mojsisovich Natália Budapest, Luppa 
Mária Losonc, Tóth Sándor Aszód, 
Kárpáti Paula Baja, Sarkadi Ida Nagy- 
alásony, Dobronyovszky Gyuláné Al- 
berti-Irsa, Juhász Józsefné Rákosligét 
60—60 fillér.

PÁLYÁZAT.
A penci evangélikus egyházközség 

keres helyettes tanítói állásra evangé
likus kántortanítót. Fizetés 100 P és la
kás. Az állás azonnal elfoglalandó. Va
lamit tótul tudók előnyben. Pályázatok 
Evangélikus lelkész! hivatal Csővár, up. 
Ácsa, Pest m. küldendők. 1—1

Olvasóinknak le g jo b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ' ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

6 -8

„BÉTHEL“ Díakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o tt
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

18—26

A vadosfai lelkészi hivatal keres 
sürgősen gyórói törpeiskolájához he
lyettes tanítót vagy tanítónőt. Az á l
lást azonnal el kell foglalni. 1— 1

Elcserélném Pozsonyligetfaluban levő 
2 szoba-konyhás 147 négyszögöles ker
tes házamat valakivel Magyarországon. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóban. 
________________________________1—2

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 

segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 
díjtételét, ■ ^

A  tagok érdekeit a JÓLÉTI EGYESÜLET  
gondos figyelemmel segíti elő.

Evangélikus egyházát támogatja mindenki, 
aki a JÓLÉTI EGYEaSÜLETET felkarolja.

H ívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét 
a Jóiéit BgyesűlAe.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u.
8— 10 (Ev. bérház.) Telefon . 186-382, valamint 
a kerületi fiókok : Békéscsaba, Debrecen. Érsek
újvár, Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szom
bathely. Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk meg 
feleló javadalmazással tagszerzóket. hölgyeket is

Alulírott szerkesztésében és kiadá
sában megrendelhetők:
1. Karácsonyesti gyermekistentiszteletre 

versek, elmondja 22 gyermek. — Ára 
30 fillér. 22 pld. 2 P.

2. Éneklő egyház. Ádventi és karácsonyi 
vallásos estére a lelkész olvasta igék
kel és a gyülekezet feleletéül szolgáló 
egyházi és vallásos népdalokkal. Ára 
30 fillér. Bizományba 10 példánytól 
á 20 fillér.

3. Istentiszteleti Napló, 168 istentiszteleti 
bejegyzésre. 1.50 P.

4. Bevételi és kiadási kis napló. 30 fillé r.
5. Kis Énekeskönyv, párhuzamosan ma

gyarul és németül. 50 fillér.
6. Vallástan, összes I—VI. elemi o. val

lásanyaga egyben, 207 oldal művészi 
képekkel. 2.80 P. Különfűzve I—IV., 
vagy V—VI. o. á 1.20 P. — Német 
Religionslehre, Stráner fordítása, 131 
oldal, képekkel, az iskolába bevezetés 
esetén 1 P.

7. Magyarbóly s f iiiá i története. 188 o l
dal, 50 képpel. 5 P. Iskolai könyvtárak 
részére 4 P.

8. Luther levele és zsoltármagyarázata 
Mária magyar királynéhoz. 20 fillé r.

Üj címem:
VÉRTESI ZOLTÁN

1—2 ny, ev. lelkész Pécs, Rét-u. 45,

PÁLYÁZAT.
A kisperlászi evangélikus leányegy

ház lemondás folytán megüresedett 
kántortanítói állását ideiglenesen kise
gítő női erővel kívánja betölteni, egye
lőre a tanév végéig. A szlovák nyelv bí
rása kívánatos, de nem feltétel. Jelent
kezéseket e hó 22-ig elfogad az Evan
gélikus Lelkészi Hivatal, Süvete, up. 
Gice. (Gömör m.) 1—1

V I R Á M T ,
Ü O S Z f R I J T
legolcsóbban

STIXNÉ461
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a »Harangszó’ -ra 
hivatkozik, 10%  engedményt kapl

Lelkészi család keres két iskolás 
gyermeke mellé szép német kiejtéssel 
beszélő intelligens leányt. Aki megértő, 
meleg otthont keres, jelentkezzék. Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal
ban megtudható. 1—2

S a jó t  k é s z itm é n y ii ú t itá s k á k , n ő i-  
ta s k á k , p é n z tá rc á k , le v é ltá rc á k ,a k ta  

-  és is k o la tá s k á k  s tb . a  le g n a g y o b b  
A választékban és a  le g o lc s ó b b  árban

v i U T H - n á l
Győr, Baross-úl 2.

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra h ivatkozva 5 %  kedvezm ényt kap.

A sárszentmiklósi evangélikus egy
házközség pályázatot hirdet kétéves ka
tonai szolgálatra behivott kántortanító
jának helyettesítésére. Javadalom tö r
vényes.- Pályázati határidő 21 nap. Cím: 
Evangélikus Lelkészi Hivatal Sárszent- 
mikjós. 1—1

Szappan, fésű , k ö ln iv íz , parfőm
es borotválkozó eszközök nagy választékban, 

. legolcsóub napi 'áron kaphatók az

^Erzsébet“ drogériában
G y ő r ,  Kazinczi-utca 1.
Aki c  hirdetési fe lm uta tja , vásárlásnál 
3  százalék engedményben részesül I
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Karácsony! könnyek. )
„Ne fé lj, mert megváltotta

lak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!“ Ézs. 43, lb.

A könnycsepp csodálatos csiszo
lású varázstükör. A belétekintőnek 
nem külső, hanem belső arcát adja 
vissza. Ez magyarázza, hogy a 
könnycseppen át másnak látom 
magamat, a körülöttem mozgó 
embereket, az Istent, az egész éle
tet. Mindezeknek külső arcvoná
saihoz szoktam hozzá, de a könny
csepp tükrében magamnak és má
soknak is a belső arcát látom meg. 
Éppen azért a könnycsepp tükör
játékára szükségünk van. Nem is 
közömbös, hogy van-e könnyünk, 
vagy nincsen.

Könnyemen át megértem kará
csony ünnepét. Rajta keresztül 
nemcsak a gyermek Jézust látom, 
amint mosolygó gyermekszemével 
rámtekint, hanem meglátom a 
küzdő és a kereszten meghaló 
Krisztust is. Látom az Istent, amint 
engem keres, és látom magamat, 
amint kezemben tartva öszetört 
lelkemet, kétségbeesve keresem az 
Istent. Karácsonyt könnyeimen ke
resztül értem meg igazán.

Karácsony ünnepén gondoljunk 
a karácsonyi könnyekre és pedig 
az e lfo g y  h a ta t la n  könnyekre.

Vannak e l f o g y h a ta t la n  ka rá cso 
n y i k ö n n y e k .

Karácsony az örömszerzés, az 
összedobbanó szívek ünnepe. Ilyen
kor érzékenyebb a lélek. Ügy ér
zi, hogy neki is joga van a bol

*) Részlet D. Kapi Béla: „Kegyelem 
és élet" c. most megjelent könyvéből.

dogsághoz. Szívébe hasít a vesz
teség, a szomorúság, a szegénység, 
a mellőzöttség. Sok ember áll ke
ményen összecsukott szájjal a ka
rácsonyfa alatt. Szemében perzselő 
könny ég, szívét nehéz fájdalom 
tépi. Torkát elszorítja a keserűség. 
Áll keményen, mozdulatlanul. Ta
lán nem is karácsonyfa alatt áll.

Karácsony ünnepén gondolj a 
karácsonyfa-nélküli emberekre. 
Azokra a lázongókra, elégedetle
nekre, kikre senki se gondolt, kik
nek senki se adott ajándékot. A 
gond keresztje alatt görnyedő, ál
lástalan, kenyértelen, beteg, kive
tett emberekre, a szeretet gondos
kodásából kiesett, elhagyott gyer
mekekre, kik a nagy örömszerzés
ből kimaradtak.

Sok elrontott, boldogtalan életű 
ember van, kiket a szeretet ünne
pe elprédált értékeire emlékeztet. 
Lelkűkben gyűlölet tombol. Jóvá
tehetetlen cselekedetük árnyéka 
kíséri őket. Kereszthordozó szo
morú menet bontakozik szemeink 
elé. Az örömtelen betegek, az el
veszett leányok, a tékozló fiúk 
feketeruhás serege. Ravatalos ház
ba pillant szemünk. Karácsonyi 
ének helyett halotti zsolozsma me
lódiája zeng felénk. Ajándékkal 
megrakott asztal helyett szemfe
déllel letakart koporsót látunk. 
Karácsonyfa-gyertya helyett vir
rasztó ravatal-gyertyák lobognak.

Ezeknek a kifosztott-lelkű, sze
rencsétlen embereknek karácsonyi 
tragédiája abban rejlik, hogy zú
golódva bírálgatják Krisztust, de

annak csak külső vonásait látják, 
belső lényege ismeretlen előttük.

Pedig karácsony könnycseppjén 
át azt a Krisztust kell meglátniok, 
ki Isten örömszerző szavával kö
zeledik hozzájuk: ne félj, én ne
veden szólítlak!

A névenszólítás azt jelenti, hogy 
Isten személyes viszonyba lép ve
lünk. A karácsonyi izenet Így szól: 
Ma született n é k te k  a Megtartó! 
Isten azért küldi el Jézust, hogy 
végigmenjen életútunkon. Meg
szólít, mint megszólította Zakeust: 
ma nékem a te házadnál kell la
koznom, amint megszólította Pé
tert: mielőtt a kakas megszólalna, 
háromszor megtagadsz engem, 
amint megszólította Mária-Mag- 
dalénát: kit keresel? Karácsony 
minden embernek biztosított szent 
boldogsága abban áll, hogy Krisz
tus születése ünnepén Isten őt ne
vén szólítja és közli vele azt a 
nagy örömhírt, hogy Jézust az ő 
megtartására földre küldte.

Ez a névenszólítás Isten törődé
se veled. Előtte nem vagy isme
retlen, névtelen senki. Tudja ró
lad, hogy vagy és hogy ki vagy. 
Életed ismeretes előtte, tudja, 
hogy eddig mi történt veled. Is
meri gondodat, szenvedésedet, be
tegségedet, gyöngeségedet. Min
dent tud rólad, szíved, lelked, éle
ted előtte egészen ismeretes.

Ez a névenszólítás erő-közlés. 
Az erő-közlés éppen abban rejlik, 
hogy Isten lehetővé teszi Jézus
sal való személyes közösségedet. 
Valósággá válik az apostol kije-
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ged Jézushoz vezetnek. Szivár
ványt támaszt könnyeidből. El
csendesítő életbölcseségre tanít. 
Szegény vagy, de megnyitja lelki 
gazdagságod forrását. Nincs va- 
gyonod, de van Krisztusod. Sok 
a fájdalmad, de van vigasztalód. 
Sokat veszítettél, de mindent meg
nyerhetsz. Sötétségből feléd tátong 
a halál rémülete, de égi-fényben 
feltárul előtted az örökélet kapuja.

Engedd, hogy Isten karácsony 
ünnepén letörölje elfogyhatatlan 
karácsonyi könnyeidet!

Karácsonyi üzenetek.

Nem v a g y o k  egyedül!
János ev. 16 :3 2 . ,,De nem vagyo k  

egyedü l, m e rt az A ty a  velem  v a n !“

Egyedül!... Rettenetes súlya van en
nek a szónak! Elbírhatatlan terhe alatt 
erős, óriás emberek roppantak már ösz- 
sze . . .  Éppen ezért nem is lehet emberi 
életet élni — egyedül! „Nem jó az em
bernek egyedül lenni!“ — hangzik az 
Isten szeretetének könyörülő szava mind
já rt a teremtés hajnalán. „J.aj az egye- 
dülvalóknak!“ —- k iá lt fel a Biblia Prédi
kátora, és mindnyájan érezzük, hogy 
igaza van. Egyedül!.... A társtalan ma
gányban, a szívszorító árvaságban szüle
tik  meg a fájdalmas sóhajtás: A halál 
napja jobb a születés napjánál!... Jobb 
nem születni!

De milyen embert összetörő súlya van 
ennek a szónak szent karácsony estéjén! 
Ilyenkor felfokozódik a társtalanság ros-

kasztó terhe. A nagy csendesség úgy 
megüli ilyenkor a magányos, árva lelket, 
mint az őszi köd a virágtalan, hervadó 
mezőt. A karácsonyest magányosságában 
könnyek teremnek s ezek nyomán „kél 
és száll a szív viharja, mint a tenger 
vésze!“ Karácsonykor is egyedül!... Ez 
a legnagyobb árvaság.

Hiszen ezen az ünnepen közelebb hú
zódnak egymáshoz az emberek. Haza
térnek a messze idegenbe szakadt csa
ládtagok, ha mindjárt csak néhány el
siető ünnepi órára is. Dunántúl sommás
munkásai kora tavasszal azzal a kikötés
sel szegődnek el a harmadik vármegyé
be, hogy legkésőbb karácsonyra haza- 

, érkezhetnek. A téli éjszakában hosszú 
| vonatok kanyarognak ilyenkor hazafelé 

siető utasokkal, mert karácsonykor nem 
mer az ember egyedül maradni. A szent 
estén a magány még elviselhetetlenebb, 
az árvaság könnye még égetőbb, a csen
desség még lélekölőbb. Jaj az egyedül- 
valónak!. . .  Kétszeresen jaj, karácsony
kor! . . .

Ilyen társtalan magányban élnek evan
gélikus anyaszentegyházunk szórvány
hívei a zalai misszió és a székelyföldi 
misszió közé vetett nagysugarú földön 
— egyedül! Egy . . .  kettő . . .  tíz . . .  
húsz . . .  lélek . . .  elszórt majorok cseléd
házaiban, behavazott tanyák nagy ke- 
mencés szobáiban, városok szegényes, 
vagy úri lakásaiban — gondokkal, vagy 
gondok nélkül — de mindig csak egye
d ü l!. . .  Karácsonykor is egyedül!

Pedig a testi árvasághoz egy még go
noszabb, még gyötrőbb árvaság is járul: 
a lelki egyedüllét, amikor a szívünket 
nem érti meg senki, senkisem! Amikor 
emberek élnek körülöttünk és mégis 
egyedül vagyunk! Ismerős az arc, a név, 
a ház, ismerős az egész család, az egész 
falu, a tanya-bokor, d e ... más hitet val
lanak, más éneket mondanak, más imád
ság szólal meg ajkukon, más látásokért

lentése: nem én élek immár, ha
nem él bennem a Krisztus. Bol
dogsággá válik Krisztus szava: te 
bennem lakozol és én benned! Ez 
az erő-közlés az igében és a szent
ségben történik. Hogy hogyan, az 
csodálatos misztikus valóság és 
komoly, szent bizonyosság.

A névenszólítás megtartást je
lent» A szentige ezt az igazságot 
így fejezi ki: „Mikor vizen mégy 
át, én veled vagyok, és ha folyó
kon, azok el nem borítanak; ha 
tűzben jársz, nein égsz meg és a 
láng meg nem perzsel téged!“ In
dokolása mind ennek: Én vagyok 
az Ür! Karácsony boldog izenete: 
Isten azért küldi földre az Ő Szent 
Fiát, hogy szenvedésben, kísértés
ben, küzdelemben és csalódásban 
megtartson. Sebesen zúgó vizeken 
kell átgázolnod? Van Megtartód! 
Lángok közt kell szenvedned? 
Van Megtartód! Nem pusztulsz el 
a legnehezebb megpróbáltatásban 
sem, ha Megtartódnak elfogadod 
Jézust.

Karácsony ünnepén neveden szó
lít az Ür. Megváltásodat előkészí
tette, Jézust érted és hozzád el
küldi. Most azután nevedet kiejti 
halkan, majd hangosan kiáltja: 
jöjj, a megváltás el van készítve 
számodra! Megmagyarázza köny- 
nyeidet. Megérteti, hogy még a 
gond, a fájdalom, a koporsó is 
karácsonyi örömszerző, ha kiérzed 
belőlük Isten hívását, mellyel té-

E ljö tt a  J é zu s k a .
— Elbeszélés. —

írta: Szende Ernő.

A hét utolsó napja volt.
Déltáján könnyű cséza állt meg az 

ónyi híd mellett s egy bundakabátos 
ember ugrott le a kocsiról. Odalépett 
az emberekhez.

— Jónapot, emberek!
Azok illendően fogadták a köszöntést.
—'• Adjon Isten!
Kis János külön is megszólalt.
— Ebben a hidegben is k ijö tt a mér

nök úr?
A mérnök jókedvűen nézett az embe

rekre.
— Kijöttem. Nem akartam, hogy be

gyalogoljanak a városba. Két nap óta 
erős a hideg. Hát inkább kikocsiztam, 
hogy - it t  adjam ki a heti keresetüket. 
Így hamarább hazaérnek.

— Az már igaz. Köszönjük szépen.
— Szívesen megteszem máskor is.
— Hogy állunk a híddal?
— Két hét alatt elkészülünk vele.
A mérnök felment a hídra s körül

nézett.
— Látom, jó munkát végeztek.' Csak 

még ezt a csavart kell jobban megszorí
tani, hogy a tartógerendát jó l megszo

rítsa. Aztán mehetnek is haza. Mára fe
jezzék be a munkát.

Kis maga ajánlkozott fel.
— Megcsinálom azt magam, mérnök 

úr. A társaim messzebb mennek, mint 
én. Ők a faluban laknak, én meg jóval 
innen. Csak egy ugrás az egész.

— Ez szép magától, János. Hát akkor 
fizetek.

Sorra kifizette az embereket. Aztán 
elköszönt, felült a kocsira és elhajtatott.

Az emberek is összeszedelőzködtek. 
Lekezeltek Jánossal, a tarisznyájukat 
vállukra dobták s elmentek.

Kis János magára maradt. Egy tekin
tetet vetett a társai után. Aztán elővette 
a pénzét és megolvasta. Kerek harminc 
pengő volt csupa tízes bankókban. Bol
dog mosoly szaladt át az arcán és szíve 
édes melegséggel te lt meg.

—- Hála Isten, lesz már karácsonyfája 
a kis Juliskának. Kerül ebből egy ba
bára, meg egy meleg kendőre. De most 
hozzáfogok a dologhoz, aztán iparkodom 
én is haza.

Levette fejéről a bőrsapkáját, annak 
a bélése alá csúsztatta a pénzt. Aztán jó l 
a fejére húzta és munkához fogott.

A csavar, amit meg kellett szorítania, 
a híd közepén keresztben átfutó tartó
gerenda végén volt. A csavart alul kel
lett megforgatni. Lekuksölt, a híd alá 
nézett, a csavarkulcsot ráillesztette és

forgatni kezdte. De valahogy nem jól 
ment. Még jobban nekihajolt a felső
testével, hogy jobban hozzáférjen. S ek
kor megtörtént a baj.

Az egyik létra megcsúszott, hátra
szaladt, ő meg bukfencet vetve zuhant 
lefelé. A jégkéreg nem volt még vastag, 
hát beszakadt s az ember elmerült a 
vízben.

De nyomban felbukott. A víz válláig 
ért. öklével zúzta be a jeget és a part 
felé igyekezett.

Mikor felmászott a partra, végig
nézett magán.

A víz csak úgy csurgóit róla és tenye
rével kezdte magáról lesimogatni a v i
zet, a szilánkokat.

Hirtelen a fejéhez kapott.
A sapka nem volt a fején. Ijedten 

kiá lto tt fel.
— Istenem! A pénzem!
Belebámult a vízbe. Majd hirtelen el

határozással belegázolt. Ide-oda topo
gott, hátha rálép a sapkára? Többször 
le is bukott s a kezével tapogatódzott. 
De a sapkát nem találta.

Egész teste megrándult. A jeges víz 
belemarkolt a testébe. Hasogató fájda
lom nyilait a húsába. A fogai össze
koccantak, ajka mozgott, de hang nem 
tö rt azon elő. Kibotorkált a vízből. Fel
mászott valahogy a partra. Aztán meg
fordult. Nézte a vizet. A szeméből ki-
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lobog a lelkűk, más, egészen más a 
belső lelki világuk. Közelemben élnek, 
de a lelkünk között mégis nagy közbe- 
vettetés van . . .  Szomszédok va
gyunk, mégis mérhetetlen tá
volságok és mélységek szaka- 
dékos világa áll közibénk. Hát 
nem az a legnagyobb árvaság, 
amikor egyedül állsz evangéli
kus keresztyén hiteddel!?...

Mégis, ne zúgolódj, még- 
csak ne is panaszkodj emiatt!
Tudod-e, hogy az árvaság útja 
a Jézus útja s aki ebben a 
világban ‘az ö  követője akar 
lenni, annak mindig az árvaság 
nehéz útját kell megjárni. Tudd 
meg, hogy sehol sem lehetsz 
Krisztust követő evangélikus, ha 
nem mered, vagy nem akarod 
vállalni az árvaság ntagányos, 
töretlen útját, de hazafelé vivő 
útját.

Szórványban lakó evangéli
kus Testvérem, a magad kará
csonyi árvaságán szomorkodva, 
gondolj a Jézus árvaságára..
Egyedül vagy?... Vedd eszed
be,. milyen egyedül volt a mi 
Urunk és Királyunk, a Jézus 
Krisztus! Milyen árva és egye- 
dülvaló volt már születésekor. 
Betlehemben senki sem várja és 
senki be nem fogadja. Az övéi 
közé jött, de embereknél hiába 
kért bebocsáttatást, csak a bar
mok istállójában talált helyet.
Emberek szava kikergeti az 
idegen világba: Nincs he ly !...
Később is milyen szomorúan 
mondja: „A rókáknak barlang
juk  van és az égi madaraknak 
fészkük, de az ember Fiának 
nincs hova fejét lehajtani!“ . . .
Van-e ilyen árvaság a te árva
ságod?. .. Választott emberei, 
a tanítványok sem értik meg

a lelke igazságait. A veszedelem óráin 
meg minden esküdözésük ellenére is úgy 
szétrebbennek, mint a madárcsapat, ha

Böröczki: Karácsony.
A jánljuk  a H aran gszó  új le v e lező la p ja it .

puska dörren a közelükben . . .  Szórvány
ban élő Testvérem, van-e ilyen árvaság 
a te karácsonyi árvaságod!?... Volt-e 

valaha is kitaszítottabb, árvább, 
egyedülvalóbb, meg nem értet
tebb lelke ennek az átokverte 
földnek — mint Jézus volt az 
idők teljességében!?

...És látod, ez a legnagyobb 
árva mégis így k iá lt fel: „Nem 
vagyok egyedül, mert az Atya 
velem van!“ . . .  Jézus árvaságát 
összetöri az Isten jelenléte! Le
hull válláról az elbírhatatlan 
teher. Hogyan is lehetne egye
dül az, akit meglátogat az Isten, 
akivel együttlakozik az Isten? 
Egymagában is nem jelent-e 
győzelmes többséget az, akinél 
szállást vesz az Ü r!?...

Látod, így oldódik meg a te 
karácsonyi árvaságod is. Nem 
élhetsz olyan eldugott szór
ványban, ahova el ne szállná
nak a karácsonyi örömüzenet
tel a betlehemi angyalok. Nem 
lehetsz olyan névtelen senki, 
akit ne keresne ezen az éjsza
kán az Isten üdvözítő kegyel
me. Árva szívedet nem veheti 
körül olyan ellenséges ember
gyűrű, amely megronthatná a 
te igazi karácsonyodat. Az ün
nepi földi része lehet kopot- 
tab, egyszerűbb, társtalanabb, 
de az ünnep ajándéka teljeség
gel a tied lehet — ha kitárod 
előtte árva szívedet. A kará
csony igazi ajándéka pedig 
nem más, mint az elveszett em
bert kereső, földre szállt Isten, 
a mi Urunk, a Jézus Krisztus... 
Ki tilthatna el tégedet ötőle?

Egyedül! Hát még mindig 
kínoz ez a szívszorító, rettene
tes szó?__  Hát még a nagy
csendességben sem hallod az ő

buggyant a könny s reszkető ajkán most 
felsírt a panasz.

— Juliskám, kicsi Juliskám, nem lesz 
már se karácsonyfád, se babád és édes 
feleségem, neked se meleg kendőd . . .

Két nedves öklét nekinyomta a sze
mének s úgy állt o tt mozdulatlanul, mint 
a vihartépte csupasz fatörzs.

A nedves ruha kezdett ráfagyni a 
testére. Ez észretérítette. Felment a híd
ra, cókmókját beletette a tarisznyájába, 
nyakába akasztotta és elindult. A ruha 
csak úgy zörgött rajta. Alig bírt járni. 
Csak úgy szédelgett a nagy erőlködés
től. De csak ment, bukdácsolt előre. Mire 
hazaért, alig volt jártányi ereje. A konyha
ajtót még benyomta, de ott aztán már 
úgy esett be.

S a szent este előtti nap már ott 
domborodott felette a sírhalom . . .

*
Szomorú nap virradt özvegy Kis Já- 

nosnéra és az alig hároméves Juliskára.
Szegény kislány! M it tudta, mi az, 

hogy apját tegnap kivitték a temetőbe. 
Inkább azon csodálkozott, hogy annyi 
nép volt ott és oly sok néni és bácsi sírt 
az anyjával.

Most se értette, miért ül egész nap 
anyja az asztal mellett s folyton sír 
és nem igen felel az ő kérdéseire. Pedig 
de sokszor kérdezte ma már, mit hoz

este a Jézuska? De anyja erre sem fe
lelt, csak még jobban sírt. Végre is meg
unta a folytonos kérdezgetést, előszedte 
játékait.

Beesteledett.
Harangoztak. A falu népe a templom

ba sietett, hogy megünnepelje a Meg
váltó születését.

Kisné lámpát gyújtott.
Juliska egyszer csak felfigyelt. Csi

lingelőst hallott. Azután éneket.
Valamelyik szomszéd ház ablaka alatt 

énekeltek.
Ez újra eszébe juttatta a kis Jézus

kát. Odament az anyjához és belekapasz
kodott a szoknyájába.

— Édesanyám, mikor jön be hozzánk 
a Jézuska.

Szegény asszony, ugyan mit felelhe
tett volna a kislány szavára? Szólni nem 
tudott, hát csak sírt tovább.

A kislány oda dugta anyja ölébe a 
fejét és felsírt.

— Édesanyám, te már nem szeretsz 
engem?

Az asszony az ölébe kapta a gyerme
ket s magához szorította.

Juliska fejét az anyja keblére fek
tette. Átölelte a nyakát és úgy gü
gyögte:

— Én is szeretlek édesanyám, meg 
édesapámat is szeretem, ö  mondta, hogy 
szeressem a kis Jézuskát s akkor hoz

nekem babát. Én nagyon szeretem a 
Jézuskát, hát mikor jön el? Hiszen már 
este van.

Az anya vadul szorította magához a 
gyermeket, aki ártatlan szavaival csak 
tépte, szaggatta az ő sajgó sebét. Nem 
bírt már uralkodni fájdalmán és szinte 
sikoltva törtek elő száján a szavak.

— Apád elment! Örökre elment! 
Hozzánk a Jézuska soha többé már be 
nem tér!

Azzal ráborult a kislányra s hangosan 
felsírt.

Észre sem vette, hogy az ajtó halkan 
kinyílt s azon a lelkész lépett be a fele
ségével. Egy kosár volt a kezében. Azt 
letette a földre. A felesége meg egy 
karácsonyfát tartott a kezében. Csende
sen megálltak s nézték a szenvedő 
anyát, meg a gyermekét.

A lelkész belenyúlt a zsebébe.
Halk csilingelés hallatszott.
Juliska felnézett az anyjára.
— Édesanyám! Csengettek! Jön a Jé

zuska!
Az asszony fel se emelte a fejét.
— Ide nem tér be a Jézuska.
A lelkész csendesen megszólalt.
— A kis Jézuska ide is betér!
A kislány hirtelen megfordult. Az 

asszony is felnézett.
— Ide betér a Jézuska?
— Igen, bel Sőt már az ajtó előtt
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biztatását, hozzád kéredzkedő testvéri 
szavát: „ímé az ajtó előtt állok és zör
getek! Ha valaki meghallja az én szó
mat és megnyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz!“

. . .  És ha az Isten velünk, kicsoda el
lenünk?... Senki sincsen! Bizonyára sen
k i sincsen!

Kitárom előtted szívem,
Óh jöjj, légy vendégem nekem,
Udv és élet forrása vagy,
Erőt, békességet Te adj.
Ha gond és bánat porba von,
Óh térj be hozzám, Jézusom!

Most már nem vagyok, most már nem 
lehetek egyedül!

áll! És csak azt várja, hogy a maga 
szíve is megnyíljék s akkor már be is 
lép. Látom, a kislány szíve már tárva, 
nyitva vár.

Az asszony fájdalmasan nézett gyer
mekére.

— Szegényke, napok óta csak azt 
várja.

— Akkor már csak a maga-szívét kell 
megnyitnia és csillagfényes lesz a szoba.

Juliska valamit észrevett a tisztelen- 
dőné asszony kezében. Lesurrant az any
ja öléből s odaszaladt. Örömmel kiá lto tt

— Istenem! Egy karácsonyfa!
A tisztelendőné asszony megcirógatta 

Juliska arcát.
— Igen, egy kis karácsonyfa. A Jé

zuska küldte. S nézd csak, Juliska, meny
nyi mindent küldött még ebben a ko
sárban!

Mind a ketten a kosár fölé hajoltak.
Juliska belenyúlt s valamit kihúzott. 

Nagyot nézett. Aztán boldogan rohant 
az anyjához.

— Nézd, édesanyám! Egy baba! Igazi 
alvó baba! Látod, ha lefektetem, alszik! 
Ha felveszem, kinyitja  a szemét! Óh de 
szép! Ugye, ezt nekem küldte a Jézuska?

A lelkész felvette a gyermeket.
— A babát édesapád küldte. Megkérte 

Jézuskát, hogy hozza el neked. De Jé
zuska most nem ért rá ide eljönni, mert 
igen sok helyre kell mennie. Hát oda
adta nekünk, hogy mi hozzuk el neked.

Szórványban lakó evangélikus Test
vérem, karácsony szent estéjén így gon
dol reád és így imádkozik veled együtt 
istenáldotta ünneplésedért

Nagy Miklós 
zalaegerszegi lelkész.

*

V elem  van  édesanyám !
Nem vagy egyedül! Karácsonykor 

sem! Lelki édesanyádnak gondoskodó 
szeretete keres és utánad megy. Nem 
hagy egyedül, hanem minden tőle telhe
tőt megtesz, hogy érezd téged kereső 
és rajtad csüngő tekintétét. Üzen néked: 
Karácsony van s feléd száll evangélikus

De sok mást is küldött. Kérd csak meg 
a nénit, mutassa meg. Meg a karácsony
fát is díszítsétek fel. Hát eredj kis
lányom.

Homlokon csókolta s letette a földre.
Juliska odament a nénihez. Az fogta 

a kosarat, odavitte az asztalhoz, rátette 
a kis fát, ami egy virágcserépben állt 
s aztán megszólalt.

— Juliskám, te szedd ki a kosárból 
egyenkint, ami benne van s adogasd ne
kem. Én meg felaggatom a fára. Jó lesz?

Juliska szeme csak úgy ragyogott.
— Jaj, de jó lesz!
— Hát akkor fogjunk hozzá.
Míg ők a fát díszítették s kirakták 

a sok jó ajándékot, az alatt a lelkész 
az egyik sarokba vonta az asszonyt s 
ott halkan beszélni kezdett.

— Az ura igen derék, jóravaló em
ber volt. Kár érte. De ha már így tö r
tént, nyugodjék meg Isten akaratában. 
Maga is istenfélő, vallásos asszony volt 
mindig. Azért is adta a nőegylet azt a 
sok ajándékot. Van o tt cipő mindegyi
küknek, ruha, élelem. Az Isten gondos
kodik az ő árváiról, csak soha el ne

I hagyja maga se Istenét. S most a fiam 
i nevében szólok tnég pár szót. Arra kért 

a felesége nevében is, szgjjisasiifel ma- 
j gát, vállalja el els^í^$ettó&d¥£'N^luk 

a háztartás vezeté^Ctí^Ott jó és ií$H^odt 
helye lesz magánpftf is, mpgp* kislanvá- 
nak is. Hát szóljon, elfogadja?

«»Mit*

testvéreid áldozatos szeretete és féltó 
gondja. Azt akarja, hogy soha ne feledd 
el: egyedül lehetsz, talán egy egész fa
luban, körülvéve másvallású testvérektől, 
de te evangélikus vagy, aki nem vagy 
egyedül, mert beletartozol az evangé
likus nagy közösségbe, a 700 ezer lelket 
számláló magyar evangélikusok táborá
ba, a világ evangélikusságának 85 m il
liós nagy közösségébe. Ez a közösség 
magához von téged, számon tart, erőt 
és öntudatot nyújt Néked. Ha pedig a 
szórványban is öntudatos és hitedről b i
zonyságot tevő evangélikus vagy, ez a 
közösség büszke rád, m int olyan kato
nára, aki a legelső sorban harcol. Oda 
csak a legderekabb katonák kerülnek. 
Karácsony szent ünnepén megérzed lelki 
édesanyádnak erejét, öntudatot adó ha
talmát?

Lásd meg szórványban élő Testvér, 
azt az áldozatot, amit anyagiakban sze
gény lelki édesanyád, egyházad hoz ér
ted, hogy ne légy egyedül. Se Kará
csonykor, se más időben. Utánad megy. 
A legutóbbi tíz év alatt egymásután ala
kulnak meg a missziói gyülekezetek, 
hogy a szórvány nyito tt sebei bekötöz- 
tessenek. Ebben a tíz évben a dunántúli 
egyházkerületben 12 missziói központ 
létesül, hogy 300 politikai község elszórt 
evangélikusait részesítse állandó lelki 
gondozásban. Áldozat ez! Érted, szór
ványban élő testvér, hogy ne légy egye
dül! A lelki édesanyának féltő szeretete 
ez, mely utánad megy.

Utánad megy és felkeres a hirdetett 
Igével. Karácsonykor hozzád is elviszi 
az örömüzenetet: Ne féljetek, hirdetek 
néktek nagy öröm öt. . .  született néktek 
a Megtartó, k i az Űr Krisztus. Ma már 
talán csak kevés az a hely, ahol ne gyűj
tene össze lelki édesanyád az Ige körül. 
Megbecsülöd-e ezt a hirdetett Igét, azo
kat az alkalmakat, amikor testvéri kö-

Az asszony könnyes szemmel nézett 
a lelkészre.

— A mérnök úrék hívnak?
— Igen, azok.
Az asszony agyongyötört szívét vala

mi édes nyugalom szállta meg. Hirtelen 
lehajolt. Elkapta a lelkész kezét és meg
csókolta.

— Köszönöm a jóságukat. Az Isten 
fizesse meg.

— Isten áldása legyen magukon is. 
És most nézzük meg mi is azt a kis 
f ácskát.

Ott állott a kis fa az asztal közepén. 
Égtek már a gyertyák, lobogtak a lán
gok, csillogott, ragyogott rajta minden. 
Imádságos csend borult a szobára. An
gyalkák röpdösték körül. Áhítatos ima 
fakadt a lelkész ajkáról. M ikor végzett, 
a boldogság könnye ü lt a szemekben. 
A kis Juliska boldog sikoltással borult 
az anyja keblére s halkan zokogott.

A lelkész az egyik csillagszórót oda
értette a gyertya lángjához.

Sziporkázó csillagok ugráltak szerte
szét.

Juliska hangosan k iá lto tt fel.
— Nézd, édesanyám, a Jézuska csilla

gokat is küldött. Ugye, édesanyám,
mégis csak eljött a kis Jézuska?

Az anya önfeledt boldogsággal ölelte
szívére a gyermeket és szíve legmélyé
ről fakadt fel a boldogság mosolya.

Igen. E ljö tt a Jézuska!
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zösségben lehetsz, amikor nem vagy 
egyedül? Le lk i édesanyád harangszó nél
kül is hív, hogy ne légy egyedül. E l
indulsz-e lelked harangjának kondulá- 
sára?

Utánad megy és felkeres a látható 
Igével, a szentséggel. Talán éppen kará
csonykor, hogy ne érezd magadat egye
dül, hogy a M egtartó Jézussal való kö 
zösséged bűnbocsánatot és új életet te
remjen. Karácsony van. Lelki édesanyád 
hív a Krisztushoz. Odamész-e?

Utánad megy és felkeres, am ikor 
gyermekeid hitoktatását látja el. Segít
ségedre van, hogy az ősök h itét a fiák  
el ne tékozolják, hanem megőrizzék. 
Am ikor a szórványlelkész úton van hoz
zád ,akkor a te le lki édesanyád követe 
közeledik feléd. Mennyi áldozatot hoz 
mindkettő. Egyházad is, lelkészed is. 
Am ikor le lk i édesanyád kér tőled, soha
se told fé lre k in yú jto tt kezét, m ert azért 
kér, hogy te, szórványban élő Testvér, 
ne légy egyedül. Anyagi javakban sze
gény egyházadnak mennyi áldozatba ke
rü l a missziónak fenntartása! Mennyi 
fáradságot, kitartást, szenvedést és tü 
relmet követel lelkészed munkája! Nem 
egyszer egészségét veszélyezteti, erejét 
őrli, hogy eljuthasson hozzád. Talán 
most is, Karácsonykor. Te otthon ülsz 
meleg szobádban, lelkészed meg reggel
tő l késő estig úton van. Szenved fá ra
dozástól, hidegtől, széltől, zúzmara fedi 
be arcát, ruháját, mégis viszi Isten üze
netét hozzád. S mindez lelki édesanyád 
gondoskodása érted, hogy elmondhasd 
Karácsony szent ünnepén: nem vagyok 
■egyedül, velem édesanyám!

Lehet, hogy személyesen nem ju tha t 
el hozzád egyházad követe, de akkor is 
gondoskodik arró l, hogy ne érezd maga- 
-dat egyedül. E lkü ld i hozzád Újságunk 
karácsonyi számát, hogy a betűk hirdes
sék az öröm hírt Isten szeretetéről, hogy 
■a betűk üzenetéből érezd meg: evangé
likus Testvér, nem vagy, nem lehetsz 
egyedül.

Vagy e lkü ld i hozzád az értesítést a r
ról, hogy hol van hozzád legközelebb 
eső helyen istentisztelet, ahol testvéri 
közösséget találsz, ahol Úrvacsorával él
hetsz. Tőled is némi áldozatot kíván. 
Talán azt, hogy te is szenvedj hidegtől, 
széltől azért, hogy ne légy egyedül? E l
indulsz-e?

Látod-e hát, m it cselekszik egyházad, 
lelkészed azért, hogy sohase érezd, de 
különösen Karácsony ünnepén ne érezd 
az elhagyottságot, egyedüllétet? Tudod-e, 
hogy neked is sokat kell vállalnod, ál
doznod azért, hogy ne légy egyedül? 
Áldoztál érte? Csak te nem tennéd meg 
kötelességedet?

Szórványban élő Testvér! Áldd az 
Istent, hogy elmondhatod karácsony ün
nepén: nem vagyok egyedül, velem Krisz
tusom, velem édesanyám.

Buthi Dénes 
s.-lelkész.

Ne fé lje tek , m ert imé k irá e te k  
é \  nag? öröm et, mel? az egész 

népnek öröm e lé s z e n :

M iért szü le te tt néktek ma a m eg
tartó , k i az Ö r K r is z tu s , a D á n iá  
párosában.

KÉT ÁRVA.
Karácsony este —  meleg szobában 
Egy öreg anyóka ül magában.
Özvegy asszony —  megvolna mindene, 
Mégis szomorú és hull a könnye.

Az asztalon egy kis fenyőfa áll —  
Meggyújtaná —  de ő csak vár — csak vár. 
A fa alatt: puska, kard, trombita,
A jó urának dohány és pipa.

Vacsorához háromnak terített, 
így ültek ők, kiket elveszített.
Amit szerettek — elkészítette 
Húsz éve, minden karácsony este.

Minden kész —  s ő a csodákat várja, 
Szegény anyó, húsz év óta árva.
Valaki kopog — nyílik az ajtó,
Szabad bemenni? — Jó estét, anyó!

Fázósan egy kis leányka lép be,
Didereg s a kályha mellé ül le.
Honnan jősz e hideg éjszakában? 
Karácsonykor elhagyott utcában.

Ma temették el édes anyámat,
Nincs senkim, csak egyedül a bánat,
Árva vagyok, hajlékot keresek,
Nem bírom kint a szörnyű hideget.

Könyörült lelkek talán akadnak,
Akik szolgálónak befogadnak,
Akik ma boldogok, ünnepelnek,
A Jézus nevében megszívelnek.

Gyermekem, az Isten küldött hozzám,
Itt maradsz, jer — ünnepeljünk most már. 
Anyóka fürgén tipeg ide — oda,
Az asztalon ünnepi vacsora.

A karácsonyfa kis gyertyái égnek 
S ők zsolozsmát zengenek az égnek. 
Krisztus urunk áldott születése, 
Szívükben a szeretet és béke.

Gyermek lelkében örökös hála, 
Egymásra lelt — két elhagyott árva.

Biró Gyuláné.

á1 Karácsonyi
é / s s ű í í  a .

É jsza ka  v o lt .  A  szent t i t k o k  é j 
je le . V a k  h o m á ly  k a ro lta  á t a 
m in de n ség e t. A  c s il la g o k  o t th o n  
m a ra d ta k  h áza ikb an , nem  jö t t e k  
k i  v i lá g o ln i az ég p e re m é re . A  
h o ld s a r ló  nem  ú szo tt, m in t  d a los  
g o n d o la  az ég  te ng e ré be n . A  sű rű  
sö té tsé g e t sz in te  m e té ln i le h e te tt  
vo ln a . A  te n g e r t  nem  le h e te tt  a 
s z á ra z fö ld tő l m e g k ü lö n b ö z te tn i,  a 
le g já r ta b b  ú to n  is e lté v e d t az é j i  
vá nd o r.

S a m ily e n  sű rű  v o lt  a sö té tség , 
o ly a n  m é la , o ly a n  h a n g ta la n  v o lt  
a csend, a m e ly  m e g ü lte  a m essze
séget. S z e llő  nem  re z g e t i,  lo m b  
nem  s u t to g o t t ,  csacska já ts z i k is  
p a ta k  nem  c s o b o g o tt. F o ly ó k  m e g 
la s s íto t tá k  fo ly á s u k a t,  h o m o k  nem  
n y ik o r g ó it ,  fű s z á l nem  m e r t n ő n i, 
h a rm a t n e m  m e r t h u lla n i,  v irá g  
nem  m e r t i l la to z n i.  M in th a  m in 
den m e g k ö v ü lt  vo ln a , o ly a n  m o z 
d u la t la n  v o lt  a m in de n ség , csa k
h o g y  ne hábo rgassa  e nn ek  az é j 
sza kán ak  a n y u g a lm á t.

S a m ily e n  m é la  v o lt  a csend, 
a m e ly  m e g ü lte  a fö ld e t,  o ly a n  vé g 
te len  v o lt  a béke , a m it t i t k o s  so rs 
h a ta lm a k  a m in de n ség  fe le t t  k i fe 
s z íte tte k . V a d á lla to k  c s a tto g ó  fo g a  
nem  k ív á n t  v é r t,  csahos eb nem  
h a ra p o tt,  fe g y v e re k  v o n a k o d ta k  
h ü v e ly ü k b ő l e lő v illa n n i,  t o lv a j  k u l 
csok nem  e n g e d e lm e ske d te k  z á rt  
fe s z ítő  la to rk e z e k n e k , e g y e tle n  
é le tte le n  tá rg y  sem v o lt  a r ra  k a p 
h a tó , h o g y  v a la m i g o n o sz  cse le
k e d e tte l m e g sze n tsé g te le n ítse  ezt 
az é js z a k á t. Ó h, m icsoda  é jsza ka  
v o lt  ez! A k i  lá t ta ,  nem  tu d ta  tö b 
bé e lfe le jte n i.  Lándzsa nem  ö lt ,  
tű z  nem  é g e te tt,  ju h o k  nem  fé lte k  
és m in d e n , m in d e n  k ö n y ö rü le te s -  
séget m u ta to t t  az em b er irá n t .  
Ezen a s e jte lm e s  é jsza ká n  e lin d u l
ta k  az é g i csodák, és ím e  b íb o r-  
színű  k i r á ly i  bö lcsővé  v á lto z o t t  á t 
a s z ik la fa lh o z  d ü lle s z k e d ő  egysze 
rű  is tá lló . L á th a ta t la n  ke ze k  su
g á rb ó l p ó ly á t  s z ő tte k , fé n y b ő l k o 
ro n á t k a la p á lta k  e gy  k i r á ly i  t r ó n  
ö rö k ö s e  szám ára . A zu tá n  m e g n y i
to t tá k  a v ilá g o s s á g  m in d e n  z s il ip 
jé t :  v a k í tó  fe h é r  le t t  az é j je l ,  sz in 
te  ö s s z e fo ly t az ég  a fő id d e l.  V é 
g ü l s z é tto ltá k  a h á r ty a fü g g ö n y ö 
k e t s ím e  p á s z to ro k  té rd e p e lte k  
szent F iú  n y o s z o ly á já n á l, s a k is 
ded a p ró  k e z e it rá te t te  le h a j to t t  
fe jü k re  és dús le t t  a k o ld u s , ép a 
tö r ts z ív ű  és d e rűs  a b á n a tfia .

(Lagerlöf Z.)

A N yíregyházi Evangélikus N őegylet
december 15-én vallásos estet rendezett 
az evangélikus templomban s ezzel meg
nyito tta  „A  világ protestantizmusa“  cí
mű ezévi előadás-sorozatát. Norvégia 
címen Johnson Gisle norvég lelkész ta r
to tt előadást, tolmácsolta Joób Olivér 
lelkész. Énekelt Ági Gézáné, orgonán 
kísért V iká r Sándor igazgató. Énekelt 
még a Fébé leánykor énekkara. Imád
kozott Túróczy Zoltán püspök és Rőzse 
István igazgató-lelkész.



402 H A R A N G S Z O •*> • ■ 1 december 22

A vándor karácsonya.
Dermesztő a hideg.
Bemenekülők a répcelaki váróterem

be és figyelgetem a külv ilágot. Az őr
jöngő, vágtató szelet valami felmérge
sítette, mert ellenséget lá t a világban.

Az emberekbe belekapaszkodik, sze
retné őket elsodorni az úttestről, hogy 
ne érjenek a céljukhoz.

Szaggatja a napokban hu llo tt havat 
iis. Torlaszokat emelne, vonatokat, fa l
vakat temetne el, de a v illám ló havat 
megkötötte a fagy.

Tehetetlenül sikong hát tovább és 
rázza a váróterem ablakát. Nem, i t t  nem 
maradhatok, még csak tjz  óra és fél 
három kor megy tovább a vonatom Be
led felé. F ittye t hányok a támadó szél
viharnak és bekopogtatok Tarján tisz
tel etes uramék ajtaján.

Az ajtó k itá ru l és az Isten vándora 
e lőtt k itáru lnak a szívek is. Már o tt 
ülünk a nagytestű barna cserépkályha 
közelében. Beszélgetünk.

Sok szó esik az utam céljáról és a 
hallgatag, jóságos arcú Nagytiszteletű 
asszony ajkáról elszáll a kérdés:

— Hol tö lti a karácsonyt?
Kinézek a hideg világba és elgondol

kozom, hol is töltöm? Otthon a gyüle
kezetem vár, de nem mehetek haza. 
Nagyon, nagyon messze kerültem tőle, 
vagyonba kerülne a hazautazás. A mesz- 
sziből kívánok az otthoniaknak áldott 
karácsonyt.

Meg fájna is most haza menni! Üres 
a papiak. Kis feleségem messze utazott, 
a hősi halá lt halt testvére szomorú sírja 
haza vonzotta. Vele ment a kicsike lá
nyom, hogy kacagást, derűt vigyen a 
nagyok könnyei közé. ő k  is várnak, de 
nincsen vizűm! így egyedül maradok 
karácsony estén.

Szüleim háza is k itáru lna előttem 
örömmel, eszembe ju tnak régi kará
csonyesték . ..

Ügy á lltuk  körül a csillogó fát, m int 
az orgonasipok. Hatan vo ltunk és meg
fog tuk egymás kezét. A kko r már két 
anyánk is meghalt és az édesapám fe l
idézte előttünk az arcukat.

Énekelnünk is kellett.
Krisztus Urunknak á ldott születésén. 

Aztán gyermekhangocskánk szertefosz
lo tt és meggyulladoztak a csillagszórók. 
De mindez régen volt, csakúgy átsuhan 
a telkemen, éppen csak megvillan, m int 
ég alatt a suhanó fecskeszárny.

— Hol is töltöm?
— Valahol, ahová arra a napra az 

én Uram vezet.

És most elbeszélem, m iért keltem is
mét útra. Itt-o tt már tudnak róla szé
les e hazában, hiszen a napilapok, fo 
lyó ira tok s az egyházi sajtó is ismer
tette utam célját.

Építeni akar Isten Sárszentmiklóson 
egy magyar falut. Hogy el ne pusztul
jon  a nép. M ert pusztul. Sok harapás 
mar belénk és legmohóbb száj az egy
ke. Közel háromszáz lelkes anyagyüle
kezetemben tavaly két gyermeket keresz
teltem.

E gy ik  az én lányom volt.
Az idén egyet sem.
Az iskolapadok fé lig  üresen ásítoznak 

s a tarisznyás kis gázda nem érkezett

meg. Meghalt, m ielőtt megszületett vo l
na. Az államsegélyt sem kaptuk meg 
tavaly, s a lelkekben, m in t tűz esetén a 
vészharang, sikongva kongott, vert a 
döbbenet: elveszünk.

Tavaly karácsonyestén minden kis 
iskolásunknak ajándékot, já tékot is ad
tunk. A pesti bazáros elém rakta a 
szebbnél-szebb, kacagtató és szórakoz
tató társasjátékokat.

Igen, de k i já tszik velük?
A kis „egyke“  szomorúan nézi és 

unott kis arcát elborítja a bánat. A szája 
lebiggyed. Testvérke nincs. Egyedül él, 
m int szomorú, árva magyar fajtánk. 
Ö rüln i sem tud, hiszen annak az „egy
nek“  nem érdemes karácsonyfát sem 
állítani.

De künn a pusztákon. . .  és erre f i 
gye lje tek kedves olvasóim, tanyák ap
rócska házaiban izmosodik a magyar 
jövő. Gondolok egy vén juhászra. Tizen
hat gyerek. Egy másikra. Kilenc gyerek.

És most kézenfogom őket, előhúzom 
az odúkból, kenyértelenségek sápasztó 
levegőjéből. Építek a számukra egy ma
gyar fa lut. Evangélikus falut! Már öt 
házat felépítettünk, a házaim szépek, 
egészségesek, kertes házak. Rohanok át 
az országon, mint az ámokfutó. Menteni, 
amíg nem késő.

Most Győrbe értem és a szerkesztő 
asztala mellől nagy szóra ny ílik  az a j
kam. Evangélikus magyarok, hűséges o l
vasói a hozzátok bekopogtató Harang
szónak, most segítsetek nekem, fog juk 
meg egymás kezét és épüljön fel a sár- 
szentmiklósi Harangszó-ház. Istenem, 
ugye felépül. Látod, én ismerem a fa j
tám, átléptem a magyarok küszöbét, 
láttam  a lelkűket, a szívüket, add k i 
őket nekem erre a nagy kérésre!

*
Karácsonyeste.
Talán egyedül, talán a gyermekeiddel 

üldögélsz az öreg házban. Kezedbe ve
szed a Harangszónkat. Olvasod ezt a 
furcsa kis írást, ugye hogy felel a szí
ved. Látod, én az életem utolsó „k ő r
ú tjának“ tekintem ezt a messzibe nyúló 
vándorlást. Én is úgy megpihennék már 
odahaza! Szeretem, nagyon szeretem az 
enyéimet. Az orvosok is megkötnének, 
ha lehetne. Két egész évet feküdtem már 
a betegágyban. A feleségem, az édes
apám kérő keze in t felém. Gyere haza!

A kicsi lányom is já rn i tanul. Be
szélget már. Ügy lesném a szavát és 
mozdulatait.

De Isten azt parancsolta, hogy men
jek. Nincs hóvihar, nincs hideg, nincs 
akadály, meg akarja m utatni az ő d i
csőségét és én a méltatlan éleiű szolga 
boldogan hajtom fejem az igája alá.

Hol töltöm a karácsonyestét?
Valahol majd a magyar földön. S 

kiváncsi csillogó gyermekszemmel hajo
lok imába és az én m agyarja im tól szer
te e gyönyörű hazában karácsonyi aján
dékot kérek. Gyermeklapunkba levelet 
ír tunk  a Jézuskának s elmeséltük, m it 
hozzon.

Most is gyermek vagyok, Isten gyer
meke s levelet írok hozzátok. Ajándé
kozzatok összesen, tíz, húszezren egy 
magyar házat. Harangszó-házat! Hogy 
egyszer felgyűljön meleg szobájában a 
karácsonyfa és nyolc-tíz kis magyar 
megfoghassa egymás kezét m int mi te t
tük régen.

A jkukon csendülhessen fel az ősi 
ének:

„Krisztus Urunknak á ldott születé
sén . . . “  Krisztus Urunknak áldott szü
letésén nyissunk szívet.

Jakus Imre.
í ; : í « 3 #  s> » a » » »

Ö rü lje tek az Jíírbars m in d e n k o r ; 
is m é i mondom, ö rü lje te k !

Ünnepi harangok.
M ár csak néhány óra s beköszönt az 

ünnep. A forgalom megcsökkent, csak 
az ajándékvétellef megkésettek sietnek 
hónuk alá szorított csomagokkal haza
felé. A ház asszonya még gyorsan kö 
rülnéz, mivel tehetné szebbé az est han
gulatát. A kik szeretik egymást, azoknak 
még az utolsó percben is annyi kedves 
do log ju t az eszébe, amivel a másikat 
boldogabbá tehetik. Lassan mindenki 
hazaér. Az otthon melege mindenkit 
vár. Ki nem alvó tűzhelyénél k itá rt, 
meleg szárnyai alatt békén megpihen a 
lük te tő  élet. Várakozás ü li meg a le l
keket. Az emberek csodára várnak. Egy 
gyerm ek születését vigyázzák remegő 
szívvel. Künn feketébe h a jlik  a nappal 
fénye, az emberi le lkeket feketébe ö l
tözte tte  egy év ezernyi gondja, baja.

És egyszerre, hirtelen, am ikor a vá
rakozás húrja végsőkig feszül, megkon- 
dulnak a harangok. Mélyen, magasan, 
búgva, lelkendezve dobban a szívük. 
Öröm et hirdetnek. Beleharangozzák az 
emberek szívébe a boldogító h írt: Krisz
tus megszületett! A gyerm ek megszüle
t e t t ! . . .  — szólalnak meg egymás után 
valamennyien: a hősök harangja, a bé
ke harangja, a lélekharang, a kápolnák 
kisharangja, a dómok mély-szavú, ün
nepi harangjai, m indig többen és töb 
ben, minden toronyból, aztán valameny- 
nyien egyszerre, egy ütemben, mintha 
a gyönyörűségtől nem tudnának meg
á lln i; a levegő megreszket az örömtől, 
apró, gyors éterhullámok indulnak el s 
az örömhírrel be fu tják a világot. És 
a harangok csak szólnak, szólnak, m in t
ha megittasodtak volna a ttó l a gondo
la ttó l, hogy ők lehetnek az öröm hír első 
követei.

Ünnepi harangok! A Gyermek meg
születésének boldog tudósítói. Van-e 
ember, aki abban a pillanatban, amikor 
karácsony estéjén megszólaltok, nem 
ugyanazt érzi? Néktek ju to t t  a legszebb 
hivatás, a legszebb szerep. Kísérői le
hettek a karácsonyi csoda boldog világ
gá kiáltásának, vivői lehettek az emberi
le lkek felfakadt öröm ujjongásának-----
aztán, amikor a karácsonyfa gyertyái 
kialusznak, a gyermeknevetések, gyer
mekdalok elhalnak, szívetek utolsó 
kondulása emberlelkek öröm étől súlyo
san szállhat a magasba, m ia latt idelenn 
a földön karácsonyi öröm ét viszi magá
val álmába sok gyermek.

. . .  M ire a fe lnőttek szíve is bele
fárad az ujjongásba, megint vissza
jö ttö k , szavatok figyelmeztetően felénk- 
kondul. És mi m egértjük. Hívó szava
to k ra  kézenfogva, békés egyetértésben 
megindulunk a templom felé.

Gyarmathy Irén.
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M a g ó c s  K ároly .

Megrendült szívvel vettük a szo
morú hírt, hogy a bányai kerület köz
ponti lelkésze, Magócs Károly decem
ber 15.-én, életének delelőjén, alig 50 
éves korában hazatért Urához.

Oroszlányi egyszerű család hajléká
ból indult derék szülői mellől az élet- 
útra. Tanulmányainak befejezése után 
a pestmegyei Irsán lelkészkedett 12 
évig. Innen hívta maga mellé Budapest
re éppen 10 évvel ezelőtt, 1930-ban Raf- 
fay püspök a Deák-téri gyülekezetbe 
másodlelkésznek. Ebben a minőségé
ben a bányakerületi Luther Szövetség 
igazgatói tisztét is viselte. M int köz
ponti lelkészt sokan ismerték szemé
lyesen is. Még többen mint a Deák-téri 
templom igeh irdető jé t hallomás útján. 
Sokszor p réd iká lt a rádió m ikrofonja 
előtt. Igehirdetésének terméséből egy 
kötetre valót „H ivogatás“  címen könyv
alakban is megjelentetett. Úgy igeh ir
detésében, m int lelkipásztori szolgála
tában kibontakozó egyénisége rokon
szenves vo lt mindenki előtt, aki ismer
te. Fáradhatatlanul sokat dolgozott, 
mígnem korábbi cukorbajból, majd 
májzsugorodásból származó betegsége 
ágynak döntötte. Legkitűnőbb orvosi 
segítség is hiábavaló volt. A delelőjén 
álló melegtűzű életnap hirtelen nyug
vóra tért. Istennek hűséges szolgája el
távozott a fö ld i életből egy másik 
életbe.

Szükebb körben a felesége és öreg 
szülei gyászolják. Temetésén —  m int a 
Magyar Értesítő jelenti — közvetlen 
elöljárója, a betegen fekvő Raffay püspök 
helyett a szertartást Kemény Lajos espe
res és Scholz László vallástanár, az el
hunyt helyettese végezte.

Isten adjon a korán hazatért hű 
szolgának pihenést, az őt gyászolók
nak pedig Szent Lelke által vigaszta
lást!

Karácsonyvárás.
M indenütt megvan. Istenem, hol ne 

várnák ezt a kedves ünnepet?! Kicsiny 
és fe lnőtt egyaránt készül rá. Egészsé
gesnek és betegnek a szíve egyformán 
televan a karácsonyvárás és karácsony
ra készülés édes izgalmával.

Lépjünk be néhány pillanatra Szere- 
tetházunk ajta ján, s nézzünk szét lakói 
között. M ár i t t  is elárasztotta á szíve
ket az ünnepre készülés fogvatartó va
rázsa. Kérdezzük meg, a kis árvák és be
tegek hogyan várják a karácsonyt?

Szegény kis árvák! Egyiküknek az 
édesapja halt meg, a másikuknak anyát 
sirató könny csillog a szemében. Leülök 
a Pista gyerek mellé. Nemrégen jö tt  
egyik faluból ide. Tavaly halt meg az 
édesanyja, az idén az édesapja ment el. 
Négyen vannak testvérek, ő  idekerült, 
— a többiek a legidősebb 16 éves leány 
testvérük gondviselése alatt vannak o tt
hon. — Istenem, két évvel ezelőtt meny
nyire másként várták ők is a kará
csonyt! Megsimogatom a tekintetem 
mel a Pista könnybe borulni készülő 
arcát s azután megkérdezem: hogy érzi 
i t t  magát? M osolyra húzódik előbb

még sírásra álló szája s így fe le li: Na
gyon szeretek i t t  lenni! — Érzem, hogy 
szeretnek engem!

Látom, az elvesztett szülői szerete- 
té rt a diakonisszaszívek szeretetével ká r
pótolja őket az Isten. Árva kis szívük 
megbújik a szívünk szeretetének a mele
gében. Lassan felszárad a Mariska köny- 
nye is, pedig nem zsebkendővel, inkább 
a szívünk szeretetének a kendőjével tö- 
rö lgettük azt! —  Igazán kell nekik a 
szeretet. — Eszembe ju t a kis Róbert, aki 
k in t a börcsi Árvaházunkban várja most 
a Jézuskát. Még a múlt télen, történt, 
hogy k in t voltam. Jól emlékszem, ekkor 
láttam először. Hamar megbarátkoz
tunk. A lig  lehetett nagyobb akkor még, 
mint most a kis Pisti fiam. Úgy négy 
év körü li. M ár tudo tt értelmesen be
szélni, az öntudatának a kis világa is 
kezdett nyiladozni. Mosolyogva, bátran 
beszélt. M iko r elköszöntem tőle, észre
vettem, fe lnyúlt, ameddig csak tudo tt 
és a kabátom elejébe erősen beleka
paszkodott. Azután lefelé magához hú
zott. Azt hittem, súgni akar valam it a 
fülembe. Megkérdeztem: m it akarsz,
kisfiam? S szeretetsóvárgón súgja a 
fülembe: egy puszit! Azóta is é^eti az 
arcomat a kis Róbert puszija! Embe
rek, t i magatokkal törődő önző embe
rek, nem gondoljátok, hogy sóvárogják 
a szereteteteket ezek a kis árva gyer
mekek?! —  Nem kérdezem már tő lük: 
m it várnak karácsonytól? Megmondták 
közben, mi teszi boldoggá őket! — Oh 
emberek, engedjétek, hogy a szívete
ken feléjük áradhasson az Isten kará 
csonyi szeretetének a melege!

*

Ágyban fekvő beteg vakhoz nyitok 
be. Gyöngykosarakat készít éppen. Meg
dicsérem nehéz munkáját, mire észre
vétlenül elmosolyodik. M ár 22 év óta 
vak. Spanyol járványban veszítette el 
a szemevilágát, abban az emlékezetes 
esztendőben. Ez nem volt elég. Tíz év
vel ezelőtt csigolyabetegséget kapott. 
Négy év óta állandóan fekszik. Óh, de 
keményen tud sokszor az Isten nevelni! 
— Megkérdezem, hogyan várja a ka
rácsonyt? Halvány mosoly fu t végig az 
arcán. Látom, régi emlékek ú julnak fel 
benne a kérdésre. Azután megszólal, 
csendben, halkan mondja: Nagyon vá
rom. Ha testi szemeimmel nem látok 
is ,le lki szemeimmel látom Öt! Igen. 
Jézust csak így, befelé néző szemekkel 
lehet látni! A lélek szemeivel! — mon
dogatom csendben utána. Búcsúzásul azt 
kívánom, hogy a karácsonyi Gyermek
ben legyen neki is ebben az örömtelen, 
békételen, szegény világban öröme, bé
kessége és mindenekfelett való kincse!

öreg nénihez vezet legközelebbi utam. 
Ágyában foltozgat. Belépésemkor moso
lyogva fogad. Napi munkájáról beszél
get először, majd a betegségére tere l
jük a szót. Azután rátérünk lassan az 
Isten karácsonyi ajándékozására. — Csak 
azt adná meg az Isten —  mondja — 
hogy legalább bottal tudnék já rn i! Lá
tom, ez a szíve vágya. — M ár nyolc 
éve fekszem ágyban — sóhajtja, hogy 
alig hallom a szavát, pedig nekem mond
ja. —- Biztatgatom. Majd Jézus meg
gyógyítja. Neki erre hatalma van. A 
karácsonyi vendég gazdag Isten! Segít 
a nyomorúságunkat hordozni, s ha jó 

nak látja, kész azt meg is szüntetni. — 
Oh, de boldog lennék, — mondja sza
vaim után — ha megadná az Isten azt 
a drága kincset, hogy csak egy kicsit 
is tudnék já rn i! — M íg búcsúzom, arra 
gondolok, hogy mennyire semmibe vesz- 
szük mi azt, am it mások imádkozva 
kérnek Istentől, a testi épséget!

Egy diakonissza nővérrel fo lytatom  a 
beszélgetést. Hosszú és súlyos betegség
ből felgyógyulva most tér vissza állomás
helyére. Kérdésemre: hogyan várja a 
karácsonyt? —  sírva fakad. Nagy ke
gyelem — zokogja, — hogy ezt meg
érhettem. Isten különös szeretete, hogy 
meggyógyított és karácsonyra munkába 
léphetek újra. —  Látom, most a kis á r
váira gondol, akiknek karácsonyi öröm
szerzésében neki olyan nagy része vo lt 
és lesz most is az Árvaházban. — Csend
ben imádkozunk, s ezért a közelgő ka
rácsonyért is hálát adunk.

Karácsonyra készülés! - -  Karácsonyra 
várás! Az élet fagyasztó hidegében — 
óh de kell ennek szívet útforrósító me
lege! Jöjj, Urunk, a Te örök szerelmed 
melegét áraszd k i a Rád váró, Téged 
sóvárgó szegény, árva, l teg szívekre!

Lukács István.

V Á R T O K . .  .

Vártok, tudom, ti bús mindnyájan, 
akiket öklöz ez a század, 
vártok átkosan, vagy imásan, 
valami messzi, dús csodákat, 
valami tiszta büszkeséget, 
hitet, jóságot, békességet, 
jaj, vártok szomjan, velem együtt, 
egy valódibb keresztyénséget!

Mert távol van most Isten arca, 
s oly sárosak a nagy törvények, 
pogány szívvel indulnak harcba 
az ördög-szállotta legények, 
s a kínba dermedt arcok láttán 
véres trónián kacag a Sátán, 
s a megváltás rongyokká foszlott 
Krisztus feledett keresztfáján!

De túl a bűnön s túl az átkon, 
millió hullott, gyilkos szívben, 
ott ég a vágy, mint egy halk álom, 
hogy eljöjjön a tiszta Isten, 
s két szent keze, a fénnyel áldott, 
magához vonja a világot, 
s elnémult ágyúk temetőjén 
teremtse meg a —  Felebarátot.

Dr. Jámbor László

„H ird e te k  tinékíek 
C e lk i nagy ö röm öt“  — 
Q ngya l így jelente.
H ogy 3IIegt>álfónk e ljö tt, 
H ogy közénk le s iá lla  
ÍTÍagas tró n u s á ró l 
Gtz egek K irá ly a .
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Üdvözítőd itt van!
December 22. — Megkeresi az el

veszettét. Máté 18:11— 14. Újra kará
csony hetében vagyunk. Üjból azt kér
dezzük, m iért jö t t  Jézus? Szentigénk 
megadja kérdésünkre a feleletet. Azért 
jö tt, hogy megkeresse és megtartsa azt, 
ami elveszett. Elsősorban én vagyok az, 
aki elvesztem az Isten számára az én 
bűneim miatt. Jézus eljövetele a bizony
ság arra, hogy Isten számára nem közö
nyös az, hogy mi lesz a sorsom, mi tö r
ténik velem, hogy elkallódok-e, vagy 
megtartatom. Jézus elsősorban a bűnö
sökért jö tt, tehát én érettem. Minél jo b 
ban fájnak a bűneim, annál közelebb van 
hozzám az én Uram és Megváltóm.

December 23. —• Elveszi bűneinket. 
I. Ján. 3 :1 —5. M ilyen nagy hatalom 
a bűn! Magának Istennek ke lle tt lejönni 
a fö ldre  Jézus Krisztus alakjában, hogy 
az emberért felvegye a harcot a bűnnel. 
Isten számára is csak egy megoldás vo lt: 
Krisztus keresztfája. Jézusnak sok m in
dent köszönhetek, az életem legdrágább 
kincseit tőle kaptam, de minden aján
dékai között a legértékesebb az, hogy 
megváltott engem. Ezért jön, ezért vá
rom. Ebből látom, hogy Isten gyermeke 
vagyok. Ezért ragyognak előttem Isten 
szeretetének korlátlan lehetőségei. Ez az 
én ádventem.

December 24. — A nyomorultak se
gítsége. Luk. 15 : 1—7. Ilyen az Isten 
szeretete! Jézus nem a világ hatalma
saihoz, az erősekhez, a boldogokhoz, a 
gazdagokhoz, megelégedettekhez jött, 
hanem a nyomorultakhoz, a kitaszítot
takhoz, bűnösökhöz, mert megkönyörült 
ra jtuk  és segítségükre akart lenni. Nyo
m orultnak, elesettnek látod magadat, az 
életedet? Isten örömöt készített a szá
m odra Jézus jön! Ez a legáldásosabb 
örömhír, amelyet ha szívedbe fogadsz, 
u jjongani fog  egész bensőd.

December 25. — A Megváltó itt van. 
Íme az Isten karácsonyi ajándéka! Jászol
bölcsőben egy gyermek. A világ nagy
méretű dolgokat vár Istentől, de Isten 
egy gyermek képében érkezik hozzánk, 
hogy mindenkié lehessen, elsősorban 
azoké, akik tudnak Isten e lőtt alázato
sak lenni. Isten az ő ajándékát nem ma
gas polcra helyezte, hanem egészen ala
csonyan. hogy mindenki elérhesse. V i
gyázz, hogy karácsony sok emberi, e 
világ i külsőségei között meg ne feled
kezzél a lényegről: Megváltód íme meg
született, i t t  van a világban.

December 26. — Imádjuk Öt! Luk. 
2 : 15—20. Az együgyű betlehemi pászto
rok igénytelenségével, alázatosságával és 
hitével borulok le előtted, Megváltó 
Jézusom. Számomra ennél az egész ö l
döklésbe, bűnbe tébolyult világnál, an
nak minden fényénél és Ígéreténél többet 
jelentesz Te o tt abban a iászolbölcsőben. 
Szegénységed az én gazdagságom és d i
csőségem. Tudom, hogy ez a világ ide
genül és értetlenül néz Reád, mert őbelő- 
le semmi sincs tebenned. De én épen 
azért hiszek benned és szívembe zárlak. 
Ámen.

December 27. — Ünnep után. I. Kor. 
15 :1—2. E lm últ az ünnep, ú jra  fo ly ta 
tódnak a hétköznapok. M ilyen nagy a 
veszélye annak, hogy keresztyénségünk

H A R A N G S Z Ó

az ünnepek keresztyénsége legyen. Az 
evangélium keresztyénsége nem az ün
nepek, hanem a hétköznapok keresztyén
sége. Ne a napokhoz, hanem az evangé
liumhoz kö tö tt legyen a keresztyénsé
günk. Naponként vegyük kezünkbe a 
Szentírást, hogy az szüntelenül emlékez
tessen bennünket Isten kegyelmének fé
nyeire és ezen épülhessen fel a mi h i
tünk.

December 28. — A Krisztus evangé
liumához méltó élet. F ilipp i levél 1 : 27. 
Isten nem elégedhet meg azzal, hogy 
karácsony csupán ünnepi nagy érzések
ből álljon. Isten gyakorla ti eredménye
ket vár: Krisztus evangéliumához méltó 
életet. Ez nem könnyű feladat. Vias
kodni kell érte. Viaskodni emberekkel, 
önmagunkkal, külső és belső kísértések
kel. De ebben a harcban nem állunk 
egyedül. Sokan vannak, akik épen így 
viaskodnak velünk egy érzésben, egy 
lélekben.

Molitórisz János.

Apró történetek.
Almi tő le  te lt. a z t  tévé.

Egy kisleány, aki még nem tudott 
írni és olvasni, de az Ür Jézust már 
nagyon szerette, egy karácsonyi ünne
pen a templomban volt. Ragyogó arccal 
ment haza és édesapja megkérdezte tőle:

— M it csináltál a templomban kis
leányom?

—  Örültem, édesapám! —  hangzott 
a válasz.

A  ö á l o .

Még a rabszolgaság idejében történt, 
hogy egy ember megvett egy rabszol
gát, azután adott neki pénzt, hogy ve
gyen rajta egy darab földet magának.

A rabszolga ujjongva felkiáltott: 
,,Igazán szabad vagyok? Most már tehe
tem, amit akarok?"

— Természetesen —  felelte az, aki 
felszabadította.

— Akkor életem végéig a te szolgád 
akarok lenni! — mondta a felszabadult 
rabszolga.

Ü n n ep i is t e n t is z te le te k
a székelyföldi evangélikus szórványokban

A karácsonyi ünnepek alkalmából a 
székelyföldi evangélikus szórványokban 
a következő rend szerint tartunk isten
tiszteleteket: December 22-én, karácsony 
e lő tti vasárnap délelőtt: Csíkszeredában, 
a református templomban istentisztelet 
és úrvacsoraosztás. Délután karácsonyfa
ünnepély Sepsiszentgyörgyön az unitá
rius imaházban. Karácsony előestéjén 
karácsonyfaünnepély Kézdivásárhelyen, 
másnap délelőtt ünnepi istentisztelet és 
úrvacsoraosztás ugyancsak Kézdivásár- 
belyen a ref. egyház tanácstermében. 
Karácsony másodnapján délelőtt ünnepi 
istentisztelet és úrvacsoraosztás Sepsi
szentgyörgyön az unitárius imaházban. 
Karácsony utáni vasárnap délelőtt isten- 
tisztelet és úrvacsoraosztás Csomakörö- 
sön, délután ugyanaz Kovásznán a ref. 
egyház tanácstermében. Óév este és ú j
évkor istentisztelet Baróton.

K A R C O L A T O K

K a r á c s o n y f a  a l á !

T ö r jü k  a fe jü n k e t :  m it  te g y ü n k  
a k a rá cso n y fa  a lá . A z tá n  so kszo r  
o ly a s m it is o d a te szü n k , am i nem  
o d a v a ló  va g y  a m i é rté k te le n ,  
p u s z tu ló  h o lm i.

A já n l ju k  o lv a s ó in k n a k : te g y é k  
ke d ve se ikn e k  a já n d é k u l a k a rá 
c s o n y fa  a lá K a p i B é la  p ü s p ö k  
,,K e g ye le m  és é le t“  c ím ű  k é tk ö te 
tes, ha ta lm as d íszm ű vé t.

Ez egy é le tre  s z ó ló  a já n d é k . 
M e r t  m inden  o ld a la  a r r ó l  szó l, 
h o g y

„a z  é le t k e g y e le m  
és a

ke g y e le m  é le t.“
Á ra  15 p engő . M e g re n d e lh e tő  

k ia d ó h iv a ta lu n k b a n  is , h á ro m h a v i 
ré s z le tre  is.

Ögy szerette 9s ten  o v ilágo t, 
hogy az 0  e g yszü lö tt ^ iá t  aäfa, 
hogy va lak i h íS2en Őbenne, el ne 
vesszen, ha” ®111 őröl? élete legyen.

H E T I  K R Ó N I K A

Világviszonylatban is nagyjelentő
ségű esemény történt Belgrádban. Meg
kö tö tték  a magyar-jugoszláv barátsági 
szerződést. Ebben a szerződésben a v i
lágsajtó a béke újabb zálogát látja. — 
Észak-Afrikában óriási harc dúl az ola
szok és angolok között. — Laval k ivá lt 
a francia kormányból. Utóda Flandin 
le tt. — H itler nagy beszédet mondott 
Berlin  egyik fegyverkezési üzemében.
—  Anglia nem kap amerikai kölcsönt.
—  Abdul Medzsid, az utolsó török szul
tán 72 éves korában Nizzában száműze
tésben meghalt. 1922-ben vesztette el 
trón já t. — Az amerikai kikötőmunkások 
a háborúba való beavatkozás ellen tün
tettek. — Japán életbe lépte ti a teljes 
mozgósításról szóló törvényt. — Ú jjá 
szervezik a Székelyföld egész gazda
sági életét. — A szegedi gondolat száz
ezer harcosa hódolt Magyarország Kor
mányzója előtt. Az üdvözlésekre a Kor
mányzó szózatot intézett a harcosokhoz.
— Teleki Pál miniszterelnök nagy be
szédet mondott a MÉP értekezletén a 
magyar fö ld sorsáról.

Ha érzed a H a r a n g s z ó  áldását, 
tedd személyes ügyeddé a terjesztését, 
hogy a Harangszó mások számára is 
áldás lehessen!
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K a rá c s o n y  ünnepe.
M a li 1 : 18 23. v.

Imádattal állok meg a karácsonyi 
jászolbölcső mellett e szent ünnepen s 
csodálattal rebegi ajkam: Milyen nagy 
az Isten bölcsesége, titokzatossága; ke- 
gyelmessége és irántam való szeretete! 
Milyen nagy az Isten, hogy ilyen ki
csiny tud lenni! Kis gyermek képében 
jön a földre. Törékeny asszonyt választ 
hordozójául, istállót születési helyéül s 
engem, elveszett bűnöst szabadítása tár
gyául. Milyen nagy, hogy leszáll hoz
zám. Hogy azt mondhatom: Immanuel, 
ami azt jelenti: Velünk az Isten! Hogy 
Őbenne lehet most már békességem, 
szabadulásom, itt és odaát reménysé
gem, hitem, bizalmam és szeretetem. 
Hogy bármi történik velem, bárhova visz 
életutam, bármily nagy lesz életterhem, 
mindent boldog örömmel tudok hordoz
ni, még könnyhullatás közben is, mert a 
karácsonyi Gyermekben velem van az 
Isten!

A d j u n k  h á l á t :
Hogy Isten valóra váltja ígéreteit és 

szabaditásunkra elküldi Szent Fiát.
Hogy Krisztus születése minden nép

nek, tehát a mi népünknek is öröme.

K ö n y ö r ö g j ü n k :
A karácsonyi Gyermek vigyen örö

möt, békességet, sz eretetet minden csa
lád hajlékába, minden ember szívébe, 
minden társadalmi osztály, minden nem
zet életébe.

Hogy születése legyen ennek a bű
neiben megromlott emberiségnek az újjá
születése.

H Í R E K

Olvasóinknak, munkatársainknak, ha
tárokon innen és túl minden evangé
likus magyar testvérünknek Istentől 
áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk.

Regényünket, a Kerekes Gyurkát, a 
jövő számban folytatjuk.

l í í í d i ' 1*  i s / e n / I s z / e / e /  lesz 
december 26-án 11.30-kor a Bécsi kapu
téri templomból. Prédikál dr. Varsányi 
Mátyás Buda-vári lelkész. Énekszámok a 
Dunántúli Énekeskönyvből: 131., 138. és 
a nemzeti himnusz. Karének: Deák-Bár
dos: Dicsőség légyen . . .  Énekel a Budai 
Egyházi Énekkar Koch István karnagy 
vezényletével. Orgonái Várkonyi Endre.

Tiszavidéki egyházmegye lelkész
egyesülete szokásos értekezletét decem
ber 4-én Kisvárdán tarto tta  a hazakerült 
részek lelkészeinek részvételével. Este 
vallásos ünnepély volt a templomban, 
amelyen Túróczy Zoltán püspök hirdette 
az Igét.

Debrecen. Az Enyingi Török Bálintné 
Filléregylet vallásos estet rendezett, 
melyen Túróczy Zoltán tiszakerületi 
püspök ta r to t t előadást a „Szív Őfelsé
géről“ . —  Énekelt a Városi Dalegylet, 
megnyitót m ondott Fux Antalné, Remé- 
nyik-verseket adott elő dr. Nagy Zo l
tánná. —  Az estén megjelent dr. Révész 
Imre református püspök is.

Testvéregyház köréből. Ravasz László 
püspök felszentelte Budapesten a re fo r
mátus egyház dunaparti „Hálaadás“ - 
templomát. (M. É.)

Kassa. December 11-én vallásos est 
volt, melyen Lukács István győri dia
konisszaintézeti lelkész, lapunk szer
kesztője ta r to t t előadást.

Evangélikus nap Jolsván. A Magyar 
Értesítő je lenti, hogy a Tiszaker. Luther- 
Szövetség jó l sikerült „evangélikus na
pot“ rendezett, többi közt Szontagh 
Vilmos dr. debreceni egyetemi tanár
nak, Jolsva cseh megszállás e lő tti utolsó 
polgármesterének s evangélikus egyház- 
felügyelőjének, továbbá Rőzse István 
és Vető Lajos dr. espereseknek közre
működésével. Dec. 8-án volt az új le l
készlaknak házavatási ünnepélye is, me
lyen Smid István főesperes mondott be
szédet.

Komárom. December 15-én vallásos 
est volt m indkét gyülekezetben. Lukács 
István győri diakonisszaintézeti lelkész, 
lapunk szerkesztője ta rto tt előadást. A 
révkomáromi énekkar s Diószeghy Jo
lán és Vörös Ferenc énekelt, ősze Irma 
és Ruttkay Zsuzsa szavalt. Dr. Jámbor 
László saját költeményeiből adott elő.

Váci Evangélikus Nőegylet meg
alakulásának tízéves fordulója alkalmá
ból D. Raffay Sándor püspök megláto
gatta a gyülekezetei és a nőegylet es
télyén ádventi előadást ta rto tt. A mű
sor keretében közreműködött Solt Eta 
a m. k ir. Operaház tagja énekszámai
val, Bartalos Karola szavalattal és dr. 
Simonyiné C roó Klára hegedűművésznő 
Pallos M arcell karnagy a m. k ir. opera
ház tagja zongora kíséretével.

A Sátoraljaújhelyi Nőegylet decem
ber 8-án kultúrestet rendezett, melyen 
Szántó Róbert kelenföldi lelkész ta r to tt 
előadást. Reményik-verseket adott elő 
Kiss Jolán és Asbóth Karola; zongorán 
játszott Berencsi Ilonka, hegedült V i- 
limszky László, kísérte Gyülvészi Barna.

Sárvár. A gyülekezet a re form átu
sokkal közösen december 15-én ádventi 
vallásos estet rendezett. Vitéz N yirváry 
Péter gyülekezeti felügyelő bevezetőt 
mondott, Szíj Rezső református lelkész 
írást magyarázott, Kántor Ödön dr. 
járási tisztiorvos előadást ta rto tt, befe
jezésül Gáspár László helyi lelkész 
imádkozott. Énekelt a leánykar Zacher 
Sándor tanító  orgonakíséretével, szaval
tak Füszfa Ilona és Horváth Béla g im 
náziumi tanulók. ■— A Nő- és Leány
egylet november 30-án teaestet ta rto tt, 
mely több m in t 400 P bevételt hozott a 
karácsonyi segélyezés céljára.

Kőszegen ez évben is m egtartotta a 
leányegyesület ádventi estjét. Az ád
venti koszorú gyertyalángjai mellett 
igeolvasással és énekkel köszöntötte az 
érkező nagy K irályt.

M ihályi. A  Vadosfához tartozó leánya 
gyülekezetben december 5-től 9-ig Veö- 
reös Imre egyházkerületi missziói má
sodlelkész ádventi napokat ta rto tt.

Orosházán december 1-én nyílt meg 
a Népfőiskola.

Szentetornya. A Leányegyesület de
cember 15-én ádventi estet rendezett, 
melyen előadást ta rto tt Szijjas Pál 
gimnáziumi vallástanár. Szavaltak: Ágos
ton M arg it, Juhász Vera és Szokolai 
Margit.

Tatabánya-Felsőgalla. 230. sz. Papp- 
Váry Elemérné leánycserkészcsapat tag
ja i Elek Kamilla óvónő, csapatvezető és 
Elek Stefánia s. csapatvezető irányítá
sával csecsemőkelengyét készítettek er
délyi anyák részére.

Nagykáta. A Nagykátai Evangélikus 
Nőegylet december 18-án karácsonyfa 
ünnepélyt rendezett.

Bábolna. Az egyesült evangélikus és 
református fiókgyülekezet december 
12-én vallásos estét rendezett, melyen az 
előadást Dombi László győri s. lelkész 
tartotta.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Finnország. November végén 10 na
pos tartózkodásra Finnországba érke
zett Heckel német külügyi püspök. Az 
érsek vendége volt, m eglátogatott több 
gyülekezetei, előadást ta rto tt az egye
temen és lelkészgyűléseken. O tt ta rtóz
kodása a latt megalapították a Luther- 
Agricola Társaságot, melynek célja a 
finn és német evangélikus egyház 
együttműködésének biztosítása a tudo
mányos teológiai és gyakorla ti egyházi 
munkában. Heckel püspök 1000 b irodal
mi márkát ajándékozott a társaságnak, 
mely hamarosan készül kiadni német 
nyelven a finn reformátornak, Agricolá- 
nak életrajzát és imádságos könyvét. 
Heckel püspök a menekült lelkészek 
számára teológiai könyveket és a me
nekült v iipu ri püspökségnek 158 érté
kes köte tbő l álló könyvtárt ajándéko
zott. — A finn tábori lelkészek polgári 
gyülekezeteikben felkeresik a háború 
idején hozzájuk beosztott leszerelt ka
tonákat és így adnak a frontharcos 
mozgalomnak lelki tartalmat. —- Mal- 
mivaara esperes gyülekezetében Kiuru- 
vesiben ádvent első vasárnapján vették 
használatba a leégett fatemplóm helyén 
épített hatalmas téglatemplomot. — A 
Kotimaa közli a Harangszó híradása 
nyomán a helsinki hittudományi kar ta 
nárainak Keletmagyarország és Erdély 
hazatérése alkalmával Deák Jánoshoz ír t  
üdvözlő levelét és dr. Deák Jánosnak 
arra adott válaszát. Megemlékeznek a 
magyar leventéknek a felszabadult terü
leten való ú tjá ró l is.
» » « » ♦ » » » « » » » » a » » » » »

K Ü L Ö N F É L É K
50 évvel ezelőtt fedezte fel Behring

német orvostanár a d iftéria  és a teta
nusz oltószerét.

Nemzetvédelmi kereszt rendjelet ala
p íto tt a Kormányzó. A kitüntetést azok 
kapják meg, akik a kommunizmus vagy 
a megszállás alatt életük kockázatával 
szolgálták a haza érdekeit.

Karácsonyi ünnepekre 10 dekával 
több cukro t adnak fejenként.
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A HARANGSZÓ tulajdonát képexö
győri BAROSS-NYOAiHA elsőrangú felszerelésé
nél fogva s z é p e n , g y o rs a n  és olcsón  készít u f s á g o i ,  
K ö n y v e i ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t

A z  új egészségvédelmi törvény sze
rin t, mely 1941 január 1-én életbelép, 
minden gyermek az óvodába való fe l
vételkor, továbbá 10. és 15. életévé
ben, gümőkór szempontjából orvosi 
vizsgálat alá esik.

Befagyott a Balaton. R itkán fo rdu lt 
elő, hogy már december első felében 
befagyjon a Balaton. —  M ost a hideg 
időjárás folytán m egtörtént. A parti ré
szeken 6—8, beljebb 3— 6 cm-es a Ba
latonon a jégréteg.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő
Esküvő. Sztik M a rg it nagylaki áll. 

elemi iskolai tanítónő és Koppány Jó
zsef nagylaki kendergyári tisztviselő 
december 14-én ta rto ttá k  esküvőjüket 
a csanádalberti templomban. —  Decem
ber 12-én vezette oltárhoz a takácsi 
templomban Sokoray József naggyimóti 
evangélikus kántortanító, Sokoray Jenő 
és Barcza Eszter fia, Kecskés Irmát, né
hai Kecskés István és néhai Somogyi 
L id ia  leányát. Az esketést Takács Elek 
főesperes-lelkész, m. k ir . korm ányfőta
nácsos végezte.

Halálozás, özv. Fáik Ferencné, jó 
szágfelügyelő özvegye, 84 éves korában 
Komáromban elhunyt. —  D éri (W inkler) 
Ernő ny. katonai főszámvevő, egyház
tanácsos 57 éves korában Komáromban 
elhunyt. — Kutas János gazdasági 
iskolai igazgató 62 éves korában Tatán 
elhunyt. — Feltámadunk!

Két évre bevonult tanítónk helyett 
lehetőleg fé rfi, esetleg nő helyettest ke
resünk. Válaszlapot kérünk. —  Lelkészi 
hivatal, Ncgyveleg, Fejér-megye. 1— 1

Megbízható gyako rlo tt pénztáros
kisasszony jó  számoló, szép kézírású, 
állást keres. Cím válaszbélyeg ellené
ben a kiadóban. 1—3

Elcserélném Pozsonyligetfaluban levő 
2 szoba-konyhás 147 négyszögöles ker
tes házamat valakivel Magyarországon. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

2—2

Penc leányegyház katonai bevonulás 
m ia tt sürgősen helyettes tan ító t keres. 
Tó tu l tudók előnyben. Jelentkezés cső
vári lelkészi hivatalnál. (Pest megye.)

1— 1

Gyógypedagógiai nevelőotthon olyan 
főzőmindenesnőt keres 10 személy mellé, 
akinek szíve van a fogyatékos gyerme
kek irán t és gondozásukban is segítene. 
Cím: „Reménysugár“ családi nevelőott
hon, Budakeszi. 1—3

Olvasóinknak le g jo b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, VIII., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

7 -8

MIT NYÚJT
AZ EVAWírEUKUS EGYHÁ2KERÜ 

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE ?
A családban előforduló halálesetkor temet

kezési segélyt
Kiházasit&si, tanu lm ányi és neveltetési 

segélyt.
E le t, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza

vatosság, gyár, autó b iztosításainak a legolcsóbb 
d íjté te lé t, .

A  tagok érdekeit a JÓ LÉ T I EGYESÜLET 
gondos figyelem m el segíti elő.

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenki, 
ak i a JÓ LÉ TI EG YESÜ LETET fe lkaro lja .

H ív ja  fe l m indenki a h ittestvérek figyelmét 
v Jó lé ti Egyesületre.

Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál az 
egyesület központja : Budapest, IV. Fehérhajó-u. 
8— 10 (Ev. bérház.) Telefon : 188-332, valam int 
a ke rü le ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen, Érsek
ú jvá r, Győr, Kassa, M iskolc, Pécs, Szeged, Szom
b a th e ly  Minden egyházközségben megbízottai 
vannak az Egyesületnek.

Állandóan felvessünk és fog la lkozta tunk meg 
felölő tavedfciroozá«*»] tüg«*:rrzőket. hölgyeket fa.

Evangélikus em ber
evangélikus lapot 
o lvas !

G A L L Y A S  P Á L N É  
iü s z e r  és csem ege

ü zle téb en

GYŐR, DEAK-UCCA 6.
Szaloncukor és karácsonyfadíszek 

nagy választékban. 1 — 26

A lu líro tt szerkesztésében és kiadá
sában m egrendelhetők:
1. Karácsonyesti gyermekistentiszteletre 

versek, elmondja 22 gyermek. — Ára 
30 fil lé r . 22 pld. 2 P.

2. Éneklő egyház. Ádventi és karácsonyi 
vallásos estére a lelkész olvasta igék
kel és a gyülekezet feleletéül szolgáló 
egyházi és vallásos népdalokkal. Ára 
30 fillé r. Bizományba 10 példánytól 
á 20 fillé r.

3. Istentiszteleti Napló, 168 istentiszteleti 
bejegyzésre. 1.50 P.

4. Bevételi és kiadási kis napló. 30 fillér.
5. Kis Énekeskönyv, párhuzamosan ma

gyarul és németül. 50 fillé r.
6. Vallástan, összes I—V I. elemi o. val

lásanyaga egyben, 207 oldal művészi 
képekkel. 2.80 P. Különfűzve I—IV., 
vagy V—VI. o. á 1.20 P. — Német 
Religionslehre, Stráner fordítása, 131 
oldal, képekkel, az iskolába bevezetés 
esetén 1 P.

7. Magyarbóly s filiái története. 188 o l
dal, 50 képpel. 5 P. Iskolai könyvtárak 
részére 4 P.

8. Luther levele és zsoltármagyarázata 
M ária magyar királynéhoz. 20 fillér.

Ú j cím em :

VÉRTESI ZOLTÁN
j 2— 2 ny. ev. lelkész Pécs, Rét-u. 45.

„BÉTHEL“ Diakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, férfiakat. Békés o t t 
hont biztosit. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

19— 26

K ® 8 i : 8 E l J T
_ legolcsóbban

S l T I X S É - t ő l
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,Harangszó*-ra 
hivatkozik, 10 °/o e n g ed m é n y t kap!

Lelkészi család keres két iskolás 
gyermeke mellé szép német kiejtéssel 
beszélő intelligens leányt. A k i megértő, 
meleg otthont keres, jelentkezzék. Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal
ban megtudható. 2— 2

S a jó t  k é s z ítm é n y t}  ú t itá s k á k , n ő i-  
ta s k á k , p é n z tá rc á k , le v é ltá rc á k ,a k ta  

to és is k o la tá s k á k  s tb . a  le g n a g y o b b  
v á la s z té k b a n  és a  leg o lc só b b  á rb a n

M U T H - n á l
G y ő r ,  B a r o s s - ú l  2 .

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra hiva'kozva 5%  kedvezményt kap.

Somlószöllős Veszprém m. anyaegy
házközség katonai szolgálatra bevonult 
tan ító ja  helyett helyettesítéssel ide ig
lenesen megbízott fé r fi kán tortan ító t 
keres. Fizetése törvényes. Jelentkezési 
határidő a lap megjelenésétől számított 
hét nap. 1— 1

S zap p an , fésű , k ö ln iv íz , parfüm
és borotválkozó eszközök nagy választékban, 
fj- legolcsóbb napi áron kaphatók az

^Erzsébet“  drogériában
G y ő r ,  Kazlnczi-ulca 1.
Aki e  l n l r d e t é a i  felmutatja, vásárlásnál 
3  százalék e n g e d m é n y h ^ n  részesül!

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, 

dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, 
Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

Varga Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.
Bnros8-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 

(Httidutfszó nyomdája,)
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Alapította*.

KAPI BÉLA
1910-ben.

Laptulajdonoe: 
üunánlúli Luthar-8zö*«uég.

Megjelenik minden vasárnap.

ingytn mtlléklat tanév alatt 
Ifclul.nHnl .  KIS HARANQSZÚ,

Beolvadt la p o k : 
935-ben a Jöjjetek énhozzam 
1938-ban a felvidéki Luther.

Erős vár a ml Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,

Ha 6 velünk, k i ellenünk? 
Az Or a ml oltalmunkl

A Harangszó 
uerkeaztö-kladóhiTatala

GYŐR
I I . ,  P e tő ft-té r 2.

Előfizetési ára 
negyedévre 1 F  28 fü lé t, 

félévre 2 P  éo fillé r , 
egy évre 4 P  80 f i l lé r  

Csoportos küldéssel 
10#/a-os kedvezmény 
Amerikába egész évre 

2 do llá r; az u tódá lla 
mokba M évre 1.60 P. 

Postacsekkszámla 30,526

Karácsony után.N e ölj.
„Ne ö lj.“  II. Mózes 20, 13.

No, ez a parancsolat aztán csak
ugyan nem nekem szól! Én nem 
vagyok gyilkos: senkit sem akarok 
elemészteni. „A légynek sem ár
tok.“ Tessék ezt az igét a bicská- 
soknak, a sűrűvérű verekedőknek, 
a kalapácsos gyilkosoknak, a Kain- 
ivadékoknak kötni a lelkére.

Ez a parancsolat azonban mégis 
nekem szól. Mert nemcsak furkós- 
bottal, csizmaszárba rejtett öreg- 
késsel, vagy revolverrel lehet 
gyilkolni. A nyelvvel is lehet ölni. 
Egyetlen szó megölhet valakit. A 
tekintetemmel is gyilkolhatok, ö l 
hetett kézzel is lehetek valaki hó
héra. Mert nemcsak az gyilkosság, 
mikor nyomban összeesik és a 
helyszínen marad az áldozat, ha
nem az is, mikor tövist szúrok va
laki szívébe, amit évekig hurcol s 
így rövidítem az életét.

Gyermek vagyok: vájjon hány 
esztendővel, hónappal, vagy nap
pal rövidítettem meg szüleim 
életét?!

Szülő vagyok: rossz példámmal 
mi mindent öltem meg a gyerme
kemben?!

Ember vagyok: segítettem én is 
megölni a Krisztust!

1940-ben vájjon hány „gyilkos
ság“ tapadt a kezeimhez? Amit el
követtem szóval, irigységgel, kö
nyörtelen szeretetlenséggel?

Gyilkos! Gyilkos!! Gyilkos!!! 
„Oh irgalom Atyja, ne hagyj el!“

Szabó Jó zse f.

A karácsony ünnepén az anya- 
szentegyház arra emlékeztetett, 
mit tett a Gondviselő Isten éret
tünk emberekért, hogy bűneinkben 
elveszni ne hagyjon. Nem kisebbet 
tett, minthogy elküldte szent Fiát, 
az Úr Jézust közénk, hogy senki, 
aki hiszen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen. Az em
beriség iránti szent Szeretet, égi 
Szeretet olyan nagy volt az Isten 
szívében, hogy még erre az áldo
zatra is képes volt érettünk.

Ez a magához emelő isteni Sze
retet fogad bennünket ismét gyer
mekeivé a Krisztus Jézusban. És 
ennek a Szeretetnek a kinyilatkoz
tatása óta nevezhetjük Atyánknak 
a nagy mindenség sorsát intéző 
örök Nagy Urat, a mindenható 
Istent.

Aki ezt a Szeretetet el- és be
fogadja Isten gyermekévé válik, 
Isten családjába tartozik.

Mely nagy és sokszor világra 
szóló hősi erőfeszítések forrásává 
vált az a törekvés, hogy egy ki
rályi ház, vagy nagyúri család 
környezetébe bejusson valaki. 
Akárcsak étekhordónak, vagy is
tállómesternek, vagy pohárnoknak 
is. Hány életkockáztatás, mennyi 
áldozathozatal kapcsolódik a tör
ténelemben ezekhez a tisztsé
gekhez! A királyi, vagy nagyúri 
kegy egy-egy mosolya, milyen 
erőfeszítések számára jelentette a 
sorsrugót!

Egyszerűen nem tudnók magya
rázatát adni annak a rengeteg ál
dozatnak, amelyet véres harcok
ban, súlyos háborúk viselésével, 
üldöztetések kibirásával, nyomor- 
gattatások és szorongattatások el- 
hordozásával vállaltak evangélikus 
atyáink a történelem folyamán, ha 
nem látnók meg mindezek mögött

f  RPFflTwVrns F ö w m  *  >

azt a törekvést, hogy ők az Isten 
családjában ingyen kegyelemből 
elnyert helyöket kívánták meg
őrizni és megtartva, utódaikra is 
átörökíteni.

Mert amíg összekapcsolja a 
gyermek szívét atyjáéval a tiszta 
szeretet, addig a gyermek számára 
megvan a biztos támasz is a pótol
hatatlan melegség mellett. Amíg 
az Istenben jóságos mennyei 
Atyánkat tudjuk, addig érhet ben
nünket bármi e világban és várhat 
ránk a másvilágon, nem lehet 
olyan dolog, ami javunkra ne vál
nék.

Az Isten családjához való tarto
zás nemeslevele a karácsonyi evan
gélium, az Isten gyermekévé válás 
egyetlen megvalósítója, amely a 
mi hitünknek és szent vallásunknak 
egyetlen alapja és szabályozója.

Ezt az evangéliumot angyalaj
kak hirdették először. Isten égi 
Szeretetének titokzatos hírnökei, 
azon a szent titkokkal teli éj
szakán.

Ez az evangélium most ránk 
van bízva s ez a mi legdrágább 
kincsünk, amelytől eltérni, amelyet 
elalkudni, amelyet könnyelműen 
venni nem lehet az Istentől való 
elszakadás veszélye nélkül.

Ez emel bennünket az istenfiú- 
ság életmagaslatára, amelynek le
vegője a tiszta Igazság, a testet 
öltött Ige, „az“ Igazság, — nap
sugara az Isten szívéből a világba 
sugárzó Szeretet, — forrásvize a 
szent keresztség, — eledele az úr- 
szentvacsorája, ózona pedig a Ke
gyelem.

Az evangélium szerinti életfoly
tatásban négyszemközt állunk az 
Istennel minden percben. Akihez a 
szív legteljesebb bizalmával járul
hatunk, mint mennyei édes Atyánk
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hoz, aki gondviselő Szeretetének 
sugárzásában az evangélium által 
ta rt meg bennünket.

Az Isten családjába hív a kará
csonyi szent üdvüzenet újra min
deneket.

S ha oly sokan elengedik ezt 
fü lök mellett, ha oly sokan figye
lemre se méltatják, vagy csak az 
ehhez kapcsolódó külsőségek kö
rében maradtak —  az Evangélium 
népe engedje a szíve mélyéig, a ve
lők oszlásáig hatolni az égi Szó
zatot és ne engedje a pusztában 
kiáltó szóvá változni át.

S ha manapság a karácsonyi an
gyalsereg égi dalára ágyudörgé- j 
sek, bombarobbanások, lángok j 
martalékaivá váló városok falai ' 
közti sikongások adják a leghan
gosabb visszhangot —  ne hiányoz
zék az Evangéliumot ismerő, meg
becsülő, az Isten kijelentéseitől el 
nem tántorodó Isten gyermekei
nek a hálaéneke se ebből a vissz
hangból, amely odatalálhat Isten 
szívéhez, hogy mégegyszer könyö
rüljön meg e világon és váltson 
meg bennünket véglegesen a vilá
got uraló Sátánizmus ördögi ha
talmából.

Dr. C sen gő dy  L a jo s

Újévre is adtunk k i szép képeslapot. 
Böröczki Vilmos tervezte. Kétszínű nyo
másban a haldokló óesztendőt és az if jú  
újesztendőt ábrázolja. Ára 8 fillér. Ú j
évi üdvözleteinket ezen küldjük.

Hangok a szórványból.
A  sz ó rv á n y  tem p lo m .

írta : Korén Emil.
Ilyen bizony nincsen. M ert ahol már 

templomot tudunk építeni, az legalább is 
fi l ia  s már nem szórvány. De istentiszte
leteket a szórványokban is tartunk s az 
a helyiség, ahol összejövünk istentiszte
letre, templommá ke ll váljék. Adottsá
gokra vagyunk m indenütt utalva. Óh, 
m ilyen nehéz sokszor templomnak érez
ni azt, ahol összegyülekezünk!

Legtöbbször falusi iskolák tantermei 
ezek. Oldalt a fekete tábla, rendszerint 
te lefirkálva. A falakon térképek, melyek
ben egyes városokat maszatos ujjak kop
ta ttak szürke-piszkossá. Oktató táblák 
ürmértékekkel, történelm i jelenetekkel, 
vagy állatokkal. Kopott, tintás asztal a 
katedrán s ha most üres is a tanterem, 
önkéntelenül hallani véli az ember v ir 
gonc gyermekek zajongását s a nád
pálca suhogását. T ip ikus iskola-szag üti 
meg az orrunkat s am ikor igyekszünk 
belepréselődni az alacsony, szűk kis pa
dokba, vigyázni ke ll, nehogy tintás hely
re üljünk. Ebből a teremből, kell templo
mot rendezni. A katedra-asztalt hátra
to lju k  a falig, le te rítjü k  fehér abrosz- 
szal, feszület, biblia, két gyertyatartó 
kerü l rá, amiket magunkkal hoztunk. 
Ez az oltár. A hívek valahogy beleszo
ru lnak a padokba s a számoló-gép, 
Európa térképe és a földgömb között 
templomban kell érezzék magukat.

Nem egyszer fo rd u lt elő, hogy a ta 
nyai iskolában, ahová előzetes megbeszé
lés után hirdettük az istentiszteletet, nem 
vo lt senki. Zárva minden, nem tudtunk 
bemenni. Ha nyár vo lt, kimentünk az 
iskola kertjébe s a fá k  a la tt kezdtünk el 
énekelni. így még inkább templomban 
voltunk.

B.-ben a ref. testvéregyház gyüleke
zeti terme áll rendelkezésünkre. Örülünk 
ennek is, hogy van. De ezt is nehéz

templommá képzelni. E lőttünk a színpad 
függönye húzódik össze, Petőfi-kép alatt 
áll a rozoga asztal, ahonnan préd iká ln i 
ke ll, s nem egyszer színes szallagokkal 
feldíszítve vár a terem az előző napi 
teadélután maradványaképpen. íme, a 
szórványtemplom.

Külön öröm, ha átengedik a reformá
tus templomot. Az legalább Isten háza. 
De lehangoló látni, hogy a nagy temp
lomhajóban 5—6-an ülünk. H iányzik az 
o ltá r is.

Máshol ki Vagyunk szolgáltatva tő 
lünk idegen emberek kénye-kedvének. 
Szolyván szépen berendezett imaházunk 
volt. A helyiséget egy helybeli gyár ve
zetősége bocsáj tóttá rendelkezésünkre. 
O ltárt, szószéket, harmóniumot építet
tünk be. A gyár vezetősége legutóbb tíz 
napi terminussal egyszerűen és röviden 
felmondta a termet. Cseh éra a latt 20 
évig nyugodtan szólhatott az ige a né
pes szórványgyülekezetben. A gyár veze
tőségének egyáltalán nem okozott gon
dot, hogy rövid kis levelének eredménye
képpen most nincsen helyiség, ahol fo ly 
tassuk az istentiszteletet.

Legszebb még, ha magánházat igyek
szünk bevonni istentisztelet tartására. A 
családi tűzhely temploma legkönnyeb
ben tud Isten házává alakulni. Szépen 
leterített asztalka kerül a falhoz o ltá r
ként a feszülettel, bibliával és gyertyák- 
kel. Krisztus-kép is akad a háznál föléje. 
Szőnyeg terül el előtte s úrvacsorához 
térdeplőt is könnyű csinálni. Székeket 
helyezünk el sorban s a mindennapi élet 
színhelye templommá magasztosul, hogy 
a vasárnapi Igének emléke átragyogjon 
a mindenapra is.

De van másmilyen otthon is. T a rto t
tunk már istentiszteletet és osztottunk 
úrvacsorát úgy is, hogy piciny tanyai 
ablakmélyedés vo lt az oltár, a „gyü le 
kezet“  a kemence padkáján ü lt sorban 
s orgona helyett a kis csibék csipogtak 
az ágy alatt káráló kotlós körül.

Visszaszorultunk az őskeresztyének 
„templomához“ , am ikor még csendben

Í C e T e k e s  Gyurka.
Történeti Ifjúsági regény. 54

Irta : M o h r  O e d e o n ,  Kassa.

Eleséget eddig adott a nyár bőven: gyümölcsöt, nyulat, 
madarat. A hal meg o tt nyüzsgött a lábuk alatt. Csak ki 
ke lle tt fogni. Azonban a télre fel ke lle tt készülni. Halat és 
gyümölcsöt napon aszaltak, burgonyát olcsó pénzen kaptak, 
más pedig mi kell még a fiatal gyomornak?

— Hát nem az Ágnes néni asztala, —  szerénykedett 
Józsi, —- de azért van minden.

Am itől anyira fé ltek,, a tél gyorsan jö tt, de gyorsan el 
is ment. Február végére eltakarodott már minden hó.

A fiu k  kis társnőjükkel boldog örömmel figye lték a nap 
növekedését. Minden egyes világos, naponként meghosszab
bodott percért hálásak voltak. A világosság számukra sza- i 
badulás volt. Kunyhójuk sötét fa la it örömrivalgással hagyták 
el az első szép sugaras reggelen. M in t szilaj csikók kalan- ! 
dozták be a környéket. Csak a Gyurka fájdalmas kétsége 
vete tt arcára sötét árnyékot.

— Vájjon m it hoz nekünk ez az ú j tavasz?
33. Útban a gályák felé.

1675. márciusára Komáromban már csak három rab ma
radt a lelkészek közül: Kerekes, Szöreghy és Zsedényi.

Kelio sietett áradozó levélben jelenteni az érseknek, hogy 
feladatát m ily fényesen oldotta meg: tizenhetet té ríte tt meg.

Szelepcsényi pedig úgy okoskodott, hogy amit Kefio' 
közel egy év alatt nem tudott elérni, már meg sem teszi-

A  három hitvalló sorsáról ezért úgy döntött, hogy azok is
m erjék még meg Kollonics Lipót módszerét is, aki L ipó t- 
vá ro tt űzte mesterségét. így azután a három h itva lló t sze
kérre  ültették és Kelio felügyeletével Kollonicshoz vitték.

Ók már m indent egykedvűen vettek. Tűrték, hogy sze
kérre  rakják fel őket, nem bántak semmit sem. Szöreghy 
fiatalos ereje nagy segítségül volt a másik kettőnek. Ha látta, 
hogy lankadva zuhannak hátrafelé az akarat a latti sötétbe 
mély magukbaroskadással, mindig tudta bátorítani őket.

— Jézus nem hagy el!
—  Jézus! —- ismételték azok és ú jra  munkába álltak.
Zsedényi le lké t is széjjelroncsolta a szenvedés, de so

vány, szívós szervezete csodálatos ellenállással bírta  a nél
külözéseket. Nem úgy Bálint úr. Az egykor o!y egy tömb, 
szilárd, csupa tűz ember elgyengült tagokkal, fé lig  holtan 
vonszolta magát a talicskánál. Nagy ádáz ellenség ü lt saját 
testében: a szíve. Zakatoló vérmes kalapálással emelte a mel
lét, hogy a másik percben pihenve többször is kihagyjon.

— Nem bírom  már soká —  m uta to tt baloldalára a 
tisztelendő úr. Nem engedi, ő  az úr énbennem.

Nagy megkönnyebülés volt számukra a szekérút. A latta 
legalább ültek. Az egyenletes rázás Kerekes szívét is jobb 
munkára fogta.

Új erőre kelve értek Lipótvárra. A Vág jobbpartján 
emeltette L ipót császár ezt az erősséget már jó  tíz éve, 
am ikor a tö rök egészen Érsekújvár kö rü l lebzselt, s lehetet 
ta rtan i attól is, hogy szemet vet az egész Vág völgyre. Védő
gátnak készült. Rabok börtöne lett.

A lakja olyan vo lt, m int nagy csillag szerteszéjjel néző 
számtalan sarkával.
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Cslpkay—Révész: Menekülés Egyiptomba. 

A j á n l j u k  a H a r a n g s z ó  új  l e v e l e z ő l a p j a i t .

kellett összejönniük s nem dicsérhették 
még hatalmas bazilikákban az Urat. ö  
azonban bárhol jelen van, ahol ketten 
vagy hárman összejönnek az Ö nevében.

Ha ketten, vagy hárman összejön
n e k .. .  De összejönnek-e? Szoktak 
egyes műkedvelő és dilettáns szórvány
kutatók szépen hangzó cikkeket írni ar
ról, hogy „feketélik a nép a tanyai is
kola felé, amikor a havas tájon közele
dik a szórványlelkész, hogy istentiszte
letet tartson. Szemük boldogan csillog... 
stb.“ Adja Isten, hogy legyenek ilyen 
szórványgyülekezeteink. Én még nem 
láttam. Ellenben annál többet láttam, 
hogy népes szórványhelyeken 3—4 ember 
jön csak el. Amikor két éve karácsony 
után a fenti sorokat olvastam, ugyanak
kor csontig átfázva 40 km-t motoroztam 
egy tanyai szórványközpontunk felé, ahol 
egy körzetben 60 evangélikus él — és 
a gondosan meghirdetett istentiszteletre 
egyetlen lélek sem jö tt el! Szomorúan 
néztem végig az iskolapadokon, térképe
ken és oktatótáblákon. A tanterem nem 
válhatott templommá,

Az evangélium hatalom.
Vannak, akiknek boldog tapasztala

tuk van arról, hogy az evangélium Isten 
hatalma. Viszont vannak, akik fejüket 
csóválják s ezt kétségbevonják. Ez utób
biak okulására Forgács Gyula skót misz- 
sziói lelkésznek előadásából hadd idéz
zük az alábbi megrázó történetet:

Az egyház gondnoka áldott, jó szívű 
ember volt. A sátán azonban kivetette 
rá a hálót. Terhelt volt s könnyű volt 
italra csábítani. Egy-két pohár bor el
vette az eszét. A családja panaszkodott. 
Az én emberem többször megbánta a 
tettét, de hamarosan visszaesett.

Egyszer azután dűlőre ju to tt a do
log. Amint ittasan hazament, feleségére 
rárontott vasvillával s kis híjjá, hogy a

seb nem volt halálos. Amikor kijóza
nodott s nagy bűnbánattal állt meg előt
tem, kijelentettem, hogy így nem lehet 
kúrátor, le kell mondania. Különben je
lentést teszek az esperesnek. Lecsüg- 
gesztett fejjel búsult. „De én szeretnék 
megszabadulni ettől a bűntől, ha az Is
ten megsegítene.“ Az Isten bizonyosan 
megsegíti, de vájjon maga elfogadja-e 
a segítséget? Elfogadom! No lássuk! 
Isten azt akarja, hogy maga mondjon 
le az italról. Hajlandó-e lemondani? 
Igen, igen, de félek, hogy . . .  hisz te t
szik tudni,. . .  lakodalom ..., jóbarát
ság... csak egy pohár... félek. De el
felejtette, hogy az Isten megsegíti és a 
Megváltó ott lesz mindig maga mellett,

hogy bátorítsa. Igen, igen, de. . .  félek, 
mert gyenge vagyok! Jó, m it szólna 
hozzá, ha én is megfogadnám magával 
együtt, hogy egy évig semmiféle sze
szes italt nem iszom. Igazán? Az már 
más. Ez nagy segítség lesz, mert ha 
ezt megmondom akár egy lakodalom
ban is, nem szólhat senki ellene. Imád
koztunk. Megfogadtuk. De még egyet 
meg kell tenni. Az egész falu hallott a 
botrányról. A lemondást alá kell írnia 
Ha a presbitérium elfogadja, bele kell 
nyugodnia. Aláírta. A presbitériumban 
elmagyaráztam a dolgot. Megértették. 
A lemondást nem fogadták el. Hittek 
az evangélium erejében. A fogadást 
megtartottuk. Közben erősítettük egy-

— Ez a híres Lipótvár! — csodálkozott el Szőreghy, 
mikor odaértek. Égbeszökő szirtre rakott sasfészket várt. 
Csalódottan csóválta meg fejét. A lapályos sík tájon inkább 
rejtőzni, bujkálni látszik az épület. A környező kert dús fa 
óriásai és lombfüggönyén keresztül csak a tetőzete csillan elő.

A falak mögött azonban annál tágasabb a tér és élén- 
kebb a mozgás. Itt még sokan vannak a hitvallók. Munka és 
kínzás it t  is akad, akár Komáromban. De még valami más is.

Másnap ismerték meg a komáromi foglyok.
Kollonics elé kerültek. Szabadon, bilincseik nélkül.
— Isten hozott testvérek — állt fel a püspök. Kissé telt 

arcáról jóakarat sugárzott. Dús barna hajából fejtetőn tenyér
nyi folt hiányzott. A szabadon hagyott bőrön nevetve botlott 
meg egy betévedt sugár.

Szegény rabok, a kiállott kínszenvedés után bámulva 
néztek rá.

— Kedves testvérek — sajnálkozott — megviselt a 
börtön!

— Nem is tudom, — folytatta — miért bántjuk egymást? 
Hiszen mindnyájan egyformák vagyunk. Egy Istent imádunk.

A három hitvalló nem tudott m it válaszolni. Kollonics, 
aki vádjukat olvasta és halált kért fejükre, egyszerre szere- 
tetről beszél. Bálint úr kezdte érteni a dolgot. Amin Kelio 
állati kegyetlen féktelensége hajótörést szenvedett, azt most 
jó  szóval akarják puhítani és megadássá olvasztani.

— Barátaim —- intette társait, — vigyázzatok, most még 
nagyobb a veszedelem. A püspök testünket békén hagyja. 
Agyongyötört lelkünk mélyébe nyúlt be, o tt akarja magát 
megvetni.

Igaza volt. A Következő napokon egy-egy új kijelen

téssel, kérdéssel adott Kollonics nekik egész időre gondol
kodni valót.

— Mi szükség van arra — vetette fel, — hogy külön
féleképpen imádjuk az Istent? Voltaképpen ti is katolikusok 
vagytok, csakhogy latin helyett magyarul miséztek!

— Egy az Isten — folytatta délután — miért válunk 
annyi felé?

Bálint úrnak már nyelvén volt az ellenvetés, hogy ha 
egy az Isten, akkor miért parancsolja az egyiknek kínozni, 
gyilkolni testvérét? S miért a másiknak szelíden, béketűréssel, 
zokszó nélkül szenvedni Krisztusa nevében? De hát inkább 
hallgatott.

— Legyünk ú jra igaz testvérek — fejezte be lelki inté
seit a püspök. — Térjetek vissza.

— Soha! — röppent ki a szó Bálint úr ajkán, melyet 
egyszer már tői vényszék előtt hallatott. — Hitünket nem 
tagadjuk meg! Te jó módot, életet kínálsz, de cserébe azt 
kívánod, hogy Urunkat megtagadjuk. Azt akarod, hogy az 
igaz Isten helyett emberi nagyságot imádjunk, hogy élő hi
tünket felszínes képmutatásra silányítsuk! Nem!

— Soha! — ismételték Zsedényi és Szőreghy is. — Mi 
tudjuk, hogy boldogság és üdvösség egyedül Krisztusban van!

Kollonics megvonta a vállát. Mintha azt mondta volna: 
„Előre tudtam én ezt!“

— Kelio! — szólt ki az udvarra.
— Hát a püspök úr sem ment többre velük! — volt 

diadalmasan az arcára írva.
— Megint a tieid! — mutatott a foglyokra. — Amíg 

elindulnak! — tette hozzá.
(Folytatjuk.)
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mást imádsággal. Az én emberem meg
tarto tta  a fogadást, testileg-lelkileg 
megerősödött, családjában helyre á llt a 
béke. Két év múlva ő le tt a község bí
rája.

Hogy az ita lt abba hagyta egy évre 
és ez gyógyulást szerzett, olyan példa 
volt, hogy a faluban minden italos em
ber fe lfigye lt. Két legnótoriusabb iszá
kos szintén abba hagyta az ivást. Az 
egyik, különben egy tekintélyes iparos, 
új év reggelén így köszöntötte a fele
ségét: Most olyan újévi ajándékot kapsz, 
am ilyet még nem kaptál. Mától fogva 
Isten segítségével nem iszom. Ügy lett, 
Jézus erőt ád arra, hogy ha kell, le
vágjuk a kezünk és elvessük magunk
tó l. Bizony, az evangélium Isten hatalma!

E g é s zs é g v é d e le m .
Irta : Dr. Ittzés Zsigmond.

3. A levegő. (Légkör, éghajlat)

Földünket a felszínétől számított kb. 
60 km. magasságig számbavehető sűrű
ségű levegő veszi körül. Ezt a réteget 
nevezzük légkörnek. A tudományos 
megfigyelések és számítások szerint a 
levegőréteg voltaképpen még sokkal fe l
jebb terjed (m integy 700— 1000 km. ma
gasságig). 20 km.-en fe lü l azonban már 
fokozatosan o ly sokat veszít sűrűségé
ből, hogy az ily  igen m egritku lt levegő 
a gyakorlati élet szempontjából, de a 
repülőtechnika szempontjából is — alig 
jöhet számításba.

A levegő mind a növények, mind az 
á lla tok és az ember világában életfontos
ságú szereppel bír a légzésnél nélkülöz
hetetlen oxigén-tartalma miatt. Amint 
tud juk, a levegő két főalkatrésze az ox i
gén (éleny) és a nitrogén (légeny). Künn 
a szabadban a levegő összetétele a követ
kező: 78% nitrogén, 21% oxigén, 0.03% 
szénsav és még más, kevésbé lényeges 
gázak, valamint vízgőz.

A nitrogén (N) a légzés szempontjá
ból nem játszik más szerepet, m int hogy 
fe lh ig íítva ju tta tja  az oxigént (O) a lég- 
utakba, a belégzett nitrogénből azonban 
az emberi szervezet semmit sem tart 
vissza, úgyhogy a kilégzett levegő is 
annyit tartalmaz belőle, m in t a belég
zett levegő.

Fontos szerepe van a levegő nitrogén
tartalmának a növények életében. A hü
velyes növények, bab, borsó, lencse, bük
köny-félék, általában a pillangós virá- 
gúak gyökérgumóikban raktározzák fel 
az emberi táplálékul is szolgáló magvak 
(bab, borsó, lencse) fehérjetartalmának 
képződéséhez szükséges nitrogént. Ez az 
élettani, vegyi folyamat bizonyos bakté
rium ok közreműködésével történik.

Más növények meg a villámláskor 
keletkező és a csapadék kútján a földbe 
kerü lő  nitrogén-tartalmú vegyi-anyago
ka t és — amint az a talaj tárgyalása
k o r em lítettük —, a trágyázáskor a 
fö ldbe ju tta to tt nitrogénes anyagokat 
használják fel.

Az i t t  elmondottakból következik, 
hogy ha nem is a légzés útián, de köz
vetve a növényeken keresztül, a táplál
kozás útján bizony az emberi élethez is 
van köze a levegő nitrogénjének.

Tartalmaz a levegő az oxigénen és 
nitrogénen kívül szénsavat (COs), am- 
moniakot (NH3) és más gázakat, ame
lyek részben ártalmatlanok az élő szer
vezetre, részben — ha nagy mennyiség
ben keverednek a levegőhöz — ártalma
sok. így gyárakban, ipartelepeken, mű
helyekben a gyártáshoz, mesterséghez 
használt anyagokból, vegyszerekből a 
helyiség levegőjébe kerülő különféle 
mérges gázak, vagy kellemetlen szagú, 
esetleg bomló, illanó anyagok m egront
hatják a helyiség vagy a környék leve
gőjét.

Tartalmaz ezenkívül a levegő vízgőzt 
(párát), valamint a fö ld  színétől 20 m. 
magasságig (magaskéményű gyárak lég
körében 60 m. magasságig is) benne le
begő különféle szerves és szervetlen 
anyagokat (szemetet, port, homokot, 
korm ot, vulkanikus hamut).

Ha most már számba vesszük, hogy 
a levegő légzés útján orrunkon, szán
kon, a gégenyíláson, légcsőn és hörgő
kön át bejut a tüdőnkbe, és hogy átlag
16-szor veszünk lélegzetet egy perc alatt, 
s minden légzéskor fél lite r levegőt szí
vunk be tüdőnkbe, ha —  mondom —  
mindezeket számba vesszük, egyszerre 
világos lesz előttünk, nogy a 24 óra alatt 
belégzett nagytömegű, mintegy 12 köb
méter levegőnek, s így annak a levegő
nek, amelyben élünk és tartózkodunk, 
nem szabad szennyezettnek, megrom lott
nak lenni.

Megeredt és íme, 
kihajtott!

A gazdálkodó parasztság a nemzet 
gerince.

Rajta épülnek fel és belőle nyúlnak 
k i az összes többi tagok. Ez óriási fe 
lelősséget jelent nemcsak önmagával, 
hanem egész nemzettel szemben.

Az a parasztság, amely több halottat 
temet el, mint amennyi újszülöttet ke
resztel, minden v iru ló  látszat ellenére 
sorvad. A gerincsorvadás pedig az egyén 
életében is, a nemzet életében mégin- 
kább, halálos betegség. És a nemzet ge
rincének, a földmfves parasztságnak azt 
a k ó rjá t csaknem egész Magyarországon 
meg lehet állapítani. M i pedig nem egy 
sorvadó, hanem új, erőteljes életre k i 
bontakozó nemzet tag ja i akarunk lenni. 
Olyan parasztságot akarunk, amely tu 
datában van a nemzet életében folyó jo 
gainak, de tudatában van annak a nem
zetfenntartó felelőségnek is, amely je 
lentőségéből fo ly ik  és azt hajlandó is 
vállalni.

E rre  az öntudatos és nemzeti fele
lőséget hordozó életre akar a népfő
iskola nevelni. Olyan életkorban veszi 
kezébe hallgatóit, m ikor értelmük már 
teljesen kibontakozott és meg tudja lá t
ni a rá váró feladatokat. Nem az a cél, 
hogy szakismeretek tömegét nyújtsa, 
sem pedig, hogy bizonyos általános mű
veltség felületes mázával bevonja, ha
nem hogy megláttassa vele paraszti h i
vatásának kérdéseit, kialakítsa le lkűk
ben a válaszokat és képessé tegye to 
vábbi életének nemesirányu önművelé
sére.

Ezt a célt a népfőiskola hármas úton

éri el: egyházi, nemzeti és értelm i ön
tudatosítással.

Érett ésszel akarja a népfőiskola a 
tanulóit az élő keresztyénség örök fo r 
rásaihoz elvezetni, hogy hitében ne adó
fizetésre kényszerítő nyűgöt, vagy jobb 
esetben ősöktől ö rökö lt tisztes szokást 
lásson, hanem azt a m egtartó erőt, 
amely ősein által őt magát és mindenét 
amije van, életre hozta.

Öntudatosítani akarja a népfőiskola, 
másodsorban a nemzeti életet a paraszt
ság szempontjából. Kell, hogy meglás
sák, hogy az egész magyar élet a pa
raszti életformából fakadt és hogy ab
ban nem szégyelni, levetni való van, ha
nem örök érték és szépség, aminek k i- 
vetkőzése nemcsak magának, hanem 
egész nemzetének pótolhatatlan kár.

Harmadsorban meg akarja a népfőis
kola adni azokat az értelm i indítékokat 
is, amelyek képessé teszik paraszti hiva
tásának minél teljesebb betöltésére és 
könnyű, céljait és irányait világosan látó 
önművelésre.

Ennek a munkának a végzésére léte
sült két évvel ezelőtt az első Népfőisko
la Magyarországon Nagytarácsán. Az 
akkor elültetett fa megeredt és íme, k i 
ha jto tt. Kellő előkészítés után novem
ber 3-án megnyílt evangélikus egyhá
zunk második Népfőiskolája is Oros
házán. Egyelőre szegényesen, két k i
sebb bérelt épületben rendezte be a 
vezetőség a 18 növendék otthonát, s 
kezdte meg Csepregi Béla lelkész veze
tése mellett a 20 főből álló előadói 
gárda a munkáját.

Adja Isten, hogy Népfőiskolánk lent 
az Alföldön is meggyökeresedjen, tere
bélyes nagy fává nöjjön.

Péterfia Zoltán.

FAGY.
Csak melegítsetek . . .  
ahogy szoktátok a fa derekát, 
kötözzétek ronggyal, szalmával, papírral 
kötözzétek át!

Nem gondoltatok eddig sem rá, 
hogy fagy a gyökeret is érheti, 
szánalmatok csak a fát fogja át 
—  a gyökereket meg sem értheti.

Csak kötözzétek a szemérmetlenül 
út mentén cégérül tolakvó fát, 
csak a szembeszökő nyomort csitítsátok 
és ne kutassátok a gyökerek sorsát.

Majd én, mint utolsó fáradt lomb, 
Magyar fa alá a hóra ráesem 
s tenyérnyi helyen, mekkora a szívem, 
jeget olvaszt majd a melegem.

Csak kötözzétek, —  s ne tudjátok, 
hogy vacog odalenn a gyökér 
s hogy szörnyű hallgatása krisztusi, szent 
néma imánál is többel fölér!

Néma gyökerek — hallgató lelkek,
Ti elbújó, szégyenlős, fázó szivek,
vájjon lesz-e az idei télen
hogy megszánjanak — ahhoz, elég hideg?!

Balikó János.
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A keresztyén éle! 
nem ellenérték.

A keresztyén élettel kapcsolatosan 
sokan gondolnak arra, hogy az egyszerű 
ellenérték. Vagyis valami megszolgált, 
kiérdemelt fizetés. Az így gondolkozók 
azt hiszik, hogy amint testi és szellemi 
munkával lehet kenyeret, cipőt, ruhát 
keresni, úgy az imádkozással, templom
ba járással, a szentségekkel való éléssel 
lehet a keresztyén életet megszolgálni, 
kiérdemelni és m int valami ellenértéket 
megszerezni.

Az így gondolkozók az anyagi világ 
keretein kívül nem látnak semmit. Va
lami szűk körben topognak és az add- 
sza-nesze elvét hajlandók csak elfogadni.

Ebbe a csoportba tartoznak a nagyon 
önzők, akik nagyon sokszor ülnek a bí
rói székbe, hogy hibákat keressenek és 
gáncsoskodjanak. H ibát keresnek a tá r
sadalmi, gyülekezeti, po litika i életben 
stb.

A közért végzett . munkát szükség
szerűen és rosszindulatúan bírálják, gú
nyolják. Ök a fölényesek, akik szaka
datlanul előjogokra hivatkoznak .hatal
mat keresnek, felfelé még alázatoskodni 
is hajlandók, de lefelé kíméletlenül el
tipornak mindenkit. Ezek azok, akik 
mindent jobban tudnak, akik felfelé 
ívelő pályát álmodnak maguknak és 
mindenképpen karrie rt akarnak k ie rő
szakolni az élettől.

Ezek azok, k ik  Istennel szemben is 
a benyújto tt számla és a kiérdemelt ju 
talom álláspontjára helyezkednek.

Ezek azok, k ike t ha csapás ér, tele 
vannak mcltatlankodással, lázongással, 
mert hiszen ők a jóemberek, megadják 
ők mindenkinek a megérdemelt fizetést 
és el is várják azt mindenkitől, még 
az Istentől is.

E lőttünk a tú lv ilág i élet csupa köd, 
legfeljebb papos beszéd és ha mégis 
van Isten, hát ők azt is hajlandók szol
gálni, de csak ellenérték fejében.

ö k  a fö ld i élettől várnak mindent, 
mert ami biztos, az biztos elv alapján 
állnak: Pedig:

„Hacsak ebben az életben reményke
dünk Krisztusban, minden embernél nyo
morultabbak vagyunk."

Fülöp Dezső.

Szülők és nevelők 
figyelmébe!

A gyermekekkel különböző keretek
ben foglalkozó magyar evangélikus le lk i 
munkásoknak egyetlen és sokoldalú lap
ja : a GYERMEKGYULEKEZET a szo
kottnál is gazdagabb tartalmat hoz kará
csonyi számában. A vezércikkben dr. 
Vető Lajos a mai gyermek karácsonyá
val foglalkozik. Meggyőzően vet v ilá 
gosságot a „k is  Jézuskával“ űzött és 
általánosan elterjedt lélektani, nevelési 
és vallási visszaélésre, majd ügyesen 
mutatja meg: hogyan lehet és kell he
lyesen kialakítani a gyermek karácso
nyát, hogy nagyobb, maradandóbb ö rö 
möt és igazi ünnepet jelentsen. Bárcsak 
minél több szülő foglalkozna ezzel a kér-
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déssel és megfogadná a nagyszerű kis 
tanulmány útmutatását! — Az „Evangé
lium a gyermekeknek" rovatban öt rö 
vid, világos, gyakorlatias, illusztrációval 
ta rk íto tt vezérfonalat kapunk, melynek 
segítségével valóban megeleveníthetjük 
Isten igéjét a gyermekekkel való beszél
getés során az ünnepekben és az egyes 
vasárnapokon. — A következő c ikk a 
gyermeknek a gyülekezet nagyon is 
időszerű szociális munkájába való bekap
csolásával foglalkozik. Először beszélge
tési vázlatot ad arró l: miként ébreszt
hetjük fel a gyermek felelősségérzését 
a szegények iránt és mutathatjuk fel 
e lőttük Jézus könyörületességi paran
csát, azután a legapróbb részletekig k i
dolgozva közli a gyakorlati k iv ite lt is. — 
„Gőbölös János ifjakat toboroz“ című 
folytatásos elbeszélés a magyar Evangé
likus Keresztyén Ifjúsági Egyesület mun
ká já t hozza közel érdekfeszítően a na
gyobb iskolásgyermekekhez s neveli az 
utánpótlást az annyira fontos ifjúsági 
munkának. — Fordulatos, élénk, leb ilin 
cselő és egyszerűségében is nagyon mély 
karácsonyi missziói történet a „Lulu gyer
tya lesz". — A missziói gyermekszövet
ségek országos vezetője és a lap szer
kesztője két, egy lélektől áthatott c ikk 
ben fogla lkozik a misszió ügyével a gyer
mekek között s adnak értékes és meg» 
szívlelelendő tanácsokat a gyermek be
állítására a missziói szolgálatba. — A 
gyermekmunkások hangját megszólaltató 
rovatban személyes bizonyságtevésként 
megírt emlékezést találunk a miskolci 
pedagógus evangélizációról. — Végül 
értékes és mélyreható könyvszemle egé
szíti k i a lapot „Amit érdemes elolvasni" 
cím alatt. — A lapnak közel egy eszten
dős pályafutása után örömmel állapíthat
juk meg, hogy vasárnapi iskolák, isko
lai kisgyülekezetek, missziói gyermek
szövetségek vezetői és hitoktatók, taní
tók nagyoneredményesen értékesíthetik 
munkájukban a lapot, de melegen ajánl
juk minden olvasónknak, aki felelősség
gel tartozik gyermeke iránt. Ára egy 
évre 1 pengő 50 fillé r. Megrendelhető a 
kiadóhivatalnál: Győr, Ráth Mátvás tér 
1. szám.

O L V A S S U K  A BIBLIÁT

December 29. — Isten ajándékai. — 
I. Thessalónikai levél 5 : 16—24. ö rü ln i, 
imádkozni, hálát adni, minden gonosztól 
megőriztetni, feddhetetlenül békességben 
é lnil M ilyen áldott követelések ezek! 
Ugyan k i tudna ezeknek megfelelni? 
Vágyódunk ilyen élet után, de nem tud
juk elérni és azt gondoljuk, hogy így 
élni nem is lehet, ez csak hiú ábránd. 
Ha nem lehetne így élni, Isten nem tá 
masztaná velünk szemben ezt a követe
lést. Lehetséges az ilyen élet, de nem 
emberi akarásokkal és erőfeszítésekkel. 
Isten ajándéka ez azok számára, akik 
befogadják az ő  igéjét (a prófétálást 
meg nem vetik, 20. v.) és a Szentlelket 
hitetlenségükkel meg nem o ltják. A hívő 
ember öröme, békessége pedig csak hal
vány visszfénye annak, amiben akkor 
lesz része, amikor Krisztus eljött.

December 30. — A világ sóvárgása. 
Római levél 8 :18—25. Isten az ö  gyer-
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mekeit nem mentesíti a szenvedésektől, 
sőt inkább minél hívebben ragaszkodik 
valaki az Istenhez, annál több szenvedés
ben lesz része. De a keresztyén ember
nek van reménysége, amely segíti ő t a 
szenvedések között és ezek a reménysé
gek mindig Istenre néző reménységek. 
Tudom, hogy olyan világban élek, ame
lyet m egrontott a bűn és ezért szenvedés 
az osztályrészem. Magamévá teszem en
nek a világnak sóvárgását az Isten fiai 
után. Megértem belőle, hogy az egész 
teremtett világ, akár tud róla, akár nem, 
Krisztusra néz, tőle várja megkötöttsé
gei nyomorúságából való szabadulását.

December 31. — Az élet múlandósá
gának tanúsága. 90. zsoltár. Ez a nao 
az élet múlandóságára figyelmeztet. M i
lyen jó  és megnyugtató, hogy a múlan
dóság leverő, szomorú érzése elől van 
hová menekülni: Istenhez. Akárhová né
zek, mindenütt körülvesznek az elmúlás 
jelei. Olyan a világ, m int egy óriási te
mető. De én megfogódzom Isten igéjébe 
és nem lesz úrrá felettem az elmúlás sö
tét gondolata. Isten intelmének tekintem 
az ó-esztendőt. Számot vetek vétkeimmel 
és számot vetek azzal a kegyelemmel, 
amely engem hordozott és nem a pa
nasz, hanem a hálaadás szava jő  a j
kamra.

Január 1. — Kegyelem és békesség. 
I. Kor. 1 :2—3. Új az esztendő, amely- 
isten jóvoltából ránk köszöntött, de mi 
ugyanazok vagyunk, akik az elmúlt esz
tendőben voltunk: emberek, akik áthoz
tuk magunkkal az új esztendőbe is a mi 
bűnös énünket, m int minden bajnak fo r 
rását. Ezen a ponton van nekünk szüksé
günk „ú j esztendőre“ . Ezt az „ú j eszten
dőt“  hozza nekünk Isten igéje, amely 
kegyelmet és békességet hirdet. Újból 
és újból szükségünk van bűnbocsánatra. 
Harc lesz ezentúl is az életünk. Ez az 
intelem hangzik most is felénk: „H a r
cold meg a hitnek szép harcát!“  De miénk 
az áldott ígéret is: „Békességet adok 
néktek!“

Január 2. —  „Megszenteltetem tiben- 
netek a pogányok szemei előtt." Ezékiel 
20:41. Az új esztendőben is imádkoz
nunk kell azért, hogy Isten neve meg
szenteltessék mibenünk. A világ szeme 
nagyon éles a keresztyének bűneinek 
meglátásában. Törekedjünk az új eszten
dőben megszabadulni bűneinktől. Száz 
évvel ezelőtt élt Berlinben Istennek egy 
hívő gyermeke, aki késő öreg korában 
az új esztendő napján így imádkozott: 
„Uram, segíts meg engem, hogy ebben 
az évben végre egészen a Tied lehessek!“ 
Így imádkozzunk mi is az új esztendő
ben. Minél inkább elszakadunk bűneink
től és fordulunk oda Istenhez, annál in 
kább megszentelődik az Isten neve mi- 
bennünk.

Január 3. — A Krisztus dicsősége. 
Kol. 1 :12—20. Semmi a világon nem 
fogható és nem hasonlítható a Krisztus 
dicsőségéhez. A teremtésnek ő  a közép
pontja, célja, értelme. De a legnagyobb 
dicsősége az, hogy ő  benne békül meg 
Isten a Tőle elfordult, Tőle elszakadt 
bűnös em berrel. . .  Velem is. Ezért te lik 
meg hálával a szívem. Hiszen az életem 
legdrágább kincsét köszönhetem Néki. 
Nem én szereztem meg. Kegyelemből 
kaptam.

Január 4. — Minden javamra szolgál. 
Róm. 8 :28 . Pál apostol sokszor leírja



ezt a szót: „Tudjuk . . A bizonytalan
ságokkal tele életben a keresztyén em
ber kiváltsága ez a bizonyosság. Minden 
javunkra szolgál. Nincs it t  semmi meg
szorítás, korlátozás. Tehát az is, amitől 
megriadnak az emberek. A bajok és 
szenvedések is. Csak egy a feltétel: sze
retni kell az Istent. Ez nem valami ke
gyes érzelgősség, hanem engedelmes 
meghajlás az Isten előtt. így lesz egé
szen gyakorlati jelentősége a legnagyobb 
parancsolatnak: Szeresd a Te Uradat 
Istenedet!. . .

412._____________________ _

A pró történetek.
Nem ^oKára i t t  ax  íté le t.

Bhimhardt János Kristóf, ez a híres 
lelkipásztor, beszélgetéseivel és bizony
ságtételeivel mély benyomást gyakorolt 
úgyszólván mindenkor. Gyakran elmond
ta, hogy egyszer betért egy. vendég- 
fogadóba és amikor a vendéglősné a 
foglalkozása iránt érdeklődött, nagy buz
gón beszélt néki a baseli missziói mun
káról és a nagy, fenkölt misszói célok
ról. Mire a vendéglősné összecsapva ke
zeit, így kiáltott fel: „Hiszen akkor 
nemsokára itt lesz az ítélet napja!" Ez 
a bibliai végkövetkeztetés visszhangot 
keltett szívében és egész életében öröm
mel töltötte el.

Az új évvel ismét közelebb jutunk az 
ítélet napjához. Örülhetsz-e annak, hogy 
közeledik? Ha hiszel Krisztusban és Őt 
szolgálod, akkor igen!

Ax lm űtls(ífj e re je .

Bhimhardtnak egyik súlyos betegsége 
újult erővel tört ki rajta épen egy igen 
erős tanítási nap reggelén. Egész testé
ben olyan betegséget érzett, hogy kép
telen volt felöltözködni. Próbálkozott 
mindenképen erőt venni magán, de nem 
sikerült. Hirtelen kimondhatatlan félelem 
vett rajta erőt. Szíve reszketett, hogy 
egy gyümölcstelen, reménytelen, beteges 
élet áll előtte. Határozottan és világosan 
érezte, hogy mos t ,  e b b e n  a p i l l a 
n a t b a n  forog kockán m i n d e n !  
Nyomban letérdelt és teljes alázatosság
gal kiáltott Istenhez segítségért. Midőn 
felkelt, úgy érezte, hogy a betegség 
egész testét megreszketteti és lábán át 
eltávozik. Abban a pillanatban teljesen 
meggyógyult!

„Amit csak kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja néktek!" — Mondja 
Jézus. Hittel imádkozzatok az új eszten
dőért Krisztus nevében!

(Szemelvények Zündel: Blumhardt Já
nos Kristó f élete c. könyvből. Magyar 
fordításban megjelent az életrajz I. köte
te. Megszerezhető: Szerb Anna írónőnél, 
Siófok, I. kötet 4.60 P-ért.)
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K A R C O L A T O K

É r d e m li  ~ N e m  é rd e m liP

M ik o r  a k a rá c s o n y i s ze re te t-  
m u n k á ra  g y ű jtü n k ,  s o kszo r h a l l 
ju k  a v isszau ta s ítá sna k  ezt a f o r 
m á já t :  „N e m  a d o k , m e r t  a szegé 
n y e k  nem  é rd e m lik ! “

S a k ik  ez t m o n d já k , a z o k n a k  
n a g y o n  so kszo r ig a z u k  van. A  sze
g é n y e k  va ló b a n  s o kszo r nem  é r 
d e m lik .

M égsem  he lyes íg y  é rv e ln i. A m i
k o r  a du n k , a k k o r  nem  e m b e rre , 
hanem  Is te n re  n ézzü nk . És ne a z t 
m é r le g e ljü k ,  h o g y  m e g é rd e m li-e  
v a g y  sem, a k in e k  a d u n k , hanem , 
h o g y  k ö n y ö rü le te t p a ra n cso l az, 
a k it ő l  k a p u n k  — é r d e m e t l e -  
n ü l  — m i is m in d e n t.

.M e r t  há t v á jjo n ,  m i m eg é rd e m -  
lü n k  m in d e n t, a m it Is te n tő l k a 
p u n k ? !

URAM, M A R A D J V E L E M !
Ha nagyon elfáraszt az élet,
Ha porbahullnak tervek, remények, 
Ha félve nézek a holnap elé,
És nincsen, ki terhem könyítené,
Ha csüggedten hajtom le fejem, 
Uram, csak Te maradj énvelem.
Véled a hitem hegyeket mozgat, 
Távoztat tőlem bünhullámokat. 
Érzem, mindenre van erőm Veled; 
Áraszd hát rám, Uram, kegyelmedet!

Kelényi Ferenc.

P. I  e g y h á z i  e s z t e n d ő

Karácsony nyolcada.

Ú jé v  ün nepe.
Lukács 4:16—21.

Az egyházi esztendő ősegyházi igéi 
szerint ezen a mai napon Jézus nevét 
ünnepeljük. És mivel az ősi karácsony 
nyolcada ünnepével egybeesik az újév 
ünnepe, ezért mondjuk, hogy az újévet 
Jézus nevével kezdjük. Csak ezen az 
alapon vonatkoztathatjuk a most soron 
levő igehirdetési sorozat mai evangé
liumi szakaszát az új esztendőre. Az Ur
nák kedves esztendejévé csak Jézus neve 
által válik ez az esztendő is. De így 
minden esztendőnk is. Mert hiszen Jé
zus Krisztus a jelzett ige szerint nem
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egy 365 napos évre, hanem arra az idő
szakra gondol, mellyel az ő uralma és 
velünk-léte vált valóra, amikor eljött 
erre a világra. Milyen boldogság, öröm 
és üdvösség az, hogy Jézus Krisztus az 
Atya felkentje és így nekem ebben az 
évben is szabadulás, megtartás, békes
ség Öl

A d j u n k  h á l á t :

hogy az új esztendőre nem emberi 
erőkkel és bölcseséggel buzdít az Úr, 
hanem a legnagyobb áldást ígéri: a Szent 
Lélek és az Ige áldását,

hogy így bizonyosak lehetünk, bármi 
jöjjön reánk, szegénység, ínség, kísér
tés, rabság, az Ür Jézus Krisztus által 
van szabadulásunk és üdvösségünk.

K ö n y ö r ö g j ü n k :

hogy valóban necsak ideig-óráig, ha
nem örökkétartó legyen Istennek az az 
újra megismétlődő kegyelme,

hogy egész figyelmünkkel, teljes éle
tünkkel ezen a Krisztusban megjelent 
kegyelmen tartsuk tekintetünket és ehez 
szabjuk az új esztendőben minden gon
dolatunkat, szavunkat és cselekede
tünket.

H É T !  KRÓNI KA

A Romania Noua című bukaresti lap 
a legelképzelhetetlenebb vádakkal ille ti 
a magyarságot. A rró l ír több cikkben 
is, hogy a visszacsatolt északerdélyi ré
szekben milyen rettenetes oláhüldözés 
fo ly ik , még a szuronyt és a fegyvert 
sem átallják a szerencsétlen és nyomor
gó oláhok megfélemlítésére használni. 
Aggódva ír a lap a Magyarországra ke
rü lt oláhok karácsonyáról, hogy milyen 
nyomorúságban és milyen békétlenség
ben kell azt e ltö lteniök majd. Viszont 
román területeken milyen jó  soruk le
hetne, milyen boldogító lenne nekik, ha 
román uralom lenne egész Erdélyben, 
akkor nem nyomorognának, írja  a lap. — 
Megnyitották a Szászlekence és Kolozs- 
nagyida között megépített tizenhat k i
lométer hosszú keskenyvágányú vasutat, 
mely a Székelyföldet most már vas
pályával kö ti össze Északerdéllyel. Ez 
kereskedelmi és személyforgalmi szem
pontból is nagyon fontos. Eddig csak 
autóbusszal lehetett közlekedni. A gyors 
és kitűnő munka önfeláldozó katonáin
ka t dicséri. — A németek tovább fo ly 
ta tjá k  Anglia katonai tám pontja i és az 
iparvidékek ellen légi támadásaikat. — 
Az olaszok minden fronton keményen 
harcolnak. Északafrikában á lló  harccá 
vá ltozott a mozgóháború. A görög harc
téren a kedvezőtlen időjárás ellenére is 
rendkívül heves harcok fo lynak az olasz 
és görög csapatok között. — A hadvi
selő felek kimondották, hogy karácsony
ko r sem hajlandók szüneteltetni a ka
tonai tevékenységet.
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A mai számhoz mindenkinek csekk
lapot mellékeltünk. Akinek fizetése le
já rt, ezt külön jeleztük. Kérjük a hát
ralékokat és esedékes előfizetéseket be
küldeni szíveskedjenek.

Olvasóinknak Istentől megáldott bol
dog újesztendőt kívánunk!

Rádiós t&lcniisszteleí lesz
december. 29-én 11.15 órakor a Deák-téri 
templomban. Prédikál Scholz László 
gimn. vallástanár. Énekek a Dunántúli 
Énekeskönyvből: 55., 417. és a nemzeti 
himnusz. Karének: Rajter L.: Uram, tégy 
csodát. Énekel a Lutheránia-Vegyeskar, 
Kapi-Králik Jenő vezényletével. Orgonái 
Zalánfy Aladár.

Január 1-én 11.20 órakor a Bécsi- 
kapu-téri templomból. Prédikál Szántó 
Róbert Budapest-kelenföldi lelkész. Éne
kek a Dunántúli Énekeskönyvből: 4., 162. 
és a nemzeti himnusz. Énekkar: Kapi- 
Králik Jenő: Légy csendes szívvel, légy 
békével. Énekel a Kelenföldi Evangélikus 
Énekkar. Vezényel és orgonái Weltler 
Jenő.

Miniszteri elismerés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Gálos Gyula 
veszprémi igazgató-tanítónak nyuga
lomba vonulása alkalmából elismerését 
fejezte ki.

Irsán a közép- és elemi iskolai ta 
nulók számára három napon át Fecske 
Pál h itoktató, Kutas Emil és Szrenka 
György községi tanítók vezetésével 
„csendes napok" voltak.

Nyugalombavonulás. Margócsy A la
dár tb. főesperes, ungvári lelkész 45 évi 
lelkipásztori szolgálat után nyugalom- 
bavonult. Ungváron 34 és fél évig á llo tt 
kicsiny gyülekezetének élén. Végighar
colta az elnyomatás küzdelmeit. A tisza- 
vidéki egyházmegye és az egyházköz
ség részéről meleg szavakkal búcsúz
tatták.

Nagyrév. Vallásosest keretében dr. 
Kontsek Károly evangélikus lelkész elő
adásokat ta rto tt.

Salgótarjánban az ádvent során 
nagymegyeri Nagy Károly nyugalmazott 
altábornagy ta r to t t  előadást, amelyben 
az új magyar karácsonyra való e lő
készülés mellőzhetetlen fe lté te le it és ú t
ja it  ismertette. Az Evangélikus Nőegy
let és Leányegylet pedig ezidén is meg
rendezte karácsonyi kiállítását és vá
sárját, özv. P án ty ik  Árpádné, Moticska 
N'ándorné és dr. Csengődy Lajosné e l
nökök vezetésével, amely ezidén is há- 
romizben is zsúfolásig megtöltötte az 
acélgyári olvasóegylet nagytermét és 
2000 pengős b ru ttó fo rga lom  mellett 860 
pengő tiszta hasznot hozott. A k iá llítá 
son részt vettek a zagyvapálfalvai és 
bocsárlapujtői fiókegyesületek is, Dani 
Istvánná és id. Jenőffy Zoltánná elnök
leté alatt. _ _ _ _

Rákoskeresztúr. A hat év óta mű
ködő Nőegylet, vitéz Szügyi Károlyné 
elnök vezetésével, közel 300 taggal szol
gálja egyházunk ügyét. M unkájuk a 
templomépítési alapot eddig 2500 pen
gővel gyarapította, amellett a segélye
zésekre fo rd íto tt összeg is tekintélyes. 
Legutóbb december 7-én és 8-án, az is
kola dísztermében az „Egyke“  3 fel- 
vonásas színművet adták elő a Pupek 
István kisgazda és neje Szlaukó Erzsé
bet főszereplők mellett a K1E fiú  és 
leány tagjai.

A lbe rtin , szintén három napig ta rtó  
„csendes napok“ -at ta rto ttak  az elemi 
és ismétlő iskolások számára Bánszky 
György lelkész, Fecske Pál h itok ta tó  
és Hell Erzsébet diakonissza testvér ve
zetésével.

Vanyola. A leányegylet december 
8-án gazdag műsorral egybekötött tea
estélyt rendezett. A tiszta jövödelem 
256 pengő, melyet az ifjúsági házalapra 
fo rd ít az egyesület.

A dombóvári gyülekezetben decem
ber 7—8-án gyülekezeti napokat ta r
to ttak. E napokon a gyülekezetben kü 
lön foglalkoztak a tanulókkal, a fé r
fiakkal, az ifjúsággal, a gyermekekkel 
és a nőkkel. Minden csoport részére 
előadások hangzottak el. Az istentiszte
leten az igehirdetést Lágler Béla por- 
rogszentkiráiyi lelkész végezte. Közre
működött még Sokoray M iklós szom
bathelyi vallástanító-lelkész. Az ünnepé
lyes napokat gyülekezeti úrvacsora osz
tás fejezte be. A vallásosestén a kö 
zépiskolások énekkara és szavalókórusa, 
az istentiszteleten az elemi iskolások 
kara énekelt Cséry Lajos lelkész veze
tése mellett.

Dunaszerdahely. Ádvent III. vasár
napján a dunaszerdahelyi Protestáns 
Kör vallásos estet ta rto tt. Az evangéli
kus elemi iskola tanulói részére ez év
ben is megrendezte a Protestán Kör a 
minden évben szokásos karácsonyfaün
nepélyt s a gyűjtés .útján összeszedett 
280 pengőből felruházta a szegénysorsú 
tanulókat.

Öriszentpéter. December 15-én ád
venti vallásos estélyt ta rto tt a missziós 
gyülekezet az imateremben. —  Kedden 
este Bajánsenyén volt vallásosestély. 
— Péteken este Szomorócon vo lt val
lásosestély, melyet úrvacsoraosz.tás kö 
vetett. — Az őriszentpéteri Nőegylet 
mintegy 90 pengő értéket kitevő kará
csonyi szeretetcsomagot osztott k i a 
misszióskörzetben levő szegényebb ta 
nulók között.

Süketnémák részére egyetlen p ro 
testáns iskolát Detroitban az evangéli
kusok alapították. Ebben az iskolában 
gondozzák Amerika és Kanada süket
néma gyermekeit.

Szabolcska Mihály halálának tízéves 
emléke. A Szarvasi öregdiákok nemes
hangulatú estélyt rendeztek Szabolcska 
Mihály halálának tizedik évfordulója 
kapcsán. D. Raffay Sándor püspök, a 
szövetség elnöke megnyitót mondott. 
Vitéz Zerinváry Szilárd dr. országgyű
lési képviselő emlékbeszédet ta rto tt. 
Palánkay Klára Szabolcska-dalokat éne
kelt W eltler Jenő kíséretével. Koch Olga 
szavalt Szabolcska verseiből, if j.  Siki 
Béla zongorázott. (M. É.)

A budai diákok Luther-Szövetsége
december 15-én ádventi estélyt rende
zett, melyen Szántó Róbert és Gaál Jó
zsef karácsonyi jeleneteit adták elő 
szavalat és énekszámok keretében, hogy 
szegény családoknak karácsonyfákat 
ajándékozhassanak személyesen elvive 
az otthonokba Ige, ima és énekszolgá
lattal.

Lapunk az olvasóiért dolgozik. Sze
retnénk, ha olvasóink is dolgoznának 
lapunkért! Hogyan? Ügy, hogy terjesz
tik! Aki legalább 5 új előfizetőt szerez 
a Harangszónak, annak egy év i g  i n 
gyen  k ü l d i ü k  a H a r a n g s z ó t !  10 
új előfizető szerzése esetén önmaga mel
lett még más valakinek, esetleg szór
ványban élő hittestvérünknek is i n g y e n  
küldetheti a Harangszót! Ha valaki a lap 
ingyenküldésére nem tart igényt, akkor 
értékes könyvjutalomban részesítjük.

H A T Á R O K O N  T Ú L

Németország. Németországban erő
teljesen fe jlőd ik  az evangélikus fé r f i
munka. A mozgalom vezetője a braun- 
schweigi püspök. Eddig már 18.000 
tagja van. Vo lt gyűlésük, amelyen 40.000 
fé rfi vo lt jelen.

Az orosz istentelenek sajtóirodája 
adja a következő h irt: Hollandiában és 
Belgiumban feltűnően emelkedett az 
egyháziasság. Az orosz istentelenek en
nek okát abban látják, hogy a templom 
azokban az országokban az egyetlen 
hely, ahol a nacionalizmust ápolni lehet. 
Dániában és Norvégiában e sajtóforrás 
szerint 130 istentelen agitá tor van fo g 
ságban. Moszkva elvárja, hogy ezek m i
előbb szabadon bocsátassanak, mert ez 
a gesztus előnyére szolgálna a német
orosz közeledésnek.

A lembergi istentelenek hivatalos 
lapja az évforduló alkalmából vissza
tekint a szovjet egyéves, volt lengyel 
területen való működésére s a követ
kező adatokkal m utatja az eredményt: 
bezártak 300 templomot és 62 zsinagó
gát, több m int 3000 lelkészt utasítottak 
k i az országból és több m int 1000 fele
kezeti iskolát zártak be s 19 olyan ú j
ság megjelenését tilto ttá k  be, amelyek 
keresztyén jellegűek voltak.

Az Olaszország felé irányuló szarvas
marhakivitelben az átvételi árakat há
rom hónapra rögzítették. Az árrögzí
tés a magyar gazdasági élet részére 
kedvező.

Az amerikai protestánsok 1919— 1939. 
években 600 m illió  dollárt kü ld tek misz- 
sziói célokra külföldre.

Evangélikus em ber
evangélikus lapot 
o lv a s !
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Ötezer vágón só Jugoszláviának. A
r elvidék és Erdély visszatérésével nem- 
i:a k  az ország sóellátása van biztosítva, 
i mein még kivite lre is bőven ju t belőle.

.ígoszlávia most elhatározta, hogy öt- 
•_ /er vágón sót vásárol Magyarorszá
gi on. A sóért cserébe nyersbőrt, cserző- 
r iy a g o t és esetleg cukorrépát kapunk.

Három halott egy 50 pengős rablás 
matt. Budafokon egy soffőr betört egy 
.rodahelyiségbe, megölte az o tt egye
dül dolgozó leányt, majd m ikor a rend
őrség a nyomára jö tt, agyonlőtt még 
; gy asszonyt és önmagát. — A sátán 
úrága áldozatokat szed a rabjaitól.

Kína világhatalmának akadályai. Csi- 
ang Kai Sek, kínai államfő felesége a 
kínai jellemben 7 nagy bűnt lát, ami 
akadálya annak, hogy Kína a mostani 
háborúban győzzön és világhatalom le
gyen. Ezek a bűnök: önzés, hiúság, 
klikkrendszerre törekvés, győzelem hité
ben való hiány, hozzánemértés, önfegye- 
lemhiány és a felelősség előli menekülés.

Egységes tipusu ruhák kerülnek a 
piacra olcsó áron. Az elmúlt napokban 
az Árkormánybiztosságon fontos meg
beszélés vo lt az úgynevezett egységes 
tipusu ruházati cikkek ügyében. Ennek 
eredményeként rövidesen piacra kerü l
nek az egységes tipusu ruházati c ik 
kek, amelyeket a kormány olcsó áron 
kivan árusítani.

Drága levél. A zimonyi repülőtér 
postahivatalában egy fé lk iló  súlyú le
vélre, mely légipostával Dél-Amerikába 
ment, 2811 dinár értékű —  tehát majd
nem 300 pengő áru —  bélyeget ragasz
to ttak. A rengeteg bélyeg el sem fé rt 
a levéi ,n, hanem külön ívet kellett hoz
zá ragasztani bélyegekkel tele.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ

Eljegyzés. Pétermann Erzsébetet el
jegyezte d itró i Puskás Álmos m. k ir. 
honvéd főhadnagy.

Esküvő. Németh Gizella és Borsos 
Lajos m. k ir. honvéd őrmester decem
ber 26-án ta rto tták  esküvőjüket a ba- 
konytamási templomban.

Halálozás. Keve Lajos m. k ir. posta
felügyelő december 17-én, életének 58. 
évében, hosszú szenvedés után elhunyt. 
—■ Feltámadunk!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

E. T. Tatabánya. Ezért a hírközlésért 
nem kell fizetni! — Szerencsi asszony.
Ajándékozó készségének örülünk. Azt 
hisszük, akármelyik gyülekezet szívesen 
fogadja.

H A R A N G S Z Ó ÍÖ4Ó, december 2Ő.
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A HARANG SZÓ tulajdonát képező
győri B A R O S S -N Y O M D A  elsőrangú felszerelésé
nél fogva szépen, gyorsan és olcsón készít u t s ú g o t ,  
k ö n y v e i ,  vagy bármely n y o m t a t v á n y t

ÚJ K Ö N Y V E K

Megjelent „Szt. Pál apostol élete" J. 
Stalker D. D. nyomán angolból átdolgo
zott mű. Ára fűzve 2 P, kötve 3 P. — 
A Négy Evangélium —  ugyancsak angol
ból átdolgozott — magyarázata. Mind a 
négy kötet előfizetési ára ‘ fűzve 16 P, 
kötve 20 P. Fizethető 4 havi részletben is 
csekklappal. — Szt. Máté, Márk, Lukács 
és János magyarázata egyenkint is meg
rendelhető 4, illetve 5 P-ért kötetenkint. 
A magyarázatok gyakorla ti irányúak, le l
készek, teológusok, belmissziói munká
sok és bibliaolvasók számára. Igen alkal
masok karácsonyi ajándékul. A megren
delés és a pénz Lukácsy Imre ny. ref. 
lelkész, Dunavecse címre, vagy a Sylves- 
ter-nyomdába, Budapestre küldendő.

MAGYAR GAZDA

A gabonával és lisztte l való takaré
kos gazdálkodás érdekében a kormány 
ú jra  szabályozta a gabona kiőrlését, va
lam int a kenyér és a péksütemények 
készítését. A malmok a búzát 82-—85 
%>-ra, a rozsot 72— 75°/o-ra kötelesek 
kiő rö ln i. Ennek megfelelően három
féle kenyeret szabad készíteni és pedig 
egységes búzakenyeret, rozskenyeret és 
rozsos búzakenyeret. A fehérsütemények 
közül a sütőüzemek csak 5 dkg-os vizes 
zsemlét, a sütő- és cukrászüzemek pedig 
csak olyan ke lt tésztát és süteményt ké
szíthetnek és szolgáltathatnak ki, ame
lyek 50°/o-nál kevesebb lisztet tartalmaz
nak.

Terményárak: Búza 23.70, Rozs 19.70, 
árpa 20.20—26.60, zab 22.05, kukorica 
17.60 P mázsánként.

GALLYAS PÁLNÉ 
iü sz e r  é s  c s e m e g e

ü z le té b e n

GYŐR, DEÁK-UCCA 6.
Szaloncukor és karácsonyfadíszek 

nagy választékban. 2 -2 6

Gyógypedagógiai nevelőotthon olyan 
főzőmindenesnőt keres 10 személy mellé, 
akinek szíve van a fogyatékos gyerme
kek iránt és gondozásukban is segítene, 
Cim: „Reménysugár“  családi nevelőott
hon, Budakeszi. 2—3

Saját készitrnényü útitáskák, nöi- 
táskák, pénztárcák, levéltárcak, akta 

00 és iskolatáskák stb. a legnagyobb 
L választékban és a legolcsóbb árban

M U T H -n á l
Győr, Baross-ú 1 2 ..

Kölcsönsegélyző épület. Címre ügyelni. 
Harangszóra hivatkozva 5°/o kedvezményt kap.

„B É T H E L “ D iakonisszaotthon Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu
lást kereső nőket, fé rfiaka t. Békés o t t 
hont biztosít. Alpesi kiima, diéta, ápo
lás. Tájékoztatót küld. Cím: BÉTHEL 
Diakonisszaotthon Kőszeg, Vas megye.

20—26

K®8Z«R1JT
,  legolcsóbban

SSVIJEMifi-tól
csak
GYŐR, Deák-u. 6.

Telefon 9-46. — Aki a ,  Harangszó‘ -ra 
hivatkozik, 1 0 %  e n g e d m é n y t kapl

Olvasóinknak l e g j o b b a n  ajánljuk 
Mendöl Ernőné zongoratermét, Buda
pest, V ili., Bezerédi-utca 10., ahol zon
gorák, pianinók, harmóniumok szava
tossággal részletre is vásárolhatók.

8—8

Megbízható g ya ko rlo tt pénztáros
kisasszony jó  számoló, szép kézírású, 
állást keres. Cím válaszbélyeg ellené
ben a kiadóban. 2—3

MIT NYÚJT
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜ

LETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?
A családban e lőforduló halálesetkor tem et

kezési segélyt
Hiha^asitasi, ta n u lm á n y i és neveltetési 

segélyt.
E let, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset sza- 

vatoK* v, gyár, autó hiztoaitásein&k a legolcsóbb 
d íjté te lét, , . _

A tagok érdekei« a JÓ LÉ TI EGYESÜLET 
gondos figyelemmel segíti e*ö

Evangélikus egyházát tám ogatja m indenki, 
ak i a JÓLÉTI E G Y E S Ü LE TE T fe lkaro lja .

H ívja  fe l m indenki a hittestvérek figyelte ét 
a Jóléti Kgyeröletac.

Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgái az 
egyesület központja : Budapest. IV. Fehérhajó-u. 
8— 10 (Ev. bórház.) T e le fo n : 188-382, va lam int 
a kerüle ti fiókok : Békéscsaba, Debrecen Érsek
ú jvá r, Qyör, Haasa, M isko lc , Pécs, Szeged, Szóm 
batheJy. Minden egyházközségben megbízott* i 
vannak az Egyesületnek

Állandóan felveszünk és fog la lkozta tunk meg 
felelő javadalmazással tsgMzerznket. hölirveket u*

Szerkesztő-bizottság:
Lie. Fizély Ödön, Irá n y i Kam ill, 

d r. Ittzés Zsigmond, M arcsek János, 
Németh Károly, d r. Schlitt Gyula, 
Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, 

V arga  Sándor.
Főszerkesztő és kiadó:

Szabó József.
Felelős szerkesztő:

Lukács István.

A lap elfogadása előfizetési kötelezett- 
. séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk 

meg és nem kü ldünk vissza.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr, 
I (Harangszó nyomdája.)
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